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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τίτλος και έπιδίωξις τον έργου
Τό έργο αύτό τοΰ Γρηγορίου ανήκει στό γραμματειακό εί

δος των Κεφαλαίων, τό όποιο έμφανίσθηκε στα τέλη τοΰ δ' αίώ- 
νος με τήν πρωτοβουλία τοΰ Εύαγρίου και έπεκτάθηκε εύρύτατα 
τον ε' και τόν ζ' αιώνα. Στήν άρχή οί συντάκτες των Κεφαλαίων 
έπιδίωκαν τή διατύπωσι άπόψεων για τις μορφές τοΰ βίου των 
άσκητών ύψηλοΰ έπιπέδου και έχαρακτήρίζαν αυτά συνήθως ώς 
πρακτικά και γνωστικά. Ό  Μάξιμος όμολογητής έδωσε σ’ αύτά 
θεολογικώτερο χρώμα, διακρίνοντας έκτός των άλλων και τις 
κατηγορίες τών θεολογικών και οικονομικών κεφαλαίων. Ό  Νι
κήτας Στηθάτος διακρίνει έπίσης ιδιαιτέρως τήν κατηγορία τών 
φυσικών, της όποιας τά στοιχεία προϋπηρχαν ένσωματωμένα μέ 
άλλα, όπως συμβαίνει στήν "Εκδοσιν όρθοδόξου πίστεως τοΰ Ίω- 
άννου Δαμασκηνού1.

Ό  τίτλος τοΰ παρόντος έργου τοΰ Γρηγορίου είναι «Κεφά
λαια έκατόν πεντήκοντα φυσικά και Θεολογικά, ήθικά τε και πρα
κτικά, και καθαρτικά τής Βαρλααμίτιδος λυμης». "Αν και μέ τόν 
τίτλο αύτόν δηλώνονται πέντε άντικείμενα, οί παλαιοί μελετηται 
τοΰ έργου δέν μπόρεσαν νά έντοπίσουν τά τμήματα πού αντι
στοιχούν σ’ αύτά* γι’ αύτό έσημειώθηκε σέ κάποια χειρόγραφά, 
«έως ώδε τά φυσικά τοΰ Λόγου κεφάλαια, έκ τούτου δέ άρχονται 
τά θεολογικά»2, αλλά δέν έπανέλαβαν παρακάτω τέτοια παρατή-

1. Ή "Εκδοσις ήταν άπό τήν άρχή διηρημένη σέ έκατό κεφάλαια.
2. Κώδιξ 1з Ίβήρων 386 τοΰ ιστ' αΐ. Βλ. έπίσης κώδικες ’Αθηνών 2092 και 

Μόσχας Synod. 249.
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ησι, ώσάν νά έξέλαβαν δλα τά έπόμενα κεφάλαια ώς θεολογι- 
ά.

Στήν πραγματικότητα ή διατύπωσις του τίτλου τείνει στη 
ιάκρισι τεσσάρων μάλλον τμημάτων, ήτοι κεφάλαια 

α' φυσικά (1-33) 
β' και θεολογικά (34-40) 
γ' ηθικά τε και πρακτικά (41-67) 
δ' και καθαρτικά της Βαρλααμίτιδος λύμης (68-150).
Και μόνον ό χαρακτηρισμός του τετάρτου τμήματος με τούς 

αραπάνω λόγους, «καθαρτικά της Βαρλααμίτιδος λύμης», τό 
ποιο άλλωστε είναι και τό έκτενέστερο όλων, δείχνει προς 
3ΐούς άπευθύνεται τό σύγγραμμα αύτό. Άλλ’ αύτό συνάγεται 
χι άπό τή συχνή άναφορά των ονομάτων των άντιπάλων αίρε- 
ιαρχών και των αίρετικών όμάδων. Πράγματι ό συγγραφεύς 
/αφέρει ώς αντιπάλους, τούς όποιους καταπολεμεί, τον Άκίν- 
)νο τέσσερις φορές, τόν Βαρλαάμ και ’Ακίνδυνο μαζί πέντε φο- 
>ς, τούς φρονοΰντες τά τού Βαρλαάμ μία φορά, τούς Βαρλααμί- 
;ς δύο φορές, τούς φρονοΰντες τά τοϋ Βαρλαάμ καί Άκινδύνου 
αώ φορές, καί τούς Άκινδυνιανούς δεκατρείς φορές. Είναι 
κχρανής ή προτίμησης των άναφορών στούς Άκινδυνιανούς, 
)άγμα πού δυνατόν νά σημαίνη ότι όταν έδινόταν ή τελευταία 
)ρφή στό τέταρτο τμήμα ήταν έκτός σκηνής όχι μόνον ό Βαρ- 
ιάμ, άλλά καί ό Ακίνδυνος, έκινοΰνταν όμως οί όπαδοί τους, 
ιρακτηριζόμενοι μέ τό όνομα του δευτέρου, ένώ όλη ή αϊρεσις 
ιρουσιάζεται μέ τό όνομα του πρώτου αίρεσιάρχη ώς «Βαρλαα- 
τιςλύμη».

Τά Εκατόν πεντήκοντα κεφάλαια είναι έργο συνθετικό, 
>οϊόν θεολογικής ώριμότητος* δέν άποτελοΰν όμως όριστική 
ατύπωσι τής συνολικής θεολογικής καί πνευματικής διδασκα- 
ας του Γρηγορίου Παλαμά, όπως λέγεται συνήθως. Τό όρθό 
ναι ότι αύτά περιλαμβάνουν τή θετική διατύπωσι έκείνων των 
ίμείων τής διδασκαλίας, τά όποια άπετέλεσαν άντικείμενα άν- 
\σγίας μεταξύ τοϋ Γρηγορίου καί των κατά καιρούς άντιπάλων 
υ, συμπεριλαμβανομένου καί του Γρηγορά, ώς πρός τις άπό-
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ψεις του για τή φυσική. Τά Κεφάλαια αυτά συνοψίζουν κατά 
τρόπο έπιτυχή τή διδασκαλία του Παλαμά, όπως διατυπώθηκε 
άντιρρητικώς στα άλλα έργα αύτοΰ3. Γιά νά έχη κανείς πλήρη ει
κόνα περί των θεολογικών, ήθικών καί πνευματικών άπόψεων 
αύτοΰ πρέπει νά μελετήση καί τά άσκητικοΰ χαρακτηρος έργα 
αύτοΰ, καί τις άριστοτεχνικές όμιλίες του.

Περιεχόμενα των Κεφαλαίων

Θά άναλύσωμε σύντομα τά περιεχόμενα των Κεφαλαίων 
σύμφωνα με τά τέσσερα τμήματα, τά όποια διακρίναμε άνωτέρω, 
καί τις ύποδιαιρέσεις αύτών.

Κεφάαλαι φυσικά, (1-33). Ό  Γρηγόριος Παλαμάς πρωτοτυ
πεί ώς προς αύτό έναντι των άλλων συντακτών κεφαλαίων άπό 
άπόψεως δομήσεως της συλλογής του, ότι δέν παρουσιάζει τά 
φυσικά του κεφάλαια ώς έξάρτημα τών θεολογικών, όπως ό Ιω 
άννης Δαμασκηνός στήν "Εκδοσι, ούτε σέ αύτοτελή όμάδα όπως 
ό Νικήτας Στηθάτος, άλλα τά τοποθετεί πριν άπό όλα. Αύτό τό 
κάνει προφανώς, διότι ό Γρηγόριος θέλει μέ τόν τρόπο αύτό νά 
δείξη άφ’ ένός μεν τή σαφή διάκρισι μεταξύ κτιστών, ώς παρα- 
γώγων τής θείας ένέργειας, καί άκτιστων, καί άφ’ έτέρου τήν πο
ρεία τής θεογνωσίας άπό τά προσιτά στα άπρόσιτα, άπό τά έγκό- 
σμια προς τά θεία. "Αν καί αύτή ή διάταξις έναρμονίζεται 
πλήρως προς τις θέσεις του Γρηγορίου, είναι πολύ πιθανόν ότι ή 
ιδιαίτερη έμφασις στα φυσικά δόθηκε πρός συμμόρφωσι μέ τις 
έρευνητικές τάσεις της έποχής έπί τών φυσικών καί κοσμολογι
κών φαινομένων καί πρός έναρμόνισι μέ αύτές. Τό γεγονός ότι 
δύο άπό τούς βασικούς άντιπάλους του Γ ρηγορίου, Βαρλαάμ ό 
Καλαβρός καί ό Νικηφόρος Γρηγοράς, άσχολοΰνταν έπιμελώς 
μέ τις φυσικές έπιστήμες, ό δεύτερος μάλιστα μέ πολύ μεγάλη 
έπιτυχία, έπιτρέπει νά ύποθέσωμε ότι ό Γρηγόριος όμιλει έν

3. Πρόκειται, γιά νά όμιλήσωμε τεχνικώς, γιά τά έργα τά όποια καταλαμβά
νουν τούς τόμους Α'-Δ' της έκδόσεως Συγγράμματα Γρηγ· Παλαμά.
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φει αύτών των τάσεων, έπιθυμώντας νά καταδείξη, ότι χωρίς 
ζαφορά στή θεογνωσία αί έγκόσμιες γνώσεις είναι χωρίς άξια.

Τό τμήμα αυτό έξετάζει σέ δυό ύποδιαιρέσεις προβλήματα 
οσμολογικά (κκ. 1-14)4 καί άνθρωπολογικά (κκ. 15-33). Άρχί- 
si τήν έκθεσι, όπως θά άνέμενε κανείς, άπό τήν έπιβεβαίωσι 
ΐς χριστιανικής διδασκαλίας περί αρχής καί τέλους του κό
μου, ή όποια άρνεΐται τήν αιωνιότητα αύτοΰ. «Ήρχθαι τόν κό- 
μον καί ή φύσις διδάσκει καί ή ιστορία πιστοΰται» (к. 1), καί 
υσικά προήλθε άπό άλλη άρχή. Καί «ούκ ήρχθαι μόνον, άλλα 
αί τέλος έξειν τόν κόσμον, ή μέν φύσις αύτοϋ των ένδεχομένων 
ϊναι παρίστησιν... βεβαίαν δέ καί άναντίρρητον παρέχει τήν πί- 
τιν ή προφητεία των τε άλλων ένθέων καί Χριστού» (κ. 2). 
νλλ’ όμως τό τέλος του, προσθέτει, δέν θά είναι μετάβασις στο 
ηδέν, άλλά μεταστοιχείωσίς του, όπως καί των άνθρωπίνων 
■ωμάτων, «μετασκευασθήσεται προς τό θειότερον λυθείς τε καί 
.εταστοιχειωθείς (κ. 2)5.

Μέσα στό πλαίσιο αύτό είναι φυσικό ότι ό Γρηγόριος άπορ- 
ιίπτει τήν πλατωνική δοξασία περί τής ύπάρξεως κοσμικής ψυ- 
;ής6, ή όποία προκαλεί τήν κίνησι τού ούρανοΰ (κ. 4). Κατά τά 
ίλλα βέβαια οί διατυπούμενες γεωκεντρικές άπόψεις γιά τή 
>ομή τού σύμπαντος, των συστατικών τής γής καί των ύδατίνων 
:αί γηίνων ζωνών δείχνουν γνώσι τών κατά καιρούς έκφραζομέ- 
'ων γνωμών άπό τόν ’Αριστοτέλη μέχρι τόν Μέγα Βασίλειο καί 
:όν Κοσμά Ίνδικοπλεύστη, μέ κάποια τάσι πρωτοτυπίας* καί 
ιάντως δέν είναι άνάγκη νά έξετασθοΰν ύπό τό πρίσμα τών πορι
σμάτων τής νεώτερης έπιστήμης.

4. Λόγω τής παρουσίας του τμήματος αύτοΰ, καί μάλιστα στήν άρχή του έρ- 
ου, αύτό διατηρείται στόν κώδικα Paris. Gr. 2381 τοΰ ιδ' αίώνος μαζί μέ άλλα 
>υσικά έργα συμπεριλαμβανομένου τοΰ Περ) κόσμον ψευδαριστοτελικοΰ συγ- 
’ ράμματος.

5. Βλ. άντίστοιχο στό ύπό όνομα τοΰ Καισαρίου έργο Ερωταποκρίσεις 
ι ,72. <ΓΕσται μέν τής κτίσεως διάλυσις, ού παντελής δέ άφανισμός, άλλά πρός τό 
:ρεΐττον μεταποίησις», PG 38,940

6. Τίμαιος 34B-C, Νόμοι 10,896DE-898C.
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Τά άνθρωπολογικά κεφάλαια προβάλλουν μία έξόχως δυνα
μική θεωρία γιά τις λειτουργίες του άνθρώπου. Διακρίνοντας 
τρεις φυσικές δυνάμεις στόν άνθρωπο, αισθήσεις, φανταστικό, 
νουν, περιγράφουν πώς άπό τις αισθήσεις σχηματίζονται οί 
«μορφώσεις», συνιστάμενες σε «έκτυπώματα», ήτοι εντυπώσεις 
των άντικειμένων (κ. 15). Τά έκμαγεΐα των «έκτυπωμάτων» πε
ριλαμβάνονται άπό τό φανταστικό άποχωρισμένα άπό τά άντι- 
κείμενα και τοποθετούνται σε θησαυρούς, άποθήκες, γιά νά άνα- 
καλοΰνται άπό έκεϊ κάθε φορά πού χρειάζεται σαν αύτοτελεις 
άσώματες εικόνες (κκ. 15-16).

Ό  νους έπειτα, παραλαμβάνοντας άπό τό θησαυροφυλάκιο 
τις έκάστοτε κατάλληλες εικόνες, σχηματίζει μ’ αύτές λογι
σμούς, σκέψεις μέ ποικίλες μορφές, «έμπαθώς, άπαθώς, μέσως, 
πεπλανημένως και άπλανώς» (κ. 17). Πρόκειτα γιά μια θαυμάσια 
διαδικασία, κατά τήν όποια γεννιέται στήν ψυχή άπό τά πρόσ
καιρα και αισθητά κάτι τό μόνιμο, τό κάλλος ή τό αίσχος, ό 
πλούτος ή ή πενία, ή δόξα ή ή άδοξία, τό ζωτικόν φως ή τό κολα- 
στήριον σκότος (κ. 18.). "Ετσι πάντως σχηματίζεται ή γνώσις* ό 
νοΰς δηλαδή «τφ φωτιστικώ τής ψυχής έποχούμενος και ταις αί- 
σθήσεσι δέ τούτου συγγινόμενος, σύμμικτον άπογεννςί τήν 
γνώσιν»(κ. 19).

'Όλες οί μορφές γνώσεως, είτε άναφέρονται στά άντικείμε- 
να είτε στά φαινόμενα είτε και στούς φυσικούς νόμους και τις 
μεθόδους, είναι άπλώς φυσικές (κ. 20).

Πνευματική γνώσις είναι ή άναφερόμενη στόν θεό, τήν 
άρχή τού κόσμου, τόν άνθρωπο, και προερχόμενη «έκ τής τού 
Πνεύματος διδασκαλίας», γι’ αύτό και είναι «βεβαία και άψευ- 
δής»7. 'Ένα άπό τά στοιχεία τής γνώσεως αύτής είναι, ότι ό κό
σμος έδημιουργήθηκε άπό τόν θεό· «ό θεός έποίησεν έν άρχή

7. Ή ίκανότης των φιλοσόφων πρός τή γνώσι αύτή (καί άναφέρονται ρητά 
στό κ. 25 ό Εμπεδοκλής, ό Σωκράτης ό ’Αριστοτέλης, ό Πλάτων, καί μάλιστα σέ 
πληθυντικό ό καθένας άριθμό), είναι ώς ή τών άλόγων ζώων πρός τή δική τους 
γνώσι.
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ουρανόν και γην, οίόν τινα ύλην πανδεχή και δυνάμει τά πάντα 
φέρουσαν» (κ. 21). ’Έτσι ό κόσμος δεν προήλθε άπό προϋπάρ- 
χουσα ύλη, άλλ’ άπό τό μηδέν είναι όμως άξιοσημείωτο, ότι ή 
δημιουργηθεΐσα ύλη «φέρει δυνάμει τά πάντα».

Ό  άνθρωπος άξιώθηκε τέτοιας τιμής, ώστε προς χάριν αύ- 
τοΰ έκτίσθηκε όλόκληρος ό αισθητός κόσμος και γι’ αύτόν έτοι- 
μάσθηκε ή βασιλεία των ούρανών εύθύς άμέσως άπό τής κατα
βολής του κόσμου. Τό σώμα του μόνον είναι ύλικό, ένώ ή ψυχή 
του προέρχεται άπό τά ύπερκόσμια, ή καλύτερα άπό τον ίδιο τον 
θεό μέ έμφύσημα άπόρρητο. Και είναι ή ψυχή όχι άπλώς δεκτι
κή του Θεού μέ άγώνα, άλλα και μπορεί νά ένωθή μέ αύτόν σε 
μία ύπόστασι8. Είναι μύστης έκείνου, καθ’ όσον έκτίσθηκε κατ’ 
είκόνα αύτοΰ, ώστε ώς είκών νά μπορή νά βλέπη προς αύτόν και 
νά τόν άγαπα (κ. 26).

Ή ζωή είναι ούσιώδες μέρος τής ύπάρξεως των λογικών φύ
σεων, τόσο τής άνθρώπινης όσο και τής άγγελικής, άλλ’ ύπάρχει 
σημαντική διάκρισις μεταξύ αύτών διότι, ένώ ή άνθρώπινη φύ- 
σις έχει τή ζωή συγχρόνως ώς ούσία και ώς ένέργεια, ή νοερή 
φύσις των αγγέλων τήν έχει μόνον ώς ούσία, καθ’ όσον, στερού
μενη σώματος, δέν έχρειάσθηκε νά λάβη τήν πρός τούτο άπαι- 
τούμενη ζωοποιό ένέργεια. Άπό τό άλλο άκρο στά άλογα ζώα ή 
ζωή δέν είναι δυνατόν νά είναι ούσία* είναι άπλώς ένέργεια πού 
έμψυχώνει τό σώμα τους (κ. 30).

Στόν άνθρωπο ή ψυχή άφ’ ένός μέν είναι ζωή τού έμψύχου 
σώματός της, δηλαδή ζωοποιός ένέργεια κατευθυνόμενη πρός 
κάτι άλλο, και άφ’ έτέρου έχει τή ζωή γιά τόν έαυτόν της ώς ού
σία, καθ’ όσον ζή καθ’ έαυτήν, και γι’ αύτό δέν διαλύτεται μαζί 
μέ τό σώμα. (κ. 32). Ή άγαθότης όμως δέν είναι ούσία γιά τήν 
ψυχή, άλλά ποιότητης, όπως καί ή κακία. Έ τσ ι ή ψυχή είναι 
κατά κάποιο τρόπο σύνθετη, άποτελούμενη άπό ούσία, ήτοι τή

8. «Καί μή δτι θεού δεκτικόν δι’ άγώνος και χάριτος, άλλά και δυνατόν 
ένωθήναι τούτψ κατά μίαν ύπόστασιν», κ. 24.
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ζωή, και ποιότητα, ήτοι την άγαθότητα ή τήν αντίθετη αύτής κα- 
κότητα (к. 33)9.

Κεφάλαια θεολογικά, 34-40. Τά καθ’ αύτό θεολογικά κεφά
λαια του Γρηγορίου είναι μόλις έπτά κι’ αύτά μάλιστα άναπτύσ- 
σουν τό πρόβλημα σε συνδυασμό μέ τις πνευματικές λειτουργίες 
του άνθρώπου. Είναι συσσωματωμένα σε δύο όμάδες, άπό τι 
όποιες ή πρώτη (34-36) άφιερώνεται στήν παρουσίασι τής τρια
δικής φύσεως τού θεού, ένώ ή δεύτερη (37-40) άσχολείται μέ 
τήν παρουσίασι τής τριαδικής είκόνος στή λογική κτίσι.

'Όπως είπε προηγουμένως ό Γρηγόριος, ή άνθρώπινη ψύσις 
έχει τήν άγαθότητα ώς ποιότητα άπλώς, ένώ ούσία έχει τή ζωή· 
ό άνώτερος όμως νους, ό Θεός, έχει τήν άγαθότητα ούσία10, και 
στήν ούσία, όπως έλεγε και ό ’Αριστοτέλης11, τίποτε έναντίον 
δέν ύπάρχει, «ούδέν ούδεμιςι έναντίον ούσίμ έστιν» (κ. 34).

Ή πανάγαθος άγαθότης είναι βέβαια και πηγή άγαθότητος 
και ώς τελεία άγαθότης άποτελεί πηγή του Λόγου. Και έπιση- 
μαίνει έδώ ό Γ ρηγόριος, ότι αύτός δέν είναι όπως ό δικός μας 
προφορικός λόγος, ούτε όπως ό δικός μας ένδιάθετος λόγος, 
ούτε όπως ό δικός μας έσωτερικός μέσα στή διάνοια λόγος, άλλ’ 
είναι ό Λόγος ό «έναποκείμενος τφ Νώ», δηλαδή στον θεό, 
έχοντας τήν άναλογία μέ τον έμφυτο σέ μάς λόγο, άπό τον όποιο 
και έπλασθήκαμε κατ’ εικόνα του. ’Έχει πλήρη τήν ούσία του 
Πατρός καί είναι συνεπώς Υίός του καί άνώτατος Λόγος (κ. 35).

Επειδή όμως δέν είναι δυνατόν νά νοηθή λόγος χωρίς πνεύ
μα, ό άνώτατος Λόγος έχει τό άγιο Πνεύμα «συμπροϊόν έκ τού 
Πατρός». Παρά τήν τολμηρότητα τών διατυπώσεών του στά Κε
φάλαια, ό Γρηγόριος φροντίζει νά άκριβολογήση δογματικώς, 
άποδίδοντας στον μέν Λόγο τό «έχειν» τό Πνεύμα, ένώ στόν 
Πατέρα τό «έκπορεύειν». Περαιτέρω τονίζει ότι ή χρήσις τού

9. "Αλλως τήν άρετή ή τήν πονηρία.
10. «Ό άνωτάτω νους, τό άκρον άγαθόν, ουσίαν έχει τήν άγαθότητα», 34. 

Βλ. και Διονυσίου, Περί θείων όνομάτων 2,3έ. 4,1. 5,2.
11. Κατηγ. 5,3b, 24έ.
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Πνεύματος είναι κοινή, άρα και ή αποστολή γίνεται από κοινού* 
«διό καί παρ’ άμφοτέρων καί προς τούς άξιους πέμπεται, μόνου 
δέ τού Πατρός καθ’ ϋπαρξιν ύπάρχον* διό καί παρ’ αύτοϋ μόνου 
έκπορεύεται καθ’ ϋπαρξιν» (κ. 36.). Κατά την περιγραφή των 
σχέσεων μεταξύ των τριαδικών ύποστάσεων χρησιμοποιείται 
έδώ ή λέξις ‘έρως’, πολύ εύλογα μάλιστα. "Αν δηλαδή ή ούσία 
της θεότητος είναι ή άγαθότης καί αύτή έκδηλώνεται ώς άγάπη 
πρός δλα τά δημιουργήματα, είναι φυσικόν ότι έκδηλώνεται με
ταξύ των θείων ύποστάσεων ομοίως* έτσι τό Πνεύμα χαρακτηρί
ζεται ώς έρως τού Πατρός πρός τον Λόγο (κ. 36).

Τήν είκόνα έκείνου τού άνωτάτου έρωτος έχει καί ό δικός 
μας νοΰς πού έκτίσθηκε άπό αύτόν κατ’ είκόνα πρός τον λόγο 
του, τή γνώσι* έπομένως ό έσωτερικός άνθρωπος ώς είκών είναι 
τριπλούς, άποτελούμενος άπό νοΰ, λόγο καί πνεύμα (κ. 37). 
'Ομοίως καί ή φύσις των άγγέλων, ώς νοερά καί λογική, έχει νού 
καί λόγο άπό τόν νοΰ, καθώς καί τον πρός τον λόγο έρωτα τού 
νοϋ (= πνεύμα), άλλα τό πνεύμα αύτό δέν είναι σ’ αύτήν ζωοποιό, 
διότι οί άγγέλοι δέν φέρουν σώμα χοϊκό, ώστε νά προσλάβουν 
καί δύναμι ζωοποιο γι’ αύτό. Καί ώς πρός αύτό διαφέρει ή άν- 
θρώπινη φύσις, όπου τό πνεύμα, ό νοερός έρως, είναι ζωοποιός 
τού σώματος (κ. 38). Γι’ αύτό ή φύσις της ψυχής έχει δημιουργη- 
θή άπό τόν θεό ώς ή μόνη κατ’ είκόνα αύτοϋ, περισσότερο άπό 
τή φύσι τών άσωμάτων άγγέλων (κ. 39). Ή τριπλή λειτουργία 
λοιπόν τού άνθρώπου, νοΰς, λόγος, πνεύμα, είναι ό φορεύς της 
θείας είκόνος, ή όποία τόν καθιστά «μετά τήν άνωτάτω Τ ριάδα 
τριαδικήν φύσιν» (к. 40)12.

Κεφάλαια ήθικά τε καί πρακτικά, 41-67. Κατά τήν τυπική 
ορολογία τά κεφάλαια αύτά έπρεπε νά έπιγραφοΰν «οικονομι
κά», έφ’ όσον πραγματεύονται για τήν πτώσι τού άνθρώπου καί 
τόν τρόπο της θεραπείας του* άλλά δέν είναι δυνατόν νά δώσωμε 
αύτόν τόν χαρακτηρισμό, διότι στερούνται τήν ούσιαστική άνα- 
φορά στό κύριο στοιχείο της «οίκονομίας», τό όποιο είναι ή

12. Στό θέμα αύτό έπανέρχεται ό Γρηγόριος μέ τά κεφάλαια 61-64.
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ένανθρώπησις13. Γι’ αύτό δίδομε τήν παρούσα έπιγραφή βάσει 
του τρίτου στοιχείου του γενικού τίτλου του όλου συγγράμμα
τος, διότι όλο αύτό τό τμήμα άναφέρεται στην άνταπόκρισι τόσο 
τού πρωτοπλάστου όσο καί τού συγχρόνου άνθρώπου προς τη 
θεία έντολή, τήν πτώσι λόγω άρνητικής άνταποκρίσεως, καί τήν 
έπανόρθωσι με τη μετάνοια.

Κι’ αύτό τό τμήμα περιλαμβάνει δύο ομάδες κεφαλαίων, τή 
μία περί τής κακίας, τής πτώσεως καί του θανάτου (41-53), καί 
τήν άλλη περί τής όδοϋ τής θεραπείας (54-67).

'Ένα άπό τά λογικά κτίσματα, τό όποιο είναι κατώτερο τής 
άνθρώπινης ψυχής, τό χειρότερο μάλιστα άπό όλα, είναι ό νοη
τός καί άρχέκακος δφις, ό Διάβολος, ό όποιος άπό ύπεροψία έπι- 
θύμησε νά έξομοιωθή ώς προς τήν έξουσία με τόν Δημιουργό 
του. Άντ’ αύτοΰ όμως κατήντησε άντικείμενος, πολέμιος του 
Δημιουργού* γι’ αύτό, αν έκείνος είναι άγαθότης ζώσα καί ζωο
ποιός των ζώντων, αύτός «αύτόχρημα κακία έστί νεκρά καί νε- 
κροποιός (κ. 41).

Ό  άνθρωπος είναι ικανός νά γνωρίση καί νά έξασφαλίση τό 
πνευματικό συμφέρον του, άν γνωρίζη τόν έαυτόν του καί φυλάτ- 
τη τήν τάξι του (κ. 43), κατά τήν άρχή τού ’Αρεοπαγίτη14. Αύτό 
όμως ϊσχυε καί γιά τούς αγγέλους, στούς όποιους ώρίσθηκε νά 
άρχωνται, καί μόνον όταν άποσταλοΰν άπό τόν Δημιουργό πρός 
τούτο έχουν έργο νά άρχουν. Ό  Σατανάς όμως, έπειδή έπιθύμη- 
σε νά άρχη παρά τή γνώμη τού Δημιουργού, παραβίασε τήν τάξι* 
γι’ αύτό, έγκαταλειφθείς άπό τήν όντως ζωτική καί φωτιστική 
πηγή, ένδύθηκε τόν θάνατο καί τόν αιώνιο ζόφο, καί έτσι άπό 
φθόνο πλέον προσπαθεί νά συμπαρασύρη τόν άνθρωπο (κ. 44). 
’Επειδή όμως ό Διάβολος δέν είναι μόνο νεκρό πνεύμα, άλλά καί

13. ’Αόριστοι ύπαινιγμοί, όπως τό περί του άνθους έκ της ρίζης (κ. 53) τό 
περί της συγκαταβάσεως τού θεού Λόγου (κ. 57) καί άλλοι, δέν άρκοΰν γιά νά 
καλυψουν αύτό τό κενό, τό όποιο βέβαια ύπερκαλύπτεται μέ τήν έπανειλημμένη 
άνάπτυξι τού θέματος στίς ’Ομιλίες.

14. Βλ. ίδίως έπιστολή 8,1 Ιέέ. Γενικά στό σύστημα τού Διονυσίου τό σόμ
παν είναι στρωματωμένο κατά τάξεις.



16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

νεκροποιό, νεκρώνει όλους όσοι τον έγγίζουν* γι’ αύτό νεκρού- 
ται ή λογική ψυχή του ανθρώπου, άν και βέβαια ώς ζωή έχει τό 
είναι (κ.45).

Βέβαια δέν έκτισε ό Θεός τον θάνατο15, άλλα καί έμπόδισε 
αύτόν νά έπέλθη, όσον έπρεπε, καί έμπόδισε όσον έπιτρεπόταν 
νά ύποβληθοΰν σ’ αύτόν έκεΐνοι πού έδημιουργήθηκαν από αύ
τόν αύτεξούσιοι. Έτσι προεισήγαγε τή βουλή του νά προσφέρη 
τήν άθανασία «βουλήν άποθανατίζουσαν» (κ. 47), ορίζοντας 
ζωοποιό έντολή καί λέγοντας ότι ή άθέτησις τής έντολής θά 
προκαλέση τον θάνατο. Καί πράγματι «ή ξυνωρίς έκείνη των 
προπατόρων», τό ζεύγος των πρωτοπλάστων, έπειδή δέν άντι- 
στάθηκαν στόν ύποκινητή τής άπείθειας, παρειδαν τήν έντολή 
(κ. 48).

Ό  Παλαμας έπικαλεΐται τήν έρμηνεία τού Γρηγορίου Θεο-
^  «%*

λόγου, κατά τήν όποια «θεωρία ήν τό φυτόν»16, ήταν πνευματι
κός λογισμός, άλλά δέν φαίνεται νά άποδέχεται άδίστακτα αύ- 
τήν τήν άλληγορική έρμηνεία, έφ’ όσον λέγει ότι, καί αν δέν 
ήταν θεωρία, πάντως ή βρώσις τού καρπού έπρεπε νά γίνη κατά 
τήν κατάλληλη ώρα καί μέ τον κατάλληλο τρόπο προς δόξα τού 
θεού. Ή κατ’ αισθησι βρώσις έπρεπε νά έλθη μετά άπό κατάλ
ληλη προετοιμασία, καί έπειδή αύτό δέν συνέβηκε, έπρεπε ν’ 
έπακολουθήση ό θάνατος (κ. 49-50). ’Αφού αύτοί έγκατέλειψαν 
τόν θεό αύτεξούσια, τούς έγκατέλειψε καί αύτός. ’Αφού λοιπόν 
μέ τήν παράβαση ήλθεν ό θάνατος τής ψυχής, εύλογα θά έρχό- 
ταν καί ό θάνατος τού σώματος, άλλ’ ό θεός τόν έπιβράδυνε έπί 
μακρόν άπό φιλανθρωπία, καί μάλιστα* «πρώτον μέν έδειξε μετ’ 
έλέους παιδεύων, μάλλον δέ άφιείς τήν σύν δίκη παιδείαν, ϊνα μή 
άπογνώμεν τελέως. Έδωκε δέ καί καιρόν μετάνοιας καί τής 
πρός αύτόν εύαρεστήσεως έξ ύπαρχής πολιτείας... Ηύξησε τοΐς 
διαδόχοις τό γένος» (κ. 53).

Ό  ομάδα των κεφαλαίων, τά όποια ύποδεικνύουν τήν όδό

15. Σοφ. Σολ 1,13.
16. Λόγος 38,12. PG 36 ,324СЕ.
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τής άνακτήσεως, είσάγεται μέ μια τελείως πρωτότυπη θέσι. Λέ
γει ό Γρηγόριος δτι άνήκει στο πλούσιο βάθος τής σοφίας και 
φιλανθρωπίας τού Θεού τό γεγονός δτι ή αθανασία έπιτυγχάνε- 
ται μέ τον θάνατο. "Αν δεν ύπήρχε ό θάνατος και άν τό γένος 
μας, πού προήλθε άπό τέτοια ρίζα, την των πρωτοπλάστων, δεν 
ήταν θνητό και πριν άπό τον θάνατο, δεν θά άπολαμβάναμε έμ
πρακτα τά πλούτη των πρώτων καρπών τής άθανασίας* «ούκ άν 
έργω τής άθανασίας τήν άπαρχήν ήμεις έπλουτήσαμεν, ούκ άν 
εις ούρανούς άνεκλήθημεν ούκ άν ύπεράνω πάσης άρχής και 
έξουσίας έν δεξιςί τής μεγαλοσύνης έν ούρανοίς ή ήμών ένεθρο- 
νίσθη φύσις» (κ. 54).

’Αποκτούμε τήν άθανασία μέ τήν έκτέλεσι τής έντολής, ή 
όποια βέβαια τώρα δέν είναι ή ίδια, όπως ή άρχική για τό δέν
δρο, άλλ’ είναι, κατά μία γενική άποψι, ή έντολή περί τής μετά
νοιας. Εκείνος πού άστοχε! σήμερα είναι περισσότερο άξιόμεμ- 
πτος άπό τον Άδάμ, καθ’ όσον αύτός γνωρίζει τις συνέπειες τής 
παραβάσεώς του άπό τήν πείρα τής άνθρωπότητος.

Μέ τήν προς έμάς συγκατάβασι τού Θεού Λόγου έπλησίασε 
σέ μάς ή βασιλεία των ούρανών ή βασιλεία, ή μάλλον αύτός ό 
ίδιος ό βασιλεύς είνα μέσα μας17, καί οφείλομε νά προσκολλη- 
θοΰμε σ’ αύτόν μέ τά έργα τής μετάνοιας (κ. 57), κύριο των 
όποιων είναι ή προς τόν Θεό άγάπη, ή όποια συνίσταται άπό τήν 
άπουσία των παθών καί τήν άφθονία τών άρετών (κ. 58) καί κα
ταλήγει στήν έν πνεύματι καί άληθείςι προσκύνησι (κκ. 59. 60)18.

’Ακολουθούν τρία κεφάλαια, τά όποια άναφέρονται πάλι 
στή σύγκρισι τών λογικών όντων μεταξύ τους (61-63), γιά νά κα- 
τακλεισθή τό τμήμα αύτό μέ τήν ένδειξι τής θέας έλλάμψεως ώς 
μέσου τελειώσεως τού καθ’ όμοίωσιν προς τόν Θεό, τής οποίας 
μέτοχοι είναι καί οί άγαθοί άγγελοι19. Καθώς ό Λόγος τού Θεού

17. Λουκά 17,21.
18. Ίω. 4,23έ.
19. Γι’ αύτό καί άποκαλοΰνται δεύτερο φως, άπορροή τού πρώτου φωτός (κ. 

64), βάσει του Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 40,5. PG 36, 364Β.
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μας είδε άπογυμνωμένους από αυτήν τήν έλλαμψι, έξ αιτίας της 
παραβάσεως, άνέλαβε ό ίδιος τη φύσι μας και την έπέδειξε ένδε- 
δυμένη λαμπρότερα ατούς έκκρίτους μαθητάς έπάνω στο ’Όρος. 
Αύτή ή θεία έλλαμψις είναι τό ούράνιο οίκητήριό μας, όπως λέ
γει ό μέγας Παύλος (к. 67)20.

"Ηδη ό Γρηγόριος είσήλθε στο κατ’ έξοχήν άγαπητό του 
θέμα, τό περί τού φωτός της μεταμορφώσεως, καί μάλιστα στο 
κ. 65 έμνημόνευσε για πρώτη φορά τά ονόματα των δύο αίρε- 
σιαρχών Βαρλαάμ καί Άκινδύνου. ’Έτσι τά τέσσερα τελευταία 
κεφάλαια (64-67) δεν κλείνουν άπλώς τό τμήμα τού συγγράμμα
τος περί της ήθικής τελειώσεως, άλλά καί εισάγουν στο έπόμενο 
τμήμα, τό έκτενέστερο καί τελευταίο.

Κεφάλαια καθαρτικά τής Βαρλααμίτιδος λύμης, 68-150. Τό 
μεγαλύτερο μέρος τού έργου, 83 συνολικά κεφάλαια, παρουσιά
ζει συνοπτικά βέβαια άλλ’ έντονα τή διδασκαλία τού Γρηγορίου 
περί ούσίας, ένεργείας, θείας έλλάμψεως και μεθέξεως τού 
θεού, καί θετικά, άλλά καί άρνητικά, κατά των άπόψεων Βαρ
λαάμ καί Άκινδύνου. "Οχι πάντοτε μέ πολλή εύκολία, είναι δυ
νατόν νά διακριθοΰν και έδώ ώρισμένα άθροίσματα όμοειδών 
κεφαλαίων, τά όποια έμεις θά όρίσωμε σε όκτώ. Δεν παρουσιά
ζει βέβαια νέα στοιχεία διδασκαλίας μέ τά κεφάλαια αύτοϋ τού 
τμήματος ό Γρηγόριος, άλλά, συνοψίζοντας όλα όσα έξέθεσε σέ 
πλήθος προηγηθέντων συγγραμμάτων, διευκρινίζει πολλά 
σημεία αύτών.

Στο πρώτο άθροισμα κεφαλαίων τού τμήματος (68-79) τονί
ζεται ότι ή μέν ούσία τού Θεού είναι ένιαία, ή ένέργεια όμως αυ
τού ή άκτιστη είναι πολλαπλή* «ή μέν θεία ύπερουσιότης ούδέ- 
ποτε πληθυντικώς καλείται, ή δέ τού θεού θεία καί άκτιστος χά
ρις καί ένέργεια μεριζομένη άμερίστως κατ’ εικόνα τής ήλιακής 
άκτίνος... ού μία μόνον άλλά και πολλαί καλούνται παρά των θε
ολόγων» (к. 68)21. Ή θεία ένέργεια μπορεί νά έκφέρεται ένικώς,

20. Β 'Κορ. 5,2έ.
21. Τά περί τής είκόνος τής ήλιακής άκτινος έν προκειμένω λαμβάνονται 

άπό τήν Περί άγίου Πνεύματος πραγματεία του Βασιλείου, 19,49.
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άλλ’ έπίσης μπορεί νά έκφέρεται και πληθυντικώς, δταν άπαιτή- 
ται νά χαρακτηρισθοΰν έπί μέρους άκτιστες έκδηλώσεις του 
Θείου. Άλλα και ή θεία χάρις, ώς ταυτόσημη προς τήν ενέργεια 
έκδήλωσις, μπορεί νά έκφέρεται πληθυντικώς (κ. 69), όπως συμ
βαίνει με τά πνεύματα τά όποια ό Ήσαΐας άπαριθμεί σέ έπτά (κ. 
ΊΟ)22.

Οί ένέργειες, ή ή ένέργεια, πράγμα τό ίδιο, είναι κοινές του 
Πατρός και τού Υίοΰ και του άγιου Πνεύματος. Οί άντίπαλοι του 
Παλαμά γιά τό σημείο αύτό ισχυρίζονται δτι τό άκτιστο είναι 
ένα, ή θεία φύσις, ένώ ότιδήποτε διαφέρει αύτής είναι όπωσδή- 
ποτε κτιστό* άλλ’ έτσι καθιστούν κτιστό και τον Πατέρα καί τον 
Υίό καί τό άγιο Πνεύμα, διότι αύτοί, έχοντας κτιστή ένέργεια, 
δεν μπορούν νά είναι οί ίδιοι άκτιστοι* «ου δέ ή ένέργεια κτιστή, 
άκτιστος αύτός ούκ έστιν» (κ. 73). Ή ούσία τού Θεού ώς άμέρι- 
στη είναι άμέθεκτη, ή θεία ένέργεια μερίζεται άμερίστως, άρα 
είναι χωρητή άπό τον καθένα μας. (κ. 74).

Ή ένωσις μέ τον θεό νοείται μόνο μέ τή θεία ένέργεια. 
Πράγματι στον θεό διακρίνονται τρεις κατηγορίες* ούσία, ένέρ- 
γεια, ύποστάσεις. Επειδή λοιπόν είναι άδύνατη ή κατ’ ούσίαν 
ένωσις, καθ’ δσον ή θεία ούσία είναι άμέθεκτη, είναι έπίσης 
άδύνατη ή καθ’ ύπόστασιν ένωσις, καθ’ δσον αύτή είναι καθωρι- 
σμένη γιά τήν ένωσι μόνο τού Λόγου στόν Θεάνθρωπο, «λείπε- 
ται κατ’ ένέργειαν ένούσθαι τώ Θεώ» (κ. 75). Μετά τήν παρου- 
σίασι πατερικών χωρίων23 έρχεται στόν χαρακτηρισμό τής θείας 
φύσεως κατ’ άντίθεσι προς τήν κτιστή. Είναι άπολύτως ύπερβα- 
τική* άν ό θεός είναι φύσις, τά άλλα δέν είναι φύσις* άν πάλι τό 
καθένα άπό τά άλλα είναι φύσις, τότε ό θεός δέν είναι φύσις. Εί
ναι όμως ό θεός καί λέγεται φύσις δλων τών όντων, καθ’ δσον 
όλα μετέχουν αύτού καί συντηρούνται μέ τή μέθεξί του* καί βέ-

22. Ήσ. 11,Ιέ. «Πνεύμα σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, εύσεβείας, βουλής, 
Ισχύος, φόβου».

23 Μαξίμου, Βασιλείου, Γρηγορίου θεολόγου, Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, 
Ίωάννου Χρυσοστόμου, κκ. 76 καί 77.
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βαια όχι μέ τή μέθεξι τής φύσεώς του, άλλα μέ τη μέθεξι τής 
ένέργειας του (κ. 78).

Συγκρινόμενα μεταξύ τους τά κτίσματα λέγονται οικεία του 
Θεού κατά φύσιν, ή ξένα* αυτά όμως καθ’ έαυτά όλα είναι κατά 
φύσι ξένα προς τον Θεό (κ. 79).

Τό έπόμενο άθροισμα κεφαλαίων άσχολειται μέ την κατη
γορία τής ένώσεως και διακρίσεως στον Θεό (80-95). Στον Θεό 
άλλα είναι άρρητα και άλλα ρητά, άλλα είναι άγνωστα και άλλα 
γνωστά, κατά τον λόγο του Ιωάννη Δαμασκηνού24· αύτό συμβαί
νει έπειδή ό Θεός είναι συγχρόνως ον διηρημένο και ένιάϊο συγ
χρόνως* «ό Θεός άδιαιρέτως διαιρείται και συνάπτεται διηρημέ- 
νως και ούτε πολλαπλασιασμόν παρά τούτο πάσχει ούτε σύνθε- 
σιν» (κ. 81). Κατά τή διαίρεσι γίνεται γνωστός, κατά την ένωσι 
παραμένει άγνωστος· «τού Θεού τό μέν έστιν άγνωστον, ήγουν ή 
ούσία αύτού, τό δέ γνωστόν, ήγουν πάντα τά περί την ούσίαν, 
τουτέστι ή άγαθότης, ή σοφία, ή δύναμις, ή θειότης ήτοι μεγα- 
λειότης» (κ. 82J25. Τά κτίσματα δέν δείχνουν τήν ούσία τού 
Θεού, άλλά τήν άκτιστη ένέργεια, όπως έπανειλημμένως οί Πα
τέρες τονίζουν, άλλά και ό άπόστολος Παύλος26.

Πολύ περισσότερο βέβαια τονίζει αύτό ό Διονύσιος ό ’Αρε
οπαγίτης, ό όποιος, εκτός άπό τήν καθ’ ύπόστασι διάκριση προ
βάλλει Ιδιαιτέρως μια άλλη διάκριση τήν «των άγαθοπρεπών τής 
θεαρχίας προόδων»27, ήτοι ένεργειών. Κατά τή διονυσιανή δια- 
τύπωσι τά ζώντα, τά άγια, τά άγαθά, λέγεται ότι ζοΰν, άγιάζονται 
καί άγαθύνονται κατά μέθεξι, όχι όμως διότι ύπάρχουν άπολύτως 
ή διότι μετέχουν τής αύτοϋπάρξεως, άλλά διότι μετέχουν στην 
αύτοζωή, αύτοαγιότητα καί αύτοαγαθότητα* αύτά τά τελευταία 
είναι θείες ένέργειες, διότι δέν μετέχουν ζωής, άλλά μετέχονται, 
καί γι’ αύτό δέν είναι κτίσματα* «τό δέ μή μετέχον ζωής, άλλ’

24. "Εκδοσις άκριβής τής όρθοδόξοο πίστεως 2,2-4.
25. Παρόμοια πρός αύτά βλ. στή Αιάλεξι μετά τοδ Γρήγορα 24, όπου όμως 

έπικαλεΐται λόγιο άπό τά κεφάλαια τού Μαξίμου Περί αγάπης, η 100 καί 2,27. 
Συγγράμματα Δ', 225.

26. Ρωμ. 1,20 27. Περί θείων όνομάτων 2,5.
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αύτό μετεχόμενον και ζωοποιούν τά ζώα, πώς αν εΐη κτίσμα;» 
(κ. 89). Κάθε πρόνοια, δηλαδή κάθε ένέργεια, όπως είναι ή ού- 
σίωσις, ή ζώωσις, ή σοφοποίησις28, είναι κοινή του Πατρός, του 
Υίοϋ και του Πνεύματος, και για κάθε θεία προς έμας θέλησι ό 
Πατήρ, ό Υιός και τό Πνεύμα είναι ή ούσιοποιός και ζωοποιός 
και σοφοποιός ένέργεια και δύναμις (κ. 91).

Σύνοψις όλων τών θείων ενεργειών είναι ή θεία χάρις, ή 
όποια είναι έπώνυμο τής λαμπρότητος τού Θεού, άλλα βέβαια 
όχι ή φύσις τού Θεού- «ή τού Θεού λαμπρότης αύτη και θεο- 
ποιός ένέργεια, ής τά μετέχοντα θεοϋται θεία τίς έστι χάρις, άλλ’ 
ούχ ή φύσις τού Θεού, ούχ ώς άποϋσα τών κεχαριτωμένων, κατά 
τήν Άκινδύνου ληρώδη συκοφαντίαν, πανταχοϋ γάρ ή φύσις τού 
Θεού, άλλ’ ώς ούκ ούσα μεθεκτή, μηδενός όντος κτιστού, καθά 
προαποδέδεικται, τού δυνηθέντος άν μεταλαχεΐν αύτής» (. 93). 
Κανείς άπό έκείνους πού άπολαμβάνουν τή θεία αίγλη δέν μετέ
χει τής ούσίας τού Δημιουργού, διότι δέν ύπάρχει τίποτε κτιστό, 
τό όποιο νά έχη δύναμι δεκτική τής φύσεως τού Κτίστου* «ού- 
δεις γάρ ούδέποτε τήν ούσίαν τού Θεού λαμβάνει» (κ. 95).

Στή συνέχεια ό Γρηγόριος έκθέτει τά άλυσιδωτά άτοπήμα- 
τα τών φλυαριών τού Άκινδύνου (96-103). ’Ά ν κατά τις φλυα
ρίες τού Άκινδύνου δέν διαφέρη καθόλου ή θεία ένέργεια τής 
θείας ούσίας, τότε και τό ποιειν, τό όποιον είναι γνώρισμα τής 
ένέργειας, δέν διαφέρει τού γεννάν και έκπορεύειν, όπότε και τά 
ποιήματα δέν θά διαφέρουν κατά τίποτε άπό τό γέννημα και τό 
πρόβλημα, κατά πλήρη σύγχυσι μεταξύ δημιουργίας και ύποστα- 
τικής σχέσεως (κ. 96). "Αν δέν διαφέρουν αύτά τά δύο, τότε ό 
Πατήρ, ό ποιών διά τού Υίοΰ έν τφ Πνεύματι, γεννά και έκπο- 
ρεύει όμοίως δι* Υίού έν Πνεύματι (κ. 97), όπότε ό Υίός θά ήταν 
έκ θελήσως, όχι έκ φύσεως (κ. 98), ό θεός, και έχοντας πολλές 
ένέργειες, θά είχε καί πολλές ούσίες (κ. 99).

Στήν περίπτωσι αύτή οί θείες ένέργειες δέν θά είχαν διαφο-

28. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Σχόλια είς Διονυσίου περί θείων όνομάτων 2,5. 
P G 4 ,221ΑΒ.
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ρά μεταξύ τους* για παράδειγμα δέν θά διέφερε ή θεία θέλησις 
άπό τη θεία πρόγνωσι, όπότε ό Θεός, μή θέλοντας πάντα ούτε 
προγινώσκει πάντα (κ. 100), τό δημιουργεΐν θά ήταν τό ίδιο μέ τό 
προγινώσκειν, και άρα προ της δημιουργίας αύτός δέν προεγίνω- 
σκε. Τί είδους Θεός θά ήταν τότε; (κ. 101). Ή πρόγνωσις είναι 
έμφυτη στον Θεό* άν λοιπόν ή δημιουργική ένέργεια δέν διαφέ- 
ρη κατά τίποτε άπό τήν πρόγνωσι, τά δημιουργήματα θά ήταν 
άναρχα. Και πώς θά ήταν Θεός αύτός τού όποιου τά ποιήματα 
δέν είναι μεταγενέστερα αύτοΰ; (κ. 102). Τότε ό Θεός θά είχε 
δημιουργήσει όχι μέ τή θέληση, άλλα μέ τή φύσι. Καί πώς θά 
ήταν Θεός αύτός ό όποιος δημιουργεί χωρίς θέλησι; (κ. 103).

Ή ούσία του Θεού είναι άκατάληπτη καί άμέθεκτη, όπως 
έκτίθεται στήν έπόμενη ομάδα κεφαλαίων (104-112). Ό  Θεός ό 
ίδιος είναι μέσα στον έαυτό του, καθ’ όσον οί τρεις ύποστάσεις 
συσχετίζονται μεταξύ τους συμφυώς καί άιδίως καί περιχωροΰν 
άλλήλας* είναι στο παν καί τό παν είναι σ’ αύτόν, αύτός ώς συνέ
χοντας καί τό παν ώς συνεχόμενον άπό αύτόν. "Ομως δέν μετέ
χουν της ούσίας του τά πάντα, άλλα μετέχουν της πανταχοϋ πα
ρουσίας του, ή όποια είναι ένέργεια (κ. 104). ’Ακόμη καί όσοι 
κατόπιν εύαρεστήσεως τού Θεού έπέτυχαν τού προορισμού 
τους, ήτοι τού «δι* δ γεγόνασι, τουτέστι της θεώσεως», καί εύρί- 
σκονται «έν τφ Θεφ», καί αύτοί μετέχουν της θείας ένέργειας, 
άν καί κατά διαφορετικό τρόπο, άλλ’ όχι της ούσίας τού Θεού. 
Γι’ αύτό ό όρος ‘θεότης’ είναι όνομα της θείας ένέργειας καί όχι 
ούσίας· «διό καί οί θεολόγοι της θείας ένεργείας είναι όνομα τήν 
θεότητά φασιν» (κ. 105).

Ή ύπερούσια καί ύπέρζωη καί ύπεράγαθη φύσις ούτε λέγε
ται ούτε νοείται, καί οί «θεολόγοι»29 της άποδίδουν τήν άκατα- 
ληψία. Κατά κυριολεξία λοιπόν δέν είναι θεμιτό νά καλήται ό 
θεός ούτε ούσία ούτε φύσις, άλλ’ ώς αιτία τών πάντων μπορεί νά 
όνομασθή καταχρηστικά έτσι. Κυριολεκτικά μπορεί νά όνομά-

29. Βασικά βέβαια ό Διονύσιος, του όποιου τις διατυπώσεις άποδίδει στό κ. 
106 ό Γρηγόριος, Περί θείων όνομάτων 5,1. PG 3 ,8 16Β.
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ζεται μόνον ή ούσιοποιός πρόοδος του Θεοΰ και ενέργεια (κ. 
106). Επειδή όμως τό όνομα φύσις άποδίδεται μερικές φορές και 
στα φυσικώς προσόντα του Θεού30, όταν οί θεολόγοι χαρακτηρί
ζουν τήν ούσία του Θεοΰ άμέθεκτη, πρέπει να έννοοΰμε την 
άνεκφοίτητη και αφανέρωτη όψι του Θεού· όταν πάλι χαρακτη
ρίζουν αύτήν μεθεκτή, πρέπει νά έννοοΰμε τήν φυσικώς ύπάρ- 
χουσα στον Θεό πρόοδο και ένέργεια (κ. 107).

Δεν μορεΐ φυσικά νά μετέχη κανείς τής άνέκφαντης ούσίας 
τοΰ Θεοΰ, διότι τότε θά ήταν παντοδύναμος (κ. 108). Ή ούσία 
έχει τόσες ύποστάσεις, όσοι είναι και οί μέτοχοί της* όσες λαμ
πάδες άν άνάψη κανείς άπό τή μία, τόσες ύποστάσεις τοΰ πυρός 
δημιουργεί. Τρεις είναι έκεΐνοι πού μετέχουν τής ούσίας τοΰ 
Θεοΰ, τρεις έπομένως είναι καί οί θείες ύποστάσεις. "Αν αύτή 
μετεχόταν άπό όλους, όπως ισχυρίζονταν παλαιά οί Μασσαλια- 
νοί καί όπως φθάνουν νά ίσχυρίζωνται καί οί Άκινδυνιανοι, έφ’ 
όσον ταυτίζουν ούσία καί ένέργεια, θά ήταν μυριοϋπόστατος. 
Δέν μετέχομε λοιπόν ούτε τής ούσίας ούτε τής ύποστάσεως, διό
τι αύτές δέν μερίζονται* μερίζεται μόνον ή κοινή ένέργεια καί 
δύναμις τής τρισυπόστατης φύσεως, καί έτσι γίνεται χωρητή 
άπό τούς κεχαριτωμένους (κ. 109). Τό μετεχόμενο είναι μεριστό* 
«ή δέ ούσία τοΰ Θεοΰ παντάπασίν έστιν άμέριστος, ούκοΰν καί 
παντάπασίν έστιν άμέθεκτος>> (к. 110)31.

Εκείνο πού μετέχει κάποιου κατ’ ούσίαν έχει κατ’ άνάγκη 
κοινή καί τήν ένέργεια, καί μάλιστα κατά κάποιο τρόπο έχει τήν 
ίδια ούσία (κ. 111). Ό  θεός είναι ό ίδιος έν έαυτώ, διότι οί τρεις 
ύποστάσεις άλληλοϋφίστανται καί άλληλοπεριχωροΰνται φυσι
κώς, όλικώς, άιδίως, άλλά καί άσυγχύτως* έτσι έχουν μία μόνον 
ένέργεια κοινή καί οί τρεις, ή όποια όμως κατά τις έκδηλώσεις 
της είναι πολλαπλή.

30. Ό  Γρηγόριος αναφέρει συγκεκριμένα τόν Γρηγόριο θεολόγο, "Επη 
δογματικά 4,83 (PG 37,422Α), καί τόν Διονύσιο ’Αρεοπαγίτη, Περ'ι θείων όνομά- 
tcuv4,19(PG3,716C).

31. Τό κείμενον των κεφαλαίων 106-110 είναι σχεδόν τό ίδιο πρός τό τοΰ 
διαλόγου Θεοφάνης 17-21, Γρηγ. Παλαμα, Συγγράμματα, τ. Β'.
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’Ακολουθεί ένα άθροισμα κεφαλαίων περί τής ζωής του 
Υίοϋ και τής ζωής του Πατρος (κκ. 113-121), στα όποια ένσω- 
ματώνεται τό σύνολο σχεδόν τής πραγματείας τού Γρηγορίου 
Εις τήν ρήσιν έκ των θησαυρών του Κυρίλλου32, πού έχει έκδοθή 
και ύπομνηματισθή στον Δ' τόμο τής σειράς Συγγράμματα Γρηγο
ρίου Παλαμα33, καθώς και με κείμενο και μετάφρασι στον 7ο 
τόμο τής σειράς αύτής.

Ό  Κύριλλος έρμηνεύοντας τό χωρίο τού Εύαγγελιστοϋ Ιω 
άννη (14,10) διδάσκει ότι, άν ή ζωή ήταν κάτι διάφορο τού Πα- 
τρός ή τού Υίοϋ, αύτό θά είσήγε σύνθεσι και διπλόη στον Θεό. 
Γι’ αύτό ή ζωή του Πατρος είναι ό Υιός και ή ζωή του Υίοϋ είναι 
ό Πατήρ. ’Από τούς λόγους αύτούς οί Άκινδυνιανοι συμπεραί
νουν ότι ή ζωή ταυτίζεται μέ την ούσία του Θεού και ότι άρα δεν 
ύπάρχει ζωή άνεξαρτήτως τής ούσίας ώς ένέργεια.

Άπάντησις του Παλαμά στον ισχυρισμό αύτόν είναι ότι ό 
Κύριλλος έκφράζεται κατ’ αύτόν τον τρόπο στο χωρίο αύτό γιά 
τόν λόγο δτι άντιμετωπίζει τούς Άρειανούς, οί όποιοι άρνοΰνταν 
τό όμοούσιο του Υίοϋ προς τόν Πατέρα* προς άπόκρουσι αύτών 
λοιπόν τονίζει έδώ τήν ταυτότητα τής ζωής μέ τήν ούσία. Έν 
τούτοις ό Κύριλλος χρησιμοποιεί και άλλον τρόπο έκφράσεως 
γιά τό θέμα αύτό, μέ τόν όποιο φανερώνει δτι ή ζωή είναι ένέρ- 
γεια. «’Έν δέ των προσόντων τφ ΠατρΙ και ή ζωή», λέγει ό Κύ
ριλλος34. Έφ’ δσον τά προσόντα είναι οί ένέργειες, ή ζωή είναι 
ένέργεια και δχι ούσία.

’Ελάχιστες είναι οί διαφοροποιήσεις του κειμένου τής πρα
γματείας έδώ, τών όποιων ή κυρία είναι δτι τό τελευταίο τμήμα 
αύτής τίθεται έδώ έπι κεφαλής του άθροίσματος κεφαλαίων ώς 
σύνοψις πρός άρχικό κατατοπισμό (κκ. 113 καί 114).

Στα κεφάλαια 122-131 άποδίδεται παραφραστικά τό κείμε

32. θησαυροί 14, PG 75,244Β.
33. Θεσσαλονίκη 1988, είσαγωγή σ. 82-84, κείμενο σ. 101-107
34. θησαυροί 14, PG 75,236С.
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νο τμήματος των Αντιρρητικών προς Άκίνδυνον35, μέ σημαντικές 
προσθήκες. Στο κείμενο έκεΐνο ό Γρηγόριος αντιμετωπίζει την 
άκινδυνιανή ερμηνεία του παρακάτω χωρίου του Γρηγορίου Θε
ολόγου.

«Τό Πνεύμα τό άγιον, ή των καθ’ αύτό ύφεστηκότων 
πάντως ύποθετέον, ή των εν έτέρω θεωρουμένων, ών τό 
μεν ούσίαν καλοϋσιν οί περί ταύτα δεινοί, τό δε συμβε- 
βηκός. Εί μεν ούν συμβέβηκεν, ένέργεια τούτ’ άν είη 
Θεού· τί γάρ έτερον ή τίνος; Τούτο γάρ πως μάλλον και 
φεύγει σύνθεσιν. Και εί ένέργεια, ένεργηθήσεται δηλο
νότι και ούκ ένεργήσει και όμού τού ένεργηθήναι παύ- 
σεται»36.

Τό χωρίο αύτό έπικαλοΰνταν οί Άκινδυνιανοί, για νά δείξουν ότι 
ή θεία ένέργεια είναι άπλοΰν συμβεβηκός, μή δυνάμενο ν’ άπο- 
τελή οικεία ιδιότητα τού Θεού, διότι θά είσηγε μεταβολή στήν 
άναλλοίωτη φύσι. Ό  Παλαμάς όμως έπισημαίνει ότι ή θεία 
ένέργεια δέν είναι ούσία ούτε συμβεβηκός, άν και βέβαια από 
μερικούς θεολόγους37 όνομάζεται συμβεβηκός, για νά δειχθή μέ 
αύτό ότι και ύπάρχει αυτή στον Θεό, άλλα και ούσία τού Θεού 
δέν είναι (κ. 127).

Έξ άλλου οί Άκινδυνιανοί άπό τά λεγόμενα άπό τον Γρηγό- 
ριο Θεολόγο όδηγοΰνταν στή σκέψη ότι, έφ’ όσον ή ένέργεια 
ένεργεΐται, πρέπει νά είναι κτιστή· άλλ’ ό Παλαμάς άπαντά μέ 
λόγους τού ίδιου τού Θεολόγου, δτι ό δρος ‘ένέργεια’ χρησιμο
ποιείται καί στά άκτιστα, καθώς καί τού Ιωάννη Δαμασκηνού38 
(κ. 130, 131). Ό  Παλαμάς έπίσης τονίζει καί έδώ δτι οί Άκινδυ-

35. Αντιρρητικοί 6,65-81, ήτοι τά κεφ. ιζ'-κβ' κατά τήν παλαιά διαίρεσι, 
Γρηγ. Παλαμά, Σογγράμματα, τ. Γ', 435-448.

36. Λόγος 31 (θεολογικός 5), 6. PG 36,140Α.
3 7. ’Έκδοσις άκριβής τής όρθοδόξου πίστεως 59.
38. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 29,16 (PG 36, 96ΑΒ). Ίω. Δαμασκηνού, 

’Έκδοσις άκριβής τής όρθοδόξου πίστεως 74.
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νιανοι συμφωνούν μέ τον Εύνόμιο, ό όποιος κάθε τι τό λεγόμενο 
για τον Θεό θεωρεί ουσία αύτοΰ.

Τό έπόμενο άθροισμα κεφαλαίων (132-145) αφιερώνεται 
στις έσωτερικές και έξωτερικές σχέσεις τού Θεού, καθώς και 
στή διάκρισι μεταξύ ουσίας και ένέργειας.

Τά ύποστατικά ιδιώματα συνιστοΰν άμοιβαιες σχέσεις στον 
Θεό, και ώς προς αυτά διαφέρουν μεταξύ τους οί τρεις ύποστά- 
σεις, ό Πατήρ, ό Υιός και τό Πνεύμα, ένώ δεν διαφέρουν ώς 
πρός τήν ούσία. Ώς προς τήν κτίσι όμως ή ένέργεια των ύποστά- 
σεων είναι ένιαία* άν είναι άρχή της κτίσεως ό Πατήρ, είναι και 
ό Υίός, άλλα είναι μία άρχή και όχι δύο (к. 132).

'Όλα τά όντα, όπως και όλα όσα παρατηρούνται στήν ούσία 
των δντων, «συγκεφαλαιοΰνται» ήτοι ύπάγονται στις δέκα κατη
γορίες* ούσίας, ποσού, ποιού, πρός τι, πού, ποτέ, ποιειν πάσχειν, 
έχειν, κεΐσθαι39, άλλα στόν Θεό ώς ύπερούσια ούσία παρατη
ρούνται μόνον οί δύο άπό αύτές, ήτοι τό πρός τι (ή σχέσις) και τό 
ποιειν, πέραν τής ούσίας, τά όποια δέν προκαλοΰν σ’ αύτόν καμ- 
μιά σύνθεσι ή άλλοίωσι. Τά τρία αύτά, δηλαδή ούσία, ενέργεια 
και σχέσις, Ισχύουν καταχρηστικά, διότι ό Θεός είναι βέβαια 
ούσία, άλλ’ ύπερούσια* άν δέν είχε τό πρός τι συνθεωρούμενο 
πρός τήν ούσία, θά Αναιρούνταν τό τρισυπόστατο, και άν δέν 
είχε τό δημιουργειν μέσα στήν ούσία, δέν θά ήταν δημιουργι
κός (κ. 134).

Βέβαια ό Θεός έχει και έκεΐνο τό όποιο δέν είναι ούσία, 
άλλ’ αύτό δέν είναι συμβεβηκός, έπειδή δέν είναι ούσία, άλλ’ εί
ναι ένέργεια* «έχει ό Θεός και δ ούσία και δ μή ούσία, κάν εί μή 
συμβεβηκός καλοιτο, τήν θείαν δηλονότι βουλήν και ένέργειαν» 
(. 135). Ή ούσία, χωρίς ένέργεια, πού διαφέρει άπό αύτή, είναι 
τελείως άνυπόστατη καί θεώρημα της διάνοιας* έτσι ό καθόλου 
λεγόμενος άνθρωπος39 40 δέν διανοείται, δέν έχει γνώμες, δέν βλέ
πει, δέν όσφραίνεται, δέν λαλει, δέν άκούει, δέν περιπατει, δέν

39. *Όπως όρίζεται άπό τόν ’Αριστοτέλη, Κατηγορίαι 4,1В 26-27.
40. Ή καθολική Ιδέα του άνθρώπου.
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αναπνέει, δεν τρώγει, και γενικά δεν έχει ένέργεια πού διαφέρει 
της ούσίας και δείχνει ότι έχει ίδια ύπόστασν είναι λοιπόν ανυ
πόστατος ό καθόλου άνθρωπος (κ. 136). Οί Άκινδυνιανοί, άρ- 
νούμενοι την ένέργεια, άρνοΰνται τις ύποστάσεις της θεότητος, 
ύπερβάλλοντες τον Σαβέλλιο (κ. 137). Στις τρεις βέβαια θείες 
ύποστάσεις ή ένέργεια δεν είναι μία ώς όμοια, κατά τό παράδειγ
μα ήμών των άνθρώπων, άλλά είναι μία κατά τον άριθμό* αλλά, 
σύμφωνα με τούς Άκινδυνιανούς, αύτή δεν είναι κοινή στις 
τρεις, και μάλλον αυτές οί ίδιες οί ύποστάσεις είναι ένέργειες 
άλλήλων(κ. 138).

Έξ άλλου θεωροϋντες κτιστή τήν ένέργεια, δέχονται ότι και 
ή δημιουργική δύναμις τού Θεού είναι κτιστή (κ. 139). Και όμως 
κτίσματα του Θεού και είναι και λέγονται άπό τούς εύσεβόφρο- 
νες όχι ή ένέργεια τού Θεού, σύμφωνα μέ τις φλυαρίες τού Άκιν- 
δύνου, άλλά τά άποτελέσματα της θείας ένεργείας (κ. 140). Μιά 
πολύ χαρακτηριστική άποψις τού Γρηγορίου είναι ότι «ούκ έκ 
τής ούσίας ή ένέργεια, άλλ’ έκ της ένεργείας ή ούσία γνωρίζεται 
ότι έστι, άλλ’ ού τί έστιν» (κ. 141)41. Ή ούσία του Θεού είναι έν- 
τελως άνώνυμη, διότι είναι έντελως άπερινόητη* ονομάζεται 
λοιπόν αύτός άπό όλες τΙς ένέργειές του, όπου τά όνόματα δέν 
διαφέρουν μεταξύ τους (κ. 143). 'Όπως δέν είναι ό Θεός τελείως 
άνώνυμος, σάν ύπερώνυμος πού είναι, έτσι είναι και άμέθεκτος 
(κ. 144).

Ό  έπίλογος τής όλης συνθέσεως είναι γεμάτος λάμψι, και 
άναφέρεται στο εύνοούμενο τού συγγραφέως θέμα τού φωτός 
τής μεταμορφώσεως (146-150). Ή διήγησις τής μεταμορφώσε- 
ως περιέχεται στά εύαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου42 
κοινή μέ ώρισμένες διαφορές, ό δέ Γρηγόριος κατά τήν έρμη- 
νεία και άνάπτυξί της παραλαμβάνει άπό κάθε μία ό,τι άρμόζει 
στήν άποψί του. Λαμβάνοντας άπό τόν Μάρκο τή φράσι «έως άν 
ίδωσι τήν βασιλείαν τού θεού», άντι τής τού Ματθαίου «έως άν

41. Βλ. Ύπέρ Ήσνχαζόντων 3,2,12.
42. Ματθ. 17,1-2. Μάρκ. 9,1-3.
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ΐδωσι τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον έν τη βασιλεία αύτοΰ», 
ή όποια δέν διευκολύνει τό επιχείρημα, και άντιστρόφως τη 
φράσι τού Ματθαίου «έλαμψεν ώς ό ήλιος, τά δέ ίμάτια αύτοϋ 
έγένοντο λευκά ώς τό φως», άντι της τού Μάρκου «και τά ίμάτια 
αύτοϋ έγένοντο στίλβοντα, λευκά λίαν», κατασκεύασε την πρό- 
τασι ότι έκεινοι, οί ’Απόστολοι, «ειδον κατά τό Εύαγγέλιον του 
Σωτήρος τήν βασιλείαν του Θεού, τό θεϊκόν έκεΐνο και άπόρρη- 
τονφώς»(κ. 146).

«Τούτο τό θεϊκόν καί άπόρρητον φως, τήν του Θεού θεότη
τα καί βασιλείαν, τό κάλλος καί την λαμπρότητα τής θείας (ρύσε
ως, τήν έν τώ άκαταλήκτφ αίώνι των άγιων όρασιν καί άπόλαυ- 
σιν» (κ. 147) οί Άκινδυνιανοί άλλοτε ονομάζουν κτίσμα καί άλ
λοτε άκτιστον. ’Όταν τό ώνόμασαν «φάσμα καί κτίσμα» ένώ- 
πιον τής συνόδου43 καί παρά τόν έλεγχο δέν μεταπείσθηκαν, 
ύποβλήθηκαν σέ άναθεματισμό, καί όμως συνέχισαν την τακτι
κή τους . 148). ’Από τήν άλλη πλευρά ή άντίστροφη άποψίς των, 
ότι τό φως τούτο είναι άκτιστο καί ούσία τού Θεού, είναι όχι 
μόνο βλάσφημη, άλλά καί παράλογη* άν τό Θαβώριον φως είναι 
άκτιστο, δέν τό βλέπουν, άν τό βλέπουν, δέν είναι άκτιστο, «καν 
Βαρλαάμ καί ’Ακίνδυνος καί οί τούτων όμόφρονες διαρραγώ- 
σιν», άκόμη καί άν σκάσουν άπό άγανάκτησι ό Βαρλαάμ καί ό 
’Ακίνδυνος καί οί όμόφρονές των (κ. 149). Βέβαια οί Άκινδυνια- 
νοί, έρωτώμενοι, πώς είναι δυνατόν νά θεωρήται τό θειον φως, 
έφ’ όσον είναι ούσία, άπαντοϋν ότι τό ονομάζουν ούσία, όχι διό
τι είναι ούσία, άλλά διότι δι* αύτοΰ όραται ή ούσία* διότι, συμ
φωνώντας μέ τόν Εύνόμιο, τονίζουν ότι διά των κτισμάτων όρα- 
ται ή ούσία τού θεού (к. 150).

Χρόνος Συγγραφής

Βέβαια τά Εκατόν Πεντήκοντα Κεφάλαια δέν είναι άπό τά 
πρώτα συγγράμματα τού Γρηγορίου, άλλ’ ούτε άπό τά τελευταία.

43. Προφανώς ένώπιον τής συνόδου του Αύγουστου 1341.
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Ή άποψις του Μ Jugie44, ότι αύτά συντάχθηκαν πρός τό τέλος 
του βίου του, προφανώς βάσει της διατυπώσεως ότι αύτά άποτε- 
λοϋν σύνοψι τής διδασκαλίας του, έχει πλέον έγκαταλειφθή και 
άναζητεΐται χρόνος έντός της περιόδου τής συγγραφικής άκμής 
τού Γ ρηγορίου.

Ό  J. Meyendorff, λαμβάνοντας ύπ’ όψιν ότι ό Γρηγόριος 
μνημονεύει σ’ αύτά σαφώς τούς κατά του Άκινδύνου ’Αντιρρητι
κούς του45, άλλά και παραθέτει με άφθονία άπό αύτούς, συνάγει 
ότι τό έργο έγράφη μετά τον χρόνο συντάξεως τών ’Αντιρρητι
κών, ήτοι μετά τό 1344* λαμβάνοντας δε ύπ’ όψιν ότι άναφέρει 
σύνοδο σε ένικό άριθμό και όχι συνόδους στο κ. 148, συνάγει 
ότι έγράφη πριν άπό τό 1347.

Ό  R. Sinkewicz προωθεί λίγο παραπάνω τον χρόνο, τοπο
θετώντας αύτόν στα έτη 1349-1350, διότι άφ’ ένός μεν παραθέ
τει άπό τήν πραγματεία Περί τής ρήσεως Κυρίλλου, πού έγράφη- 
κε τήν έποχή περίπου αύτήν46, άφ’ έτέρου δε περιλαμβάνεται 
στον τρίτο τόμο τής χειρόγραφης συλλογής τών έργων τού Πα- 
λαμά, ό όποιος περιέχει συγγράμματα αύτοϋ πού έγράφη καν προ 
του 1341 και μετά τό 1347. Χρόνος μετά τό 1350 θεωρείται γενι
κά άδύνατος, έφ’ όσον δέν μνημονεύεται καθόλου ό Νικηφόρος 
Γρηγοράς, ό όποιος είσήλθε στον άγώνα κατά τό 135147.

Λαμβάνεται ύπ’ όψιν και τό γεγονός ότι σημαντικά τεμάχια 
τής συλλογής τών Κεφαλαίων συμπίπτουν μέ τμήματα ομιλιών 
τού Γρηγορίου, τών ύπ’ άριθμόν 5, 16, 19, 31. 'Όλες οί όμιλίας 
αύτές κατά τήν άποψί μας έγράφη καν κατά τον χρόνο πού ό 
Γρηγόριος ήταν στήν έδρα του, στήν όποια έγκαταστάθηκε μέ 
καθυστέρησι, μόλις τό 1350, άν και ό μέν J. Meyendorff θεωρεί

44. «Palamas Gregoire», Diet. Theol. Cath. 11(1923), 1746.
45. Introduction a Vetude de Grtgoire Palamas, Paris 1959,373-374.
46. Στά к. 70 καί 131 γιά παράδειγμα.
47. Ό  Γρηγορας είχεν έκδηλωθη καί ένωρίτερα, άλλά. άθόρυβα, όταν έρω- 

τήθηκε άπό τή βασίλισσα "Αννα. Ό  Παλαμάς έχει (ορισμένους ύπαινιγμούς, όταν 
όμιλή γιά άνθρώπους, οί όποιοι καυχώνται γιά τις άστρονομικές και φιλοσοφικές 
γνώσεις, βλ. κ. 28 καί 29.
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δτι είναι άδύνατον ή όμιλία 16 νά έκφωνήθηκε λίγο ένωρίτερα, ό 
δέ R. Sinkewicz νομίζει δτι ή όμιλία 31 έκφωνήθηκε τό 1348, 
κατά τήν έπιδημίατοϋ Μαύρου Θανάτου. Ώς προς την τελευταία 
αυτή όμιλία θά είποϋμε ότι έκφωνήθηκε μέσα στά πλαίσια του 
λειτουργικού έτους, ήτοι τήν 1 Αύγούστου, ήμέρα της Λιτής τού 
Σταυρού, κατά τήν όποια έγινόταν ιδιαίτερη ευχή ύπέρ απαλλα
γής άπό τά νοσήματα, τά όποια είναι πυκνότερα κατά τό θέρος. 
Ανεξάρτητα όμως άπό αυτό, ή σημασία τής παρουσίας ιδίων 
κειμένων στις δύο συλλογές, των Κεφαλαίων καί των 'Ομιλιών, 
είναι άμφιβαρής, διότι είναι βέβαια δυνατόν νά παρέλαβε ό 
Γρηγόριος γράφοντας τά σχετικά κεφάλαια άπό τις όμιλίες, άλλ’ 
είναι έξ ίσου δυνατόν νά έπραξε άντιστρόφως.

Έξ άλλου ώς προς τή σύνοδο, ό Παλαμάς άναφέρεται σα
φώς στή διπλή σύνοδο τού Ιουνίου καί Αύγούστου 1341, ή 
όποια καί καταδίκασε τόν Βαρλαάμ καί τον ’Ακίνδυνο, διότι, άν 
καί έκλήθηκαν, δέν άποκήρυξαν τις άπόψεις τους, άνεξάρτητα 
άπό κάθε άλλη μεταγενέστερη συγκληθεΐσα σύνοδο.

’Ά ν καί μερικές φορές άναφέρει τόν ’Ακίνδυνο ονομαστι
κά48, συνήθως άπευθύνεται πρός τούς Άκινδυνιανούς, πράγμα 
πού σημαίνει ότι ό ’Ακίνδυνος δέν ήταν πλέον έπι της σκηνής. 
Αύτός μετά τήν άνάληψι τής αύτοκρατορικής έξουσίας άπό τόν 
Ιωάννη Καντακουζηνό διέκοψε τις έμφανίσεις του έπι ένα έτος, 
θεωρείται δέ πιθανόν ότι έπέθανε άπό τήν προσβολή τού Μαύ
ρου Θανάτου τό θέρος τού 1348.

Ό  Παλαμάς φαίνεται ότι, συντάσσοντας τά κεφάλαια κατά 
όμάδες άπό καιρού είς καιρόν, τά συνέδεσε σέ μιά ένότητα σέ 
έποχή κατά τήν όποία είχε άφ’ ένός μέν έλευθερία κινήσεων, άφ’ 
έτέρου δέ άνεσι χρόνου· καί αύτή ή έποχή είναι τά έτη 1349 καί 
1350. Ά ν  ένδεχομένως προέβη σέ έπανέκδοσι αύτών άργότερα, 
δέν πρέπει νά έπέφερε σοβαρές μεταβολές.

48. Βλ. κ. 142, «κάν ’Ακίνδυνος άπαρέσκηται», και κ. 149, «κάν Βαρλαάμ 
καί ’Ακίνδυνος διαρραγώσιν» (τό όποιο όπωσδήποτε είναι σχήμα λόγου).



ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τά Εκατόν Πεντήκοντα Κεφάλαια έκδόθηκαν για πρώτη 
φορά άπό τον Νικόδημο ’Αγιορείτη στη συλλογή ασκητικών 
κειμένων Φιλοκαλία, πού έκτυπώθηκε τό 1782 στή Βενετία1. Για 
την έκδοσι αύτή ό Νικόδημος έλαβε ύπ’ όψΐν δύο πιθανώς έγ
γραφα· α) τον κώδικα Λδ3 (Λαύρα 1907), ό όποιος ύποτίθεται ότι 
είχεν ήδη προπαρασκευασθή, και μάλιστα με φροντίδα του Νι
κοδήμου ή τού Μακαρίου Νοταρα2. Πέρα άπό τήν άντιστροφή 
λέξεων πού άπαντά κοινώς στή Φιλοκαλία και τον Λ3 και τή 
γραφή όμοιων λέξεων, ύπέρ τής άπόψεως ότι έχρησιμοποιήθηκε 
ό κώδιξ αύτός ύπάρχουν και άλλες ένδείξεις. β) τον κώδικα Ι3 
(Ίβήρων 386). Σημαντικό στοιχείο ύπέρ τής έκδοχής ότι ή έκδο- 
σις έλαβε ύπ’ δψι και αύτόν τον κώδικα άποτελει τό γεγονός ότι 
και τά δύο κείμενα παρουσιάζουν τις ίδιες παραλείψεις λέξεων ή 
και έκφράσεων, ιδίως στά κεφάλαια 60,67,125 και 138.

Ή έκδοσις της Φιλοκαλίας δέν ήταν κριτική ούτε ούτε κατά 
τις άνατυπώσεις της έλαβε κριτικό χαρακτήρα* έτσι έδωσε κεί
μενο έπισφαλές. Υπάρχει όμως ένα ιδιαίτερο σημείο συνειδη
τής παραποιήσεως τού κειμένου* ότι δέν άναφέρονται στήν έκ
δοσι αύτή ποτέ τά όνόματα τών αίρεσιαρχών Βαρλαάμ και Άκιν- 
δύνου, όπως και τών όπαδών τους, άλλά χρησιμοποιούνται γι’ 
αύτούς οί όροι «άντιλέγοντες», «έναντίοι», «κακόδοξοι», «άντι- 
κείμενοι», «οί τής αίρέσεως άρχηγοί» και τά παρόμοια, μερικές

1. Φιλοκαλία τών Ιερών Νηπτικών, Βενετία 1782, σ. 964-1009. Άθηναι 
18932. Άθηναι 19633, τ. 4,134-187

2. Άπίθανον είναι νά άνάγεται άπ’ ευθείας στόν Λ4.
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φορές συνοδευόμενοι άπό χαρακτηριστικά επίθετα, όπως είναι 
«γλωσσαλγοΰντες», «κακόφρονες» κλπ. Θά μπορούσε νά ύποτε- 
θή ότι ό Νικόδημος σκόπιμα άφήρησε τά ονόματα άπό την έκδο
ση γιά νά μη διατηρούνται αύτά στη δημοσιότητα και διεγείρουν 
τήν περιέργεια των άνιδέων άναγνωστών γιά τά πρόσωπα και τις 
δοξασίες τους.

"Εχω τη γνώμη ότι άλλος είναι ό λόγος της παραποιήσεως. 
Τά προς έκδοσι έλληνικά βιβλία στη Βενετία, όπως και τά λοιπά 
άλλωστε, ύφίσταντο λογοκρισία καί έκτυπώνονταν μόνο με 
άδεια των άρχών, con licenza dei superiori. Δεν έκδίδονταν εύ
κολα άντιλατινικά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων ούτε γενικά βι
βλία των έχθρών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Καί άν 
έφαινόταν άκακο ένα βιβλίο δογματικό και θεωρητικό τού 
Γρηγορίου Παλαμά στούς λογοκριτές, δεν ήταν σ’ αύτούς άνε- 
κτό νά συμπεριλάβη έπιθέσεις έναντίον φίλων της Εκκλησίας 
αυτής, καί μάλιστα ένός έπισκόπου αύτής, όπως ήταν ό Βαρλαάμ 
κατά τό τελευταίο στάδιο τού βίου του. Ενώπιον λοιπόν τής άρ- 
νήσεως τού λογοκριτοΰ ό διορθωτής τής έκδόσεως άντικατέ- 
στησε τά όνόματα μέ τις παραπάνω περιφράσεις. Φρονώ άλλω
στε ότι αύτός ήταν ό λόγος γιά τόν όποιο στή συνέχεια ό Νικό
δημος έστειλε τά κείμενα τού συνόλου των συγγραμμάτων τού 
Παλαμά πρός έκτύπωσι άντί τής Βενετίας στή Βιέννη, όπου 
όμως άτύχησαν.

Τό κείμενο τής έκδόσεως αύτής παρέλαβε καί άνατύπωσε ό 
Migne αυτούσιο3, είναι όμως περίεργο πώς ό Sinkewicz εύρίσκει 
τό κείμενο τής Migne ώς τό καλύτερο τών μέχρι στιγμής τυπω
μένων έκδόσεων4, ένώ είναι πανομοιότυπο πρός τό τής Φιλοκα
λίας, έκτός έλαχίστων κατ’ είκασία άλλαγών και λαθών.

Ό  Ρ. Uspenskij στόν τόμο 3,2 τού περί τής ίστορίας τού 
άγιου "Ορους έργου του5 έξέδωσε μεταξύ άλλων τεμάχια κατ’

3. PG 150, 1117-1226.
4. R. Ε. Sinkewicz, σ.76.
5. Istorija Athona 3,2, Petersburg 1892, άρ. 47, 797-806.
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έκλογή των Κεφαλαίων. Επειδή όμως δηλώνει ότι τά άλλα κεί
μενα της σειράς έλαβε από χειρόγραφο του Μαυροκορδάτου, 
του έτους 1708, άποκείμενο στή Μονή Λαύρας, τό όποιο κατά τή 
σημερινή άρίθμησι είναι τό 1945, ύποτίθεται ότι έλαβε και τό 
κείμενο των Κεφαλαίων από αύτό, άν και γιά τό τελευταίο λέγει 
είδικώς ότι τό παρέλαβε άπό χειρόγραφο της Λαύρας, τό όποιο 
ήταν βιβλιοδετημένο μαζί με ένα έντυπο βιβλίο, τό παραπάνω 
όμως χειρόγραφο τής Λαύρας 1945 δεν είναι ούτε ήταν ποτέ δε
μένο με έντυπο βιβλίο. Φαίνεται ότι ό Uspenskij έχρησιμοποίη- 
σε χειρόγραφο τής οικογένειας τού Λ4 (Λαύρας 2150), τό όποιο 
κατά τή συνήθειά του παρέλαβε μαζί του.

Προ τριετίας τά Εκατόν Πεντήκοντα Κεφάλαια έκδόθηκαν 
κριτικώς άπό τον R. Ε. Sinkewicz6. Ή έκδοσις αύτή έγινε με 
πάρα πολύ έπιμελημένη έργασία, τής όποιας καρπός ήταν ή έξα- 
γωγή ένός πολύ καλού κειμένου. Ή έκτενέστατη εισαγωγή τής 
έκδόσεως δεν έπεξεργάζεται μόνο τά σχετικά με τή χειρόγραφη 
παράδοσι στοιχεία, άλλα άναπτύσσει και τά άναφερόμενα στις 
διατυπούμενες θεολογικές και φιλοσοφικές άπόψεις στο έργο.

Παρά τήν άκρα εύαισθησία του όμως στα θέματα της χειρό
γραφης παραδόσεως και ιδιαιτέρως της κωδικολογικης έρευ
νας7, αύτός έχρησιμοποίησε μόνο τά έξι άπό τά έννέα χειρόγρα-

6. Saint Gregory Palamas, The one Hundred and Fifty Chapters, Pont. In
stitute of Mediaeval studies, Toronto, Ontario, Canada, 1988.

7. Επειδή 6 Sinkewicz φαίνεται νά έπικρίνη τή δική μας έκδοσι, διότι δέν 
αναλύει λεπτομερώς τή μέθοδο χρήσεως των χειρογράφων κωδίκων, πρέπει νά 
έπαναλάβωμε έδώ αύτά* όταν έχη κανείς νά έκδώση μεμονωμένο έργο ένός συγ- 
γραφέως, μπορεί νά δαπανήση τόν άπαιτούμενο χρόνο και χώρο, γιά νά σύνταξη 
30 σελίδες γιά τούς κώδικες πού περιέχουν καί διατηρούν αύτό και τις μεταξύ αύ- 
τών σχέσεις. Άλλ’ όταν έχη νά έκδώση τό σύνολο τών έργων του, πού ύπερβαί- 
νουν τόν άριθμόν τών έκατόν, δέν μπορεί νά έπαναλαμβάνη γιά τό κάθε έργο τά 
ίδια πράγματα (δεδομένου ότι κάθε κώδιξ περιλαμβάνει πλήθος κειμένων) καί νά 
συντάσση χιλιάδες σελίδων κωδικολογικού περιεχομένου. Αύτό πρέπει νά γίνε
ται προκαταρκτικά, έάν οί κώδικες είναι λίγοι, ή παράλληλα, όταν αύτοί είν<: 
πολλοί, όπως στήν περίπτωσι τών έργων τού Γρηγορίου Παλαμα. "Οπως έδηλο 
σαμε άπό τήν άρχή τά σχετικά πορίσματα θά περιληφθούν στόν τελικό τόμο, * 
όποιος θά άποτελή καί εισαγωγή στήν περί τόν Παλαμα σπουδή. Γιά έμάς προεΐ-
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φορές συνοδευόμενοι από χαρακτηριστικά επίθετα, όπως είναι 
«γλωσσαλγοΰντες», «κακόφρονες» κλπ. Θά μπορούσε νά ύποτε- 
θή ότι ό Νικόδημος σκόπιμα άφήρησε τά ονόματα άπό τήν έκδο
ση γιά νά μη διατηρούνται αύτά στη δημοσιότητα και διεγείρουν 
τήν περιέργεια των άνιδέων άναγνωστών γιά τά πρόσωπα και τις 
δοξασίες τους.

"Εχω τη γνώμη ότι άλλος είναι ό λόγος της παραποιήσεως. 
Τά προς έκδοσι έλληνικά βιβλία στη Βενετία, όπως και τά λοιπά 
άλλωστε, ύφίσταντο λογοκρισία και έκτυπώνονταν μόνο με 
άδεια των άρχών, con licenza dei superiori. Δεν έκδίδονταν εύ
κολα άντιλατινικά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων ούτε γενικά βι
βλία των έχθρών τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας. Και άν 
έφαινόταν άκακο ένα βιβλίο δογματικό και θεωρητικό τού 
Γρηγορίου Παλαμά στούς λογοκριτές, δεν ήταν σ’ αύτούς άνε- 
κτό νά συμπεριλάβη έπιθέσεις έναντίον φίλων τής ’Εκκλησίας 
αύτής, και μάλιστα ένός έπισκόπου αύτής, όπως ήταν ό Βαρλαάμ 
κατά τό τελευταίο στάδιο τού βίου του. ’Ενώπιον λοιπόν της άρ- 
νήσεως τού λογοκριτοΰ ό διορθωτής τής έκδόσεως άντικατέ- 
στησε τά όνόματα μέ τις παραπάνω περιφράσεις. Φρονώ άλλω
στε ότι αύτός ήταν ό λόγος γιά τον όποιο στή συνέχεια ό Νικό
δημος έστειλε τά κείμενα τού συνόλου των συγγραμμάτων τού 
Παλαμά πρός έκτύπωσι άντι τής Βενετίας στή Βιέννη, όπου 
όμως άτυχησαν.

Τό κείμενο της έκδόσεως αύτής παρέλαβε και άνατύπωσε ό 
Migne αύτούσιο3, είναι όμως περίεργο πώς ό Sinkewicz εύρίσκει 
τό κείμενο τής Migne ώς τό καλύτερο τών μέχρι στιγμής τυπω
μένων έκδόσεων4, ένώ είναι πανομοιότυπο πρός τό τής Φιλοκα
λίας, έκτός έλαχίστων κατ’ είκασία άλλαγών καί λαθών.

Ό  Ρ. Uspenskij στόν τόμο 3,2 τού περί τής ίστορίας τού 
άγιου "Ορους έργου του5 έξέδωσε μεταξύ άλλων τεμάχια κατ’

3. PG 150,1117-1226.
4. R. Ε. Sinkewicz, σ.76.
5. Istorija Athona 3,2, Petersburg 1892, άρ. 47,797-806.
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εκλογή των Κεφαλαίων. ’Επειδή δμως δηλώνει δτι τά άλλα κεί
μενα τής σειράς έλαβε από χειρόγραφο του Μαυροκορδάτου, 
του έτους 1708, άποκείμενο στή Μονή Λαύρας, τό όποιο κατά τή 
σημερινή άρίθμησι είναι τό 1945, ύποτίθεται δτι έλαβε και τό 
κείμενο των Κεφαλαίων άπό αύτό, άν και για τό τελευταίο λέγει 
είδικώς ότι τό παρέλαβε άπό χειρόγραφο της Λαύρας, τό όποιο 
ήταν βιβλιοδέτημένο μαζί με ένα έντυπο βιβλίο, τό παραπάνω 
δμως χειρόγραφο τής Λαύρας 1945 δεν είναι ούτε ήταν ποτέ δε
μένο με έντυπο βιβλίο. Φαίνεται ότι ό Uspenskij έχρησιμοποίη- 
σε χειρόγραφο τής οικογένειας τού Λ4 (Λαύρας 2150), τό όποιο 
κατά τή συνήθειά του παρέλαβε μαζί του.

Προ τριετίας τά Εκατόν Πεντήκοντα Κεφάλαια έκδόθηκαν 
κριτικώς άπό τον R. Ε. Sinkewicz6. Ή έκδοσις αύτή έγινε με 
πάρα πολύ έπιμελημένη έργασία, τής όποιας καρπός ήταν ή έςα- 
γωγή ένός πολύ καλού κειμένου. Ή έκτενέστατη εισαγωγή τής 
έκδόσεως δεν έπεξεργάζεται μόνο τά σχετικά μέ τή χειρόγραφη 
παράδοσι στοιχεία, άλλά άναπτύσσει και τά άναφερόμενα στις 
διατυπούμενες θεολογικές και φιλοσοφικές άπόψεις στο έργο.

Παρά τήν άκρα εύαισθησία του δμως στά θέματα τής χειρό
γραφης παραδόσεως και ιδιαιτέρως τής κωδικολογικής έρευ
νας7, αύτός έχρησιμοποίησε μόνο τά έξι άπό τά έννέα χειρόγρα-

6. Saint Gregory Palamas, The one Hundred and Fifty Chapters, Pont. In
stitute of Mediaeval studies, Toronto, Ontario, Canada, 1988.

7. Επειδή ό Sinkewicz φαίνεται νά έπικρίνη τή δική μας έκδοσι, διότι δέν 
άναλύει λεπτομερώς τή μέθοδο χρήσεως των χειρογράφων κωδίκων, πρέπει νά 
έπαναλάβωμε έδώ αύτά· όταν έχη κανείς νά έκδώση μεμονωμένο έργο ένός συγ- 
γραφέως, μπορεί νά δαπανήση τόν άπαιτούμενο χρόνο και χώρο, γιά νά σύνταξη 
30 σελίδες γιά τούς κώδικες πού περιέχουν καί διατηρούν αύτό καί τις μεταξύ αυ
τών σχέσεις. Άλλ’ όταν έχη νά έκδώση τό σύνολο τών έργων του, πού ύπερβαί- 
νουν τόν άριθμόν τών έκατόν, δέν μπορεί νά έπαναλαμβάνη γιά τό κάθε έργο τά 
ίδια πράγματα (δεδομένου δτι κάθε κώδιξ περιλαμβάνει πλήθος κειμένων) καί νά 
συντάσση χιλιάδες σελίδων κωδικολογικού περιεχομένου. Αύτό πρέπει νά γίνε
ται προκαταρκτικά, έάν οί κώδικες είναι λίγοι, ή παράλληλα, δταν αύτοί είναι 
πολλοί, δπως στήν περίπτωσι τών έργων τού Γρηγορίου Παλαμά. "Οπως έδηλώ- 
σαμε άπό τήν άρχή τά σχετικά πορίσματα θά περιληφθοΰν στόν τελικό τόμο, ό 
όποιος θά άποτελή καί είσαγωγή στήν περί τόν Παλαμά σπουδή. Γιά έμάς προει-



34 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

φα, των όποιων μάλιστα ένα είναι άπλό αντίγραφο ένός των ύπο- 
λοίπων, άφησε δέ άχρησιμοποίητα τά άλλα τρία, με τή δικαιολο
γία ότι αύτά δέν είναι διαθέσιμα. Πράγματι ή βιβλιοθήκη της 
Μεγίστης Λαύρας, στην όποια άνήκουν τά τρία χειρόγραφα, 
άδυνατοϋσε κατά καιρούς νά έξυπηρετήση την έπιστημονική 
έρευνα, άλλ’ οί δυσκολίες έχουν άρθή προ πολλοΰ χρόνου, ένώ 
έξ άλλου μικροταινίες των τριών κωδίκων εύρίσκονταν στα χέ
ρια των άπό καιρού έργαζομένων στο πρόγραμμα έκδόσεως των 
συγγραμμάτων τού Γρηγορίου Παλαμά. ’Αποτέλεσμα της παρα- 
λείψεως αύτης πάντως ύπηρξε ότι άγνοήθηκε μια άξιόλογη μορ
φή τού κειμένου, τό όποιο παρέχει ένας άπό τούς άρχαιότερους 
κώδικες, ό Λ4 (Λαύρας 2150), τού ιε' αίώνος, και φυσικά ότι τό 
στέμμα πού καταρτίσθηκε χωρίς τούς τρεις κώδικες είναι 
έσφαλμένο.

Τελευταία έκδοσις είναι αύτή πού έγινε άπό έμάς στόν Ε' 
τόμο τών Συγγραμμάτων Γρηγορίον τον Παλαμα, της όποιας τό 
κείμενο χρησιμοποιείται καί έδώ* 8.

χε ή προυσίασις τών έργων τού Παλαμα* και αύτό, διότι ό μέγας αύτός πατήρ της 
Εκκλησίας δέν έγραψε τά περισπούδαστα έργα του, γιά νά συντάξωμε έμεις πο
λύπλοκα στέμματα κωδίκων, έπισφαλή μάλιστα συνήθως, άλλά γιά νά τά μελετή- 
σωμε* καί ώς πρός έμάς προσωπικά, γιά νά τά προσφέρωμε πρός μελέτη.

8. Παν. Κ. Χρήστου, Γρηγορίου τδυ Παλαμα Συγγράμματα, Ε', Θεσσαλονί
κη, 1992.



ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατ’ έξοχήν αγωνιστικός θεολόγος ό Γρηγόριος, άφιέρωσε 
την κύρια προσπάθειά του στην άνάδειξι της όρθόδοξης παραδό- 
σεως μέ νέες και πρωτότυπες διατυπώσεις έν όψει των ποικίλων 
αμφισβητήσεων και παρεκκλίσεων. 'Όλα τά μεγάλα άντιρρητι- 
κά έργα του Γρηγορίου έχουν κάποια συστηματική δομή, πρά
γμα πού δείχνει ότι ό νους του ήταν κατ’ άρχήν μεθοδικός και 
συστηματικός.

Τά άσκητικοΰ περιεχομένου συγγράμματα του Γρηγορίου 
δέν είναι τόσα πολλά, όσα θά άνέμενε κάνεις άπό ένα πολυγρα- 
φώτατο συγγραφέα όπως αύτός, ό όποιος έδωσε νέες ώθήσεις 
στόν άσκητικό βίο. Είναι προφανές ότι ένδιεφερόταν πρώτιστα 
γιά τή θεολογική ύποδομή του άσκητισμοΰ. Τά έξι δοκίμια του 
είδους αύτοϋ, άνισης άλλά σχετικά μικρής έκτάσεως, είναι χα
ρακτηριστικά καί προτίθενται ώς δείγματα μιας ώριμης διατυ- 
πώσεως των άσκητικών Ιδεωδών. 1

1. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΙΑ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣ

Κάθε φορά πού μετά τήν παρέμβασί του στήν ήσυχαστική 
συζήτησι, δηλαδή άπό του 1337 καί έξης, θεωρεί άναγκάϊο νά 
άσχοληθη μέ θέματα άσκητικης τελειότητος, πάλιν πραγματεύε
ται τά θέματα ύπό τό πρίσμα της ήσυχαστικης θεωρίας, όπως 
βλέπομε σέ ώρισμένα άπό τά κείμενα της παρούσης όμάδος.
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Μερικά δμως άπό τά κείμενα αύτής της όμάδος δεν περιέχουν 
άπηχήσεις άπό τήν ήσυχαστική θεωρία, γι’ αύτό και πρέπει νά 
ύποθέσωμε, δτι έγράφηκαν πριν άπό τό χρονικό έκεΐνο δριο.

Κεφάλαια τρία περί προσευχής και καθαρότητος καρόίας

Μεταξύ αύτών περιλαμβάνεται και τό βραχύτατο αύτό κεί
μενο των τριών κεφαλαίων, γιά τό όποιο θά έλέγαμε, ότι έγρά- 
φηκε άμέσως μετά τή θεία οπτασία και τήν έντολή νά μεταδίδη 
καί σ’ άλλους μέ τή γραφή τον ύπερεκχειλίζοντα λόγο του· τότε 
έγραψε κατά πρώτον τον έγκωμιαστικό λόγο στον Πέτρο ’Αθω
νίτη, και φαίνεται δτι εύθύς άμέσως έγραψε και τά τρία αύτά κε
φάλαια, τό 1333. Ό  Γρηγόριος έδώ, άν και άκολουθεΐ τή μέθοδο 
τού Εύαγρίου και τού Διονυσίου ’Αρεοπαγίτη, διατηρεί πλήρη 
πρωτοτυπία κινήσεως.

Στό πρώτο κεφάλαιο κάνει διάκρισι μεταξύ κοινωνίας και 
προσευχής, διασαφηνίζοντας δτι ή κοινωνία μέ τον Θεό «δι’ 
όμοιότητα προς ύποδοχήν τού θείου έπιτήδειον τον σπουδαΐον 
πέφυκε κατασκευάζειν», άλλά δέν ένώνει μέ τον Θεό· ή προσευ
χή δμως, ώς σύνδεσμος τών λογικών κτισμάτων προς τον κτίστη 
«Ιερουργεί καί τελετουργεΐ» τήν ,άνάτασι και ένωσι τού άνθρώ- 
που προς τό θειον. Προϋπόθεσις αύτοΰ είναι ή άπαλλαγή τού 
νοΰ άπό τά πάθη καί μετασκεύασις τού παθητικού μέρους τής
ψυχής.

Τό ένιάίο τού νοϋ κατά τή στροφή του προς τόν έαυτό του 
γίνεται τριπλό, πράγμα βέβαια πού άντίκειται στή διονυσιανή 
άποψι, δτι μέ τή συνέλιξι τό πολλαπλό καθίσταται ένιαΐο. Ό  
Γ ρηγόριος μέ τήν έννοια τού τριπλού έννοεΐ έκεινο τό όποιο θά 
άνέπτυσσε εύρύτερα μετέπειτα1, δτι ό άνθρωπος, πλασμένος 
κατά τό άρχέτυπο, ήτοι τήν είκόνα τού θεού, είναι ώς προς τό 
πνευματικό του μέρος τριπλός, συνιστάμενος άπό Νού και Λόγο 1

1. Εκατόν Πεντήκοντα Κεφάλαια 35-39. Βλ. Ρ Christou, «The teaching of 
Gregory Palamas on man», θεολογικά Μελετήματα 3, Νηπτικά και Ησυχαστι
κά, Θεσσαλονίκη 1977,169.
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και Πνεύμα, Αντιστοιχώντας έτσι προ τή θεία Τριάδα. Έδώ όμως 
ό Γρηγόριος ένδιαφέρεται νά δείξη, όχι την προέλευσι τού αν
θρώπου, άλλα την κατάληξι αύτοΰ, λέγοντας ότι τό τριπλό τού 
νοϋ, μένοντας ένιαίο, «συνάπτεται τη τριαδική Μονάδι», και φυ
σικά «τυγχάνει των άρρητων και γεύεται του μέλλοντος» (κ. 2).

Ή έννοια της καρδιάς δεν είναι κυρίαρχη άλλα δευτερεύου- 
σα στο κείμενο αύτό- γι’ αύτό ή παρουσίασίς της στον τίτλο είναι 
κάπως παραπλανητική. Πράγματι στο κεφ. 3 παρατηρεΐται ότι 
νους λέγεται και ή ένέργεια τού νοϋ, ή όποια συνίσταται σέ λογι
σμούς καί νοήματα, άλλα βέβαια λέγεται νους καί ή δύναμις πού 
ένεργεί αύτά, και ότι αύτή ή δύναμις άπό τή Γραφή καλείται 
καρδιά* είναι ή κυριώτατη άπό τις δυνάμεις της ψυχής, καί άπό 
αύτήν ή ψυχή χαρακτηρίζεται ώς λογική. Με τήν προσευχή κα- 
θαίρεται ή ένέργεια τού νοΰ στούς λογισμούς, δεν καθαίρεται 
όμως καί ή ένεργοϋσα δύναμις τού νοϋ (ήτοι ή καρδιά), όπότε τό 
Αποτέλεσμα είναι άτελές* αύτή ή δύναμις μπορεί νά καθαρθή 
μόνο σέ συνδυασμό προς τις άλλες δυνάμεις τής ψυχής.

'Έτερα κεφάλαια περί φωτός

Είναι πολύ ένδιαφέρον τό ύπό τόν τίτλο "Ετερα κεφάλαια, 
φερόμενο σέ μικρό άριθμό χειρογράφων. Δεν άνήκουν πράγματι 
στο είδος των Ασκητικών κεφαλαίων, άλλά συνίστανται σέ έκ- 
θέσεις, οί όποιες έμφανίζουν τήν περί φωτός ήσυχαστική διδα
σκαλία ύπό τούς όρους τής προσωπικής έμπειρίας. Υπήρχε Ανέ
καθεν Αμφιβολία γιά την προέλευσι τοϋ κειμένου αύτοϋ, άπη- 
χούμενη καί στο γεγονός ότι άφ’ ένός μέν σέ μικρό μόνον μέρος 
τής χειρόγραφης παραδόσεως των κειμένων αύτής τής κατηγο
ρίας διατηρήθηκε2, καί άφ’ έτέρου ότι παραμερίσθηκε άπό τόν * 42

2. Ό  J. Meyendorff, Introduction ά V etude de Grigoire Palamas, σ 384, 
σημειώνει τούς κώδικας Paris. Gr. 1239, φφ. 3060-308, Παντελεήμονος 215, 
φφ. 73-740, Μετοχίου Παναγίου Τάφου (Εθνική Βιβλιοθήκη ’Αθηνών) 303, άρ
42, Vat. Reg. Svec. 43, φφ. 1680-173, Bodl. Croms 2, φφ 629-637. Πέρα τούτων
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Νικόδημο 'Αγιορείτη κατά τήν κατάρτισι τής συλλογής των πε
ριεχομένων τής Φιλοκαλίας. Παρ’ όλα αύτά ό J. Meyendorft διε- 
τύπωσε τή γνώμη, ότι αύτό είναι έργο του Γρηγορίου.

Στήν πραγματικότητα πρόκειται για συμπίλημα άπό κατα- 
χητικούς λόγους τού Συμεών του Νέου Θεολόγου, πού άπέβλεπε 
στήν προβολή τής κοινωνίας με τό θειο φως και ένοίκησι αύτοΰ 
στόν άνθρωπο. Άπό τούς λόγους* 3 παρατίθενται κατά λέξι χαρα
κτηριστικά άποσπάσματα. Συμπιλητής προφανώς δεν είναι ό 
Γρηγόριος Παλαμάς, άλλ’ ίσως κάποιος μαθητής ή οπαδός του, 
ό όποιος πρόσθεσε λίγες συνδετικές προτάσεις και σ’ ένα 
σημείο άναφέρει τήν πηγή· «ώς ό άγιος είπε Συμεών ό Στουδί- 
της».

Δεν θά συμπεριλάβωμε τό κείμενο αύτό στήν παρούσα έκ- 
δοσι.

διατηρείται καί στό θαυμάσιο χειρόγραφο της 'Αγίας 'Αναστασίας, σσ. 
503-510, και σέ άλλα.

3. Κυρίως άπό τούς ύπ’ άριθμόν 16,1*4—6. 17,2—3*6. 22,6 λόγους τοϋ Συμε
ών.



2. ΛΟΓΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

Τό έργο αύτό είναι τό πρώτο όλων των συγγραμμάτων του 
Γρηγορίου Παλαμα, ό όποιος, παρά τή λιπαρή έγκυκλοπαιδική
και κλασική του μόρφωσι, έβράδυνε νά έπιδοθή στή συγγραφή. 
'Όταν σε ήλικία 36 έτών, μετά άπό σχετικό όραμα, άποφάσισε 
νά μεταδώση άπό τό θειο ποτό πού είχε δεχθή προς τούς άλλους 
με λόγο και γραφή, άσχολήθηκε με τό θέμα της άναδείξεως της 
προσωπικότητος του πρώτου ιστορικού οικιστή τού "Αθωνος, 
Πέτρου τού Αθωνίτη, και έτσι παρέδωσε ένα άπό τούς σημαντι
κότερους έγκωμιαστικούς βίους άγιων. Ό  Γρηγόριος δέν έγινε 
με τόν τρόπο αύτό άγιογράφος· ώς άποστολή του έθεσε νά προ- 
βάλη τόν έπώνυμο τού 'Αγίου "Ορους έρημίτη ώς παράδειγμα 
πρός μίμησι, και στο έξης δέν άσχολήθηκε μέ παρόμοιο θέμα.

Περιστατικά συγγραφής

Δύο έτη μετά τήν έπανεγκατάστασί του στό ’Ό ρος (1331), 
σέ μιά στιγμή ήσυχίας και νοερής προσευχής, ένόμισε ότι τόν 
έκάλυψε έλαφριά σκιά ύπνου, ή όποια τού παρουσίασε μιά όπτα- 
σία1. Ένόμισε έπειτα ότι έκρατοΰσε στά χέρια του σκεύος γεμά
το γάλα, τό όποιο ξαφνικά έξεχείλισε καί άρχισε νά χύνεται, ένώ 
ταυτοχρόνως μεταβαλλόταν σέ άριστον εύωδιαστό οίνο. Ένώ 
αύτός έδοκίμαζε εύχαρίστησι άπό τό φαινόμενο, έπιφανής άν- 
δρας, πλήρης φωτός, τόν έπλησίασε και τόν έρώτησε έπιτιμητι- 
κά, γιατί δέν μεταδίδει και στούς άλλους άπό αύτό τό κατά θαυ
μαστό τρόπο άναβλύζον θειο ποτό και τό άφήνει νά χύνεται άδι

1. Φιλοθέου, Βίος Γρηγορίου Παλαμα. 4, 36. Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 
1984,142έ.
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κα. Τά της όπτασίας αύτής τά διηγήθηκε ό Γρηγόριος στον μα
θητή του Δωρόθεο, τον μετέπειτα άρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, 
άπό τον όποιο πιθανώς έγνώρισε αυτά ό Φιλόθεος.

’Από τότε, σε ήλικία 36 έτών, άρχισε νά γράφη· τό πρώτο 
κείμενο, όπως είδαμε, πού έγραψε είναι τό Έγκώμιον εις τον 
όσιον Πέτρον τον \Αθωνίτην, «και πρώτος μεν ό έπι τώ θεσπεσίω 
πατρί Πέτρφ λόγος αύτώ συντάσσεται* ήμεδαπός καρπός ούτοσί 
και έγχώριος κάκ τοΰ ιερού ’Άθω και της ένταϋθα μεγάλης και 
άγγελικής διατριβής τε και πολιτείας φέρων τό πρόσρημα»2.

Ό  Παλαμάς είχε μεταβή έκ νέου στο ’Όρος τό 1331, άλλα 
δέν γνωρίζομε άκριβώς τήν έποχή τής μεταβάσεως. Ά ν , πράγμα 
πιθανώτατο, ή μετάβασις συνέβηκε άμέσως μετά τό Πάσχα τού 
έτους έκείνου, τότε τό όραμα, πού παρουσιάσθηκε εύθύς μετά 
τήν παρέλευσι δύο έτών, πρέπει νά τοποθετηθή στο τέλος τής 
άνοίξεως ή τις άρχές τοΰ θέρους τοΰ 1333. Τό γεγονός ότι κατά: 
πρώτον άσχολήθηκε μέ τον όσιο Πέτρο οφείλεται πιθανώς στην 
έγγύτητα τής έορτής τοΰ Αγίου Πέτρου (12 ’Ιουνίου) προς τήν 
ήμέρα τοΰ όράματος. "Ετσι μπορούμε νά ύποθέσωμε ότι τό κεί
μενο ή έγράφηκε σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε νά 
έκφωνηθή κατά τήν έορτή τοΰ Πέτρου, ή ήρχισε νά γράφεται 
κατά τήν ήμέρα τής έορτής τοΰ Πέτρου, τό έτος 1333. ’Εσωτερι
κά στοιχεία μαρτυρούν ότι τό Εγκώμιο άφ’ ένός μέν έκφωνήθη- 
κε3, και άφ’ έτέρου άπευθυνόταν και πρός άναγνώστες έκτος τοΰ 
"Ορους4.

Ή γραπτή πηγή τοΰ Εγκωμίου

Ό  Γ ρηγόριος έχει τουλάχιστο μία γραπτή πηγή ύπ’ δψιν του 
κατά τή συνταξι τοΰ Εγκωμίου αύτοΰ, όμιλεΐ δέ και ό ίδιος περί

2. "Οπως παραπάνω, 4,38, σ. 146.
3. «ΤΩ θέατρον Ιερόν», Ιεροί ακροατές, παράγρ. 3.
4. «"Ιστέ πάντως δ λέγω πάντες, εί μή τόν περιώνυμον τούτον "Αθω τις 

άγνοεΐ», παράγρ. 1. Είναι δυνατόν νά άγνοοΰν τόν "Αθωνα όχι οί έντός αύτοΰ 
ζώντες, άλλ’ οί έκτός αύτοΰ.
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των «ίστορηκότων» και των «συγγεγραφότων» τά σχετικά με 
τον βίο τού Πέτρου5. Φαίνεται εδώ νά γνωρίζη περισσότερους 
τού ένός συγγράφεις, άλλα στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί 
μόνο ένα κείμενο.

Τό κείμενο αύτό είναι ό Βίος του όσιου Πέτρου του \Αθωνί
του, τον όποιο γιά πρώτη φορά έξέδωσε ό Κ. Lake τό 19096. 
Κατ’ αύτόν ό Πέτρος, σχολάριος, ήτοι στρατιωτικός ένός αύτο- 
κρατορικοΰ τάγματος της ’Ανατολής, συνελήφθη αιχμάλωτος σε 
μάχη άπό τούς ’Άραβες και έκλείσθηκε στη φυλακή τού κά
στρου τού Σαμαρά (ή της Σαμαράς). Μετά άπό θερμές παρακλή
σεις προς τον άγιο Νικόλαο και Συμεών τον Θεοδόχο άπαλλά- 
χθηκε κατά τρόπο θαυμαστό άπό τά δεσμά και κατ’ έντολή τού 
Νικολάου άνεχώρησε γιά τη Ρώμη, όπου έκάρη μοναχός άπό 
τον πάπα, ό όποιος κατά ένα παράλληλο κείμενο ήταν ό Νικόλα
ος Α' (858-867)

Άνεχώρησε άπό έκεΐ προς άγνωστη κατεύθυνσι με πλοίο τό 
όποιο προσωρμίσθηκε σέ μή άναφερόμενο τόπο, όπου και ένήρ- 
γησε τη θεραπεία άσθενούσης οικογένειας. Κατά μία νέα προσ- 
όρμισι σέ ήσυχο τόπο είδε στον ύπνο του την Θεοτόκο νά τού 
άναγγέλλη ότι τον προορίζει γιά άνάπαυσι στο 'Άγιο ’Όρος, τό 
όποιο έχει έκχωρήσει στον έαυτό της, και νά προβλέπη ότι τό 
Ό ρος θά πληρωθή άπ’ άκρου εις άκρον άπό μοναχούς.

Πλέοντας τό πλοίο άκινητοποιειται σ’ ένα σημείο, παρά τον 
εύνοϊκό άνεμο. Έρωτήσας ό Πέτρος περί τού τόπου πληροφο
ρείται άπό τούς ναυτικούς, δτι πρόκειται περί τού Αγίου ’Όρους, 
και τότε παρακαλεΐ νά προσεγγίσουν κατέβηκε άπό τό πλοίο 
στην άκτή, και άνέβηκε άπό έκεΐ μέσω δύσβατης πλαγιάς, μέχρι 
πού εύρήκε ένα σκοτεινό σπήλαιο, γεμάτο άπό έρπετά και δαι
μόνια, όπου έγκαταστάθηκε, άφοϋ τά έκαθάρισε. ’Επειδή άργό- 
τερα ή όμάς πού άνευρε τό λείψανο τού Πέτρου έπλευσε άπό

5. «ΤοΙς περί αύτών ίστορηκόσιν» (2), «οί τήν άρχήν τά κατ’ αύτόν συγγε- 
γραφότες» (4).

6. The early days o f monasticism on Mount Athos, Oxford 1909. Ό  βίος 
σ. IS—39.
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έκεΐ προς τά βόρεια, συνάγεται ότι τό σπήλαιο εύρισκόταν προς 
τό άκρο της Χερσονήσου, έκεΐ όπου και σήμερα δεικνύεται.

Μετά την έγκατάστασι του Πέτρου Ακολουθούν τέσσαρες 
πειρασμοί έκ μέρους τού Διαβόλου, ψυχολογικής μάλλον έκβιά- 
σεως, οί όποιοι έκδηλώθηκαν κατά καιρούς άπό τη δεύτερη 
έβδομάδα μέχρι τό έβδομο έτος. ’Αφού αύτός άντεπεξήλθε νικη
φόρα καί στόν τέταρτο, ήσύχασε. Κατά την έπαγγελία τής Θεο
τόκου άγγελος έφερε σ’ αύτόν ούράνια τροφή άνά σαράντα ήμέ- 
ρες καί ύπέδειξε σ’ αύτόν τό μάννα. ’Έτσι έζησε έπί 53 έτη.

Κατά τό πεντηκοστό τρίτο έτος κυνηγός άπό την άπέναντι 
τού "Ορους στερεά όδηγούμενος άπό ένα έλάφι συναντά τον 
έρημίτη έκπληκτος για τήν έμφάνισί του* τον άκούει διηγούμε- 
νον όλα όσα συνέβηκαν σ’ αύτόν άπό τήν άρχή7 καί έκφράζει τήν 
έπιθυμία νά παραμείνη πλησίον του* έκεΐνος όμως τον συμβου
λεύει νά φύγη, νά τακτοποιήση τά τού οίκου του καί νά έπιστρέ- 
ψη στο σπήλαιο μετά εν έτος, ώστε νά συμβή τότε δ,τι ό Θεός 
άποκαλύψη σχετικά στόν Πέτρο. Τό έπόμενο έτος πράγματι ό 
κυνηγός έρχεται μαζί μέ τόν ύπό δαίμονος κατεχόμενον άδελφοϋ 
του καί δύο περιοδευτές μοναχούς. Αύτοί εύρήκαν τόν έρημίτη 
νεκρόν, τόν παρέλαβαν στό πλοιάριό τους καί άπέπλευσαν προς 
τόν βορρά, καί άφοϋ τό πλοιάριο έστάθηκε Ακίνητο παρά τήν 
άκτή άπέναντι τής Μονής Κλήμεντος8, ήγούμενος καί μοναχοί 
αύτής έξήλθαν στήν παραλία καί μέ πλοιάριο παρέλαβαν τό λεί
ψανο καί μετέφεραν αύτό στό ναό τής Θεοτόκου, όπου έγίνον- 
ταν αί συνάξεις των Αθωνιτών μοναχών, προφανώς στόν άρχικό 
ναό τού Πρωτάτου. Έν τφ μεταξύ εΐχεν αναχωρήσει ό κυνηγός 
μαζί μέ τόν θεραπευθέντα άδελφό του.

Οί δύο μοναχοί, άφοϋ παρέμειναν στό ναό τής Θεοτόκου 
λόγω εύλαβείας, άπήγαγαν τό λείψανο καί τό μετέφεραν σέ

7. "Ετσι κατέστη δυνατόν νά διατηρηθούν αύτά για τούς σύγχρονους καί 
τούς μεταγενέστερους, άφού ό κυνηγός είναι ό μόνος άνθρωπος στόν όποιο 
ώμίλησεν ό Πέτρος.

8. Είναι ή πρώτη έπί τού ’Αγίου "Ορους μαρτυρούμενη μονή. Εύρισκόταν 
κοντά στή σημερινή Μονή Ίβήρων.
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χωριό τής Θράκης, ονομαζόμενο Φώκομις9. Λόγω των θαυμα
τουργών ένεργειών του λειψάνου ό έπίσκοπος και ό κλήρος τής 
οικείας έπαρχίας παρέλαβαν αύτό και τό έτοποθέτησαν άρχικά 
στο έπισκοπειο και τελικά στο ναό τής πόλεως σε λάρνακα.

Συγγραφεύς του κειμένου αύτοΰ είναι ό άγνωστος κατά τα 
άλλα Νικόλαος, προφανώς μοναχός στο "Αγιο "Ορος. "Εγραψε 
τον βίο «πατρική πεισθεις εντολή», μάλλον του προϊσταμένου 
τών Καρυών, του πρώτου δηλαδή, καθ’ όσον φαίνεται ότι στις 
Καρυές είχεν αρχίσει ή άπόδοσις λατρευτικών τιμών στον όσιο 
Πέτρο. Έφ’ όσον όμιλε! περί τής μονής του Κλήμεντος, τής μό
νης ύφιστάμενης κατά τά γνωστά στοιχεία τον θ' αίώνα στο 
"Αγιο "Ορος, στής όποιας τήν τοποθεσία άναπτύχθηκε περί τό 
980 ή Μονή Ίβήρων, θεωρείται βέβαιο σχεδόν ότι ό Νικόλαος 
έγραψε προ του 980, όχι όμως ίσως και προ του 970. Βάσει τής 
πληροφορίας ότι ό Πέτρος έφυλακίσθηκε στο φρούριο του Σα
μαρά, τό όποιο συγκροτήθηκε και άπετέλεσε πρωτεύουσα του 
άραβικοΰ χαλιφάτου τό 836, ό Κ. Lake ύποθέτει ότι ό Πέτρος 
έφθασε στό ’Όρος περί τό 840 καί, έφ’ όσον έζησε έκει έπί 53 
έτη10, πρέπει νά έπέθανε κατά τό 893. Σ’ αύτήν τήν περίοδο έντο- 
πίζει ό Lake τήν έναρξι του μοναχικού βίου στον "Αθωνα.

Ή Denise Papachrysanthou11, μετά άπό έπιμελή φιλολογι
κή έξέτασι, ίσχυρίσθηκε, ότι ό Νικόλαος, παίρνοντας τήν έντο- 
λή νά συντάξη τον Βίο τού πάτρωνος ‘Αγίου τού "Αθωνος καί μη 
έχοντας άκριβή περί αύτοΰ στοιχεία, έχρησιμοποίησε παλαιότε- 
ρα κείμενα ποικίλης προελεύσεως. Πρώτον μεταξύ αύτών είναι 
ένα θαύμα τού 'Αγίου Νικολάου ύπέρ τού Πέτρου Σχολαρίου,

9. Κατά τό Έγκώμιον τού Γρηγορίου Φωτόκωμις, παράγρ. 47.
10. ’Επειδή τό σημείο τοϋ κειμένου, στό όποιο άναφέρεται ό άριθμός τών 

έτών, εύρισκόταν, μετά τά έπτά έτη τών πειρασμών, δέν καθίσταται σαφές ότι 
τά 53 έτη καλύπτουν τό σύνολο της παραμονής τοϋ Πέτρου στό "Ορος καί όχι 
μόνο τήν περίοδο τής έν ήσυχίςι διαβιώσεως.

11 Denise Papachrysanthou, «La vie ancienne de saint Pierre V  Athoni- 
te», Anal. Boll. 92 (1974), 19-61. -«L’ office ancien de Saint Pierre Г Athonite», 
Anal Boll88 (1970), 27-41.
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στρατιώτη έγκλειστου στις φυλακές του Σαμαρά, περιλαμβανό
μενο στο Εγκώμιο του 'Αγίου Νικολάου, τό άποδιδόμενο άπό 
μέρος της χειρόγραφης παραδόσεως στον Μεθόδιο Κωνσταντι
νουπόλεως καί άπό άλλο μέρος στον Βασίλειο έπίσκοπο Λακε- 
δαίμονος12. Αυτό άποτελει κατά λέξι σχεδόν τό πρώτο μέρος του 
Βίου του Πέτρου.

Τήν περίοδο άσκήσεως του Πέτρου στο ’Όρος ό Νικόλαος 
περιγράφει μέ ύλικό παρμένο άπό τον κανόνα, τον όποιο συνέτα
ξε πρός τιμή του Πέτρου του ’Αθωνίτη Ιωσήφ ό Ύμνογράφος· 
έτσι συνδέθηκαν σέ ένα τά δύο ύπό τό όνομα του Πέτρου πρό
σωπα, του σχολαρίου καί του ερημίτη του Άθωνος. Τό τελευ
ταίο μέρος του Βίου περί τής άποθέσεως των λειψάνων του Πέ
τρου στο ναό τής Θρακικης έπισκοπής προέρχεται άπό διηγή
σεις περί ένός άγιου τής Θράκης. Ό  Νικόλαος, πλέκοντας τον 
Βίο του όσιου Πέτρου μέ αύτά τά ύλικά, πρόσθεσε τή σύντομη 
άναφορά τής φροντίδος τής Θεοτόκου περί τής καθοδηγήσεως 
του Πέτρου στό 'Άγιο "Ορος καί περί του λαμπρού μοναστικού 
μέλλοντος τού ’Όρους, καθώς καί τά περί τών συνθηκών τού θα
νάτου αύτού.

Βέβαια κατά μία τέτοια περίπτωσι ή μαρτυρία περί τής φυ- 
λακίσεως στόν Σαμαρά καί τά 53 έτη δέν έχουν πλέον καμμιά 
σημασία για τή χρονολόγησι τού Πέτρου, άλλά καί για τόν χρό
νο τής πρώτης έμφανίσεως τού μοναχικού βίου στόν Άθωνα. 
"Αλλωστε καί ή άφιέρωσις σ’ αύτόν ένός κανόνος άπό τόν Ιω 
σήφ Ύμνογράφο, ό όποιος έπέθανετό άτγότερο τό 886, άνατρέ- 
πει τή χρονολογία τού Lake, κατά τήν όποια ό Πέτρος έπέθανε 
τό 893. Άλλά δέν πρόκειται νά συζητήσωμε έδώ τό θέμα αύτό13.

12. G. Anrich, Der heilige Nikolas in der griechischen Kirche, Leipzig- 
-Berlin I, 268-275. II, 127-128. Μία άλλη παραλλαγή έκδίδει ή D. Papach- 
rysanthou, «La vie ancienne de saint Pierre L’ Athonite», Anal. Boll. 92(1974), 
54-59. Βλ. και St. Binon, «La vie de S. Pierre Г Athonite», Atti de V Congr. In
tern. diSstudi Bizant. (= Studi Bizant. e Neoell. 5, 1939,41-53

13. Βλ. Π. К. Χρήστου, Τό "Αγιον "Ορος, Θεσσαλονίκη 1986,40-44.
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Έκεΐνο τό όποιο πρέπει νά προστεθή, είναι ότι ό Βίος αυτός 
έγράφηκε κατά την στιγμή της πλήρους όργανώσεως του μονα
χικού βίου στον Άθωνα, όπότε έχρειάσθηκε νά δοθούν αί δέου
σες τιμές στούς πρωτοπόρους. Ώρίσθηκε έορτή στις Καρυές και 
έγράφηκε ό Βίος, ό όποιος συνετέλεσε, ώστε ή προς τον όσιο 
αύτόν τιμή νά διευρυνθή και νά συστηματοποιηθή.

Χρήσις του Βίου υπό του Γρηγορίου Παλαμα

'Όταν έγραφε τον έγκωμιαστικό του λόγο πρός τον όσιο 
Πέτρον ό Γρηγόριος Παλαμάς, ό όσιος έθεωρειτο ότι «έπέχει 
και τουτονι τον χώρον μάλιστα, σύν ούκ όλίγοις άλλοις, έφ’ ών 
ςίδεταί τε καί θαυμάζεται και ταΐς έτησίαις τιμαται τελεταΐς»14. 
"Αν και ό τάφος του εύρισκόταν στή Θράκη, ό όσιος έσκέπαζε 
και αύτόν τον χώρο μαζί με άρκετούς άλλους, όπου θαυμάζεται, 
ύμνεΐται και τιμαται με έτήσιες τελετές. Οί άλλοι χώροι θά είναι 
ό τής Θράκης, ό τού σπηλαίου, στο όποιο έπέρασε βίο μισού 
αίώνος και πλέον, ίσως ή μονή Ίβήρων. Ό  χώρος «ούτοσί», έπά- 
νω άπό τόν όποιο όμιλεΐ, είναι πιθανώς τό Πρωτάτο.

'Όπως είπαμε, ό Γρηγόριος, συντάσσοντας τό Εγκώμιο, 
είχε μπροστά του τόν παραπάνω Βίον τού όσιου Πέτρου και κατά 
βάσι δεν άπομακρύνεται άπό αύτόν, όπως άπαιτεί τό είδος άλλω
στε, άν και τό κείμενο αύτού είναι κατά τό ένα τρίτο έκτενέστε- 
ρο έκείνου. Τά έπι πλέον στοιχεία καλύπτουν τις έγκωμιαστικές 
και άσκητικές άπαιτήσεις τού χρόνου κατά τόν όποιο έγραφεν ό 
Γρηγόριος. Βέβαια τό κείμενο αύτό είναι ρητορικώτερο και καλ
λιεπέστερο έκείνου.

Ό  Γρηγόριος παραλείπει άπό τήν εισαγωγή τού Βίου τήν 
άναφορά στόν Μεθόδιο ώς συγγραφέα τού Εγκωμίου στον 
'Άγιο Νικόλαο. Ό  συγγραφεύς τού Βίου έξέλαβε τόν Μεθόδιο 
Κωνσταντινουπόλεως ώς τόν Μεθόδιο Πατάρων και έτσι 
μνημονεύει αύτόν, άλλ’ ό Γ ρηγόριος άντιλήφθηκε τό σφάλμα, γι’

14. Στόν δσιο Πέτρο, 49.
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αύτό καί δέν κάμνει καμμία μνεία αύτοΰ, άφοΰ άλλωστε δέν φαί- 
νεται νά είχεν ύπ’ δψιν του τό άρχικό έκεΐνο έγκώμιο. Παραλεί
πει έπίσης μνεία του φρουρίου Σαμαράς (Βαγδάτης), πρωτεύου
σας του Χαλιφάτου, τό όποιο δέν ύφίστατο κατά την έποχή του 
και ήταν άγνωστο στούς άναγνώστες του. Ό  Γρηγόριος παραθέ
τει χωρία όχι μόνο άπό τήν Καινή Διαθήκη, άλλα και άπό τή Πα- 
λαιά, ένώ ό Νικόλαος περιορίζεται στή πρώτη, ένώ άπό τήν Πα- 
λαιά άπλως μνημονεύει μερικά ονόματα παραδειγματικά. Τό 
χωριό της Θράκης, τό όποιο ό Βίος άποκαλεΐ Φώκομιν, ό 
Γρηγόριος όνομάζει καταλληλότερα Φωτόκωμιν άλλ’ άκόμη 
καταλληλότερα θά ήταν δν έλεγόταν Φωτοκώμη. Κατά πάσα πι
θανότητα ή μορφή Φώκομις προέρχεται άπό άντιγραφικό λάθος 
του άντιγραφέως του κώδικος τόν όποιο αύτός εΐχεν ύπ’ δψιν του 
στήν έκδοσι15.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, του Λόγου του Γρηγορίου Παλαμα

Δέν άνευρίσκονται άκόμη τά καθ’ αύτό ήσυχαστικά στοι
χεία στόν Λόγο αύτόν, έφ’ όσον συντάχθηκε πρό της διαμορφώ- 
σεως τής έν προκειμένω διδασκαλίας του Γρηγορίου σέ άντιλο- 
γία μέ τόν Βαρλαάμ. Περιέχει όμως αύτός μερικά βασικά συστα
τικά της πνευματικής διδασκαλίας του, στήν όποια, πλήν άλλων 
βραχυτέρων άναφορών, άφιερώνονται τά κκ. 17-20.

Ή άπομάκρυνσις άπό τόν κόσμο δίνει τήν εύκαιρία πρός 
πνευματική τελείωσν όταν ό νους άνυψωθη άπό όλα τά αίσθητά 
καί άπαλλαγη άπό τό δυσειδές προσωπείο, έγγίζει τήν ήσυχία 
καί συνέρχεται εις έαυτόν, νοεί έαυτόν, ή καλύτερα νοεί μέσω 
του έαυτοΰ του τόν θεό, όσο είναι δυνατόν, χάριν του όποιου 
ύπάρχει16. Κοινωνει μέ τις θείες άκτΐνες, και ή κοινωνία αύτή

15. Λαύρας Δ 79, ώς καί Λαύρας Ε 60. Ό  Ρ. Uspenskij, Istorija Afona III,
1, Kiev. 1877, έδωσε άποσπάσματα τού Βίου τούτου, σ 14-16, 117-133, 334. 
Μερικά γνωστά χειρόγραφα έχουν πράγματι Φωτόκομιν, ένώ δύο άπό αύτά του
λάχιστον Φωτοκώμην, όπως καί ό Uspenskij. 16. Είς τόν Βίον Πέτρον 18.
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άποκαλύπτει τά πάντα, όχι μόνο τά όντα και τά γενόμενα, άλλα 
και εκείνα πού θά γίνουν17. Ό  όσιος Πέτρος στήν έρημία τού 
σπηλαίου έπλησίασε τον Θεό, έπέτυχε τη θεία θέα και άφοΰ 
ύπερέβη την άνθρώπινη φύσι, έδοκίμασε τη θεία άλλοίωσι18.

17. Είς τόν Βίον Πέτρον 20.
18. Είς τόν Βίον Πέτρου.



3. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΧΗΝ ΞΕΝΗΝ

ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΙΚΤΟΜΕΝΩΝ 

ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ ΣΧΟΛΗΣ

Στο έπιστολιμαΐο δοκίμιο προς τη μοναχή Ξένη, τό όποιον 
είναι τό κυριώτερο των ασκητικών συγγραμμάτων του Γρηγο- 
ρίου Παλαμα, αυτό έκθέτει κατά τρόπο ύποδειγματικό και 
πρωτότυπο τά στοιχεία της παραδοσιακής άσκητικής πρακτι
κής, έπιστεγάζοντας αύτά μέ τήν άναφορά των τελειότερων καρ
πών τής έποπτείας καί θεωρίας του φωτός.

Άνάλνσις του περιεχομένου

Στόν πρόλογο (1-7) ό Γρηγόριος τονίζει ότι οί ήσυχαστικοί 
μοναχοί πρέπει νά άποφεύγουν τήν έπαφή μέ τον κόσμο, άκόμη 
καί μέ γράμματα, καί έπισημαίνει τήν έπιφυλακτικότητα τών πα
λαιών πατέρων τής έρήμου νά γράφουν1, άκόμη καί όταν είχαν 
πολλά νά είποΰν. Προσθέτει δτι ό ίδιος συνήθιζε νά γράφη, όταν 
παρουσιαζόταν άνάγκη, άν καί τώρα οί κατηγορίες ώρισμένων 
κύκλων, τών θεολογικών του άντιπάλων δηλαδή, του πατριάρχη 
Ιωάννη Καλέκκα καί Γρηγορίου Άκινδύνου, τον κατέστησαν 
διστακτικώτερο στή συγγραφή* καί δέχεται τό εύλογο τών μομ
φών, όχι διότι αύτός παρεκκλίνει άπό τή θεολογία τών πατέρων, 
άλλά διότι τολμά νά γράψη γιά θέματα άνώτερα τών δυνάμεων 
του. Άπό τις έπιθέσεις τών άντιπάλων του ύποβλήθηκε άπλώς 
σέ μέτρια «παίδευσι», άλλά δέν ύπέστη παθήματα όπως τά τών

1. Ό  Γ ρηγόριος άναφέρεται κατ’ άρχή στό πλήθος τών πατέρων, οί όποιοι 
Ακολουθούσαν τό σύστημα τής προφορικής διά λογίων καί άποφθεγμάτων, βρα
χείας πάντοτε μορφής, παραινέσεως.
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άγιων, του ίεροϋ Χρυσοστόμου για παράδειγμα, διότι ήταν άνά- 
ξιος γι’ αύτό. Έφ’ όσον όμως ή σεμνή μοναχή Ξένη, ή ίερά πρε- 
σβΰτις, του άπηύθυνε τήν παράκλησι νά τής άπευθύνη καταγε- 
γραμμένες τις απόψεις του για τό θέμα του έναρέτου βίου, άπο- 
φάσισε νά τό πράξη, διότι αύτό θά είναι ώφέλιμο, όχι τόσο στή 
ιδία, όσο στις ύπ’ αύτής διαπαιδαγωγούμενες θυγατέρες του μα
καριστού μεγάλου βασιλέως, τού ’Ανδρονίκου Γ'.

’Ακολούθως ό Γρηγόριος διατυπώνει τό θέμα τού δοκιμίου, 
τό όποιο θά μπορούσε νά συνοψισθή στή φράσι «τρόπος άπο- 
κτήσεως της ζωής» (8-19). Τονίζει στην άρχή ότι ύπάρχει θάνα
τος και τής άθάνατης ψυχής, ό όποιος συντελειται με τόν χωρι
σμό αύτής άπό τόν Θεό, ένώ ζωή αύτής είναι ή ένωσις μέ αύτόν, 
και αύτή είναι ή κυρίως ζωή. «Ώς γάρ ό τής ψυχής θάνατος ό κυ
ρίως θάνατός έστι, οϋτω και ή ζωή τής ψυχής κυρίως ύπάρχει 
ζωή. Ζωή δέ έστι τής ψυχής ή προς τόν Θεόν ένωσις, ώσπερ τού 
σώματος ή προς τήν ψυχήν ένωσις» (12). Διά τής παραβάσεως 
τής έντολής έπέρχεται ό θάνατος, ένώ διά τής ύπακοής τής έντο- 
λής έρχεται ή ζωή.

Ή ζωή πάντως δέν άνήκει μόνο στήν ψυχή, άλλά και στό 
σώμα, μέχρι σημείου ώστε και αύτό «άπαθανατίζει», γίνεται 
άθάνατο διά τής άναστάσεως. ’Εκείνοι πού ζοΰν κατά Χριστόν 
δέν άπολαμβάνουν μόνο τήν άνάστασι, άλλά προχωρούν περισ
σότερο* «ού τής άναστάσεως μόνης, άλλά καί τής τού Κυρίου 
άναλήψεως κοινωνοί γεννήσονται καί πάσης τής θεοειδούς 
ζωής» (15).

Οί ρίζες τής ζωής τοποθετούνται κατά τόν παρόντα αιώνα 
στον χώρο αύτόν τού θανάτου, όπως ό θάνατος εύρήκε τήν άρχή 
του στόν τόπο τής ζωής, τόν παράδεισον (16). ’Εκείνος ό καιρός 
τού μέλλοντος είναι καιρός άνταποδόσεως, βραβείου ή τιμω
ρίας. Ό  καιρός τού παρόντος αίώνος είναι καιρός έργου. Είναι 
άτοπη ή κατάληψις άπό τό αίσθημα τής άπογνώσεως, έφ’ όσον 
οί προϋποθέσεις τής έπιτυχίας είναι εύνοϊκές* ό άνθρωπος δια
θέτει έδώ τό αύτεξούσιο, άλλά φυσικά μόνον έδώ, «τή ένταΰθα 
ζωή τό εύτεξούσιόν έστιν» (17), και ό Θεός μέ τήν άπειρη φιλάν-



50 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

θρωπία του προσκαλεΐ στή ζωή. Ό  Θεός δεν έφαρμόζει έδώ δι- 
καιοκρισία, ώστε μετά την άπείθεια νά τιμωρήση μέ όριστικό 
θάνατο, άλλα μακροθυμεί, γιά νά δώση εύκαιρία στον άνθρωπο 
νά υίοποιηθή και νά γίνη μαζί μ’ αύτόν ένα πνεύμα2. Και καλεΐ 
γιά έργασία στον άμπελώνα (19).

Τό πρώτον τμήμα του κυρίου μέρους του δοκιμίου μπορεί νά 
έπιγραφή «περί τής πνευματικής περιτομής» βάσει ίδικής του 
διατυπώσεως3, διότι έκθέτει τά στοιχεία περί τής καθάρσεως 
άπό τά πάθη και άπό τά ξένα πράγματα, και τής κτήσεως τής 
άρετής (20-46).

Τή ζωή προσφέρει στούς άνθρώπους ό λυτρωτής, όταν, κα
θαρίσουν τούς βλαστούς τής καρδιάς και γίνουν έραστές τής 
αίώνιας ζωής, ή όποια είναι δυνατό βέβαια νά έπιδιωχθή και άπό 
έκείνους πού ζοΰν μέσα στόν κόσμο, άλλά λόγω τής δυσκολίας 
του έργου άπόκειται κυρίως σ’ έκείνους πού ζοϋν έκτος αύτοϋ. 
Γι’ αύτό όσοι άπό νεότητος βλέπουν προς έκείνη τή ζωή μέ 
βλέμμα όξύ, άποφεύγουν τον γάμο, ώστε νά έξασφαλίσουν τήν 
είσοδο στόν «ύπερκόσμιον νυμφώνα» (22). Ή πράγματι παρθέ
νος, ή άφωμοιωμένη μέ τόν παρθένο νυμφίο τών ψυχών έκείνων 
πού ζοϋν παρθενικά, δέν άποφεύγει μόνο τή σαρκική συζυγία, 
άλλά και τήν κατά κόσμον συναναστροφή* όσοι έχουν τό πολί
τευμά τους στούς ούρανούς δέν είναι έπιτρεπτό νά έχουν συγγέ
νεια έπάνω στή γή (23). Ή παρθένος είναι κλήμα του θείου άμπε- 
λωνος πού παράγει πνευματικό καρπό (24).

Ή παρθένος άκολουθεΐ τήν στενόχωρη καί δύσβατη όδό, ή 
όποία πάντως όδηγει στήν ζωή, και πρός αύτόν τόν σκοπό άπο- 
βαλλει τά καλά του κόσμου, ιδιαιτέρως τά πονηρά γεννήματα 
του έπιθυμητικοϋ τής ψυχής. Πρώτο τών γεννημάτων αύτών εί
ναι ή φιλοϋλία, έκφραζόμενη ώς φιλαργυρία καί φιλοκτημοσύ- 
νη, ή όποία είναι δυσκολοαπόβλητη. Πράγματι τά έκ προαιρέσε-

2. Κατά τό του Παύλου А ' Кор. 6,17, «ό κολλωμενος τφ Κυρίψ δν πνεύμα 
έστιν».

3. Βλ. 47 «δΓ όλίγων όλίγα της πνευματικής ύποδείξαντες περιτομής».
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ως πάθη είναι πιο εύακολοαπάλλακτα, ενώ τά έκ φιλαργυρίας εΐ 
ναι δυσκολοαπόβλητα, διότι αύτά «κατεργάζεται ή άπιστία τή< 
του Θεοϋ προνοίας» (31). Είναι άδύνατο νά ύποταγή μοναχός с 
όποιος έχει τό πάθος αύτό* γι’ αύτό και «ή άποταγή προηγεΐτα 
της ύποταγής» (34). Γι’ αύτό ό Κύριος είπε, «μακάριοι ο 
πτωχοί»4, και μάλιστα οί πτωχοί τώ πνεύματι. Δεύτερο πονηρο 
γέννημα τού έπιθυμητικοϋ είναι ή φιλοδοξία, έκδηλούμενη διό 
της φιλοκοσμίας και τής οίήσεως. ’Απαλλάσσεται άπό αύτήν с 
άνθρωπος, όταν θεωρή άντι της δικής του δόξης προτιμότερη τή 
δόξα του Θεού. «Τί δή σοι και τή των άνθρώπων δόξη, ώ άνθρω
πε·^ (39). Τρίτο γέννημα είναι ή γαστριμαργία και φιληδονία. Τό 
σαρκικά πάθη λαμβάνουν τήν άρχή τους άπό τον έμπαθή νοϋ, και 
άρα άπό αύτόν πρέπει νά άρχίση ή θεραπεία, και τό μέσον είναι 
ή πτωχεία τφ πνεύματι.

Κάθε ζηλωτής τελειοποιείται μέ τήν ύπομονή έκουσίων καί 
άκουσίων πόνων, των όποιων άλλοι εισβάλλουν άπό έξω καί άλ
λοι φέρονται άπό μέσα. Μέ τήν ύπομονή των θλίψεων άπό τούς 
πειρασμούς άποκομίξει τήν εύδοκίμησν άλλ’ ή ψυχή, για νά 
μπορέση νά ύποφέρη τις άκούσιες έπιφορές, τούς πειρασμούς, 
πρέπει πρώτα νά κυριαρχήση τών έκουσίων πράξεων (45,46).

Τό έπόμενο τμήμα έκθέτει τά τής εύφορίας, τής καρποφο
ρίας τής πνευματικής περιτομής (47-56). Καρπός αύτής κύριος 
είναι τό πένθος' έπειδή όμως τέσσαρα είναι τά είδη τής πνευμα
τικής πτωχείας (ώς προς τό φρόνημα, ώς πρός τό σώμα, ώς πρός 
τήν περιουσία, ώς πρός τούς έξωτερικούς πειρασμούς), τό πέν
θος είναι τετραπλοϋν, διότι γενναται άπό τό καθένα άπό αύτά. 
Τό έδώ πάντως πένθος είναι ώφέλιμο καί είναι δυνατό νά παρη- 
γορηθή, σέ άντίθεσι πρός τό άτελείωτο πένθος τής αιώνιας τι
μωρίας (52). Τό πένθος του κόσμου τούτου γεννά τήν αύτομεμ- 
ψία, ή όποια έκθλίβει τήν κατάνυξι ώς οίνον σωτήριο, καί ή κα- 
τάνυξις γεμίζει τήν ψυχή μέ μακαριστή χαρά. Τότε ό νους άπο- 
μακρύνεται άπό τά αισθητά, βλέπει τό δυσειδές προσωπείο, τό

4. Ματθ. 5,3.
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όποιο άπέκτησεν ό άνθρωπος κατά τήν περιπλάνησί του στα 
κάτω, και έτσι εισέρχεται στα εσωτερικά ταμεία, γιά νά προσευ- 
χηθή στόν Πατέρα, και αύτός του χορηγεί τήν ειρήνη των λογι
σμών καί τήν ταπείνωσι ώς συνεκτική δύναμι όλων των άρετών 
(54). Στο πεδίο αυτών τών δύο δυνάμεων φύονται τά παντός εί
δους δένδρα της άληθινης άρετης5 σάν σέ παράδεισο, και στο 
μέσον εύρίσκεται τό άνάκτορο της άγάπης.

Ή παρηγοριά τού άνθρώπου δέν σταματά έδώ, όπως βε
βαιώνει ό Γρηγόριος, ό όποιος, άν και άντιμετωπίζει τήν άπαγό- 
ρευσι νά όμιλή έν όνόματι τού Κυρίου, μεταφέρει τον λόγο σέ 
ύψηλότερα έπίπεδα, ήσυχαστικά, και χρησιμοποιεί τώρα μέ 
άφθονία τούς πατέρες, γιά νά δείξη, ότι ό λόγος δέν είναι δικός 
του, άλλά πατερικός (57-62). Λέγει λοιπόν τώρα ότι, όταν ή χά
ρις μεταρρυθμίζη τόν άνθρωπο προς τό καλύτερο και τον κατα- 
λάμπη μέ φώς και τόν τελειοποιή, τότε αύτός «και τών ύπερκο- 
σμίων έν τούτφ τφ φωτι πραγμάτων επόπτης γίνεται» (59), καθί
σταται άγγελος θεού έπί της γης, και ό νους πού καταξιώνεται 
έκείνου του φωτός, διαβιβάζει πολλά τεκμήρια έκείνου τού 
θείου κάλλους και πρός τό συνημμένο μέ αύτόν σώμα (62).

Θά άνέμενε ό άναγνώστης νά εύρη έδώ τήν κατάληξι τού 
δοκιμίου ή νά ίδή κάποια συνέχεια της ήσυχαστικης διδασκα
λίας* άλλ’ ό Γρηγόριος, σά νά μετενόησε διότι εισηλθε στόν 
ύπερκόσμιο αύτό χώρο, έπανέρχεται γρήγορα στά θεμέλια, όπως 
λέγει, γιά νά όμιλήση πάλι περί πένθους και λύπης, αν και πάλι ό 
λόγος διατηρείται ύψηλός και δέν χάνει τόν ήσυχαστικό του 
χρωματισμό (63-70). ’Αρχίζει ξανά μέ τούς όρους τούς όποιους 
χρησιμοποιεί στήν άρχή τού δοκιμίου6.

«Ή όντως ζωή της ψυχής φώς έστι Θεού άπό τού κατά
Θεόν πένθους προσγινόμενον» (64).

5. Σ’ όλόκληρο τό δοκίμιο παρατηρεΐται ή τάσις νά έξομοιωθή ό έσωτερι- 
κός ήθικός βίος μέ τόν παράδεισο.

6. Είναι οί λόγοι ζωής και θανάτου διά τών όποιων όρίζεται τό θέμα τής 
διαπραγματεύσεως, 8-19.
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«Ό της ψυχής θάνατος σκότος έσται πονηρόν ύπό της
κατά κόσμον λύπης τη ψυχή προσγινόμενον» (64).

Τό μακαριστό πένθος των μοναχών φέρει τον άρραβώνα της 
αιώνιας εύφροσύνης. ’Αρχή του πένθους είναι ένα είδος άναζη- 
τησεως της μνηστείας του Θεού, ή όποια φαίνεται σχεδόν ανέ
φικτη· τέλος τού πένθους είναι ή τέλεια νυμφική συνάφεια έν 
άγνότητι (69). Και κατ’ άλλη διατύπωσι ή άρχή του πένθους 
όμοιάζει με την έπιστροφή του άσώτου, ένώ τό τέλος αύτοΰ 
όμοιάζει μέ την προϋπάντησι και ένωσι προς τον Ούράνιο Πατέ
ρα (70). Επομένως «που είσιν οί λέγοντες κτιστήν χάριν τήν 
ένοικοϋσαν τοΐς άγίοις του Θεού;» (70).

Ό  βραχύς έπίλογος περιέχει προτροπή προς τή μακαριστή 
πτωχεία (71).

Περιστατικά συγγραφής

Ό  Γρηγόριος έγραψε τό δοκίμιο αύτό μετά άπό έπίμονη αϊ- 
τησι τής μοναχής Ξένης, ή όποια, αν και άλλως άγνωστη, φαίνε
ται άπό τά έδώ λεγάμενα, ότι ήταν έξοχου άρετής και μορφώσε- 
ως. ΤΗταν προφανώς άρκετά ήλικιωμένη, «ίερά πρεσβϋτις», είχε 
όμως όχι μόνο τό κατά τήν ήλικίαν γήρας, άλλα και τό κατά τή 
σύνεσι γεραρόν (6). Εξαιρετικά ένδιαφέρουσα είναι ή πληροφο
ρία, ότι ή Ξένη εϊχεν άναλάβει τή διαπαιδαγώγησι τών θυγατέ
ρων του «μεγάλου βασιλέως» (7), δηλαδή του προσφάτως τότε 
άποθανόντος ’Ανδρονίκου Γ' καί της "Αννης.

Ή βασίλισσα Μαρία Ρίτα, σύζυγος τού αύτοκράτορος Μι
χαήλ Θ' Παλαιολόγου, μετά τόν θάνατο τού συζύγου της, πού 
είχε συμβή στή Θεσσαλονίκη, περιεβλήθηκε τό μοναχικό 
σχήμα με τό όνομα Ξένη καί έμόνασε κατ’ άρχάς στή Θεσσαλο
νίκη7, καί έπειτα στήν Κωνσταντινούπολι μέχρι τόν θάνατό της

7. Είναι ή τρίτη βυζαντινή βασίλισσα, ή όποία έγκαταστάθηκε καί διέμει- 
νε στή Θεσσαλονίκη, άν καί αυτή προσωρινά μόνον. Ή  "Αννα έπρόκειτο νά 
είναι ή τέταρτη. Καί οί τέσσαρις ήταν ξενικής καταγωγής·
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(1333), και μάλιστα στη μονή τής Κυράς Μάρθας. Είναι εύλογο 
νά ύποθέσωμε, δτι ή δική μας Ξένη ήταν μαθήτρια της βασίλισ
σας εκείνης.

Γιά τον χρόνο συντάξεως του δοκιμίου εύρίσκομε πολλούς 
ύπαινιγμούς στο κείμενό του. Στήν παράγραφο 57 όμιλε! γιά 
έκείνους οί όποιοι τού επιβάλλουν σιωπή, «ού μή λαλήσης έπί 
τω όνόματι τού Κυρίου», διότι άλλως θά κηρύξουν πονηρό τό 
όνομά του* έπομένως εύρισκόμαστε στήν μετά τήν έναρξι τού 
έμφυλίου πολέμου έποχή. Μερικοί άντίπαλοί του, όταν είδαν 
ώρισμένα γραπτά του, έζήτησαν σ’ αύτά «άφορμάς κακουργίας» 
(3), μονολότι αυτοί, δηλαδή οί περί τον ’Ακίνδυνο καί τούς προ
στάτες του, κατακρίθησαν ύπό της συνόδου. 'Όσοι τον έπέίρα- 
ζαν άσκησαν «μικράν έπήρειαν» (6) καί δέν κατόρθωσαν νά 
«ίσχύσουν» κατ’ αύτοϋ, νά τον καταβάλουν, ΐσως διότι δέν ήταν 
ίκανός αυτός νά κοινωνήση των παθημάτων των άγιων, ώς ό Ιω 
άννης Χρυσόστομος (5). Παρ’ όλα αύτά, όπως δηλώνει, άπέφευ- 
γε νά γράφη8, άλλα τώρα γράφει λόγω τής παρακλήσεως τής Ξέ
νης.

Ό λοι αύτοί οί ύπαινιγμοί μάς όδηγοϋν στήν άνοιξι τού 
1342, όταν ό Γρηγόριος έζοϋσε στήν έρημία κοντά στήν 
Κωνσταντινούπολή άφοϋ ό πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας είχε 
καταδικάσει τά συγγράμματά του, άλλά δέν είχε τολμήσει άκόμη 
νά τόν συλλάβη. Πιθανώς ή μοναχή Ξένη έπιθυμοΰσε νά ένισχύ- 
ση τήν θέσι του άπέναντι στή βασιλομήτορα ’Άννα.

8. Ό  Γρηγόριος πάντοτε σχεδόν έγραφε, άλλά τό έκαμνε αύτό άνώνυμα 
καί κρυφά.
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ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΜΑΙΟΣ

Πρόθεσις τού Γρηγορίου είναι με τό έπιστολιμαΐο αυτό δο
κίμιο νά άναπτύξη τή διδασκαλία της χριστιανικής Εκκλησίας 
περί τής ήθικής συμπεριφοράς. Με τον ύπότιτλο δεικνύεται ότι 
ή είκών την οποία προτίθεται νά παρουσιάση είναι παρόμοια 
προς την τού άλλου έπιστολιμαίου δοκιμίου, τού άπευθυνομένου 
προς τή μοναχή Ξένη, κυρίως ώς προς τό θέμα των παθών και 
αρετών* και πράγματι όλόκληρα τεμάχια τού κειμένου άπαντών- 
ται αύτούσια και στα δύο δοκίμια, άν και τό πνεύμα είναι διάφο
ρο τού ένός άπό τού άλλου, διότι ή Ξένη φαίνεται νά είναι γυναί
κα άσκήτρια προχωρημένη στήν άρετή, ένώ ό Θεόδωρος είναι 
άνδρας ύπερήφανος γιά τή σοφία του και άδιάφορος προς τήν 
έφηρμοσμένην άσκητική.

’Ά ν ό Γρηγόριος δέν είχεν ειδικούς λόγους νά γράψη προς 
τον Θεόδωρο, τότε πρέπει νά έπέλεξε αύτόν, γιά νά όλοκληρώ- 
ση τις άπόψεις του γιά τήν ήθική άγωγή σε ένα διαφορετικής 
ύφής προσωπικό κλίμα. Πιθανώς όμως είχε ειδικό λόγο, άλλ’ 
έδωσε στό έργο γενικώτερη μορφή, ώστε νά καλύπτεται τό πε
δίο όλων τών προσώπων τά όποια εύρίσκονται στή θέσι τού Θε
οδώρου.

Περιστατικά συγγραφής

’Ά ν και σύμφωνα με τόν τίτλο του τό δοκίμιο αύτό άπευθύ- 
νεται πρός δύο πρόσωπα, πού χαρακτηρίζονται ώς φιλόσοφοι, 
τόν ’Ιωάννη και Θεόδωρο, στό κείμενό του χρησιμοποιείται πα- 
ρισταμένης άνάγκης πάντοτε δεύτερο ένικό πρόσωπο και κάθε 
φορά πού άναφέρεται πρόσωπο, αύτό είναι μόνον ό Θεόδωρος. 
Παρέχεται έτσι ή βεβαιότης, ότι τό δοκίμιο άρχικά έγράφηκε 
χάριν τού Θεοδώρου, άλλ* έπειτα, γιά λόγους τούς όποιους δέν 
μπορούμε νά διευκρινήσωμε, προστέθηκε καί τό όνομα τού Ιω 
άννη.
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Τά όνόματα αύτά είναι συνηθισμένα κατά τή χρονική αυτή 
περίοδο, δεν έχομε όμως στοιχεία για νά ταυτίσομε τά δύο πρό
σωπα με όποιουσδήποτε όμωνύμους των, έστω και άν τά όνόμα
τα συνοδεύονται άπό τό προσδιοριστικό «φιλόσοφος». Ή λέξις 
φιλόσοφος κατά τή βυζαντινή έποχή χρησιμοποιείται και γιά 
τόν χαρακτηρισμό κάθε εύσυνειδήτως άσκουμένου μοναχού, όχι 
όμως ένός συγκεκριμένου άσκητοϋ· κυρίως όμως αύτό κατά τόν 
δέκατο τέταρτο αιώνα άποδιδόταν ώς τίτλος σέ άποφοίτους τού 
πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως κατόπιν ώρισμένης διαδι
κασίας καί έδιδε τό δικαίωμα στον κάτοχο αύτοΰ νά διδάσκη έπί 
άνωτέρου έκπαιδευτικοϋ έπιπέδου.

Ό  κάτοχος αύτοΰ τού τίτλου έδίδασκε μαθήματα ένός εύρύ- 
τατου έκπαιδευτικού προγράμματος, τά όποια τότε έχαρακτηρί- 
ζονταν ώς φιλοσοφία (φιλολογία, φιλοσοφικά, φυσική, μαθημα
τικά, διαλεκτική, ήθική). ’Ενδείξεις γιά αύτήν τήν ιδιότητα τού 
Θεοδώρου εύρίσκομε στο κείμενο τού δοκιμίου, όπου άναφέ- 
ρονται «λίμναι και ποταμοί πυρός άσβέστου» (11), άπαντώμενα 
στά όμηρικά ποιήματα, καί άλλες έθνικές παραστάσεις, καί λέ
γεται, «λόγους φύσεως έξεμελέτησας, άφ’ ής ό ύπέρ φύσιν όρά- 
ται» (28). Ό  Θεόδωρος λοιπόν πρέπει νά ήταν καθηγητής της φι
λοσοφίας, γι’ αύτό καί ό Γρηγόριος θεωρεί χρέος του «προς τήν 
σήν σοφίαν καί άρετήν τάληθή λέγειν» (30). Προφανώς ό Ιωάν
νης ήταν συνάδελφος τού Θεοδώρου, άλλά πρεσβύτερος αύτοΰ, 
ίσως μάλιστα καί προϊστάμενος στήν ύπηρεσία, γι’ αύτό καί τό 
όνομά του έτέθη πρώτο στον τίτλο τοΰ δοκιμίου.

Ή έκφρασις «μαθητευθείς καί αύτός τη βασιλείς τών ούρα- 
νών οϊδας καινά τε καί παλαιά» (27) σημαίνει προφανώς ότι ό 
Θεόδωρος γνωρίζει τόσο τήν Παλαιά, όσο καί τήν Καινή Διαθή
κη, διότι έλαβε τή σχετική διδασκαλία. Δέν άποσαφηνίζεται 
όμως πώς έμαθητεύθη στή βασιλεία τών ούρανών, άλλά φαίνε
ται ότι πρόκειται γιά κάτι περισσότερο άπό τήν απλή διά τοΰ βα- 
πτίσματος είσοδο στήν Εκκλησία* έτσι μποροΰμε νά ύποθέσωμε 
ότι ό Θεόδωρος είχε λάβει χριστιανικά μαθήματα ιδιαίτερης 
ύφής καί ίσως κάποτε είχε καταστη δόκιμος μοναχός. Ήταν δέ
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«έκ παλαιού πάνυ προσφιλής» στον Γρηγόριον, όπως τονίζει αύ- 
τός μέ τις πρώτες λέξεις τού κειμένου (1)· άλλα όταν τώρα τον 
έφερε στο δοκιμαστήριο των γραμμάτων σαν λυδία λίθο, τον εύ- 
ρήκε κατώτερο τού επιθυμητού.

Έδώ βλέπομε ότι είχε γράψει και πρόσφατα στον Θεόδωρο, 
άλλ’ ή άπάντησις αυτού τον έστενοχώρησε. Δέν καθίσταται σα
φές, σέ τί συνίστατο αύτή ή πιθανή διαφωνία, άλλά, έφ’ όσον 
δέν κάμνει ούτε ύπαινιγμό γιά τήν ήσυχαστική μέθοδο ό Γρηγό- 
ριος, δέν φαίνεται νά πρόκειται περί θεολογικής διαφωνίας. Τό 
πιθανώτερο είναι ότι ό Θεόδωρος, αν και παλαιότερα είχε τήν 
πρόθεσι νά άκολουθήση μοναχικό βίο, έστράφηκε σέ φυγή και 
έτέθηκε σέ σιγή (2), τώρα όμως άκολουθεΐ άλλον δρόμο* ζή στόν 
κόσμο και είναι έτοιμος νά νυμφευθή ή είναι ήδη συνεζευγμέ- 
νος. Ό  Γρηγόριος δέν θέλει νά τον άποξενώση και έμφανίζει τή 
θεία χάρι νά έπιμένη στήν πρόσκλησι* άν δέν θέλης νά γίνης μο
ναχός, γιά νά σέ καταστήσω ναό θείας δόξης, τού λέγει, σέ άπο- 
δέχομαι και μέ σύζυγο (22). Τον συμβουλεύει νά χρησιμοποιή 
τον λόγο έλλόγως και νά έχη τό όνομα ‘φιλοσοφία’ κοινό γι’ αύ
τή ν, τή φιλοσοφία, και γιά τόν βίο1.

Γιά τόν χρόνο συγγραφής δέν είναι εύκολο νά είκάσωμε, άν 
και ή ταυτότης πολλών τμημάτων τού δοκιμίου αύτού μετά 
τμημάτων τού πρός τήν μοναχή Ξένη άπευθυνομένου δοκιμίου 
δυνατόν νά σημαίνη σχετική ταυτότητα και τού χρόνου, όπότε 
εύρισκόμαστε ίσως στήν άνοιξι τού 1342. ’Από τή συνάφεια τού 
λόγου συνάγεται ότι τά κοινά τεμάχια έγράφηκαν κατά πρώτον 
στό πρός τήν Ξένη και άπό έκει μεταγράφηκαν έδώ.

Παρά τήν άπλότητα τών σκέψεων ό Γρηγόριος χρησιμο
ποιεί λογιώτερη γλώσσα στό δοκίμιο αύτό και κατά διαστήματα 
φιλοσοφική έκφρασι.

Ανάλυσις του περιεχομένου

Στόν πρόλογο (1-2) ό Γ ρηγόριος, φρονώντας ότι ή φυγή και

φιλοίτοφίας όνομα κ^νών ?Pf *  ^  τήςτε και τφ βίψ ποιου» (3).
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σιγή του Θεοδώρου από τούς κύκλους του δεν διέλυσε τον πα
λαιό φιλικό σύνδεσμο, άλλ’ αντίθετα έπαύξησε την μεταξύ τους 
αγάπη, δηλώνει ότι δέν μπορεί νά συγκρατηθή από του νά κατα- 
στήση άντικείμενο της έπιστολής αύτης μερικά άπό τά διδάγμα
τα, τά όποια τού άπεκάλυψαν οί Πατέρες.

Στή συνέχεια (3-5), είσάγοντας τό θέμα, καλεΐ τον Θεόδω
ρο νά χρησιμοποίηση έλλόγως την παιδεία του, «έλλογίμως χρώ 
τφ λόγφ» (3), διότι έκεΐνος πού χρησιμοποιεί τον λόγο άλόγως 
και άκολουθεΐ άφιλόσοφο βίο, άρκούμενος σέ ξηρή γνώσι των 
λαμπρών μαθημάτων, φαίνεται σά νά άτιμάζη τή σοφία και τον 
λόγο. Αύτό προμηνύει μέ ποιούς θά ταχθή ή ψυχή κατά τούς 
άκαταλήκτους αιώνες τού μέλλοντος. Τονίζοντας τήν άπλότητα 
της ψυχής δηλώνει ότι δέν είναι πρόθυμος νά τήν όνομάση έντε- 
λέχεια του σώματος2, διότι αϋτη δέν είναι τίποτε «τών έν ύποκει- 
μένψ δντων» (5), είναι ειδοποιός δύναμις ποιητική έντελέχειας 
(5). Επικρίνει όμως τούς άρχαίους έκείνους σοφούς πού έπρότει- 
ναν τήν άποψι ότι ή ψυχή είναι έντελέχεια σώματος, χαρακτηρί- 
ζοντάς τους άσοφους, και βεβαιώνει ότι αύτοί, έπειδή δέν άνα- 
ζήτησαν σ’ όλο τον βίο τους τίποτε άπό τά ύπέρ φύσιν, άστοχη- 
σαν και ώς πρός αύτήν τήν ίδια τή φύσι3.

’Ερχόμενος στόν χαρακτηρισμό τών παθών (6-7) λέγει προ
καταβολικά ότι «τό κεφάλαιον τών κακών ήδονή λέγεται καί 
σχεδόν άπας ό τών πονηρών όρμαθός έντεϋθεν ήρτηται» (6). 
’Έπειτα ταξινομεί τά πάθη σέ δύ<3 κατηγορίες, τήν τής φιλοδο
ξίας καί τήν της φιληδονίας, άλλά βεβαιώνει ότι και τών δύο κα
τηγοριών σύνεργό έχουν «τόν συρόμενον δφιν», τήν φιλοχρημα
τία (7).

’Ακολούθως έρχεται σ’ ένα άπό τά βασικά θέματα του δοκι
μίου, όπως διατυπώνονται και στόν τίτλο, γιά τό ποιοι είναι οί

2. Βλ. δμως Εκατόν Πεντήκοντα Κεφάλαια 3, όπου δέχεται χάριν τοΰ δια
λόγου τόν όρο, όπως λέγομε έκεΐ σέ ύποσημείωσι (4).

3. «Οΐ μηδέν τών ύπέρ φύσιν έζητηκότες διά βίου καί αύτης κατεψεύσαν- 
το της φύσεως» (4).
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σωζόμενοι και ποιοι οί μή σωζόμενοι (8-15), και άποσαφηνίζει 
τά σετικά μ’ αυτό, για νά γνωρίζη ό παραλήπτης, σε ποιά κατά- 
στασι εύρίσκεται, και νά φροντίση προς τό καλύτερο· καθίστα
ται όμως πρόδηλο, ότι ό Γρηγόριος τοποθετεί τον Θεόδωρο, 
κατά τον χρόνο πού έγραφε, στην τάξι των μή σωζομένων, χωρίς 
νά τό λέγη ρητά. Εκείνος πού άπομακρύνει τελείως άπό τήν 
ψυχή τις προστάτιδες της πονηράς πληθύος των άτιμων έξεων 
(δηλαδή τή φιλοδοξία και τήν φιληδονία) γίνεται άπό έδώ «στε- 
φανίτης», στεφανώνεται μέ δάφνη ώς νικητής του πνευματικού 
άγώνος και τοποθετείται πλέον στή χορεία των άγγελον έκεΐ- 
νος πού άγωνίσθηκε βέβαια, άλλά λόγω θανάτου δεν έπρόλαβε 
τό τρόπαιο, θά μετάσχη και αύτός έν καιρώ τής άστασίαστης ει
ρήνης (9). 'Όποιος όμως δεν έκαθάρθηκε ούτε εισήλθε καν στήν 
πορεία τού καθαρμού, άλλά τρέφει άκόμη τις έχιδνες των παθών, 
όπως οί φιλήδονοι καί οί φιλόδοξοι καί οί φιλοχρήματοι, θά 
άκούση κατά τό φοβερό έκεινο δικαστήριο τή θεία φωνή νά 
άπονέμη τό δίκαιο άπό τή θέσι των άποπεμπομένων (10), καί θά 
μεταβή στον τόπο τον κολαστήριο (11), όπου θά τόν καταλάβη 
τό άκατάληκτο καί άπαρηγόρητο πένθος (12)4. Ό  Γρηγόριος στο 
σημείο αύτό προβαίνει σέ διάκρισι τού πένθους* ύπάρχει έκτος 
αύτοΰ τού άτελειώτου γιά τήν αιώνια τιμωρία πένθους, καί τό 
ώφελιμώτατο έκεινο πένθος τού κόσμου αύτού γιά τις άμαρτίες, 
τό όποιο λυτρώνει· αύτό τό πένθος άπομακρύνει τόν νού άπό τά 
αισθητά, έπιτρέπει στον άνθρωπο νά βλέπη τό δυσειδές προσω
πείο τό όποιον άπέκτησε κατά τήν περιπλάνησι στά κάτω, καί 
τόν διευκολύνει νά είσέλθη στά ένδότερα ταμεία, γιά νά προσευ- 
χηθή στόν Πατέρα καί νά άποκτήση τήν ειρήνη των λογισμών 
καί τήν ταπείνωσι (14), τις δύο δυνάμεις, οί όποιες περιτειχίζουν 
τόν κατά νοΰν παράδεισο, ώστε νά φυτρώσουν σ’ αύτόν τά παντό 
είδους δένδρα τής άληθινής άρετής καί άνθήση ή άνεκλάλητη 
χαρά (14), κάτω άπό τήν φωτοειδή σκιά τής όποιας άναρρήγνυ-

4. Σημαντικό τεμάχιο τοϋ τμήματος αύτοΰ (11 καί 12, 14 καί 15) άπαντάν- 
ται αύτολεξει καί στό δοκίμιο Προζ τήν σεμνοτάτην Ξένην, 51-52 καί 54-55.
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ται μία δροσερή πηγή πού ποτίζει χή γή των πραέων (15).
Ακολουθεί ή έκφρασις τής έπιθυμίας του Γρηγορίου νά κα- 

ταστήση τόν αποδέκτη «έραστήν του όντως έφετου» και ή περι
γραφή της λειτουργίας τής χάριτος έντός τού ανθρώπου με έλα- 
φρώς ήσυχαστική όρολογία (16-21)5. 'Όταν ή χάρις μεταρρυθμί- 
ζη τόν άνθρωπο προς τό καλύτερο, τόν καταλάμπη με φως και 
τόν τελειοποιή, τότε αύτός «καί των ύπερκοσμίων έν τούτω τώ 
φωτί πραγμάτων έπόπτης γίνεται»· γίνεται άληθινός άγγελος 
θεού έπί της γης (18). Ό  δε νους, όταν καταξιωθή του ούρανίου 
φωτός, διαπορθμεύει πολλά τεκμήρια του θείου κάλλους και 
πρός τό συνημμένο μέ αύτήν σώμα. ’Από έδώ ξεκινά ή θεοειδής 
καί άπαράμιλλη έξις καί ή πρός τήν κακία δυσκινησία ή άκινη- 
σία (20)

Είσάγοντας έπειτα ένα άλλο τμήμα (22-26), προσαρμόζεται 
στις έπιλογές τού άποδέκτη, ό όποιος προφανώς είχεν άποφασί- 
σει νά άπαρνηθή τόν μοναχικό βίο. Τού λέγει λοιπόν ή χάρις, άν 
δέν θέλης νά γίνης μοναχός, γιά νά σέ καταστήσω «ναόν θείας 
δόξης καί τρυφής», άλας τής γής καί φώς του κόσμου, σέ άποδέ- 
χομαι καί μέ σύζυγο, άρκει νά άσπάζεσαι τή σωφροσύνη· άν 
στενοχωρήσαι άπό τή σκληραγωγία, κατοίκησε όπου θέλεις* 
δέν σέ έξαναγκάζω ν’ άπαρνηθής τά πάντα, άλλά θέλω μόνο νά 
γνωρίζης τά αναγκαία καί νά μή είσαι πλεονέκτης (22). ’Έτσι 
πραγματεύεται τά θέματα περί φιλαργυρίας, ή όποια χαρακτηρί
ζεται κατά τό πλουτάρχειον ώς «δύσερης έρως»6 καί περί κενο
δοξίας καί φθόνου, μέ λόγους οί όποιοι χρησιμοποιούνται καί 
στό Πρός τήν σεμνοτάτην Ξένην δοκίμιον7.

’Από τό σημείο αύτό μέχρι τέλους (27-32) περιέχονται προ

5. Τό τμήμα αύτό κατ’ ούσίαν άποτελεΐται άπό έκθεσι, ή όποια απαντάται 
καί στό δοκίμιο Πρός τήν μονάζουσαν Ξένην 58-59, 62. Άλλ’ είναι χαρακτηρι
στικόν ότι παραλείπει τις παραγράφους 60-61 του δοκιμίου αυτού, οί όποιες εί
ναι πλήρεις πατερικών παραθεμάτων.

6. Περικλής 20.
7. ΟΙ παράγρ. 22-24 = Πρός τήν σεμνοτάτην Ξένην 31-33. Οί παράγρ. 

25-26 = Πρός τήν σεμνοτάτην Ξένην 39-40.
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σωπικές συμβουλές προς τον Θεόδωρο. Του ζητείται νά όπλι- 
σθή με τά όπλα του πνεύματος και νά έλαφρύνη κάπως τον νουν 
του άπό τά επίγεια (27). Ή εύθύνη του είναι αυξημένη, διότι τού 
είναι φανερό τό γνωστόν του Θεού, καθ’ όσον ώς φιλόσοφος 
έμελέτησε τούς λόγους της φύσεως, άπό τήν όποια όράται ό 
ύπέρ φύσιν και του είναι γνωστό τό άρεστό στον Θεό, καθ’ όσον 
τού τό έφανέρωσεν ό Θεός. ‘Όποιος γνωρίζει τό θέλημα τού 
Θεού είναι άναπολόγητος, όποιος δέν τό γνωρίζει θά ύποστή μι
κρότερη τιμωρία (28). Βέβαια αύτό δέν σημαίνει ότι ή γνώσις εί
ναι γενικά κάτι τό κακό, άλλά κακό είναι ή διάστροφη χρήσις 
τής γνώσεως (29).

Γιά νά κάμη εύπρόσδεκτους τούς λόγους του στόν Θεόδω
ρο, ό Γρηγόριος τονίζει ότι ή άγάπη τόν ώθησε σ’ αύτούς παρά 
τήν άναξιότητά του- καί ότι σημασία δέν έχει τό πρόσωπο του 
έκφέροντος τούς λόγους, άλλ’ ή άξια των λόγων καθ’ έαυτή (30), 
άφοϋ και ό Μέγας ’Αλέξανδρος έδέχθηκε καί ένός δούλου άκό- 
μη τή γνώμη (31). ’Εσύ λοιπόν θά άποκρούσης τη συμβουλή μου; 
Έρωτά. Μή τό πράξης* άλλά «άναβαίνων έπί τό ιερόν του θεού, 
τόν σόν νουν, τής ήμέρας πολλάκις έκειθεν έπισκέπτου σαυτόν, 
μέμνησό τε τού οικοδεσπότου λέγοντος, ό οΐκός μου οίκος προ
σευχής κληθήσεται» (32).

Τό δοκίμιο τελειώνει μέ τή δοξολογία (33)8.

8.. Ή σέ παραγράφους διαίρεσις του κειμένου είναι του έκδότη, άλλά βα
σικά άκολουθεί τήν χωρίς άρίθμησι διαίρεσι της χειρόγραφης παραδόσεως, ή 
όποια όμως δέν είναι όμοιόμορφη σ’ όλα τά χειρόγραφα.



5. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΑΣΑΝΗΝ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Ή βραχεία αύτη πραγματεία έγράφηκε σέ άπάντησι έρωτή- 
ματος του Ιερομόναχου Παύλου του Άσάνη, προς τον όποιο ό 
Γρηγόριος είχεν άποστείλει και άλλη έπιστολή περί του Θαβω- 
ρίου φωτός, τόν ’Απρίλιο του 13431. Μέλος του βυζαντινού κλά
δου της βλαχοβουλγαρικής βασιλικής οικογένειας των Άσανών 
ό Παύλος, ήταν στενά συνδεδεμένος με τόν Γρηγόριο, τόν όποιο 
έθεωρούσε σαν πατέρα* «κατά πνεύμα πάϊς και άδελφός είναι 
προειρημένος των έλαχίστων ήμών»2.

Τό μοναχικό σχήμα, άπό τότε πού ό μοναχικός βίος έτέθηκε 
ύπό τήν καθοδήγησι τής έκκλησιαστικής διοικήσεως, ήταν 
ένιαΐο, συνιστάμενο άπό ίμάτιο, ζώνη, πάλλιο, σανδάλια, μαν
δύα, καλυμμαύχιο, σταυρό, κουκούλιο και άνάλαβο* άλλ’ όταν 
διαδόθηκε ή ίδιορρυθμία, πολλοί μοναχοί, θέλοντας νά άκολου- 
θούν έλαφρότερη άσκησι και νά κινούνται μέσα στον κόσμο, 
κατά τήν άνάληψι τού σχήματος παρέλειπαν τό κουκούλιο και 
τόν άνάλαβο για ώριμώτερο στάδιο τού βίου ή γιά τό τέλος τού 
βίου, όπότε τό σχήμα διεσπάσθηκε σέ μικρό και μέγα. Ή συνή
θεια αύτή δέν έπεκράτησε γενικά, δέν εισήχθηκε στά κοινόβια 
και δέν άναγνωρίσθηκε μέ έπίσημη πράξι τής ’Εκκλησίας.

’Όπως συνάγεται άπό τήν άπάντησι, ό Παύλος είχε λάβει τό 
μικρό σχήμα, και γνωρίζοντας προφανώς τις άπόψεις τού 
Γρηγορίου, έρωτά, άν μπορεί νά άναλάβη και τού μεγάλου 
σχήματος τά σύμβολα μετά ίερολογίας. ’Όπως είναι εύλογο, ό 
Γρηγόριος έπισημαίνει ότι ένα είναι τό σχήμα τού μοναχού, 
αύτό τό όποιον έφθασε νά άποκαλήται μέγα, μικρό δέ δέν άνα- 
γνωρίζεται* «μικρόν δέ σχήμα μοναχικόν οί πατέρες ούκ ίσασι, 
ούδέ παραδεδώκασιν» (4), προέκυψε δέ αύτό άπό τή μεταγενέ
στερη πρακτική, όπότε έθεώρησαν μερικοί άναγκαΐο νά διαιρέ-

1. Γοηγορίου Παλαμα Συγγράμματα, Β', 286-288,363-374.
2. Πρός Παύλον Ασάνην A ’ Επιστολή, 1.
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σουν σέ δύο τό σχήμα, άλλα δεν τό διήρεσαν ούτε αυτοί, καθ’ 
όσον στη σχετική ομολογία του μοναχού διετή ρη σαν τις ίδιες 
άποταγές και συνταγές. Ό  Θεόδωρος Στουδίτης άλλωστε, πού 
γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τά σχετικά με τούς μονα
χούς, όπως βεβαιώνει ό Γρηγόριος, άπαγορεύει τη διάκρισι με
γάλου και μικρού σχήματος3. Εκείνο τό όποιο πράγματι συνέβη
κε είναι ότι μερικοί άπό τούς μεταγενέστερους άρχισαν νά κατα
κρατούν άπό τούς άρχάριους μοναχούς τό κουκούλιο και τον 
άνάλαβο, γιά νά μη προκαλήται μέ αύτά ύπεροψία σ’ έκείνους 
πού τά έφεραν έξ αιτίας τής λαμπρότητάς των.

Παρά τή γνώμη του αύτή ό Γ ρηγόριος λέγει στόν Παύλο 
ότι, άν έπιθυμή νά φορέση και αύτά μετά ίερολογίας, καλώς θά 
πράξη, άλλά δεν πρέπει νά τά φέρη έπιδεικτικά.

Τό έρώτημα τού Παύλου προφανώς συνωδευόταν άπό την 
παρατήρησι, ότι ή ίερολογία τού μεγάλου σχήματος είναι χρήσι
μη σέ περίπτωσι άπειλής θανάτου, στην όποια ό Γρηγόριος 
άπαντά, «εύλόγως μέντοι φόβω θανάτου την έπι τά κρείττω τού 
βίου μεταβολήν ένθυμή» (6), άλλ’ αύτό δέν έπιτυγχάνεται άπλώς 
μέ την άλλαγή σχήματος· άπαιτείται και ή «τής πολιτείας βελ- 
τίωσις».

Αύτή ή παρατήρησις προσφέρει κάποια ένδειξι γιά τόν χρό
νο συντάξεως τής έπιστολής. Δεδομένου ότι ό Παύλος είχε θέσι 
υιού προς πατέρα έναντι τού Γρηγορίου, πρέπει νά ήταν νεώτε- 
ρος κατά μία δεκαπενταετία περίπου, και άρα δσο έζούσε ό 
Γρηγορίος δέν προσήγγισε κάν τά πενήντα έτη. 'Ομιλώντας λοι
πόν περί φόβου θανάτου, δέν τό έκαμνε λόγω γήρατος, άλλά 
λόγω άσθενείας του ή λόγω φόβου άσθενείας: Στή δεύτερη αύτή 
περίπτωσι μπορούμε νά σκεφθούμε τή φοβερή έπιδημία τού

3. Επιστολή 1,10, PG 99, 941C, «ού δοίης δπερ λέγουσι μικρόν σχήμα, 
έπειτα μετά χρόνον έτερον ώς μέγα. "Εν γάρ τό σχήμα, ώσπερ καί τό βάπτισμα, 
καθώς οί άγιοι πατέρες έχρήσαντο». Ή παρουσιαζόμενη στά Καθημερινά, Επιτί
μια του θεοδώρου (άρ. 47 καί 51) διάκρισις μικρού και μεγάλου σχήματος προ
έρχεται άπό μεταγενέστερα χέρια. Ό  Συμεών Θεσσαλονίκης άργότερα άνεγνώ- 
ρισε τή διάκρισι.
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Μαύρου Θανάτου, κατά την όποια τό ένα τρίτο των κατοίκων 
της Εύρώπης εύρήκε τον θάνατο. Ή Κωνσταντινούπολή δεν 
έξηρέθηκε της έπιδημίας. Ή έπιδημία ένέσκηψε κατά τά έτη 
1347-1348, όταν ό Γρηγόριος Παλαμάς ήταν έψηφισμένος και 
χειροτονημένος άρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, άλλά διέμενε 
κατά τό πλειστον στήν Κωνσταντινούπολι λόγω της καταστάσε- 
ως ή όποια έπικρατοϋσε στή Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι τότε 
έγράφηκε ή έπιστολή.



6. ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗ Σ ΚΑΤΑ Χ ΡΙΣΤΟ Ν  Ν Ο Μ Ο Θ ΕΣΙΑ Σ

Τό ένδιαφέρον αύτό δοκίμιο συνιστα σύνοψι της ήθικης δι
δασκαλίας του Χριστιανισμού, ώργανωμένη σέ σύστημα δεκα
λόγου, ό όποιος, άν και μορφολογικά στηρίζεται στόν Δεκάλογο 
τού Μωυσέως, δεν μαρτυρεί καμμιά προσπάθεια προσαρμογής 
των χριστιανικών έντολών μέ τις μωσαϊκές· άντίθετα μάλιστα 
παρουσιάζει ένα νέο ήθικό νόμο σέ άντικατάστασι τού μωσαϊ
κού, άπό τόν όποιο διατηρεί μόνον δ,τι έναι άπολύτως σύμφωνο 
μέ τις χριστιανικές άντιλήψεις. Βάσις πάντως ούσιαστική τού 
δοκιμίου είναι ή έπι τού όρους όμιλία, άπό τήν όποια άντλοΰνται 
τά μέσα για τή διατύπωσι των ήθικών άρχών. "Αν καί, όπως θά 
δειχθη παρακάτω, τό δοκίμιο έγράφηκε πολύ άργά στόν βίο τού 
Γρηγορίου, λίγα στοιχεία της Ιδιαίτερης ήσυχαστικης διδασκα
λίας αύτοΰ περικλείει, πράγμα τό όποιο φυσικά όφείλεται στό 
γεγονός ότι τό κείμενο αύτό άπευθύνεται σ’ όλο τό χριστιανικό 
πλήρωμα και όχι μόνο στούς μοναχούς.

Περιστατικό, συγγραφής

Νομίζω ότι τό πρωτότυπο στό είδος του κείμενο τούτο συν
τάχθηκε άπό άφορμή πού πηγάζει άπό τήν έμπειρία τού Γ ρηγο
ρίου κατά τή διάρκεια της αίχμαλωσίας του άπό τούς Τούρκους.

Στή Διάλεξι πρός Χιόνας, οί Χιόνες, έκπρόσωποι μιας όμά- 
δος προσκείμενης στόν Τούρκο έμήρη Όρχάν, λέγουν κατά τή 
συζήτησι πρός τόν Γρηγόριο*

«Ήμεϊς ήκούσαμεν δέκα λόγους, οΰς γεγραμμένους κα-
τήγαγεν ό Μωυσης έν πλαξι λιθίναις, καί οϊδαμεν δτι
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έκείνους κρατοΰσιν οί Τούρκον και άφήκαμεν άπερ 
έφρονοϋμεν πρότερον και ήλθομεν πρός αύτούς και 
έγενόμεθα και ήμεις Τούρκοι»1.

Ό  Γρηγόριος στήν αρχή έδήλωσε ότι δέν έπρεπε νά άπαν- 
τήση σχετικά, γιά τρεις λόγους, των όποιων ό τρίτος, και κυριώ- 
τερος προφανώς, είναι ότι εύρίσκεται σε αιχμαλωσία, ό δέ Κύ
ριος, δταν παραδόθηκε στούς διώκτες του, έρωτώμενος, δέν 
άποκρινόταν2. Τελικά όμως έλαβε μέρος στη συζήτησι. Οί Χιό- 
νες κατά τή συζήτησί τους μέ τόν Γρηγόριο έδειξαν τάσεις δια- 
θρησκειακές3, τις όποιες έστήρίζαν στή γενική άποδοχή τού 
μωσαϊκού δεκαλόγου ώς συνδετικού κρίκου μεταξύ Ιουδαίων, 
Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Αύτοι άποτελοΰσαν συγκρητι- 
στική όμάδα, πού είχε διαμορφωθή άπό τήν άνάγκη τών πραγμά
των, κάτω άπό τις στυγνές συνθήκες τις όποιες έδημιούργησε ή 
βαρβαρότης τών τουρκικών κατακτήσεων στή Μικρά ’Ασία.

Ξεκινώντας άπό αύτήν τήν έμπειρία ό Γ ρηγόριος παρουσιά
ζει έδώ τόν δεκάλογο ύπό χριστιανικόν πρίσμα, γιά νά δείξη ότι 
βάσις της διαθρησκειακής συνεννοήσεως μπορεί βέβαια νά εί
ναι ό δεκάλογος, άλλά μόνον ύπό τήν χριστιανική του διατύπω- 
σι, τήν όποια καί έκθέτει στό παρόν δοκίμιο. Επομένως αύτό 
συντάχθηκε μετά τήν έπιστροφή του άπό τήν αίχμαλωσία, και 
ίσως εύθύς άμέσως μετά άπό αύτήν, τό φθινόπωρο τού 1355.

Άνάλνσις περιεχομένου

Λόγος 1. Ό  Γρηγόριος μεταφέρει τήν ίδέα τής μοναρχίας

1. Αιάλεξις πρός Χιόνας 2. Συγγράμματα, τ. 4,149, και τόμος 7 της παρού- 
σης έκδόσεως.

2. Αύτόθι 3.
3. Παρόμοια τάσι παρατηρούμε στή συζήτησι, τήν όποία είχε μέ τόν τασι- 

μάνη στή Νίκαια, δταν ένας άπό τούς παρευρισκόμενους Τούρκους έξέφρασε τήν 
πεποίθησι ότι «έσται ποτέ δτε συμφωνήσομεν άλλήλοις». Ό  Γρηγόριος 
δηλώνει ότι μή δυνάμενος νά φέρη άντιρρήσεις, «και έγώ συνεθέμην και έπευ- 
ξάμην τάχιον ήκειν τόν καιρόν έκεΐνον». Πρός την έαυτοΰ Εκκλησίαν 29. Συγ
γράμματα 4,138, και τόμος 7 της παρούσης έκδόσεως.
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του θεού από την άκαμπτη μορφή, την όποια έχει στην ιουδαϊκή 
-και έπειτα στην ίσλαμική- παράδοσι, στα πλαίσια της χριστια
νικής ορθοδοξίας άπό τις πρώτες λέξεις. «Κύριος ό θεός σου 
Κύριος εις έστιν», μέ τήν συμπλήρωσι, «ό έν Πατρι και Υίφ και 
άγίω Πνεύματι γνωριζόμενος». 'Όλα τά ύπάρχοντα στόν κόσμο 
είναι κτίσματά του. Επομένως μόνο τόν Κύριο των όλων, τον 
αγαθοποιό, δίκαιο κριτή και χορηγό της ούράνιας βασιλείας, 
πρέπει νά δοξάζωμε.

Λόγος 2. Και σ’ αύτή τήν περίπτωσι ή διαφοροποίησις εί
ναι σοβαρή, διότι τονίζεται βέβαια ή άπαγόρευσις παραστάσεως 
των κτισμάτων ώς αντικειμένων λατρείας, άλλ’ άκολουθεΐ ή 
έξαίρεσις. Συνιστάται ή άπεικόνισις τού δι’ ήμάς ένανθρωπή- 
σαντος και ή προσκύνησις αύτής, καθώς έπίσης και ή άπεικόνι- 
σις τών άγιων, έξ αιτίας τού ύπερβολικοϋ πρός αύτούς σεβα
σμού, ύπό τήν έννοια τής αναφοράς τού νοϋ μέσω ττών εικόνων 
σ’ αύτούς τούς ίδιους. Ή άπεικόνισις αύτή τών άγιων δέν θά έχη 
σκοπό τόν δοξασμό τών ανθρωπίνων δντων, άλλα μέσω αύτών 
τού κοσμοποιοΰ θεού. Και μάλιστα ή προσκύνησις τής είκόνος 
τού Χριστού δέν πρέπει νά όδηγήση στή θεοποίησι αύτής, άλλά 
στήν προσκύνησι έκείνου πού έπλασε έμάς κατ’ είκόνα του. Πε
ραιτέρω δίδεται ή έντολή τής προσκυνήσεως τού τύπου τού 
σταυρού ώς σημαίας και τροπαίου τού Χριστού και τών λειψά
νων τών άγιων* «ού γάρ διέστη τούτων ή χάρις τού θεού, ώσπερ 
ούδέ τού προσκυνητού σώματος Χριστού διέστη ή θεότης έπι 
τού ζωοποιού θανάτου».

Λόγος 3. "Αν και όρίζεται ότι ό όρκος είναι άπευκταΐος, 
δέν άγνοεΐται ότι μερικές φορές λαμβάνεται, γι’ αύτό και λέγε
ται* άν συμβή νά ύποβληθή κάποιος σέ όρκο, συνιστάται ανάλο
γη άντιμετώπισις τού πράγματος. Στήν περίπτωσι κατά τήν 
όποια ό όρκος δίδεται για πράγμα σύμφωνο μέ τόν θείο νόμο, 
τότε ό λαμβάνων αύτόν πρέπει νά έκτελέση τό πράγμα, άλλά νά 
θεωρήση τόν έαυτό του ένοχο γιά τόν όρκο κατ’ άρχή, και νά με- 
τανοήση γι’ αύτό* στήν περίπτωσι όμως κατά τήν όποια ό όρκος 
δίδεται γιά πράγμα παράνομο, όπως τό τού Ηρώδη, δέν πρέπει
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νά τό έκτελέση, άλλα νά ζησήση έλεος άπό τον θεό με δάκρυα 
γιά τόν όρκο.

Λόγος 4. Ή αγιασμένη και άφιερωμένη στον Θεό ήμερα 
είναι τώρα ή Κυριακή, διότι κατ’ αύτήν άναστήθηκε ό Κύριος 
καί προεβεβαίωσε τήν έκ νεκρών κοινή άνάστασν και με τήν 
Κυριακή συνάπτονται οί μεγάλες έορτές.

Λόγος 5. Ή τιμή πρός τόν πατέρα και τή μητέρα είναι έπι- 
βεβλημένη, διότι αύτοί είναι μετά τόν Θεό αίτιοι τού βίου μας, 
ύπό τόν δρο όμως ότι ή πρός έκείνους άγάπη συντελεί στήν άγά- 
πη πρός τόν θεό. "Αν δέν συντελή σ’ αύτήν, τότε πρέπει νά τούς 
άποφύγης, βέβαια «άμίσως», χωρίς μίσος- άν όμως αύτή ή άγά
πη, όχι άπλώς δέν συντελή στήν άγάπη πρός τόν θεό, άλλά καί 
είναι έμπόδιο γιά σωτήρια πίστι, τότε πρέπει όχι μόνο νά τούς 
άποφύγης, άλλά καί νά τούς μισήσης. Βέβαια πολύ μεγαλύτερη 
τιμή καί άγάπη όφείλεται στούς πνευματικούς πατέρες, «οί σε 
άπό του είναι είς τό ευ είναι μετεποίησαν καί μετέδωκάν σοι τού 
φωτισμού... καί έποίησάν σε έξ άναξίου άξιον των αιωνίων άγα- 
θών καί ούράνιον άντ’ έπιγείου καί αίώνιον άντί πρόσκαιρου». 
Μέ τήν εύκαιρία συνισταται σέ κάθε Χριστιανό νά εύρη πνευμα
τικό πατέρα, στόν όποιο καί νά ύπακούη.

Λόγος 6. Ή έντολή «ού πορνεύσεις», προωθείται πρός τήν 
κορυφή* «εί χωρεΐς, καί παρθενίαν άσκησον», διότι έκείνος πού 
έπιλέγει τήν άληθινή παρθενία καί παρθενεύει σέ ψυχή καί 
σώμα, έξομοιώνεται μέ τόν θεό καί συναρμόζεται σέ άφθαρτο 
γάμο. "Αν όμως δέν έπιθυμή κανείς νά παρθενεύη, μπορεί νά 
λάβη μία γυναίκα σύμφωνα μέ τούς νόμους* νά άπέχη όμως μέ 
όλες τίς δυνάμεις του άπό τίς ξένες γυναίκες, έκκόπτοντας καί 
τίς ρίζες μιας τέτοιας έπιθυμίας.

Λόγος 7. Ή κατά τού φόνου έντολήτά αίτια της πράξεως* 
πρέπει νά έκκόπτεται καί ή ρίζα αύτοΰ, δηλαδή ή όργή. "Αν κα- 
τορθώσης νά άναρπάσης πρόρριζο τό κακό, θά άποκτήσης τή 
μακαριότητα της πραότητος* τότε δόξασε τόν Χριστό. "Αν όμως
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δέν μπορέσης νά παραμείνης άόργητος, νά μεμφθής τον έαυτό 
σου και νά μετανοήσης.

Λόγος 8. "Οχι μόνο δέν έπιτρέπεται ή κλοπή, άλλα όφείλει 
κανείς νά προσφέρη και άπό τά ύπάρχοντά του κρυφά σ’ έκεί- 
νους πού έχουν άνάγκη.

Λόγος 9. Ή συκοφαντία έξομοιώνει τον άνθρωπο προς 
έκεινον ό όποιος κατά την άρχή έσυκοφάντησε τόν θεό πρός 
την Εύαν, τόν Διάβολο.

Λόγος 10. Καί έδώ πάλι, όχι μόνο δέν έπιτρέπεται νά έπιθυ- 
μήσης τά άγαθά του πλησίον σου, άλλά πολύ περισσότερο πρέ
πει νά παρέχης άπό τά ίδικά σου σ’ έκεινον πού ζητεί.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τά έξι άσκητικά δοκίμια του Γρηγορίου Παλαμά, πού απο
τελούν Ιδιαίτερη συλλογή μεταξύ των έργων αύτοϋ, παραδίδον- 
ται χειρογράφως μαζί μέ τή συλλογή των όμιλιών του, και μάλι
στα στό τέλος αύτών, μερικές φορές ανάμικτα μέ άλλα κείμενα 
αύτοϋ, καί κυρίως τίς εύχές. Ή συλλογή δέν άποτελέσθηκε άπό 
τόν ίδιο τόν Γρηγόριο, ούτε άπό τούς άμεσους μαθητές του 
πλήρης, άλλά άπό τούς μεταγενέστερους κατά στάδια, τά'όποια 
έντοπίζομε στά σωζόμενα χειρόγραφα, πού φθάνουν στά είκοσι.

Στή πρώτη φάσι, τήν όποια έκπροσωποΰν οί κώδικες τού ιδ' 
αίώνος Coisl. 97 και Ίβήρ. 266, περιελήφθηκαν τά τρία βασικά 
δοκίμια ΕΙς Πέτρον ’Αθωνίτην 1, ΕΙς τήν σεμνοτάτην Ξένην και 
Δεκάλογος. ’Αργότερα στά τρία αύτά έργα προστέθηκε, κατά 
μέν τήν παράδοσι τού Mosqu. 212 του ιδ' αίώνος τό Πρός Ίωάν- 
νην καί Θεόδωρον, ένώ κατά τήν παράδοσι τού Κώδ. Λαύρ. 
1907 τά Κεφάλαια περί καθαρότητος. Ό  κώδ. Σιν. 1604 περι
λαμβάνει έπίσης τέσσαρα κείμενα, ήτοι τά δύο πρώτα τών άρχι- 
κών τριών καί έπί πλέον τό Πρός Ίωάννην καί Θεόδωρο1 (πρώτη 
μάλιστα στή σειρά καί τήν ’Επιστολή πρός Παύλον Άσάνην).

Στήν τρίτη φάσι, ή όποια έκπροσωπείται άπό τούς 
κώδικες Βατοπ. 134 καί Σιναϊτ. 1851, καί οί δύο τού ιε' αίώ
νος, άπαντώνται όλα τά δοκίμια αύτά καί έπί πλέον οί εύχές οί 
όποιες παρεμβάλλονται άκριβώς πριν άπό τά Κεφάλαια περί 
καθαρότητος, πού φέρονται τελευταία. Ή σειρά αύτών είναι

1. Τό δοκίμιο αύτό δέν άρεσε στούς Ασκητικούς κύκλους λόγω τών ήπίων 
άπόψεων περί ήθικοΰ βίου.
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έλαφρώς διάφορη κατά κώδικα, ήτοι ό Βατοπεδινός έχει, Εις 
Ιωάννην και Θεόδωρον, Εις Πέτρον ’Αθωνίτην, Εις σεμνοτάτην 
Ξένην, Δεκάλογον, Εις Παύλον Άσάνην, Εύχάς, Κεφάλαια περί 
καθαρότητος, ένώ ό Σιναϊτικός έχει τό Εις Πέτρον πρό τού Είς 
Ίωάννην και Θεόδωρον, τό δέ Είς Παύλον Άσάνην πρό τού Δε
καλόγου.

Την τελευταία φάσι έκπροσωπούν οί κώδικες Παντελεή- 
μονος 215, Παρισίων 1239, ’Αθηνών 2715, όλοι τού ιε' αίώνος, 
και Αγίας ’Αναστασίας τού ις' αίώνος, οί όποιοι έχουν δλα τά 
δοκίμια, καθώς και τις ευχές, καί έπι πλέον τά ψευδεπίγραφα 
«Έτερα κεφάλαια», μέ τη σειρά Είς Ίωάνην καί Θεόδωρον, 
Είς Πέτρον ’Αθωνίτην2, Είς σεμνοτάτην Ξένην, εις Παύλον 
Άσάνην, Δεκάλογος, Εύχαί, Κεφάλαια περί καθαρότητος, 
«’Έτερα κεφάλαια περί φωτός».

Διάφοροι κώδικες τού ιε' αίώνος καί μετέπειτα διατηρούν 
μεμονωμένα δοκίμια κατ’ έπιλογήν.

Τό βραχύ κείμενο, Περί προσευχής και καθαρότητος Κεφά
λαια Γ\ έχει έκδοθή στη Φιλοκαλίαν των Ιερών Νηπτικών 
(Φ), Ένετία 1782, 962-963, άπό όπου άνατυπώθηκε στις νεώτε- 
ρες χωρίς κριτική πάλι έργασία έκδόσει της συλλογής αύ- 
τήςκαίστήνΡΘ 150, 1117-1121.

Τό κείμενο τού έγκωμίου τού Γρηγορίου Είς τόν Βίον του 
όσιου Πέτρου του !Αθωνίτου έκδόθηκε γιά πρώτη φορά άπό τόν 
Corirad Janning στά Acta Sanctorum μέ λατινική μετάφρασι, 
βάσει κώδικος τής Παρισινής Βιβλιοθήκης3, Acta Sanctorum, 
Junii И, 538-556. Ό  έκδότης άρίθμησε τις παραγράφους σύμ
φωνα μέ τις χειρόγραφες ένδείξεις, οί όποιες δέν συμπίπτουν 
σέ δλα τά χειρόγραφα δμως, καί έπι πλέον διήρεσε τό δλον σέ 
όκτώ κεφάλαια.

2. Ό  ’Αθηναϊκός 2715 φέρει άντιστρόφως τά δύο πρώτα κείμενα.
3. Είναι ό κατά τήν σημερινή άρίθμησι Codex Paris, gr. 1239, ήτοι ό ύπό 

τήν ένδειξι Ρι ίδικός μας.
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Τό κείμενο της έκδόσεώς αύτής συμπεριελήφθηκε αμετά
βλητο στήν PG 150,996-1040.

Τό κείμενο του δοκιμίου/ζρος την σεμνοτάτην μονάχην Ξέ- 
νην έχει έκδοθή στή Φιλοκαλίαν των Ιερών Νηπτικών, Ένε- 
τία, 1782, 929-954, από όπου άνατυπώθηκε άμετάβλητο στην 
PG 150,1044-1088 και στις έπανεκδόσεις της Φιλοκαλίας?.

Τό κείμενο του δοκιμίου Λόγος έπιστολιμαΐος προς Ίωάννην 
και Θεόδωρον έκδόθηκε από τόν Σ. Οικονόμου, Γρηγορίον τον 
Παλαμα Όμιλίαικβ', Άθήναι 1861, 290-3084 5 (Ο), και έπειταάπό 
T0vArsenij, Novgorod, 18956.

Ή έπιστολή Προ Παύλον Άσάνην Περί του μοναχικού σχήμα
τος, άνέκδοτη μέχρι τώρα, έκδόθηκε για πρώτη φορά άπό έμάς.

Τό κείμενο του Δεκαλόγου τής κατά Χρίστον νομοθεσίας 
έχει έκδοθη στή Φιλοκαλίαν τών Ιερών Νηπτικών, 296-300, 
άπό όπου άνατυπώθηκε στήν PG 150,1089-1101.

*Όλα τά παραπανω έργα του ίεροΰ Γρηγορίου έκδόθηκαν 
τελευταία άπό έμας κριτικώς στόν Ε' τόμο της συνολικής 
έκδόσεως τών συγγραμμάτων αύτοΰ7.

4. ‘Έκδοσις β \ Άθήναι, 1893, 280-295, καί έκδοσις γ', χ 4, Άθήναι 1961, 
91-115

5. Βάσει του κώδικος Πανιελεήμονος 215.
6. Δέν είδα τήν έκδοσι αύτή.
7. Παν. Κ. Χρήστου, Γρηγορίον του Παλαμα Συγγράμματα Ε', θεσσαλονί- 

κη 1992.
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ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΡΑΑΑΜΙΤΙΔΟΣ ΑΥΜΗΣ

1 τΗρχθαι τον κόσμον και ή φύσις διδάσκει και ή ιστορία πι- 
στοδται кал των τεχνών αί εόρέσεις και των νόμων αί Θέσεις 
και των πολιτειών αί χρήσεις έναργώς παριστάσι. Σχεδόν yap 
τεχνών άπασών ϊσμεν τους εύρετάς και τους νομοθέτας τών νό-

5 μων καί τοός την άρχήν κεχρημένους ταΐς πολιτείαις, έτι γε μην 
και τών συγγραψαμένων περί ότουδήποτε την άρχήν απάντων 
καί ούδένα τούτων όρώμεν ύπερβαίνοντα την του κόσμου και 
του χρόνου γένεσιν, ήν ιστόρησεν ό Μωυσής. Кал αυτός δε 
Μωυσής1, ό την άρχήν τής του κόσμου γενέσεως συγγραψάμε- 

ιο νος, διά τοσούτων έργων και λόγων έζαισίων άναντιρρήτους 
παρέσχετο πίστεις τής καθ’ έαυτόν άληθείας, ώς σχεδόν άπαν 
γένος άνθρώπων καταπειθες έζειργάσθαι και καταγελάν άνα- 
πεϊσαι τών τάναντία σοφισαμένων' έπει καί ή του κόσμου τού
του φύσις, άει προσφάτου τής καθ’ έκαστον άρχής δεομένη και 

ΐ5 χωρίς αύτής μηδαμή συνίστασθαι δυναμένη, τήν πρώτην έαυ- 
τής, ήτις ούκ έξ άλλης ήν, άρχήν δι’ αύτών παρίστησι τών 
πραγμάτων.

2 Ούκ ήρχθαι μόνον, άλλά кал τέλος έξειν τον κόσμον, ή μεν 
φύσις αύτοΰ τών ένδεχομένων είναι παρίστησιν, οίονει κατά

20 μέρη διηνεκώς τελευτώσα, βεβαίαν δέ καί άναντίρρητον παρέ-



ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  
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ΚΑΙ ΚΑΘ ΑΡΤΙΚΑ Α Π Ο  ТО  В А РЛ А А Ш К О  Μ ΟΛΥΣΜ Α

1

2

'Ότι έχει άρχή ό κόσμος, τό διδάσκει ή φύσις καί τό επιβε
βαιώνει ή ιστορία, τό άποδεικνύουν δμως καθαρά οί έφευρέσεις 
των τεχνών καί οί ψηφίσεις των νόμων καί ή τακτική των πολι
τειών. Διότι σχεδόν γνωρίζομε τούς εύρετάς δλων τών τεχνών 
καί τούς νομοθέτες τών νόμων καί τούς άρχοντες τών πολιτειών. 
Γνωρίζομε δμως έπίσης την άρχή καί δλων εκείνων πού συνέ- 
γραψαν γιά ό,τιδήποτε, καί δεν βλέπομε κανένα άπό αυτούς νά  
ξεπερνά τήν γένεσι τού κόσμου καί τού χρόνου, τήν οποία ιστό
ρησε ό Μωυσης. Καί ό ίδιος ό Μωυσης1, πού περιέγραψε τήν 
άρχή της γενέσεως τού κόσμου, πρόσφερε άναντίρρητες μαρτυ
ρίες της φιλαλήθειάς του με τόσα εξαίσια έργα καί λόγια, ώστε 
όλο σχεδόν τό γένος τών άνθρώπων νά τό καταστήση ευπειθές 
καί νά  τό πείση νά περιγελά τούς σοφιζόμενους τά άντίθετα* 
έπειδή καί ή φύσις τού κόσμου αυτού, πού πάντοτε χρειάζεται 
νέα άφορμή γιά  τή λειτουργία της σέ κάθε περίστασι καί χωρίς 
αύτήν δεν μπορεί με κανένα τρόπο νά συντηρηθη, παριστάνει 
με τά ίδια τά πράγματα τήν πρώτη της άρχή, πού δεν προήλθε 
άπό άλλη άρχή.

"Οτι δε δεν έχει μόνο άρχή, άλλά καί τέλος ό κόσμος, αυτό 
τό παριστάνει σάν ενδεχόμενο ή φύσις του, πού συνεχώς κατά 
μέρη πεθαίνει, ενώ βέβαιη καί αναντίρρητη γι’ αυτό πεποίθησι

1. Γέν. 1,4.
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χει τήν πίστιν ή προφητεία των τε άλλων ένθεων και Χρίστου 
του έπι πάντων Θεού, οίς πιστεύειν ώς άληθέσιν, ον τοΐς εύσε- 
βέσι μόνον, άλλα кал τοΐς άσεβέσιν άνάγκη, κάπι των άλλων, 
ών ούτοι προεΐπον άπάντων, άληθεύοντας αύτους όρώσιν.

5 ".Εστι δε μαθεΐν παρ ’ αυτών, ώς ούχι προς το μη δν ό κόσμος 
ούτος άπας χωρήσει παντάπασιν, άλλ\ ώς και τα ήμέτερα 
σώματα, μετασκενασθήσεται, προς το Θειότερον λυθείς τε кал 
μεταστοιχειωθείς, ώς άνάλογος ήμΐν εΐη, τη δυνάμει του θείου 
πνεύματος2.

3 Τον ούρανόν φασιν οί των Ελλήνων σοφοί στρέφεσθαι τή 
φύσει της κοσμικής ψυχής και τό δίκαιον και τον λόγον διδά- 
σκειν3. Ποιον δίκαιον; Τίνα λόγον; Εί γάρ μη τή έαυτού φύσει, 
άλλα τή φύσει τής κοσμικής, ήν φασι ψυχήν, ό ούρανος στρέφε
ται, του κόσμου δε παντός έστιν ή κοσμική ψυχή, πώς ούχι 

is στρέφεται και ή γή και τό ύδωρ και ό άήρ, καίτοι κατ’ αύτους 
άεικινήτου τής ψυχής ουσης4, άλλά τή οίκείφ φύσει ή γή τε 
ϊσταται και τό ύδωρ, τήν κάτω χώραν λαβόν5; Ουτω και ό ού- 
ρανός τή έαυτού φύσει άεϊ κινείται και κύκλω κινείται, τήν άνω 
κατέχων χώραν. Ποια δέ τις έστι καί ή κοσμική ψυχή, ής τή 

2ο φύσει ό ούρανός κινείται; ΤΑρα λογική; Ούκοΰν αύθαίρετος άν 
εϊη και ούκ άν τάς αύτάς άει κινήσεις έκίνει τό ούράνιον σώμα* 
τά γάρ αύθαίρετα άλλοτε άλλως κινείται. Τί δε και ίχνος λογι
κής ψυχής όρώμεν έπι τής κατωτάτω ταύτης σφαίρας, τής γής 
πάλιν λέγω ή τών έγγυτάτω περί αύτήν, υδατός τε και άέρος, ή 

25 καϊ τού πυρός αύτου; Καί τούτων γάρ έστιν ή κοσμική ψυχή. 
Πώς δέ αδθις και τά μέν έμψυχα, τά δέ άψυχα, και τούτο κατ’ 
αύτούς; Και ταύτα ού τά τυχόντα, άλλά λίθος άπας, μέταλλον

2. Ρωμ. 8,2Ιέ. Βλ. Βασιλείου, Είς τήν Έζαήμερον 1,4. PG 29,12С.
3. Πλάτωνος, Τίμαιος 34ВС. Νόμοι 10,896DE.
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προσφέρει ή προφητεία τόσο των άλλων έμπνευσμένων άνθρώ- 
πων, όσο και ταυ Χρίστου, του Θεοϋ των όλων καί είναι ανάγκη 
νά πιστεύουν & αυτούς ώς άληθινούς, όχι μόνο οι ευσεβείς, 
άλλά καί οί άσεβεΐς, άφού τούς βλέπουν νά άληθεύουν καί στά 
άλλα πράγματα όλα όσα αυτοί προεΐπαν. Καί είναι δυνατό νά 
μάθωμε άπό αυτούς ότι ό κόσμος τούτος δέν θά προχωρήση 
ολόκληρος έντελώς προς τό μη όν, άλλά, όπως καί τά δικά μας 
σώματα, θά μετασκευασθή, άφού λυθή προς τό θειότερο καί 
μεταστοι-χειωθή με τη δύναμη τού θείου Πνεύματος2, ώστε νά 
είναι άνάλογος μέ έμας.

3 Οί σοφοί των Ελλήνων λέγουν ότι ό ουρανός στρέφεται 
διά της φύσεως της κοσμικής ψυχής καί ότι αυτό διδάσκει τό 
δίκαιο καί ό λόγος3. Ποιό δίκαιο; Ποιος λόγος; Διότι, αν στρέ
φεται όχι μέ την δική του φύσι, άλλά με την φύσι τής κοσμικής, 
όπως την λέγουν, ψυχής, ή δέ κοσμική ψυχή άνήκη σέ όλον τον 
κόσμο, πώς δέν στρέφεται καί ή γή καί τό ύδωρ καί ό άέρας, 
άφού κατά την άποψί τους ή ψυχή είναι άεικίνητη4, άλλά ή γή 
στέκεται μέσα στήν δική της φύσι, καθώς καί τό ύδωρ πού 
ελαβε τον κάτω τόπο5; Έτσι καί ό ουρανός κινείται μέ τή δική 
του φύσι πάντοτε καί κινείται κυκλικώς, κατέχοντας τον έπάνω 
τόπο. Καί τί τέλος πάντων είναι ή κοσμική ψυχή, μέ τής οποίας 
τήν φύσι κινείται ό ούρανός; "Αραγε λογική; Τότε θά ήταν 
αυθαίρετη καί τό ουράνιο σώμα δ£ν θά ενεργούσε πάντοτε τις 
ίδιες κινήσεις· διότι τά αυθαίρετα κάθε φορά κινούνται διαφο
ρετικά. Καί τί ίχνος λογικής ψυχής βλέπομε έπάνω σ’ αυτήν τήν 
κατώτατη σφαίρα, δηλαδή τή γή, ή στά έντελώς γύρω της, τό 
ύδωρ καί τον άέρα καί τό πύρ; Διότι ή κοσμική ψυχή ανήκει 
καί σ’ αυτά. Πώς πάλι άλλα είναι έμψυχα καί άλλα άψυχα, καί 
τούτο συμβαίνει κατά τήν άποψί τους; Καί μάλιστα αυτά δέν

4. Πλάτωνος, Φαιδρός 245С.
5. ’Αρκποτελους, περί ουρανού 1,2,269α
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άπαν, χοΰς άπας, ύδωρ, άήρ, πύρ' και τό πυρ γάρ οί αυτοί τη 
έαυτού φύσει φασι κινεϊσθαι, άλλ ’ού τη ψυχή6. Κοινής ούν οϋ- 
σης τής ψυχής, πώς ό οόρανός μόνος τη φύσει ταύτης άλλ ’ ο όχι 
τη έαυτού κινείται; Άλλ’ούκ έστι λογική ή κατ’αύτούς κινούσα 

5 τό ούράνιον σώμα ψυχή. Και πώς, εϊπερ πηγή έστιν αυτή κατ’ 
αύτούς τών ήμετέρων ψυχών; "Ομως εί μή λογική, αισθητική 
ή φυτική &ν εϊη. Άλλ ’ ούδεμίαν τούτων όρώμεν σώμα κινούσαν 
χωρίς όργάνων όργανικόν δε μέλος ούδέν όρώμεν, ούτε γής 
ούτε ούρανοϋ ούτε τίνος άλλου τών έν αύτοΐς στοιχείων έπεϊ 

ίο καί παν δργανον έκ διαφόρων έστι συντεθειμένον φύσεων. Τών 
δέ στοιχείων έκαστον φύσεως απλής έστι, και μάλιστα ό ούρα- 
νός. «Ή γούν ψυχή έντελέχεια σώματός έστιν όργανικού, δυνά
μει ζωήν έχοντος»7. Ό δέ ούρανός, μηδέν όργανικόν μέλος ή 
μέρος έχων, ούδέ δύναται ζήν πώς ούν άν δλως έχοι ψυχήν, δ 

is ζήν άδυνάτως έχει; Άλλ’ οί «ματαιωθέντες έν τοΐς διαλογι- 
σμοΐς αύτών, έξ άσυνέτου καρδίας»8 ψυχήν άνέπλασαν, τήν 
μήτε οδσαν μηθ ’ ύπάρζασαν μήτε έσομένην και ταύτην τού μέν 
αίσθητού παντός κόσμου δημιουργόν καί κυβερνήτην και προ- 
νοητήν, τών δέ ήμετέρων ψυχών, μάλλον δέ πασών, οϊόν τινα 

20 ρίζαν καϊ πηγήν άνεΐπον, αύτήν έχουσαν τήν γένεσιν έκ νού' δν 
δήποτε έκεΐνον νοΰν άλλον τήν ούσίαν είναι λέγουσι, παρά τόν 
άκρον, δν φασιν αύτοι θεόν9. Καί ταύτα τοιαύτα δντα δογματί- 
ζουσιν οί τήν σοφίαν καί τήν Θεολογίαν άκροι κατ’ αύτούς, τών 
κνώδαλα καί λίθους θεοποιούντων ούδέν άμεινον, μάλλον δέ 

25 καί πολλφ χείρον περί τό σέβας διακείμενοι. Κνώδαλα γάρ καί

6. Άριστοτέλους, Περ'ι ούρανοϋ, 1,2. 268d.
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είναι τά τυχόντα, άλλά κάθε λίθος, κάθε μέταλλο, όλο τό χώμα, 
τό ύδωρ, ό αέρας, τό πυρ. Διότι και τό πυρ λέγουν οι ίδιοι ότι 
κινείται με τη φύσι του, άλλ3 όχι με την ψυχή6. Αφού λοιπόν ή 
ψυχή είναι κοινή, πώς μόνο ό ουρανός κινείται μέ τη φύσι της 
άλλ3 όχι μέ τη δική του; Άλλά δεν είναι λογική ή ψυχή πού 
κινεί κατ3 αυτούς τό ουράνιο σώμα; Καί πώς, άν αυτή είναι 
πηγή τών ψυχών μας; "Ομως, άν δέν είναι λογική, θά ήταν 
αισθητική ή φυτική. 3Αλλά καμμιά άπό αυτές τού είδους αυτού 
δέν βλέπομε νά κινή τό σώμα χωρίς όργανα* οργανικό όμως 
μέλος δέν βλέπομε κανένα ούτε της γης ούτε τού ουρανού ούτε 
κανενός άλλου άπό τά στοιχεία πού είναι μέσα τους, επειδή 
κάθε όργανο είναι συντεθειμένο άπό διαφορετικές φύσεις. Τό 
καθένα όμως άπό τά στοιχεία είναι άπλής φύσεως, καί μάλιστα 
ό ουρανός. «Ή ψυχή λοιπόν είναι ζωτική μορφή τού οργανικού 
σώματος πού εχει ζωή έν δυνάμει»7. Ένώ ό ουρανός, πού δέν 
εχει κανένα οργανικό μέλος ή μέρος, δέν μπορεί ούτε νά ζή. 
Πώς λοιπόν θά μπορούσε νά εχη ψυχή ενα πράγμα πού 
άδυνατεΐ νά ζή; 3Αλλά «εκείνοι πού άκολούθησαν μάταια δια
λογισμούς άπό άσύνετη καρδιά»8 έπλασαν ψυχή πού ούτε 
υπάρχει ούτε υπήρξε ούτε θά ύπάρχη* καί αυτήν τήν άνεκήρυ- 
ξαν άπό τό ενα μέρος δημιουργό καί κυβερνήτη καί προνοητή 
τού σύμπαντος κόσμου, καί άπό τό άλλο ρίζα καί πηγή τών 
δικών μας, καί όλων τών ψυχών, πού εχει τήν προέλευσι άπό 
τον νού, κι3 έκεΐνος ό νούς λέγουν αυτοί ότι είναι διαφορετικός 
στην ουσία άπό τον κορυφαίο νού πού αυτοί ονομάζουν Θεό9. 
Αυτού τού είδους τά πράγματα δο-γματίζουν οί κορυφαίοι 
τους στή σοφία καί στή θεολογία, συμ-περιφερόμενοι απέναντι 
στη θρησκεία όχι καλύτερα άπό εκείνους πού θεοποιούν 
ζωύφια καί λίθους, μάλλον δέ καί πολύ χειρότερα. Διότι

7. ’Αριστοτέλους, Περί ψυχής, 2,1.412έέ. 8. Ρωμ. 1,21.
9. Κατά τους Νεοπλατωνικούς άκρος Θεός είναι τό Έ ν, ένώ πρώτη άπορ- 

ροή αυτού είναι ό Νούς.
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χρυσός και λίθος кал χαλκός έστι τι, καν των έν τοΐς κτιστοΐς 
έσχατων. Κοσμική δε ψυχή και άστροφόρος10, ούτε έστιν ούτε 
τί έστι, μηδαμή ούσα μηδαμώς, δτι μή άνάπλασμα διανοίας κα- 
κοδαίμονος.

4 Επειδή, φασίν, άνάγκη κινεΐσθαι τό ούράνιον σώμα, πε
ραιτέρω δε τόπος ούδείς, είς δν &ν προΐοι, έπαναστρέφει πρός 
έαυτό, καί τό προϊέναι τούτου στρέφεσθαί έστιν. Εύγε! Εί γουν 
είχε τόπον, άνω άν έφέρετο, καθάπερ και τό πυρ, και αύτού δέ 
μάλλον του πυράς, έπει και κοΰφον την φύσιν τού πυράς μάλ-

ιο λον. Λύτη δέ ού φύσεως ψυχής ή κίνησις, άλλα φύσεως κουφό- 
τητος. Εί οδν τό προϊέναι τού ούρανοϋ στρέφεσθαί έστι, τό δέ τή 
έαυτού φύσει έχει άλλ’ού τή τής ψυχής, στρέφεται άρα τό ούρά
νιον σώμα ού τή φύσει τής ψυχής, άλλα τή έαυτου. Ούκοΰν ούδε 
ψυχήν έχει, ούδ’ έστι τις ούράνιος ή παγκόσμιος ψυχή, άλλα 

is μόνη λογική ψυχή έστιν ή άνθρωπίνη, ούκ ούράνιος, άλλ’ ύπε
ρουράνιος, ού τόπφ άλλα τή έαυτής φύσει, άτε νοερά ύπάρχου- 
σα ούσία.

5 Κα\ τό προϊέναι δέ κα\ πρός τό άνω έπεκτείνεσθαι τό ούρά
νιον ούκ έχει σώμα, ούχ δτι περαιτέρω τόπος ούκ έστν κα) ή

20 μετά τούτο γάρ σφαίρα τού αίθέρος έμπεριειλημμένη τούτω ού 
πρόεισιν έπι τό άνω, ούχ δτι τόπος ούδείς, είς δν άν προΐοι, πε- 
ρικέχυται γάρ ταύτη τό ούράνιον πλάτος, ούκ έπεκτείνεται δέ 
άνωτέρω, έπε) τό άνωτέρω ταύτης τούτο λεπτότερον αύτής 
έστν διό κα\ άνωτέρω ταύτης έστι τή φύσει έαυτού. Ούκ άρα 

25 δτι μή έχει τόπον άνωτέρω έαυτού πρός τά άνω ού προέρχεται
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ζωύφια καί χρυσός καί λίθος καί χαλκός είναι κάτι, έστω καί 
άπό τά τελευταία άνάμεσα στα κτιστά. Κοσμική ψυχή δμως καί 
άστροφόρα10 ούτε υπάρχει ούτε είναι κάτι, άφού δεν είναι που
θενά καθόλου, έκτος άπό άνάπλασμα κακοδαίμονος διανοίας.

4 Επειδή, λέγουν, είναι άνάγκη νά κινήται τό ουράνιο σώ
μα, καί δέν υπάρχει κανένας τόπος παραπέρα στον όποιο θά 
μπορούσε νά προχωρήση, έπιστρέφει προς τον έαυτό του, καί ή 
προχώρησίς του είναι στροφή. Εύγε! ”Α ν λοιπόν είχε τόπο, θά  
έφερόταν προς τά άνω, δπως καί τό πυρ, καί περισσότερο άπό  
τό πΰρ, άφού είναι έλαφρότερο άπό τό πυρ στή φύσι. Α νήκει δε 
αυτή ή κίνησις όχι στή φύσι της ψυχής, άλλά στή φύσι της έλα- 
φρότητος. ’Ά ν  λοιπόν ή προχώρησίς τού ουρανού είναι στροφή 
καί αύτή τήν ιδιότητα δέν τήν έχει με τήν δική του φύσι άλλά μέ 
τή φύσι της ψυχής, άρα τό ουράνιο σώμα στρέφεται όχι μέ τή 
φύσι τής ψυχής, άλλά μέ τή δική του. Επομένω ς δέν έχει ούτε 
ψυχή, ούτε υπάρχει καμμιά ουράνια ή παγκόσμια ψυχή, άλλά 
μοναδική λογική ψυχή είναι ή άνθρώπινη* δχι ουράνια άλλ5 
ύπερουράνια, δχι ως προς τον τόπο, άλλά ως προς τή φύσι της, 
έφ5 όσον είναι ουσία νοερή.

5 Τό ουράνιο σώμα δέν έχει τή δυνατότητα νά προχωρήση 
καί έπεκταθή προς τά άνω, δχι διότι δέν υπάρχει παραπέρα τό
πος, έφ* όσον καί ή έπειτα άπό αυτό σφαίρα τού αίθέρος πού πε
ριλαμβάνεται μέσα σ’ αύτό δέν προχωρεί προς τό άνω, όχι διότι 
δέν ύπάρχει κανένας τόπος προς τον όποιο νά προχωρήση, ά
φού γύρω άπό αυτήν τή σφαίρα τού αίθέρος είναι χυμένο τό ου
ράνιο πλάτος* δέν έπεκτείνεται όμως άνωτέρω, έπειδή τούτο τό 
έπάνω άπ5 αυτήν είναι νεώτερο άπ9 αυτήν* γι’ αύτό καί είναι έ- 
πάνω άπό αυτήν ώς προς τή φύσι του. Επομένω ς ό ουρανός δέν 
προχωρεί προς τά άνω, δχι διότι δέν έχει τόπο έπάνω άπό τον

10. Βλ. Υπέρ Ήσυχαζόντων 1,1,18.
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ό οόρανός, άλλ’ ότι μηδέν αύτοΰ σώμα λεπτότερόν τε και κου- 
φότερόν έστιν.

6 Ούδεν σώμα του ούρανίου σώματος ύψηλότερόν έστιν. 
Άλλ’ ού пара τούτο δεκτικόν ούκ έστι σώματος το ανωτέρω,

5 άλλ’ότι παν σώμα σνμπεριεΐληφεν ό ουρανός, και μηδέν έτερόν 
έστιν έπέκεινα σώμα. Εί δ ’ ήν διελθεΐν, ώσπερ ήμΐν τοΐς εύσε- 
βέσι και πιστεύεται, ούκ αν ήν άπαράδεκτον το ύπερ τον ούρα- 
νόν έκεΐνο. Ό yap τα «πάντα πληρών»11 Θεός кал προς τα έπέ- 
κεινα του ούρανοΰ έπεκτεινόμενος έπ ’ άπειρον ήν και προ του 

ίο κόσμου πληρών, ώς καϊ νυν πληροί τον έν τώ κόσμω τόπον 
άπαντα καϊ ούδεν προσέστη τούτο, ώστε σώμα έν αύτφ γενέ- 
σθαι. Ούκοΰν ούδέ έκτός του ούρανοΰ έμπόδιον έσται τι μη εί
ναι τόπον, οΐος ό περικόσμιος ή ό γεγονώς έντός του κόσμου, 
πρός τό είναι σώμα έν αύτφ.

7 Πώς οδν, έπεϊ μηδέν έμπόδιόν έστιν, ού πρός τό άνω φέρε
ται ή κίνησις τού ούρανίου σώματος, άλλ’ έπαναστρέφον είς 
έαυτό κινείται κύκλφ; Διότιπερ έπιπολάζον ώς λεπτότατον 
άπάντων, παντός σώματος άνώτατόν έστιν, άλλα και κινητι- 
κώτατον. Ώς yap τό συμπεπιλημένον άκρως και βαρύτατον,

20 κατώτατόν τε όμοΰ και στασιμώτατον, οΰτω τό άραιότατόν τε 
κα\ κουφότατον, άνώτατόν τε άμα κα\ κινητικώτατον. Έπει ούν 
κινείσθαι πέφυκεν έπιπολάζον άνω φύσει, τό δ ’ ούτως έπιπο
λάζον χωρισθήναι τη έαυτου φύσει ών έπιπολάζει άδυνάτως 
έχει, σφαιρικά δέ έστιν, οϊς τό ούράνιον έπιπολάζει σώμα, κατ’ 

25 άνάγκην θεί περί αύτά άπαύστως, ού φύσει ψυχική, άλλα
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δικό του, αλλά διότι κανένα σώμα δεν είναι λεπτότερο κι ελα
φρότερο άπό αυτόν.

6 Κανένα σώμα δεν είναι υψηλότερο του ουρανίου σώματος. 
’Αλλά δεν είναι αυτός ό λόγος γιά τον όποιο τό ανωτέρω δέν εί
ναι δεκτικό σώματος, άλλα δτι ό ουρανός έχει συμπεριλάβει κά
θε σώμα καί δέν υπάρχει παραπέρα κανένα άλλο σώμα. * Α ν ό
μως μπορούσε νά περάση, όπως πιστεύεται άπό έμάς τούς ευ
σεβείς, δέν θά ήταν άπαράδεκτο έκεινο τό έπάνω άπό τον ουρα
νό. Διότι ό Θεός «πού πληρώνει τά πάντα»11 κι5 έπεκτείνεται 
προς τά πέρα άπό τον ουρανό επ’ άπειρον, καί πριν άπό τον κό
σμο έπλήρωνε, δπως πληρώνει καί τώρα δλον τον τόπο μέσα 
στον κόσμο. Καί αυτό δέν έμπόδισε σέ τίποτε, ώστε μέσα σ’ αυ
τόν νά γίνη σώμα. Ε πομ ένω ς ούτε έξω άπό τον ουρανό θά  
υπάρξει κάποιο έμπόδιο νά μη ύπάρχη τόπος, σάν τον περικό- 
σμιο ή τον ευρισκόμενο μέσα στον κόσμο, ώστε νά ύπάρχη μέσα 
σ’ αυτόν σώμα.

7 Πώς λοιπόν, άφού δέν ύπάρχει κανένα έμπόδιο, δέν φέρε
ται προς τά άνω ή κίνησις τού ουρανίου σώματος, άλλ’ αυτό έπι- 
στρέφοντας στον έαυτό του κινείται κυκλικά; Ε πειδή , έπιπολά- 
ζοντας αυτό σάν λεπτότατο άπό δλα, είναι άνώτατο άπό κάθε 
σώμα, άλλά καί κινητικώτατο. 'Όπως δηλαδή τό συμπυκνωμένο 
καί βαρύ είναι κατώτερο καί στασιμώτατο, έτσι τό πιο άραιότε- 
ρο καί ελαφρότερο είναι άνώτερο καί συγχρόνως κινητικώτατο. 
Επειδή λοιπόν άπό τη φύσι του είναι καμωμένο νά κινηται επι
πολάζοντας έπάνω, αυτό δέ πού έπιπολάζει έτσι άδυνατεΐ νά  
χωρισθη κατά τη φύσι του άπό έκεινα στά όποια έπιπολάζει, 
καί αυτά στά όποια τό ουράνιο σώμα έπιπολάζει είναι σφαιρι
κά, κατ’ άνάγκη αυτό τρέχει άκατάπαυστα γύρω άπό αυτά, όχι 
κατά ψυχική φύσι, άλλά κατά σωματοειδη καί οικεία* έπειδή

' 11. Έφεσ. 1,23. Σοφ. Σολ. 1,7.
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σωματοειδεϊ τε και οικεία' έπει και τόπον εκ τόπον αμείβει 
κατά μέρη, ή κίνησις ιδιαίτατη έστι σωμάτων, ώσπερ και ή άν- 
τικειμένη στάσις των έχόντων σωμάτων άντιθέτως.

8 Ίδοι τις άν κάν τοΐς έγγύς περί ήμάς τούς άνέμους, οίς πε- 
5 φύκασιν έπιπολάζειν, μη χωριζομένονς περί ταύτα κινουμέ-

νους, άνωτέρω δε μηδαμώς προερχόμενους, ού τώ μη είναι τό
πον, άλλα τώ κουφά μάλλον αυτών είναι τα υπέρ αυτούς. Μέ- 
νουσι δέ έφ * ών έπιπολάζουσιν, άτε κουφότεροι τούτων την φύ- 
σιν δντες' κινούνται δέ και ούτοι περί ταυτα, ού φύσει ψυχική, 

ίο άλλα τη φύσει έαυτών. Και ταύτην, οίμαι, την μετρϊαν έμφέ- 
ρειαν και ό τα πάντα σοφός Σολομών ένδείζασθαι βουλόμένος, 
τοΐς άνέμοις όμωνύμως έκάλεσε το ούράνιον σώμα, περί τού
του γράφων «κύκλοι κυκλών πορεύεται το πνεύμα και έπι κύ
κλους αύτοΰ έπιστρέφει το πνεύμα»12. !Απέχει δέ των άνωτάτω 

is ή των περί ήμάς άνέμων φύσις και τής ταχυτάτης κινήσεως
4

έκείνων, καθόσον άποδεϊκαι τής κουφότητος αύτών.

9 Δυο ζώναι τής γής είσιν άντεύκρατοι και οικήσιμοι, κατά 
τούς των Ελλήνων σοφούς, ών έκατέρα εις δύο οίκουμένας με- 
ριζομένη, τέσσαρας είναι ταύτας παρασκευάζουσι. Διό και τέσ-

2οσαρα γένη των άνθρώπων έπι τής γής είναι διισχυρίζονται, 
πρός άλληλα διαβαίνειν άδυνάτωςέχοντα. Είσι γάρ κατ’αύτούς 
οί την έκ πλαγίου οίκούντες ήμϊν άντεύκρατον, οϊτινες ήμών τή 
διακεκαυμένη ζώνη τής γής διορίζονται. Τούτοις δ ’ είσιν άντι- 
κειμένως οίκούντες οί τό πρός αύτούς δοκοΰν ύποκάτω τής 

25 ζώνης ταύτης οίκούντες* ώσπερ кал ήμϊν οί τον αύτόν τρόπον

8Ц
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καί άλλάσσει τόπο από τόπο κατά μέρη, κίνησι πού είναι πολύ 
ταιριαστή στά σώματα, όπως καί ή άντίθετη στάσις ταιριάζει 
στά διαφορετικής συνθέσεως σώματα.

8 Θά μπορούσε μάλιστα νά ίδή κανείς καί τούς γύρω άπό  
έμάς άνεμους νά κινούνται γύρω άπό αύτά στά όποια είναι κα
μωμένοι νά έπιπολάζουν, χωρίς νά χωρίζονται, καί νά  μή προ
χωρούν καθόλου προς τά άνώτερα, όχι διότι δέν υπάρχει τόπος, 
άλλά διότι τά έπάνω άπό αυτούς είναι έλαφρότερα. Καί μένουν 
έπάνω σ’ έκεινα στά όποια έπιπολάζουν σάν ελαφρότεροι πού  
είναι άπό αύτά κατά τη φύσι. Κινούνται δε καί αυτοί γύρω άπό  
αύτά, όχι με την ψυχική φύσι, άλλά με τή φύσι τους. Καί νομίζω  
ότι αύτήν την μέτρια ομοιότητα θέλοντας νά ύποδείξη ό σοφός 
καθ’ όλα Σολομών, έκάλεσε τό ούράνιο σώμα ομώνυμα με τούς 
άνέμους, γράφοντας γι’ αύτό* «ό άνεμος φυσά συστρεφόμενος 
άκατάπαυστα καί έπιστρέφει στούς κύκλους του»12. Ή  φύσις 
τών γύρω μας άνέμων άπέχει άπό τούς άνώτατους καί άπό την 
ταχύτατη κίνησι έκείνων, όσο άπέχει καί άπό τήν έλαφρότητα 
έκείνων.

9 Δυο ζώνες τής γης είναι άντεύκρατες καί κατοικήσιμες 
κατά τούς σοφούς τών Ελλήνων, τών οποίων ή κάθε μιά διαι
ρείται σέ δυο οικουμένες κι' έτσι γίνονται τέσσερες. Γι’ αύτό καί 
ισχυρίζονται ότι έπάνω στη γή υπάρχουν τέσσερα γένη ανθρώ
πων, πού είναι άδύνατο νά  περάσουν τό ένα προς τό άλλο. 
Κατά τήν άποψί τους δηλαδή ύπάρχουν έκεινοι πού κατοικούν 
τήν άντεύκρατη προς τά πλάγιά μας, διαχωριζόμενοι μέ μάς 
άπό τήν διακεκαυμένη ζώ νη . ’Α ντίσ τρ οφ α  π ρ ο ς  α ύ τού ς  
κατοικούν έκεινοι πού κατά τήν άποψί τους εύρίσκονται κάτω 
άπό τή ζώνη αύτή· όπως άντίστροφα προς έμάς κατοικούν όσοι 
έχουν τον ίδιο τρόπο μέ μάς, άπό τούς οποίους άλλους όνομά-

12. Έκχλ. 1, 6.
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πρός ήμάς έχοντες, ών τους μεν άντικειμένους, τους δε αντίπο
δας και άντεστραμμένους προς ήμας φασιν. Ήγνόησαν γάρ, ότι 
πλήν του δεκάτου μέρους τής κατά την γην σφαίρας, τάλλο σχε
δόν άπαν τή άβύσσφ περικλύζεται των ύδάτων.

10 Γνοΐη τις άν, πλήν τής καθ ’ ήμας οικουμένης, μηδέν έτερον 
τής γής μέρος οίκήσιμον είναι, ώς τή άβύσσφ περικλυζόμενον, 
έπι νουν λαβών, ώς ίσομοιρίαν μεν έχει τα τέσσαρα στοιχεία, έξ 
ών ό κόσμος, κατά λόγον δε τής οίκείας άραιότητος τούτων 
έκαστον έτέρου πολλαπλάσιον έχει το τής σφαίρας οίκεϊον μέ-

ιο γεθος, ώς καί τφ Αριστοτέλει συνδοκεϊ. «Πέντε γάρ είσι, φησί, 
στοιχεία, έν πέντε χώραις σφαιρικώς έγκείμενα, περιεχομένης 
άέϊ τής έλάττονος τή μείζονι' γής μεν όδατι, ΰδατος δε άέρι, άέ- 
ρος δέ πυρί, πυράς δέ αίθέρι. Και ούτός έστιν ό κόσμος»13.

11 Αίθήρ μέν ούν περιφανέστατα τού πυράς14, δ και ύπέκκαυ- 
ΐ5 μα καλείται, και τής άερώδους σφαίρας το πυρ πολλαπλάσιον

έχει τόν όγκον' και άήρ πάλιν ΰδατος, кал τό ύδωρ τής γής, ήτις, 
άκρως συμπεπιλημένη, έλαχίστη τόν όγκον έν τοΐς ύπ ούρανόν 
τέσσαρσίν έστι. Πολλαπλασίφ γουν τής γής έχουσα τό μέγεθος 
ή του ΰδατος σφαίρα, εί περιεκέχυτο την περιφέρειαν τής γής 

20 πάσαν, ώς περί έν κέντρον τάς άμφοτέρας περιάγεσθαι σφαί
ρας, τής γής, λέγω, και του ΰδατος, ούδενι ταύτης άν μέρει χερ- 
σαίοις ζώοις τό ΰδωρ ήφίει χρήσθαι, κατακαλύπτον άπαν έδα
φος αύτής κα) πάσης τής κατ’ αύτήν έπιφανείας ύπερεκτεινόμε- 
νον πολλω τφ μέτρω. Έπει δέ μη πάσαν την τής γής έπιφά- 

25 νειαν περιλαμβάνει (έστι γάρ ή τής καθ ’ ήμας οικουμένης χέρ-

13. Άριστοτέλους (ψευδ.), пер} κόσμον 3,393α.
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τικειμένους, άλλους άντίποδες καί άλλους άντιστραμμένους 
προς εμάς. Δ loti άγ νόησαν δτι έκτος άπό τό δέκατο μέρος της 
γήινης σφαίρας, δλο σχεδόν τό άλλο κατακλύζεται άπό την 
άβυσσο των ύδάτων.

10 Θά μπορούσε νά γνωρίση κανείς δτι έκτος άπό τη δική μας 
οικουμένη δεν είναι κατοικήσιμο κανένα άλλο μέρος της γης, 
έφ’ δσον κατακλύζεται άπό τη θάλασσα, λαμβάνοντας ύπ? όψι 
δτι τά τέσσερα στοιχεία, άπό τά όποια άποτελεΐται ό κόσμος, εί
ναι ίσομερή, άλλά κατά την άναλογία της άραιότητός του τό κα
θένα τους έχει πολλαπλάσιο τού άλλου τό δικό του μέγεθος της 
σφαίρας, δπως νομίζει καί ό ’Αριστοτέλης. Διότι λέγει αυτός δτι 
«υπάρχουν πέντε στοιχεία τοποθετημένα σφαιρικά σε πέντε 
χώρους, άπό τούς οποίους πάντοτε ό μικρότερος περιέχεται 
στον μεγαλύτερο* ή γη ατό ύδωρ, τό ύδωρ στον άέρα, ό άέρας στο 
πύρ, τό πύρ στον αιθέρα. Κι* αυτός είναι ό κόσμος»13.

11 Ό  αιθέρας λοιπόν έχει ολοφάνερα πολλαπλάσιο όγκο άπό 
τό πύρ14, τό όποιο καί ονομάζεται ύπέκκαυμα, καθώς καί τό πύρ 
άπό την άεριώδη σφαίρα, καί ό άέρας έπίσης άπό τό ύδωρ καί 
τό ύδωρ άπό τη γη, ή οποία, όντας τελείως συμπυκνωμένη, είναι 
ή έλάχιστη στον όγκο άπό τά τέσσερα κάτω άπό τον ουρανό 
στοιχεία. Έχοντας λοιπόν ή σφαίρα τού ΰδατος πολλαπλάσιο 
τό μέγεθος άπό τη γη, άν ήταν περιχυμένη σέ δλη την περιφέ
ρεια της γης, ώστε κι* οί δυο σφαίρες νά περιφέρονταν γύρω ά
πό ένα κέντρο, δηλαδή οί σφαίρες τής γης καί τού ΰδατος, σέ 
κανένα μέρος της δέν θά έπέτρεπε τό ύδωρ νά χρησιμοποιήται 
άπό τά χερσαία ζώα, άφού θά κατεκάλυπτε δλο τό έδαφος της 
καί θά άπλωνόταν επάνω άπό δλη την έπιφάνειά της σε πολύ 
ύφος. Επειδή δμως δέν περιλαμβάνει δλη τήν επιφάνεια τής 
γής (διότι ή ξηρά τής δικής μας οικουμένης είναι άκάλυπτη) ή

14. Βλ. ’Αριστοτέλους, Μετεωρολογικά 1,4.3416
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σος άκατακάλυπτος), έκκεντρος ούκοΰν έστι κατά πάσαν άνάγ- 
κην ή του ΰδατος σφαίρα. Αεί ουν ζητείν, πόσον αν έκκεντρος 
εϊη και που το κέντρον άρ’ ώς προς ήμάς κατωτέρω ή άνωτέ- 
ρω; Αλλ’ ανωτέρω μεν είναι, των άδυνάτων ύφ ’ ήμάς yap 

5 όρώμεν ούσαν έκ μέρους την του ΰδατος έπιφάνειαν. Κατωτέ
ρω άρα ώς προς ήμάς έστι και αύτου του τής γης κέντρου το 
κέντρον τής του ΰδατος σφαίρας. Λείπεται δη ζητείν πόσον 
άπέχει του τής γής κέντρου το κέντρον τούτο.

12 Γνοίη τις αν πόσον έπι το δοκουν προς ήμάς κάτω του κέν- 
ιο τρου τής γής άπέχει το τής σφαίρας του ΰδατος κέντρον, λαβών

έπι νοΰν, ώς τή έπιφανείφ τής γηΐνης σφαίρας, ήτις έστιν ή καθ ’ 
ήμάς οικουμένη, έφαρμόζεται σχεδόν ή παρ’ ήμών όρωμένη 
και ύφ ’ ήμάς, καθάπερ τό πατούμενον ύφ ’ ήμών τής γής έδα
φος, οδσα του ΰδατος έπιφάνεια. ’Έστι δε τό καθ ’ ήμάς τής γής 

is οίκήσιμον ώσει δέκατον του τής κατ’ αύτήν περιμέτρου’ πέντε 
γάρ ή γή ζώνας έχει, μιάς δε των πέντε τούτων τό ήμισυ παρ’ 
ήμών κατοικείται. Εϊ τις ούν τώ δεκάτω τούτω τής έπιφανείας 
μέρει έφαρμόσαι θελήσει σφαίραν περί την γήν, την έναρμοζο- 
μένην εύρήσει σφαίραν, διπλασίω μεν σχεδόν έχουσαν την διά- 

2ομετρον τής έξωθεν έφαρμοζομένης και ταύτην περιεχούσης 
σφαίρας, όκταπλασίω δέ τό μέγεθος ούσαν, кал τό κέντρον 
έχουσαν έπι του κατωτάτω δοκοϋντος ήμίν πέρατος τής γής. 
Και τούτο δ ήλον έκ του διαγράμματος.

13 ’'Εστω σφαίρα τής γής κύκλος, ώ ένδον ύπογέγραπται, α β 
25 γ S, και περί αύτόν έστω περιηγμένος άντι τής σφαίρας του ΰδα

τος έτερος κύκλος, συναρμοζόμενος κατά την έπιφάνειαν τώ 
άνω δεκάτω του έν αύτφ κύκλου, ф έπιγέγραπται, ε ζ η  θ' εύ- 
ρεθήσεται γάρ τό μεν ώς προς ήμάς κάτω πέρας του έν αύτφ 
κύκλου κέντρον του έξωθεν περιηγμένου, διπλάσιων δε ύπάρ-

5ο χων ούτος την διάμετρον15. !Αναφαίνεται δέ γεωμετρικαΐς άπο-
15. Εύκλείδειο θεώρημα, Στοιχεία 12,18. J. L. Heiberg και Ε. S. Stamatis, 

τ. 4,134-136.
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σφαίρα του ΰδατος είναι άναγκαστικά εκτός του κέντρου. 
Πρέπει λοιπόν νά ζητήσουμε πόσο έκκεντρη είναι και ποΰ είναι 
τό κέντρο- είναι άραγε κάτω άπό μάς ή πάνω άπό μάς; Νά είναι 
βέβαια πάνω άπό μάς είναι άδύνατο, διότι βλέπομε την επιφά
νεια τοΰ ϋδατος νά είναι κατά μέρος κάτω άπό εμάς. ’Άρα τό 
κέντρο τής σφαίρας τοΰ ΰδατος είναι κατώτερα ως προς έμάς 
καί άπό αυτό τό κέντρο της γης. Υπολείπεται λοιπόν νά ζητή
σουμε πόσο άπέχει άπό τό κέντρο τής γης τό κέντρο τούτο.

12 Θά μπορούσε κανείς νά μάθη πόσο κατά τη δική μας άπο- 
ψι κάτω άπό τό κέντρο τής γής άπέχει τό κέντρο της σφαίρας τοΰ 
ΰδατος, άν λάβη υπ* όψι ότι στην επιφάνεια τής γήινης σφαί
ρας, πού είναι ή οικουμένη μας, προσαρμόζεται σχεδόν ή επι
φάνεια τοΰ ΰδατος πού βλέπεται άπό μάς καί είναι κάτω άπό 
μάς, όπως τό πατούμενο άπό μάς έδαφος τής γής. Τό κατοικήσι
μο μέρος της γής μας είναι έως τό δέκατο τής περιμέτρου της. 
Διότι ή γή έχει πέντε ζώνες* μιάς άπό αυτές τις ζώνες τό ήμιοτυ 
κα-τοικεΐται άπό μάς. "Αν λοιπόν θέλη κανείς νά έφαρμόση στο 
δέ-κατο τοΰτο μέρος τής επιφάνειας σφαίρα γύρω άπό τη γή, θά 
εύρη ότι ή εφαρμοζόμενη σφαίρα έχει διπλάσια σχεδόν διάμε
τρο άπό την εξωτερικά εφαρμοζόμενη καί περιέχουσα αυτήν, 
είναι οκταπλάσια στο μέγεθος καί έχει τό κέντρο σ’ αυτό πού 
μάς φαίνεται σάν τό κατώτατο πέρας τής γής. Καί τοΰτο γίνεται 
φανερό άπό τό διάγραμμα. 13

13 *Ας ύποθέσωμε ότι είναι σφαίρα τή ς γή ς ένας κύκλος, μέσα 
στον όποιο έχουν ύποσημειωθή, α, β, γ, δ, καί γύρω άπό αυτόν 
έστω ότι είναι χαραγμένος, άντί της σφαίρας τοΰ ΰδατος, άλλος 
κύκλος, συναρμοζόμενος κατά την επιφάνεια με τό άνω δέκατο 
του μέσα του κύκλου, στον όποιο έχουν έπισημειωθή, ε, ζ, η, θ* 
θά εύρεθή λοιπόν τό ως προς έμάς κάτω πέρας τοΰ μέσα του 
κύκλου νά είναι κέντρο τοΰ άπ* έξω χαραγμένου, καί νά είναι 
αυτός διπλάσιος κατά τή διάμετρο15. Φαίνεται δέ άπό τις γεωμε
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δείζεσιν όκταπλασίαν είναι την σφαίραν, ής ή διάμετρος διπλα- 
σία, τής έχούσης την ήμίσειαν διάμετρον σφαίρας. Συμβαίνει γε 
μην τό όγδοον τής ύγράς ταύτης σφαίρας, άναμϊζ έμπεριειλή- 
φθαι τή γή. Διό και πηγαϊ άναρρήγνννται παρ’ αύτής πλεΐσται, 

5 κα\ ποταμών άναδίδοται δαψιλέστατα και άένναα ρεύματα, και 
Θαλασσών ούκ όλίγων έγχέονται ταύτη κόλποι кал λιμναίων 
όδάτων άναχέονται πλήθη. Και ούκ έστι σχεδόν ού τής γής όμύ
ξας τις ούχ ύπορρέον ύδωρ εύρήσει.

14 Πλήν τής καθ ’ ήμάς οίκουμένης μηδεμίαν έτέραν είναι και 
ίο τό διάγραμμα και ό λόγος διδάσκει. Καθάπερ γάρ εί τό αύτό

κέντρον γής τε και ϋδατος ύπήρχεν, ήν άν ή γή πάσα παντάπα- 
σιν άοίκητος, οδτω και πολλφ μάλλον, εί κέντρον έχει τό ύδωρ 
τό τής γής ώς πρός ήμάς κατώτατον πέρας, πλήν τής καθ’ ήμάς 
οίκουμένης, ή τφ άνω τής έκείνου σφαίρας έναρμόζεται, τ&λλα 

ΐ5 πάντα πολλφ τφ ϋδατι περικλυζόμενα κατοικεΐσθαι άδυνάτως 
έχει. Επι μόνης δέ τής κατά την γήν οίκουμένης λογικήν ψυχήν 
ένσώματον είναι προαναπέφηνεν, ήτις, μία ούσα νυν ή καθ’ 
ήμάς αΰτη, μόνη προσαναπέφηνεν. ’Ακόλουθον ούν έν ταύτη 
μόνη καί των άλογων ζώων κατοικεΐν τα χερσαία.

15 Έκ των χρωμάτων και των σχημάτων, πολυειδώς διακει-
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τρικές άποδείξεις oil ή σφαίρα με τη διπλάσια διάμετρο είναι ο
κταπλάσια άπό τη σφαίρα πού έχει την μίση διάμετρο. Συμβαί
νει λοιπόν τό όγδοο αυτής τής υγρής σφαίρας νά έχη συμπερι- 
ληφθή άνάμικτα μέσα στή γη. ΙΥ αυτό καί ξεπηοοΰν άπό αυτήν 
πολλές πηγές, άναδίδονται πλούσια καί άδιάκοπα ρεύματα 
ποταμών, χύνονται σ’ αύτήν όχι ολίγων θαλασσών κόλποι καί 
διαπλώνονται άφθονα λιμναία ΰδατα. Καί δεν υπάρχει σχεδόν 
μέρος τής γης πού θά τρυπήση κανείς χωρίς νά εύρη υπόγειο 
ύδωρ.

14 Έκτος άπό τη δική μας οικουμένη δεν υπάρχει καμμιά 
άλλη, όπως διδάσκει καί τό διάγραμμα καί ή λογική. "Οπως δη
λαδή, άν τής ξηράς καί τού ΰδατος τό κέντρο ήταν τό ίδιο, ή γη 
θά ήταν εντελώς άκατοίκητη, έτσι, καί πολύ περισσότερο μάλι
στα, άν τό ύδωρ εχη κέντρο τό κατώτερο ώς προς εμάς πέρας τής 
γης, είναι άδύνατο νά κάτοικούνται όλα τά άλλα, πλήν τής δι
κής μας οικουμένης ή οποία έναρμόζεται στο επάνω μέρος τής 
σφαίρας έκείνων, άφού είναι κατακλυσμένα μέ τό πολύ ύδωρ. 
Προαποδείχθηκε λοιπόν ότι λογική ενσώματη ψυχή υπάρχει 
μόνο στην οικουμένη περιοχή τής γης, ή οποία είναι τώρα μία, 
αυτή ή δική μας, καί άρα είναι ή μοναδική. Είναι λοιπόν έπόμε- 
νο μόνο σ’ αύτήν νά κατοικούν καί τά χερσαία τών άλογων 
ζώων.

15 ’Από τά χρώματα καί τά σχήματα, όντας πολυειδώς διατε-
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μένων, μορφοϋται ή δψις, ή δε δσφρησις έκ τών άτμών, γενσις 
δε έκ των χυμών, έκ δε των ψόφων ή άκοή■ ή δε άφή έκ των 
τραχέων ή λείων κατά την θέσιν16. Αί δε κατά τάς αισθήσεις 
έγγινόμεναι μορφώσεις, έκ σωμάτων μέν είσιν, άλλ ’ ου σώμα- 

5 τά είσιν, εί και σωματικοί' ού γάρ άπλώς έκ σωμάτων είσιν, 
άλλ*έκ τών κατά τά σώματα ειδών. Αλλ’ούδ'αύτά είσι τά τών 
σωμάτων είδη, άλλά τά έκτυπώματα αυτών και οίόν τινες ει
κόνες άχωρίστως χωριζόμεναι τών κατά τά σώματα ειδών. 
Και τούτο δήλον μάλλον έκ τής δψεως, και μάλιστα έκ τών δι ’ 

ίο έσόπτρων δρωμένων.

16 Τά γουν κατά τάς αίσθήσεις έκμαγεϊα ταυτα το τής ψυχής 
φανταστικόν έκ τών αισθήσεων αύ προσοικειούμενον, οόκ αύ- 
τάς τάς αισθήσεις, άλλά τάς έν αυτοΐς άς έφημεν εικόνας τελέ- 
ωςχωρίζει τών σωμάτων кал τών κατ’αυτά ειδών* και έναπο- 

ΐ5 κειμένας έχει καθάπερ θησαυροός άλλοτε άλλην, και μη παρόν
τος σώματος, προς χρήσιν οίκείαν ένδοθεν καταλλήλως προ- 
βαλλόμενον, όρατά τε καθιστών έαυτφ πάντα, кал τά άκουστά 
και τά γευστά καί τά όσφραντά και τά άπτά.

17 Τούτο δη τό τής ψυχής φανταστικόν έν τφ λογικφ ζώω 
20 νου καί αίσθήσεως μεθόριον γίνεται. Τάς γάρ έν αύτφ παρά 

τών αισθήσεων προσειλημμένας εικόνας, ώς κεχωρισμένας 
σωμάτων και άσωμάτους ήδη γεγενημένας, καθορών και περί- 
στρέφων ό νους, ποικίλως και τους λογισμούς άπεργάζεται, 
διαλογιζόμενός τε και άναλογιζόμενος καί συλλογιζόμένος πο- 

25 λυειδώς, έμπαθώς, άπαθώς, μέσως, πεπλανημένως τε кол 
άπλανώς, άφ ' ών αί πλεΐσται άρεται καί κακίαι, εύδοζίαι τε кал 
κακοδοζίαι τίκτονται. Έπεί γάρ ού πάς τφ  νφ λογισμός έκ τού
των кал περί τούτων, άλλ ’ έστιν ά τις &ν εδροι καί τών αίσθήσει
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ταγμένα, μορφώνεται ή δρασις, ή όσφρησις από τούς ατμούς, ή 
γεύσις άπό τούς χυμούς, άπό τούς ήχους ή ακοή, καί ή αφή άπό 
τά τραχέα ή ομαλά κατά τή θέσι16. ΟΙ μορφώσεις πού γίνονται 
μέ βάσι τις αισθήσεις είναι βέβαια άπό σώματα, άλλά δέν είναι 
σώματα, άν και σωματικές· διότι δέν είναι άπλώς άπό σώματα, 
άλλά άπό τά κατά τά σώματα είδη. 5Αλλ5 ούτε τά ίδια τά εϊδη 
των σωμάτων είναι, άλλά τά έκτυπώματά τους, σάν εικόνες πού 
χωρίζονται άχώριστα άπό τά είδη των σωμάτων. Κι5 αυτό είναι 
φανερό περισσότερο άπό την δρασι καί μάλιστα άπό τά δρώμε
να δι* έσόπτρων.

16 Τά εκμαγεία λοιπόν αυτά των αίσθή σεων προσοικειούμενο 
πάλι τό φανταστικό τής ψυχής άπό τις αισθήσεις χωρίζει τελεί- 
ως δχι τις ίδιες τις αισθήσεις, άλλά τις εικόνες πού είναι σ9 αύτά, 
δπως είπαμε, άπό τά σώματα καί τά είδη τους, καί έχει άποθη- 
κευμένες σάν θησαυρούς κάθε φορά άλλη, άκόμη κι5 δταν δέν 
ύπάρχη σώμα, προβάλλοντας καταλλήλως άπό μέσα προς οίκεί- 
αν χρήσι, καί καθιστώντας στον εαυτό του τά πάντα ορατά, καί 
τά άκουστά καί τά γευστά καί τά όσφραντά καί τά άπτά.

17 Αυτό λοιπόν τό φανταστικό τής ψυχής στο λογικό ζώο γί
νεται μεθόριο τού νσύ καί τής αίσθήσεως. Διότι ό νους, άντικρύ- 
ζοντας καί περιστρέφοντας τις εικόνες πού έχει προσλάβει μέσα 
του άπό τις αισθήσεις, επειδή είναι χωρισμένες άπό σώματα κι* 
έχουν γίνει ήδη άσώματες, καθιστά ποικίλους καί τούς λογι
σμούς διαλογιζόμενος καί άναλογιζόμενος καί συλλογιζόμενος 
κατά ποικίλους τρόπους, έμπαθώς, άπαθώς, μέσως, πεπλανημέ- 
νως καί άπλανεύτως, καί άπό αύτά τά πράγματα γεννώνται οι 
περισσότερες άρετές καί κακίες, ορθοδοξίες καί κακοδοξίες. 
’Επειδή δηλαδή δέν είναι άπό αύτά καί γι’ αύτά κάθε λογισμός 
στο νού, άλλά θά μπορούσε νά εύρη κανείς καί μερικά άπό

16. Βλ. Άριστοτέλσυς, Περί ψυχής 2,6. 418α
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μή δυναμένων ύποπίπτειν, υπό τον νου τφ λογισμφ διδόμενα, 
διά τουτ’ έφην μή πάσαν αλήθειαν ή πλάνην και αρετήν ή κα
κίαν έν τοΐς λογισμοΐς άπό φαντασίας έχειν τήν αρχήν.

18 Σφόδρα θαυμάζειν άξιον και κατασκοπεϊν πώς άπό των 
5 πρόσκαιρων και αισθητών μόνιμον έγγΐνεται τή ψυχή κάλλος ή

αίσχος, πλούτος ή πενία, δόξα ή άδοζία· και άπλώς ή νοητόν 
φώς ζωής17 αιωνίου παρεκτικόν ή νοητόν και κολαστήριον 
σκότος.

19 Τφ φανταστικφ τής ψυχής έποχούμενος ό νους και ταΐς αί- 
ιοσθήσεσι διά τούτου συγγινόμενος, σύμμικτον άπογεννα τήν

γνώσιν. Εί γάρ τις αίσθητώς προσίδοι δυομένω τφ ήλίω, τηνι- 
καυτα δέ και τήν σελήνην παρεπομένην και μικρφ πεφωτισμέ- 
νην μέρει, τφ  τετραμμένω προς τον ήλιον, είτα κατά μικρόν τε 
άφισταμένην έν ταΐς έφεξής ήμέραις кал φωτιζομένην μάλλον 

ΐ5 μέχρις &ν γένοιτο καταντικρύ, πάλιν δε κατά μικρόν έγγίζουσαν 
θατέρφ μέρει και τό φώς μάλλον και μάλλον μειουμένην και 
άποτιθεμένην, δθεν τήν άρχήν έλαβε του φωτισμού, ταύτας διά 
του νου σημειωσάμενος τάς θέας, ώς τάς μεν προλαβούσας έν 
τή φαντασίμ έχων, τήν δ ’ άει παρούσαν έπι τής αίσθήσεως, 

20 συνήκεν έζ αίσθήσεως κάϊ φαντασίας και νοήσεως, έζ ήλιου 
μέν τό φώς έχειν τήν σελήνην, προσγειότερον δε τον ταύτης εί
ναι πόλον και πολλφ του ήλιακου κατώτερον.

20 Ού τά κατά τήν σελήνην μόνον, άλλά και τά κατά τόν 
ήλιον, τάς τε κατ’ αύτόν έκλείψεις και τούς κατ’ αύτάς συνδέ-

25 σμους, τών τε άλλων κατ’ ούρανόν πλανήτων τάς παραλλάξεις 
τε καϊ διαστάσεις κάϊ τους κατ’ αύτάς πολυειδεϊς σχηματι
σμούς, και άπλώς δσα τών κατ’ ούρανόν ισμεν, προς δέ και φύ-
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εκείνα πού δεν μπορούν νά ύποπέσουν σε αϊσθησι, διδόμενα στο 
λογισμό από τό νού, γι’ αυτό είπα δτι δεν έχει την άρχη άπό τή 
φαντασία στους λογισμούς κάθε άλήθεια ή πλάνη, καί κάθε ά- 
ρετη ή κακία.

18 Είναι άξιο θαυμασμού καί παρατηρήσεως, πώς άπό τά 
πρόσκαιρα καί αισθητά δημιουργεΐται μόνιμο κάλλος ή αίσχος 
στην ψυχή, πλούτος ή πενία, δόξα ή άδοξία* καί γενικά ή νοητό 
φως παρεκτικό αιώνιας ζωής17 ή νοητό καί κολαστήριο σκότος.

19 Ό  νοΰς εποχούμενος στο φανταστικό της ψυχής καί ένού- 
μενος μέσω αυτού με τις αισθήσεις, γέννα σύμμικτη γνώσι. ”Αν 
δηλαδή κάποιος αίσθητώς κυττάξη τον ήλιο πού δύει, επίσης 
την ίδια στιγμή καί τή σελήνη ν’ άκολουθή φωτισμένη στο μι
κρό μέρος πού είναι στραμμένο προς στον ήλιο, κι5 έπειτα βα
θμιαία V άπομακρύνεται τις επόμενες ή μέρες καί νά φωτίζεται 
περισσότερο μέχρις πού νά φθάσει άντικρυστά* καί αν την ίδή 
πάλι νά έγγίζη βαθμιαία με τό άλλο μέρος, ενώ μειώνεται στο 
φώς καί τό άποθέτει κάθε φορά περισσότερο εκεί άπό δπου έ
λαβε την άρχη τού φωτισμού, άφού σημειώση με τό νού αυτές 
τις θέες, ώστε τις προηγούμενες νά τις έχη στη φαντασία, ενώ 
την κάθε φορά παρούσα στην αϊσθησι, κατανοεί άπό την αισθη- 
σι καί τη φαντασία καί τή νόησι δτι ή σελήνη έχει άπό τον ήλιο 
τό φώς καί δτι ό πόλος της είναι πλησιέστερα στη γή καί πολύ 
κατώτερος άπό τον ήλιακό.

20 Διά τού νού συλλέγομε άπό την αϊσθησι καί τή φαντασία 
όχι μόνο τά σχετικά με τή σελήνη, άλλά καί τά σχετικά με τον ή
λιο, τις εκλείψεις του καί τούς συνδυασμούς κατ’ αυτές, τις πα
ραλλαγές τών άλλων πλανητών τού ουρανού καί τις διαστάσεις 
καί τούς πολυειδεΐς σχηματισμούς κατ’ αύτές, καί γενικά δσα 
άπό τά πράγματα στον ουρανό γνωρίζομε, κι9 επί πλέον τούς

17. «Φώς της ζωής», Ίω. 8,12.
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σεως λόγους, μεθόδους τε και τέχνας πάσας, και άπλώς πάσαν 
πάντων γνώσιν την έκ μερικών συνηγμένην καταλήψεων, έζ 
αίσθήσεως και φαντασίας συνειλόχαμεν διά του νοΰ’ και ούδε- 
μία ποτ’ άν κληθείη πνευματική, φυσική δε μάλλον, ή μη δε 

5 χωρεϊ τα του πνεύματος18.

21 Πόθεν έμάθομεν περί Θεού; Πόθεν περί του κόσμου παν
τός; Πόθεν περί ήμών αύτών βέβαιόν τι και άψευδές; Ούκ έκ 
τής του πνεύματος διδασκαλίας; Αυτή γάρ ήμάς έδίδαξε Θεόν 
είναι μόνον τον όντως όντα кал άει όντα και άμετάβλητον όντα,

ίο μήτ’ έκ μη όντων το είναι λαβόντα μήτε προς το μη όν άπιόντα, 
κα\ τούτον τρισυπόστατον είναι και παντοδύναμον' δς έν Εξ 
ήμέραις λόγω έκ μη όντων τα όντα παρήγαγεν, άθρόον δε μάλ
λον, ώς ό Μωϋσής φησιν, ύπεστήσατο («έν άρχή γάρ έποίησεν 
ό Θεός τόν ούρανόν και την γην»19 τούτου λέγοντος άκηκόα- 

ΐ5 μεν), ού διάκενον πάντως, ούδ’ άνευ πάντη των μεταξύ πάν
των. Ύδατι μέν γάρ άναμιζ ήν ή γη, κυοφόρον δ ’ έκάτερον άέ- 
ρος τε και των κατ' είδος ζώων τε και φυτών, ό δε ούρανός τών 
διαφόρων φώτων τε και πυρών, έν οίς τό σύμπαν ύφέστηκεν. 
Ούτως ούν «ό Θεός έποίησεν έν άρχή τόν ούρανόν και την 

2ο γην», οίόν τινα ύλην πανδεχή καί δυνάμει τά πάντα φέρουσαν, 
καλώς πόρρωθεν άπορραπίζων τούς καθ’ έαυτήν προϋφεστη- 
κέναι την ύλην κακώς νομίζοντας20.

22 Μετά τούτο καλλιεργών ώσπερ και τόν κόσμον έπικο- 
σμών ό τά πάντα έκ μη όντων παραγαγών, την οίκείαν έκάστω

25 και κατάλληλον τάζιν τών προσόντων αύτφ και συμπληρούν- 
των τόν αύτοΰ κόσμον έν Εξ ήμέραις διένειμε, διακρίνων Εκα
στον προστάγματι μόνω, κάϊ καθάπερ έκ θησαυρών άποθέτων

18. Πρβλ. Β ' Κορ. 1,14. 19. Γεν. 1,1.
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λόγους της φύσεως, όλες τις μεθόδους και τις τέχνες και γενικά 
κάθε γνώσι όλων των πραγμάτων, συγκεντρωμένη άπό μερικές 
καταλήψεις* και καμμιά γνώσις δεν θά μπορούσε ποτέ νά όνο- 
μασθη πνευματική, άλλα μάλλον φυσική, πού δέν χωρεί τά πνευ
ματικά18.

21 Ά πό πού έμάθαμε γιά τον Θεό; Ά πό πού έμάθαμε γιά 
όλον τον κόσμο; Άπό πού έμάθαμε γιά τούς εαυτούς μας κάτι 
βέβαιο και άπλάνευτο; νΟχι άπό τη διδασκαλία του Πνεύματος; 
Διότι αυτή μάς έδίδαξε ότι μόνο ό Θεός είναι ό όντως ών και 
πάντοτε ών καί άμετάβλητος ών, πού ούτε άπό μή όντα έλαβε 
την ύπαρξι ούτε προς τό μή όν άπέρχεται, καί ότι είναι τρισυπό
στατος καί παντοδύναμος, ό όποιος σ’ έξι ημέρες παρήγαγε μέ 
τό λόγο τά όντα άπό μή όντα, μάλλον δέ τούς έδωσε ύπόστασι 
μέ-σα σέ μιά στιγμή, όπως λέγει ό Μωυσης* «στήν άρχή έκαμε ό 
Θεός τον ουρανό καί τή γή»19, τον άκούσαμε νά λέγει, όχι όμως 
άδειανόν ούτε χωρίς νά υπάρχουν τά ενδιάμεσα. Διότι ή γή 
ήταν άνάμικτη μέ ύδωρ, τό καθένα άπό τά δυο στοιχεία ήταν 
παραγωγικό άέρος καί ζώων μαζί καί φυτών κατά τά είδη τους, 
ό δέ ουρανός ήταν γεμάτος άπό τά διάφορα φώτα καί πυρά, μέ 
τά όποια είναι στερεωμένο τό σύμπαν. Έτσι λοιπόν «ό Θεός 
έκαμε στήν άρχή τον ουρανό καί τή γή», σάν ύλη παντοδόχο 
πού φέρει μέσα της τά πάντα έν δυνάμει, ραπίζοντας πολύ σω
στά άπό πολύ πιο πριν έκείνους πού κακώς νομίζουν ότι ή ύλη 
προϋφίσταται καθ’ έαυτήν20.

22 Μετά άπό αυτό, καλλιεργώντας καί κατά κάποιον τρόπο 
διακοσμώντας τον κόσμο αυτός πού παρήγαγε τά πάντα άπό μή 
όντα, διεμοίρασε σέ έξι ή μέρες τήν οικεία γιά τό καθένα καί 
κατάλληλη τάξι τών προσόντων του πού συμπληρώνουν τον 
κόσμο του, διακρίνοντας τό καθένα μέ μόνο τό πρόσταγμα, έξά-

20. Τό κείμενο τοΟ κεφ. 21 άπό τοΰ χωρίου της Γενέσεως μέχρι τέλους 
άπαντάται και στήν 'Ομιλία 6,6-7. ΕΠΕ 9 ,176έ.
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έζάγων εις είδος τα έντεθέντα, διατιθείς τε και συντιθεις έναρ- 
μονίως, άκρως και προσφυώς άλλο προς άλλο τούτων, έκα
στον τε προς πάντα και προς έκαστον άπαντα* και τη μεν άκι- 
νήτφ γη, καθάπερ τινι κέντρω, περιτιθεις άνωτάτω κύκλω και 

5 σννδών πανσόφως διά των μέσων τον άεικίνητον ούρανόν, ϊν ’ 
ό αύτός διαμένη κόσμος έστώς όμοϋ και κινούμενος' πάντη γάρ 
κύκλω των άεικινήτων και ταχυκινήτων άγαν σωμάτων περι- 
τεθέντων, τό άκίνητον έξ άνάγκης την μέσην έλαχε χώραν, άν- 
τίρροπον τη κινήσει την στάσιν έχον, ώς μη μεταχωρεΐν κυλίν- 

ιο δρου δίκην την παγκόσμιον σφαίραν21.

23 Τοιαυτην τοίνυν ό άριστοτέχνης των του παντός περάτων 
έκατέρφ νείμας την θέσιν, τον συμπαντα τούτον εύκόσμως, ώς 
είπεΐν, κόσμον καϊ έπηζε και έκίνησε, των δέ μεταξύ των περά
των τούτων διανέμει πάλιν τό προσήκον έκάστω. Και τα μεν 

is άνω τάττει καί μετεωροπολείν έπιτάττει και συμπεριπολεΐν τω 
άνωτάτω τού παντός δρω ταυτώς και κοσμίως εύ μάλα τόν 
αίει χρόνον, δσα κουφά κάϊ δραστικά και μετασκευαστικά προς 
τό χρήσιμον των ύποκειμένων έστί, τοσοΰτον ύπερανεστηκότα 
του μέσου συνετώς άγαν, ώς και την έν τούτω του ψύχους άμε- 

2ο τρίαν άποχρώντως θραύειν έχειν περιημμένα, και την οίκείαν 
της θερμότητος άμετρίαν έπι χώρας κατέχειν' έπέχειν δέ πως 
καί την άμετρίαν τής φοράς των άνωτάτω περάτων, άντιστρό- 
φως ίδίως αύτά κινούμενα, καί κατέχειν έπι χώρας κάκεινα διά 
τής άντιστρόφου περιστροφής, ήμΐν τε παρέχειν ένιαυσιαίων 

25 πολυωφελεϊς διαφοράς ώρών, χρονικών τε διαστημάτων μέ
τρα, καλ του κτίσαντος και τάξαντος κάϊ κοσμήσαντος Θεού 
τόϊς συνιεϊσι γνώσιν. Τά μεν ούν έν μετεώρω και άνωτέρω πο-
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γ  όντας κατά κάποιο  τρόπο ά π ό  μυστικούς θησαυρούς σέ είδος  
τά άποθη κευμ ένα , ταξινομ ώ ντας και συνθέτοντα ς ά ρ μ ονικ ά , 
ολοκληρωτικά καί κατά τρόπο προσφυή τό ένα  ά π ό  αυτά π ρ ος  
τό άλλο, τό καθένα προς όλα καί όλα προς τό καθένα, καί στην  
μεν άκίνητη γη , σάν κέντρο, περιβάλλοντας κατά άνώ τατο κύ
κλο καί συνδέοντας με κάθε σοφία με τά ενδιάμεσα τον άεικίνη- 
το ουρανό, ώστε ό κόσμος νά  διαμένη ό  ίδ ιος σταθερός μαζί καί 
κινούμενος* διότι, άφού έτοποθετήθηκαν εντελώς γύρω  τά αει
κίνητα καί πολύ ταχυκίνητα σώματα, κατ’ άνάγκη τό άκίνητο  
κατέλαβε τον μέσο χώ ρο, έχοντας άντίρροπο με τη ν κίνησι τή 
στάσι, ώστε ή παγκόσμια σφαίρα νά  μη μετακινήται σάν κύλιν
δρος21.

23 ’Α φ ού  λοιπόν ό  άριστοτέχνης έδωσε τέτοια θέσι στο καθέ
να  άπ ό  τά δύο πέρατα τού σύμπαντος, έστησε με εύκοσμία, ό 
πω ς θά έλέγαμε, τούτον τον σύμπαντα κόσμο καί τον έθεσε σέ 
κίνησι, ενώ στά πράγματα πού είναι άνάμεσα σ’ αύτά τά  πέρατα  
διανέμει πάλι στο καθένα αύτό πού του ταιριάζει. νΑ λλα  τά το
ποθετεί άνω καί παραγγέλλει νά  μετεω ροπολοΰν καί νά  συμπε- 
ριπολούν στο άνώτατο όριο τού σύμπαντος όλον τό χρόνο  κατά  
τρόπο ταυτόσημο καί κόσμιο, όσα  είναι ελαφ ρά καί δραστικά  
καί μετασκευαστικά γ ιά  την εύχρηστία τώ ν υποκειμένω ν, τόσο  
πολύ υπερυψωμένα ά π ό  τη μέση με συνέπεια, ώστε καί περιβε- 
βλημένα γύρω  σ’ αύτό νά  μπορούν ν ά  θραύσουν κατάλληλα την  
άμετρία τού ψ ύχους καί τη δική τους άμετρία της θερμότητος  
νά  κρατούν επί τόπου* νά  συγκρατούν επίσης κάπω ς καί τη ν ά 
μετρία τής φ οράς τών άνωτάτων περάτων, π ού  κ ινούνται Ιδιαι
τέρως άντίστροφα, καί νά  κατέχουν έπί τόπου κι* εκείνα με τη ν  
άντίστροφη περιστροφή, νά  πα ρέχουν σ’ εμάς πολύ ωφελείς π ο ι
κιλίες ετησίων εποχώ ν, μέτρα χρονικώ ν διαστημάτω ν καί γνώ σι 
τού Θ εού, πού είναι κτίστης καί διατάκτης καί διακοσμητης γ ιά  
εκείνους πού έχουν κατανσησι. νΑ λλα  τά άφ ησε σέ μεγάλα  ΰψ η

21. Τό κείμενο τοΰ κεφ. 22 άπανταται στην 'Ομιλία 6,7. ΕΠΕ 9,178.
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λοστρόφως οΰτω περιχορεύειν διττώς έφήκε, κάλλους τε παγ
κοσμίου χάριν και ώφελείας πολυειδοΰς, τα δ ’ άλλα κάτω кал 
περί τό μέσον έθηκεν, όσα βάρος έχει και παθητά την φύσιν 
έστί, γίνεσθαί τε και μεταγίνεσθαι πέφυκε, διακρινόμενά τε кал 

5 συγκρινόμενα και πάσχοντα μάλλον μεταβάλλειν προς εύχρη- 
στίαν, κατά κόσμον ύποτιθεις και ταυτα και τον προς άλλη λα 
λόγον, Γν ’ έτύμως έχη καλεϊσθαι κόσμος το παν22 23.

24 Οΰτω δη πρώτόν τι των δντων έν τη κτίσει παρήχθη, και 
μετά τό πρώτον έτερον кал μετ’ αύτό πάλιν άλλο кал έφεζής,

ίο καϊ μετά πάντα ό άνθρωπος, δς τιμής τής παρά του Θεού και 
προμήθειας τοσαύτης ήζίωται, ώς και τον αίσθητόν τούτον 
άπαντα κόσμον πρό αύτοϋ γενέσθαι δι ’ αύτόν, και την των ού- 

ΐ5 ρανών βασιλείαν εύθυς άπό καταβολής κόσμου δι’ αύτόν έτοι- 
μασθήναι22 πρό αύτοΰ και βουλήν περί αύτοϋ προηγήσασθαι 
καί χειρ] θεού καί κατ’ είκόνα πλασθήναι θεού24, και μη τό 
πάν σχεΐν έκ τής ύλης ταύτης και του κατ’ αίσθησιν κόσμου, 
καθάπερ τάλλα των ζώων, άλλά τό σώμα μόνον· την δέ ψυχήν, 

20 έκ των ύπερκοσμίων, μάλλον δέ παρ’αύτοϋ τοΰ θεοΰ δι ’ έμφυ- 
σήματος25 άπορρήτου ώς μέγα τι καί θαυμαστόν και τοΰ παντός 
ύπερέχον, καί τό πάν έποπτεΰον καί τοΐς πάσιν έπιστατοϋν και 
θεοΰ γνωστικόν άμα καϊ δεκτικόν παντός μάλλον τής ύπεραν- 
ωκισμένης τοΰ τεχνίτου μεγαλειότητος άποτέλεσμα26' και μή 

25 δτι θεοΰ δεκτικόν δι ’ άγώνος καϊ χάριτος, άλλά καϊ δυνατόν 
ένωθήναι τούτφ κατά μίαν ύπόστάσιν27.

25 Ταυτα καϊ τά τοιαυτα, έν οίς έστιν ή άληθής σοφία καϊ ή

22. Τό κείμενο τοΰ κ. 23 άπανταται έπίσης στήν Όμιλία 6,8. ΕΠΕ 9,178έ.
23. Ματθ. 25,34. 24. Γεν. 1,27. 25. Γεν. 2,7.
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νά  χορεύουν γύρω  πολύστροφα κατά δυο τρόπους, χάρ ιν π α γ 
κοσμίου κάλλους καί πολυειδούς ωφέλειας, ενώ τά άλλα τά  έτο- 
ποθέτησε κάτω γύρω  καί στη μέση, δσα έχουν βάρος, είναι π α -  
θητά στη φύσι καί είναι καμωμένα νά  γίνω νται καί νά  μεταγί- 
νωνται, διακρινόμενα καί συγκρινόμενα καί πάσχοντα  μάλλον  
νά  μεταβάλουν την ευχρηστία κατά κόσμον, θέτοντας ώ ς θεμέ
λιο καί αυτά καί τον μεταξύ των λόγο , ώστε νά  μπορη κυριολε
κτικά τό σύμπαν νά  ονομάζεται κόσμος22.

24 Έ τ σ ι λοιπόν παρηχθη ένα  πρώ το άπ ό  τά όντα στην κτίσι 
καί μετά τό πρώτο άλλο, κι’ έπειτα άπ ό  αυτό πάλι άλλο καί τά  
λοιπά  στη συνέχεια, κι’ έπειτα άπ ό  όλα  ό άνθρω πος, ό  όπ οιος  
τόση τιμή καί φροντίδα άξιώθηκε ά π ό  τον Θ εό, ώστε κι5 αυτός ό  
αισ θη τός κόσμ ος όλος νά  κατασκευασθη π ρ ιν  άπ* α υ τό ν  γ ι ’ 
αυτόν, κα ί ή βασιλεία  τώ ν ουρ α νώ ν νά  έτοιμασθή γ ι’ α υ τόν  
εύθυς άπ ό  την καταβολή του κόσμου πριν άπ ό  αυτόν23, καί νά  
προηγηθη γι’ αυτόν βουλή καί νά  πλασθη με τό χέρι τού Θ εού  
καί κατ’ εικόνα τού Θ εού24, καί νά  μή λάβη τό π ά ν  ά π ό  αυτήν  
τή ν ύλη καί ά π ό  τον  κατ’ αισθησι κόσμο, όπω ς τ9 ά λλα  ζώ α , 
άλλά μόνο τό σώμα, ενώ τήν ψυχή νά  λάβη ά π ό  τά υπερκόσμια, 
μάλλον δέ ά π ό  τόν ίδιο τόν Θ εό με άπόρρητο εμφύσημα25, σάν  
άπστέλεσμα μεγάλο καί θαυμαστό καί άνώ τερο του παντός και 
εποπτικό του παντός, έπιμελητικό σε όλα, γνω στικό Θ εού καί 
συγχρόνω ς δεκτό, καί δεικτικό περισσότερο ά π ό  κάθε άλλο της  
ύπερβατικης μεγαλειότητος του τεχνίτη26, καί όχι άπλώ ς δεκτικό  
του Θ εού μέσω άγώ νος καί χάριτος, άλλά και ικανό ν ά  ένωθη

9 \ % е tμε αυτόν σέ μιά ύπόστασι26 27.

25 Α υτά  και τά παρόμοια είναι εκείνα στά όπ οια  εύρίσκεται ή

26. Τό κείμενο τσΰ κεφ. 24 μέχρι τοΰ σημείου αύτοϋ άπαντάται καί στην 
’Ομιλία 6,10. ΕΠΕ 9,180.

27. Πρόκειται γιά την Ινωσι κατά την ένανθρώπησι, στην όποία δμως 
μετέχει δλη ή άνθρώπινη φύσις.
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σωτήριος γνώσις ή τής άνω μακαριότητος πρόξενος. Τις δ ’Ευ
κλείδης, τις Μαρίνος, τις Πτολεμαίος σννιδεΐν έδυνήθη; Τίνες 
Έμπεδοκλεΐς και Σωκράται кал Αριστοτέλεις και Πλάτωνες, 
λογικαΐς μεθόδοις ή μαθηματικαΐς άποδείζεσι28; Μάλλον δε 

5 ποια αΐσθησις άντελάβετο των τοιούτων; Ποιος έπέβαλε νους; 
Ε ίδ ’έκείνοις τοίς φύσει φιλοσοφουσι και τοΐς κατ’ έκείνουςχα- 
μαίζηλος έδοξεν ή κατά πνεύμα σοφία, κάντεΰθεν το καθ ’ υπερ
βολήν ύπερέχον αύτής παρίσταται. Σχεδόν yap, ώς τα άλογα 
των ζώων πρός την έκείνων σοφίαν έχουσιν (εί δε βούλει, κα- 

ιο θάπερ τα παιδάρια, οίς κρείττω δόξαιεν άν οί μετά χεϊρας πλα
κούντες τού βασιλικού διαδήματος ή και των έκείνοις εγνω
σμένων άπάντων), ούτως έχουσιν ούτοι προς την άληθή και 
ύπερανφκισμένην σοφίαν και διδασκαλίαν τού πνεύματος.

26 Ού μόνον δέ το γινώσκειν κατά τό έγχωρούν έν άληθείμ 
is θεόν άσυγκρίτως κρεϊττον τής καθ’ 'Έλληνας φιλοσοφίας 

έστίν, άλλά κάϊ μόνον τό είδέναι τίνα τόπον έχει ό άθρωπος 
παρά τω Θεω πάσαν ύπερβαίνει την κατ’ έκείνους σοφίαν. Μό
νος γάρ άπάντων έγγειων τε καί ούρανίων έκτίσθη κατ’ εικόνα 
τού πλάσαντος, ώς πρός έκεϊνον όρφη και αύτόν άγαπφη κά- 

2ο κείνου μόνου μύστης και προσκυνητής εϊη, και τή πρός αύτόν 
πίστει κάϊ νεύσει καϊ διαθέσει τήν οίκείαν καλλονήν συντηροίη, 
πάντα δέ τάλλ’δσα γή και ούρανόςδδε φέρει, κατώτερα έαυτού 
είδείη κάϊ νού παντάπασιν άμοιρα. "Οπερ οί καθ’ Έλληνας σο
φοί, μηδ’ όπωσούν συνιδεϊν δυνηθέντες, ήτίμωσαν τήν καθ’ 

25 ήμάς φύσιν, ήσέβησαν εις θεόν, «έσεβάσθησαν και έλάτρευσαν 
τή κτίσει παρά τον κτίσαντα»29, τοΐς αίσθητοΐς κάϊ άναισθήτοις 
άστράσι νούν περιθέντες κάϊ τούτων έκάστω τού κατά σώμα

28. Βλ. Υπέρ ήσυχαζόντων 2,3,4.
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άληθινή σοφία καί ή σωτήρια γνώ σις ή πρόξενη της άνω μακα- 
ριότητος. Π οιος Ευκλείδης, ποιος Μ αρίνος, π ο ιος  Π τολεμαίος  
μπόρεσε νά  την άντιληφθη; Π οιοι Έ μπεδοκλεΐς καί Σωκράται, 
Ά ριστοτέλεις καί Πλάτωνες, μπόρεσαν νά  την κ ατανοήσουν με 
λογικές μεθόδους ή μαθηματικές αποδείξεις28; Ή  μάλλον π οια  
αίσθησις συνέλαβε τέτοια πράγματα; Π οιος νους την π ρ οσ η γγί
σε; *Α ν δέ ή κατά πνεύμα σοφία έφάνηκε χαμερπή ς γ ιά  εκεί
νους πού φ ιλοσοφούν φυσικά καί γ ιά  όσους συμφω νούν μ5 εκεί
νους, καί άπό αυτό άκόμη άποδεικνύεται ή υπερβολική υπ ερ ο
χή της. Δ ιότι όποια  σχεδόν σχέσι έχουν τά ά λογα  ζώ α π ρ ος  τη 
σοφία εκείνων (άν θέλης μάλιστα, όπω ς τά παιδάκια, στά όποια  
φαίνονται προτιμότερα τά γλυκά που είναι στά χέρια τους πα ρά  
τό βασιλικό στέμμα) ή καί προς την σοφία όλω ν των γνώ σεω ν  
εκείνων, τέτοια σχέσι έχουν αυτοί προς τη ν άληθινή καί υπερ
βατική σοφία καί διδασκαλία τού Πνεύματος.

26 Καί όχι μόνο τό νά  γνω ρίζω με άληθινά τον Θ εό, όσο  είναι 
επιτρεπτό, είναι άσυγκρίτω ς άνώ τερο ά π ό  τη φ ιλοσ οφ ία  τω ν 
'Ελλήνων, άλλά καί μόνο τό νά  γνω ρίζω με π οιά  θέσι έχει ό  ά ν
θρω πος κοντά στο Θ εό ξεπερνά  όλη την σύμφω να μ’ εκείνους  
σοφία. Δ ιότι μόνο αύτός ά π ό  όλα τά επ ίγεια  καί ουράνια  έκτί- 
σθηκε σύμφωνα μέ την εικόνα τού πλάστη, ώστε νά  βλέπη προς  
εκείνον καί αύτόν V  α γα π ά  καί εκείνου μόνο νά  είναι μύστης 
καί προσκυνητής καί μέ την προς αύτόν πίστι καί στροφή καί 
διάθεσι νά  συντηρη την καλλονή του, ενώ όλα τά άλλα, όσα  φέ
ρει ή γη  καί ό  ούρανός τούτος νά  τά  θεωρη κατώτερα τού εαυ
τού του καί έντελώς άμοιρα νού. Τ ούτο μή μπορώ ντας V  άντι- 
ληφθσύν καθόλου οί κατά τη μέθοδο τών Ε λ λ ή ν ω ν  σοφοί, άτί- 
μωσαν τή φύσι μας, άσέβησαν στο Θ εό, «έσεβάσθηκαν κι’ έλά- 
τρ ευ σ α ν  τή ν  κτίσ ι π α ρ ά  τ ο ν  κ τίσ α ντα »29, ά π ο δ ίδ ο ν τ α ς  στά  
αισθητά κ α ί άναίσθητα  άστρα νο ΰ ν  καί μάλιστα στο κ α θ ένα  
τους ά νά λογο  σε δύναμι καί άξία  μέ τό  μέγεθος τού σώματος.

29. Ρωμ. 1,25.
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μεγέθους άνάλογον έν δυνάμει και άξιώματι. Και τοΰτ’ άθλίως 
σεβόμενοι кал Θεούς μείζους τε και έλάττους προσαγορεύσαν- 
τες, την κυριότητα του παντός έπέτρεψαν. 7Αρ ’ ούκ έκ των αι
σθητών ούτοι και τής κατά ταυτα φιλοσοφίας αίσχος και άόο- 

5 ξίαν καί πενίαν έσχάτην ταις οίκείαις ψυχαΐς προσετρίψαντο 
καί νοητόν όντως καϊ κολαστήριον σκότος;

27 Τό κατ’ εικόνα γεγονότας ήμας αύτούς30 είδέναι του κτί- 
σαντος, ουδέ τόν νοητόν κόσμον Θεοποιεϊν συγχωρεΐ. Τό γάρ 
κατ’ εικόνα τούτο, ούχ ή του σώματος έχει Θέσις άλλ’ή του νοΰ

ίο πάντως φύσις, ού μηδέν κατά φύσιν κρεϊττον. Εί γάρ ήν τι 
κρεΐττον, έν έκείνω &ν ύπήρχε τό κατ’ εικόνα. Έπει δέ τό έν 
ήμΐν κρεϊττον νους, τούτο δέ εί και κατ’ εικόνα θείαν, έκτίσθη δ ’ 
οδν όμως όπό θεού, τι ποτ’ άρα δυσχερές συνιδεΐν, μάλλον δέ 
πώς ούκ αύτόθεν κατάδηλον, ώς ό ποιητής του καθ’ ήμας νοε- 

ΐ5 ρου, έκεϊνος κα\ παντός νοερού ποιητής έστι; Σύνδουλος ού- 
κοΰν ήμιν έστι πάσα νοερά φύσις και κατ ’ εικόνα τού κτίσαντος, 
εί καί ήμών τιμιώτεροι, ώς σωμάτων δντες έκτός, και τή άσω- 
μάτω παντάπασι καί άκτίστω φύσει μάλλον έγγίζοντες' μάλλον 
δέ οί μέν φυλάξαντες τούτων τήν έαυτών τάξιν και τό πρός δ 

2ογεγόνασι στέργοντες, εί και όμόδουλοι, άλλ’ ήμΐν τίμιοι και 
ήμών τή τάξεις πολλφ τιμιώτεροι. Οί δέ μη φυλάξαντες την 
έαυτών τάξιν άλλ’ άποστατήσαντες κάϊ τό πρός δ γεγόνασιν 
άθετήσαντες, των έγγιζόντων θεφ  γεγονότες ώς πορρωτάτω, 
κα) της τιμής έκπεπτώκασιν. Εί δέ κα) ήμάς συνεπισπάν έπι- 

25 χειρονσι πρός έκπτωσιν, ούκ άχρεΐοι και άτιμοι μόνον, άλλά 
καί άντίθεοι κάϊ ήμών τφ γένει λυμαντικοϊ καϊ πολεμιώτατοι.

28 Άλλ ’ οί φυσιολόγοι τε καϊ άστροθεάμονες και τά πάντα εί-
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Και σεβόμενοι τά άστρα αυτά κατά τρόπο άθλιο καί ο νο μ ά ζο ν
τας τα θεούς μεγαλύτερους καί μικρότερους, τούς πα ρέδω σαν  
την κυριαρχία τού σύμπαντος. "Αραγε οί άνθρω ποι αυτοί ά π ό  
τά αισθητά καί τη σχετική μέ αυτά φ ιλοσοφ ία  δέν πρ οσ ή ψ α ν  
στις ψυχές τους αίσχος καί έσχατη άδοξία  καί πενία  καί π ρ α 
γματικά νοητό καί κολαστικό σκότος;

27 Τ ό νά  γνω ρίζω με ότι έμεΐς έγίναμε κατ’ εικόνα τού κτίσαν- 
τος30 δέν επιτρέπει νά  θεοποιούμε ούτε τον νοητό κόσμο. Κ αθ’ ό 
σον τούτο τό κατ’ εικόνα δέν τό παριστάνει ή θέσις τού σώματος, 
άλλ’ οπω σδήποτε ή φύσις τού νού, τού οποίου τίποτε δέν είνα ι 
άνώτερο άπό τό κατά φΰσιν. Δ ιότι, άν υπήρχε κάτι άνώτερο, σ ’ 
εκείνο θά ήταν τό κατ’ εικόνα. ’Επειδή όμω ς τό άνώ τερο μέσα  
μας είναι ό  νούς, καί αυτό, άν καί σύμφωνα μέ τή θεία εικόνα, 
άλλά πάντως έκτίσθηκε ά π ό  τον Θ εό, πού υπάρχει δυσκολία ν’ 
άντιληφθούμε ή μάλλον πώ ς δέν είναι άπό αυτό ολοφ άνερο, ότι 
ό ποιητής τού δικού μας νοερού στοιχείου, αυτός είναι ποιητής  
καί κάθε νοερού; Σ ύνδουλος λο ιπ όν είναι μ’ έμάς κάθε νοερή  
φύσις καί κατά εικόνα τού κτίστη, ά ν  καί αυτοί είναι τιμιώτεροι 
άπό μάς διότι είναι έκτος σωμάτων καί π ρ οσ εγγίζουν περισσό
τερο στήν εντελώς άσώματη καί άκτιστη φύσι. Μ άλλον δέ όσοι 
άπό αυτούς έφ ύλαξαν τήν τάξι τους καί δέχονται αυτό γ ιά  τό  
όποιο  έγιναν, ά ν καί όμόδουλοί μας, είναι γ ιά  μάς τίμιοι καί π ο 
λύ τιμιώτεροι ά π ό  μάς κατά τήν τάξι. ’Ε κείνοι δέ πού δέν έφ ύλα
ξα ν τήν τάξι τους άλλά άπεστάτησαν καί άθέτησαν τον σκοπό  
γ ιά  τον όπ ο ιο  έγ ινα ν, άφ ού άπ ομ ακρύνθηκαν πολύ ά π ό  τούς  
πλησίον τού Θ εού, έξέπεσαν καί ά π ό  τή ν τιμή. "Α ν δέ έπιχει- 
ρούν νά  παρασύρουν κι’ έμάς στήν έκπτωσι, δέν είναι μόνο ά- 
χρ εΐο ι καί άτιμ οι, άλλά  κ α ί ά ντ ίθ εο ι κ α ί κ α τα σ τρ ο φ εΐς  κ α ί 
έχθρικώτατοι στο γένος μας.

28 Ά λ λ ά  οί φυσιολόγοι καί ο ί άστρολάγοι κ α ί ο ί εκείνοι π ού

30. Γεν. 1,27.
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δέναι καυχώμενοι, μηδέν των προειρημένων έκ τής φιλοσοφίας 
συνιδεΐν δυνηθέντες, και τον άρχοντα του νοητού σκότους και 
τάς ύπ’ αύτόν άποστατικάς δυνάμεις πάσας, ούχ υπέρ έαυτους 
μόνον άλλα και θεούς ένόμισαν και ναοΐς έτίμησαν και θυσίας 

5 αύτοΐς προσήνεγκαν και έαυτους υπέταξαν τοΐς πανωλέθροις 
έκείνων θεσπίσμασιν, ύφ’ ών ένεπαίχθησαν εικότως έπι πολύ, 
δι’ ιερών άνιέρων кол καθαρμών μολυνόντων, και προστιθέν- 
των την έξάγιστον οϊησιν, και προφητών και προφητίδων τής 
όντως άληθείας άποβουκολούντων ώς πορρωτάτω.

29 Οό τδ είδέναι μόνον Θεόν, ούδε το γιγνώσκειν τον άνθρω
πον έαυτδν και την έαυτου τάξιν (& και τοΐς νομιζομένοις ίδιώ- 
ταις, Χριστιανοΐς ούσι, πρόσεστι νυν), ύψηλοτέρα γνώσίς έστι 
φυσιολογίας кал άστρονομίας και πάσης τής περί αύτάς φιλο
σοφίας, άλλα καί τδ είδέναι τδν καθ’ ημάς νουν την έαυτου

is άσθένειαν και ταύτην ίάσασθαι ζητεΐν πολλώ κρεϊττον άσυγ- 
κρίτως άν εϊη του είδέναι кал διερευνάν άστρων μεγέθη και φύ
σεων λόγους, γενέσεις τε τών κάτω και περιόδους τών άνω, 
τροπάς τε кал έπιτολάς, στηριγμους кал άναποδισμούς, άπο- 
στάσεις τε καϊ συνελεύσεις, και πάσαν άπλώς την έκ πολυκινη- 

2οσίας έκεϊ πολυειδέστατον σχέσιν. Ό γάρ γνους την έαυτου 
άσθένειαν νους, εύρεν δθεν άν είσέλθοι πρδς σωτηρίαν και έγ- 
γίσοι τφ φωτι τής γνώσεως καί λάβοι σοφίαν άληθή και τφ  
αίώνι τούτω μη συγκαταλυομένην.

30 Πάσα λογική και νοερά φύσις, εϊτ’ άγγελικήν εϊποι τις εϊτ’ 
25 άνθρωπίνην, ούσίαν έχει τήν ζωήν, δι’ ήν και διαμένει έπίσης

καθ’ ΰπαρζιν άθάνατος, διαφθοράν ούκ έπιδεχομένη. Άλλ’ ή 
μέν έν ήμΐν λογική και νοερά φύσις ού μόνον ούσίαν έχει τήν 
ζωήν, άλλά καί ένέργειαν ζωοποιεί γάρ кал τδ συνημμένον 
σώμα, δι’δ και τούτου λέγοιτ’άν ζωή* και όταν τούτου λέγηται
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καυχώνται δτι γνω ρίζουν τά πάντα, ενώ δεν μπόρεσαν νά  κατα
λάβουν με τη φιλοσοφία τίποτε άπ ό  τά προλεχθέντα, ένόμισαν  
δτι ό  αρχών του νοητού σκότους καί δλες οί υ πό τις δ ιαταγές του  
στασιαστικές δυνάμεις δεν είναι μόνο επάνω  ά π ό  αυτούς, άλλά  
είναι καί θεοί, τούς έτίμησαν μέ να ούς καί τούς πρόσφ εραν θυ
σίες καί ύπέταξαν τούς εαυτούς των cf εκείνα τά ολέθρια θεσπί
σματα, άπ ό  τά όποια  έμπαίχθηκαν π ολύν καιρό εύλογα  μέ ιε
ρούς άνίερους καθαρμούς πού μολύνουν καί προσθέτουν τη ν ε
πάρατη ά λ α ζο νε ία , καί δ ιά  π ρ οφ η τώ ν καί π ρ οφ η τίδω ν π ού  
άπομακρύνουν υπερβολικά άπ ό  την πραγματική αλήθεια.

29 Ό χ ι  μόνο τό  νά  γνω ρίζη τον Θ εό ούτε μόνο τό νά  γνω ρίζη  
ό άνθρω πος τον έαυτό του καί την τάξι του (πράγματα πού  τώ
ρα είναι δυνατά καί γ ιά  τούς Χ ριστιανούς πού θεω ρούνται ιδι
ώτες) άποτελεί γνώ σι υψηλότερη άπ ό  τη φυσιολογία  καί άστρο- 
νομία καί άπ ό  όλη τη σχετική μέ αύτές φιλοσοφία, άλλά καί τό  
νά  γνω ρίζη ό  νους μας την άσθένειά του καί νά προσπαθη νά  τή 
θεραπεύση είναι άσυγκρίτω ς άνώτερο ά π ό  τό νά  γνω ρίζη  καί 
ερευνά τά μεγέθη τών άστρων καί τούς λόγους τών φύσεων, τις 
γενέσεις τών κάτω καί τις περιόδους τών άνω, τις τροπές καί έμ- 
φανίσεις, τις εύστάθειες καί άναποδίσεις, τις άποστάσεις καί συν
αντήσεις, καί γενικά  δλη την εκεί πολυειδέστατη σχέσι άπ ό  τήν  
πολυκινησία. Δ ιότι ό  νους, πού γνω ρίζει τήν άσθένειά του, εύρη- 
κε ά π ό  πού θά  μπορούσε νά  είσέλθη στή σωτηρία καί νά  έγγίση  
τό φώς της γνώ σεω ς καί νά  λάβη άληθινή σοφία πού δέν συγ- 
καταλύεται μαζί μέ τον αιώ να τούτον. 30

30 Κ άθε φύσις λογική καί νοερή, είτε αγγελική είνα ι είτε άν- 
θρώπινη, ουσία εχει τη ζω ή, λόγω  της οποία ς διαμένει έξ ίσου  
άθάνατη κατά τήν ύπαρξι, χω ρίς νά  επιδέχεται φ θορά. ’Α λλά  ή  
μεν νοερή καί λογική φύσις πού είναι σέ μάς δέν εχει τή ζωή μό
νο  ούσία άλλά καί ένέργεια* διότι ζω οποιεί καί τό  συνημμένο  
σώμα, γ ι’ αύτό καί μπορεί ν ά  λέγεται ζωή αύτού, καί ότα ν λέγε-
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ζωή, πρός έτερον ή ζωή λέγεται кал ένέργειά έστιν αυτής' προς 
yap έτερον ούδέποτ ’ άν λέγοιτο ουσία καθ ’ αυτήν. Ή δε των άγ- 
γέλων νοερά φύσις ούχι και ένέργειαν τοιαύτην έχει την ζωήν 
ού γάρ συνημμένον έλαβεν έκ γης παρά Θεού σώμα, ϊνα και 

5 ζωοποιόν λάβη πρός τούτο δύναμιν. Δεκτική μέντοι και αυτή 
των έναντίων έστί, κακίας δηλονότι και άγαθότητος. Кал τούτο 
παριστάσιν οί πονηροί των άγγέλων, έκπτωσιν ύποστάντες διά 
τήν έπαρσιν. Σύνθετοί πως τοιγαροϋν είσι και οί άγγελοι, έκ τε 
τής καθ’ έαυτους ούσίας кал μιας των έναντίων ποιοτήτων, 

ίο άρετής φημι και πονηριάς. 'Όθεν δείκνννται μηδ’ ούτοι ούσίαν 
έχοντες τήν άγαθότητα.

31 Ή των άλογων ζώων έκάστον ψυχή, ζωή έστι του κατ’ 
αύτήν έμψυχου σώματος* και ούκ ούσίαν άλλ’ ένέργειαν έχει 
ταΰτα τήν ζωήν, ώς πρός έτερον ούσαν άλλ’ ού καθ’ αύτήν.

η Λύτη γάρ ούδέν έτερον έχουσα όράται, δτι μή τά ένεργούμενα 
διά τού σώματος* δι ’ δ καί λυομένω τούτφ, συνδιαλύεσθαι 
άνάγκη' θνητή γάρ έστι του σώματος ούχ ήττον, έπει παν δπερ 
έστί, πρός τό θνητόν έστί τε кал λέγεται. Δι ’ δ και θανόντι συνα- 
ποθνήσκει.

32 Ή των άνθρώπων έκάστου ψυχή, έστι μέν και του κατ ’ αύ
τήν έμψύχου σώματος ζωή καί ζωοποιόν έχει τήν ένέργειαν 
πρός έτερον όρωμένην, πρός αύτό δηλαδή τό παρ’ αύτής ζωο
πο ιούμενον άλλ’ ού μόνον ένέργειαν, άλλα кал ούσίαν έχει τήν 
ζωήν ώς ζώσα καθ’ αύτήν. ~Εχουσα γάρ όράται τήν λογικήν

25 καί νοεράν ζωήν, φανερώς έτέραν ούσαν παρά τήν του σώμα
τος καί των δσα διά του σώματος. Δι’ δ και λυομένου του 
σώματος αυτή ού συνδιαλύεταν πρός δέ τφ μή συνδιαλύεσθαι 
καί άθάνατος διαμένει, ώςμή πρός έτερον όρωμένην, άλλ’ ού
σίαν έχουσα τήν καθ ’ αύτήν ζωήν.
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ται ζωή αυτοί) ή ζωή άναφέρεται σέ άλλο κι αυτό είναι ενέργεια 
της, άφοΰ προς άλλο πράγμα ή ζωή ποτέ δεν θά μπορούσε νά 
λέγεται ουσία καθ’ έαυτήν. Ή  νοερή των άγγέλων όμως φύσις 
δεν εχει τή ζωή ώς τέτοιαν ενέργεια* διότι δεν ελαβε άπό τον 
Θεό συνημμένο σώμα άπό τή γή, γιά νά πάρη καί ζωοποιό προς 
τούτο δύναμι. "Ομως είναι κι’ αυτή δεκτική των εναντίων, 
δηλαδή της κακίας καί της άγαθότητος. Κι’ αυτό παριστάνουν 
οί πονηροί άγγελοι, πού άπό επαρσι ύπέστησαν εκπτωσι. 
Σύνθετοι λοιπόν είναι κάπως καί οί άγγελοι, άπό την ούσία 
τους καί άπό μιά των εναντίων ποιοτήτων, δηλαδή της αρετής 
καί της πονηριάς. Έτσι άποδεικνύεται ότι ούτε αυτοί έχουν 
ούσία τήν άγαθότητα.

31 Ή  ψυχή καθενός άπ ό  τά άλογα  ζώ α είναι ζωή του εμψύ
χου με αυτήν σώματος, κι’ αυτά τά ζώ α δέν έχουν ούσία  άλλά  
ενέργεια τή ζω ή, άφου αύτή δέν είναι καθ’ έαυτήν άλλά  είναι 
σχετική με άλλο. Δ ιό τ ι αυτή φ αίνεται νά  μή εχη τίποτε άλλο  
εκτός άπό τά ενεργού μένα διά  τού σώματος. Γι’ αυτό καί όταν  
λύεται αυτό, κατ’ άνάγκη συνδιαλύεται κι’ αυτή* διότι είναι όχι 
λιγώτερο ά π ό  τό  σώμα θνητή, έπειδή π α ν ό,τι ύπάρχειι, πρ ός τό  
θνητό υπάρχει καί λέγεται. Γι’ αυτό καί, όταν πεθάνη αυτό, π ε
θαίνει μαζί του κι’ αύτή. 32

32 Ή  ψυχή καθενός ά π ό  τούς άνθρώ πους, είναι βέβαια ζωή  
καί του κατ’ αυτήν εμψύχου σώματος κι’ εχει ζω οπ οιό  ενέργεια , 
παρατηρούμενη  π ρ ό ς  ά λλο  π ρ ά γμ α , δηλαδή  π ρ ό ς  α ύτό  π ο ύ  
ζω οποιείται άπ* αύτήν. Έ χ ε ι  όμω ς τή ζωή όχι μ όνο  ενέρ γεια  
άλλά καί ούσία, άφου ζή καθ’ έαυτήν. Δ ιότι βλέπεται νά  εχη τή 
λογική καί νοερή ζω ή, πού είναι φανερά άλλη ά π ό  τή ζω ή του  
σώματος καί τών σχετικών μέ τό σώμα. Γι’ αύτό καί όταν λύεται 
τό σώμα, αύτή δέν συνδιαλύεται, άλλ’ έκτός του ότι δέν συνδια- 
λύεται διαμένει καί άθάνατη, διότι δέν παρατηρεΐται π ρ ός κάτι 
άλλο, άλλά ούσία εχει τήν καθ’ έαυτήν ζωή.
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33 Ή λογική και νοερά ψυχή ούσίαν μεν έχει τήν ζωήν, άλλα 
δεκτικήν των έναντίων, κακίας δηλονότι кал άγαθότητος. 
'Όθεν δείκνυται μή ουσίαν έχουσα τήν άγαθότητα, ώσπερ ουδέ 
τήν κακίαν, άλλ’ οίόν τινα ποιότητα, καθ' έκατέραν όπότε πα-

5 ρείη διατιθεμένη. Πάρεστι δέ ου τοπικώς, άλλ’ήνίκ’ άν ή νοερά 
ψυχή, το αότεζούσιον λαβοϋσα παρά του κτίσαντος, νεύση προς 
αύτήν καϊ ζην έθελήση κατ’αύτήν. Διό кал σύνθετός έστίπως ή 
λογική και νοερά ψυχή, ούκ έκ τής άνωτέρω είρημένης ένερ- 
γείας (αϋτη γάρ προς έτερον ούσα σύνθεσιν έμποιεϊν ού πέφυ

ιό κεν), άλλ’ έκ τής κατ’αύτήν ούσίας και μιας ήστινοσουν των εί- 
ρημένων έναντίων ποιοτήτων, άρετής φημι кал πονηριάς.

34 Ό άνωτάτω νους, τό άκρον άγαθόν, ή ύπέρζωος кал ύπέρ- 
Θεος31 φύσις, πάντη τε και πάντως άνεπίδεκτος ούσα των έναν
τίων, φανερώς ού ποιότητα άλλ’ ούσίαν έχει τήν άγαθότητα32.

is Διό καϊ παν δπερ άν έννοήσειέ τις άγαθόν, έν έκείνω έστί, μάλ
λον δέ έκεϊνός έστι кал ύπέρ έκεινό έστν και παν δπερ έν 
έκείνφ τις έννοήσειεν, άγαθόν έστι, μάλλον δέ άγαθότης και 
ύπεράγαθος άγαθότης έστί. Και ή ζωή έν αύτφ έστι, μάλλον δέ 
αύτός έστιν ή ζωή33' άγαθόν γάρ ή ζωή και άγαθότης έν αύτφ ή 

2ο ζωή. Και ή σοφία έν αύτφ έστι, μάλλον δέ αύτός έστιν' άγαθόν 
γάρ ή σοφία καί άγαθότης έν αύτφ ή σοφία, και ή άϊδιότης καϊ ή 
μακαριότης και άπλώς άπαν, δ τις άν έννοήσειεν άγαθόν. Και 
ούκ έστιν έκει διαφορά ζωής και σοφίας кал άγαθότητος34 και 
των τοιούτων. Πάντα γάρ ή άγαθότης έκείνη συνειλημμένως 

25 κα\ ένιαίως καί άπλουστάτως συμπεριβάλλεν καϊ έκ πάντων 
καϊ νοείται καϊ καλείται των άγαθών, καϊ έν καϊ άληθές έστιν,

31. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Περί θείων όνομάτων 2,3. Χρήστου, ΕΠΕ, σ.
68. PG 3,640Β.

32. Του αύτοϋ Περ\ θείων όνομάτων 4,1. Χρήστου 90έ. PG 3,693β.
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33 Ή  λογική καί νοερή ψυχή έχει βέβαια ούσία τή ζωή, άλλά 
δεκτική των έναντίων, δηλαδή τής κακίας καί τής άγαθότητος. 
Επομένως δεικνύεται δτι δεν έχει ούσία τήν άγαθότητα, δπως 
ούτε την κακία, άλλά σάν ένα είδος ποιότητος, διακείμενη κατά 
περιστάσεις σύμφωνα μέ τή διάθεσί της προς τή μιά ή τήν άλλη. 
Καί δεν παρευρίσκεται τοπικά ή άγαθότης, άλλά μόνο δταν ή 
νοερή ψυχή, άφού ελαβε το αυτεξούσιο άπό εκείνον πού τήν 
έκτισε, στραφή προς αύτήν καί θέληση νά ζή σύμφωνα μ’ αύ- 
την. Γι’ αύτό καί ή λογική καί νοερή ψυχή είναι κάπως σύνθετη, 
δχι άπό τήν ενέργεια γιά την οποία έλέχθηκε παραπάνω (διότι 
αύτή, άφού άναφέρεται προς άλλο, δεν είναι καμωμένη νά 
προκαλή σύνθεσι), άλλά άπό τήν ούσία της καί άπό μιά όποια- 
δήποτε άπό τις προαναφερθείσες ενάντιες ποιότητες, δηλαδή 
την άρετή καί τήν πονηριά.

34 Ό  άνώτατος νους, τό άκρο άγαθό, ή ύπέρζωη καί ύπέρ- 
θεη31 φύσις, άφού είναι έντελώς καί οπωσδήποτε άνεπίδεκτη 
των έναντίων, φανερά έχει τήν άγαθότητα δχι ποιότητα άλλά 
ώς ούσία32. Γι’ αύτό καί κάθε άγαθό, πού θά μπορούσε νά 
σκεφθή κανείς, ύπάρχει σ’ εκείνον. Μάλλον δε εκείνος είναι τό 
άγαθό καί είναι επάνω άπό έκεΐνο. Καί κάθε τι πού θά έννοήση 
κανείς σ’ εκείνον, είναι άγαθό, μάλλον δε είναι άγαθότης καί 
ύπεράγαθη άγαθότης. Καί ή ζωή ύπάρχει σ’ αύτάν, μάλλον δε 
αύτός είναι ή ζωή33, διότι ή ζωή είναι άγαθό καί άγαθότης είναι 
σ’ αύτόν ή ζωή. Καί ή σοφία ύπάρχει σ’ αύτόν, μάλλον δε αύτός 
είναι* διότι ή σοφία είναι άγαθό καί άγαθότης σ’ αύτόν είναι ή 
σοφία καί ή άϊδιότης καί ή μακαριστής, καί γενικά κάθε άγαθό 
πού θά μπορούσε νά έννοήση κανείς. Καί δεν ύπάρχει έκεΐ δια
φορά ζωής καί σοφίας καί άγαθότητος33 34 καί των παρομοίων. 
Διότι ή άγαθότης έκείνη συμπεριβάλλει κατά τρόπο ένιαΐο καί 
άπλούστατο τά πάντα συγκεντρωτικά- καί άπό δλα τά άγαθά

33. Ίοχ 11,25.
34. Κατά τάν Διονύσιον ή υπεράγαθος άγαθότης είναι ούσιοποιός καί 

ζωοποιός καί σοφοδότις, Περ'ι θείων όνομάτων 5,2. Χρήστου 150.
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δπερ άν τις έννοήσειε και εΐποι περί αύτής άγαθόν. Εκείνη δε 
ού τοδτό έστι μόνον, δπερ άληθώς νοείται και παρ’ αύτών των 
Θεοσόφφ νφ νοούντων και πνευματοκινήτω γλώσση θεολο- 
γουντων, άλλ’ ώς άρρητός τε και άπερινόητος, και ύπέρ ταΰτά 

5 έστι, και του ένιαίον και της ύπερφυοΰς άπλότητος ούκ Απολεί
πεται, μία οδσα πανάγαθος кал ύπεράγαθος άγαθότης. Κατά 
τούτο γάρ μόνον καί νοείται και καλείται, και κατά τούτο παρά 
μόνων των πρός την κτίσιν οίκείων ένεργειών ό ποιητής και 
δεσπότης τής κτίσεως, δτι έστι πανάγαθος кал ύπεράγαθος 

ίο άγαθότης, ούσίαν έχων την Αγαθότητα. Aid και τής πρός αύτήν 
έναντιότητος πάντη τε καί πάντως έστιν Ανεπίδεκτος■ ουδέ γάρ 
ούδεμιή, έναντίον οόσίq. έστίν.

35 Ή πανάγαθος αΰτη και ύπεράγαθος άγαθότης και πηγή 
έστιν άγαθότητος35. Κα\ τούτο γάρ άγαθόν кал Αγαθών τό άκρό- 

ΐ5 τατον καί ούκ ήν άπείναι τής παντελούς άγαθότητος. Έπει δε 
νούς έστιν ή ύπερτελής κα) παντελής άγαθότης, τί ποτ’ άν έτε
ρον εϊη τό παρ ’ αύτής ώς έκ πηγής προϊόν ή λόγος, κα) λόγος ού 
κατά τόν ήμέτερον προφορικήν λόγον; ού νοΰ γάρ οδτος, Αλλά 
σώματος νφ κινουμένου' ούδέ κατά τόν ήμέτερον ένδιάθετον 

2ο λόγον, φθόγγων γάρ οίονει τύποις κάκεΐνος έν ήμίν διατιθέμε
νος γίνεται' άλλ’ ούδέ κατά τόν ήμέτερον έν διανοίψ λόγον, κάν 
χωρίς φθόγγων fi, έπιβολαίς άσωμάτοις πάντη συμπεραιούμε- 
νος, κάκείνος γάρ μεθ’ ήμάς έστι κα) διαλειμμάτων δεϊται κα) 
χρονικών ούκ όλίγων διαστημάτων, διεζοδικώς προϊών, και έξ 

25 άρχής άτελούς πρός τό έντελϊς συμπέρασμα προαγόμενος' άλλά 
κατά τόν έμφύτως ήμίν, έζ οδ γεγόναμεν παρά τού κτΐσαντος 
ήμάς κατ’ είκόνα36 οίκείαν, έναποκείμενον τφ νφ λόγον, τήν

35. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Π ερί θ είω ν  όνομάτω ν 4 ,Ιέ. Χρήστου 92έ.
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νοείται και καλείται, και είναι ένα και άληθινό, παν δ,τι θά 
μπορούσε νά έννοηση καί νά είπη κανείς γι’ αυτήν άγαθό. Ε 
κείνη όμως δχι μόνο είναι αυτό, πού άληθινά νοείται καί άπό αυ
τούς πού σκέπτονται μέ θεόσοφο νσΰ καί θεολογούν μέ πνευμα- 
τοκίνητη γλώσσα, άλλα ώς άρρητη καί άπερινόητη, είναι καί 
ύπεράνω αυτών, καί δεν υστερεί της ένότητος καί της υπερ
φυούς άπλότητος, επειδή είναι μία πανάγαθη καί υπεράγαθη 
άγαθότης. Διότι μόνο ώς προς αυτό νοείται καί καλείται, καί μά
λιστα ώς προς αυτό άπό μόνες τις προς την κτίσι οικείες ενέργει
ες, ό ποιητής καί δεσπότης της κτίσεως, δτι είναι πανάγαθη καί 
ύπεράγαθη άγαθότης, έχοντας ουσία την άγαθότητα. Γι’ αυτό 
είναι εντελώς καί οπωσδήποτε άνεπίδεκτος της προς αυτήν 
έναντιότητος· διότι δεν είναι ενάντιος προς καμμιά ουσία.

35 Α ύτή  ή π α νά γα θ η  καί ύ π ερ ά γα θ η  ά γ α θ ό τη ς  ε ίνα ι κ α ί  
πηγή άγαθότητος35. Δ ιότι κι αυτό είναι άγαθό, τό άκρότατο τών 
άγαθώ ν, καί δεν ήταν δυνατό ν ’ άπουσιάζη ά π ό  την τέλεια ά γ α 
θότητα. Ε π ε ιδ ή  όμω ς ή ύπερτέλεια  καί παντέλεια  ά γα θ ότη ς  
είναι νούς, τί άλλο θά  μπορούσε νά  είναι τό  προερχόμενο ά π ό  
αύτην σάν πηγή, παρά  λόγος, καί μάλιστα λόγος πού δεν γ ίνε 
ται σύμφωνα μέ τον δικό μας προφ ορικό λόγο , διότι τούτος ό  
προφορικός μας λόγος δεν άνηκει σε νσΰ, άλλά σε σώμα κινού
μενο ά π ό  νσΰ; ούτε σύμφωνα μέ τον δικό μας ένδιάθετο λόγο , 
διότι κι’ εκείνος γίνεται μέσα μας σάν νά  ρυθμίζεται μέ τύπους  
φ θ ό γγω ν  άλλ’ ούτε σύμφωνα μέ τον δικό μας διανοητικό λόγο , 
άκόμη κι* ά ν  είναι χω ρίς φ θ ό γγο υ ς , τελειούμενος μέ εντελώ ς  
άσώματες επιβολές, διότι κι’ εκείνος είναι έπειτα ά π ό  μάς καί 
χρειάζεται διαλείμματα καί δχι λ ίγ α  χρονικά  διαστήματα, κ ι
νούμενος συνεχώς καί προχω ρώ ντας ά π ό  άτελή άρχή π ρ ός τό  
τέλειο συμπέρασμα* άλλά πού γίνεται σύμφω να μέ τόν  έμφυτο  
σέ μάς λόγο , ά π ό  τότε πού έγίνα μ ε ά π ό  τόν  κτίστη κατά  τή ν  
εικόνα του36, σύμφωνα μέ τόν άποκείμενο στον νσΰ λόγο , δηλα-

36. Γεν. 1,27.
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άεί συνυπάρχουσαν αύτφ γνώσιν, ήτις καί μάλιστα έκεΐ έπι του 
άνωτάτω νού τής παντελούς και ύπερτελοΰς άγαθότητος, παρ ’ 
ή μηδέν άτελές, πλήν του έζ αυτής είναι, πάντα έστιν άπαραλ- 
λάκτως δσα έκείνη. Διό και Υιός ό άνωτάτω Λόγος έστί τε και 

5 παρ' ημών καλείται, ϊν’ έπιγνώμεν αυτόν δντα τέλειον έν ύπο- 
στάσει τελείμ τε και ίδίμ, ώς έκ του Πατρός δντα кал κατά 
μηδέν λειπόμενον τής πατρικής ούσίας, άλλ’ άπαραλλάκτως

9

τόν αύτόν έκείνω δντα, εί και μη καθ’ ύπόστασιν, ή το έξ εκεί
νου γεννητώς θεοπρεπώς είναι παρίστησι, τόν Λόγον.

* ·
36 Ή άγαθότής, ή ·ώς έκ πηγής τής νοερας άγαθότητος 

προϊουσα γεννητώς, έπει Λόγος έστί, Λόγον δέ πνεύματος 
χωρίς ούδ’ άν τις νουν έχων έννοήσειε' διά τούτο και το Πνεύμα 
τό άγιον ό έκ Θεού Θεός^λόγος συμπροϊόν έκ τού Πατρος έχει' 
Πνεύμα δέ, ού Κατά τό συνόν τφ ήμετέρω διά τών χειλέων 

is λόγω, σώμα γάρ τούτο καί δι ’ όργανικών σωμάτων έν αρμόζε
ται τφ ήμετέρω λόγω' άλλ’ ουδέ κατά τό συνόν, εί και άσωμά- 
τως, τφ καθ’ήμάς ένδιαθέτφ καί κατά διάνοιαν λόγω, κάκεΐνο 
γάρ όρμή τίς έστι τού νού, τφ ήμετέρω λόγω συνδιατεινομένη 
χρονικώς καί διαστημάτων δεομένη τών αύτών, καί έξ άτελοΰς 

20 προϊούσα είς τελείωσιν. ’Εκείνο δέ τό Πνεύμα τού άνωτάτω 
Λόγου, οΐόν τις έρως έστίν άπόρρητος τού γεννήτορος προς αύ
τόν τόν άπορρήτως γεννηθέντα Λόγον* ώ καί αύτός ό τού Πα- 
τρός έπέραστος Λόγος καί Υιός χρήται προς τόν γεννήτορα, 
άλλ’ ώς έκ τού Πατρος έχων αύτόν συμπροελθόντα καί συμφυ- 

25 ώς έν αύτφ άναπαυόμενον37. Παρ’ ού Λόγου, διά σαρκός όμι- 
λήσαντος ήμίν, καί τό όνομα τής διαφόρου παρά τού Πατρός 
ύπάρξεως έδιδάχθημεν τού Πνεύματος' καί μη τού Πατρός εί-
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δή την πάντοτε συνυπάρχουσα o’ αυτόν γνώσι, ή οποία ιδιαίτε
ρα έκεΐ, στον άνώτατο νου της παντέλειας καί υπερτέλειας άγα- 
θότητος, δίπλα οτήν οποία δεν υπάρχει τίποτε άτελες, πλήν τού 
δτι προέρχεται άπ5 αυτήν, είναι άπαράλλακτα παν δ,τι είναι εκεί
νη. Γι’ αυτό ό άνώτατος Λόγος είναι καί καλείται άπό μάς Υιός, 
γιά νά γνωρίσωμε δτι αυτός είναι τέλειος, σε ύπόστασι τέλεια καί 
ιδιαίτερη, έφ’ δσον προέρχεται άπό τόν Πατέρα καί δεν υπολεί
πεται καθόλου άπό την πατρική ουσία, άλλ’ είναι άπαράλλακτα 
ό ίδιος μ’ εκείνον, άν καί όχι κατά ύπόστασι, ή οποία παρουσιά
ζει θεοπρεπώς τό άπό εκείνον γεννητό, δηλαδή τόν Λόγο.

36 Ή  άγαθότης αυτή προέρχεται γεννητως άπό τή νοερή 
άγαθότητα σάν άπό πηγή, επειδή είναι Λόγος, καί λόγο δεν 
μπορεί νά έννσήση χωρίς πνεύμα όποιος έχει νου* γι’ αυτό καί ό 
άπό τόν Θεό Θεός Λόγος έχει συμπροερχόμενο άπό τόν Πατέρα 
τό άγιο Πνεύμα, καί μάλιστα Πνεύμα όχι σάν αυτό πού συνυ
πάρχει στον δικό μας μέσω των χειλέων λόγο, διότι αύτό είναι 
σώμα καί έναρμόζεται στο λόγο μας με όργανικά σώματα* άλλ9 
ούτε σάν αύτό πού συνυπάρχει, άν καί κατά τρόπο άσώματο, 
στον δικό μας ένδιάθετο καί κατά διάνοια λόγο, διότι κι’ εκείνο 
είναι ορμή τού νού, ή όποια έπεκτείνεται χρονικά μαζί με τόν 
δικό μας λόγο, χρειάζεται τά ίδια διαστήματα καί προχωρεί άπό 
τό άτελες προς τήν τελείωσι. ’Εκείνο τό Πνεύμα τού άνωτάτου 
Λόγου είναι σάν ένας άπόρρητος έρως τού γεννήτορος προς τόν 
ίδιο τόν γεννηθέντα Λόγο, τό όποιο Πνεύμα χρησιμοποιεί καί ό 
έπέραστος Λόγος καί Υιός τού Πατρός πρός τόν γεννήτορα, κι’ 
αύτό, επειδή τόν έχει συμπροελθόντα άπό τόν Πατέρα καί άνα- 
παυόμενον συμφυώς μέσα σ’ αύτάν37. ’Από αύτόν τόν Λόγο, ά- 
φσύ μας συναναστράφηκε με σάρκα, έδιδαχθήκαμε τό όνομα 
της διαφορετικής άπό τόν Πατέρα ύπάρξεως τού Πνεύματος, 
καί ότι αύτό δεν είναι μόνο τού Πατρός άλλά καί αύτσΰ. Διότι,

37. Τό Πνεΰμα «τό έκ τοΰ Πατρός έκπορευόμενον και έν τφ ΎΙφ άναπαυό- 
μενον*. Δοξασηχόν'Βσπεφ,νον Πεντηκοστής.
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ναι τούτο μόνον, άλλα και αότοΰ. «Το Πνεύμα yap, φησί, τής 
άληθείας, δ παρά του Πατρός έκπορεύεται»38, ιν'ήμεϊς έπιγνώ- 
μεν ού Λόγον μόνον, άλλα και Πνεύμα έκ του Πατρός, ου γεν
νώ μενον, άλλ’ έκπορευόμενον δν δέ και του Υίοΰ, παρά του 

5 Πατρός τοΰτ’ έχοντος ώς άληθείας και Σοφίας και Λόγου 
Πνεύμα. Λόγος γάρ ή άλήθεια και ή Σοφία τφ γεννήτορι κατάλ
ληλος, δς τφ Πατρι έπ’ αύτφ χαίροντι, συγχαίρει κατά το παρ’ 
αότοΰ διά του Σολομώντος είρημένον «έγώ ήμην, ή συνέχαιρον 
αύτφ»39. Ούκ έχαιρον, είπεν, άλλά συνέχαιρον. Λυτή γάρ ή Πα- 

ιο τρός τε και Υίοΰ προαιώνιος χαρά το Πνεΰμα το άγιόν έστιν, 
ώς κοινόν μέν αύτοίς κατά την χρήσιν, δι ’ δ παρ ’ άμφοτέρων 
καί πρός τους άξιους πέμπεται, μόνου δε τοΰ Πατρός καθ’ 
ΰπαρξιν ύπάρχον, δι’ δ και παρ’ αότοΰ μόνου έκπορεύεται καθ’ 
δπαρζιν.

37 Τούτου τοΰ άνωτάτω έρωτος την εικόνα кал ό κατ’ εικό
να40 τοΰ θεοΰ κτισθεϊς ήμών έχει νοΰς πρός την παρ ’ αότοΰ και 
έν αύτφ διηνεκώς ύπάρχουσιν γνώσιν, παρ ’ αότοΰ και έν αύτφ 
καί τοΰτον δντα και συμπροϊόντα παρ’ αότοΰ τφ ένδοτάτω 
λόγω. Καί τούτου δείγμα έναργέστατον кал τοις μη τά ένδοτά- 

20 τω έαυτών δυναμένοις καθοράν ή πρός τό είδέναι των Ανθρώ
πων άκόρεστος έφεσις. Άλλ’ έν έκείνω τφ άρχετύπω, έν 
έκείνη τη παντελείω κάϊ ύπερτελεΐ άγαθότητι, παρ’ ή μηδέν 
άτελές, πλήν τοΰ έξ αότής είναι, πάντα έστιν άπαραλλάκτως ό 
θειος έρως δσα έκείνη. Διό και Πνεΰμα άγιον καί Παράκλητος 

25 άλλος ούτός έστί τε και παρ ’ ήμών καλείται, ώς τφ  Λόγω συμ- 
παρομαρτών, ϊν’ ήμεΐς έπιγνώμεν δντα τέλειον, έν ύποστάσει 
τελείς, τε καί ίδίς, κατά μηδέν καί αύτόν λειπόμενον της τοΰ 
Πατρός οόσίας, άλλ’άπαραλλάκτως δντα τον αύτόν τφ  τε Υίφ 
καί τφ Πατρί, εί καί μη καθ’ ύπόστάσιν, ήτις έκ τοΰ Πατρός
38. 7ω. 15,26. 39. Π αροιμ. 8,30, «fj προσέχαιρον».
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λ έγει, «τό  Π νεύ μ α  τή ς  α λ ή θ εια ς  π ού  εκ π ο ρ εύ ετα ι ά π ό  το ν  
Πατέρα»38, γ ιά  νά  γνωρίσουμε εμείς δτι ά π ό  τον Π ατέρα προέρχε
ται όχι μόνο Λ όγος, άλλά καί Π νεύμα, όχι γεννώ μενο άλλά εκπο
ρευόμενο, τό όπ ο ιο  άνήκει καί στον Υ ιό , πού τό έχει ά π ό  τον  
Π ατέρα, ώς Π νεύμα άλήθειας καί σοφίας καί λόγου. Δ ιότι λόγος  
είναι ή άλήθεια καί ή σοφία κατάλληλη στον γεννήτορα , ό  ό
ποιος συγχαίρεται μέ τον Π ατέρα πού χαίρεται γ ι’ αύτόν, σύμ
φωνα με εκείνο πού έχει λεχθή άπ ό  αύτόν μέσω τού Σολομώντος* 
«έγώ ήμουν εκείνη πού συγχαιρόμουν μέ αύτόν»39. Δ εν  είπε έχαι- 
ρόμουν, άλλά συγχαιρόμουν. Δ ιότι αύτη ή προαιώ νια χα ρ ά  τού  
Π ατρός καί τού Υιού είναι τό άγιο  Πνεύμα, διότι είναι κ οινό  σ’ 
αύτούς κατά τήν χρήσι, γ ι’ αύτό  στέλλεται καί ά π ό  τούς δύο  
στούς άξιους, ενώ κατά την ΰπαρξι είναι μόνο τού Π ατρός, γ ι’ 
αύτό καί μόνο άπό αύτόν εκπορεύεται κατά την ΰπαρξι.

37 Τούτου τού άνωτάτου έρωτος την εικόνα έχει κα ί ό  νού ς  
μας πού έκτίσθηκε κατ’ εικόνα τού Θ εού40, γ ιά  την ά π ό  αύτόν  
καί μέσα σ’ αύτόν διαρκώ ς ύπ ά ρ χουσ α ν γνώ σι, πού  κι’ αύτός  
είνα ι ά π ό  αύτόν καί είνα ι μέσα σ’ α ύτόν καί προέρχεται ά π ό  
αύτόν μαζί μέ τον ενδότατο λόγο . Κι αύτού καθαρώτατο δείγμα, 
ά-κόμη καί γ ιά  εκείνους πού  δέν μ π ορ ούν ν ά  δ ια κ ρ ίνου ν  τά  
εσωτερικά τους, είναι ή άκόρεστη επιθυμία τών άνθρώ πω ν προς  
τη γνώσι. Ά λ λ ά  σ’ εκείνο τό άρχέτυπο, σ’ έκείνη την παντέλεια  
καί ύπερτέλεια αγαθότητα, στην όποια  δέν ύπάρχει τίποτε άτε- 
λές, έκτος τής άπ ό  αύτήν ύπάρξεω ς, ό  θείος έρως είναι άπαράλ- 
λακτα π α ν  δ,τι είναι έκείνη. Γι’ αύτό κι αύτός είναι καί καλείται 
άπ ό έμάς Π νεύμα άγιο  καί Π αράκλητος άλλος, διότι συνοδεύει 
τον Λ όγο , ώστε έμείς ν ά  γνω ρίσω με δτι είναι τέλειος, σέ ιδιαίτε
ρη τέλεια ύπόστασι, χω ρίς νά  ύπολείπεται κι’ αύτός κατά τίποτε  
της ουσίας τού Π ατρός, άλλ’ είναι άπαράλλακτα ό  ίδ ιος μέ τον  
Υ ιό  καί τον  Π ατέρα, ά ν  και όχι καθ’ ύπόστασιν, ή ό π ο ια  μας 
παριστάνει αύτόν νά  προέρχεται ά π ό  τον Π ατέρα κατά  τρόπο

4α Γέν. 1,27.



118 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

θεοπρεπώς έκπορεοτώς είναι τούτον παρίστησιν ήμΐν, και σε- 
φθώμεν ένα Θεόν άληθή τε και τέλειον, έν τρισιν ύποστάσεσιν 
άληθιναΐς και τελείαις?1’ ού τριπλονν, άπαγε, άλλ’ άπλοΰν. Ον 
γάρ τριπλή τις έστιν ή άγαθότης, ούδε τριάς άγαθοτήτων, άλλα 

5 τριάς άγια και σεβασμία και προσκυνητή, ή άνωτάτω άγαθότης 
έστίν, έξ έαντής εις έαυτήν χεομένη άρρεύστως και έφ ’ έαυτής 
έστώσα προ αιώνων θεοπρεπώς, άόριστός τε ούσα και παρά 
μόνης έαντής ώρισμένη, кал τά πάντα όρίζονσα και πάντων 
ύπερεκτεινομένη, και μηδέν των δντων έκτος έαντής έώσα.

38 ’Έχει μέν ούν кал ή των άγγέλων νοερά кал λογική φύσις 
νονν τε και λόγον έκ τον νον, και προς τον λόγον έρωτα τον νον, 
δς καϊ αότός έστιν έκ τον νον και σννεστιν άει τω τε λόγω και 
τφ νφ, και πνεύμα άν καλοΐτο, ώς τφ λόγω φύσει σνμπαρο- 
μαρτών. Άλλ ’ ούκ έχει και ζωοποιόν τό Πνεύμα τούτο · ούδε

π γάρ σννημμένον εϊληφεν έκ γής παρά Θεόν σώμα, ϊνα και ζωο
ποιόν τε και συνεκτικήν λάβη πρός τοντο δύναμιν. Ή δέ νοερά 
και λογική φύσις τής ψυχής, έπει γηΐνω σννεκτίσθη σώματι και 
ζωοποιόν έλαβε τό Πνεύμα παρά τον Θεόν42, δι ’ ον συνέχει και 
ζωοποιεί τό σννημμένον σώμα, παρ ’ ού καί δείκννται τοΐς σνν- 

20 ιονσιν, δτι νοερός έστιν έρως τό τον άνθρώπον πνεύμα, τό τον 
σώματος ζωοποιόν, δπερ έκ του νον έστι και τον λόγον έστί, 
καί έν τφ λόγψ καϊ τφ νφ έστι, καϊ έν έαντφ έχει τόν τε λόγον 
καϊ τόν νονν. Τοσοντον γάρ έρασμίαν έχει δι ’ αύτον φνσικώς 
τήν πρός τό οίκεϊον σώμα ή ψυχή συνάφειαν, ώς μηδέποτ’ άπο- 

25 λιπεΐν τοντο έθέλειν, μηδ’ άπολείπειν δλως, μή βίας έπενεχθεί- 
σης έκ νόσον δή τίνος μεγίστης ή πληγής έξωθεν.

39 Ή νοερά καϊ λογική φύσις τής ψυχής, μόνη νονν έχονσα 41
41. Βλ, Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 20,6. ΕΠΕ 4,264έ.
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θεοπρεπή καί έκπορευτό, καί νά λατρεύωμε ένα  Θ εόν άληθινό  
καί τέλειο, σε τρεις υποστάσεις άληθινές καί τέλειες* όχι τρ ι
πλόν, μακριά μιά τέτοια σκέψις, άλλά άπλόν. Δ ιότι δεν είναι τρι
πλή ή άγαθότης, ούτε τριάδα άγαθοτήτω ν, άλλά  τρ ιάδα  ά γ ια  
καί σεβάσμια καί προσκυνητή είναι ή άνωτάτη άγαθότης, πού  
χέείται άπ ό  τον έαυτό της π ρ ος τον εαυτό της άρρεύστω ς κ α ί 
ισταται επάνω  στον έαυτό της προ των αιώνων θεοπρεπώ ς, ό ν 
τας άόριστη καί οριζόμενη μόνο ά π ό  τον έαυτό της, ορ ίζοντας  
τά πάντα καί εκτεινόμενη πέρα ά π ό  τά πάντα καί μη άφ ήνοντας  
έξω άπό τον έαυτό της κανένα άπό τά όντα.

38 Έ χ ε ι  βέβαια καί ή νοερή καί λογική φύσις τω ν άγγέλω ν  
νού καί λόγο άπ ό  τον νοϋ, καί προς τον λόγο έρωτα του νοϋ, που  
καί αυτός είναι άπ ό  τον νού καί συνυπάρχει πάντοτε με τον λό
γ ο  καί με τον νοϋ  καί θά μπορούσε νά  ονομάζεται πνεύμα, αφ ού  
φύσει συνοδεύει πάντοτε τον λόγο. ’Α λλά δεν έχει καί ζω οπ οιό  
τό πνεύμα αυτό, διότι δεν έχει λάβει άπ ό  τόν Θ εό συνημμένα  
σώμα άπ ό  τη γη , ώστε νά  λάβη γ ι’ αύτό καί ζω οπ οιό  καί συνε
κτική δύναμι. ’Ε νώ  ή νοερά καί λογική φύσις τής ψ υχής, επειδή  
έκτίσθηκε μαζί με γή ινο  σώμα κι’ έλαβε άπ ό  τόν Θ εό ζω οπ οιό  
πνεύμα42, με τό όποιο  συνέχει καί ζω οποιεί τό συνημμένο σώμα, 
καί με τό όποιο  δεικνύεται στούς έχέφρονες ότι τό πνεύμα τού  
άνθρώπου είναι νοερός έρως, τό ζω οποιό  στοιχείο τού σώματος, 
τό όποιο  προέρχεται ά π ό  τόν νού καί είναι τού λόγου , και είναι 
μέσα στον λόγο  καί στο νοϋ, κι’ έχει μέσα του καί τόν λό γο  καί 
τόν νού. Δ ιότι ή ψυχή έχει δι’ αυτού φυσικώς τη ν πρ ος τό  σώμα 
της συνάφεια τόσο αγαπητή, ώστε ν ά  μή θέλη ποτέ νά  τό εγκα
τάλειψη, καί δεν τό εγκαταλείπει καθόλου, χω ρίς νά  έπιβληθη  
κάποια  βία ά π ό  φοβερή νόσ ο  ή κτύπημα εξωτερικά.

39
Ή  νοερή καί λογική φύσις τής ψ υχής, π ού  μόνη εχει νού

42. Σχετικά μέ τό Πνεύμα ώς πρόσθετο στοιχείο 6λ. Γςηγορίου Νύσσης, 
Είςτά "Ασματα 6, Jaeger VI, 173έ.
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και λόγον και πνεύμα ζωοποιόν, μόνη και των άσωμάτων Αγ
γέλων μάλλον κατ’ εικόνα του Θεού43, παρ’ αύτοΰ δεδημιούρ- 
γηται. Και τοΰτ’ έχει άμεταποίητον, καν μη έπιγνω την έαυτής 
άξίαν, και του κτίσαντος κατ’ εικόνα οίκείαν άξίως φρονή τε 

5 και πολιτεύηται. Ταΰτ’ άρα και μετά την προγονικήν έκείνην έν 
τφ παραδείσφ διά του ξύλου παράβασιν, και προ του σωματι
κού τόν τής ψυχής ήμεΐς ύποστάντες Θάνατον, δς έστιν ό Από 
τού Θεού ταύτηςχωρισμός, το καθ’ όμοίωσιν είναι θείαν άπο- 
βαλόντες, τό κατ’ εικόνα ούκ άπωλέσαμεν. Αποστέργουσα μεν 

ίο οδν ή ψυχή τήν πρός τά χείρω σχέσιν και προσκολλωμένη δι ’ 
Αγάπης τφ κρείττονι καί ύποταττομένη τούτφ διά των έργων 
καί των τρόπων τής Αρετής, φωτίζεται τε παρ ’ αύτοΰ και καλ- 
λύνεται βελτιουμένη και πειθομένη ταις έκείνου βουλαϊς кал 
παραινέσεσι, παρ’ ών και τήν δντως ζωήν τήν αιώνιον άπο- 

ΐ5 λαμβάνει. Αι’αύτής και τά συνημμένον άπαθανατίζει σώμα τής 
έπηγγελμένης έζαναστάσεως κατά καιρόν τυχόν кал δόξης άϊ- 
δίου μετασχόν. Μή Αποποιουμένη δε τήν πρός τά χείρω σχέσιν 
καί ύπόπτωσιν, παρ’ής αίσχος Ατιμοποιόν έμποιεϊτή του Θεού 
είκόνι, Αλλοτριοΰται καί άποικίζεται Θεού, τής δντως μακαρίας 

20 καί Αληθινής ζωής, ώς έγκαταλιποΰσα τούτον αύτή πρότερον, 
έγκαταλιμπανομένη δικαίως παρά τού κρείττονος.

40 Ή μετά τήν Ανωτάτω τριάδα τριαδική φύσις, ώς παρ ’ έκεί- 
νης κατ’είκόνα έκείνης πεποιημένη μάλλον των άλλων, νοερά, 
λογική τε καί πνευματική (τοιαύτη δέ έστιν ή άνθρωπίνη 

25 ψυχή)44, φυλάττειν όφείλει τήν έαυτής τάζιν κάϊ μετά θεόν είναι 
μόνον κάϊ τούτφ ύπεζεΰχθαι μόνω κάϊ ύποκεϊσθαι καϊ πείθε- 
σθαι καϊ πρός αύτόν όράν μόνον κάϊ κοσμεϊν έαυτήν τή διηνεκεΐ 
τούτου μνήμη κάϊ θεωρίςι κάϊ τή θερμοτάτη πρός αύτόν καϊ δια-

43. Βλ, Νικήτα Στηθάτου, Περί ψυχής, 22, «εΕίκών γάρ θεοΰ ψυχή νοερά,
νους καί λόγος», Π. Χρήστου, Νικήτα Στηθάτου μυστικά Συγγράμαμτα, α. 97έ.
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καί λόγο καί πνεύμα ζωοποιό, μόνη αυτή έχει δημιουργηθή 
άπό αυτόν περισσότερο καί άπό τούς άσώματους άγγέλους κατ’ 
εικόνα τοϋ Θεού43. Κι’ έχει τούτο τό προσόν άμεταποίητο, έστω 
κι’ άν δεν αντιλαμβάνεται την άξια της καί δεν φρονή καί δεν 
πολιτεύεται άντάξια προς την εικόνα τού κτίστη. Γι’ αυτό λοι
πόν, αφού μετά την προγονική εκείνη παράβασι διά τού ξύλου 
στον παράδεισο ύποστήκαμε εμείς πριν άπό τον σωματικό θά
νατο τον θάνατο της ψυχής, ό όποιος είναι ό χωρισμός της άπό 
τον Θεό, άν καί άποβάλαμε τό καθ’ όμοίωσι θεία, δεν έχάσαμε 
τό κατ’ εικόνα. "Οταν λοιπόν ή ψυχή άπορρίπτη τή σχέσι προς 
τά χειρότερα καί μέ την άγάπη προσκολλάται σιό άνώτερο καί 
υποτάσσεται σ’ αυτό με τά έργα καί τούς τρόπους της άρετής, 
φωτίζεται άπ* αυτό καί ομορφαίνει βελτιούμενη καί πειθόμενη 
στις βουλές καί παραινέσεις εκείνου, άπό τις όποιες άπολαμβά- 
νει τήν άληθινή όντως ζωή, τήν αιώνια. Δι’ αυτής άπαθανατίζει 
καί τό συνημμένο σώμα, άφοΰ τύχη στον κατάλληλο καιρό τήν 
έπηγγελμένη άνάστασι καί μετάσχη τής άΐδιας δόξας. "Οταν 
όμως δεν άπαρνήται την προς τά χειρότερα σχέσι καί κατάπιω- 
σι, διά τής οποίας πρσκαλεΐ άτιμωτική εντροπή στην εικόνα τού 
Θεού, άποξενώνεται καί άπομακρύνεται άπό τον Θεό, την πρά
γματι μακάρια καί άληθινή ζωή, έγκαταλειπόμενη δίκαια άπό 
τον άνώτερο, άφού αύτή τον έγκατέλειψε προηγουμένως.

40 Ή  μετά τήν άνώτατη Τ ριάδα τριαδική φύσις, επειδή κατα
σκευάσθηκε ά π ό  εκείνη κατ’ εικόνα της περισσότερο τώ ν άλλω ν  
νοερή, λογική καί πνευματική (τέτοια είνα ι ή άνθρω πίνη ψ υ 
χή)44, οφείλει νά  φυλάττη τήν τάξι της καί νά  είναι μόνο έπειτα  
άπό τόν Θ εό άκόλουθη, σ’ αυτόν μόνο νά  είναι ζευγμένη, νά  υ π ο 
τάσσεται καί νά  πείθεται, καί μόνο πρός αυτόν νά  βλέπη, ν ά  στο- 
λίζη τόν εαυτό της μέ τήν συνεχή μνήμη καί θεω ρία αυτού καί

44. Τό τριαδικό της είκόνος ό Γρηγόριος άπο δίδει στό τριμερές της 
ψυχής, ή όποια είναι νοερή, λογική καί πνευματική, άντιστοιχοΰσα πρός τό τρι
μερές τής θεότητος, Νουν, Λόγον, Πνεύμα. Ό  Νικήτας Στηθάτος τό άπο δίδει 
στό τριμερές τού άνθρωπον, ό όποιος άποτελείται άπό ψυχή, νού καί λόγο,
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πύρφ Αγάπη, δι ’ ών θαυμαστώς προς έαυτήν έπισπάται, μάλ
λον όέ έπεσπάτο ήν δτε την τής φύσεως έκείνης μυστικήν και 
Απόρρητον αΐγλην, και τηνικαυτα το κατ’ εικόνα Θεόν και 
όμοίωσιν ώς Αληθώς έχει, έπΐχαρις και σοφή και Θεία δια ταύ- 

5 της έκτε λουμένη. Διδάσκεται γάρ δι ’ αύτής, ή παρούσης έμφα- 
νώς ή έγγιζούσης Αφανώς, ώς έπι μάλλον νυν, τον μεν Θεόν 
ύπέρ έαυτήν, τδν δέ πλησίον ώς έαυτήν Αγαπάν45, κάντευθεν 
καί τήν έαυτής Αξίαν τε και τάξιν είδέναι και συντηρεϊν, και 
έαυτήν ώς Αληθώς Αγαπάν. « Ό γάρ Αγαπών τήν Αδικίαν μισεί 

ίο τήν έαυτου ψυχήν»46, και το κατ’ είκόνα είναι του Θεού47 δια- 
σπών τε και Αχρειών, παραπλήσιον ύφίσταται πάθος τοΐς υπό 
μανίας άνεπαισθήτως τάς έαυτών έλεεινώς διασπαράττουσι 
σάρκας. \Ανεπαισθήτως γάρ και αυτός λυμαίνεται και Αθλιώ- 
τατα διασπαράττει τήν έμφυτον έαυτου καλλονήν, διαρρήσσων 

is άφρόνως τδν ύπό τής άγάπης ένδον συμπληρούμενον τριαδικόν 
και ύπερκόσμιον κόσμον τής ίδιας ψυχής. Τί γάρ άδικώτερον, 
τί δέ όλεθριώτερον του τδν κτίσαντα кал κοσμήσαντα κατ’ εί
κόνα οίκείαν, καί διά τούτο παρασχόντα τής γνώσεως кал τής 
άγάπης τήν δυναμιν και τοΐς ταύτη καλώς χρωμένοις προσεπι- 

2ο δαψιλευόμενον τάς Απορρήτους δωρεάς και ζωήν τήν αιώνιον 
μήμεμνήσθαι καί καθοράν διηνεκώς έθέλειν και Αγαπάν; 41

41 "Εν τω ν τής ψυχής τής καθ ’ ήμάς χειρόνων και μάλλον και
πάνυ μάλλον τω ν άλλων χείρον ό νοητός και Αρχέκακός έστιν 
δφις, άγγελος νυν τής καθ’ έαυτδν πονηριάς έκ τής πρδς άν- 

25 θρώπους πονηράς ύποθήκης γενόμενος' τοσουτο κατώτερός τε 
κα) χείρων Απάντων, όσον έπεθύμησεν ύπερηφάνως έξομοιω- 
θήναι κατ’ έζουσίαν τφ  κτίσαντι, παρ’ ού τοσοϋτον έγκατελεί- 
φθη δικαίως, όπόσον αύτδς φθάσας αύτδν έγκατέλιπε’ τοσουτο 
δέ έγκατέλιπεν, ώς Αντίθετος έκείνφ και Αντικείμενος κα\ φα-

45. Μ ατθ. 22,37-39. М арк. 12,30έ. Λ ουκά  10,27. 46. Ψαλμ. 10,5.
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με τη θερμότατη καί διάπυρη προς αυτόν άγάπη , πράγματα με 
τά όποια  προσελκύει προς τον έαυτό της, ή μάλλον θά μπορούσε  
νά προσέλκυση κατά καιρούς την μυστική καί άπόρρητη αίγλη  
της φύσεως εκείνης. Κ αί τότε έχει πραγματικά τό κατ’ εικόνα  
καί όμοίωσιν Θ εού, καθιστάμενη με τη βοήθεια αυτής χαριτω 
μένη καί σοφή καί θεία. Δ ιότι διδάσκεται άπό αυτήν, είτε όταν  
είναι παρούσα φανερά είτε όταν πλησιάζη άφανώ ς, όπω ς περισ
σότερο τώρα συμβαίνει, V ά γα π ά  τον Θ εό παραπάνω  ά π ό  τον  
έαυτόν της καί τον πλησίον της σάν τον έαυτό της45, κι’ έτσι νά  
γνω ρίζη καί νά  διατηρή την άξια καί τάξι της, καί V ά γα π ά  τόν  
έαυτό της άληθινά. «Διότι όποιος ά γα π ά  την άδικία μισεί τήν  
ψυχή του»46 καί, διασπώ ντας καί άχρειώ νοντας τό κατ’ εικόνα  
τού Θ εού47, ύφίσταται πάθος παραπλήσιο με εκείνους πού άπ ό  
μανία κατασπαράζουν άνεπαίσθητα τις σάρκες τους έλεεινώς. 
Καθ’ όσον καί αυτός καταστρέφει καί κατασπαράζει άθλιώτατα  
τήν έμφυτη καλλονή του, ξεσχίζοντας μέ άφροσύνη τόν ά π ό  την 
άγάπη διαμορφούμενο στο εσωτερικό τριαδικό καί υπερκόσμιο  
κόσμο της ψ υχής του. Δ ιότι τί υπάρχει πιο άδικο, τί π ιο  ολέθριο  
άπό τό νά  μή θέλη νά  θυμάται καί νά  άντικρύζη διαρκώς καί νά  
άγαπά εκείνον που τόν έκτισε καί τόν διεκόσμησε σύμφω να μέ 
τήν εικόνα του καί γ ι’ αυτό τού έδωσε τη δύναμι τής γνώ σεω ς  
καί της άγάπης, καί σ’ εκείνους πού χρησιμοποιούν καλώ ς αυτή 
τη δύναμι πρόσφερε τις άπόρρητες δωρεές καί τήν αιώ νια ζωή; 41

41 "Ενα ά π ό  τά χειρότερα κακά τής ψ υχής μας, π ά ρ α  πολύ  
χειρότερο ά π ό  τά άλλα, είναι ό  νοητός καί άρχέκακος όφ ις, που  
τώρα έγινε άγγελος τής πονηριάς του λόγω  τής πρ ος τους α ν
θρώ πους πονηρής υποβολής* τόσο κατώτερος καί χειρότερος εί
ναι ά π ό  όλους, όσο επιχείρησε υπερήφ ανα  νά  έξομοιωθη σ’ εξ
ουσία μέ εκείνον που τόν έκτισε, ά π ό  τόν όπ ο ιο  τόσο έγκαταλεί- 
φθηκε δίκαια όσο αύτός τόν έγκατέλειψ ε πρ οη γουμ ένω ς, καί 
τόσο τόν έγκατέλειψε, ώστε νά  γίνη  άντίθετος μ* εκείνον καί άν-

47. Γεν. 1,27.
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νερώς ύπεναντίος τελέσαι. Εί ούν έκεΐνος άγαθότης έστι ζώσα 
και των ζώντων ζωοποιός, αύτόχρημα κακία ούτός έστι νεκρά 
και νεκροποιός. Έκεΐνος μεν γάρ ούσίαν έχων την άγαθότητα 
και του έναντίον, δηλαδή τής κακίας, φύσις άνεπίδεκτος ών, 

5 άτε μη δ ’ έγγίζειν δέον αύτφ τους κακίας μετόχους ήστινοσουν, 
πόσω μάλλον τον δημιουργόν και άρχηγόν τής κακίας кал τοϊς 
άλλοις αίτιον, τούτον ώς πορρωτάτω έαυτου άπωθεΐταν ό δε 
πονηρός, ού πονηριάν άλλα ζωήν έχων τήν ούσίαν, δι ’ δ кал 
άθάνατος διαμένει κατ’ αύτήν, δεκτικήν μέντοι ταυτην και κα- 

ιο κίας έχων καϊ αύτεξουσιότητι τετιμημένος, ίν ’ οίκοθεν ύποτατ- 
τόμενος και κολλώμενος τή άεννάω τής άγαθότητος πηγή, μέ
τοχος εϊη τής όντως ζωής, έπει πρός τήν κακίαν έκών ούτος 
άπηυτομόλησε, στερείται τής όντως ζωής, άπωσθεις ταύτης 
δικαίως, ής άπέδρα φθάσας αύτός, και νεκρόν γίνεται πνεύμα, 

is ού κατ' ούσίαν (ού γάρ έστιν ούσία νεκρότητος), άλλα κατά 
άποβολήν τής όντως ζωής. Ό δέ κόρον μή λαμβάνων τής πρός 
κακίαν όρμής καϊ προστιθείς άθλιώτατα νεκροποιόν έαυτόν 
ποιεί πνεύμα σπεύδων έπισπάν καϊ τόν άνθρωπον πρός κοινω
νίαν τής οίκείας νεκρώσεως.

42 Ώς σκολιός τους τρόπους και πολύς έν δόλοις ό τής νε
κρώσεως μεσίτης καϊ πρόξενος, τόν σκολιόν ύποδύεται όφιν έν 
τφ τού θεού παραδείσω ποτέ48, ούκ όφις αύτός γεγονώς (ούδέ 
γάρ δύναται, ότι μή κατά φαντασίαν, ή δεΐν ούκ έγνω τηνικαΰτα 
χρήσασθαι, μή άρα φωραθείη δεδιώς), άλλά μή θαρρών τήν 

25 φανεράν όμιλίαν, προκρίνει τήν δολερόν, καϊ ταυτην, καθ’ ήν 
μάλλον έθάρρει λαθεΐν' ίν’ ώς φίλος δρώμενος τά των έχθί- 
στων άφανώς είσηγήσηται καϊ τφ  έζαισίφ τής προσλαλιάς 
(ούδέ γάρ ήν λογικός ό αισθητός όφις, ούδ’ έφαίνετο δόνασθαι
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τικείμενος καί φανερά ενάντιος. "Αν λοιπ όν εκείνος είναι ζω ν
τανή άγαθότης καί ζω οποιός των ζώντων, αυτός είναι άκριβώς 
κακία νεκρή καί νεκροποιός. Ε κ ε ίν ο ς , επειδή έχει ουσ ία  τήν  
άγαθότητα καί είναι άνεπίδεκτη φ ύσις του εναντίου , δηλαδή  
της κακίας, διότι δεν πρέπει ούτε νά  τον έγγ ίζου ν  οί μέτοχοι ο 
ποιοσδήποτε κακίας, πόσο μάλλον άπω θεΐ δσο τό δυνατό μα- 
κρύτερα άπό τον εαυτό του τον δημιουργό καί άρχηγό καί αίτιο  
της κακίας γ ιά  τούς άλλους· ενώ ό πονηρός, επειδή εχει τήν ου 
σία όχι πονη ριά  άλλά ζω ή, γ ι’ αυτό καί παραμένει ά θά να τος  
κατ' αυτήν, έχοντας όμως αυτήν δεκτική της κακίας καί τιμή μέ
νος  με αύτεξουσιότητα, ώστε, ύποτασσόμενος ά π ό  μ όνος του  
καί προσκολλώ μενος προς τή ν άένναη πη γή  της άγαθότητος, 
νά  μπορέση νά  γίνη μέτοχος της άληθινής ζω ής, αυτός, επειδή  
αύτομόλησε με τή θέλησί του προς τήν κακία, στερείται τής ά- 
ληθινής ζωής, άποβληθείς ά π ό  αυτήν δίκαια, έφ’ όσον ό ίδ ιος  
ά π έδρα σ ε π ρ οη γουμ ένω ς, κα ί γ ίνετα ι νεκ ρό  πνεύμ α , όχ ι ώ ς  
προς τή ν ουσ ία  (διότι δεν υπ ά ρ χει ου σ ία  νεκρότητος), άλλά  
επειδή άποβάλλει τήν άληθινή ζωή. Ε κ ε ίν ο ς  δε πού δεν χορταί
νει άπ ό  τήν προς τήν κακία ορμή, άλλά τήν αυξάνει άθλιώτατα, 
καθιστά τον έαυτό του νεκροποιό πνεύμα, σπεύδσντας νά  έλκύ- 
ση καί τόν άνθρω πο προς κοινω νία τής νεκρώσεώς του.

42 Ό  μεσίτης κ α ί π ρ ό ξ ε ν ο ς  τή ς νεκ ρώ σεώ ς, σ ά ν  σ τρ α β ός  
ατούς τρόπους καί πολυμήχανος ατούς δόλους, υποδύεται κά
ποτε στον παράδεισο τού Θ εού τό στραβό φίδι48, χω ρίς αυτός νά  
γίνη φίδι (διότι άλλωστε δεν μπορεί π α ρ ά  μόνο κατά φαντασία, 
τήν οποία  δεν έγνώ ριζε ότι έπρεπε νά  χρησιμοποίηση τότε, μή 
τυχόν συλληφθή νά  φοβάται), άλλά μή τολμώντας τήν φανερή  
όμιλία, προκρίνει τή ν δολερή* κι’ αυτήν άκριβώς πού ή λπ ιζε  π ε
ρισσότερο ότι θά διέφευγε τήν προσοχή, ώστε, βλεπόμενος σάν  
φίλος, νά  είσηγηθή άφ ανώ ς τά  έχθρικώ τατα, καί με τή ν λαμ
πρή προσλαλιά  (δ ιότι τό  α ισθητό φ ίδι δ εν  ή τα ν  λο γ ικ ό  ούτε 4

4&  Γέν. 3, 1.
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φωνήν άφιέναι πρότερον) έκστήση και προς έαυτδν δλην έπι- 
σπάσηται και ταΐςμηχαναΐς εύχείρωτον ποιήσηται την άκούου- 
σαν, ϊνα γυμνάση ταύτην ευθύς έντεϋθεν τοΐς χείροσιν ύποτάσ- 
σεσθαι και δουλευειν έκείνοις, ών βασιλεύειν άξίως έλαχεν, ώς 

5 μόνη των κατ’ αϊσθησιν ζώντων χειρι Θεού και λόγω τετιμη- 
μένη καί κατ’ εικόνα γενομένη του κτίσαντος49. Ενδίδω σι δε ό 
θεός, ϊν’ ίδών ό άνθρωπος προσαγομένην την συμβουλήν έκ 
του χείρονος (πόσω γάρ χείρων δφις ανθρώπου και πόσω σα
φώς!) συνή μηδαμώς οόσαν λυσιτελή, και άναξιοπαθήση τήν 

ίο πρδς τό φανερώς χείρον υποταγήν, και φυλάξη τήν οικείαν 
άξίαν, άμα δέ και τήν πρδς τδν κτίσαντα πΐστιν, τήν έκεϊνου 
τηρών έντολήν και νικητής ραδίως τελέση τού έκπεσόντος τής 
όντως ζωής καί λάβη δικαίως τήν μακαρίαν άθανασίαν και 
διαμένη ζών ένθεος εις τούς αιώνας.

43 Ούδέν άνθρώπου κρεϊττον, ώστε βουλεύσασθαι και 
γνώμην είσενεγκεΐν καί δι’αύτήςγνώναι και πορίσασθαι τδ συν- 
οΐσον, μόνον εί φυλάττει τήν έαυτοϋ τάξιν και γινώσκει έαυτδν 
καί τδν μόνον έαυτοϋ κρείττω και τηρεί μέν ά παρ ’ έκείνου μά- 
θοι του κρείττονος, είς & δέ μή παρ’ έκείνου μάθοι, σύμβουλον 

2ο έκεϊνον μόνον συμπαραλαμβάνει βουλεύων. Και οί άγγελοι γάρ, 
εί καί ύπέρ ήμάς είσι τήν άξίαν, άλλ’ ύπηρετουνται και οότοι 
τοίς ύπϊρ ήμών έκείνου βουλεύμασιν. «Διάκονοι γάρ είσιν άπο- 
στελλόμενοι διά τούς μέλλοντας κληρονομειν σωτηρίαν»50' 
μάλλον δέ ού πάντες άλλα κάκείνων οί άγαθοι καί φυλάξαντες 

25 τήν έαυτών τάξιν. Έχουσι γάρ κάκεινοι παρά Θεού νουν και 
λόγον καί πνεύμα, συμφυή τά τρία ταΰτα, και τφ  δημιουργφ 
Νφ και Λόγω καί Πνευματι καθ’ ήμάς όφείλουσι πείθεσθαι.

49. Γεν. 1,27.
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έφ α ινόχα ν ότι μπορούσε ν ’ άφήση π ρ οη γου μ ένω ς φ ω νή ) νά  
έκστασιάοη καί νά  έλκύση προς τον εαυτό του καί μέ μηχανές  
νά καταοτήση ευάλωτη ολόκληρη την άκούουσα, ώστε ν ά  τήν  
γύμναση ευθύς άμέσως νά  υποτάσσεται στά χειρότερα ά π ό  εδώ  
καί στο έξης καί νά  δουλεύη σ’ εκείνα, πού  της έλαχε νά  κυ
βερνά άξίως, άφού ήταν ή μόνη άπ ό  τά κατ’ αισθησι ζώ ντα πού  
ήταν τιμημενη με τό χέρι καί τον λ όγο  τού Θ εού κι’ έγινε κατ’ ει
κόνα εκείνου πού την έκτισε49. 'Υ ποχω ρεί ό  Θ εός, ώστε ό  άνθρω 
πος, βλέποντας νά προσφέρεται ή συμβουλή ά π ό  τον χειρότερο  
(πράγματι πόσο χειρότερο είναι τό φίδι άπό τον άνθρω πο καί 
πόσο σαφώς χειρότερο!), νά  καταλάβη ότι δεν είναι κ αθόλου  
ώφέλιμη, ότι θά άναξιοπαθήση με τήν ύποταγή του στο φανερά  
χειρότερο, κι’ έτσι νά  φύλαξη τήν άξια  του, καί συγχρόνω ς καί 
τήν πίστι προς εκείνο πού τον έκτισε, τηρώντας τήν εντολή εκεί
νου, καί V* άποβη εύκολα νικητής εκείνου πού έξέπεσε ά π ό  τήν  
άληθινή ζω ή, νά  λάβη δίκαια τή ν μακάρια άθανασία , κ α ί νά  
διαμένη ζώντας ένθεος στούς αιώνες.

43 Τίποτε δεν είναι άνώτερο άπ ό  τον άνθρω πο, ώστε νά  σκε- 
φθη καί νά  σχηματίση γνώμη καί με τή βοήθεια αύτης νά  γνω - 
ρίση καί νά  εύρη τό συμφέρον, άρκεί άποφασιστικά νά  φυλάτ- 
τη τήν τάξι του, νά  γνω ρίζη τον έαυτό του καί τον μόνον άνώτε
ρο άπ ό  τον έαυτό του, καί νά  τηρη όσα μάθη ά π ό  εκείνον τον  
άνώτερο, σ’ όσα όμως δεν μάθη άπ ό  εκείνον, νά  συμπαραλαμβά- 
νη μόνον εκείνον σύμβουλο. Δ ιότι καί οί άγγελοι, άν  καί είναι ε
πάνω  ά π ό  έμάς στην άξια , ύπηρετούν κι’ αύτοί τά  πά νω  ά π ό  
μάς βουλεύματα εκείνου. Καθ’ όσον είναι διάκονοι, «πού άπο- 
στέλλονται γ ιά  εκείνους πού πρόκειται νά  κ ληρονομ ήσουν τή 
σωτηρία»50, μάλλον όμω ς όχι όλοι, άλλά  καί ά π ό  εκ είνου ς ο ί 
άγαθοί, πού έφύλαξαν τή ν τάξι τους. Δ ιότι κι’ εκείνοι έχουν ά π ό  
τον Θ εό νού καί λόγο  καί πνεύμα, συμφυή αύτά τά τρία, καί ο 
φείλουν, όπω ς εμείς, νά  π είθοντα ι στον δημιουργό Ν ού  κ α ί Λ ό-

50. Έ6ρ. 1,14.
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Και πλεονεκτούσι μεν ημών έν πολλοΐς, έστι δ ’ έφ’ ών ήμών 
άποδέοοσιν, ώς έφημέν τε και λέξομεν, προς το τελεΐν κατ’ ει
κόνα του κτίσαντος51, δι ’ ά και μάλλον έκείνων ημείς κατ’ εικό
να Θεού γεγόναμεν.

44 Ύπηρετεΐν ώρισμένων δυνατώς των άγγέλων τφ κτίσαντι 
καί μόνον άρχεσθαι κληρωσαμένων, άρχειν δε των μετ’ αύτους 
ού ταχθέντων, εί μη άρα πεμφθεΐεν εις τούτο παρά του κρα- 
τουντος των όλων, ό Σατάν άρχειν έπεθύμησεν ύπερηφάνως 
παρά γνώμην του κτίσαντος' και την έαυτοΰ τάζιν μετά των

ίο συναποστάντων άγγέλων άπολιπών, έγκαταλιμπάνεται δι
καίως παρά της όντως ζωτικής και φωτιστικής πηγής, και θά
νατον ένδόεται кал ζόφον αίώνιον. Έπει δε ό άνθρωπος, ούκ 
άρχεσθαι μόνον, άλλα και άρχειν τέτακται των έπι γής άπάν- 
των52, βασκάνοις δμμασι τούτω προσιδών ό άρχέκακος, πάση 

is μηχανή χρήται τούτον τής άρχής καθελεΐν. Βίμ δ ’ ούκ έχων, άτε 
κωλυόμενος παρά του πάντων κρατοΰντος, δς την λογικήν φύ- 
σιν έδημιούργησεν έλεύθερόν τε και αύτεζουσιον, συν δόλω 
προσάγει την καθαιρήσουσαν τής άρχής συμβουλήν' και κλέ- 
πτει, μάλλον δέ πείθει, τδν άνθρωπον, περιιδεΐν μεν και παρ’ 

2ο ούδέν θέσθαι καϊ άθετήσαι, μάλλον δέ καϊ άντιτάζασθαι και τά- 
ναντία πράζαι τής παρά του κρείττονος δεδομένης έντολής τε 
καϊ συμβουλής, καϊ ώς κοινωνήσαντα τής άποστασίας κοινω- 
νήσαι καϊ του καθ’έαυτόν αιωνίου ζόφου και τής νεκρώσεως.

45 ’Ότι δέ καϊ ή λογική ψυχή έστιν ώς νεκρούται, καίτοι ζωήν 
25 έχουσα τό είναι, Παύλος ό μέγας ήμάς έδίδαξε γραφών' «ή

σπαταλώσα χήρα ζώσα τέθνηκεν»53. Είρήσθαι μέν οόν έκείνω 
τούτο καϊ περί τού προκειμένου νΰν, τής λογικής δηλονότι ψυ-

51. Γεν. 1,27.
52. Γεν. 1,28. Βλ. Γρηγορίου Νύσσης, Περί κατασκευής 4, ΕΠΕ 5,36έέ. Νι-
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γ ο  καί Π νεύμα. Κ αί πλεονεκ τούν βέβα ια  σε π ολλά  ά π ένα ντ ί  
μας, άλλά σέ μερικά υστερούν ά π ό  μάς, δπω ς είπ αμ ε κ α ι θά  
ειπ ούμ ε άκόμη , γ ιά  νά  ε ίνα ι κατ’ ε ικ ό να  εκ είνο υ  π ο ύ  το ύ ς  
έκτισε51, εξ αιτίας τω ν οποίω ν εμείς έγίναμε περισσότερο ά π ό  
εκείνους κατ’ εικόνα Θεού.

44 Έ νώ  οί άγγελοι ώρίσθηκαν νά  υπηρετούν κατά δύναμι τον
κτίστη καί έκληρώθηκαν μόνο νά  άρχωνται, άλλά δεν έτάχθη- 
καν νά  άρχουν στούς έπειτα άπό αυτούς, άν δεν σταλούν γ ι’ αυ
τό ά π ό  τον παντοκράτορα, ό  Σ ατανάς έπεθύμησε νά  άρχη μέ 
υπερηφάνεια παρά τη γνώ μη τού κτίστη. Καί άφ ού έγκατέλειψε 
την τάξι του μαζί μέ τούς συναποστάτες άγγέλους, έγκαταλείπε- 
ται δίκαια άπό την άληθινά ζωτική καί φωτιστική π η γή , καί έν- 
δύεται θάνατο καί αιώ νιον ζόφ ο. ’Επειδή όμως ό  άνθρω πος δεν  
έχει ταχθη μόνο νά  άρχεται άλλά καί νά  άρχη όλω ν τω ν έπί της  
γη ς52, ό  άρχέκακος όφις, παρατηρώντας τον μέ φ θονερά  μάτια, 
χρησιμοποιεί κάθε μηχανή γ ιά  νά  τον καθαίρεση ά π ό  τή ν εξου
σία. Μή μπορώ ντας όμως μέ βία , άφ ού εμ π οδιζότα ν ά π ό  τον  
παντοκράτορα πού  έδημιούργησε τή ν λογική φύσι ελεύθερη  
καί αύτεξούσια, προσφέρει μέ δόλο τήν συμβουλή πού θά τον κα- 
θαιροΰσε άπό τήν άρχη* καί πλανά, ή καλύτερα πείθει τον ά ν
θρω πο νά  παραβλέψη καί νά  μή ύπολογίση καί ν ’ άθετήση τήν  
άπό τον άνώτερο δοσμένη εντολή καί συμβουλή, μάλλον δέ ν ’ άν- 
τιταχθη καί ν ά  πράξη  τά  άντίθετα  άπ* α ύτή ν, κα ί, ά φ ού  θά  
έκοιννωνσΰσε της άποστασίας, νά  κοινωνήση καί τού αίώ νιίου  
ζόφ ου καί της νεκρώσεως πού χαρακτηρίζει αύτόν. 45

45 "Οτι μερικές φορές νεκρώνεται καί ή λογική ψ υχή, ά ν  καί 
βέβαια έχει ζωή τή ν ύπα ρξι, μάς τό  έδ ίδαξε ό  μ έγας Π α ύ λ ος  
γράφοντας* «ή χή ρ α  πού  είνα ι σπάταλη έχει π εθ ά νει ζω ντ α 
νή»53. Τ ό ότι αύτό έχει λεχθη ά π ό  έκεΐνσν καί γ ιά  τό προκείμενο

κήτα Στηθάτσυ, Περί ψυχής 45.
53. Α ' Τιμ. 5,6.
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χής> ού χείρον άν είπεΐν εϊη. Ή γάρ έστερημένη του πνευματικόν  

νυμφίου ψυχή, ε ί  μ ή  συνεσταλμένη και πενθούσα ή και τον στε

νόν και τεθλιμμένον β ίον τής μετάνοιας άνύουσα54, άλλα  διαχε- 

ομένη και ταις ήδοναΐς έαυτήν έφιεΐσα кал σπαταλώ σα, ζώσα  

5 (καί γάρ κ α τ ’ούσίαν έστιν Αθάνατος) τέθνηκε. Κ αι γάρ έστι δε

κτική θανάτου του χείρονος, ώ σπερ  кал ζω ής τής άμείνονος. Ε ί  

δέ кал χήραν λέγει την έστερημένην του σω ματικού νυμφίου, 

σπαταλώ σα кал ζώ σα κατά σώ μα πάντω ς τέθνηκε, φησί, κατά 

ψ υχήν' έπέϊ καί άλλαχοΰ φησιν ό αύτός, δτι «νεκρούς ήμάς δν- 

ιο τας τοΐς παραπτώμασι, συνεζω οποίησε τ φ  Χ ρ ισ τώ » 55. Τ ί δέ ό 

είπώ ν, «έστιν Αμαρτία προς θάνατον, και έστιν Αμαρτία μή  

πρός θάνατον»56; !Α λλά  καί ό Κύριος, άφεΐνα ί τινι προστάξας  

τούς νεκρούς θάπτειν τούς νεκρούς57, τούς ένταφιαστάς έκεί- 

νους, κατά σώ μα ζώντας, νεκρούς πάντω ς κατά ψυχήν άπεφή- 

ΐ5 νατό.

46 Έ κστήσαντες έκόντες έαυτούς οι του γένους προπάτορες  

τής του θ ε ο ύ  μνήμης καί θεω ρίας кал τής έκεΐθεν έντολής άλο- 

γήσαντες καϊ τώ  νεκ ρ φ  του Σατάν όμονοήσαντες πνεύματι και 

του άπηγορευμένου ξύλου φαγόντες58 παρά γνώ μην του κτίσαν- 

2οτος, γυμνω θέντες  τω ν έκ  τής άνω θεν α ίγλης φ ω τεινώ ν кал 

ζω τικώ ν ένδυμάτων, νεκροί, φευ, ώ ς  ό Σατάν, και αύτοι κατά  

πνεύμα γεγόνασιν. Έ πει δέ ό Σατάν, ού νεκρόν έστι πνεύμα μ ό 

νον, Αλλά κάϊ νεκρούν τούς έγγίζοντας, τοΐς δέ μετασχουσι τής 

έκείνου νεκρώ σεω ς καί σώ μα παρήν, δι ’ ού και συνεπεράνθη  

25 πρός έργον έλθουσα ή νεκροποιός συμβουλή, μεταδιδόασι, φευ, 

κα) τοΐς οίκείοις σώ μασι τά νεκρά κα\ νεκροποιά έκεΐνα πνεύ

ματα τής νεκρώ σεω ς. Κ&ν διελύθη παραυτά πρός γήν έπιστρέ-

54. Βλ. Ματθ. 7,14, 55. Έφ. 2,5. 56. Ίω. 5,16-17.
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χώρα θέμα, δηλαδή γ ια  τη λογική ψυχή, δεν θά ήταν χειρότερο  
νά  λεχθη. Δ ιότι ή ψυχή πού στερείται τον πνευματικό νυμφίο, 
αν δεν είναι συνεσταλμένη καί πενθούσα, ά ν δεν διανύη τον  στε
νό  καί θλιμμένο βίο της μετάνοιας54, άλλά διαχέεται, ρίπτει τον  
έαυτό της καί τον σπαταλά στις ήδονές, τότε πεθαίνει ζωντανή* 
διότι κατ’ ουσίαν είναι άθάνατος. Π ράγματι είναι δεκτική τού  
χειροτέρου θανάτου, δπω ς καί της καλύτερης ζω ής. Δ ιότι, ά ν  
καί χήρα λέγει εκείνην πού στερείται τον σωματικό νυμφίο, αυ
τή σπαταλώντας καί ζώ ντας κατά σώμα, οπω σδήποτε, λέγει, ε- 
χει πεθάνει ώς προς την ψυχή· επειδή καί άλλού λέγει ό  ίδιος, 
δτι «ενώ ήμαστε νεκροί άπό τά παραπτώ ματα, μας έζω οποίησε  
με τον Χριστό»55. Τί εννοεί εκείνος πού είπε, «ύπάρχει αμαρτία  
προς θάνατον καί υπάρχει άμαρτία όχι προς θάνατον»56; ’Α λλά  
καί ό Κύριος, δταν πρόσταζε κάποιον ν ’ άφήση τούς νεκρούς νά  
θ ά ψ ου ν τούς νεκ ρούς τω ν57, εκ είνους τούς έντα φ ια στές, π ού  
ζούν ώς προς τό σώμα, οπω σδήποτε τούς έκήρυξε νεκρούς ώς 
προς την ψυχή. 46

46 Ο ί προπάτορες τού γένους, καθώς άπεμάκρυναν τούς έαυ- 
τούς των με τή θέλησί τους άπό τη μνήμη καί θεωρία τού Θ εού, 
περιφ ρόνησαν την ά π ό  εκεί εντολή, συμφώ νησαν με τό  νεκρό  
πνεύμα τού Σ ατανά καί έφ α γα ν ά π ό  τό ά π α γορ ευμ ένο  ζύ λο 58 
παρά τή γνώμη τού κτίστη, αφού έγυμνώ θηκαν ά π ό  τά φωτεινά  
καί ζωτικά ενδύματα πού δίνονται άπ ό  τήν άνω θεν α ίγλη , έγ ι
να ν  καί αυτοί νεκροί, άλλοίμονο, ώς προς τό πνεύμα , σάν τόν  
Σατανά. Κ αί έπειδή ό  Σ ατανάς δεν είναι μ όνο  νεκρό πνεύμα , 
άλλά καί νεκρώ νει εκείνους πού  τόν π λησιά ζουν, καί σε εκεί
νου ς πού μετέσχον της νεκρώ σεω ς εκείνου υπ ή ρ χε κ α ί σώμα, 
διά τού οποίου ή νεκροποιός συμβουλή εφαρμόσθηκε στήν πρά- 
ζι, τά νεκρά καί νεκροποιά  εκείνα πνεύματα μεταδίδουν, άλλοί
μονο, άπ ό  τή νέκρωσι στά οικεία σώματά τους. Κ αι θά  διαλυό-

57. Μανθ. 8, 22.
5& Γεν. 2 , 17. 3, 6.
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ψαν δθεν έλήφθη τό Ανθρώπινον σώμα59, εί μή προμηθείς και 
δυνάμει συνεχόμενον κρείττονι την άπόφασιν έκαρτέρει του 
ρήματι μόνω τα πάντα φέροντος60, ής χωρίς ούδέν έκτελεΐται 
των τελουμένων. Έκφέρεται δ ’ έκείνη συν δίκη πάντοτε. «Δί- 

5 καιος γάρ ό Κύριος», κατά τον θειον Ψαλμωδόν είπεΐν, «και δι- 
καιοσύνας ήγάπησεν»61.

47 « Ό  θ ε ό ς  θάνατον ούκ έποίησε»62, κατά τό γεγραμμένον, 

άλλά  καί γενέσθαι τούτον έκώ λυσεν, έ φ ' δσον έχρήν και μετά  

δικαιοσύνης έξην κω λύειν τους αύτεξουσίους π α ρ ' αύτοΰ γεγο- 

ιο νότας. Π ροεισήνεγκε γάρ βουλήν άπαθανατΐζουσαν καί, προα- 

σφαλιζόμενος άγαν την ζω οποιόν συμβουλήν, οίκείαν έποίησεν  

έντολήν καί προηγόρευσε φανερώ ς καϊ ήπείλησε, θάνατον είναι 

διατεινάμενος της ζω ούσης έντολής την άθέτησιν63, ώ ς  άν ή 

π ό θ φ  ή γνώ σει ή φόβω  την του θανάτου πείραν φυλάζωνται. 

is Τό γάρ έκάστου τώ ν κτισμάτω ν συμφέρον ό θ ε ό ς  και φ ιλ ε ί καί 

γινώ σκει καί δύναται. Ε ί μ έν  οδν έγίνω σκε μόνον, ούκ έφ ίλει 

δέ, τάχ* &ν αύτός είργων, άτέλεστον ήφίει τό κ α λώ ς γινω σκό- 

μενον. Ε ί δ ’ ά γαπώ ν ούκ έγίνω σκεν ή ούκ έδύνατο, τά χ ’ άν καί 

μ ή  τούτου έκόντος είναι τό π α ρ ’αύτοΰ ποθούμενόν τε καί γ ίνω - 

20 σκόμενον, άτέλεστον διετέλεσεν. Ε π εί δέ τό συμφέρον ήμΐν μ ά 

λιστα καί φ ιλ ε ί καί γινώ σκει καί δύναται, δ  τι π ο τ ’ άν μ έν  ήμίν 

κάν άκουσίω ς έπέρχηται παρ' έκείνου, καί συμφερόντω ς πάν

τω ς ήμίν έπέρχεται. Π ρ ό ςδ  δ ’άν ήμείς έκουσίω ς αύτομολήσω - 

μεν, ώ ς  αύτεζουσίου τυχόντες φύσεως, πολύ τό δέος μ ή  άσύμ- 

25 φορον εϊη. "Οταν δέ καί του θ εο ύ  προμηθουμένου φανερώ ς τι

59. Γεν. 2,7*3,19.
60. Τό κείμενο τού κ. 46 μέχρι τό σημείο αύτό περιέχεται καί στήν Ομιλία

31,13. ΕΠΕ 10,292έ.
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ταν άμέσως, άφοΰ έπέστρεφε προς την γή άπ ό  δπσυ έλήφθηκε 
τό άνθρώ πινο σώμα59, άν, συγκρατούμενο μέ άνώτερη πρόνοια  
και δύναμι, δεν έπερίμενε την άπόφασι εκείνου πού βαστάζει τά  
πάντα μέ μόνο τον λόγο60, χωρίς την οποία  τίποτε άπό τά τελού
μενα δεν παγματοποιεΐται. Έ κφ έρεται δε εκείνη ή ά π όφ α σ ις  
πάντοτε μέ δικαιοσύνη* «διότι ό  Κ ύριος είναι δίκαιος», γ ιά  νά  
έκφρασθοΰμε σύμφωνα μέ τον θείο Ψ αλμω δό, «καί αγάπησε τά  
δίκαια»61.

47 « Ό  Θ εός δέν έκαμε τον θάνατο», σύμφωνα μέ τή Γραφή62, 
άλλά καί τον εμπόδισε νά  γίνη , έφ’ δσσν έπρεπε κι’ ήταν δυνατό  
νά έμποδίση μέ δικαιοσύνη αυτούς πού έγιναν άπό αυτόν αυτε
ξούσιοι. Δ ιότι προηγουμένω ς έφερε βουλή πού  άπ αθανα τίζει 
καί, κατοχυρώνοντας άπ ό  πριν την ζω οποιό συμβουλή, έξέφρα- 
σε ιδιαίτερη εντολή καί διεκήρυξε φανερά καί άπείλησε, διατρα
νώ νοντας δτι ή άθέτησις της ζωτικής εντολής είναι θάνατος63, 
ώστε νά  προφυλαχθούν άπό τήν πείρα του θανάτου ή ά π ό  πόθο  
ή άπό γνώ σι ή άπό φόβο. Διότι ό  Θ εός καί ά γα π α  καί γνω ρίζει 
καί μπορεί νά  εξασφάλιση τό συμφέρον του καθενός άπ ό  τά κτί- 
σματα. "Αν λο ιπ όν  τό έγνώ ριζε μόνο, άλλά δέν τό  ά γα π ούσ ε, 
ίσως έμποδίζοντάς το ό ίδιος, θά  άφ ηνε άνεκτέλεστο τό καλώς 
γνω ριζόμενο. "Αν πάλι άγαπώ ντας το δέν τό έγνώ ριζε καί δέν τό  
κατώ ρθω νε, ίσω ς καί χω ρίς τή θέλη σ ι α υ τού  τό  ά π ό  α υ τό ν  
ποθούμενο καί γινω σκόμενο θά  παρέμενε άνεκτέλεστο. Ε π ειδ ή  
όμως ά γα π α  καί γνω ρίζει καί κατορθώνει εκείνο πού μας συμφέ
ρει ιδιαιτέρως, δ,τι επέρχεται σέ μας, έστω καί χωρίς τή θέλησί 
μας, άπ ό  εκείνον, επέρχεται οπω σδήποτε προς ώφέλεια δική μας. 
’Εκείνο δμως προς τό όποιο  θ’ αύτομολήσωμε εμείς μέ τή θέλησί 
μας, άφ οΰ  διαθέτομε α υτεξούσια  φ ύσι, υ π ά ρ χει πολύ  φ ό β ο ς  
μήπω ς είνα ι άσύμφ ορο. °Ο τα ν δμω ς καί μέ τή ν π ρ ό νο ια  τού  
Θ εού άπαγορευθή φανερά κάτι ά π ό  όλους, όπω ς στον παράδει-

61. Ψαλμ. 10, 7.
63. Γεν. 2,17.

62. Σοφ. Σολ. 1, 13.
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τω ν άπάντω ν άπαγορευθείη, ώ ς  έν παραδείσου64 κάν τ φ  ευαγ

γελία) του Κ υρίου δι ’ έαυτου, ώ ς  έν τοΐς του Ισραήλ έκγόνοις  

διά τω ν προφητών, ώ ς  έν τ φ  τής χάριτος νόμω  διά τω ν άπο- 

στόλω ν αύτου και τω ν αύτών διαδόχων, φανερώ ς άλυσιτελέ- 

5 στατόν έστι και όλεθριώτατον, οίκοθεν έκεΐνο ποθεΐν και προς 

έκεΐνο σπεύδειν. Κ άν τις τοΰθ ’ ήμΐν προτείνη кал προς τούτο 

σπεόδειν ένάγη, λόγοις πείθω ν ή π ροσφ ιλεΐ θ έλγω ν σχήματι, 

φανερώ ς ούτος ύπεναντίος ήμώ ν έστι τή ζω ή και πολέμιος.

48 ’Έ δει τοίνυν ή πόθω  του ζήν ποθουντος ήμάς (τί γάρ και 

ίο ζώντας έκτισεν, ε ί  μή  τουτ’ έφ ίλει διαφερόντως;) ή τ φ  γινώ - 

σκειν μ ά λλον ήμώ ν είδέναι το συμφέρον ήμώ ν έκεϊνον (π ώ ς* 

γάρ ούκ άσυγκρίτω ς μ ά λλον ό παρασχώ ν ήμΐν την γνώ σ ιν  και 

τω ν γνώ σ εω ν Κύριος;65), ή φοβηθέντας αύτου το παντοδύνα

μ ον κράτος, μή κλαπήναι, μή θελχθήναι, μ ή  πεισθήναι τηνικαΰ- 

ΐ5 τα τήν έντολήν έκείνου καί συμβουλήν άθετήσαι, καθάπερ οΰδε 

νυν τάς μετ* έκείνην ήμΐν δεδομένος σω τηρίους έντολάς τε кал 

συμβουλάς. Έ πεϊ δ* ώ σπερ  νυν ο ί μ ή  προς τήν άμαρτίαν άντι- 

καθίστασθαι γενναίω ς αίρούμενοι, παρ ’ ούδέν τάς Θείας έντο

λάς τιθέμενοι, τήν έναντίαν χω ροΰσι, ταυτό δ ’ είπεΐν, τήν προς 

20 τον ένδον καί α ίώ νιον θάνατον, άν μ ή  μετανοίμ τήν έαυτώ ν ψυ

χήν άνακτήσωνται, τον αύτόν τρόπον καί ή ξυνω ρις έκείνη  τω ν  

προπατόρων, ούκ άντιστάντες τοΐς άπειθήσαι πείθουσι, τήν έν

τολήν παρεΐδον, είς έργον εύθυς έξέβη του συν δίκη κρίνοντος ή 

προαναπεφωνημένη πρός αυτους άπόφασις, καί κ α τ ’ έκείνην  

25 εύθύς άπο του ξύλου φαγόντες έθανον, καί συνήκαν έργω , τίς 

ήν έπελάθοντο πρός αύτους έντολή τής άληθείας καί τής άγά- 

πης καί τής σοφίας καί τής δυνάμεως, καί ύ π ’ αισχύνης έκρυ- 

πτον έαυτους γυμνω θέντες66 τής δόξης, ή ζω οποιεί κρειττόνω ς

64. Γεν. 2,17. 65. Α Βαο. 2,3.
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σο64 καί στο Ε υαγγέλιο  του Κ υρίου διά  του ίδιου, δπω ς στους  
απογόνους του ’Ισραήλ διά  των προφητών, δπω ς στο νόμ ο  της 
χάριτος διά των ’Α ποστόλω ν καί των διαδόχω ν των, είναι φ α 
νερά άνωφελέστατο καί όλεθριώτατο, νά  ποθούμε εκείνο καί νά  
σπεύδωμε προς εκείνο τό άπαγορευμένο. Κ αί ά ν  κ άποιος μας  
προτείνη τούτο καί μας προτρέψη νά  σπεύδωμε προς αυτό, πεί
θοντας μας με λόγους ή θέλγοντας μας με προσφιλή έμφάνισι, 
αυτός είναι φανερά άντίθετος στη ζωή μας καί πολέμιος.

48 Έ π ρ ε π ε  λοιπόν ή άπ ό  πόθο εκείνου πού ποθεί νά  ζοϋμε  
(άλλοιώς γιατί θά  μάς έκτιζε ζώ ντας, άν δεν επιθυμούσε αυτό  
έντονα;), ή ξεύροντας δτι εκείνος γνω ρίζει περισσότερο ά π ό  μάς 
τό συμφέρον μας (πώς δηλαδή δεν θά  έγνώ ριζε άσύγκριτα πε
ρισσότερο αυτός πού μάς πρόσφερε τή γνώ σι καί είναι Κ ύριος  
καί τώ ν γνώσεων;65), ή ά π ό  φόβο της παντοδύναμης δυνάμεώ ς  
του, νά  μή παραπλανηθη, νά  μή γοητευθη, νά  μή πεισθη τότε ν ’ 
άθετήση την εντολή καί συμβουλή εκείνου, δπω ς ούτε τώρα τις 
σωτήριες έντολές καί συμβουλές πού μάς έχουν δοθη έπειτα ά π ό  
εκείνην. Ε π ειδή  δμως, δπω ς τώρα δσοι δεν είναι διατεθειμένοι 
νά  άντισταθουν γεννα ία  προς τήν άμαρτία, μή υ π ολογίζοντα ς  
καθόλου τις θείες εντολές, βαδίζουν τον άντίθετο δρόμο, δηλα
δή τον προς τον εσωτερικό καί αιώ νιο θάνατο, άν δεν άποκτή- 
σουν πάλι τήν ψυχή τους με μετάνοια, κατά τον ίδ ιο  τρόπο  καί 
εκείνο τό ζευγάρι τών προπατόρω ν, επειδή δέν άντισ ιάθηκαν σ’ 
εκείνους πού τούς παρακινούσαν ν ’ άπειθήσσυν, παρέβλεψ αν  
τή ν εντολή, άμέσω ς έπ ρ α γμ α τοπ οιή θ η κ ε ή π ρ ο α να γγελ μ ένη  
πρός αυτούς άπόφασις του δικαίως κρίνοντος καί άμέσως, άφσυ  
έφ α γα ν άπό τό ξύλο, έπέθαναν σύμφω να με τήν εντολή εκείνη, 
καί έκατάλαβαν έμπρακτα π οιά  ήτα ν ή πρός αυτούς έντολή της  
άληθείας, της αγάπης, της σοφίας καί της δυνάμεώς, π ού  έλη- 
σμσνησαν. Κ αί ά π ό  εντροπή έκρύβονταν, διότι είχαν γυμνω θη  
άπ ό τή δόξα", ή οποία  ζω οποιεί πρ ός τό άνώ τερο καί τά  άθάνα -

66. Γ εν. 3,7-8.
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και τα άθάνατα πνεύματα, ής χω ρ ίς  ή τω ν πνευμάτω ν ζωή  

μ α κ ρ φ  π ολλώ ν θανάτων χείρω ν έστι кал πιστεύεται.

49 'Ό τι μ ή π ω  λυσιτελές ήν άπ  ’ έκείνου του ξύλου φαγεΐν τους

προπάτορας, δείκνυσιν ό λ έ γ ω ν  «θεω ρία yap ήν το φυτόν, ώ ς  

5 ή έμή θεωρία, ής μόνοις έπιβαίνειν ασφαλές τοϊς την έξιν τελε- 

ω τέροις’ ού καλόν δε τοϊς άπλουστέροις έτι και την έφεσιν λι- 

χνοτέροις, ώ σπερ  ούδ ϊ τροφή τελεία λυσιτελής τοϊς άπαλοΐς έτι 

καί δεομένοις γάλακτος»67. Ά λ λ ’ ε ί кал μή  προς θεω ρίαν άνα- 

γω γικ ώ ς τις έθέλει μεταφέρειν έκεΐνο το ξύλον και τήν ά π ’ 

w έκείνου τροφήν, ού λίαν δυσχερές, ώ ς  έγω μαι, συνιδεΐν, ώ ς  

μ ή π ω  λυσιτελής ύπήρχεν έ τ ’ ούσιν άτελέσιν έκείνοις αυτή. Δο- 

κ ε ΐγά ρ  μοι κ α τ ’ αϊσθησιν προσιδεΐν τε και φαγεΐν έκεΐθεν, τω ν  

έν τ φ  παραδείσω δένδρω ν τελεϊν έκεΐνο το ήδιστον. Ή  δε κ α τ ’ 

αϊσθησιν ήδίστη τροφή ού τω ν όντω ς έστϊ και πάντη καλώ ν, 

is ούδέ τω ν άεί καλώ ν, ουδέ τω ν προς πάντας καλώ ν. Ά λλα  τοϊς 

μ έν  ουτω  χρήσθαι τούτη δυναμένοις ώ ς  μή  ήττάσθαι, кал όπη- 

νίκα δει καί έφ ’ όσον δει και προς δόξαν του πεποιηκότος, κα

λ ό ν  τοϊς δέ μ ή  οδτω χρήσθαι ταύτη δυναμένοις, ούκ άγαθόν68. 

Διά τουτ’ οϊμαι καί γνω στόν έκλήθη καλού τε καί πονηρού το 

20 δένδρον έκεΐνο69. Τ ελείω ν γάρ έστι καθ ’ έξιν θείας θεω ρίας καί 

άρετής προσομιλεϊν τοϊς ήδίστοις κ α τ ’ α ϊσθησιν καί τον νουν μή  

άπάγειν τής πρός θ ε ό ν  θεω ρίας καί τω ν προς έκεϊνον ύμνω ν  

καί προσευχών, άλλα καί τα ΰθ ’ ύλην ποιεισθαι καί άφορμήν 

τής πρός θ ε ό ν  άνατάσεως, καί τής κ α τ ’ α ϊσθησιν ήδονής εις τέ- 

25 λος κρατεϊν διά τής νοεράς έπί τά κρείττω  κινήσεω ς, κ&ν άή- 

θης ή καί μεγάλη  καί σφοδροτάτη μ ά λλο ν  έτι διά τό άηθες, μή  

κενοΰν τό τής ψυχής λογιζόμενον πρός τό κακόν δν έκεΐνο τηνι-

67. Γρηγ. θεολόγου, Λόγος 38 είς θεοφάνεια 12 καί Λόγος 45 εις άγιον Πά
σχα 8, PG, 324С και 632D.
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τα πνεύματα, χωρίς την όποια  ή ζωή των πνευμάτω ν είναι καί 
πιστεύεται δτι είναι πολύ χειρότερη άπ ό  πολλούς θανάτους.

49 "Οτι δεν ήταν άκόμη ώφέλιμο νά  φ ά γο υ ν  οί προπάτορες  
άπό εκείνο τό ξύλο τό δείχνει αυτός πού λέγει· «διότι τό φυτό ή 
ταν θεωρία, στην οποία  μόνο οί τελειότεροι κατά τη δύναμι μπο
ρούν νά  άνεβαίνουν με άσφάλεια, άλλά δεν είναι καλό ν ’ άνε- 
β α ίνουν  οί άπλούστεροι άκόμη καί λα ιμ αργότεροι κατά τη ν  
επιθυμία, όπως ούτε ή τέλεια τροφή είναι ώφέλιμη ατούς άπα- 
λούς άκόμη κι* έχοντας άνάγκη γάλακτος»67. ’Α λλά  κι’ ά ν  άκόμη  
δέν θέλη κ ά π ο ιο ς  ν ά  μεταφέρη ά να γω γικ ά  π ρ ος  τή θεω ρ ία  
εκείνο τό ξύλο καί τήν άπ5 εκείνο τροφή, δέν είναι πολύ δύσκο
λο, δπως έγώ νομίζω , νά  άντιληφθοΰμε δτι αυτή δέν ήταν τότε 
ώφέλιμη σ’ εκείνους, διότι ή σαν άκόμη άτελεΐς. Δ ιότι νομίζω  
δτι ά π ό  άπσψ ι αισθητής θέας καί βρώσεως εκείνο τό δένδρο  
ήταν τό  γλυκύτερο ά π ό  δλα τά δένδρα τού παραδείσου , ή δέ 
νοστιμώτερη κατ’ αίσθησι τροφή δέν είναι ά π ό  τά άληθινά καί 
εντελώς καλά, ούτε άπ ό  τά προς δλους καλά. ’Α λλά  γ ια  δσους  
μπορούν νά  τη χρησιμοποιούν έτσι ώστε νά  μή υποκύπτουν, καί 
δταν πρέπει καί έφ’ δσον πρέπει καί προς δόξα  τού ποιητοΰ, εί
ναι καλό, γ ιά  εκείνους δμως πού δέν μπορούν νά  τή χρησιμο
ποιούν έτσι, δέν είναι άγαθό®. Γι’ αυτό νομίζω  δτι ώ νομάσθηκε 
καί γνω ριστικό τού καλού καί τού πονηρού τό δένδρο εκείνο68 69. 
Διότι είναι ιδιότης των τελείων στην έξι της θείας θεω ρίας καί 
άρετης νά  συνδέωνται μέ τά γλυκύτατα κατά τήν αίσθησι, νά  
μή άπομακρύνουν τον νοΰ ά π ό  τη θεωρία προς τον Θ εό καί ά π ό  
τούς ύμνους καί τις προσευχές προς εκείνον, άλλά κι’ αυτά νά  
τά καθιστούν ύλη καί άφορμή της άνατάσεω ς προς τον Θ εό, και 
στο τέλος νά  κυριαρχούν της κατ’ αίσθησι ή δονη ς μέ τή νοερή  
κίνησι προς τά άνώτερα, ней ά ν αύτη είναι άκόμη άσυνηθιστη  
και μεγάλη καί σφοδρότατη έξ  αιτίας τού άσυνη θους, νά  μή 
κενώσουν τό λογιστικό τής ψ υχής πρ ος εκείνο π ού  τότε ή τα ν

68. ΓρηγόριοςΝύσσης, Пев* κητασχευής τοΰ άνθρώπου,ΤΟ, ΕΠΕ 5,146έέ.
69. Γεν. 2,17.
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καΰτα καί άγαθόν νομιζόμενον τώ  κ α τ ’ άκρας άλόντι τούτον 

και ήττηθέντι

50 Συνετέλει τοιγαροϋν τοΐς προπάτορσιν, οίς έδει κατά το ιε

ρόν έκεϊνο χω ρίον διαιτω μένοις μηδαμώ ς έπ ιλελήσθαι Θεού,

5 έγγνμνασθήναι μ ά λλον έτι και οίον έμπαιδοτριβηθήναι τοΐς 

ά π λώ ς και όντω ς καλοΐς και κατά θεω ρητικήν έξιν έκτελεσθή- 

ναι, άλλά  μή, άτελέσιν έ τ ’ούσι, τοΐς μ έσ ω ς  έχουσι και προς την 

τω ν χρω μ ένω ν ίσχυν πρός γε το καλόν ή τουναντίον pqιδίως  

μεταγομένοις, είς πείραν ίέναν кал ταδτα τοΐς λίαν κατασπάν  

ίο πεφυκόσι κα\ ταΐς αίσθήσεσι συνεπικρατοΰσι και συγκατα- 

σπώ σι τόν νουν δλον, και χώ ρα ν διδουσι τοΐς πονηροΐς πάθεσι 

κα\ πιθανόν δεικνΰσι τόν άρχηγόν και δημιουργόν τω ν τοιου- 

τω ν παθών, ώ ν  άρχή μ ε τ ’ έκεΐνον ή έμπαθής τώ ν ήδίστω ν  

έδω δίμω ν τροφή. Ε ί γάρ ή θέα μόνον του ξύλου έκείνου, κατά 

ΐ5 την ιστορίαν, εύπαράδεκτον τόν δφιν είργάσατο και άξιόπιστον  

σύμβουλον, πόσω  μ ά λλον ή γεΰσις κάν τοΐς έξης. Ε ί  δ ’ ή γευσις, 

π ό σ φ  μ ά λλον ή μετά πλησμονής έδωδή. 7Λ ρ ’ ού σαφές ώ ς  

μ ή π ω  λυσιτελές ήν, καί κ α τ ’ αϊσθησιν ά π ’ έκείνου φαγεΐν τους 

προπάτορας; ΤΛ ρ ’ ού δέον μή  κατά καιρόν φαγόντας έκεΐθεν, 

20 έκβεβλήσθαι του θείου παραδείσου70, ϊνα μ ή  βουλευτήριον της 

κακίας και έργαστήριον τόν θειον έκεΐνον χώ ρ ο ν  ποιήσω νται; 

ΎΑ ρ ’ ούχϊ καί του σώ ματος έδει τόν θάνατον ύποστήναι παραυ- 

τά τηνικαύτα τους παραβάντας; Ά λ λ  ’ έμακροθύμησεν ό δεσπό

της.

51 Ή  μ έν  του κατά ψυχήν θανάτου άπόφασις, ήν είς έργον  

ήγαγεν ήμΐν ή παράβασις κατά δικαιοσύνην του κτίσαντοζ (έγ- 

καταλιπόντας γάρ κατέλιπεν ώ ς  αυτοβούλους γεγονότας. μ ή
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κακό κι* ένο μ ιζό τα ν  ά γ α θ ό  ά π ό  το ν  τελείω ς κ υρ ιευ μ ένο  καί 
νικημένον ά π ό  αυτό.

50 ΤΗ ταν λοιπόν προς τό συμφέρον των προπατόρω ν, οί όπ ο ι
οι έπρεπε, ζώ ντας σ’ εκείνον τον ιερό τόπο, νά  μή λησμονήσουν  
τον Θ εό καθόλου, άντίθετα μάλιστα νά  γυμ να σθοϋν περισσότε
ρο καί νά  παιδαγω γηθοΰν στά άπλά καί άληθινά καλά καί νά  
τελειωθουν ως π ρ ος την θεωρητική έξι, άλλά, σάν άτελεΐς πού  
ή τα ν άκόμη , ν ά  π ρ ο χω ρ ή σ ο υ ν  στή δοκιμή τω ν ά δ ια φ ό ρ ω ν, 
αύτών πού είναι στο μέσο καί εύκολα μεταφέρουν την ισχύ εκεί
νων πού τά χρησιμοποιούν τόσο προς τό καλό δσο καί προς τό  
άντίθετο, καί μάλιστα αύτώ ν πού είνα ι καμω μένα νά  κατεβά
ζουν χαμηλά, νά  συνεπικρατούν μέ τις αισθήσεις, νά  συμπαρα
σύρουν μαζί κάτω δλον τό νου, νά  εκτρέπουν την είσοδο στά πο
νηρά καί νά  δείχνουν ελκυστικό τον άρχη γό  καί δημιουργό των 
παθώ ν τού είδους αύτου, τών όποιω ν άρχη έπειτα ά π ό  έκεΐνον  
είναι ή εμπαθής τροφή τών γλυκώ ν τροφίμων. "Αν δηλαδή μό
νη ή θέα τού ξύλου εκείνου, σύμφωνα μέ τη διήγησι, κατέστησε 
τό φίδι πειστικό καί άξιόπιστο σύμβουλο, πόσο μάλλον ή γεΰσις  
καί στούς έπομένους. Καί ά ν  ή γεύσις τούς καθιστά έτσι, πόσ ο  
περισσότερο ή χορταστική βρώσις. Δ ε ν  είναι λο ιπ όν σαφές ότι 
δέν ήταν άκόμη ώφέλιμο ν ά  φ άγσυν κατ’ αΐσθησι ά π ό  εκείνο οί 
προπάτορες; Δ έν  έπρεπε λοιπόν, άφού έφ α γα ν ά π ό  εκεί σέ άκα- 
τάλληλη εύκαιρία, νά  άπομακρυνθούν ά π ό  τον θείο πα ρ ά δει
σο70, γ ιά  νά  μή καταστήσουν βουλευτήριο της κακίας καί ερ γα 
στήριο τον θείο εκείνο χώρο; Δ έν  έπρεπε λοιπ όν νά  ύποστοΰν ά- 
μέσως καί τον θάνατο τού σώματος τότε οί παραβάτες; ’Α λλά  ό  
δεσπότης έδειξε μακροθυμία.

51 Ή  άπόφασις τού θανάτου κατά την ψ υχή , τή ν οπ ο ία  μάς 
έφερε σ’ ενέργεια ή παράβασις σύμφω να μέ τη δικαιοσύνη τού  
κτίστη (διότι τούς έγκατέλειψε χωρίς νά  τούς έκβιάση, ότα ν τον

7α Γεν. 3,23-24.
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βιασάμενος)' ή μ εν  ούν άπόφασις έκείνη προανακεφώ νηται 

παρά τού Θεού φ ιλα νθρώ π ω ς71, κ α θ ’ άς αιτίας είρήκαμεν. 

Α νέσχε δέ και ύπερέθετο την άπόφασιν του κατά σώ μα θανά

του πρότερον καί, ήνίκα ταύτην έξήνεγκε, βάθει σοφίας και φι- 

5 λανθρω πίας υπερβολή προς το μ έλλο ν  την είς έργον έκβασιν  

ταύτης έταμιεύσατο, μη προς τον Άδάμ ε ίπ ώ ν  έπιστράφηθι 

δθεν έλήφθης, άλλα  «γη εί, και είς γην υποστρέψ εις»72. Έ ν ι  δε 

καϊ τοΐς συνετώ ς άκούουσι κάκ τω ν τοιούτω ν λό γω ν ίδεΐν, ώ ς  

ό Θεός, ού ψυχής, ού σώ ματος έποΐησε θάνατον73. Ούτε γάρ 

ίο πρότερον είπε προστάσσων, θάνετε, ήν αν ημέραν φάγητε, 

Ά λ λ ’ «άποθανεΐσθε ήν άν ήμέραν φ άγητε»74, ούτε νυν, είς γήν 

έπίστρεψον, εϊπεν, ά λλ  ’ «υποστρέψ εις»75, προαναγγέλλω ν кал 

έφιεϊς καϊ μ η  κ ω λύω ν συν δίκη τό έκβησόμενον76.

52 ’Έμελλε μέν οδν τοΐς προπάτορσιν έκείνοις ό θάνατος έψε- 
ΐ5 σθαι77, ώς καϊ ήμΐν τοΐς έτι περιοΰσιν άπόκειται, καϊ θνητόν

ήμϊν άπετελέσθη τό σώμα. Έ σ τ ι δέ δ  καϊ τούτο μακρύς τις, ώ ς  

είπεΐν, θάνατος, μ ά λλον δέ μυρίοι, κατά διαδοχήν έτερος τόν 

άλλον ύποδεχόμενος, έω ς άν είς τόν ένα καϊ τελευταΐον και μ α 

κραίω να καταντήσωμεν. Ε ν  γάρ τ φ  φθείρεσθαι γινόμεθα, και 

2ο γινόμενοι παραρρέομεν, μέχρ ις άν τού καϊ παραρρεϊν καϊ γίνε- 

σθαι παύσωμεν. Κ αι έσμέν όντω ς ούδέποτε ο ί αύτοί, κάν δο- 

κώ μεν είναι τοΐς μ η  προσέχουσιν, ώ σ π ερ  πυρ καλάμης λεπτής  

ά π ’ άκρας δραξάμενον κάκεΐνο γάρ, άλλοτε άλλο  δν, μέτρον  

όπάρζεω ς έχει τής καλάμης τό μήκος, καϊ ήμΐν όμ οίω ς άλ- 

25 λοιουμένοις μέτρον έστι τό προσόν έκάστω  τού β ίου διάστημα.

53 Ίνα δέ καϊ την τής φιλανθρωπίας ύπερβολήν καϊ τό τής
71. Γεν. 2,17. 72. Γεν. 3,19. 73. Βλ. Σοφ. Σολ. 1,13.
74. Γεν. 2,17. 75. Γεν. 3,19.
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έγκατέλειψ αν, άφ οϋ έγινα ν αυτεξούσιοι)* ή άπόφ ασις λο ιπ ό ν  
εκείνη προαναγγέλθηκε άπ ό  τον Θ εό ά π ό  φ ιλανθρω πία71, γ ιά  
τούς λόγους  πού άναφέραμε. ’Α λλά  συγκρότησε καί άνέβαλε  
την άπόφασι γ ιά  τον σωματικό θάνατο προηγουμένω ς καί, όταν  
την έξέφερε, με βάθος σοφίας καί ύπερβολή φιλανθρω πίας γ ιά  
τό μέλλον άποθησαύρισε την εφαρμογή της στην πράξι γ ιά  τό  
μέλλον. Δ έν  είπε προς τον Ά δ ά μ , 'γύρισε έκεΐ, ά π ό  όπου έλή- 
φθηκες*, άλλά «γή είσαι καί στη γή  θά  έπιστρέψης»72. Κ αί μπο- 
ροΰν οί συνετοί άκροαταί νά  ίδούν καί άπ ό  τούς λόγους αύτούς, 
ότι ό  Θ εός δέν έκαμε τον θάνατο ούτε τής ψ υχής ούτε τού σώμα
τος73. Δ ιότι ούτε πρωτύτερα είπε διατάσσοντας, 'άποθάνετε την  
ήμέρα πού θά φάγετε’, άλλά «θά πεθάνετε την ημέρα πού θά φά- 
γετε»74, ούτε τώρα είπε, 'έπίστρεψε στη γ ή ’, άλλά «θά έπιστρέ- 
ψης»75, προαναγγέλλοντας καί προτρέποντας καί μη εμποδίζον
τας δίκαια τό άποτέλεσμα76.

52 Έπρόκειτο λοιπόν ν’ άκολουθηση ό θάνατος γιά τούς προ
πάτορες εκείνους77, όπως επιφυλάσσεται καί γιά μας πού ζουμε 
άκόμη, καί τό σώμα μας κατηντησε θνητό. Είναι όμως κι αύτό 
ένας μακρύς θάνατος, θά έλέγαμε, ή καλύτερα μύριοι θάνατοι, 
διαδεχόμενοι ό ένας τον άλλον, μέχρι πού νά καταντήσουμε στον 
ένα καί τελευταίο καί μακραίωνα. Διότι γινόμαστε στη φθορά 
καί γινόμενοι παραρρέωμε, μέχρι πού νά παύσωμε καί νά πα- 
ραρρέωμε καί νά γινώμαστε. Καί πράγματι δέν είμαστε ποτέ οί 
ίδιοι, έστω κι’ άν αύτοί πού δέν προσέχουν νομίζουν ότι είμαστε, 
όπως τό πυρ πού άρπαξε λεπτό καλάμι άπό την άκρη. Διότι κι’ 
εκείνο, πού κάθε φορά είναι άλλο, μέτρο ύπάρξεως έχει τό μή
κος του καλαμιού, κι’ εμείς πού άλλάζομε μέ όμοιο τρόπο μέτρο 
έχομε τό διάστημα του βίου πού υπάρχει στόν καθένα.

53 Καί γιά νά μή αγνοούμε εντελώς την ύπερβολή τής φιλαν-

76. Τό κείμενο τοΟ κεφ. 51 λίγο μετά τήν άρχη μέχρι τέλους άπανταται και 
στην ΌμιΑία 31,13. ΕΠΕ 10,294.

77. Βλ,Γρηγ. Νύσσης, Περί κατασκευής τοΟ άνθρώπσυ, 20, ΕΠΕ, 5,150.



142 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

σοφίας βάθος μη παντάπασιν άγνοώ μεν, τίνος ένεκεν ύπερθέ- 

μενος ό Θ εός του Θανάτου το τέλος, ούκ έπ  ’ όλίγον έτι παρέσχε 

τ ’ άνθρώ πω  ζην, πρώ τον μ εν  έδειξε μ ε τ ’ έλέους παιδεύων, 

μ ά λλον δε έφιεις την συν δίκη παιδείαν, ϊνα μ η  άπογνώ μεν τε- 

5 λέω ς. ’Έ δ ω κ ε δε και καιρόν μετάνοιας кал τής προς αυτόν εύα- 

ρεστήσεω ς έξ  ύπαρχής πολιτείας παρεμυθήσατο τή ύ π α λλή λφ  

γενέσει του Θανάτου την λ ύ π η ν  ηυξησε τοΐς διαδόχοις το γένος, 

ώ ς καί περιεϊναι π ο λ λ φ  τώ  μέτρω  την άρχήν τω ν γεννω μ ένω ν  

τό πλήθος, του άριθμοΰ τω ν Θ νησκόντω ν ά ν θ ’ ένός του δι ’ αί- 

ιοσθητού φυτού κάλλους έλεεινοΰ τε και πενιχρού γεγονότος  

Άδάμ, πολλούς έκ  τω ν αισθητώ ν έδειξε μακαρίω ς πεπλουτη- 

κότας θεογνω σίαν και άρετήν και γνώ σ ιν  και εύμένειαν Θ είαν 

μάρτυς Σήθ, Ένώς, Έ νώχ, Ν ώ ε, Μ ελχισεδέκ, Αβραάμ, και 

όσοι μεταξύ τούτων, προ αύτώ ν τε καί μ ε τ ’ αύτούς, κ α τ ’ έκεί- 

ΐ5 νους ή έγγύς έκείνω ν, άναπεφήνασιν. Έ πεί δ ’ έν τούτοις τοΐς 

τοσούτοις καί τηλικούτοις ούδείς τελέω ς άναμαρτήτω ς έβίω , 

ώ ς καί άναπαλαίσασθαι δυνηθήναι την τώ ν προπατόρω ν έκεί- 

νην ήτταν καί τής τού γένους ρίζης Θεραπεΰσαι τό τραύμα και 

τοΐς έξής άρκέσαι πρός άγιασμόν καί εύλογίαν καί ζω ής έπάνο- 

2ο δον άπασι, καί τούτ’ έκεΐνος προήδει καί τώ ν γενώ ν κατά και

ρόν έκλογην έποιεΐτο καί τώ ν φυλώ ν, δθεν άν ή πολυύμνητος  

άναβή ράβδος78, έξ  ής τό άνθος δι ’ ού την παντός τού γένους  

σω στικήν οικονομίαν έκτελέσειν έμελλεν.

54 ΊΩ βάθος πλούτου, σοφίας79 καί φ ιλανθρω πίας θείας. Ε ί  

25 μ η  γάρ ό Θάνατος ήν καί προ τού θανάτου θνητόν ώ ς  έκ ρίζης  

τοιαύτης τό ήμέτερον γένος, ούκ άν έργω  την άπαρχήν τής άθα- 

νασίας ήμεΐς έπλουτήσαμεν, ούκ άν είς ούρανους άνεκλήθημεν,
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θρωπίας καί τό βάθος της σοφίας, γιατί ό Θεός, άφοΰ άνέβαλε 
τό τέλος του θανάτου, δεν έπέτρεψε σιόν άνθρωπο νά ζήση για 
λίγο άκόμη, έπραξε έτσι πρώτα γιά νά δείξη δτι παιδεύει με έ
λεος, μάλλον δέ δτι προτιμά τήν παιδεία με δικαιοσύνη, γιά νά 
μή άπελπισθούμε τελείως.νΕπειτα έδωσε καί ευκαιρία μετάνοι
ας καί νέας διαγωγής πού θά τον ευαρεστούσε, παρηγόρησε τή 
λύπη τού θανάτου με την διαδοχική γένεσι, αύξησε με τούς δια
δόχους τό γένος, ώστε στην άρχή τό πλήθος των γεννωμένων νά 
υπερτερούν κατά πολύ τον άριθμό εκείνων πού έπέθαιναν, καί 
άντί τού ενός Άδάμ, πού διά τού κάλλους τού αισθητού φυτού 
έγινε ελεεινός καί πενιχρός, έδειξε πολλούς άλλους πού άπό τά 
αισθητά έπλούτησαν κατά τρόπο μακάριο θεογνωσία καί αρετή 
καί γνώσι καί θεία ευμένεια. Μάρτυς είναι οί Σήθ, Ένώς, Νώε, 
Μελχισεδέκ, ’Αβραάμ, καί όσοι άλλοι εμφανίσθηκαν άνάμεσα σ’ 
αυτούς, πριν άπό αύτούς καί μετά άπό αύτούς, κατά τό παρά
δειγμα εκείνων ή παραπλήσια μ’ εκείνους. ’Επειδή όμως άνάμε
σα σ’ αύτούς, τούς τόσο πολλούς καί μεγάλους, κανένας δεν εζη- 
σε τελείως άναμάρτητα, ώστε νά μπορέση νά ξαναπαλαίση γιά 
νά ξεπλύνη την ήττα τών προπατόρων εκείνη, νά θεραπεύση τό 
τραύμα τής ρίζας τού γένους καί νά άρκέση στούς μεταγενέστε
ρους γιά τον αγιασμό καί τήν ευλογία καί σέ όλους γιά τήν επά
νοδο τής ζωής, κι αυτό τό προγνώριζε εκείνος καί έτσι έκαμε 
στον κατάλληλο καιρό εκλογή τών γενών καί τών φυλών, άπό 
όπου θά άνέβαινε ή πολυύμνητη ράβδος78, άπό την οποία θά 
προερχόταν τό άνθος, διά τού όποιου έπρόκειτο νά έκτελέση 
την σωστική οικονομία όλου τού γένους.

54 *Ω β ά θ ο ς  π λ ο ύ το υ , σ ο φ ία ς  κ α ί φ ιλ α νθ ρ ω π ία ς  θ ε ία ς79. 
Διότι, ά ν  δέν ήταν ό  θάνατος καί πριν ά π ό  τον θάνατο θνητό τό  
γένος μας, ως προερχόμενο άπ ό  τέτοια ρ ίζα , δέν θ* άποκτσύσα- 
με εμείς έμπρακτα τήν άπαρχή τής άθανασίας, δέν θά  ξα να κα -

7* Πρβλ. ’Αριθμ. 17,23.
79. Ρωμ. 11,35.
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ούκ  άν ύπεράνω  πάσης άρχής καί έξουσίας έν δεξιμ τής μεγα- 

λω σύνης έν ούρανοΐς80 ή ημώ ν ένεθρονίσθη φύσις. Ο ύτω ς οίδε 

Θ εός τα έξ  αύτεζουσίου παρατροπής ημώ ν όλισθήματα τή пар ’ 

έαυτοΰ σοφίμ τε και δυνάμει μετασκευάζειν φ ιλα νθρώ πω ς έπί 

5 τό κρεΐττον81.

55 Τάχα πολλοί τον Λδάμ αίτιώνται, π ώ ς εύκόλω ς, τώ  πο- 

νη ρ φ  συμβούλω  πεισθείς, την Θείαν ήθέτησεν έντολήν καί διά 

τής τοιαύτης άθετήσεω ς ήμιν τον Θάνατον προεξένησεν. Α λ λ ’ 

ούκ έστιν ίσον πρό τής πείρας έθελήσαι γεύσασθαι Θανάσιμου

ίο τίνος βοτάνης, καί μετά τό μαθεΐν διά πείρας Θανάσιμον ούσαν 

άπό ταύτης ποθεΐν έσθίειν. Μ εμπτέος γάρ μ ά λλον  ό μετά την 

πείραν σπώ ν τού δηλητηρίου καί τον θάνατον ά θλίω ς προς 

έαυτόν έφελκόμενος του πρό τής πείρας τούτο πράττοντός τε 

καί πάσχοντος. Αιό καί περισσότερον ημώ ν έκαστος ή ό Αδάμ  

ΐ5 έκεΐνος μεμπτέος έστί καί κατάκριτος. Α λ λ '  ούκ έστιν έν ήμιν 

έκεΐνο τό ξύλον, ούδέ τού Θ εού νυν έστι πρός ήμάς έντολή την 

έκείνου γευσιν άπαγορεύουσα; Τ ουτ’ αύτό μ εν  έκεΐνο τό ξύλον  

ούκ  έστιν έν ήμιν ίσως, ή δέ τού Θ εού έντολή καί νυν ήμιν πά- 

ρεστι, το ύςμ έν  αύτή πειθομένους καί κ α τ ’ αύτήν ζήν έθέλοντας  

2ο τής τε τώ ν ο ικείω ν πάντω ν άμαρτημάτων εύθύνης καί τής προ

γονικής άρας καί καταδίκης έλευθεροΰσα, τους δέ και νυν αύ

τήν άθετουντας καί προτιμώ ντας αύτής τήν τού πονηρού προσ

βολήν τε καί συμβουλήν, τής ζω ής έκείνης καί τής έν τώ  πα- 

ρα δ είσ φ  διαγω γής ούκ έστι μ ή  έκπεσεΐν καί πρός τήν ήπειλη- 

25 μένην του αιω νίου πυρός γέενναν έμπεσεΐν82.

56 Τίς ούν έστιν ή νυν ήμιν αύτη προκειμένη τού Θ εού έντολή; 

Ή  μετάνοια, ής τό κεφάλαιον τώ ν άπηγορευμένω ν μηκέτι

80. Πρβλ. Έβρ. 8,1.
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λούμασταν στους ουρανούς, δέν θά ενθρονίζονταν ή φύσις μας 
έπάνω άπό κάθε άρχη καί εξουσία, στά δεξιά της μεγαλειότητος 
στους ουρανούς®. Έτσι γνωρίζει ό Θεός νά μετατρέπη άπό 
φιλανθρωπία προς τό καλύτερο με τη σοφία καί δύναμί του τά 
άπό την αύτεξσύσια παρεκτροπή όλισθήματά μας®.

55 νΙσως πολλοί κατηγορουν τον Ά δ ά μ , πόσο εύκολα, άφ οΰ  
έπείσθηκε στον πονηρό σύμβουλο, άθέτησε τή θεία συμβουλή  
καί με την άθέτησι αύτη μας προξένησε τον θάνατο. ’Α λλά  δέν  
είναι τό ίδ ιο  νά  θέλησης νά  γευθης ενα θανάσιμο βότανο πρ ιν  
άπό την εμπειρία καί νά  ποθης νά  φ άγης άπό αύτό άφ οΰ με τη ν  
πείρα μάθης ότι είναι θανάσιμο. Δ ιότι αύτός πού παίρνει δηλη
τήριο μετά την πείρα καί επισύρει στον έαυτό του άθλιο θάνατο, 
είναι περισσότερο άξιόμεμπτος ά π ό  εκείνον πού  κάμνει αύτό  
πριν άπό την πείρα. Γι’ αύτό καί καθένας ά π ό  μάς είναι περισ
σότερο άξιόμεμπτος καί άξιοκατάκριτος άπ ό  τόν Ά δ ά μ  εκείνον. 
Α λ λ ά  δέν είναι μπρστά μας εκείνο τό ξύλο ούτε υπάρχει τώρα  
εντολή του Θ εού προς εμάς πού άπαγορεύει τη γεΰσι του. νΙσως 
δέν είναι μπροστά μας εκείνο άκριβώς τό  ίδ ιο  τό ξύλο, άλλ’ ή εν
τολή του Θεοΰ ύπάρχει γ ιά  μάς* καί εκείνους βέβαια πού  ύπα- 
κούουν σ’ αύτην καί θέλουν νά  ζου ν  σύμφω να μ’ αύτην τούς ε
λευθερώνει τόσο άπ ό  την εύθύνη όλω ν των δικών τους αμαρτη
μάτων, όσο καί άπό τήν προγονική κατάρα καί καταδίκη, ενώ  
εκείνοι πού την άθετσυν άκόμη καί τώρα καί προτιμούν άντί γ ι’ 
αύτην την προσβολή καί συμβουλή του πονηρού δέν είναι δυ
νατό νά  μή έκπέσουν ά π ό  εκείνη τη ζωή καί τή διαβίω σι στον  
παράδεισο καί νά  πέσουν μέσα στην έπαπειλσυμένη γέεννα  του  
αιωνίου πυρός81 82.

56 Π οιά  λοιπόν είναι αυτή ή έντολή του Θ εού πού εύρίσκεται 
τώρα ενώ πιον μας; Ή  μετάνοια, της οπ ο ία ς τό βασικό σημείο

81. Παραλλαγή τοϋ καμένου τσΰ κ. 54 6λ. στην "Ομιλία 6,18 ΕΠΕ10,446.
82. Τό κείμενο τοΰκ.55 άπαντάται καί στην 'Ομιλία 31,5. ΕΠΕ 10,282έ.
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ψαύειν. Έπει γάρ άπερρίφημεν του χω ρίου  τής ένθέου τρυφής 
και άπεκλείσθημεν του παραδείσου του Θεού δικαίω ς και εις 
το βάραθρον τούτο καταπεπτώ καμεν, συνοικεΐν τε και συνδιαι- 
τάσθαι τοΐς άλόγοις ζώοις83 κατεδικάσθημεν και Ανέλπιδες κα- 

5 τέστημεν τό εις ήμάς ήκον, τής προς τον παράδεισον άνακλήσε- 
ως, αύτός ό δικαιοσύνη τότε την δίκην έπενεγκώ ν, μ ά λλον  δε 
δικαίω ς ταύτην έπελθεΐν ήμϊν συγχωρήσας, υπερβολή  νυν φι
λανθρω πίας και άγαθότητος, διά σπλάγχνα έλέους84 αύτου, μ έ- 
χρις ημώ ν ύπέρ ημώ ν κατήλθε. Κ αί κ α θ ' ήμας γενόμενος άνα- 

ιο μαρτήτω ς ώ ς εύδόκησεν άνθρωπος, ϊνα τώ  όμοίω  το δμοιον85 
άναδιδάζη και άνασώσηται, την σω τήριον τής μετάνοιας ήμϊν 
είσήνεγκε συμβουλήν τε και έντολήν, προς ήμας ε ίπ ώ ν  «μετα
νοείτε, ότι ήγγικεν ή βασιλεία  τώ ν ούρανώ ν»86. Π ρό μ εν  γάρ  
τής ένανθρω πήσεω ς του λόγου του Θεού, όσον ό ούρανός υπό  

is τής γης άπέχει, τοσουτο μακράν ήμώ ν ήν ή βασιλεία  τώ ν ούρα
νών. Τού δέ βα σ ιλέω ς τώ ν ούρανώ ν ήμϊν ένδημήσαντος και 
την μ ε θ ’ ήμών ένω σιν εύδοκήσαντος, ήγγικεν ήμϊν πάσιν ή τώ ν  
ούρανών βασιλεία87.

57 Έγγισάσης ήμϊν τής τών ούρανών βασιλείας διά τής προς 
2ο ήμας του Θεού λόγου συγκαταβάσεως, μή μακράν ήμας αύτους 

άπό ταύτης ποιήσωμεν, άμετανοήτως πολιτευόμενοι. Φύγωμεν 
δέ μάλλον τών έν σκότει καί σκιμ θανάτου καθημένων88 την 
άθλιότητα. Κτησώμεθα τά έργα τής μετάνοιας, φρόνημα ταπει
νόν κατάνυξιν και πένθος πνευματικόν, καρδίαν πραεΐαν έλέου 

25 γέμουσαν, δικαιοσύνης έρώσαν, καθαρότητος άντιποιουμένην, 
ειρηνικήν, είρηνοποιόν, φερέπονον, τοϊς ύπέρ άληθείας και δι
καιοσύνης ένασμενίζουσαν διωγμοϊς και ζημίαις και ύβρεσι και 
συκοφαντίαις κα) πάθεσιν89. Ή γάρ τών ούρανών βασιλεία,

83. Ψαλμ. 48,12. 84. Λ ο υ κ ά  1,78.
85. Μεγάλου Βασιλείου, Είς 48 ψαλμόν 8, «tva τφ όμοίψ έτηγινωσκρ τό

όμοιον».
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είναι νά  μή έγγίζω με πλέον χά άπαγορευμένα. Ε π ε ιδ ή  δηλαδή  
άπορριφθήκαμε άπό τον τόπο της ένθεης τρυφής καί άποκλει- 
σθήκαμε δίκαια άπό τον παράδεισο του Θ εοΰ καί έπέσαμε στο 
βάραθρο τούτο καί καταδικασθήκαμε νά  συνοικ ούμ ε καί νά  
συντρεφώμαστε με τά άλογα ζώα83 καί έχάσαμε τήν έλπίδα μας, 
δσα έξαρτάται ά π ό  μάς, δτι θά άνακληθοΰμε στον παράδεισο, 
αυτός πού επέβαλε τότε τήν καταδίκη με δικαιοσύνη, ή καλύτε
ρα πού έπέτρεψε νά  τήν ύποστοϋμε δίκαια, άπό υπερβολή τώρα  
φ ιλανθρω πίας καί ά γα θότη τος, ά π ό  έλεήμ ονα  δ ιά θεσ ί του84, 
κατηλθε έως έμ ά ςγ ιά  χάρι μας. Καί άφοΰ έγινε, δπω ς ευδόκησε, 
άνθρω πος σάν εμάς χωρίς άμαρτία, με τρόπο ώστε νά  ξαναδιδά- 
ξη καί ξανασώση τό δμοιο μέ τό δμοιο85, μάς πρόσφερε τή σωτή
ρια συμβουλή καί εντολή της μετάνοιας, λέγοντας π ρ ός εμάς* 
«μετανοείτε, διότι έπλησίασε ή βασιλεία των ουρανώ ν»86. Δ ιότι 
πριν άπ ό  τήν ένανθρώ πησι τού Λ όγου  τού Θ εού, όσο άπέχει ό  
ουρανός άπ ό  τή γη , τόσο μακριά άπ ό  μάς ή τα ν ή βασιλεία των 
ουρανών. "Οταν όμως ήλθε σ’ εμάς ό βασιλεύς τώ ν ουρανώ ν κι9 
ευδόκησε νά  ένωθή μαζί μας, έπλησίασε σε όλους μας ή βασι
λεία τών ουρανώ ν87.

57 Ά φ ο ΰ  έπλησίασε σ’ έμάς ή βασιλεία τών ουρα νώ ν με τη 
συγκατάβασι πρός έμάς του Θεοΰ Λ όγου, άς μή άπομακρυνθοΰ- 
με άπ9 αυτήν, πολιτευόμενοι άμετανσητα, άλλα μάλλον άς άπο- 
φύγω με τή ν άθλιότητα έκείνων πού κάθονται στο σκότος καί 
στή σκιά θανάτου88. Ά ς  άποκτήσω με τά έρ γα  τής μετάνοιας, 
φ ρόνημ α  τα π εινό , κατά νυξι καί π ένθ ο ς  π νευμ α τικ ό , κ α ρ δ ιά  
πραεΐα  γεμάτη έλεος, πού ά γα π ά  δικαιοσύνη, έπιζητεΐ καθαρό
τητα, καί είναι ειρηνική, είρηνοποιός, υπομονετική, άρεσκομέ- 
νη στούς υπέρ άληθείας καί δικαιοσύνης διω γμούς καί ζημιές  
καί ύβρεις καί συκοφαντίες καί πάθη®. «Διότι ή βασιλεία τώ ν

86. Μάρκ 1,15. Μαχθ. 3 ,1  4,17.
87. Τό κείμενο τοΰ κ. 56 Απαντάται καί στην 'Ομιλία 31,6. ΕΠΕ10,284.
88 Ψαλμ. 106, ία Ήσ. 9,1 89. Βλ. 'Ομιλία 31,7. ΕΠΕ 10,286.
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μ ά λλον δέ ό τώ ν ουρανώ ν βασιλεύς (ώ  τής άφάτου μ εγά λο  δ ω 

ρεάς) «έντος ήμώ ν έστιν»90' ώ  και δια τώ ν τής μετάνοιας και 

ύπομονής έργω ν κολλασθαι άει όφείλομεν, άγαπώ ντες ώ ς  δυ

νατόν τόν τοσοΰτον ήμας άγαπήσαντα.

58 Την πρός τόν θ ε ό ν  άγάπην άπουσία παθώ ν και περιουσία  

συνίστησι τώ ν άρετών. Το γάρ πρός τα πονηρά μίσος, ά φ ’ οι5- 

περ ή τώ ν παθώ ν άπουσία, τόν πόθον кол την κτήσιν άντεισά- 

γει τώ ν άγαθών. Ό  δέ τώ ν άγαθώ ν έραστής τε και κτήτωρ, 

πώ ς ούκ &ν διαφερόντως φιλοίη τόν αότάγαθον δεσπότην, τόν

ιο μόνον άγαθοΰ παντός και χορηγόν και φύλακα, έν ώ  αυτός έστι 

κ α τ ’ έξαίρετον τρόπον και δν διά τής άγάπης έν έαυτώ  φέρει, 

κατά τόν είπόντα' «ό μ ένω ν έν τή άγάπη, έν τώ  Θ εώ  μένει, кал 

ό θ ε ό ς  έν α ύ τ φ » 91; Ί δ ο ι δ ’άν τις μη  μόνον έκ  τώ ν άρετώ ν την 

πρός θ εό ν  άγάπην, άλλά και έκ  τής άγάπης τάς άρετάς τικτομέ- 

ΐ5 νας. Διό κα\ ό Κ ύριος έν τώ  εύαγγελίω  ποτέ μ έν  φησιν, «ό έχω ν  

τάς έντολάς μου και τηρώ ν αύτάς, έκείνός έστιν ό ά γαπώ ν  

μ ε » 92, άλλοτε δέ, «ό άγαπώ ν μ ε  τάς έντολάς μου τηρήσει»93. 

Ά λ λ 'ο ύ τ ε  τά έργα τώ ν άρετώ ν έπαινετέα έστι και λυσιτελή  τοΐς 

πράττουσι χω ρ ίς  άγάπης, ούτε μ ην ή άγάπη χω ρ ίς  τώ ν έρ γω ν · 

2ο ώ ν  τό μ έν  διά π ολλώ ν ό Π αύλος δείκνυσι πρός Κ ορινθίους γρά- 

φων, «έάν ποιήσω  τά καί τά, άγάπην δέ μ η  έχω , ούδέν ώ φ ε-  

λοϋμαι»94, τό δέ πάλιν ό τώ  Χ ριστώ  έξόχω ς ήγαπημένοςμαθη

τής λέγω ν, «μη άγαπώ μεν λ ό γφ , μηδέ τή γλώ σση, ά λ λ ’ έργω  

καί άληθείψ>95.

59 Ό  άνω τάτω 96 καί προσκυνητός Πατήρ, Π ατήρ αύτοαλη- 

θείας έστι, δηλονότι του μονογενούς Υιού' καί πνεύμα άληθείας

90. /lowed 17,21. 91. Α ' Ίω . 4,16.
92. Ίω. 14,21. 93. Ίω. 14,23.
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ουρανών», ή καλύτερα ό βασιλεύς των ουρανώ ν (ώ, τί ανέκφρα
στη μεγαλοδω ρεά) «εύρίσκεται μέσα μας»90. Σ’ αυτόν τον βασι
λέα οφείλομε νά  προσκολλώμαστε πάντοτε με τά έργα  της με
τάνοιας καί υπομονής, αγαπώ ντας δσο είναι δυνατό αύτόν πού  
τόσο πολύ μας αγάπησε.

58 Τ η ν αγάπη προς τον Θ εό χαρακτηρίζει ά π ου σ ία  πα θώ ν  
καί άφ θονία  τών άρετών. Δ ιότι τό μίσος προς τά πονηρά , ά π ό  
τό ό π ο ιο  πρ οέρ χετα ι ή ά π ου σ ία  τώ ν π α θώ ν, ά ντεισ ά γει το ν  
πόθο καί την άπόκτησι τών αγαθώ ν. Ό  εραστής καί κτήτωρ  
τών άγαθώ ν, πώ ς δεν θ’ άγαποϋσε ύπερβολικά τον α ύτά γα θο  
δεσπότη, τον μόνο χορηγό καί φύλακα κάθε άγαθού, μέσα στον  
όποιο αύτός εύρίσκεται κατά τρόπον έξαίρετο καί τον όποιο  διά  
τής άγάπης φέρει μέσα του, σύμφωνα μέ έκεΐνον πού είπε, «ο
ποίος μένει στην αγάπη, μένει στόν Θ εό, καί ό  Θ εός είναι μέσα  
σ’ αύτόν»91; Κ αί θά  μπορούσε νά  Ιδη κανείς όχι μόνο δτι ή πρός  
τον Θ εό άγάπη γενναται άπό τις άρετές, άλλά καί δτι οί άρετές 
γεννώ νται άπ ό  την άγάπη. Γι’ αυτό καί ό  Κ ύριος σ ιό  Ε ύα γγέλιο  
άλλοτε λέγει, «οποίος έχει τις έντολές μου καί τις τηρεί, έκεΐνος 
είναι πού μέ αγαπά»92, καί άλλοτε, «οποίος μέ ά γα π ά  θά  τη ρήση  
τις έντολές μου»93. Καί ούτε τά έργα τών άρετών είναι άξιέπαινα  
καί ώφέλιμα σέ όσους τά έκτελοϋν χω ρίς ά γά π η , ούτε δμως ή 
άγάπη χω ρίς τά  έργα. Τ ό  ένα  ά π ό  αύτά δείχνει ό  Π α ύλος μέ 
πολλά έπιχειρήματα, γρ ά φ οντα ς π ρ ός τούς Κ ορινθίους, «έάν  
κάμω αύτά κι* αύτά, δέν έχω δμως άγάπ η , δέν ωφελούμαι σέ τί
ποτε»94, τό άλλο πάλι τό έδειξε ό  έξόχω ς άγαπ η μ ένος στόν Χ ρι
στό μαθητής λέγοντας* «νά μη άγαπαμε μέ λόγο  ούτε μέ γλώ σσα, 
άλλά μέ έργο καί άλήθεια»95.

59 Ό  ύπέρτατος καί προσκυνητός Πατήρ96, είναι Πατήρ της 
αύτοαλήθείας, δηλαδή τού μονογενούς Υίου, καί πνεύμα άλή-

94. A' Koq. 13,3. 95. Α' Ίω. 3,18.
96. Όλόκληρο τό κείμενο του κ. 59 Απαντάται καί <πήν 'Ο μιλία  IV, ΐ ί .  

ΕΠΕΐΟ,56α
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έχει τό Π νεύμα τό άγιον, καθά και προϋπέδειξεν ό τής άληθείας  
λόγος. Ο ί ούν έν αύτοις τούτον προσκυνοΰντες και ώ ς  οΰτω  πι- 
στεύοντες, και ώ ς  διά τούτων ένεργούμενοι, τό Π νεύμα γάρ 
έστι, φησιν ό άπόστολος, δι ’ ού προσκυνούμεν97 και δι ’ ού προ- 

5 σευχόμεθα98, και «ούδεις έρχεται προς τον Π ατέρα ε ί μή  δ ι ' 
έμοΰ»09, ό του Θεού μονογενής φ ησ ιν· ο ί ούν ούτω ς έν Πνεύματι 
καί άληθείμ τον άνω τάτω  Π ατέρα προσκυνουντες, ούτοί είσιν 
ο ί άληθινοι προσκυνηταί100.

60 «Π νεύμα ό Θεός, καί τούς προσκυνοΰντας αυτόν έν Π νεύ- 
ιο μάτι καί άληθείμ δει προσκυνεΐν»101, τουτέστιν άσω μάτω ς τον

άσώ ματον έννοουντας. Οΰτω γάρ και άληθώ ς δψονται τούτον 
πανταχού έν τφ  πνεύματι και τή άληθείμ αύτοΰ. Ώ ς μ εν  γάρ  
Π νεύμα ύπάρχω ν ό Θεός άσώ ματός έστι, τό δέ άσώ ματον ούκ  
έν τόπω  έστίν, ούδέ τοπικοΐς όρίοις περιγράφεται. Ο ύκούν ό λέ- 

ΐ5 γω ν έν ώ ρ ισμ ένφ  τινι τω ν άπανταχοΰ γης και ούρανοϋ τόπω ν  
δεϊν προσκυνεΐσθαι τον Θεόν, ούκ άληθώ ς φησιν, ο ύ δ ’ άληθώ ς  
προσκυνεΐ. Ώ ς μ έν  γάρ άσώ ματός ό Θεός, ούδαμού· ώ ς  δέ 
Θεός, πανταχού. Ε ί γάρ έστιν όρος ή τόπος ή κτίσις, ού μή  έστιν 
ό Θεός, εύρεθήσεται περιγραφόμενος έν τινι. Π ανταχού ούν, άό- 

20ριστος γάρ. Π ώ ς ούν πανταχού; ώ ς  ούχ ύπό μέρους, ά λ λ ’ ύπό 
τού παντός περιεχόμενος; Ο υμ ενουν σώ μα γάρ έσται πάλιν. 
Ούκούν ώ ς  τό παν συνέχω ν και περιέχω ν, αύτός έστιν έν 
έαυτφ , πανταχού τε καί ύπέρ τό παν, προσκυνούμενος παρά 
τω ν άληθινώ ν προσκυνητών έν τ φ  Π νεύματι και τή άληθείμ  

25 αύτού102.

61 Ό  άγγελος και ή ψυχή103, άσώματα όντα, ούκ  έν τόπω  
έστίν, ά λλ  ’ ούχι και πανταχού έστιν· ού γάρ συνέχουσι τό παν,

97. Βλ. Ίω. 4,23. 98. Ββλ. А  ’ Кор. 14,15.
99. ко. 14,6. 100. Ίω. 4,23.
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θείας έχει τό ά γιο  Π νεύμα, όπω ς προϋπέδειξε ό λόγος της άλή- 
θειας. Ε κ είνο ι λοιπ όν πού προσκυνούν αυτόν μέσω αυτών, καί 
έπειδή έτσι πιστεύουν καί επειδή ένεργούνται δι’ αυτώ ν, καθ’ 
όσον ό άπόστολος λέγει «τό Π νεύμα είναι εκείνο διά  τού οποίου  
προσκυνούμε*7 καί διά τού οποίου προσευχόμαστε»98, καί «κα
νείς δεν έρχεται προς τον Π ατέρα πα ρά  μόνο μέσω εμού»99, λέγει 
ό μονογενής τού Θεού· αύτοί λο ιπ όν πού προσκυνούν έτσι τον  
άνώτατο Π ατέρα έν Πνεύματι καί άληθείςι, αύτοί είναι οί άληθι- 
νοί προσκυνηταί100.

60 «Πνεύμα είναι ό Θεός, κι’ αύτοί πού τον προσκυνούν πρέ
πει νά τον προσκυνούν πνευματικά καί άληθινά»101, δηλαδή ένο- 
οώντας τον άσώματο άσωμάτως. Διότι έτσι κι’ άληθινά θά τον 
ίδούν παντού μέσα στο πνεύμα καί την άλήθειά του. Διότι, σάν 
πνεύμα πού είναι ό Θεός, είναι άσώματος, τό δε άσώματο δεν 
εύρίσκεται σε τόπο ούτε περιγράφεται σέ τοπικά όρια. Επομέ
νως, όποιος λέγει ότι ό Θεός πρέπει νά προσκυνηταί σέ ένα ώρι- 
σμένο τόπο άπό τούς τόπους παντού στή γη καί τον ουρανό, δέν 
όμιλεΐ σωστά, ούτε προσκυνεΐ άληθινά. 'Ως άσώματος βέβαια ό 
Θεός δέν είναι πουθενά, ώς Θεός όμως είναι παντού. Έτσι, άν 
ύπάρχη όριο ή τόπος ή κτίσις, όπου δέν ύπάρχει ό Θεός, θά εύ- 
ρεθη νά περιγράφεται μέσα σέ κάτι. Είναι λοιπόν παντού, διότι 
είναι άόριστος. Πώς λοιπόν είναι παντού; ώς περιεχόμενος όχι 
άπό μέρος άλλά άπό τό παν, *Όχι βέβαια* διότι πάλι σώμα θά εί
ναι. Επομένως ώς συνέχοντας καί περιέχοντας τό παν, ό ίδιος 
είναι μέσα σπαν έαυτό του, παντού καί επάνω άπό τό παν, προ- 
σκυνούμένος άπό τούς αληθινούς προσκυνητάς μέσα στο πνεύ
μα καί τήν άλήθειά του102.

61 Ό  άγγελος καί ή 'ψυχή103, άφσϋ είναι άσώματα, δέν είναι σέ
τόπο, άλλά επίσης δέν είναι χαί παντού. Διότι δέν συνέχουν τό

101. Ίω. 4,24.
102. Τό κείμενο τοΰκ.60 άπ^ντάται καί στην'Ομιλία 19,13. ΕΠΕ10,560έ.
103. Τό κείμενο τοϋκ.56 ώΐοντάται καί στην 'Ομιλία 19,14. ΕΠΕ 10,562.
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άλλα  καί αότά δεΐται τον συνέχοντος. Ο ύκονν кал αύτά έν τφ  

συνέχοντι και περιέχοντι τό παν, ύ π ’ αυτόν καταλλήλω ς όριζό- 

μενα. Ή  μέντοι ψνχή σννέχονσα τό σώμα, ώ  και σννεκτίσθη, 

πανταχον τον σώ ματός έστιν, ούχ ώ ς έν τόπω  ο ύ δ ’ ώ ς  περιεχο- 

5 μένη, ά λλ  ’ ώ ς  σννέχονσά τε και περιέχονσα και ζω οποιούσα  

τούτο, κ α τ’εικόνα και τοΰτ’ έχονσα Θ εόν104.

62 Ού κατά τούτο μόνον μ ά λλον  τω ν α γγέλω ν ό άνθρω πος  

κ α τ’ εικόνα πεποίηται Θ εόν105, δτι συνεκτικήν τε και ζω οποιόν  

έχει δύναμιν έν έαντφ , άλλα  και κατά τό άρχειν. ’Έ στι γάρ έν τή 

ιο τής κ α θ ’ ήμάς ψυχής φύσει τό μ έν  ήγεμονικόν τε και άρχικόν, 

τό δέ φύσει δονλενόν τε και ύπήκοον, θέλησις, δρεξις, αΐσθησις  

καϊ ά πλώ ς δσα μετά τόν νονν τ φ  ν φ  σννεκτίσθη παρά Θεόν, 

κ&ν ήμεΐς, έστιν έ φ ' ώ ν φιλαμαρτήμονι γνώ μη, μ ή  τον Θ εόν кал 

παντοκράτορος μόνον, άλλά  καϊ τον προσόντος ήμΐν έμφύτω ς  

is αύτοκράτορος άφηνιάζω μεν106. Ό  μέντοι Θ εός διά τό έν ήμΐν 

άρχικόν, κα\ τής γής άπάσης παρέσχε την κυριότητα107. "Α γγε

λοι δέ συνεζευγμένον σώ μα ούκ έχονσιν, ώ ς  και ύπεζενγμένον  

έχειν τ φ  νφ . Την δέ νοεράν θέλησιν, ο ί μ έν  έκπεσόντες διηνε- 

κώ ς κέκτηνται πονηρόν, ο ί δέ άγαθοϊ διηνεκώ ς άγαθήν καί 

20 ήνιόχον μηδαμώ ς δεομένην. Τό δ ’ έπ ίγειον κράτος, ό μ έν  πονη

ρός ούκ είχεν, ά λ λ ’ ήρπασεν. 'Ό θεν δήλον ώ ς  ούκ άρχω ν έκτί- 

σθη τής γής. Ο ί δέ άγαθοϊ τω ν ά γγέλω ν έπ ισκοπειν  τά κατ' αύ- 

τήν ύπό τον παντοκράτορος προσετάχθησαν μετά  την ήμώ ν έκ- 

πτω σιν καί διά ταύτην τής άζίας, ε ί  καϊ μ ή  παντελή, διά φιλάν- 

25 θρω πίαν καθαίρεσιν. Τά γάρ δρια τω ν άγγέλω ν, ώ ς  ό Μ ω νσ ή ς  

έν τή φ δ ή  φησιν, έστησεν ό Θεός, δτε διεμέριζεν έθνη 106' ό δέ 

διαμερισμός οδτος μετά  τόν Κ α ιν καϊ τόν Σ ή θ  έγεγόνει, τω ν μ έν

104. Βλ. ’Αθανασίου, Κατά Ελλήνων 32έ. 105. Πρβλ. Γεν. 1,27.
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παν, άλλα και αύτά τά ϊδ ια  χρειάζονται εκείνον πού τά συνέχει. 
Ε π ομ ένω ς κι’ αύτά υπάρχουν μέσα σέ εκείνον πού  συνέχει και 
περιέχει τό παν, οριζόμενα άπό αυτόν καταλλήλως. Ή  ψυχή ό
μως, πού συνέχει ιό  σώμα με χό οπ οίο  συνεκτίσθηκε, υπ ά ρχει 
παντού στο σώμα, όχι με την έννοια  τού τόπου ή της συμπεριλή- 
ψεως σ’ αυτό, άλλά με την έννοια  ότι συνέχει καί περιέχει καί 
ζω οποιεί αυτό, έχοντας κι' αυτό κατ’ εικόνα Θ εού104.

62 νΟχι μόνο ώς προς αυτό έχει πλασθή ό άνθρωπος περισσό
τερο άπό τούς άγγέλους κατ’ εικόνα Θεού105, ότι δηλαδή έχει 
μέσα του συνεκτική καί ζωοποιό δύναμι, άλλά καί ώς προς τό 
άρχειν. Διότι στη φύσι της ψυχής μας τό ένα μέρος είναι ήγεμο- 
νικό καί άρχικό, τό άλλο είναι φύσει δουλικό καί ύπήκοο, όπως 
θέλησις, όρεξις, αίσθησις καί γενικά όσα μετά τον νοΰ έκτίσθη- 
σαν άπό τον Θεό μαζί μέ τον νού, έστω κι’ άν εμείς άπό φιλά- 
μαρτη γνώμη σέ μερικά άφηνιάζομε όχι μόνο άπό τον Θεό καί 
παντοκράτορα, άλλά καί άπό τον αύτοκράτορα πού ύπάρχει 
μέσα μας έμφύτως106. Ό  Θεός λοιπόν έξ αιτίας τού άρχικσυ στοι
χείου πού ύπάρχει μέσα μας μάς πρόσφερε την κυριότητα καί 
όλης της γης107. Οι άγγελοι όμως δεν έχουν συζυγικό σώμα, 
ώστε νά τό έχουν ύποζευγμένο στο νού. Τή νοερή πάλι θέλησι ε
κείνοι πού έχουν έκπέσει την έχουν διαρκώς πονηρή, ένώ οί ά- 
γαθοί διαρκώς άγαθή, ώστε νά μή χρειάζεται καθόλου ήνίοχον. 
Τό έπίγειο όμως κράτος δέν τό είχε ό πονηρός, άλλά τό άρπαξε, 
καί είναι άπ* αύτό φανερό ότι δέν έκτίσθηκε άρχοντας τής γης. 
Οί δε άγαθοί άγγελοι διετάχθηκαν άπό τόν παντοκράτορα νά 
επιστατούν τά σχετικά μέ αύτήν έπειτα άπό τήν έκπτωσί μας καί 
την έξ αίτιας αύτης καθαίρεσί μας άπό τό άξίωμα, άν καί όχι τέ
λεια λόγω φιλανθρωπίας. Διότι τά όρια τών άγγέλων, όπως λέ
γει ό Μωυσής στην ώδή, έστησε ό Θεός όταν διαιρούσε τά έ
θνη1®, καί αύτός ό καταμερισμός έγινε μετά τόν Κάϊν καί τόν

106. Εννοείται ό αύτοχ^άτωρ λογισμός, ό ήγεμσνικός νους.
107. Πρβλ Γεν. 1, 2& 108. Πρ6λ. Δευχ. 32, & (ώδή 2,8).
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έκ  τον Κ ά ϊν καλονμένω ν ανθρώ πω ν, τω ν δ ’ έκ  τον Σ ήθ κατα- 

γομένω ν υίώ ν Θ εόν κεκλημ ένω ν109, διαμερίζοντος έμοι δοκεΐν 

έκτοτε τον όνόματος και προκαταγγέλλοντος το γένος, έξ  ού 

σάρκα λήψεσθαι έμ ελλεν ό τον Θ εόν μονογενής Υιός.

63 Ε ϊποι δ ’ άν τις, σνν πολλοΐς έτέροις, και το τριαδικόν τής 

ήμετέρας γνώ σεω ς, μ ά λλον  ημάς τω ν ά γγέλω ν δεικννειν κ α τ ’ 

εικόνα τον Θ εόν110, ον μόνον ότι τριαδικόν, ά λ λ ’δτι και σνμπε- 

ριβάλλει γνώ σ εω ς άπαν είδος. Μ όνοι γάρ ήμεΐς τω ν κτισμά- 

τω ν άπάντω ν προς τ φ  νοερφ  τε και λ ο γ ικ φ  και το αισθητικόν

ίο έχ ο μ εν  δ  τ φ  λ ο γ ικ φ  σννημμένον είναι πεφνκός, τεχνώ ν τε και 

έπιστημώ ν κα) γνώ σ εω ν έξενρε πολνειδέστατον πληθνν. Γ ε- 

ω ργεϊν τε καί οίκοδομεΐν, кал προάγειν έκ  μη  δντων, ε ί  και μη  

έκ  μηδαμώ ς δντω ν (τοντο γάρ Θεόν), μ όνω  παρέσχε τ φ  άν- 

θρώ πω . Γίνεται γάρ σχεδόν ούδεν ούδέ φθείρεται τώ ν παρά 

ΐ5 Θ εόν τελονμένω ν, κιρνώ μενον δ ' ά λλο  προς άλλο τώ ν π α ρ ’ 

ήμΐν, μορφήν έτέραν παρίστησιν. ’Έ τι γε μήν και τό τον άόρα- 

τον τον νον λόγον ού μόνον ύ π ’ άκοής αϊσθησιν γίνεσθαι άέρα  

ένημμένον, άλλά  και καταγράφεσθαι καί μετά σώ ματος κα) διά 

σώματος όράσθαι, παρέσχε τοίς άνθρώ ποις μόνοις ό Θεός, 

2ο πρός πίστιν ένάγω ν διαρκή τής τον άνω τάτω  λόγον διά σαρκός 

έπιδημίας τε καί έμφανείας' ώ ν  ούδέν ούδαμώ ς μ έτεστιν άγγέ- 

λοις.

64 Ά λ λ  ’ ε ί κα) τό κατ ’ εικόνα μ ά λλον  ήμεΐς τώ ν ά γγέλω ν έχο- 

μ εν κα) μέχρι ννν, πρός τό κ α θ ’ όμοίω σιν είναι τον Θ εόν111

25 π ο λ λ φ  έλαττονμεθα, κα) μάλιστα ννν, τώ ν άγαθώ ν άγγέλω ν. 

Ί να  γάρ τάλλα ννν άφώ, ή τελείω σις τον κ α θ ’ όμοίω σιν είναι 

τον Θ εόν112 διά τής έκ  Θ εόν θείας έλλά μ ψ εω ς τελείται, ής

109. Πρβλ. Γεν. 6,2. 110. Γεν. 1,27.
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Σήθ, οπότε οί άπό τον Καιν καταγόμενοι ώνομάσθηκαν άνθρω
ποι, ενώ οί άπό τον Σήθ ώνομάσθηκαν υιοί Θεοΰ109. ’Από τότε 
το όνομα διακρινόταν, όπως νομίζω, καί προανήγγελλε το 
γένος άπό το όποιο έπρόκειτο νά λάβη σάρκα ό μονογενής Υιός 
του Θεού.

63 Θ ά μπορούσε νά  είπή κανείς, μαζί με πολλούς άλλους, ότι 
το τριαδικό της γνώ σεώς μας δείχνει ότι εμείς είμαστε περισσό
τερο άπ ό  τούς άγγέλους κατ’ εικόνα Θ εού110, όχι μόνο διότι είναι 
τριαδικό, άλλά καί διότι συμπεριλαμβάνει κάθε είδος γνώ σεως. 
Διότι μόνο εμείς άπ ό  όλα τά κτίσματα έκτος άπ ό  τό νοερό καί 
λογικό, έχομε καί τό αισθητικό, τό όποιο, όντας καμωμένο νά  εί
ναι συνημμένο με τό λογικό, εφεύρε πλήθος παντός είδους τε
χνώ ν καί επιστημών καί γνώσεων. Ν ά καλλιεργή τή γη καί νά  
οικοδομή καί νά  παράγη άπό μή όνια , άν καί όχι ά π ό  εντελώς 
μή όντα (διότι αυτό είναι προσόν μόνο τού Θ εού), τό έδωσε μό
νο  στον άνθρω πο. Δ ιότι τίποτε σχεδόν δέν γίνεται ούτε φθείρε
ται ά π ό  τά τελούμενα ά π ό  τον Θ εό, άλλά ά να μ ιγνυ όμ ενα  τά  
πράγματα πού είναι κοντά μας τό ένα  με τό  άλλο, πα ρουσιά ζουν  
διαφορετική μορφή. ’Ε πίσης βέβαια καί τό ότι ό  άόρατος λόγος  
τού νού όχι μόνο άπό τήν άκοή γίνεται αισθητός, καθώ ς έγγίζει  
τον άέρα, άλλά ό Θ εός έδωσε τό προνόμιο νά  καταγράφεται καί 
νά  βλέπεται μαζί με τό σώμα καί διά  τού σώματος άπό τούς άν- 
θρώ πους μόνο, οδηγώ ντας σέ διαρκή άποδοχή τής κατά σάρκα  
έπιδημίας καί παρουσίας τού άνωτάτου Λ όγου , ά π ό  τά όπ οια  
άπολύτως τίποτε δέν διαθέτουν οί άγγελοι.

64 ’Α λλά , ά ν  και εμείς έχομε τό κατ’ εικόνα  άκόμη κ α ί έω ς  
σήμερα περισσότερο άπ ό  τούς άγγέλους, ώς προς τό καθ’ όμοίω- 
σι τού Θ εού111 υστερούμε πολύ, καί μάλιστα τώρα, ά π ό  τούς άγα- 
θούς άγγέλους. Π ράγματι, γ ιά  ν’ άφήσω τώρα τά άλλα, ή τελεί- 
ωσις τού καθ’ όμοίωσιν Θ εού112 πραγματοποιείται διά  τής ά π ό

111. Πρβλ. Γεν. 1,26.
112. Πρβλ. Ιούδα 6.
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έστερήσθαι μ έν  τούς πονηρούς άγγέλους, διό και υπό ζόφον113 

γεγενήσθαι, έμφορεΐσθαι δε τους θείους νόας, διό και δεύτερον 

καλεΐσθαι φ ω ς και του πρώ του φω τός άπορροήν114, ούδένα αν 

οϊμαι άγνοεΐν τω ν έπ ιμ ελώ ς και μετά συνέσεω ς έντυγχανόντω ν  

5 τοΐς θεοπνευστοις λογίοις. ’Έ χουσι δ ’ έντεΰθεν ο ί άγαθοί τω ν  

ά γγέλω ν καί την τω ν αισθητώ ν γνώ σιν. Ού yap αισθητική καί 

φυσική δυνάμει τούτων άντιλαμβάνονται, άλλα  θεοειδεΐ δυνά

μει γινώ σκουσιν αύτά' ής μηδέν τω ν όπω σδήποτε παρόντω ν ή 

πα ρφ χη κότω ν ή μ ελλόντω ν άποκρυπτεσθαι δύναται.

65 Ταύτης τής έλλάμψ εω ς οίμετέχοντες, μ έτρω  ταύτην έχον- 

τες, άναλόγω ς τ φ  μέτρω  καί την γνώ σιν έχουσι τω ν δντων. 

"Οτι δέ καί ο ί άγγελοι μετέχουσιν αύτής καί δτι άκτιστός έστι 

καί ώ ς  ή θεία ούσία ούκ έστι, πάντες μ εν  ίσασιν ο ί τοΐς θεοσό- 

φοις θεολόγοις έμ μελώ ς έντυγχάνοντες. Έ πει δε ο ί τα Βαρλαάμ  

is καί Ά κινδύνου φρονουντες βλασφημουσιν είς την θείαν ταύτην 

έλλαμψιν, ή κτίσμα ταύτην ή ούσίαν είναι του θ ε ο ύ  διατεινόμε- 

νοι, καί ή ν ίκ ’ άν κτίσμα λέγω σ ιν  αύτήν, ού συγχω ρουσιν είναι 

τω ν ά γγέλω ν ταύτην φώς, παρίτω νυν ό έ ζ  Ά ρείου πάγου θεο- 

φάντωρ, ώ ς  έν βραχεί καί τά τρία ταυτί δ ια σ α φ ώ ν «κυκλικώ ς  

20 γάρ», φησίν, «ο ί θειοι κινούμενοι νόες, ένουνται ταΐς άνάρχοις 

καί άτελευτήτοις έλλάμψ εσι του καλού καί άγαθοΰ»115. 'Ό τ ι 

μ έν οδν θείους νόας τούς άγαθούς άγγέλους φησΐ, τοΐς πάσι 

δ ή λ ο ν  πληθυντικώ ς δέ ταύτας τάς έλλάμψ εις προενεγκώ ν, τής 

του Θεού διέστειλεν ούσίας, μ ία  γάρ έκείνη καί παντάπασιν  

25 άδιαίρετος. Άνάρχους δέ καί άτελευτήτους προσειπώ ν, τ ί άλλο  

ή άκτιστους είναι παρέστησεν ήμΐν;116

113. Πρβλ.Αν. 1,26.
114. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 40,5. PG 36,364Β.
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τον Θ εό τελείας έλλάμψεως, καί δεν νομίζω δτι ά γνοεί κάποιος, 
άπό εκείνους που άναγινώ ακουν μέ επιμέλεια καί σύνεσι τά θεό
πνευστα λόγια , ότι αυτής τής έλλάμψεως στερούνται οί πονηροί 
άγγελοι, γ ι’ αυτό καί έχουν τοποθετηθή κάτω άπ ό τον ζό φ ο 113, 
ενώ είναι γεμάτοι άπ5 αυτήν οί θείοι νόες, γι9 αυτό καί ονομ ά ζον
ται δεύτερο φω ς καί άπορροή τού πρώτου φω τός114, κα ί ά π ό  
αυτό μάλιστα έχουν καί τη γνώ σι των αισθητών οί άγαθοί ά γγε
λοι. Διότι δεν άντιλαμβάνονται αυτά τά πράγματα μέ αισθητική  
καί φυσική δύναμι, άλλά τά γνω ρίζουν μέ θεοειδή δύναμι, ά π ό  
την οποία δέν μπορεί νά  άποκρυβή τίποτε ά π ό  τά οπω σδήποτε  
παρόντα ή παρελθόντα ή μέλλοντα.

65 "Ο σοι μ ετέχουν α υτή ς τής έλλάμψ εω ς, έχ ο ντ ά ς  τη ν  μέ 
μέτρο, άνάλογα  μέ τό μέτρο έχουν καί τη γνώ σι τών όντων. "Οτι 
καί οί ά γγελο ι μετέχουν αύτής καί ότι είναι άκτιστη καί δέν  
είναι όπως ή θεία ουσία, γνω ρίζουν όλοι όσοι δ ια βά ζουν μέ έπι- 
μέλεια τούς θ εόσ οφ ου ς ά π οστόλους καί θ εολόγου ς . Ε π ε ιδ ή  
όμως καί έκεΐνοι πού έχουν τά φ ρονήματα τού Β αρλαάμ  καί 
’Α κίνδυνου βλασφημοΰν εναντίον αυτής τής θείας έλλάμψεως, 
ίσχυριζόμενοι ότι αυτή είναι κτίσμα ή ουσία του Θ εού, καί όταν 
τήν λέγουν κτίσμα, δέν παραδέχονται ότι αυτή είνα ι φώ ς τών 
άγγέλω ν, άς προσέλθη τώρα ό ά π ό  τον νΑ ρειο  Π ά γο  θεοφάν- 
τωρ, γ ιά  νά  διασάφηση σύντομα καί τά τρία αύτά πράγματα. 
Δ ιότι λέγει, «κινούμενοι κυκλικώς οί θειοι νόες ενώ νονται μέ τις 
άναρχες καί ατελεύτητες έλλάμψεις τού καλού καί άγα θου»115. 
"Οτι βέβαια μέ τή λέξι 'θείοι νόες* ονομάζει τούς άγγέλους, είναι 
σ’ όλους φανερό* άλλά προφέρσντας σέ πληθυντικό τις έλλάμ- 
ψεις αυτές, τις διέστειλε ά π ό  τήν ουσία τοΰ Θ εού, διότι εκείνη  
είνα ι εντελώς άδιαίρετη. Χ αρακ τηρίζοντάς τες πάλι ά να ρ χες  
καί άτελεύτητες, τί άλλο μάς τις παριστά π α ρά  άκτιστες116;

115. Περί θείων άνομάτων 4,8, PG 3,704D. Βλ. 'ΥπέρΉσυχαξόντων 3, 
2,13, Συγγράμματα τ.Α \

116. Τό δεύτερο τμήμα τοΰ κ. 65 άπαντάται καί στόν Πρός Άχίνδυνσν 
’Αντιρρητικόν 6,9,22, Συγγράμματα τ. Γ.
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66 Ταύτης τής θείας έλλά μ ψ εώ ς τε και λαμπρότητος γεγυ- 
μ νω μ ένη ν την ημώ ν φύσιν έκ  παραβάσεως, τής άσχημοσύνης  
έλεήσας ό του Θ εόν Λ όγος και διά σπλάγχνα έλέονς117 άναλα- 
βόμενος, ένδεδυμένην έπιφανέστερον έπι του Θ αβω ρίου τω ν

5 μαθητώ ν τοΐς έκκρίτοις πάλιν υπέδειξε118, τ ί ποτέ ήμεν ήν δτε 
κάϊ τίνες έπι του μέλλοντος αίώ νος έσόμεθα δΤ αύτοΰ, ε ί  κ α τ ’ 
αύτόν ώ ς  δυνατόν ένταΰθα ζήσαι προελοίμεθα, παριστάς119, ώ ς  
καί ό χρυσούς την γλώ τταν Ιω άννης φησίν120.

67 Ταύτης τής θείας έλλάμ ψ εώ ς τε και λαμπρότητος και ό
ίο Άδάμ μέτοχος ύπάρχω ν προ τής παραβάσεως, ώ ς  όντω ς στο

λήν ήμφιεσμένος δόξης, ούχ ύπήρχε γυμνός, ο ύ δ ’ άσχημω ν  
ύπήρχεν ότι γυμνός, άλλά  π ο λ λ φ  κοσμιώτερος, ο ύ δ ' όσον εί- 
πεΐν, τω ν νυν περικειμένω ν τα χ ρ υ σ φ  π ο λ λ φ  και διαυγέσι λ ί- 
θοις κοσμούμενα διαδήματα121. Ταύτην την θείαν έλλαμψ ιν και

is χάριν κα\ Π αύλος ό μέγας ούράνιον οίκητήριον ημώ ν καλει λέ- 
γω ν, «έν τούτφ  στενάζομεν, το οίκητήριον ήμώ ν το έξ  ούρανοϋ 
ένδύσασθαι έπιποθουντες, είγε καϊ ένδυσάμενοι ού γυμνοί εύρε- 
θησόμεθα»122. Ταύτης τής θείας έλλά μ ψ εώ ς και του κ α τ ’αύτήν 
ένδύματος τόν άρραβώνα, κα) αύτος ό Π αύλος έλαβε παρά

2ο θεού, έ ξ  Ιερουσαλήμ προς Δαμασκόν ά π ιώ ν123, ϊ ν ’ εϊπω  κατά 
τόν τής θεολογίας φερω νύμω ς έπώ νυμον Γρηγόριον, «πριν κα- 
θαρθήναι των διω γμώ ν τ φ  δ ιω κ ομ ένφ  προσομιλήσας, μ ά λλον  
δέ βραχείς τού μεγάλου φω τός λαμπηδόνι»124.

68 Ή μ έν  θεία ύπερουσιότης ούδέποτε πληθυντικώ ς καλείται,
25 ή δέ τού Θ εού θεία καί άκτιστος χάρις και ένέργεια, μεριζομένη

άμερίστω ς κατ' είκόνα τής ήλιακής άκτΐνος, ή κα) θερμαίνει 
κα) φω τίζει κα) ζω οποιεί κα ί αυξει, τοΐς τε λαμπομένοις τήν οί- 
κείαν ένίησι λαμπρότητα και τοΐς όφθαλμοΐς  τω ν όρώ ντω ν έπι-

117. Λουκά 1,78. 118. Ματθ. 17,1-6. Μάρκ. 9,2-13. Λουκά 9,28-36.
119. Τό κείμενο τού к 66 άπανταται και στήν Όμιλία 16,39· ΕΠΕ 10,478.
120. Όμιλία 56 είς Ματθαίον, 4, ΕΠΕ 11,268.
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66 Τ ην φύσι μας, γυμνωμένη λόγω παραβάσεω ς ά π ό  αυτή τη 
θεία έλλαμψι καί λαμπρότητα, την ελέησε γ ιά  την άσχημοσύνη  
ό Λ όγος του Θ εοΰ καί άπό ευσπλαγχνία την έπηρε117 καί την έ- 
πέδειξε πάλι ενωμένη επισημότερα επάνω  στο Θ αβώ ριο όρος  
στους επίλεκτους μαθητάς του118* έτσι παρέστησε, τί ήμαστε κά
ποτε καί τί θά είμαστε δι' αύτοΰ στον μέλλοντα αιώ να, ά ν  άπο- 
φασίζαμε νά  ζήσωμε εδώ σάν αυτόν κατά τό δυνατόν119, όπω ς  
λέγει ό Χ ρυσός στη γλώ σσα Ιω ά ννη ς120.

67 Α υτής της θείας έλλάμψεως καί λαμπρότητος ήταν καί ό  
Ά δ ά μ  μέτοχος πρ ιν  άπ ό  την παράβασι, στολισμένος πρ α γμ α 
τικά με στολή ένδοξη , καί δεν ή τα ν γυμ νός, άλλά άσύγκριτα  
ώ ραιότερος ά π ό  εκείνους πού φ ορουν τώ ρα τά δ ια δή μ α τα  τά  
στολισμένα με π ολ ύ ν  χρυσό καί δ ια υγείς  λ ίθους121. Α υ τ ή ν  τή 
θεία έλλαμψι καί χάρι ό  μέγας Π αύλος καλεΐ κατοικητήριό μας 
λέγοντας* «γι' αυτό στενάζομε, ποθώντας νά  ένδυθουμε τό κα- 
τοικητήριό μας πού είναι άπ ό  τόν ουρανό* κι’ άν ένδυθουμε μέ 
αύτό, δέν θά εύρεθουμε γυμ νοί»122. Τ ό ν  άρραβώ να  αυτής τής  
έλλάμψεως καί του ενδύματος πού προσφέρει αυτή έλαβε ά π ό  
τόν Θ εό κι' ό  ίδιος ό  Π αύλος, άναχωρώντας άπ ό  τη ν 'Ιερουσα
λήμ προς τη Δ αμασκό123, γ ιά  νά  ομιλήσω σύμφωνα μέ τόν φερω- 
νύμως επώ νυμο τής θεολογίας, «πριν καθαρθή ά π ό  τούς διω
γμούς συνδεθείς μέ τόν διωκόμενο, ή καλύτερα μέ μικρή λάμψι 
του μεγάλου φωτός»124.

68 Ή  θεία  ύπερουσιότης δέν ονομάζεται ποτέ πληθυντικώ ς, 
ενώ ή θεία καί άκτιστη χάρις καί ένέργεια του Θ εού, μεριζόμε
νη άμερίστως, σύμφωνα μέ την εικόνα τής ήλιακής άκτΐνος, ή ό 
ποια  καί θερμαίνει καί φω τίζει καί ζω οποιεί καί α υξά νει καί 
εμβάλλει τη λαμπρότητά της στους λαμπομένους καί έμφανίζε-

121. Τό κείμενο του к. 67 μέχρι τοΰ σημείου αύτοΰ άπαντάται καί στην 
'Ομιλία 16,39. ΕΠΕ10,478.

122. В ' Код.5,2-3. 123. Πράξ. 9,3-4.
124. Λόγος 39 εις τά άγια Φώτα 9. PG 36,344Β.
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φαίνεται. Κατά ταύτην γουν, ώ ς  κ α τ ’ άμυδράν εικόνα, και ή 
θεία του Θεού ένέργεια, ού μ ία  μόνον, άλλα кал πολλαϊ καλούν
ται παρά τω ν Θεολόγων, ώ ς  καί Β ασίλειος ό μέγας, «α ί δε ένέρ- 
γειαι», φησί, «του Π νεύματος τίνες; 'Ά ρρητοι μ εν  διά το μ έγε- 

5 θος, άνεζαρίθμητοι δέ διά το πλήθος. Π ώ ς γάρ νοήσομεν τά 
τω ν α ιώ νω ν έπέκεινα; Τίνες ήσαν αύτοϋ προ τής νοητής κτίσε
ω ς  α ί ένέργειαι;»125. Π ρό γουν τής νοητής κτίσεω ς και τω ν  
α ιώ νω ν έπέκεινα (και γάρ кал ο ί α ιώ νες νοητά κτίσματά είσι) 
κτιστόν ούδεις ποτ ’ είπεν, ούδε ένενόησεν. "Α κτιστοι τοιγαροΰν 

ίο α ί του θείου Π νεύματος δυνάμεις τε και ένέργειαι, τώ  кал πολ- 
λα) θεολογεϊσθαι, άμερίστω ς τής μ ιας και παντάπασιν άμερί- 
στου του Π νεύματος ούσίας διαστελλόμεναι.

69 Ή  του θ εο ύ  άκτιστος ένέργεια μεριζομένη άμερίστω ς кал 
πληθυντικώ ς προάγεται παρά τώ ν θ εο λό γω ν126, ώ ς  άνω τέρω

is καλ Β ασιλείω  τώ μ εγά λω  διατετράνωται. Έ πει τοίνυν και ή 
θεία κα) Θεοποιός έλλαμψ ις καλ χάρις ούκ ούσία, ά λ λ ’ ένέργειά  
έστι θεού, διά τούτο κα) αυτή ούχ ένικώ ς μόνον, άλλά  και 
πλη θυντικώ ς προάγεται, άναλόγω ς τοϊς μετέχουσι χορηγούμε
νη καλ κατά την έπιτηδειότητα τώ ν ύποδεχομένω ν, έπ ι μ ά λλον  

20 καλ ήττον ένιεΐσα την θεοποιόν λαμπρότητα.

70 Ταύτας τάς θείας ένεργείας έπτά ό Ή σαΐας είπε. Π ολλά  δε 
π α ρ ’ Έβραίοις σημαίνει το έπτά' «άναβήσεται», γάρ φησι, «ρά
βδος έκ  τής ρίζης Ίεσσαλ καλ άνθος έξ  αύτής άναβήσεται και 
έπαναπαύσεται έ π ’αύτόν έπτά πνεύματα' πνεύμα σοφίας, συνέ-

25 σεως, γνώσεως, εύσεβείας, βουλής, ισχύος, φόβου»127. Ταύτα 
τά έπτά πνεύματα, κτιστά φρενοβλαβώς οί τά Βαρλαάμ καλ 
'Ακίνδυνου φρονοϋντες είναι διατείνονται' δ κάν τοϊς διά πλά-

125.' Περί !Αγίου Πνεύματος, 19,49. PG 32,156D. Τό χωρίο αυτό χρησιμο
ποιεί ό Γρηγόριος και στόν Περί θείων ένεργειών 21, Διάλογος Όρθοδόζον μετά
Βαρλααμίτον 20, Πρός Δανιήλ Αίνου 7 Συγγράμματα τ. Β’.
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ται στους οφθαλμούς των όρώντων. Σύμφωνα μέ αυτήν λοιπόν, 
σάν άμυδρή εικόνα, ή θεία ενέργεια  τού Θ εού δεν θεω ρείται 
μία, άλλά άπ ό  τούς θεολόγους άναφέρονται πολλές, δπω ς λέγει 
καί ό μέγας Βασίλειος· «οί ενέργειες τού Π νεύματος ποιές είναι; 
Ε ίναι άρρητες λόγω  τού μεγέθους, άναρίθμητες λόγω  τού πλή
θους. Δ ιότι πώ ς θά έννσησωμε τά πέρα άπό τούς αιώνες; Π οιές  
ήταν οί ένέργειές του πριν άπό τη νοητή κτίσι;»125. Σ τήν π ρ α γ
ματικότητα πριν ά π ό  τη νοητή κτίσι καί πέρα άπ ό  τούς αιώνες 
(διότι καί οί αιώνες είναι νοητά κτίσματα) κανείς ποτέ δεν είπε 
ούτε ένόησε κάτι κτιστό. Ε π ομ ένω ς οί δυνάμεις καί ενέργειες  
τού θείου Π νεύματος είναι άκτιστες, ένώ μέ τον χαρακτηρισμό  
τους ώς πολλές διαστέλλονται άμερίστως άπό τή μία καί έντε- 
λώς άμέριστη ουσία τού Πνεύματος.

69 Ή  άκτιστη ενέργεια τού Θ εού, μεριζόμενη άμερίστως προ
βάλλεται καί πληθυντικώς άπ ό  τούς θεολόγους126, δπω ς πα ρα
πάνω  έδειξε καί ό  μέγας Βασίλειος. Ε π ειδ ή  λοιπόν καί ή θεία  
καί θεοποιός έλλαμψις καί χάρις δέν είναι ουσία άλλά ένέργεια  
τού Θεού, γ ι’ αυτό καί αυτή δέν προβάλλεται μόνο ένικώς άλλά  
καί πληθυντικώς, χορηγούμενη άνάλογα  σ’ έκείνους πού τή με
τέχουν καί εμβάλλοντας τήν θεοποιό λαμπρότητα περισσότερο  
ή λιγώ τερο ά νά λογα  μέ τήν καταλληλότητα έκείνω ν πού  τή ν  
προσλαμβάνουν.

70 Α υτές τις θείες ένέργειες τις είπε έπτά ό  Ή σ α ΐα ς . Τ ό  δέ 
επτά ατούς 'Ε βραίους σημαίνει πολλά. Δ ιότι, λέγει, «θά βλάστη
ση ράβδος άπ ό  τή ρ ίζα  τού Ίεσσαί και θά βγή ά π ό  αυτήν άνθος  
καί θά  άναπαυθούν επάνω  σ’ αυτόν έπτά πνεύματα* πνεύμα σ ο 
φίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσέβειας, βουλής, Ισχύος, φ όβου»127. 
Ο ί οπ α δοί τού Β αρλαάμ καί τού Ά κ ινδ ύ νσ υ  Ισχυρίζονται μέ 
φρενοβλάβεια ότι αυτά τά  έπτά πνεύματα είναι κτιστά, πράγμα

126. Βλ. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Περί Θείων όνομάνον 2,5. Π. Χοή 
στου, Φιλοκαλία 3,70έ.

127. Ήσ. 11,2-3.
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τους προς Ακίνδυνον Αντφρητικοΐς προθέντες, διαρκώς άπη- 
λέγξαμεν. Αλλά και Γρηγόριος ό Θεολόγος, τών Θείων τούτων 
τον πνεύματος ένεργειών μνησθείς, «τάς ένεργείας», φησί, «τον 
πνεύματος πνεύματα φίλον τώ Ήσαΐα καλειν»128. Και αύτός δε 

5 ό των προφητών μεγαλοφωνότατος, ού την προς την Θείαν μό
νον ούσίαν διαφοράν έναργώς έδειξε διά του άριθμοΰ, άλλά και 
τό άκτιστον τών Θείων τούτων παρέστησεν ένεργειών διά τής 
του έπαναπαύεσθαι φωνής* τό γάρ έπαναπαύεσθαι ύπεροχικοΰ 
άξιώματός έστι. Τά ούν έπαναπαυόμενα έπι τό παρ ’ ήμών δε- 

ίο σποτικόν έκεΐνο πρόσλημμα, πώς άν εΐεν κτίσματα;

71 Ό Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός κατά μεν τον Λουκάν έν 
δακτύλφ φησί Θεού έκβάλλειν τά δαιμόνια129, κατά δε τον 
Ματθαίον έν Πνεύματι Θεού130. Δάκτυλον δέ φησι Θεού131 ό 
μέγας Βασίλειος μίαν τών τού Πνεύματος ένεργειών. Εί ούν ή

is μία τούτων τό Πνεύμα τό άγιόν έστι, και αί άλλαι πάντως, ώς ό 
αύτός καλ τού τ ' έδίδαξεν ήμάς, άλλ ’ ού διά τούτο πολλοί θεοί ή 
πολλά πνεύματά έστι. Πρόοδοι γάρ τά τοιαύτα кал έκφάνσεις 
και ένέργειαι φυσικάI τού ένός Πνεύματός είσι, και δι' έκάστης 
έν έστι τό ένεργοΰν. Οί δέ κακόδοξοι, κτίσματα ταύτα λέγοντες, 

2ο έπταπλασίως είς κτίσμα τό Πνεύμα κατασπώσι τού Θεού. 
Αλλ’ αίσχυνέσθωσαν έπταπλασίως. Ό γάρ είπών αύθις προ
φήτης περί αύτών, ώς «έπτά ούτοι όφθαλμοι Κυρίου είσιν οί 
έπιβλέποντες έπϊ πάσαν την γήν»132, καλ ό έν τή Αποκαλύψει 
γράφων, «χάρις ύμίν και είρήνη άπό Θεού καλ άπό τών έπτά 

25 πνευμάτων, & ένώπιον τού θρόνου τού Θεού είσι, καί άπό τού 
Χριστού»133, τό Πνεύμα τό άγιον είναι ταύτα τοΐς πιστοΐς έμφα- 
νώς παρίστησιν.

72 Ό Θεός κα\ πατήρ, διά Μιχαίου τού προφήτου προκαταγ-
128. Λόγος 41,3. PG 36,431C. Βλ. έπίσης ’Αντιρρητικόν πρός ’Ακίνδυνον

5,58, τ. Γ', 6που καί τό αύτό χωρίον.
129. Λουκά 11,20. 130. Ματθ. 12,28.
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πού ελέγξαμε λεπτομερώς στους εκτενείς 1Α ντιρ ρ η τικ ούς  πρ ος  
τον ’Α κίνδυνο. ’Α λλά καί ό  Γρηγόριος ό Θ εολόγος, άφ ού έμνη- 
μόνευσε αυτές τις θείες ένέργειες τού Πνεύματος, λέγει* «ό Ή -  
σαΐας άρέσκεται νά  καλή πνεύμ α τα  τις ενέρ γειες τού Π ν ε ύ 
ματος»128· Κι’ ό  ίδιος ό  μεγαλοφωνότατος των προφητώ ν, όχι μό
νο  έδειξε καθαρά με τον άριθμο τή διαφορά προς τη θεία  ου
σία, άλλά παρέστησε καί τό άκτιστο τών θείων αυτών ενεργειώ ν  
μέ τή λέξι 'επαναπαύονται’. Δ ιότι τό έπαναπαύεσθαι είναι ίδιό- 
της ύπεροχικού άξιώματος. Ε κ είνα  λοιπόν πού επαναπαύοντα ι 
επάνω στο δεσποτικό εκείνο άπό μας πρόσλημμα, πώ ς θά  μπο
ρούσαν νά  είναι κτίσματα;

71 Ό  Κύριός μας ’Ιησούς Χριστός, σύμφω να μέ τον Λ ουκ ά , 
λέγει ότι εκβάλλει τά δαιμόνια μέ δάκτυλο Θ εού129, ενώ σύμφω
να μέ τον Μ ατθαίο μέ τό Π νεύμα τού Θ εού130. Ό  μέγας Β α σ ί
λειος ονομάζει 'δάκτυλο Θ εού’ μιά άπ ό  τις ενέργειες τού Π νεύ
ματος131. "Αν λοιπόν ή μία άπό αυτές είναι τό ά γ ιο  Π νεύμα, τότε 
είναι καί οί άλλες, όπω ς μάς τό έδίδαξε κι’ αύτό ό  ίδ ιος, άλλά  
δέν είναι γ ι’ αύτό πολλοί θεοί ή πολλά πνεύματα. Δ ιότι αυτά τά  
πράγματα είναι πρόοδοι καί εκφάνσεις καί ένέργειες φυσικές  
τού ένός Π νεύματος, καί μέσω καθεμιάς ά π ό  αύτές ένα  είναι 
αύτό πού ενεργεί. Έ νώ  οί κακόδοξοι, ονομάζοντας τις εκδηλώ
σεις αύτές κτίσματα, κ α τεβ ά ζο υ ν  έπ τα π λά σ ια  σέ κτίσμ α  τό  
Π νεύμα τού Θ εού. ’Α λλά  άς έντρέπωνται επταπλάσια. Δ ιότι ό  
προφήτης πού είπε πάλι γ ι’ αυτά ότι «έπτά οφθαλμοί τού Κ υ
ρίου είναι αυτοί πού επιβλέπουν σέ όλη τη γη »132, κι’ εκείνος πού  
γρ ά φ ει στην ’Α ποκ ά λυψ ι, «χάρις σέ σάς καί ειρήνη ά π ό  τον  
Θ εό, καί άπ ό  τά έπτά πνεύματα, τά  όπ οια  είνα ι μπροστά στο 
θρόνο τού Θ εού, καί ά π ό  τόν Χριστό»1®, αυτά παριστάνουν φ α
νερά στούς πιστούς ότι είναι τό ά γιο  Πνεύμα.

72 Ό  Θεός καί Πατήρ, πού  μέ τόν προφήτη Μ ιχαία π ρ οα να γ-

131. Μ  Βασιλείου, ΚατΈννομίου 5, PG 29,716CD иЫ772С.
132. Ζάχ. 4,10. 133. ’Ало* 1,4-5.
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γέλλων την του μονογενούς κατά σάρκα γέννησιν, βουλόμενος 
έπιδεΐζαι και τής Θεότητος αύτού το άναρχον, «και α,ί έξοδοι 
αύτού, φησίν, άπ ’ Αρχής έξ ημερών αίώνος»134. Τάς δε έξόδους 
ταύτας τάς ένεργείας είναι τής θεότητος οί θειοι πατέρες έξηγή- 

5 σαντο' αίαύταϊ γάρ είσι του Πατρος кал του Υίοΰ και του Πνεύ
ματος δυνάμεις τε кал ένέργειαι, «&ς κτιστάς είναι περιαγγέλ- 
λουσιν oi τά Βαρλαάμ κα\ Άκινδύνου φρονειν τε και έπεκδικεΐν 
σπουδάζοντες. Άλλ ' όψέ ποτέ λαβόντες νουν συνίτωσαν τις ό 
άπ’άρχής Ών, τις πρός δν φησιν ό Δαβίδ, δτι «άπό του αίώνος 

ίο (ταύτό δ ’ είπεϊν, έζ ήμερών αίώνος) και έως του αίώνος συ 
εΐ»135' καί συνετώς σκοπείτωσαν, εί βούλονται, ώς ό Θεός διά 
του προφήτου άπ ' άρχής είπών τάς έξόδους ταύτας είναι, έγέ- 
νοντο ή έποιήθησαν ή έκτίσθησαν, είπεν ούδαμώς. Καλ ό έν 
Πνεύματι θεού θεολογών Βασίλειος, ούκ έγένοντο, άλλ' 

is «ήσαν, είπεν, αί του Πνεύματος ένέργειαι προ τής νοητής κτίσε
ως καί τών αιώνων έπέκεινα»136. Μόνος ούν ό Θεός έξ αίώνος 
ένεργής τε καλ παντοδύναμος, ώς καλ προαιωνίους έχων δυνά
μεις τε καλ ένεργείας.

73 Φασ\ δέ, τοϊς άγίοις άντικείμενοι προδήλως, οί τής Άκιν- 
2ο δύνου δόξης προϊστάμενον «έν έστι τό άκτιστον, ή θεία φύσις, 

πάν δέ τό διαφέρον ταύτης όπωσοΰν κτιστόν έστι»137, κτίσμα 
ποιούντες έντεύθεν καί τόν Πατέρα καλ τόν Υίόν και τό Πνεύμα 
τό άγιον. Μία γάρ κα\ ή αύτη τών τριών ή ένέργεια' ού δέ ή 
ένέργεια κτιστή, άκτιστος αύτός ούκ έστι. Διά τούτο ούχ ή τού 

25 Θεού ένέργεια, άπαγε! άλλά τό ένεργηθέν καλ άποτελεσθέν έστι 
τό κτίσμα. «Διό καλ ούσιώδη, τουτέστι φυσικήν είναι κίνησιν 
την διαφέρουσαν τής θείας φύσεως ένέργειαν»138 ό θεσπέσιος

134. Μιχ. 5,1. Βλ. έπίσης Πρός άανιήλ Αίνου \0£υγγράμματα τ. Β'.
135. Ψαλμ. 89,2.
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γέλλει την κατά σάρκα γέννησι του Μ ονογενούς, θέλοντας νά  
επίδειξη καί τό άναρχο της θεότητός του, λέγει* «κι* οί έξοδοί 
του είναι άπό την αρχή, άπό τις ή μέρες του αίώ νος»134. Α υτές τις 
εξόδους οί θείοι Π ατέρες εξή γη σα ν δτι είναι ο ί ενέργειες της  
θεότητός. Δ ιότι είναι οί ίδιες δυνάμεις και ενέργειες του Π ατρός  
καί του Υ ίοΰ καί του άγιου Πνεύματος, τις οποίες όσοι προσπα
θούν νά  παραδεχθούν καί νά  δικαιολογήσουν τις άπόψ εις τού  
Β αρλαάμ καί ’Α κίνδυνου  διαλαλοΰν σάν κτιστές. ’Α λλά  α π ο
κτώντας κάποτε νού, ας καταλάβουν ποιος είναι ό  ά π ό  τη ν άρ- 
χή νΩν* π ο ιος  είναι αυτός π ρ ος τον όπ ο ιο  ό  Δ α β ίδ  λέγει, ότι 
«άπό τον αιώνα», δηλαδή άπό τις ήμερες τού αίώ νος, «καί έως 
τον αιώ να υπάρχεις εσύ»135, καί έτσι, ά ν  θέλουν, άς σκεφθούν με 
σύνεσι ότι ό  Θεός, όταν είπε μέ τον προφήτη, ότι αυτές οί έξοδοι 
υπάρχουν άπ ό  την άρχή, δέν είπε καθόλου ότι έγ ινα ν ή κατα
σκευάσθηκαν ή έκτίσθηκαν. Καί ό  Βασίλειος, πού  θεολογεί μέ 
Π νεύμα Θ εού, δέν είπε 'έγιναν*, άλλ’ «ύπηρχαν οί ενέργειες τού  
Π νεύματος π ρ ιν  ά π ό  τη νοητή κτίσι καί πέρα  ά π ό  τούς αιώ 
νες»136 137. Μ όνο  ό Θ εός λο ιπ ό ν  είνα ι στούς α ιώ νες ενερ γό ς  κ α ι 
παντοδύναμος, διότι έχει καί προαιώ νιες δυνάμεις καί ένέργει- 
ες.

73 Λ έγο υ ν , προφ ανώ ς άντιτιθέμενοι στούς ά γιους, οί π ρ ο ϊ
στάμενοι της δοξασίας τού ’Ακινδύνσυ· «ένα είναι τό άκτιστο, ή 
θεία φύσις, καί π ά ν  ό,τι διαφέρει άπ ό  αυτήν είναι οπω σδήποτε  
κτιστό»117, καθιστώντας μέ αυτό κτίσμα καί τον Π ατέρα καί τόν  
Υ ιό καί τό ά γιο  Πνεύμα. Δ ιότι ή ενέργεια  καί των τριώ ν είναι 
μία καί ή αυτή. Κι* εκείνος, τού όποιου ή ενέργεια  είναι κτιστή, 
δέν μπορεί νά  είναι άκτιστος ό  ίδιος. Γι’ αυτό δέν είναι ή ένέρ- 
γε ια  τού Θ εού, μακριά μιά τέτοια σκέψις, τό  κτίσμα, άλλά  τό  
ενεργή θέν καί άποτελεσθέν. Έ τ σ ι 6  θεσπέσιος Δ α μ ασκ ηνός έδί- 
δαξε ότι «ή ενέργεια, πού διαφέρει ά π ό  τή θεία  φύσι, είναι ούσι-

136. Βλ. Μ Βασιλείου, Περί άγιου Πνεύματος 19,49.
137. Βλ. Πρός ’Αχίνδυνσν 'Αντιρρητικός 4,40, Συγγράμματα τ. Γ.
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έδίδαξε Δαμασκηνός. « Έπει δε και τής θείας ένεργείας είναι το 
ποιεΐν»138 139 ό Θειος Κύριλλος Εφη, πώς αΰτη ποίημα, εί μη δι’ 
έτέρας ένεργείας ένεργηθήσεται, κάκείνη πάλιν δι’ έτέρας, και 
οΰτω, πρός τώ έπ ’ άπειρον ίέναι, και το τής ένεργείας άκτιστον 

5 άει ζητείται καϊ κηρύττεται;

74 Πανταχού παρούσης άχωρίστως τής τε θείας ούσίας και 
τής θείας ένεργείας, χωρητή έστιν ή του Θεού ένέργεια και τοίς 
κτιστοΐς ήμΐν έπεϊ καϊ μερίζεται άμερίστως κατά τούς θεολό
γους, τής θείας φύσεως άμερίστου παντάπασι μενούσης κατ’

ίο αύτούς. Διό καϊ ό Χρυσόστομος πατήρ, είπών δτι «ή ρανις τής 
χάριτος τά πάντα έπλήρωσε τής γνώσεως, δι’αυτής τα θαύματα 
έγίνετο, τά άμαρτήματα έλύετο», και δείξας άκτιστον ούσαν την 
τής χάριτος ρανίδα, εϊτα σπεύδων έπιδεΐξαι και ένέργειαν, άλλ’ 
ούκ ούσίαν οδσαν, έτι δε καί την τής θείας ένεργείας διαφοράν 

is πρός τε την θείαν ούσίαν καί την του πνεύματος ύπόστασιν, 
έπάγει γράφων «τό μέρος λέγω τής ένεργείας' ού γάρ δη ό πα
ράκλητος μερίζεται. Χωρητή γουν έστιν ήμών έκάστφ ή θεία 
χάρις καλ ή ένέργεια, έπέϊ κα\ άμερίστως αυτή μερίζεται' ή δε 
του θεού ούσία, παντάπασιν άμέριστος ούσα καθ ’ αύτήν, πώς 

ίο άν τινι χωρηθείη των κτιστών;»140.

75 Τριών δντων του θεού, ούσίας, ένεργείας, τριάδος ύπο- 
στάσεων θείων, οί κατηζιωμένοι τώ θεώ ήνώσθαι, ώς Εν είναι 
πνεύμα μετ’αύτου, καθά καλ Παύλος ό μέγας εϊρηκεν, «ό κολ- 
λώμενος τφ Κυρίφ, Εν πνεύμα έστίν»141, έπει κατ’ ούσίαν ούχ

25 ήνώσθαι τούς άζίους άνωτέρω δέδεικται καλ πάντεςοί θεολόγοι 
μαρτυρούσι, κατ’ ούσίαν είναι τόν θεόν λέγοντες άμέθεκτον, ή

138. ”Εκδοσις Ακριβής όρθοδόζου πίστεως 59, 7-9 και 37.
139. θησαυροί 18. PG 75,312С.
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ώδης καί φυσική κίνησις»138. «Ε πειδή  δέ τό  ποιεΐν είναι γνώ ρι
σμα της θείας ενέργειας», είπε ό θείος Κ ύριλλος139, Π ώ ς είνα ι 
αυτή ποίημα, ά ν δεν ενεργήθη άπ ό  άλλη ενέργεια , κι’ εκείνη  
πάλι μέσω άλλης, καί έτσι, έκτος τού δτι θά προχωρη προς τό επ’ 
άπειρον, ζητείται καί κηρύσσεται πάντοτε τό άκτιστο της ενέρ
γειας;

74 Έ νώ  ή θεία ούσία καί ή θεία ενέργεια είναι άχώριστα π α ν
τού παρούσα , ή ενέργεια  τού Θ εού είνα ι χωρητή καί σ’ εμάς  
τούς κτιστούς* διότι μερίζεται άμερίστως κατά τούς θεολόγους, 
ένώ ή θεία φύσις μένει έντελώς άμέριστη κατ’ αυτούς. Γι’ αύτό  
καί ό Χ ρυσόστομος πατήρ, άφού είπε, «η ρανίδα  της χάριτος  
έγέμισε τά πάντα με γνώ σι, καί με αύτήν έγιναν τά θαύματα καί 
έλύθηκαν τά άμαρτήματα», καί άφ ού έδειξε δτι ή ρανίδα  της 
χάριτος είναι άκτιστη, έπειτα σπεύδοντας νά  έπιδείξη δτι είναι 
ένέργεια άλλ’ όχι ούσία, καί άκόμη νά  δηλώση καί τή διαφορά  
της θείας ένέργειας προς τή θεία ούσία καί τήν ύπόστασι τού  
Πνεύματος, προσθέτει* «έννοώ τό μέρος της ένέργειας, διότι δεν  
μερίζεται ό Παράκλητος. Είναι λοιπόν χωρητή στόν καθένα μας 
ή θεία χάρις καί ένέργεια, έπειδή αύτή μερίζεται άμερίστως. Ή  
ούσία τού Θ εού όμως, πού είναι έντελώς άμέριστη καθ’ έαυτήν, 
πώς θά μπορούσε νά χωρηθη σέ κάποιο κτιστό;»140.

Έ φ ’ όσον τά κατηγορήματα τού Θ εού είναι τρία, ούσία, 
ένέργεια, τριάς θείων υποστάσεων, οί καταξιω μένοι νά  ένω θούν  
με τον Θ εό ώστε νά  είναι ένα πνεύμα μέ αύτόν, όπω ς είπε καί ό  
μεγάλος Π αύλος, «δποιος προσκολλάται στόν Κ ύριο, είναι ένα  
Πνεύμα»141, έπειδή παραπάνω  έχει δειχ&η δτι οί άξιοι δεν είναι 
ηνω μένοι κατ’ ούσία καί όλοι οί θεολόγοι μαρτυρούν δτι δ  Θ εός  
είναι κατ’ ουσίαν άμέθεκτος, ή δέ ένωσις καθ’ ύπόστασιν άνήκει

140. Έξήγησις εις Ψαλμούς 44,3, PG 55, 186. Τό χωρίο αύτό χρήσιμο* 
ποιεί έπανειλημμένως ό Γρηγόριος. Βλ Πρός ’Αχίνδυνσν Αντιρρητικός, 2,78. 
5,97. Επιστολή πρός Αθανάσιον 22. ’Επιστολή πρός Συμεοινό.

141. Α  Κορ. 6,17.
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δε καθ’ ύπόστασιν ένωσις μόνου διατελεΐ τυγχάνουσα του Θεαν
θρώπου λόγου, λείπεται κατ’ ένέργειαν ένουσθαι τους κατηζιω- 
μένους ένουσθαι Θεω και Πνεύμα καθ’ δ έστιν εν μετά Θεού ό 
κολλώμενος θεω, την άκτιστον του Πνεύματος ένέργειαν είναι 

5 καί καλεΐσθαι, άλλ’ ού την ούσίαν του Θεού, καν Βαρλαάμ και 
’Ακίνδυνος άπαρέσκωνταν έπει και διά του προφήτου, ού ‘το 
Πνεύμα μου' άλλ’«άπό του Πνεύματός μου έκχεώ έπι τους πι
στεύοντας»142, προέφη ό Θεός.

76 «Νεύματι Θεού», φησίν, «έκινοΰντο και Μωϋσής και Λά
ιο βίδ, καί δσοι της θείας ένεργείας χωρητικοί τή άποθέσει των

σαρκικών ιδιωμάτων γεγόνασι»143, και «ζώσαί τινες εικόνες 
Χρίστου, και ταύτό μάλλον αύτφ κατά την χάριν ή άφομοίω- 
μα»144' καί «μία ή καθαρότης ή έν τφ Χριστφ και τοϊς άγίοις 
έστί»145’ καί «ή λαμπρότης του Θεού ήμών έφ ’ ήμάς»146, ό ένθε

η ώτατος #δει μελωδών. «Αί γάρ πνευματοφόροι ψυχαί, κατά τον 
μέγαν Βασίλειον, έλλαμφθεΐσαι παρά του πνεύματος, αύταί τε 
άποτελουνται πνευματικοί κα\ είς έτέρους τήν χάριν έζαποστέλ- 
λουσιν. Εντεύθεν μελλόντων πρόγνωσις, μυστηρίων σύνεσις, 
κεκρυμμένων κατάληψις, χαρισμάτων διανομαί, τό ούράνιον 

2ο πολίτευμα, ή μετ’ άγγέλωνχορεία, ή άτελεύτητος εύφροσύνη, ή 
ένθεος διανομή, ή πρός Θεόν όμοίωσις, τό άκρότατον των όρε- 
κτών, θεόν γενέσθαι»147.

77 Κατά την χάριν ταύτην καί λαμπρότητα και πρός τόν Θεόν 
ένωσιν πλεονεκτοΰσι των άνθρώπων οι άγγελοι. Διό και λαμ-

25 πρότητές είσι δεύτεραι, λειτουργοί τής άνω λαμπρότητος και 
«φώτα δεύτερα, του πρώτου φωτός άπαυγάσματα, αί νοεραι δυ
νάμεις και τά λειτουργικά πνεύματα»148' κάϊ «πρώτη φωτεινή

142. ΊωήλΙΛ. 143. Μαξίμου, Αιάλεξις πρόςΠύρρον, PG 91,297Α.
144. Μαξίμου, Περ) Αποριών, PG 91, 1253D.
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μόνο στον Θ εάνθρω πο Λ όγο , άπομένει ότι οι καταξιω μένοι νά  
ένω θοΰν με τον Θ εό ενώνονται κατ’ ενέργεια, και ότι αυτό, σύμ
φωνα με τό όποιο  εκείνος πού προσκολλάται μέ τον Θ εό είναι 
καί λέγεται ενα πνεύμα, είναι ή άκτιστη ενέργεια τού Π νεύμα
τος, άλλ’ όχι ή ουσία τού Θ εού, έστω κι’ ά ν  αυτό δέν άρέση στον  
Β αρλαάμ καί τον ’Ακίνδυνο* διότι ό  Θ εός διά τού προφήτη προ- 
εΐπε όχι 'τό πνεύμα μου’ , άλλά «άπό τό Π νεύμα μου θά έκχύσω  
επάνω σ’ εκείνους πού πιστεύουν»142.

76 «Μέ τό νεύμα τού Θεού», λέγει, «εκινούνταν καί ό  Μ ωυσης 
καί ό Δ αβίδ  καί όσοι έγιναν χωρητικοί της θείας ενέργειας μέ 
την άπόθεσι των σαρκικών ιδιωμάτων»143, καί «ζω ντανές εικόνες  
τού Χριστού καί μάλλον τό ίδιο μέ αύτόν κατά χάριν πα ρά  άφ ο- 
μοίωμα»144, έπίσης «μία είναι ή καθαρότης πού  υπά ρχει στον  
Χριστό καί στούς άγιους»145, καί «ή λαμπρότης τού Θ εού μας εί
ναι επάνω  μας», ψάλλει ό  ένθεώτατος μελωδός146. Δ ιότι οί πνευ- 
ματοφόρες ψ υχές, κατά τον μέγα Β ασίλειο, ότα ν έλλαμφ θούν  
άπό τό Π νεύμα, κι* αυτές γίνοντα ι πνευματικές καί σέ άλλους  
μεταβιβάζουν τη χάρι. ’Α π ό  αυτό προέρχεται πρόγνω σις μελλόν
των, σύνεσις μυστηρίων, κατάληψις άποκρύφω ν, διανομές χαρι
σμάτων, τό ουράνιο πολίτευμα, ή χορεία μαζί μέ τούς άγγέλσυς, 
ή άτελεύτητη ευφροσύνη, ή ένθεη διαμονή, ή προς τον Θ εό δ- 
μοίωσις, καί τό  κορυφαίο άπ ό  τά άγαπητά, τό  νά  γίνη  κανείς  
Θεός»147.

77 'Ω ς προς αύτην τη χάρι καί λαμπρότητα καί ένωσι πρ ος  
τον Θ εό πλεονεκτούν οί άγγελοι άπέναντι στούς άνθρώ πους. Γι’ 
αυτό καί είναι λαμπρότητες δεύτερες, λειτουργοί της άνω  λαμ- 
πρότητος καί «φώτα δεύτερα, άπαυγάσματα τού πρώ του φω 
τός, οί νοερές δυνάμεις καί τά  λειτουργικά  πνεύμ α τα»148, κ α ί  
«καταυγαζόμενοι ά π ό  εκεί γίνονται πρώτη φωτεινή φύσις μετά

145. Μαξίμου, Πρός Μαρίνον, PG91f33A
146. Ψαλμ 89.17. 147. Περί άγιου Πνεύματος 9,23.
148. Γρηγ ορίου θεολόγου, Λόγος 44,3. PG 36,609Β.
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φύσις μετά την πρώτην τώ έκεΐθεν αύγάζεσθαι»149· καί «δεύτε
ρον φως άγγελος, του πρώτου φωτός απορροή τις ή μετου- 
σία»150' και «κυκλικώς oi θειοι κινούμενοι νόες ένοΰνται ταΐς 
άνάρχοις καί άτελευτήτοις έλλάμψεσι του καλού και αγαθού»151, 

5 «τοις γάρ άϊδίοις αύτός ό Θεός έστι φως, και ούκ άλλο»152- και 
«δ τοις αίσθητοϊς ήλιος, τούτο τοις νοητοΐς Θεός, και αύτός έστι 
τό πάσης τής λογικής φύσεως φωτιστικόν πρώτον кал άκρότα- 
τον φως»153. «Κάν τού προφήτου λέγοντος άκούσης, ό Χρυσό
στομός φησι πατήρ, ‘είδον τόν Κύριον καθήμενον έπι θρό- 

ιο νου4544, μή τούτο ύποπτεύσης, δτι την ούσίαν είδεν έκείνην, 
άλλα την συγκατάβασιν, και ταύτην δε άμυδρότερον ήπερ αί 
άνω δυνάμεις»155.

78 Πάσα φύσις ώς πορρωτάτω έστι και παντάπασι ξένη τής 
θείας φύσεως. Εί γάρ ό Θεός φύσις, τ ’ άλλα ούκ έστι φύσις’ εί δε 

is των άλλων έκαστον φύσις, έκεΐνος ούκ έστι φύσις’ ώς ούδ’ όν 
έστιν, εί τ ’ άλλα όντα έστίν εί δ ’ έστιν έκεΐνος ών, τ ’ άλλα ούκ 
έστιν όντα. Τούτο κάπί τής σοφίας και τής άγαθότητος και 
άπλώς έπι πάντων των περϊ Θεόν ή περί Θεού λεγομένων λαμ- 
βάνων, καλώς καϊ τοις άγίοις άκολούθως θεολογήσεις156. ’Έστι 

20 δέ καί λέγεται φύσις τών δντων πάντων ό Θεός, ώς αύτού πάν
των μετεχόντων καί τή μεθέξει τούτου συνεστώτων ού τή με- 
θέζει τής αύτού φύσεως, άπαγε, άλλά τή μεθέξει τής αύτού 
ένεργείας. 06τω γάρ καί όντότης έστι τών δντων καί είδος έν 
τοις είδεσιν ώς είδεάρχης кал σοφία τών σοφιζομένων και 

25 άπλώς τά πάντα πάντων* καί ούκ ών φύσις, ώς ύπερ πάσαν φύ- 
σιν, καί ούκ ών ών, ώς ύπέρ πάντα τά δντα, καί ούκ ών ούδ’ 
έχων είδος, ώς ύπέρ είδος ών. Πώς ούν ήμεΐς πλησίον τού Θεού

149. Γρηγορίου θεολόγου, Λόγος 45,2. PG 36.624С.
150. Γ ρηγορίου θεολόγου, Λόγος 40,5. PG 36,364С.
151. Διον. ’Αρεοπαγ., Περ) θείων όνομ. 4,8. Φιλοκαλία 3,106. PG 3,704D.
152. Γρηγ. θεολόγου, Λόγος 44,3. ΕΠΕ 5,222. PG 36,609C.
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την πρώτη»149. Καί «δεύτερο φως είναι ό  άγγελος, σάν άπορροή  
καί μετουσία του πρώτου φωτός»150. Κ αί «κυκλικώς κινούμενοι 
οί θείοι νόες, ενώ νονται με τις άναρχες καί άτελεύτητες έλλάμ- 
ψεις τού καλού καί τού άγαθοϋ»151. Δ ιότι «στά άϊδια  ό  ίδ ιος ό  
Θ εός είναι φως, καί όχι άλλο»152, καί «ό,τι είναι στά αισθητά ό  ή 
λιος, αύτό είναι στά νοητά ό Θ εός, κι* αυτός είναι τό φωτιστικό  
πρώτο καί άκρότατο φως όλης της λογικής φύσεως»153. Ό  Χ ρ υ
σόστομος πατήρ λέγει* «κι ά ν  άκούσης τον προφήτη νά  λέγη, 
'είδα  τον  Κ ύριο  νά  κ ά θ ετα ι επ ά νω  σέ θ ρ ό ν ο ’154, νά  μή ύ π ο -  
πτευθης αύτό, ότι είδε τήν σύσία έκείνη, άλλά τή συγκατάβασι, 
κι’ αύτήν μάλιστα άμυδρότερα άπ ό  όσο οί άνω  δυνάμεις»155.

78 Κ άθε φύσις είναι πολύ άπομακρυσμένη καί εντελώς ξένη  
άπό τη θεία φύσι. Δ ιότι, άν ό  Θ εός είναι φύσις, τά άλλα δεν εί
ναι φύσις. Καί άν τό καθένα ά π ό  τά άλλα είναι φύσις, εκείνος 
δεν είναι φύσις* διότι δεν είναι ούτε όν, ά ν τά άλλα είναι όντα. 
"Αν όμως εκείνος είναι ών, τά άλλα δεν είναι όντα. *Α ν λάβης  
αύτό τό πράγμα καί γ ιά  τή σοφία καί τήν άγαθότητα καί γενικά  
γιά  όλα τά λεγάμενα γύρω  ά π ό  τόν Θ εό ή γ ιά  τόν Θ εό, θά  θεο- 
λογήσης καλά καί σύμφωνα με τούς άγιους156. Ε ίνα ι καί λέγεται 
φύσις όλων των όντων ό Θ εός, διότι όλα μετέχουν σ’ αύτόν καί 
συγκροτούνται με τή μέθεξι αυτού* όχι με τή μέθεξι της φύσεώς 
του, μακρυά μιά τέτοια σκέψις, άλλά με τή μέθεξι της ένέργειάς  
του. ’'Ετσι λοιπόν αυτός είναι καί όντότης των όντων καί είδος  
στά είδη ώς είδεάρχης καί σοφία των σοφιζομένω ν, καί γενικά  
είναι τά πάντα τών π ά ντω ν καί χωρίς νά  είναι φύσις, διότι είναι 
επάνω άπό κάθε φύσι, καί χωρίς νά  είναι ών, διότι είναι επάνω  
άπό όλα τά όντα, καί χωρίς νά  είναι ούτε νά  έχη είδος, διότι εί
ναι επάνω άπό κάθε είδος. Π ώ ς λοιπόν εμείς θά  έλθωμε κοντά

153. Γρηγορίσυ θεολόγου, Λόγος 40,5 ΕΠΕ 6,284. PG 36,364Β.
154. Ήα 6,1. 155. Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΙς Ήσαΐαν 6, PG 56,88.
156. Στό κεφάλαιο αύτό διακρίνεται άπήχησις τσϋ Περί μυστικής θεολο

γίας 5 τού Δισνυ^ου, άλλ’ ό Γρηγόριος συνδυάζει αύτά με την περί ένεργείας 
διδασκαλία
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γενώμεθα; άρα τη φύσει πλησιάζοντες αύτου; Άλλ’ ούδεμίαν 
έχει ή έξει κοινωνίαν ή έγγύτητα προς την άνωτάτω φύσιν τών 
κτιστών άπάντων ουδέ έν. Είπερ ούν τις γέγονε πλησίον τον 
θεού, τη ένεργείφ πάντως έπλησίασεν αύτου. Πώς ούν; Ώς με- 

5 τέχων έκείνης φνσικώς; Άλλα τούτο κοινόν έστι πάντων τών 
κτισμάτων. Ούκοΰν ού τοϊς έκ φύσεως προσουσιν, άλλα τοϊς έκ 
πραιρέσεως προσγινομένοις, πλησίον τις ή μακράν γίνεται 
θεού. Προαίρεσις δε μόνων τών λογικών έστι. Ταυτα ούν μόνα 
τών άλλων άπάντων, ή μακράν ή έγγυς γίνεται θεού, δι ’ άρετής 

ίο ή κακίας, ή έγγίζοντα ή μακρννόμενα. Ταντα τοιγαροΰν μόνα 
καί δεκτικά έστιν άθλιότητος ή μακαριότητος. Άλλ ’ ημείς σπεύ- 
σωμεν της μακαριότητος έπιλαβέσθαι.

79 ”.Άλλο μέν πρός άλλο τών κτισμάτων συγκρινόμενον, οί- 
κεΐον θεού κατά φύσιν ή ξένον λέγεται. Οίκεϊον μεν γάρ,

is φησί157, θεότητος, αί νοεραί φύσεις και νφ μόνω ληπταί' ξένον 
δέ παντάπασιν, δσαι ύπό την αϊσθησιν, και τούτων αύτών έτι 
πορρωτέρω, δσαι παντελώς άψυχοι καϊ άκίνητοι. Πρός άλληλα 
τοίνυν τά κτίσματα συγκρινόμενα, οικεία θεφ  κατά φύσιν ή 
ξένα λέγεται. Αύτά δέ καθ’ αύτά κατά φύσιν άπαντα ξένα έστι 

2ο θεού158. Πλέον γάρ ούδ’δσον είπεΐν ή νοερά φόσις πόρρω έστι 
θεού ή δσον αϊσθησίς τε καλ τά ύπ’αϊσθησιν τών νοερών άπέ- 
χει. Τοσουτον οδν άπέχοντες τη καθ’ ήμάς φύσει του θεοΰ, όν
τως ούα) ήμϊν, εί μη γοΰν έκ προαιρέσεως χρηστής δι' έργων 
καί τρόπων άγαθών έγγυς αύτου γενοίμεθα.

80 Ή τών Θείων θεηγόρων ένθεος καί κοινή γλώσσα, Δαμα- 
κηνός ό Θεοφόρος, φησίν έν δευτέρφ τών θεολογικών αύτου 
κεφαλαίων· «χρή τόν περί θεού τι λέγειν ή άκούειν βουλόμενον,

157. Φησίν, έδώ έννοειται φυσικά ό Διονύσιος.
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στο Θ ε ό ;Ά ρ α γ ε  πλησιάζοντας τη φύσι του; ’Α λλά  δεν έχει ούτε 
θά εχη καμμιά κοινω νία  ή εγγύτητα προς τη ν άνώ τατη φύσι 
κανένα άπό δλα τά κτιστά. "Αν βέβαια εφθασε κ άποιος πλησίον  
τοΰ Θ εού, οπω σδήποτε τον έπλησίασε μέ την ενέργεια. Π ώ ς λοι
πόν; Μ ε τό δτι μετέχει της ενέργειας φυσικώς; ’Α λλ’ αύτό είναι 
κοινό όλων των κτισμάτων. 'Επομένως φθάνει κ άποιος πλησίον  
ή μακριά άπό τον Θεό, όχι μέ τά προσόντα άπό τη φύσι, άλλά μέ 
τά προκαλούμενα ά π ό  τη ν προαίρεσι, καί ή προαίρεσις είναι 
γνώρισμα μόνο των λογικών. Α ύτά λοιπόν είναι μόνο ά π ό  όλα  
τά άλλα πού ή άπομακρύνονται άπό τον Θ εό ή φ θάνουν κοντά  
σ’ αύτόν, πλησιάζοντα  ή άπομακρυνόμενα μέ άρετή ή κακία. 
'Επομένως μόνο αύτά είναι καί δεκτικά άθλιότητος ή μακαριό- 
τητος. Ά λ λ ά  έμεις άς σπεύσωμε νά  πιάσωμε τη μακαριότητα.

79 "Ενα κτίσμα συγκρινόμενο πρός άλλο λέγεται οικείο τού  
Θεού κατά φύσιν ή ξένο. Διότι, λέγει157, οικείο της θεότητος εί
ναι οί νοερές καί μόνο μέ τό νου καταληπτές φύσεις, ένώ έντε- 
λώς ξένο είναι όσες φύσεις είναι αισθητές, καί πέρα άκόμη ά π ό  
αύτές, όσες είναι εντελώς άψ υχες καί άκίνητες. Σ υγκρινόμενα  
λοιπόν μεταξύ τους τά χτίσματα λέγονται οικεία στο Θ εό κατά  
φύσι ή ξένα. Κ αθ’ έαυτά όμως κατά φ ύσιν όλα  τά  πρ ά γμ α τα  
είναι ξένα  πρός τόν Θ εό15*. Δ ιότι κανείς δέν μπορεί νά  είπη πόσ ο  
περισσότερο άπέχει ή νοερή φύσις ά π ό  όσο άπέχουν ή αίσθησις 
καί τά ύπ ό  την αίσθησι τώ ν νοερώ ν. Α π έ χ ο ν τ α ς  λο ιπ ό ν  τόσο  
πολύ ώς πρός τη φύσι μας άπ ό  τόν Θ εό, πραγματικά άλλοίμονό  
μας, ά ν  δέν φθάσωμε πλησίον του μέ την καλή προαίρεσι διά  
τών άγαθώ ν έργω ν καί τρόπων.

80 Ή  ένθεη καί κοινή γλώ σσα τών θεηγόρω ν, ό  Δ αμασκηνός  
θεοφόρος, λέγει στό δεύτερο ά π ό  τά  θεολογικά κεφ άλαιά  του* 
«Α υτός πού θέλει νά  είπή ή νά  άκούση κάτι γ ιά  τόν  Θ εό πρέπει 158

158. Βλ. Μ ’Αθανασίου, Πρός Σεραπίωνα περί 'Αγίου Πνεύματος 1, 9, 
«юш κοινωνία ή ποια όμοιότης тφ κτίσματι πρός τόν κτίστην;».
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σαφώς εΐδέναι, ώς ούδε πάντα άρρητα, ουδέ πάντα ρητά, τά τε 
της θεολογίας τά τε τής οικονομίας■ ούτε μην πάντα γνωστά 
ούτε πάντα άγνωστα»159. Υπέρ λόγον δ ’ ϊσμεν και δσα λέγειν 
έφεΐται των θείων, ώς кал ταΰτα καθ'ύπερέχοντα λόγον (ού γάρ 

5 έξω λόγου κατ' έλλειψιν, άλλ ’ έκτος λόγου του καθ ’ ημάς), δν θ ’ 
ήμΐν αύτοΐς ένδιαιτώμενον έχομεν, και δν παρ' ήμών αύτών είς 
άκοήν έτέρων προάγομεν. Ούτε γάρ ούτος έρμηνεύων παραστή- 
σαι δύναιτ' άν, οδτ’ έκεΐνος πολυπραγμονών οϊκοθεν έφίκοιτ’ 
άν. Ούκ άρ’ ήμΐν αύτοΐς έπιτρεπτέον περί Θεού τι λέγειν, άλλ’ 

ίο ήμάς αύτους έπιστρεπτέον πρός τους έν Πνεύματι τά του Πνεύ
ματος λαλοΰντας καί όταν άπαιτώσι λόγον οί άντικείμενοι160.

81 Φασίν έπιγεγράφθαι τών προθύρων τής σχολής του Πλά
τωνος' «μηδεις είσίτω άγεωμέτρητος»161. Πάντη δέ έστιν Αγε
ωμέτρητος ό μη δυνάμενος περί τών άχωρίστων ώς κεχωρι- 

ΐ5 σμένων διανοεΐσθαί τε κα\ διαλέγεσθαι. Είναι γάρ πέρας χωρίς 
του περατουμένου, τών Αδυνάτων. Γεωμετρίμ δέ περί τών πε- 
ράτων σχεδόν άπας ό λόγος, δ καί χωρίς τών περατουμένων, 
έσθ’ δτε καθ' έαυτά καί όρίζεται καί προβάλλεται, τού νοΰ 
χωρίζοντος τά Αχώριστα. Ό δέ τό σώμα τών περί αύτο χωρί- 

2ο ζειν τφ νφ μηδέπω μαθών, πώς Ακούσει περί φύσεως καθ’ 
έαυτήν, ήτις ού μόνον άχώμιστός έστι τών φυσικών ένυπάρχου- 
σα τούτοις, άλλ’ ούδ’ εϊναί ποτέ δυναται χωρίς αύτών; Πώς 
Ακούσει περί τών καθόλου ώς καθόλου, άπερ έν τοΐς μερικοΐς 
είσί, νφ καί λόγω μόνω τούτων διαιρούμενα καί προ τών πολ- 

25 λών νοούμενα, τά τών πολλών άνευ μηδαμώς δντα, τφ γε άλη-
159. "Εκδοσις Ακριβής της όρθοδόξοο πίστεως 2.
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νά  γνω ρίζη με σαφήνεια, δτι δεν είναι ούτε δλα άρρητα οΰτε  
δλα ρητά τά θέματα της θεολογίας και της σωτηρίας* ούτε βέ
βαια δλα γνω στά οΰτε δλα άγνωστα»159. Γνωρίζομε δτι είναι έ- 
πάνω  ά π ό  λόγο  καί δσα επιτρέπεται νά  λέγω με ά π ό  τά  θεία, 
διότι κι’ αυτά είναι κατά ύπερέχοντα λόγο  (δεν είνα ι δηλαδή  
έκτος λόγου κατ’ έλλειψι, άλλά έκτος του δικοί) μας λόγου), τό
σο αυτόν πού έχομε μέσα μας, δσο κι' αυτόν πού  προβάλλομε  
έξω στην άκοή άλλων. Δ ιότι ούτε αυτός έρμηνεύοντάς τα θά  
μπορούσε νά  τά παραστήση, ούτε έκεΐνος θά μπορούσε μόνος  
του νά τά φθάση έξετάζσντάς τα μέ πολυπραγμοσύνη. Δ ε ν  πρέ
πει λοιπόν νά  έπιτρέψωμε στούς εαυτούς μας νά  λέγουν κάτι γ ιά  
τον Θεό, άλλά πρέπει νά στρέψωμε τούς εαυτούς μας προς εκεί
νους πού λαλούν έν πνεύματι τά πνευματικά καί όταν άπαιτούν  
λόγο οί άντίθετοι160.

81 Λέγουν δτι στά πρόθυρα της σχολής τού Πλάτωνος υπήρχε 
μιά έπιγραφή* «κανείς αγεωμέτρητος νά μη εισέρχεται»161. ’Εν
τελώς άγεωμέτρητος είναι έκεΐνος πού δέν μπορεί νά σκεφθή 
καί νά συζητήση περί των άχωρίστων καί των χωρισμένων. 
Διότι τό νά ύπάρχη πέρας χωρίς τό περατούμενο, είναι άδύνα- 
το, ή δε γεωμετρία όμιλεΐ σχεδόν άπσκλειστικά περί περάτων. 
Τά πέρατα καί χωρίς τά περατούμενα ορίζονται καί προβάλλον
ται μερικές φορές καθ’ έαυτά, διότι ό νοΰς χωρίζει τά άχώριστα. 
’Εκείνος όμως πού δέν έμαθε ποτέ νά χωρίζη μέ τό νού τό σώμα 
άπό τά γύρω του, πώς θ’ άκούση περί τής φύσεως καθ’ έαυτην, 
ή όποια δχι μόνο άπό τά φυσικά είναι άχώριστη, ευρισκόμενη σ’ 
αύτά, άλλ’ ούτε μπορεί ποτέ νά ύπάρξη χωρίς αυτά; Πώς θ’ 
άκούση γιά τά γενικά ώς γενικά, τά όποια είναι μέσα στά μερι
κά, χωριζόμενα άπό αύτά μόνο μέ τό νού καί τό λόγο καί νοού
μενα πριν άπό τά πολλά, ένώ δέν υπάρχουν καθόλου χωρίς τά 
πολλά, κατά τον άληθινό λόγο τουλάχιστο; Πώς θ’ άκούση γιά

160. Πρ6λ. А 'Л брои 3,15.
161. Ίωα'ννη Τζέτξη. Χιλαιάόες8,973.
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Θεϊ λόγψ; Πώς άκούσει περί νοητών και νοερών, πώς ακούσει 
και νουν έκαστον ήμών έχειν λεγόντων και διανοήματα και τών 
διανοημάτων έκαστον ήμών ύπάρχειν νουν, και ου καταγελάσει 
κα\ άνακράζεται, κατηγορών ήμών, ώς δύο και πολλούς έχειν 

3 νους λεγόντων έκαστον άνθρώπων; Ό δ ’ έπι τών τοιούτων μή 
δυνάμενος άκούειν ή λέγειν περί τών άδιαιρέτων ώς διηρημέ- 
νων, πώς έπι του θεοδ δυνήσεταί τι τοιοΰτον ή λέγειν ή διδά- 
σκεσθαι, έφ’ού πολλά)μέν είσι και λέγονται ένώσειςτε και δια
κρίσεις, κατά τούς Θεολόγους, άλλ ’ «αί ένώσεις τών διακρίσε- 

ιο ων έπικρατουσι καί προκατάρχουσι»162, μήτ’ άναιρουσαι ταύ- 
τας, μήτ’ έμποδιζόμεναι παρά τούτων αύται μηδέν; Οί γουν 
Άκινδυνιανόϊ μή δεχόμενοι μηδέ δυνάμενοι γνώναι την έπι του 
θεού άδιαίρετον διαίρεσιν και διηρημένην ένωσιν, άκούοντες 
ήμών λεγόντων συμφώνως τοΐς άγίοις, δτι του Θεού το μέν 

η έστιν άκατάληπτον, τδ δέ καταληπτόν, είς δέ έστι θεός, ό αύτδς 
άκατάληπτοςμέν ών κατ’ούσίαν καταληπτός δέ άπό τών ποιη
μάτων κατά τάς αύτού θείας ένεργείας, την προαιώνιον αύτού 
δηλαδή περ) ήμάς θέλησιν, τήν προαιώνιον περί ήμάς αότου 
πρόνοιαν, τήν προαιώνιον αύτου περί ήμάς σοφίαν, κάϊ ϊνα κατά 

2ο τόν Θειον Μάζιμον εϊπω, «τήν άπειρον αύτου δύναμιν καί σο
φίαν κά) άγαθότητα»163, ταΰτα δεήσαν άναγκαίως ήμών είπόν- 
των, άκούσαντες Βαρλαάμ τε κα) ’Ακίνδυνος, κά) οί μετ’ έκεί- 
νους κατ’ έκείνους, κατηγοροΰσιν ώς πολλούς θεούς κά) πολλά 
λεγόντων άκτιστα κά) σύνθετον ποιούντων τόν θεόν. Άγνοουσι 

23 γάρ, ώς ό θεός άδιαιρέτως διαιρείται κά) συνάπτεται διηρημέ- 
νως· κα) ούτε πολυπλασιασμόν παρά τούτο πάσχει ούτε σύνθε- 
σιν. 82

82 Παύλος ό μέγας, τδ τού Χριστού στόμα, τδ σκεύος της 
έκλογής164, τδ τού θείου όνόματος περιφανέστατον όχημα, «τά 

jo άόρατα, φησί, τού θεού, άπδ κτίσεως κόσμου τοΐς ποιήμασι νο-
162. Διον. Ά ρεοπαγ., Пер) deicov όνομ. 2,11· Φιλοκαλία 3,82. PG 3,652Α.
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νοητά καί νοερά; Πώς θ’ άκούση εμάς νά λέγωμε δτι ό καθένας 
μας έχει νοΰ καί διανοήματα καί δτι κάθε διανόημα είναι νους 
μας, καί δέν θά γελάση καί δέν θά κραυγάση, κατηγορώντας 
μας, δτι λέγομε πώς κάθε άνθρωπος εχει δύο καί πολλούς νόες; 
Εκείνος πού δέν μπορεί V άκούη ή νά λέγη γιά τέτοια πράγμα
τα περί των άδιαιρέτως ώς διηρημένων, πώς θά μπορέση νά λέ
γη ή νά διδάσκεται κάτι τέτοιο γιά τον Θεό, στον όποιο, σύμφω
να μέ τούς θεολόγους, ύπάρχουν καί λέγονται πολλές ένώσεις 
καί διακρίσεις, άλλά «οί ένώσεις επικρατούν καί προηγούνται 
τών διακρίσεων»162, χωρίς νά τις άναιρσύν ούτε νά έμποδίζωνται 
άπό αύτές καθόλου; Οί Άκινδυνιανοί λοιπόν, μή δεχόμενοι, 
ούτε μπορώντας νά γνωρίζουν την επί τού Θεού άδιαίρετη δι- 
αίρεσι καί διηρημένη ένωσι, άκούοντας εμάς νά λέγωμε σύμφω
να μέ τούς άγιους, δτι τού Θεού ένα μέρος είναι άκατάληπτο κι* 
άλλο καταληπτό, καί ένας είναι ό Θεός, πού είναι ό ίδιος άκατά- 
ληπτος κατ’ ούσίαν καί καταληπτός άπό τά δημιουργήματα ώς 
προς τις θείες ένέργειές του, δηλαδή ώς προς την προαιώνια 
θέλησί του γιά μάς, την προαιώνια πρόνοια του γιά μάς, την 
προαιώνια σοφία του γιά μάς, καί γιά νά όμιλήσω σύμφωνα μέ 
τον θείο Μάξιμο, «ώς προς την άπειρη δύναμι καί σοφία καί ά- 
γαθότητά του»163, ό Βαρλαάμ, ό ’Ακίνδυνος και οί μετέπειτα 
όμόφρονές των, άκούοντας μας νά λέγωμε άναγκαστικά αύτά 
τά πράγματα, όταν έχρειάσθηκε, μάς κατηγορούν δτι δεχόμαστε 
πολλούς θεούς καί πολλά άκτιστα καί καθιστούμε τον Θεό σύν
θετο. Διότι άγνοούν δτι ό Θεός διαιρείται άδιαιρέτως καί συνά- 
πτεται διηρημένως, καί δέν ύφίσταται μέ αύτό ούτε πολλαπλα
σιασμό ούτε σύνθεσι.

© Ό  μέγας Παύλος, τό στόμα τού Χριστού, τό σκεύος της εκ
λογής164, τό περιφανέστατο όχημα τού θείου ονόματος, λέγει* «τά 
άόρατα τού Θεού γίνονται όρατά στη δημιουργία τού κόσμου

163. Χωρίο που δέν άνιχνεύθηκε.
164. Πράξ. 9,15.
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ούμενα καθοράται, ή τε άΐδιος αΰτοΰ δύναμις και θειότης»165. 
ΤΑρ’ οδν ή ούσία τον Θεού τοϊς ποιήμασι νοούμενη καθοραται; 
Οΰμενουν τούτο γάρ τής Βαρλαάμ кал ’Ακίνδυνου παραφροσύ
νης έστι και προ τούτων τής Εύνομίου παραφοράς. Και ούτος 

5 γάρ πρό τούτων κατά τούτους έκ των ποιημάτων ούδεν έτερον 
άλλ’ αύτήν λογογράφεϊ νοεΐσθαι την ούσίαν τού Θεού. Ό δε 
θειος άπόστολος πολλοΰ δει τά τοιαύτα ύφηγεΐσθαι. Προδιδά- 
ζας γάρ δτι το τού Θεού γνωστόν φανερόν έστι'66, και δείξας ώς 
έστι καί άλλο τι υπέρ το γνωστόν τούτο τού Θεού, δπερ έφανέ- 

ιο ρωσε πάσι τοϊς νούν έχουσιν αύτός, είτ έπήνεγκε, «τά γάρ άό- 
ρατα αύτού, άπό κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασι νοούμενα καθο- 
ράται»167. Το δέ γνωστόν τού Θεού τί έστιν, ούτως άν μάθοις. 
Οί θεοφόροι πατέρες, έξηγούμενοι, φασν τού Θεού τό μέν έστιν 
άγνωστον, ήγουν ή ούσία αύτού, τό δέ γνωστόν, ήγουν πάντα τά 

is περί την ούσίαν168, τουτέστιν ή άγαθότης, ή σοφία, ή δύναμις, ή 
θειότης ήτοι μεγαλειότης' ά κα) άόρατα ό Παύλος λέγει, νοούμε
να μέντοι τοις ποιήμασι. Τά δέ άπό των κτισμάτων περί την ού
σίαν τού Θεού νοούμενα ταυτί, πώς άν εϊη πάλιν κτίσματα169; 
Τοιγαρούν κα) άκτιστός έστιν ή έκ των κτισμάτων νοουμένη 

2ο τού Θεού ένέργεια, κα) ούσία ούκ έστιν* έπει κα) μη ένικώς αϋτη 
μόνον άλλά κα) πληθυντικώς προάγεται.

83 «Σοφίας κα) τέχνης κα) δυνάμεως, άλλ' ούχι τής ούσίας,
ένδεικτικά έστι τά ποιήματα»170, φησιν ό μέγας Βασίλειος τφ 
Εύνομίφ άντιφθεγγόμενος, έκ των κτισμάτων δείκννσθαι λέ- 

25 γοντι την ούσίαν τού Θεού. Τοιγαρούν κα) άκτιστός έστιν ή άπό

165. Ρωμ. 1,20. 166. Ρωμ. 1,19. 167. Ρωμ. 1,20.
168. Βλ. Βασιλείου, Επιστολή 234,1. PG 32,269A. PG 32,269Α.
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νοούμενα διά των ποιημάτων, ή αιώνια δύναμίς του δηλαδή και 
μεγαλειότης»165. ν Α ρα γε λοιπόν ή ουσία του Θ εού γίνεται ορατή  
νοούμενη διά  των ποιημάτω ν; νΟ χι βέβαια* διότι αυτό  είνα ι 
γνώ ρισμα της παραφ ροσύνης τού Β αρλαάμ  καί τού Ά κ ιν δ ύ -  
νου, καί πριν άπό αυτούς της παραφ οράς τού Ε ύνομίου. Δ ιότι 
καί αυτός ό Εύνόμιος, πριν ά π ό  αυτούς, σύμφω να με αυτούς, 
γράφ ει ότι ά π ό  τά ποιήματα δεν νοείται τίποτε άλλο π α ρ ά  ή 
ούσία τού Θεού. Ό  θείος άπόστολος όμως πολύ άπέχει ά π ό  τό  
νά διδάσκη τέτοια πράγματα. Δ ιότι, άφού προεδίδαξε ότι «ό,τι 
μπορούσε νά  γίνη γνω στό περί τού Θ εού είναι φανερό»165 καί 
έδειξε ότι υπάρχει καί κάτι άλλο επάνω ά π ό  τό γνω στό τούτο  
τού Θ εού, τό όποιο έφανέρωσε αυτός σέ όλους όσοι έχουν νού, 
έπειτα πρόσθεσε* «πράγματι τά άόρατα αυτού, άπ ό  τη δημιουρ
γία  τού κόσμου γίνονται ορατά νοούμενα μέσω των δημιουργη
μάτων»167. Τι είναι τό γνωστό τού Θεού, θά  τό μάθης έτσι. Ο ί θεο- 
φόροι πατέρες ερμηνεύοντας λέγουν* τού Θ εού άλλο μέρος είναι 
άγνωστο, δηλαδή ή ουσία του, κι' άλλο γνω στό, δηλαδή τά  γ ύ 
ρω άπό την ούσία168, μέ άλλα λόγια  ή άγαθότης, ή σοφία, ή δύ- 
ναμις, ή θειότης ήτοι ή μεγαλειότης. Α υτά  τά πράγματα ό  Π α ύ
λος τά λέγει άόρατα, νοούμενα όμως μέσω τω ν διημσυργημά- 
των. Κι αύτά τά γύρω  άπό τήν ούσία τού Θ εού νοούμενα ά π ό  τά  
κτίσματα, πως θά μπορούσαν πάλι νά  είνα ι κτίσματα169; Ε π ο 
μένως ή ά π ό  τά κτίσματα θεωρούμενη ένέργεια  τού Θ εού καί 
άκτιστη είναι καί ούσία  δεν είναι* γ ι’ αύτό άλλωστε δέν προβάλ
λεται μόνο ένικως άλλα καί πληθυντικως.

83 «Τ ά π οιή μ α τα  ε ίνα ι ένδεικ τικ ά  σ ο φ ία ς  κ α ί τ έχνη ς  κ α ί  
δυνάμεως, άλλ* όχι της ούσίας», λέγει ό  Μ έγας Βασίλειος170, άντ- 
λέγοντας στον Ε ύνόμιο πού λέγει ότι ά π ό  τά κτίσματα δεικνύε
ται ή ούσία τού Θ εού. Ε π ομ ένω ς καί άκτιστη είναι ή ά π ό  τά ποι-

169. Τό κείμενο τοΰ κ. 82 μέχρι τοΰ σημείου αύτοΟ εύρίσκεται έπίσης στό
Περί θείας ένωσεως καί διαχρίσεως £ργο τοΰ ίδιου 8, Συγγράμματα τ. Β’.

170 ΠρόςΕύνόμισν 2,32, PG 29,648Αέ.
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των ποιημάτων δεικνυμένη του Θεού ένέργεια και ουσία οόκ 
έστι. Καί οίκατά τόν Βαρλαάμ και τον Άκίνδυνον, μηδέν διαφέ- 
ρειν λέγοντες τής Θείας ούσίας την Θείαν ένέργειαν, Εύνομιανοί 
είσι σαφώς.

84 Καλώς άρα φησιν έν τοΐς Αντιρρητικόϊς ό αδελφός αύτώ 
καί άδελφά φρονών, δτι «τό κάλλος και μέγεθος τών έν τή κτί
σει Θαυμάτων κατανοήσαντες, έκ τούτων και τών τοιούτων 
άλλα νοήματα περί τό Θειον λαμβάνοντες, ίδίοις όνόμασιν έκα
στον τών έγγινομένων ήμϊν νοημάτων διερμηνεύομεν. ‘Έκ γάρ

ίο μεγέθους καί καλλονής τών κτισμάτων άναλόγως ό γενεσιουρ
γός Θεωρείται471. Кал δημιουργόνμέν τόν ποιητήν προσαγορεύ- 
ομεν, δυνατόν δέ ф έξηρκεσεν ή δύναμις ούσίαν ποιήσαι την 
βούλησιν, καί δίκαιον, ώςάδέκαστον κριτήν. Άλλα και την θεός 
φωνήν έκ τής έποπτικής ένεργείας κεκρατηκέναι κατελαβόμε- 

ΐ5 θα, ώστε καί διά τούτου μερικήν τινα τής θείας φύσεως ένέρ- 
γειαν διδαχθέντες, τής ούσίας αύτής έν περινοίφ διά τής φωνής 
ταύτης ούκ έγενόμεθα»171 172.

85 Διονύσιος ό Αρεοπαγίτης, ό μετά τούς θεσπεσίους άποστό- 
λους έζοχώτατος έν θεολόγοις, μετά τό διευκρινήσαι τήν κατά

20 τάς ύποστάσεις του Θεού διάκρισιν, φησιν «εί δέ καί θεία διά- 
κρισίς έστιν ή άγαθοπρεπής πρόοδος, τής ένώσεως τής Θείας 
ύπερηνωμένως έαυτήν άγαθότητι πληθυνούσης τε και πολύ- 
πλασιαζούσης»173' καί μετά τινα, «διάκρισιν δέ θείαν είναί φα- 
μεν τάς άγαθοπρεπεϊς τής θεαρχίας προόδους' δωρουμένη γάρ 

25 πασι τοΐς οδσι καί ύπερχέουσα τάς τών όλων άγαθών μετου- 
σίας, ήνωμένωςμέν διακρίνεται, πληθύνεται δέ ένικώς' καί πο- 
λυπλασιάζεται του ένός άνεκφοιτήτως»174' καί μετά τινα, «ταύ- 
τας ήμεϊς τάς κοινάς καί ήνωμένας τής δλης Θεότητος διακρί
σεις, εΐτ’οδν άγαθοπρεπεϊς προόδους, ύμνήσαι κατά τό δυνατόν

171. Σοφ. Σολ. 13,5.
172. ΚατΈύνομίου 12, W. Jaeger 1,396-397* PG 45,1105C-1108Β.
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ήματα δεικνυόμενη ενέργεια του Θεού και ουσία δεν είναι. Καί 
όσοι λέγουν, σύμφωνα με τον Βαρλαάμ καί τον ’Ακίνδυνο, ότι 
τίποτε δέν διαφέρει ή θεία ενέργεια άπό τή θεία ουσία, είναι 
σαφώς Εύνομιανοί.

84 νΑ ρ α  καλά λέγει στους *Α ντιρρη τικ ούς  ο  άδελφός του πού
έχει άδελφά φρονήματα, ότι «άφοϋ έννοήσωμε τό κάλλος καί τό  
μέγεθος των θαυμάτων πού υπάρχουν στην κτίσι, πα ίρνοντας  
άπό αυτά καί άπό τά παρόμοια άλλα νοήματα γ ιά  τό Θ ειο, έρ
μη νεύομε κάθε νόημα πού διαμορφώνεται μέσα μας μέ ιδιαίτε
ρο όνομα. 'Δ ιότι ό  γενεσιουργός θεωρείται κατ’ άναλογία  προς  
τό μέγεθος καί την καλλονή των κτισμάτων5171. Κ αί ονομάζομε  
τον ποιητή δημιουργό, όπω ς καί δυνατόν, άφοϋ ύπεράρκεσε ή 
δύναμίς του νά  καταστήση ουσία τή βσύλησι, καί δίκαιον σάν  
άδέκαστο κριτή. ’Α λλά άπό τήν έποπτική ένέργεια άντιληφθή- 
καμε ότι έπεκράτησε τό όνομα Θεός, ώστε, ά ν  καί έδιδαχθήκαμε 
καί μέ αυτό κάποια μερική ένέργεια της θείας φύσεως, όμως δέν  
κατενοήσαμε τήν ίδια τήν ουσία μέ τό όνομα αυτό»172.

85 Ό  Δ ιονύσιος ό ’Α ρεοπαγίτης, ό  έξοχώτατος θεολόγος μετά 
τούς θεσπέσισυς ’Α ποστόλους, μετά τή διευκρίνησι τής διακρί- 
σεως κατά τις υποστάσεις τού Θ εού λέγει* «άν καί θεία  διάκρι- 
σις είναι ή άγαθοπρεπής πρόοδος έφ’ όσον ή θεία ένωσις ύπερη- 
νωμένως πληθύνει καί πολλαπλασιάζει τον έαυτόν της ά π ό  άγα-  
θότητα»173, κι’ έπειτα άπ ό  λίγα, «διάκρισι θεία λέγομε ότι είναι οί 
αγαθοπρεπεϊς πρόοδοι της θεαρχίας. Α ύτή, δω ρίζοντας σέ όλα  
τά όντα καί ύπερχέοντας τις μετουσίες όλω ν τών άγαθώ ν, δια- 
κρίνεται ήνω μένως, πληθύνεται ένικώς καί πολλαπλασιάζεται 
ά π ό  τό  ένα άμετάβατα»173 174. Κι έπειτα ά π ό  λίγα* «αυτές τις κοινές  
καί ή νω μ ένες  δ ια κ ρ ίσ εις  τη ς  όλη ς  ά γα θ ό τη το ς , δ η λα δ ή  τις  
άγαθοπρεπεΐς προόδους, θά  προσπαθήσουμε εμείς ν ά  τις ύμνή-

173. Δισν. Άρβοπαγίτου, Περί θείων όνομάναν 2,5, Φιλοκαλία 3 ,70έ. 
PG 3.641D-644A

174. Περί θείων όνομάνων 2,11, Φιλοκαλία 3.70.PG 3, 649Β.
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πειρασόμεθα»175, δεικνυς σαφώς είναι кал έτέραν διάκρισιν έηι 
του θεού, άλλ ’ ον την υποστατικήν μόνην, ήντιν ’ έτέραν пара 
την ύποστατικήν διάκρισιν, кал Θεότητος διάκρισιν καλεΓ ή γάρ 
κατά τάς ύποστάσεις διάκρισις, ού θεότητός έστι διάκρισις. Και 

5 κατά μεν τάς θείας προόδους και ένεργείας πληθύνεσθαι και πο- 
λυπλασιάζεσθαι λέγει τόν Θεόν, και την αύτήν ένταΰθα πρόοδον 
καί προόδους είναι λέγει ■ έκει δε ού πολυπλασιάζεται το Θειον, 
άπαγε, ούδέ καθά Θεός διακρίνεταν τριάς γάρ ήμίν υπάρχει ό 
Θεός, άλλ ’ ούχι τριπλούς. Δείκνυσι δε кал το άκτιστον τούτων 

ίο των προόδων καί ένεργειών θείας τε γάρ αύτάς καλεΐ και τής 
όλης φησϊ θεότητος είναι διακρίσεις. Και αύτήν έαυτήν τήν θε- 
αρχίαν κατά τάς Θείας προόδους και ένεργείας ταύτας πληθύνειν 
λέγει κα\ πολυπλασιάζειν, ούκ έξωθέν τι προσλαμβάνουσαν, 
άπαγε, άλλά καί ύμνήσαι τάς προόδους ταύτας έπαγγέλλεται, 

is Καί προστίθησι «κατά το δυνατόν», δεικνυς και ύπερυμνήτους 
ταύτας ουσας ό των θείων ύμνωδών έξοχώτατος ούτος.

86 Ό αύτάς θεοφάντωρ, είπών άνωτέρω Θείαν διάκρισιν είναι 
τήν άγαθοπρεπή πρόοδον, έπάγεν «ήνωμέναι μέν είσι κατά τήν 
θείαν διάκρισιν αί άσχετοι μεταδόσεις»176. Μεταδόσεις μέν ούν 

2ο ένταΰθα συλλαβών πάσας τάς προόδους κα\ ένεργείας τού Θεού 
έκάλεσε' προσέθηκε δέ το άσχέτους177 είναι ταύτας, ϊνα μη τις 
νομίση ταύτας είναι τά άποτελέσματα, οίον τήν έκάστου των δν- 
των ούσίαν ή τήν έν τοΐς ζώσιν αισθητήν ζωήν ή τόν τοΐς λογι- 
κοΐς καί νοεροίς ένόντα λόγον τε καί νουν. Πώς γάρ &ν εϊη ταΰτ ’ ’ 

25 έν τφ Θεφ άσχετα, κτιστά γε όντα; Πώς δ ’αί του Θεού άσχετοι 
πρόοδοι καί μεταδόσεις κτίσματα, της άσχέτου μεταδόσεως φυ-

175. Περί θείων όνομά των 2,11. Φιλοκαλία 3,72. PG 3,652Α. Βλ. χρήσι
των χωρίων αυτών στό Περί ένώσεως καί διακρίσεως 2 καί 27 καί 31. Βλ. Συγ
γράμματα Β.
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σωμε κατά τό δυνατόν»175, δεικνύοντας σαφώς δτι υπάρχει καί 
άλλη διάκρισις επί του Θεού, καί όχι μόνο ή υποστατική, την 
όποια καλεΐ διάκρισι διαφορετική άπό την υποστατική, καί την 
ονομάζει διάκρισι θεότητος. Διότι ή κατά τις υποστάσεις διά- 
κρισις δεν είναι διάκρισις θεότητος. Καί λέγει ότι ό Θεός ώς 
προς τις θείες προόδους καί ενέργειες πληθύνεται καί πολλα- 
πλασιάζεται, καί ότι ή ίδια πρόοδος εδώ, λέγει, είναι καί πρόο
δοι, εκεί όμως τό Θείο δεν πολλαπλασιάζεται, μακριά μιά τέτοια 
σκέψις, ούτε μέ τό ότι ό Θεός διακρίνεται* διότι ό Θεός είναι 
Τριάς, καί όχι τριπλούς. Δείχνει επίσης καί τό άκτιστο αύτών 
τών προόδων καί ενεργειών διότι τις άποκαλεί θείες καί λέγει 
ότι είναι διακρίσεις τής όλης θεότητος. Καί λέγει ότι ή θεαρχία 
ή ίδια πληθύνει καί πολλαπλασιάζει τον εαυτόν της κατά τις 
θείες αυτές προόδους καί ενέργειες, χωρίς νά προσλαμβάνη τί
ποτε άπ5 έξω, μακριά μιά τέτοια σκέψις, άλλά ύπόσχεται καί νά 
ύμνηση αυτές τις προόδους. Καί ό έξοχώτατος τούτος άπό τους 
θείους ύμνωδούς δείχνοντας ότι αύτές είναι άκόμη καί ύπερύ- 
μνητες, προσθέτει τη φράσι «κατά τό δυνατόν».

86 Ό  ίδιος θεοφάντωρ, άφού είπε παραπάνω ότι θεία διάκρι- 
σις είναι ή άγαθοπρεπης πρόοδος, προσθέτει* «κατά τή θεία διά- 
κρισι Ы άσχετες μεταδόσεις είναι ήνωμένες»176. Μεταδόσεις λοι
πόν έκάλεσε εδώ περιληπτικά όλες τις προόδους καί ένέργειες 
τού Θεού. Καί πρόσθεσε τό ότι αύτές είναι άσχετες177, γιά νά μή 
νομίση κανείς ότι αύτές είναι τά άποτελέσματα, όπως γιά παρά
δειγμα ή ούσία καθενός άπό τά κτιστά όντα ή ή αίσθητή ζωή 
στά ζώντα ή ό λόγος καί ό νσύς πού ύπάρχει μέσα στά λογικά 
καί τά νοερά. Πώς δηλαδή θά μπορούσαν αύτά νά είναι μέσα 
στό Θεό άσχετα, άφού είναι κτιστά; Καί πώς οΐ άσχετες πρόοδοι 
καί μεταδόσεις τού Θεού θά ήταν κτίσματα, άφού ή άσχετη

176. Περί Θείωνόνομάτων 2,5, Φιλοκαλία 3,70-72. PG 3,641D - 644Α.
177. Άσχετος πρόοδος σημαίνει την άκατάσχετη, την άπόλντη, την μή 

δοσμευόμενη καί σχετιζόμενη μέ τά κτιστά.
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σικώς ένούσης τφ μεταδιδόντι, καθάπερ έπί του φωτός όρώ- 
μεν;178

87 Προϊών ό μέγας ούτος, τάς τοιαύτας προόδους και ένερ- 
γείας του θεού έτέροις τε όνόμασι Θεοπρεπέσιν ανυμνεί και με-

5 τοχάς καί αύτομετοχάς καλεΐ καί υπέρ τα όντα είναι πολλαχοΰ 
των λόγων δείκνυσι кал παραδείγματα των δντων είναι ταύτας 
προϋφεστηκυίας έν Θεφ καθ’ όπερούσιον ένωσιν. Πώς ούν &ν 
εΐεν αύται κτίσματα; Εφεξής δέ καί τί ταϋτα τα παραδείγματα 
διδάσκων έπιφέρεν «παραδείγματα δέ φαμεν είναι τούς έν Θεφ 

ίο των δντων ούσιοποιους καί ένιαίως προϋφεστώτας λόγους, οΰς 
ή Θεολογία προορισμούς καλεΐ καί θεΐα καί άγαθά Θελήματα, 
τω ν δντων άφοριστικά καί ποιητικά, καθ’ους ό ύπερούσιος τα 
δντα πάντα καί προώρισε καί παρήγαγε»179. Πώς ούν οι προο
ρισμοί καί τά ποιητικά τω ν δντων θεΐα θελήματα κτιστά; Πώς 

ΐ5 δ ’ ού φανεροί τυγχάνουσιν δντες την του θεού πρόνοιαν είς κτί- 
σμα κατασπώντες οί τάς προόδους ταύτας καί ένεργείας τιθέμε
νοι κτιστός; Ή γάρ ούσιοποιός καί ζωοποιός καί σοφοποιός, 
καί άπλώς ή ποιητική καί συνεκτική τω ν κτιστώς δντων ένέρ- 
γεια, έστι τά θεΐα θελήματα καί αί θεΐαι αύται μετοχαί καί δωρε- 

20 αί της πάντων αιτίας άγαθότητος180.

88 Ήμέν ούν του αύτοεΐναι μετοχή κατ’ ούδένα τρόπον ούδε- 
νός μετέχει, ω ς καί ό μέγας Διονύσιός φησιν181. Αί δ ’άλλαι με
τοχαί, jj μέν είσι μετοχαί τε καί άρχαί των δντων, μετέχουσι τό 
παράπαν ούδενός, ούδέ γάρ ή πρόνοια προνοίας, ούδ’ ή ζωή

25 ζωήςμετείληχεν ή δ ’έχουσι τό είναι, μετέχειν λέγονται του αύ
τοεΐναι, ω ς χωρίς αύτου μή οίσαι μηδέ μετεχόμεναι, καθάπερ

178. Τό κείμενο του κ. 86 εύρίσκεται αύτολεξει στό Пер) ένώσεως κα) δια- 
κρίσιως 11. Συγγράμματα τ. Β\

179. Пер) 0β/ων όνομάτων 5,8. Φιλοκαλία 3,162. PG 3, 824С.
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μετάδοσις ενυπάρχει φυσικώς στον μεταδίδοντα, δπως βλέπομε 
νά συμβαίνη στην περίπτωσι του φωτός178;

87 Προχωρώντας ό μεγάλος αυτός θεολόγος, τις αύτοΰ του 
είδους προόδους καί ενέργειες του Θεού άνυμνεΐ καί μέ άλλα 
ονόματα καί τις καλεί μετοχές καί αύτομετοχές, καί δείχνει σέ 
πολλά σημεία των πραγματειών του δτι αυτές είναι επάνω άπό 
τά όντα καί δτι είναι παραδείγματα των όντων, άφοϋ προϋφί- 
στανται στον Θεό κατά υπερούσια ένωσι. Πώς λοιπόν θά μπο
ρούσαν αυτές νά είναι κτίσματα; Στη συνέχεια διδάσκει καί τί 
είναι αυτά τά παραδείγματα* «καί λέγομεν δτι οί μέσα στον Θεό 
ευρισκόμενοι ούσιοποιοί καί ένιαίως προϋφιστάμενοι λόγοι των 
όντων είναι παράδειγμα, τούς οποίους ή θεολογία καλεί προο
ρισμούς καί θεία καί άγαθά θελήματα, άφοριστικά καί ποιη
τικά τών όντων, κατά τους οποίους ό ύπερούσιος προόρισε καί 
πα-ρήγαγε δλα τά όντα»179. Πώς λοιπόν οί προορισμοί καί τά 
ποιητικά θελήματα τών όντων είναι κτιστά; Καί πώς έκεΐνοι 
πού θεωρούν κτιστές αύτές τις προόδους καί ένέργειες δέν είναι 
φανερό δτι υποβιβάζουν σέ κτίσμα τήν πρόνοια τού Θεού; 
Διότι ή ούσιοποιός καί ζωοποιός καί σοφοποιός, καί γενικά ή 
ποιητική καί συνεκτική ένέργεια τών κτιστώς όντων, είναι τά 
θεία θελήματα καί οί θείες αύτές μετοχές καί δωρεές της άγαθό- 
τητος πού είναι αιτία τών όλων1®.

88 Ή  μετοχή του αύτοείναι λοιπόν δέν μετέχει κανενός πρά
γματος κατά κανένα τρόπο, δπως λέγει καί ό μέγας Διονύσιος181. 
Οί άλλες όμως μετοχές, καθ’ όσον είναι μετοχές καί άρχές τών 
όντων, δέν μετέχουν κανενός πράγματος καθόλου, διότι ούτε ή 
πρόνοια έχει μεταλάβει πρσνοίας ούτε ή ζωή ζωής, έπειδή όμως 
έχουν τό είναι, λέγονται δτι μετέχουν του αύτοείναι, διότι χωρίς

180. Τό к  87 όπαντ&ται όλόχληρο πλήν τών δύο πρώτων στίχων σιό Περί 
ένώοεωςχαΐ διαχρίσεως 13, Σνγγράΐψανατ. Β\

181. Περί Θείων όνομάτων 11,6, Φιλοκαλία 3,214-216, PG 3,953-956. 
Τό αύτοείναι δέν μετέχει,άλλά μετέχεται.
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οΰδ’ ή πρόγνωσις χωρίς τής γνώσεως’ διό και ώς αύτομετοχαι 
ούδαμώς είσι κτισταί. Ταύτ' άρα και κατά τον θειον Μάξιμον 
«ουδέποτε του είναι ήρξαντο кал περί τον Θεόν ούσιωδώς θεω
ρούνται κα\ ούκ ήν δτε ούκ ήσαν»182. Οί δε Βαρλααμΐται την αύ- 

5 τοζωήν και αύτοαγαθότητα και τα τοιαυτα δυσσεβώς νορίζον
τες κτιστά, ότι μετέχει τής των δντων κοινής έπωνυμίας, ού 
σννορώσιν ώς, εί καί δντα λέγεται, άλλα και ύπερ τά δντα έστί, 
καθάπερ αύτός φησιν ό μέγας Διονύσιος183. Ραδίως δ ' άν οί διά 
τούτο τάς αύτομετοχάς τοϊς κτίσμασι συντάττοντες και το Πνεΰ- 

ιο μα τό άγιον ήγήσαιντο κτιστόν, του μεγάλου Βασιλείου λέγοντος 
μετέχειν αύτό των θεοπρέπων όνομάτων184.

89 Εί δέ τις φαίη μόνον την αύτοΰπαρξιν είναι μετοχήν, ώς 
μόνην μη μετέχουσαν άλλά μετεχομένην μόνον (αί γάρ άλλαι με- 
τέχουσιν αύτής), γνώτω μη συνετώς διανοούμενος περί των άλ-

ΐ5 λων μετοχών. Τά γάρ ζώντα ή τά άγια ή τά άγαθά, ού διά τό 
άπλώς είναι κα\ τής αύτοϋπάρζεως μετέχειν ζήν λέγεται μεθέξει 
καϊ άγιάζεσθαι καί άγαθύνεσθαι, άλλά τώ τής αύτοζωής μετέ
χειν καί αύτοαγιότητος και αύτοαγαθότητος. Ή δέ αΰτοζωή κα\ 
τάλλα τά τοιαυτα ούκ άλλης αύτοζωής μεθέξει γίνεται αύτοζωή' 

2ο διό καί, καθό αύτοζωή, των μετεχομένων άλλ' ού των μετεχόν- 
των έστί. Τό δέ μη μετέχον ζωής άλλ' αύτό μετεχόμενον και 
ζωοποιούν τά ζώντα, πώς άν εϊη κτίσμα; Κάπ) των άλλων με
τοχών ομοίως185.

90 Συμφθεγγέσθω νυν ήμϊν καί Μάζιμος ό θειος, την ποιητι- 
25 κήν των δντων πρόνοιαν τάς προόδους είναι ταύτας του θεού,

γράφων έν Σχολίοις. «Κοινά) δέ είσι τής τρισυποστάτου διακε-

182. Κεφάλαια θεολογικά 1,48. 1,50. PG 90, 1100 CD kaioe 1101 ΑΒ.
183. Περί θείων όνομάτων 11,6 Φιλοκαλία 3,24. PG 3, 953Β-956Β.



ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ 187

αυτό ούτε είναι ούτε μετέχονται, όπω ς βέβαια ούτε ή πρόγνω σις  
ύφίσταται χωρίς τη γνώσι* γι’ αυτό καί σάν αύτομετοχές δεν εί
ναι καθόλου κτιστές. Μ άλιστα κατά τον θείο Μ άξιμο «ποτέ δεν  
άρχισαν νά υπάρχουν καί γύρω  άπ ό τον Θ εό θεω ρούνται ούσι- 
ωδώς καί δεν ύπήρχε χρόνος κατά τον οποίο  δεν υπήρχαν1®. Ο ί 
Βαρλααμϊτες όμως, θεωρώντας δυσσεβώς κτιστά την αύτοζω ή  
καί την αύτοαγαθότητα καί τά παρόμοια , διότι μετέχουν της 
κοινής επωνυμίας των δντων, δεν διακρίνουν ότι, ά ν  καί λέγον
ται όντα, άλλά είναι κι* επάνω άπό τά όντα, όπω ς λέγει ό  ίδ ιος ό  
μέγας Δ ιονύσ ιος183. Ε ύκολα όσοι συγκ ατα λέγουν γ ι’ αυτό τις 
αύτομετοχές στά κτίσματα θά μπορούσαν νά  θεω ρήσουν καί τό  
άγιο Π νεύμα κτιστό, αφού ό  μέγας Βασίλειος λέγει ότι αυτό με
τέχει των θεοπρεπώ ν ονομάτων184 185.

89 "Αν όμως έλεγε κάποιος, ότι μόνο ή αύτουπαρξις είναι με
τοχή, άφού μόνη αυτή δέν μετέχει άλλά μόνο μετέχεται (διότι οί 
άλλες μετέχουν σ’ αυτήν), άς γνω ρίζη ότι δέν σκέπτεται μέ σύνε- 
σι γ ιά  τις άλλες μετοχές. Δ ιότι τά ζώ ντα ή τά ά γ ια  ή τά ά γα θά  
λέγεται ότι ζο ύ ν  κατά μέθεξι καί αγιάζονται καί άγαθύνονται, 
όχι διότι άπλώ ς υ π ά ρ χου ν  καί μετέχουν τή ς α ύτοϋπά ρξεω ς, 
άλλά γ ιά  τό ότι μετέχουν τής αύτοζω ής καί αύτοαγιότητος καί 
αύτοαγαθότητος. Ή  δέ αύτοζωή καί τά άλλα παρόμοια δέν γ ί 
νεται αύτοζω ή ά π ό  μέθεξι άλλης αύτοζωής* γ ι’ αυτό καί, σάν  
αύτοζωή πού είναι, είναι των μετεχομένων άλλ’ όχι των μετεχόν- 
των. ’Εκείνο όμως πού δέν μετέχει ζωής, άλλ’ αύτό μετέχεται καί 
ζω οποιεί τά ζωντα, πώς θά μπορούσε νά  είναι κτίσμα; Τ ό  ίδ ιο  
μπορεί νά  λεχθή καί γ ιά  τις άλλες μετοχές1®.

90 "Ας όμιλήση τώρα μ α ζί μ’ έμάς καί ό  θείος  Μ ά ξιμ ος, ό  
οποίος γράφ ει στά Σχόλια ότι αυτές οί πρόοδοι τού Θ εού είναι 
ή ποιητική πρόνοια  των όντων. «Είναι κοινές ο ί δημιουργικές

184. Περί * Αγίου Πνεύματος 9,21
185. Τό к 89 ώιαντάται καί σιόν Πρός Άχίνόυνον ’Αντιρρητικόν 2, 43, 

Συγγράμματα X. Γ.



Κριμένης ένάδος αί δημιουργικοί πρόνοιαί τε και άγαθότη- 
τβς»Μ6 χουτέστιν «αί ούσιώσεις, αί ζωώσεις, ai σοφοποιή- 
σεις»187. Τφ μέν ούν πολλάς φάναι ταύτας καί διακεκριμένας, 
έδειξε μη την ούσίαν οΰσας ταύτας του Θεού · μία yap αυτή και 

5 παντάπασιν Αδιαίρετος. Έπει δε και κοινάς έφη τής τρισυπο- 
στάτου διακεκριμένης ένάδος, ουδέ τον υιόν είναι και το πνεύμα 
τό άγιον παρέστησεν ήμΐν τούτων γάρ ούδεν των τριών ένέρ- 
γεια κοινή. Τφ δέ μη μόνον προνοίας ταύτας φάναι και Αγαθό
τητας, άλλά κα) δημιουργικός, άκτιστους ύπαρχούσας έδειξεν. 

ιο Εί γάρ μή, δεδημιουργημένον έσται το δημιουργικόν ούκοΰν 
έτέρφ δημιουργικφ, κάκεΐνο πάλιν έτέρω δεδημιουργημένον 
έσται, κα\ πρός τφ είς έσχατον τουτ έλαύνειν άτοπίας ούδ’ έπ’ 
άπειρον στήσεται βαδίζον. Αί του θεού άρα πρόοδοι και ένέρ- 
γειαι άκτιστοί τέ είσι κα\ ούσία τις τούτων ούκ έστιν, άλλ ’ ούδέ 

is ύπόστασις.188.

91 Έπε) δέ καί πολυειδές ύπέστησε τό παν ό προαγωγευς και 
κοσμήτωρ του παντός, άνεικάστψ άγαθότητος ύπερβολή, τα 
μέν είναι μόνον έθελήσας, τά δέ πρός τφ είναι κεκτήσθαι και 
ζωήν, κα\ τά μέν νοερας ταύτης εύμοιρεϊν, τά δέ μόνης άπολαύ- 

20 ειν τής κατ ’ αίσθησιν, έστι δ ’& και μικτήν ταύτην έζ άμφοτέρων 
έσχηκέναι, καί τών λογικήν κα) νοεράν παρ' αύτοΰ λαβόντων 
τήν ζωήν τή πρός αότόν έθελουσίω νεάσει τής αότου ένώσεως 
έπιτυγχάνειν κα) ζήν обτω θείως κα) ύπερφυώς, τής αύτου κα- 
τηζιωμένα θεουργου χάριτος κα) ένεργείας, ή γάρ αύτου θέλησις 

23 γένεσίς έστι τοΐς οίσιν, ή προαγομένοις έκ μή δντων ή βελτιου- 
μένοις, κα) τούτο διαφόρως4 διά ταύτην τήν έπ) τά όντα του 
θείου θελήματος διαφοράν ή μία έκείνη πρόνοια κα) άγαθότης, 
ταύτό δ ’είπείν, ή δι ’άγαθότητα πρός τά καταδεέστερα του θεού 186

188
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

186. Σχόλια είς тд Περί θείων όνομά των PG 4,22 ΙΑΒ.
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πρόνοιες καί άγαθότητες τής τρισυπόστατης διακεκριμένης 
ένάδος»186, δηλαδή, «οί ούσιώσεις, οί ζωώσεις, οί σοφοποιή- 
σεις»187 188. Λέγοντας τες λοιπόν πολλές καί διακεκριμένες, έδειξε 
δτι αυτές δέν είναι ή ουσία του Θεού* διότι αυτή είναι μία καί 
εντελώς άδιαίρετη. ’Επειδή δέ τις είπε κοινές της τρισυπόστα
της διακεκριμένης ένάδος, μας παρέστησε δτι δέν είναι ούτε ό 
ΥΙός καί τό άγιο Πνεύμα. Διότι κανένα άπό αυτά τά τρία δέν 
είναι κοινή ενέργεια. Μέ τό νά τις όνομάση όχι μόνο πρόνοιες 
καί ά-γαθότητες, άλλά καί δημιουργικές, έδειξε δτι είναι άκτι
στες. "Αν δέν είναι άκτιστες, είναι επόμενο δτι τό δημιουργικό 
θά εί-ναι δημιουργημένο άπό άλλο δημιουργικό κι’ εκείνο πάλι 
θά είναι δημιουργημένο άπό άλλο, καί μαζί μέ τό δτι προχωρεί 
αύ-τό προς τό έσχατο σημείο άτοπίας, δέν θά σταματήση νά 
βαδίζη ούτε έπ’ άπειρο1®. νΑρα οί πρόοδοι καί ενέργειες του 
Θεού είναι άκτιστες καί δέν υπάρχει καμμιά ούσία τούτων, 
άλλά ούτε ύπόστασις.

91 Ε π ε ιδ ή  δμως ό  παραγω γός καί διακοσμητής του παντός  
κατέστησε καί πολυειδές τό σύμπαν, άφού μέ τήν άπερίγραπτη  
υπερβολή άγαθότητος άλλα θέλησε άπλώ ς νά  ύπάρχουν, άλλα  
εκτός ά π ό  τήν ύπαρξι νά  έχουν καί ζωή, καί άλλα νά  έχουν τή 
ζωή νοερή, άλλα δμως ν’ άπολαύουν μόνο της κατ’ αϊσθησι, καί 
μερικά νά  τήν έχουν μικτή άπό τά δυό, νοερή καί αισθητή· καί 
αύτά πού έλαβαν άπ5 αυτόν λογική καί νοερή ζωή νά  έπιτυγχά- 
ουν τή ν ένωσι μέ αυτόν κι’ έτσι νά  ζο ύ ν  κατά τρόπο θείο  καί 
υπερφυή, καταξιωμένα τής θεουργού χάριτος καί ένεργείας του. 
Διότι ή θέλησίς του είναι γένεσις στά όντα, πού  ή παράγονται 
άπό μή όντα ή βελτιώνονται, καί αυτό γίνεται κατά διαφορετικό  
τρόπο. ’Ε ξ  αιτίας τής διαφοράς αυτής του θείου θελήματος πρός  
τά σντα εκείνη ή μία πρόνοια  καί άγαθότης, δηλαδή ή ά π ό  άγα- 
θότητα επιστροφή τού Θ εού πρ ός τά  πτω χότερα, πολλές πρά-

187. Περί θείων όνομάτων 2,5, Φιλοκαλία 3,72, PG 3,644Α
188. Τό κείμενο τσΟ κ. 90 μέχρι τοΰ σημείου αύτοΟ εύρίσκεται στό Περί 

θείας ένώαεως χαί διαχρίσεως 14, Συγγράμματα τ. Β'.
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έπιστροφή, πολλοί πρόνοιαί τε καί άγαθότητες και είσϊ και λέ
γονται189 παρά των Θεοσόφων Θεολόγων, άμερίστως έν τοΐς με- 
ριστοϊς μεριζόμενοι кол ποικιλλόμενοι, ώς την μεν προγνωστι
κήν του θεού δύναμιν καλεϊσθαι, την δέ δημιουργικήν τε και 

3 συνεκτικήν, τούτων δ ’ αδ, κατά τον μέγαν Διονύσιον, τάς μεν 
οΰσιώσεις, τάς δέ ζωώσεις, τάς δέ σοφοποιήσεις190. Έκάστη δέ 
τούτων κοινή έστι τού Πατρός και του Υιού και τού άγιου Πνεύ
ματος, καί κατ' αυτήν έκάστην την περί ήμας άγαθήν και Θείαν 
Θέλησιν, ό Πατήρ και ό Υιός και το Πνεύμα το άγιόν έστιν ή ού- 

ιο σιοποιός καί ζωοποιός κα\ σοφοποιός ένέργειά τε και δύνα- 
μις191, &ς καί ασχέτους μεταδόσεις και άμειώτους προσείρηκε, 
των κτιστών όμού τε πάντων έξαίρων кал φυσικώς ένεϊναι δι
δάσκων τφ μεταδιδόντι.

92 "Ωσπερ ό ήλιος, άμειώτως τοϊς μετέχουσι μεταδιδούς Θέρ
η μης καί φωτός, έμφύτους ταΰτ’ έχει και ουσιώδεις ένεργείας, 

οΰτω καϊ ai Θεΐαι μεταδόσεις, άμειώτως ένούσαι τώ μεταδιδόν- 
τι, φυσικοί καί ούσιώδεις ένέργειαί είσιν αύτοΰ, τοιγαροΰν καί 
άκτιστοι. ΚαΘάπερ δέ του μέν ήλιακοΰ φωτός ούδ’ ίχνος ύπο- 
λείπεται, τού ήλιου δντος ύπό γην καί τούς ύπέρ γην έπιλιπόν- 

2ο τος, ούδ'ένι τό τής αύγής ταύτηςμη άπολαύον όμμα άνακεκρα- 
σθαι πρός αύτήν καί δι' αύτής ήνώσθαι τφ βλύζοντι τό φώς, ή 
δ'έκεΐθεν Θέρμη καί δσα έζ αύτής τελείται συμβαλλομένης πρός 
γένεσίν τε καί αδζησιν τοΐς αίσθητοΐς καί την τών χυμών καί 
ποιοτήτων πολυειδή διαφοράν ούκ έπιλείπει ταΰτα, κ&ν μη τό 

23 συναφές έχη διά της άκτΐνος πρός τόν ήλιον* τόν αύτόν τρόπον, 
ώς κατ' άμυδράν έν αίσθητοΐς είκόνα, τών έπιβαλλόντων μό
νων τώ ύπερφυεϊκαί θειοτάτφ φωτί της θεοποιοΰχάριτος είλι- 
κρινώς μετέχειν καί δι' αύτής ήνώσθαι τώ θεώ' τά δ ’ άλλα

189. Πρβλ. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Περ) θείων όνομάτων 4,15. Φιλοκαλία
3.118 PG 3.713.
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νοιες και άγαθότητες καί είναι καί λέγονται άπό τούς θεοσό- 
φους θεολόγους1®, μεριζόμενες άμερίστως στά μεριστά καί δια
φοροποιούμενες, ώστε ή μία νά καλήται προγνωστική δύναμις 
τού Θεού, καί ή άλλη δημιουργική καί συνεκτική* άπ5 αύτές 
πάλι κατά τον μεγα Διονύσιο άλλες καλούνται ούσιώσεις, άλλες 
ζωώσεις, καί άλλες σοφοποιήσεις150. Ή  καθεμία δμως oaf αύτές 
είναι κοινή τού Πατρός καί τού Υιού καί τού άγιου Πνεύματος, 
καί στήν κάθε άγαθή καί θεία θέλησι γιά μάς ό Πατήρ καί ό 
Υιός καί τό άγιο Πνεύμα είναι ή ούσιοποιός καί ζωοποιός καί 
σοφοποιός ενέργεια καί δύναμις1”, τις οποίες ώνόμασε καί άσχε
τες καί άμείωτες μεταδόσεις, έξαίρσντάς τες άπό δλα τά κτιστά 
καί διδάσκοντας δτι ένυπάρχουν φυσικώς σ’ έκείνον πού τις 
μεταδίδει.

92 "Οπως ό ή λ ιος, π ού  μεταδίδει άμείω τα θέρμη κ α ί φ ω ς  
στούς μετέχοντας, τά έχει αύτά ώς έμφυτες καί ούσιώδεις ένέρ- 
γειες, έτσι καί οί θείες μεταδόσεις, πού ένυπάρχουν άμείωτα & 
εκείνον πού τις μεταδίδει, είναι φυσικές καί ούσιώδεις ένέργειές  
του, έπομένως καί άκτιστες. Καί δπω ς δταν ό  ήλιος είναι κάτω  
άπ ό τή γη καί έχει εγκαταλείπει τούς έπάνω  ά π ό  τή γ η , δέν  
ύπολείπεται ούτε ίχνος τού ήλιου, ούτε είναι δυνατόν τό  μάτι 
πού δέν άπολαύει αύτης της αύγης νά  άνακραθη μέ αύτήν καί 
δι’ αύτης νά ένωθη μέ τόν π η γάζοντα  τό  φως, ή δέ άπ ό  έκεί θέρ
μη καί όσα έπιτελούνται άπ ό  αύτήν, καθώς συμβάλλει στή γένε- 
σι καί αύξησι των αίσθητών καί στήν πολυειδή διαφ ορά  τω ν 
χυμών καί ποιοτήτων, δέν τά εγκαταλείπει, έστω κι* ά ν  δέν έχει 
την έπαφή διά  τής άκτινος πρός τόν ήλιο* κατά τόν ίδ ιο  τρόπο, 
παρόμοια μέ άμυδρά εικόνα στά αίσθητά, μόνον έκεΐνοι π ού  έγ- 
γ ίζο υ ν  τό ύπερφυές καί θειότατο φως μπορούν νά  μετέχουν είλι- 
κρινά της θεοποιού χάριτος καί δι* αύτης νά  ένώ νω νται μέ τόν 190 191

190. Περί θείατνόνομάτων 2,5, Φιλοκαλία 3,72, PG 3,644Α.
191. Τό κείμενο τοΰ κ. 91 μέχρι τσΟ σημείου αυτοί) εύρίσχεται έπίσης στό 

IJegi Θείας έ\ώαεως και διαχζχσεως 16, Συγγοάμματα τ. Β'.
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πάντα τής δημιουργικής ένεργείας έστιν Αποτελέσματα, χάριτι 
μέν έκμή δντων προηγμένα, δηλονότι δωρεάν, ου κατηγλαϊσμέ
να δέ τη χάριτι, ήτις τής του Θεού λαμπρότητος έπώνυμόν 
έστιν192.

93 Ή του Θεού λαμπρότης αυτή και θεοποιός ένέργεια, ής τα 
μετέχοντα Θεοΰται, Θεία τις έστι χάρις, άλλ’ ούχ ή φύσις του 
Θεού, ούχ ώς Απούσα των κεχαριτωμένων, κατά την 'Ακίνδυ
νου ληρώδη συκοφαντίαν (πανταχού γάρ ή φύσις τού Θεού), 
άλλ’ώς οόκ οδσα μεθεκτή, μηδενος δντος κτιστού, καθά προϋ-

ιο ποδέδεικται, τού δυνηθέντος &ν μεταλαχεϊν αύτής. Και ή θεία 
γάρ ένέργεια και χάρις τού πνεύματος, πανταχού παρούσα και 
Αχώριστος αύτού διατελοΰσα, τοις δι ’ Ακαθαρσίαν άνεπιτηδείοις 
πρός μετάληψιν άμέθεκτός έστιν ώσπερ άπούσα. « "Ωσπερ γάρ, 
φησίν, αί των προσώπων έμφάσεις, ούκ έν πάσαις ταΐς ΰλαις γι

α νονται, άλλ ’ έν ταΐς λειότητά τινα кал διαφάνειαν κεκτημέναις, 
ούτως ούκ έν πάσαις ταΐς ψυχάίς ή τού πνεύματος ένέργεια, άλλ' 
έν ταΐς μηδέν σκολιδν έχούσαις, μηδέ στραγγαλιώδες»193■ και 
πάλιν194, «ιτάσι μέν πάρεστι τό πνεύμα τό άγιον, άλλά τοις μέν 
καθαρεύουσι των παθών την ίδίαν έμφαίνει δύναμιν, τοις δέ τό 

2ο ήγεμονικόν συγκεχυμένον έχουσιν άπό των τής Αμαρτίας σπί
λων ούκέτι»195.

94 Καθάπερ τό του ήλίου φως, τής άκτϊνος καί τής δι' αύτής 
χορηγουμένης θέρμης άχώμιστόν έστιν, άλλά των άπολαυόντων 
τοις όφθαλμους μη κεκτημένοις, άμέθεκτόν έστι τό φως, τής

25 παρά τής άκτϊνος μόνης άντιλαμβανομένοις θέρμης (ού γάρ 
έστιν δλως άντίληψιν φωτός γενέσθαι τοις των όμμάτων άμοι- * 30

192. Τό κείμενο τού κ. 92 άπανταται καί στό Περί ένώσεως καί όιακρίσεως
30, Συγγράμματα τ. Β’.
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Θεό, ενώ όλα χά άλλα είναι άποχελέσμαχα της δημιουργικής 
ενέργειας, παραγμένα άπό μή όντα καχά χάριν, δηλαδή δωρεάν, 
όχι όμως φωτισμένα με τη χάρι, πού είναι επώνυμο της λαμπρό- 
τηχος χοϋ Θεοΰ192.

93 Αυτή ή λαμπρόχης καί θεοποιός ενέργεια  του Θ εοΰ, της  
οποίας όσα μετέχουν θεώνονται, είναι θεία χάρις, δεν είναι όμως 
ή φύσις του Θεοΰ, όχι διότι αυτή άπσυσιάζει άπ ό  τούς χαριτω 
μένους σύμφωνα με τήν φλύαρη συκοφαντία τοΰ ’Α κ ίνδυνου  
(διότι ή φύσις τοΰ Θ εοΰ ύπάρχει παντοΰ), αλλά διότι δεν είναι 
μεθεκτή, άφ οΰ δεν ύπά ρχει κ ανένα  κτιστό, όπω ς έχει δειχθή  
προηγουμένω ς, πού μπόρεσε νά  τήν έπιτύχη. Κ αθ’ όσ ον κι* ή 
θεία ενέργεια καί χάρις τοΰ Πνεύματος, πού είναι παντοΰ π α 
ρούσα κι’ άχώριστη ά π ό  αυτόν, είναι άμέθεκτη ά π ό  τούς άνίκα- 
νους γ ιά  μετάληψι λόγω  άκαθαρσίας, σάν άποΰσα. « Ό π ω ς  δη
λαδή», λέγει, «οί εικόνες των προσώ πω ν δέν παρουσιάζονται σέ 
όλες τις ύλες, άλλά σ’ έκεΐνες πού διαθέτουν κ ά ποια  λειότητα  
καί διαφάνεια, έτσι ή ένέργεια τοΰ Π νεύματος δέν εκδηλώνεται 
σέ όλες τις ψυχές, άλλά σ’ έκεΐνες πού δέν έχουν τίποτε τό  στρα
βό καί τό διαστρεβλωμένο»193, καί πάλι193 194 195* «τό ά γιο  Π νεΰμα είναι 
βέβαια σέ όλους παρόν, άλλά ατούς μέν καθαρούς ά π ό  τά πάθη  
εμφανίζει τή δύναμί του, ενώ σ’ έκείνους πού έχουν τον ήγεμο- 
νικό νοΰ συγχυσμένο ά π ό  τούς σπίλους της άμαρτίας, όχι πλέ
ον»155.

94 Ό π ω ς  τό φώς τοΰ ήλιου είναι άχώριστο ά π ό  τή ν άκτΐνα  
καί άπ ό  τή θέρμη πού χορηγείται δι’ αυτής, άλλά σ’ έκείνους  
άπό τούς άπολαύσνιας πού δέν έχουν οφθαλμούς είναι άμέθε- 
κτο τό φως, ώστε αυτοί άντιλαμβάνσνται μόνο τή θέρμη ά π ό  τήν  
άκτΐνα (διότι δέν είναι καθόλου δυνατό σέ όσους στερούνται

193. Μ. Βασιλείου, Υπόμνημα εις Ήσαϊαν, προοίμιον, 3 PG 30,121С-124А.
194. Αόνόθι, PG 30,121G-124A.
195. Τό κείμενο χοϋ κ. 93 μέχρι τοΰ σημείου αύτοΟ εύρίσκεται έπίσης στό 

Περός Ακίνόι/νον ’Αντιρρητικόν 5,25. 117, Συγγράμματα τ. Γ’.
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ροδσιν), οΰτω και πολλφ μάλλον ούδενι των τής Θείας αίγλης 
άπολαυόντων έσται μέθεξις τής ουσίας του κτίσαντος. Ού γάρ 
έστιν, ούκ έστι των κτισμάτων ούδέν, δ δύναμιν ίσχει δεκτικήν 
τής του κτίσαντος φύσεως196.

95 Συμμαρτυρείτω δέ κάνταΰθα νυν ήμϊν το μήτε κτιστήν μήτ ' 
ούσίαν είναι του θεού τήν μετεχομένην θείαν ένέργειαν και ό του 
Χρίστου Βαπτιστής Ιωάννης συν Ιωάννη τφ μάλλον των άλ
λων πεφιλημένφ τφ Χριστφ μαθητών και τφ Χρυσφ τήν 
γλώτταν Ιωάννη■ ό μέν ίστορών τε και συγγραφόμενος, ό δέ του

ίο Χρίστου Πρόδρομος καί Βαπτιστής λέγων ούκ έκ μέτρου δίδο- 
σθαι παρά θεού Πατρός το πνεύμα τφ Χριστφ197, ό δέ χρυσορ- 
ρήμων έξηγούμενος καί γράφων, δτι «πνεύμα ένταυθα τήν ένέρ- 
γειαν λέγει* πάντες γάρ ήμεΐς μέτρω τήν του Πνεύματος ένέρ- 
γειαν λαμβάνομεν, έκεϊνος δέ άμέτρητον και όλόκληρον έχει πά- 

ΐ3 σαν τήν ένέργειαν. Εί δέ ή ένέργεια αύτου άμέτρητος, πολλφ 
μάλλον ή ούσία»198. Τφ μέν γάρ είπεΐν Πνεύμα τήν ένέργειαν, 
μάλλον δέ αύτο τό Πνεύμα τού θεού, ώς ό Βαπτιστής είπε, και 
τφ άμέτρητον είναι ταύτην τό άκτιστον αύτής παρέστησεν τφ  
δέ μέτρψ ταύτην ήμάς λαμβανειν, τήν προς τήν άκτιστον ούσίαν 

20 τής άκτίστου ένεργείας διαφοράν. Ούδεις γάρ ούδέποτε τήν ού
σίαν τού θεού λαμβάνει, άλλ ’ ούδ' εί πάντας όμού συλλαβών εϊ- 
ποις, κα) ταύτα μεριστώς κατά λόγον τής έαυτοΰ καθάρσεως 
έκαστος. Προϊών δέ ό Χρυσόστομος πατήρ καί έτέραν διαφο
ράν δείκνυσι τής άκτίστου ούσίας πρός τήν άκτιστον ένέργειαν, 

23 «εί δέ ή ένέργεια», λέγων, «τού Πνεύματος άμέτρητος, πολλφ 
μάλλον ή ούσία»198.

96 Εί κατά τους ’Ακίνδυνου λήρους και τούς κατ’ αύτόν φρο-
196. Τ ό κείμενο του κ. 94 άπανχαται έπίσης στόν Πρός Λκίνδυνον ’Αντιρ

ρητικόν 5,27. 117, Συγγράμματα τ. Γ ’
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οφθαλμών V άντιληφθούν χό φως), έτσι και πολύ περισσότερο  
κ ανένας απ ό  εκείνους πού ά π ο λ α ύ ο υ ν  τη θεία  αίγλη δεν θά  
μετάσχη της ουσίας τού κτίσαντος. Δ ιότι δέν υπάρχει, δεν υ π ά ρ 
χει κανένα κτίσμα πού κατέχει δύναμι δεκτική της φύσεω ς τού

/ _____ 106κτίστη .

95 "Ας προσέλθουν κι' εδώ τώρα ώς μάρτυρές μας περί τού  
ότι ή μετεχόμενη θεία ενέργεια δέν είναι ούτε κτιστή ούτε ουσία  
τού Θεού, ό Βαπτιστής τού Χριστού Ιω ά ννη ς, μαζί μέ τον ’Ιω
άννη τον περισσότερο άπό τούς άλλους μαθητάς αγαπημένο τού 
Χριστού καί τον Χ ρυσό στή γλώ σσα ’Ιωάννη, ό  δεύτερος ιστο
ρώντας καί γράφ οντας, ό  Π ρόδρομος καί Βαπτιστής τού Χ ρ ι
στού λέγοντας, ότι δέν δίδεται μέ μέτρο άπό τον Θ εό Π ατέρα τό  
πνεύμα στο Χριστό1®7, ενώ ό χρυσορρήμων εξηγώ ντας καί γ ρ ά 
φοντας ότι «εδώ πνεύμα λέγει την ένέργεια* διότι όλοι έμεΐς λαμ- 
βάνομε την ενέργεια τού Π νεύματος μέ μέτρο, έκεΐνος δμως έχει 
άμέτρητη καί πλήρη όλη τήν ενέργεια. Καί ά ν  ή ένέργειά του εί
ναι άμέτρητη, πολύ περισσότερο είναι ή ουσία του»188. Λ έγοντας  
λοιπόν πνεύμα την ένέργεια, ή καλύτερα τό  ίδ ιο  τό Π νεύμα τού  
Θ εού, όπω ς είπε ό  Βαπτιστής, καί χαρακτηρίζοντάς τη ν άμέ
τρητη, έδειξε ότι είναι άκτιστη, ένώ βεβαιώ νοντας ότι έμεΐς τή ν  
λαμβάνομε μέ μέτρο, έδειξε τή διαφορά της άκτιστης ένέργειας  
προς τήν άκτιστη ούσία. Δ ιότι κανένας ποτέ δέν συλλαμβάνει 
τήν ούσία τού Θ εού, άκόμη καί ά ν όλους τούς άνθρώ πους τούς  
πά ρη ς μαζί καί πολύ λιγώ τερο χω ριστά ό  κ α θ ένα ς κατά τή ν  
άνα λογία  της καθάρσεώ ς του. Π ροχω ρώ ντας ό  Χ ρυσόστομος  
πατήρ δείχνει καί άλλη διαφορά τής άκτιστης ουσίας πρός τή ν  
άκτιστη ένέργεια, λέγοντας* «άν ή ένέργεια τού Π νεύματος είναι 
άμέτρητη, πολύ περισσότερο είναι ή ουσία»188.

^  "Αν, σύμφω να μέ τις φ λυα ρίες τού  Ά κ ιν δ ύ ν ο υ  κ α ί τώ ν 197 198

197. Ίω. 3,34.
198. * Υπόμνημα εις Ιωάνναν 30,2. PG 59,174.
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νούντας μηδέν διαφέρει τής Θείας ουσίας ή Θεία ένέργεια, και το 
ποιεϊν, δ τής ένεργείας έστί, κατ’ ούδ'εν διοίσει του γεννάν και 
έκπορεύειν, & τής ούσίας έστίν. Εί δε το ποιεϊν του γεννάν και 
έκπορεύεινού διενήνοχε, και τα ποιήματα κατ’ούδέν διοίσει του 

5 γεννήματος καί του προβλήματος. Εί δε τοΰθ’ ούτως έχει κατ’ 
αύτούς, δ τε του θεού Υίός και τό Πνεύμα το άγιον κατ’ ούδέν 
διοίσει των κτισμάτων, και τα κτίσματα πάντ’ έσται του Θεού 
κα) πατρός γεννήματά τε και προβλήματα, και Θεοποιηθήσεται 
ή κτίσις καί ό Θεός συντετάξεται τοϊς κτίσμασι. Διά τούτο ό 

ю θειος Κύριλλος την διαφοράν έπιδεικνυς τής τού Θεού ούσίας τε 
κα\ ένεργείας, «τής μέν Θείας φύσεως είναι», φησί, «τό γεννάν, 
τό δέ ποιεϊν τής αύτοΰ θείας ένεργείας»199, και προσαποφαίνεται 
σαφώς λέγων «φύσις δέ και ένέργεια ού ταύτόν».

97 Εί μηδέν διαφέρει τής θείας ένεργείας ή Θεία ούσία, και τό 
/з γεννάν κα\ έκπορεύειν ούδέν διοίσει τού ποιεϊν. Ποιεί δέ ό Θεός

και Πατήρ δι’ Υίοΰ έν άγίφ Πνεύματν ώστε καί γεννςί και έκ- 
πορεύει, κατά την Άκινδύνου δόξαν και τών κατ’ αύτόν, δι’ 
Υίοΰ έν άγίφ Πνεύματι.

98 Εί μηδέν διαφέρει ή θεία ούσία τής Θείας ένεργείας, ούδέ 
20 τής θελήσεως διενήνοχε, και έσται ό μόνος έκ τής ούσίας τού

Πατρός γεγεννημένος, κα) έκ τής θελήσεως κατ’ αύτούς, ώς 
έοικε, πεποιημένος.

99 Εί μηδέν διαφέρει τής θείας ένεργείας ή τού Θεού ούσία, 
μαρτυρειται δέ παρά τών Θεοφόρων καί ένεργείας πολλάς έχειν
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όμοφρόνω ν του, ή θεία ενέργεια δεν διαφέρη καθόλου ά π ό  τη 
θεία ουσία, καί τό δημιουργεΐν, πού είναι ίδιότης της ενέργειας, 
δεν θά διαφέρη κατά τίποτε του γεννά ν  καί έκπορεύειν, π ρ ά 
γματα πού άνήκουν στην ουσία. "Αν δέ τό δημιουργεΐν δεν δια
φέρη άπό τό γεννά ν καί έκπορευειν, καί τά ποιήματα κατά τί
ποτε δεν θά διαφέρουν άπ ό  τό γέννημα καί τό  έκπόρευμα. "Αν 
αυτό είναι έτσι, σύμφωνα μέ τη γνώμη τους, τόσο ό  Υ ιός του Θ ε
ού όσο καί τό άγιο  Π νεύμα κατά τίποτε δεν θά διαφ έρουν άπ ό  
τά κτίσματα, καί τά κτίσματα θά είναι όλα τού Θ εού καί Π α- 
τρός γεννήματα καί έκπορεύματα, καί θά θεοποιηθη ή κτίσις 
καί ό Θ εός θά συνταχθη μέ τά κτίσματα. Γι* αυτό ό  θείος Κ ύ
ριλλος, δείχνοντας τη διαφορά μεταξύ της ουσίας καί της ενέρ
γειας τού Θεού, λέγει, «της θείας φύσεως γνώρισμα είναι τό γεν
νάν, ένώ τό ποιεΐν είναι γνώ ρισμα της θείας ένεργείας»199, καί 
επί πλέον διακηρύσσει μέ σαφήνεια* «φύσις καί ενέργεια  δ εν εί
ναι τό ίδιο».

97 "Αν δέν διαφέρη σέ τίποτε ή θεία ουσία της θείας ενέργει
ας, καί τό γεννά ν καί έκπορεύειν δέν θά διαφέρη κατά τίποτε 
άπό τό ποιεΐν. Π οιεί δέ ό  Θ εός καί Πατήρ διά τού Υ ιού έν άγίορ 
Πνεύματι. "Ωστε καί γεννά  καί έκπορεύει, σύμφωνα μέ τη δοξα 
σία τού 5Α κίνδυνου καί των όμοφρόνω ν του, δι* ΥΙοΰ έν άγίψ  
Πνεύματι.

98 "Αν δέν διαφέρη σέ τίποτε ή θεία ουσία ά π ό  τη θεία ενέρ
γεια , τότε ούτε άπό τη θέλησι διαφέρει, καί ό  μόνος γεννημ ένος  
άπό την ουσία τού Π ατρός, όπω ς φαίνεται, θά είναι, σύμφω να  
μ* αυτούς, καί ποιημένος άπ ό  τη θέλησί του.

59 "Αν δέν διαφέρη σέ τίποτε ή ουσία τού Θ εού ά π ό  τη θεία  
ενέργεια, μαρτυρείται όμως ά π ό  τούς θεοφ όρους ότι ό  Θ εός καί

199. θηοαυροΐ 18, PG 75, 312С. Βλ. καί Επιστολήν πρός Γαδράν 16, 
Συγγράμματα τ. Β'.
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ό θεός, ώς και δημιουργικός προνοίας είναι τούτου και αγαθό
τητας, καθάπερ ανωτέρω δέδεικται, και πολλας λοιπόν ουσίας 
έχει ό θεός. "Ο μηδεις ποτ ’ είπεν ή έφρόνησε του χριστωνύμου 
γένους.

100 Εί μηδέν διαφέρουσι τής θείας ούσίας αί του θεού ένέρ- 
γειαι, ούδέ πρός άλλήλας έξουσι διαφοράν. Ούκοΰν τής του 
θεού προγνώσεως ούδέν διενήνοχεν ή θέλησις, ώστ’ή μη πάν
τα προγινώσκειν τον θεόν, ούδέ γάρ πάντα θέλει τα γινόμενα, ή 
θελητήν είναι καί των πονηρών, έπειδή πάντα προγινώσκει και

ιο ή μη είναι πάντα προειδότα, ταυτο δ ’ είπειν, ούδέ θεόν, ή μη εί
ναι άγαθόν, ταυτό δ ’ είπειν, ούδέ θεόν. Διαφέρει τοιγαρουν τής 
θείας θελήσεως ή πρόγνωσις, ούκοΰν και τής θείας ούσίας έκα- 
τέρα τούτων.

101 Εί μη πρός άλλήλας έχουσι διαφοράν αί θεϊαι ένέργειαι, 
is καί τό δημιουργειν λοιπόν του προγινώσκειν ού διενήνοχεν.

Έπε) οίν ήρξατό ποτέ ό θεός δημιουργειν, και προγινώσκειν 
ήρξατο λοιπόν. Καί πώς θεός ό μη πρό αιώνων τα πάντα προ- 
ειδώς;

102 Εί μηδέν διαφέρει τής θείας προγνώσεως ή του θεού 
2ο δημιουργική ένέργεια, τή προγνώσει του θεού σύνδρομα έσται

τα δημιουργήματα, δημιουργούμενα άνάρχως, ώς άνάρχως αύ- 
τοϋ δημιουργοΰντος, έπε) καί άνάρχως αυτός τε προγινώσκει 
κα) τά προγινωσκόμενα άνάρχως προγινώσκεται. Και πώς 
θεός, τών ποιημάτων αύτου μηδαμώς ύστέρων δντων;

103 Εί μηδέν διαφέρει τής του θεού προγνώσεως ή δημιουργι
κή ένέργεια, ούδέ τό δημιουργειν ύπόκειται θελήσει, έπει μηδέ ή 
πρόγνωσις, ούδέ τω θέλειν δημιουργεί θεός, άλλα τώ πεφυκέ- 
ναι μόνον. Και πώς θεός ό θελήσεως δημιουργών χωρίς;
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ενέργειες πολλές έχει, ώστε V  άνήκουν σ’ αυτόν και δημιουρ
γικές πρόνοιες καί άγαθότητες, όπω ς έδείχθηκε παραπάνω , τό
τε καί πολλές ουσίες εχει ό Θ εός, πράγμα πού δέν τό είπε κανείς  
ποτέ άπ ό  τό χριστώνυμο γένος ούτε τό έσκέφθηκε ποτέ.

100 "Αν σέ τίποτε δέν διαφέρουν οί ενέργειες τού Θ εού ά π ό  τη 
θεία ούσία, τότε ούτε μεταξύ τους δέν θά έχουν διαφορά. 'Ε πο
μένως ή θέλησις δέν διαφέρει καθόλου άπό την πρόγνω σι του  
Θεοΰ· ώστε ή δέν προγινώ σκει τά πάντα ό  Θ εός, διότι δέν θέλει 
όλα τά γινόμενα, ή είναι θελητής καί των πονηρώ ν, άφσυ τά προ- 
γινώσκει όλα, καί ή δέν είναι προγνώ στης των πάντω ν, άρα  ού
τε Θεός, ή δέν είναι άγαθός, δηλαδή ούτε Θεός. Ε π ο μ ένω ς δια
φέρει της θείας θελήσεως ή πρόγνω σις, άρα  καί της θείας ου
σίας διαφέρει καί ή μιά καί ή άλλη.

101 ΛΑ ν  δέν έχουν μεταξύ τους διαφορά οί θείες ενέργειες, τότε 
καί τό δημιουργεΐν δέν διαφέρει ά π ό  τό προγινώ σκειν. Ά φ σ υ  
λοιπόν ό Θ εός άρχισε κάποτε νά  δημιουργή, άρχισε τότε καί νά  
προγινώσκη. Κ αί πώς είναι Θ εός αυτός πού δέν προγινώ σκει τά  
πάντα προ αιώνων;

102 Ά ν  ή δημιουργική ενέργεια τού Θ εού δέν διαφέρη καθό
λου ά π ό  τή θεία πρόγνω σι, τά δημιουργήματα θά είναι συνο
δοιπόροι μέ τήν πρόγνω σι του Θ εού, δημιουργούμενα άνάρχω ς, 
άφού αυτός δημιουργεί άνάρχως, έφ’ όσον άνάρχω ς καί αυτός  
προγινώ σκει καί τά  προγινω σκόμενα άνάρχω ς προγινώ σκον- 
ται. Καί πώς είναι Θ εός αύτός τού οποίου τά ποιήματα δέν είναι 
καθόλου μεταγενέστερα αυτού; 103

103 "Αν ή δημιουργική ενέργεια δέν διαφέρη καθόλου ά π ό  τήν  
πρόγνω σι τού Θ εού, ούτε τό δημιουργείν ύπόκειται σέ θέλησι, 
έφ’ όσον ούτε ή πρόγνω σις ύπόκειται, ούτε μέ τό  θέλημα δημι
ουργεί ό  θ εό ς , άλλα μόνο μέ τή φύσι. Καί πώ ς είναι Θ εός αύτός  
πού δημιουργεί χωρίς θέλησι;
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104 Ό Θεός αύτός μεν έστιν έν έαυτώ, ώς των τριών Θείων 
ύποστάσεων συμφυώς και άίδίως έχομένων άλλήλων καί 
άφύρτως περιχωρουσών εις άλλήλας. Έν τώ παντι δέ έστιν ό 
θεός και τό παν έν τώ Θεφ, ό μεν ώς συνέχων, τό δε ώς ύπ ’

5 αότου συνεχόμενον. Ούκουν και τής συνεκτικής ένεργείας, άλλ ’ 
ούχι τής οόσίας, τα πάντα μετέχει του Θεού. Ταυτ’ &ρα και οί 
θεολόγοι ένέργειάν φασι Θεού είναι τό είναι τούτον πανταχου.

105 Κα) οί τφ Θεφ εύαρεστήσαντες και του δι’ δ γεγόνασιν 
έπιτυχόντες, τουτέστι τής Θεώσεως (είς τούτο γάρ, φασί, πεποί-

ιο ηκεν ήμάς ό θεός, ϊνα κοινωνους ποίηση τής οικείας Θεότη- 
τος)106, κα) οί τοιουτοι τοίνυν έν τφ Θεφ είσιν, ώς ύπ’αότου θε
οποιούμενοι, καί ό Θεός έν αύτοΐς, ώς θεοποιών αύτούς, έστιν. 
Ούκουν καί αύτόϊ τής Θείας ένεργείας, εί και τρόπον έτερον, 
άλλ ’ ούχι τής οόσίας του Θεού μετέχουσι. Διό και οί θεολόγοι 

15 τής Θείας ένεργείας είναι όνομα την θεότητά φασιν.

106 Ή ύπεροόσιος κα) ύπέρζωος καί ύπέρθεος και ύπεράγα- 
θος φύσις, ή ύπεράγαθός έστι κα) ύπέρθεος και τα τοιαυτα201, 
обτε λέγεται ούτε νοείται ούτε δλως πως θεωρείται, διά τό πάν
των έζηρημένη καί ύπεράγνωστος είναι, καί τών ύπερουρανίων

2ο νόων ύπεριδρυμένη άπεριλήπτω δυνάμει, καί πάσι πάντη άλη- 
πτός τε κα) άρρητος αίεί202. Ούδέ γάρ όνομά έστιν αύτής κατά 
τόν νυν αίώνα ή κατά τόν μέλλοντα όνομαζόμενον, οό λόγος έν 
ψυχή συνιστάμενος ή διά γλώττης προφερόμενος, ούκ έπαφή τις 
και μέθεζις αισθητή ή νοερά, άλλ ’ ούδέ φαντασία άλως. Διό οί 

25 θεολόγοι πλησιαιτέραν αύτή μάλλον τίθενται την δι ’ Αποφάσε
ων τελεωτάτην Ακαταληψίαν ώς πάντα όσα έστιν ή δλως λέγε
ται ύπεροχικώς άφαιρουμένην. Και τοίνυν ούδ’ ουσίαν αύτήν ή

200. Πρβλ. В Πέτρ. 1,4.
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104 Ό  Θ εός ό ίδιος υπάρχει μέσα στον έαυτό του, διότι οί τρεις 
θείες υποστάσεις συνδέονται μεταξύ τους συμφυώς καί άιδίως 
καί άλληλοπεριχωροϋνται άσυγχύτω ς. Ό  Θ εός όμω ς υπάρχει 
μέσα στο παν καί τό πα ν μέσα στο Θ εό, αύτός ώς συνέχω ν τό  
παν, καί τό πα ν ώς συνεχόμενο. Ε π ομ ένω ς τά πά ντα  μετέχουν 
της συνεκτικής ένεργείας, άλλα όχι τής ουσίας τού Θ εού. Γι’ 
αυτό καί οί θεολόγοι λέγουν ότι ενέργεια τού Θ εού είναι τό ότι 
αύτός υπάρχει πανταχού.

105 Καί όσοι ευαρέστησαν τον Θ εό κι' έπέτυχαν αυτό γ ιά  τό  
οποίο έγιναν, δηλαδή τη θέωσι (γι’ αύτο τό πράγμα, λέγει, μας 
έπλασε ό Θεός, γ ιά  νά  μάς κάμη κοινω νούς τής θεότητός του200), 
καί αύτοί λοιπόν είναι μέσα στο Θεό, ώς θεοποιούμενοι ά π ό  αυ
τόν, καί ό Θ εός είναι μέσα σ’ αυτούς, ώς θεοποιώ ν αυτούς. Ε π ο 
μένως καί αύτοί μετέχουν τής θείας ενέργειας, άν καί μέ άλλον  
τρόπο, άλλά όχι τής ούσίας τού Θεού. Γι’ αύτό καί οί θεολόγοι 
λέγουν, ότι τό θεότης είναι όνομα τής θείας ένέργειας.

106 Ή  ύπερούσια καί ύπέρζω η καί ύπέρθεη καί υπεράγαθη  
φύσις, ώς προς τό ότι είναι υπεράγαθη καί ύπέρθεη καί τά π α 
ρόμοια201 202, ούτε λέγεται ούτε νοείται ούτε γενικά  παρατηρεΐται, 
διότι είναι άπομακρυσμένη ά π ό  όλα καί ύπεράγνω στη καί έ- 
δρασμένη έπάνω  άπ ό τούς ύπερουράνιους νόες μέ άσύλληπτη  
δύναμι, καί είναι ά π ό  όλους εντελώς άκατάληπτη καί άρρητη  
πάντοτε2®. Δ έν  ύπάρχει όνομά της άναφερόμενο κατά τόν παρόν
τα αιώ να ή κατά τόν μέλλοντα, δέν ύπάρχει λόγος της καταρτι
σμένος στην ψυχή ή προφερόμενος μέ τή γλώ σσα, ούτε επαφή  
καί μέθεξις αισθητή ή νοερή, άλλ’ ούτε φαντασία καθόλου. Γι’ 
αύτό οί θεολόγοι θεω ρουν πλησιέστερη σ’ αυτήν τή ν δ ιά  τώ ν  
άποφάσεω ν πλήρη άκαταληψία, διότι άφ αιρεϊ όλα όσα είναι ή 
λέγοντα ι ύπ ερ οχικ ώ ς. Ε π ο μ έ ν ω ς  δ έν  ε ίνα ι έπ ιτρ επ τό  ο ύ τε

201. Δισν. ’Αρεοπαγίτου Περί θείων όνομάτων 2,3, Φιλοκαλία 3,66.
202. Περί θείων όνομάτων 1,1. Φιλοκαλία 3,50, ΡΟ 3,588Α.
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φύσιν όνομάσαι Θεμιτόν, όνομάζοντα κυρίως, δστις τής υπέρ 
πάσαν άλήθειαν άληθείας έπιγνώμων. Έπει δ ’ αύθις πάντων 
έστϊν αιτία και περί αύτήν πάντα και αυτής ένεκα και αυτή έστι 
πρό πάντων και άπλώς και άπεριορίστως έν έαυτή άπαντα προ- 

5 είληφεν, έκ πάντων αύτήν όνομαστέον, καταχρηστικώς άλλ ’ ον 
κυρίως. Ούκούν καί ουσίαν αύτήν και φύσιν προσρητέον, κυ
ρίως όέ τήν ούσιοποών του Θεού πρόοδόν τε кал ένέργειαν ταύ- 
την γάρ τήν όντως ούσαν τού όντως όντος θεολογικήν ούσιωνυ- 
μίαν203 καί ό μέγας Διονύσιός φησιν204.

107 Εΰροι τις &ν τήν τής φύσεως προσηγορίαν κάπι των φυσι- 
κώς προσόντων τιθεμένην, έπί τε των κτιστώς όντων και έπι 
του Θεού, ώς κα\ ό των Γρηγορίων Θεολογικώτατός φησί που 
των Επών·

«ήδε yap Ανακτος έμου φύσις όλβον όπάζειν»205.

is Ούδέ γάρ τό διδόναι φύσις ότωοΰν, άλλα φυσικώς τούτο πρόσε- 
στι τφ εύεργετικφ. Κάπ'ι του πυράς όέ φαί η τις άν φύσιν έχειν 
Ανωφερές είναι καί φως ένιέναι τοϊς όρώσιν, άλλ ’ ούχ ή κίνησις 
αύτφ φύσιςούδέ τό έμποιέϊν άπλώς, άλλ’ή τής κινήσεως άρχή. 
Λέγεται τοιγαρουν κα) τά φυσικά φύσις, ώς και αύτος ό μέγας 

2ο Διονύσιος Αλλαχού φησι, «φύσις», γράφων, «τφ Αγαθφ τό πα- 
ράγειν και σώζειν»206, δηλονότι φυσικώς τούτο πρόσεστιν 
αύτφ. Καϊ τοίνυν όταν Ακούσης των πατέρων Αμεθέκτων λε- 
γόντων τήν ούσίαν τού Θεού, έκείνην μοι νόει τήν Ανεκφοίτητόν 
τε καί Ανέκφαντον* όταν δ ’ αύθις μεθεκτήν, νόει μοι τήν φυσι- 

25 κώς προσοΰσαν τφ Θεφ πρόοδον και τήν έκφανσιν και τήν 
ένέργειαν κα) ούτω στέργων Αμφότερα όμόλογος έση τοϊς πα- 
τράσιν207.

203. Περ\ θείων όνομά των 5,1. Φιλοκαλία 3,148έ. PG 3,816Β.
204. Τό κείμενο του κ. 106 απαντάται έπίσης στόν Θεοφάνη 17, Συγγράμ

ματα τ. Β’.
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ούσία ή φύσι νά  τη ν όνομάση, κυριολεκτώ ντας, ο π ο ίο ς  είναι 
έπιγνώμων της επάνω άπό κάθε άλήθεια άληθείας. Ε π ε ιδ ή  ό 
μως είναι αιτία όλων των πραγμάτω ν καί όλα είναι γύρω  άπό  
αύτην κι’ εξ αιτίας αυτής, επειδή αύτη είναι πριν ά π ό  όλα  καί 
γενικά  καί άπεριόριοτα  έχει συμπεριλάβει όλα  τά π ρ ά γμ α τα  
μέσα της άπό πριν, μπορούμε νά  τήν όνομάζω με με όλα κατα
χρηστικά, άλλ’ όχι κυριολεκτικά. Ε π ο μ ένω ς μπορούμε νά  τήν  
όνομάζωμε καί ούσία καί φύσι, κατά κυριολεξία όμως μόνο τήν  
ούσιοποιό πρόοδο καί ενέργεια τού Θεού μπορούμε νά  όνομά
ζωμε. Διότι αύτη είναι ή άληθινά υπαρκτή τού όντως όντος θεο- 
λογική ούσιωνυμία203, όπω ς λέγει ό  μέγας Δ ιονύσιος204.

107 Θ ά μπορούσε κανείς νά  εύρη ότι ή ονομασία της φύσεως 
εφ αρμ όζεται καί στά φυσικώ ς π ρ οσ όντα , τόσ ο  τω ν κτιστώ ν  
όντων όσο καί τού Θεού, όπω ς λέγει сί  ένα  χω ρίο των έπώ ν του  
καί ό θεολογ ικώτατος ά π ό  τούς Γρηγορίους*

«πλούτον χορηγεί ή φύσις αύτη τού βασιλέα μου»205.

Βέβαια τό διδόναι δεν είναι σε κανένα φύσις, άλλά προσυπάρχει 
αύτό φυσικώς στον ευεργετικό. Καί στην περίπτωσι τού πυρός  
θά μπορούσε κανείς νά  είπη ότι φύσι έχει νά  είναι άνω φερές καί 
νά  παρέχρη φώ ς στους βλέποντας, άλλά δέν είνα ι ή κ ίνη σις  
φύσις του ούτε άπλώς τό νά  παρέχη, όπω ς ό ίδιος Δ ιονύσ ιος λέ
γει άλλού, γράφοντας* «φύσις ото άγαθό είναι νά  παράγη καί 
νά  σώζη»206 207, δηλαδή αύτό προσυπάρχει сί  αύτό φυσικώς. "Οταν 
λοιπόν άκούσης τους πατέρες νά  άναφέρουν τήν ούσία τού Θ ε
ού, νά  έννσης, παρακαλώ, εκείνη τήν άμετάδοτη καί άφανέρω - 
τη· όταν όμως πάλι άκούης νά  τήν χαρακτηρίζουν μεθεκτη, νά  
έννσης τήν πρόοδο πού προσυπάρχει φυσικώς ото Θ εό  καί τήν  
έκφανσι καί τήν ενέργεια, κι* έτσι δεχόμενος καί τά δύο  θά  είσαι 
όμόφρων τών πατέρων”7.

205. 'Επη δογματικά 4,83, 202, PG 37,422Λ
206. Лер* ΘείωνάνομάτωνΑ, 19. Φιλοκαλία 3,20, PG 3,716G
207. Τό κείμενο του κ. 107 άπαντάται έπίσης στόν Θεοφάνη 17, 

Συγγράμματα τ. Β'
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108 Τό μέρος τής ουσίας, και το βραχύτατον, πάσας έχει τάς 
αότής δυνάμεις, ώς και ό σπινθήρ λαμπρόν τε και φωτιστικόν 
έστι, διακριτικόν τε και καυστικόν των έγγιζόντων, αύτοκίνη- 
τόν τε φύσει кал άνωφερές, και άπλώς όσα και τό πυρ, ού μό-

5 ριόν έστν και ή σταγών τα πάντ’ έχει όσα και τό ύδωρ, ού έστι 
σταγών’ κα) ή βώλος όσα και τό μέταλλον κέκτηται, ούπερ 
άπορρώζ τυγχάνει. Τοιγαροΰν εϊπερ τής άνεκφάντου έκείνης 
ούσίας του Θεού μετέχομεν, κ&ν εί πάσης κ&ν εί μορίου μετέχη 
τις αότής, παντοδύναμος έσται, και ουτω των όντων έκαστον 

ιο έσται παντοδύναμον' δμηδ'ε πάντες έχομεν όμοΰ, κ&ν πάσαν την 
κτίσιν συμπεριλαβών εΐπης. Τούτο δεικνυς ό Παύλος έκ πε
ριουσίας, καί αύτόϊς τοΐς εύμοιρηκόσι των Θεοποιών χαρισμά
των τού πνεύματος ού πάνθ ’ έκάστω προσεΐναι μαρτυρεί τα χα
ρίσματα τού Πνεύματος, άλλά, «τω μέν, φησί, δίδοται λόγος σό

ι 5 φίας, τω δέ λόγος γνώσεως», &λλω δ ’ άλλο τι «κατά τό αύτό 
πνεύμα»208. Ό δέ Χρυσόστομος πατήρ, φανερώς προαναστέλ- 
λων την Βαρλαάμ κα) ‘Ακίνδυνου πλάνην, «ού πάντα τις έχει», 
φησίν, «ΐνα μη φύσιν είναι την χάριν νομίση»209. Αλλ ’ ούδέ κτι
στήν ήγήσαιτό τις νουν έχων την άντιδιαστελλομένην ώδε χάριν 

2ο τής Θείας φύσεως, ότι τε Θεού φύσιν ούκ &ν ποτέ τις δείσειε μη 
τις τό κτίσμα νομίση, κα) ότι, εί κα) διενήνοχε τής θείας φύσεως, 
ού διασπάται ταύτης ή τού Πνεύματος χάρις, έπισπάται δέ μάλ
λον τούς ήζιωμένους πρός την συνάφειαν τού θείου Πνεύμα
τος210.

109 Ή ούσία παρ’ όσων έστι μετεχομένη, τοσαύτας και τάς 
ύποστάσεις έχει. Κα) γάρ όπόσας &ν λαμπάδας άνάψοι τις άπό 
τής μιας, τοσαύτας κα) τάς ύποστάσεις τού πυρός έποίησε211. 
Συμβαίνει τοίνυν, εϊπερ κατά τούς ήμΐν άντικειμένους ή ούσία

208. А' Кор. 12,8.
209. Ίω. Χρυσοστόμου, Περί άγιον Πνεύματος, 3, PG 52,817.
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108 Καί τό μικρότερο ακόμη μέρος της ουσίας έχει όλες τις  
δυνάμεις της, όπω ς καί ό σπινθήρας είναι κάτι λαμπρό καί φω
τιστικό, διακριτικό καί καυστικό εκείνων πού τον έγγίζουν , αυ
τοκινούμενο φυσικά καί άνωφερές, καί γενικά  εχει όλες τις ιδ ιό
τητες τού πυρός τού οποίου είναι μόριο. Κι’ ή σταγόνα εχει όλα  
όσα έχει καί τό είδος τού οποίου είναι σταγόνα, καί ό βώ λος έ
χει όλα όσα έχει τό μέταλλο τού οποίου είναι άπόσπασμα. Ε π ο 
μένως, αν μετέχουμε εκείνης της άφανέρωτης ουσίας τού Θ εού, 
είτε όλης είτε ενός μορίου της μετέχει κανείς, θά είναι πα ντοδύ
ναμος κι’ έτσι τό καθένα ά π ό  τά όντα θά  είναι παντοδύναμο, 
πράγμα πού δεν έχομε όλοι μαζί, έστω κι’ άν συμπεριλάβης όλη 
την κτίσι. Α υ τό  θέλοντας νά δείξη ό  Π αύλος περίτρανα, μαρ
τυρεί ότι τά χαρίσματα τού Π νεύματος δέν προσυπάρχουν όλα  
στον καθένα άπ ό  αύτούς πού επέτυχαν τά θεοποιά  χαρίσματα  
τού Πνεύματος, άλλά λέγει, «στον ένα δίδεται λόγος σοφίας, στόν 
άλλο λόγος γνώ σεω ς», στόν άλλο κάτι άλλο «σύμφω να μέ τό  
ίδιο Π νεύμα»20·. Ό  Χ ρυσόστομος πά λι πατήρ, συγκροτώ ντας  
άπό πριν τη ν πλάνη τού Β αρλαάμ καί τού Ά κ ινδ ύ νο υ , λέγει* 
«δέν έχει κάποιος τά πάντα, γ ιά  νά  μη νομίση ότι ή χάρις είναι 
φύσις»209. ’Α λλά  ούτε θά  μπορούσε κ ανείς  πού έχει μυαλό νά  
νομίση ότι ή έδώ άντιδιαστελλομένη ά π ό  τη θεία  φύσι χάρις  
είναι κτιστή, διότι κανείς δέν φοβείται μήπως τυχόν κ ά π οιος  
νομίση ότι φύσις Θεού είναι τό κτίσμα καί ότι, άν καί διαφέρει 
άπό τη θεία φύσι, δέν διασπαται άπ ό  αύτην ή χάρις τού Π νεύ
ματος, άλλ’ άντίθετα προσελκύει πρός τη συνάφ εια  τού θείου  
Πνεύματος τούς άξιωμένους210 211.

109 Ή  ουσία έχει τόσες υποστάσεις, όσοι είναι καί αύτοί πού  
μετέχουν σ’ αυτήν. Π ράγματι όσες λαμπάδες άνάψη κανείς ά π ό  
τη μιά λαμπάδα, τόσες ύποστάσεις πυρός κάμνει*1. Συμβαίνει 
λοιπόν, άν ή σύσία τού Θ εού μετέχεται σύμφωνα μέ τά λεγάμενα

210. Τό κείμενο χοΰ κ. 108 άπαντ&ται έπίσης στόν Θεοφάνη 18-19, Συγ
γράμματα τ. Β'.

211. Βλ. Γρηγ ορίου Νύσσης, ’Επιστολή 24, PG 46,1089С.
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του Θεού μετέχεται, και ταυτα παρά πάντων, μηκέτι τρισυπό- 
στατον είναι ταύτην, άλλα μυριοϋπόστατον. Τις δε και των τοΐς 
θείοις δόγμασιν έντεθραμμένων ούκ έπίσταται Μασσαλιανών 
εϊναι τουτϊ τό παραλήρημα, της ούσίας του Θεού μετεσχηκέναι 

5 τους εϊς άκρον τής κατ’ αΰτούς άρετής έληλακότας; ΤΩν την 
βλασφημίαν οί κατά τόν Άκίνδυνον και ύπερβαλέσθαι φιλοτι- 
μούμενοι, ού τους κατ’ άρετήν μόνον διενεγκόντας των άνθρώ- 
πων, άλλά καί Απλώς ζυμπαντας τής Θείας ούσίας φασϊ μετέ- 
χειν, άνουστάτω προφάσει του παρεϊναι ταύτην πανταχου. Ό δέ 

ιο πολύς έν Θεολογίφ Γρηγόριος, τάς φρενοβλαβείς τούτων τε κΑ- 
κείνων δόξας πόρρωθεν άνασκευάζων, «Χριστός», φησί, «διά 
την θεότητα■ χρίσις γάρ αυτή τής άνθρωπότητος, ούκ ένεργείψ 
κατά τούς άλλους χριστούς άγιάζουσα, παρουσίς. δε όλου του 
χρίοντος»212. Καί οί Θεόσοφοι δε πατέρες, κοινή συνεληλυθότες 

15 άπεφήναντο ένοικεΐν μέν την θεότητα τοΐς ώς χρεών κεκαθαρ- 
μένοις, άλλ’ούχ ώς έχει φύσεως. Ούτε τοίνυν κατά την ούσίαν 
ούτε καθ’ ύπόστασίν τινα μέτοχός τις γίνεται Θεού* μερίζεται 
γάρ τούτων έκάτερον ούδ’ όπωσουν, ούδέ μεταδίδοται τό παρά- 
παν ούδενν διό καί πασι παντάπασιν άχώρητος κατά ταυτα ό 

2ο Θεός, εί καί πανταχου κατά ταυτα πάρεστιν. Ή δε κοινή τής τρι- 
συποστάτου φύσεως ένέργειά τε καί δύναμις, διαφόρως μεριζο- 
μένη καί καταλλήλως τοΐς μετέχουσι, διά τούτο καί χωρητή γί
νεται τοΐς κεχαριτωμένοις. «Τό γάρ πνεύμα τό άγιον», κατά τόν 
μέγαν φάναι Βασίλειον213, «ούχ ένι μέτρω τοΐς άξίοις μετεχόμε- 

25 νόν έστιν, άλλά κατά Αναλογίαν τής πίστεως διαιρεί την Ενέρ
γειαν, άπλοΰνμέν δν τή ούσίςι ποικίλον δέ ταϊς δυνάμεσιν»214.

ПО Τό μετέχειν τινός λεγόμενον, μέρος έχει τού μετεχομΕνου.

212. Λόγος 30, θεολστικός 4,21. Barbel, 214. PG 36,132Β.
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των αντιπάλων μας, άπό δλους μάλιστα, δεν είναι πλέον τρισυ
πόστατη άλλά μυριοϋπόστατη. Ποιος άπό τούς άναθρεμμένους 
στα θεία δόγματα δεν γνωρίζει δτι είναι παραλήρημα των Μασ- 
σαλιανών αυτό, δτι δσοι φθάνουν στο άκρο της κατά τη γνώμη 
τους άρετης μετέχουν της ουσίας του Θεού; Φιλότιμουμενοι οί 
οπαδοί του Ακίνδυνου νά υπερβάλουν τη βλασφημία αυτών, 
ισχυρίζονται δτι όχι μόνο δσοι άπό τούς άνθρώπσυς υπερέχουν 
στην άρετή, άλλά καί γενικά όλοι μετέχουν στην θεία ούσία με 
την άνσητη πρόφασι, ότι αύτη είναι πανταχοΰ παρούσα. Ό  δε 
πολύς στη θεολογία Γρηγόριος, άνασκευάζοντας τις φρενοβλα
βείς δοξασίες αύτών κι* εκείνων, άπό πολύ πρίν, λέγει* «Χριστός 
λέγεται γιά την θεότητα* διότι αύτη είναι χρίσις της άνθρωπό- 
τητος πού δεν άγιάζει δπως οί άλλοι χριστοί μέ την ένέργεια, 
άλλά μέ την παρουσία δλου τού χρίοντος»212. Καί οΐ θεόσοφοι δέ 
Πατέρες, πού συναθροίσθηκαν άπό κοινού, άποφάνθηκαν δτι ή 
θεότητα ένοικεΐ βέβαια στους κατά χρέος άποκαθαρμένους, 
άλλ’ όχι κατά τη φύσι της. Ούτε κατά την ούσία λοιπόν ούτε 
κατά κάποια ύπόστασι γίνεται κανείς μέτοχος Θεού. Διότι ούτε 
τό ένα ούτε τό άλλο άπό αύτά μοιράζεται, ούτε μεταδίδεται κα
τά κανένα τρόπο σέ κανένα. Γι’ αύτό ό Θεός σύμφωνα μέ αύτά 
είναι εντελώς άχώρητος άπό δλους, άν καί σύμφωνα μέ αύτά 
είναι πανιού παρών. Ή  κοινή δμως ένέργεια καί δύναμις της 
τρισυπόστατης φύσεως είναι παντού, μεριζόμενη κατά διαφό
ρους καταλλήλους τρόπους στους μετέχοντας, γι’ αύτό καί γίνε
ται χωρητη στους χαριτωμένους. «Διότι τό άγιο Πνεύμα», γιά 
νά έκφρασθσύμε κατά τον μέγα Βασίλειο213, «δέν μετέχεται άπό 
τούς άξίους κατά ένα μέτρο, άλλά διαιρεί την ένέργεια κατά την 
άναλογία της πίστεως, όντας άπλό κατά την ούσία καί ποικίλο 
κατά τις δυνάμεις»214.

110 Τό λεγόμενο ότι μετέχει κάποιου πράγματος, έχει ένα

213. Περί 'Αγίου Πνεύματος 9,22. PG 32,108C.
21̂ · Τό χαμένο τοΰ χ. 109 άηαντ&χαι έκίοης οτόν Θεοφάνη 19 хсй 20 xcd 

έν μέςα <πόν Διάλογο ’Ορθοδόξου και Βαρλααμίτου43, Συγγράμματα τ. Β'.
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Κάν γάρ είμη μέρους άλλα του παντός μετέχει, εχειν αν κυρίως 
λέγοιτ’άν, άλλ’ ούχι μετέχειν τούτου. Μεριστόν άρα το μετεχό- 
μενόν έστιν, εΐπερ μέρους μετέχειν άνάγκη το μετέχον. Ή δε ου
σία του Θεού παντάπασίν έστιν άμέριστος' ούκοΰν кал παντά- 

5 πασίν έστιν άμέθεκτος. Το δέ μερίζεσθαι τής Θείας ένεργείας εί
ναι πολλαχού των λόγων ό Χρυσόστομος άποφαίνεται πατήρ215' 
αΰτη τοιγαρούν έστιν ή και παρά των ήξιωμένων τής Θεουργού 
χάριτος μετεχομένη. "Ακουσον ουν αύτοϋ πάλιν του την 
γλωτταν χρυσού, προδηλότατα διδάσκοντος άμφότερα, τό τε 

ιο την ένέργειαν άλλ ’ ού την ουσίαν είναι την μετεχομένην, και το 
ταύτην είναι την μεριζομένην άμερίστως και μετεχομένην, άλλ ’ 
ούχί την άμέθεκτον ούσίαν, έζ ής ή θεία πρόεισιν ένέργεια. Προ- 
θε)ς γάρ τό εύαγγελικόν έκεΐνο, «έκ τού πληρώματος αύτοΰ 
ήμεις πάντες έλάβομεν»216, «εί γάρ έπι του 7τυρός», φησίν217, 

is «ένθα ούσία έστι τό μεριζόμενον καί σώμα, και μερίζομεν και 
ού μερίζομεν αύτό, πόσω μάλλον έπι τής ένεργείας, και ένερ
γείας τής έζ άσωμάτου ουσίας»218.

I l l  mΕτι τό τινός μετέχον κατ ’ ούσίαν, κοινήν άνάγκη μετά τού
μετεχομένου την ούσίαν έχειν κα\ κατά τι την αύτήν. Τίς ούν 

2ο ποτ' ήκουσε μίαν είναι Θεού καί ήμών κατά τι την ούσίαν, καί 
ταύτα τού μεγάλου Βασιλείου λέγοντος, «αί μέν ένέργειαι τού 
Θεού πρός ήμάς καταβαίνουσιν, ή δε ούσία αύτού μένει άπρόσι- 
τος»219, καί τού θείου Μαζίμου φάσκοντος, «πάντα δσα ό Θεός, 
καί ό διά τής χάριτος τεθεωμένος έσται, χωρίς τής κατ ’ ούσίαν 

25 ταυτότητος»220; Ούκ άρα τής θείας ούσίας ένεστι μετέχειν, ούδ’ 
αύτοός τους διά τής θείας χάριτος τεθεωμένους, τής δέ θείας

215. Βλ. Ίω. Χρυσοστόμου , Όμιλία 14 είς Ίωάννην 1, PG 59,91.
216. Ίω. 1,16. 217. Χ)μιλία 14ε1ς Ίωάννην 1, PG 59, 91-92.
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μέρος τοΰ μετεχομένου. Διότι, άν δεν μετέχη μέρους, άλλά του 
παντός, τότε θά έλεγόταν κυριολεκτικά ότι έχει, άλλ’ όχι μετέχει 
αυτού. νΑρα τό μετεχόμενό του είναι μεριστό, άν κατ’ άνάγκη τό 
μετέχον μετέχει ένός μέρους. Ή  ουσία τού Θεού όμως είναι εν
τελώς άμέριστη· έπομένως είναι καί εντελώς άμέθεκτη. Τό ότι τό 
μερίζεσθαι είναι ίδιότης της θείας ενέργειας, τό διακηρύσσει σέ 
πολλά σημεία τών λόγων του ό Χρισόστομος πατήρ215, έπομένως 
αύτη είναι ή μετεχόμενη άπό τούς άξιωμένους της θείας χάρι- 
τος.ν Ακούσε λοιπόν πάλι τον ίδιο τον χρυσόγλωσσο νά διδά- 
σκη ολοφάνερα καί τά δύο, ότι ή ενέργεια καί όχι ή ουσία είναι 
ή μετεχόμενη, καί ότι αύτη είναι ή μεριζόμενη άμερίστως καί με
τεχόμενη, άλλ’ όχι ή άμέθεκτη ουσία, άπό την οποία ούσία προ
έρχεται ή θεία ένέργεια. Διότι, άφού πρόσθεσε έκεΐνοτό ευαγγε
λικό, «όλοι εμείς έπήραμε άπό τό πλήρωμά του»216, λέγει217, «άν 
στην περίπτωσι τού πυρός, όπου τό μεριζόμενο είναι ούσία καί 
σώμα, καί τό μερίζομε καί δεν τό μερίζομε, πόσο περισσότερο 
στην περίπτωσι της ενέργειας, καί μάλιστα ενέργειας άπό άσώ-
ματη ουσία;»21*.

111 Έπί πλέον τό νά μετέχη κάποιου κατ’ ουσίαν, είναι άνάγ
κη νά έχει κοινή μαζί με τό μετεχόμενό την ούσία καί κατά 
κάποιον τρόπο την ίδια. Ποιος λοιπόν ακούσε ποτέ ότι ή ουσία 
ή δική μας καί τοΰ Θεού είναι κατά κάποιον τρόπο μία, τη στι
γμή μάλιστα πού ό μέγας Βασίλειος λέγει ότι «οί ένέργειες τού 
Θεού κατεβαίνουν προς έμας, ένώ ή ούσία του μένει άπρόσι- 
τη»219 220, καί ό θείος Μάξιμος διακηρύττει ότι «όλα όσα είναι ό Θε
ός, θά είναι καί ό θεωμένος διά της χάριτος, χωρίς την ταυτότη
τα κατά την ουσία»;00 Δέν είναι άρα δυνατό νά μετέχουν της 
θείας ουσίας ούτε οί ίδιοι οί θεωμένοι διά της θείας χάριτος,

21 & Τό κείμενο τοΟ κ. 110 άπαντάται έπισης στόν Θεοφάνη 21, Συγγράμ
ματα X. Β'.

219. ’Επιστολή 234,1. Шатай, 3,372. PG 32,869ΑΒ.
220. Πρός θαλάσσιον T9, PG 90,320Α. Βλ. καί Περί άποριΰ/ν, PG 91, 

1308Α.
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ένεργείας ένεστι μετέχειν. «Εις τούτο γάρ με φέρει το μέτριον 
ένταΰΟα φέγγος τής άληθείας, λαμπρότητα Θεοΰ ίδεϊν και πα- 
θεΐν», φησιν ό Θεολόγος Γρηγόριος221 ■ και «ή λαμπρότης του 
θεού ήμών έφ ’ ήμάς» κατά τον ψαλμωδόν προφήτην222' кал 

5 «μίαν είναι του Θεού και των άγιων την ένέργειαν», ό τούτοις 
έναρίθμιος Μάζιμος γράφει διαρρήδην223, «και ζώσας εικόνας 
είναι τούτους Χρίστου, και ταύτο μάλλον αύτώ κατά τήνχάριν ή 
άφομοίωμα» 224-225

112 Ό θεός αύτός έστιν έν έαυτώ, των τριών θείων ύποστά- 
ιο σεων φυσικώς, όλικώς, άϊδίως και άνεκφοιτήτως, άμα δε και 

άφύρτως καί άσυγχύτως, έχομένων άλλήλων καί περιχωμου
σών είς άλλήλας, ώς μίαν είναι τούτων και την ένέργειαν δπερ 
έπ' ούδενός άν τις εδροι των κτιστών, όμοια μεν γάρ έν τοΐς 
όμογενέσιν, άλλ' έκάστης ύποστάσεως καθ ’ έαυτήν ένεργούσης 

ΐ5 ίδία κα) ή ένέργεια. Ούκ έχει δέ ούτως έπ) των τριών έκείνων 
θείων κα) προσκυνητών ύποστάσεων' ώς άληθώς γάρ μία έκεϊ 
κα) ή αύτή έστι, μία γάρ ή του θείου βουλήματος κίνησις, έκ 
προκαταρτικου αίτίου του πατρος όρμωμένη και διά του υίου 
προϊοϋσα κα) έν τφ άγίφ πνεύματι προφαινομένη226. Κα) τούτο 

20 δήλον έκ των άποτελεσμάτων, έντεϋθεν γάρ πάσα φυσική ένέρ- 
γεια καθίσταται γνώριμος. Κα) τοίννν ούχ, ώσπερ όμοια μέν, 
άλλη δέ παρ' άλληςχελιδόνος έκτελεϊται καλιά, κα) άλλη παρ’ 
άλλου γραφέως καταγράφεται σελίς, κ&ν έκ των αύτών στοι
χείων fj, οΰτω κα) έπ) Πατρός κα) Υίου και άγιου Πνεύματος 

25 ίδιον άποτέλεσμα παρ' έκάστης όράται των ύποστάσεων, άλλα 
πάσα ή κτίσις των τριών έστιν έργον έν, και άπό ταύτης μίαν 
κα) την αύτήν των τριών προσκυνητών προσώπων, άλλ' ούκ

221. Λόγος 38, 11. PG 36,324Α. 222. Ψώψ. 89,17.
223. Πρίκ Μαρίνον, PG 91,33Α. 224. Περί άκοριών, PG 91,12530.
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άλλ’ είναι δυνατό να μετέχουν της θείας ενέργειας. «Διότι σ’ αυ
τό μέ φέρει τό μέτριο εδώ φέγγος της άλήθειας, νά ίδώ καί νά 
δοκιμάσω τη λαμπρότητα του Θεού», λέγει ό Θεολόγος Γρηγό- 
ριος221, καί «ή λαμπρότης του Θεοϋ μας επάνω μας» κατά τον 
ψαλμωδό προφήτη222, και «μία είναι ή ενέργεια του Θεού καί 
των άγιων», γράφει φανερά ό μαζί μέ αύτσύς άριθμσύμενος Μά- 
ξιμος223, «καί ότι αυτοί είναι ζωντανές εικόνες του Χρίστου καί 
μάλλον τό ίδιο μέ αυτόν κατά χάριν, παρά άφομοίωμα»224-225.

112 Ό  Θεός είναι ό ίδιος καθ’ έαυτόν, έφ’ όσον οί τρείς θείες 
ύποστάσεις συνδέονται μεταξύ τους καί περιχωροΰν ή μία την 
άλλη φυσικώς, όλικώς, άϊδίως καί άμεταδότως, συγχρόνως δέ 
καί άμίκτως καί άσυγχύτως, ώστε μία νά είναι καί ή ένέργειά 
τους, πράγμα πού δέν μπορεί νά τό εύρη κάποιος σέ κανένα κτι
στό. Διότι ή ενέργεια είναι όμοια στους ομογενείς, άλλά κάθε 
ύποστάσεως, όταν ένεργή καθ’ έαυτήν, είναι ιδιαίτερη καί ή 
ενέργεια. Δέν συμβαίνει όμως έτσι στην περίπτωσι έκείνων των 
θείων καί προσκυνητών υποστάσεων. ’Αληθινά έκεΐ είναι μία 
καί ή ίδια, μία είναι ή κίνησις τοΰ θείου βουλή ματος, πού ξεκι
νά άπό τον Πατέρα ώς προκαταρκτικό αίτιο, προχωρεί διά τοΰ 
Υίοΰ καί εκδηλώνεται στο άγιο Πνεύμα226. Καί τούτο είναι φα
νερό άπό τά άποτελέσματα. Δέν συμβαίνει λοιπόν όπως στις πε
ριπτώσεις πού οί φωλεές είναι όμοιες, άλλά κάθε φορά άλλη κα
τασκευασμένη άπό άλλο χελιδόνι, καί οί σελίδες πού είναι όμοι
ες, άλλά κάθε φορά άλλη γραμμένη άπό άλλον γραφέα, έστω κι’ 
άν άπστελήται άπό τά ίδια στοιχεία, έτσι καί στην περίπτωσι 
τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ άγιου Πνεύματος κάθε ύπο
στάσεως παρατηρείται Ιδιαίτερο άποτέλεσμα, άλλ’ όλη ή κτίσις 
είναι έργο καί των τριών, καί μέ αύτόν τόν τρόπο έχομε μυηθη 
ύπό των πατέρων νά δεχώμαστε μία καί την αυτή θεία ένέργειά * 216

225. Τό κείμενο τοΰ κ. 111 άπαντάται έπίσης στόν Θεοφάνη 21, Σνγγοάμ- 
ματηχ.Β'.

216. Βλ. Γρηγοςίσυ Νύσσης, Πρός Άδλάδισν, Jaeger 3,1,47-48, PG 45,
125С
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άποτεταγμένην έκάστω καί όμοίαν νοεΐν οπό των πατέρων με- 
μυήμεθα την Θεϊαν ένέργειαν227.

113 Έπεί έν άλλήλοις άσυγχύτως τε και άφύρτως ό Πατήρ και 
ό Υίός κα\ τό Πνεύμα το άγιόν είσιν, δθεν ϊσμεν μίαν είναι τού-

5 των άκριβώς την κίνησιν και την ένέργειαν, ήν έχει ό Πατήρ έν 
έαυτφ ζωήν ή δύναμιν, ούχ έτερόν έστι παρά τον υιόν, ώς τήν 
αύτήν έκείνω кал ζωήν και δύναμιν έχοντα, ουτω δή και ό Υίός 
καί τδ Πνεύμα τδ άγιον. Οί δε νομίζοντες μηδέν διαφέρειν τής 
θείας ούσίας τήν Θείαν ένέργειαν, έπειδήπερ ούκ άλλος άλλ ’ αύ- 

ιο τός έστιν ό θεδς ή ζωή ήμών και αυτός έστιν όμή πρδς έτερον, 
άλλά καθ’έαυτδν προαιώνιος ζωή υπάρχων, δυσσεβεΐς τέ είσι 
καί άμαθεϊς άμαθεΐς μέν, έπει μήπω έδιδάχθησαν ότι και ή 
άνωτάτω Τριάς ούχ έτερος, άλλ ’ αύτός έστιν ό θεός, και ή άνω- 
τάτω μονάς ούχ έτερος, άλλ’ αύτός έστιν ό θεός, και ούδέν έμ- 

ΐ5 ποδίζει τούτο πρδς τδ διαφέρειν τής τριάδος τήν μονάδα- δυσσε
βεΐς δέ, δτι δι ’ άλλήλων άναιρούσι кал τήν ούσίαν και τήν ένέρ- 
γειαν. Τδ γάρ πρδς έτερον ούκ έστιν ούσία, καί τδ καθ ’ έαυτδ 
πρδς έτερον ούκ έστιν. Εί γοΰν ταύτα μηδέν διαφέρουσιν άλλή
λων, δι ’ άλλήλων άναιρούνται, μάλλον δέ τους μηδέν διαφέρειν 

2ο ταύτα λέγοντας τού καταλόγου των θεοσεβών έζαίρουσιν228.

114 Άλλ’ ήμεΐς και ζωήν ήμών κατ’ αίτίαν τε και ένέργειαν 
όμολογοΰμεν είναι τδν τού θεού υ Υδν καί ζωήν είναι τούτον αύ- 
τδνκαθ’έαυτόν, άσχέτωςτε καί άπολελυμένως πάντη και άκτί- 
στως έχειν τούτον άμφότερά φαμεν- ώς δ ’ αυτως και τδν Πατέ-

25 ρα καί τδ Πνεύμα τδ άγιον. Ούκούν καί ή ζωή ήμών αΰτη, παρ’ 
ής ώς αίτιας τών ζώντων ζωοποιούμεθα, ούδέν άλλο παρά τδν 
Πατέρα καί τδν Υίδν καί τδ Πνεύμα τδ άγιόν έστι- κατ’ αίτίαν

227. Τό κείμενο τού κ. 112 άπαντατα; στό Περί ένώσεως καί δνικρίσεως 
1, τ. Β\
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τών τριώ ν προσώ πω ν, κι* όχι χωριστή γ ιά  τό κ α θ ένα  και ό-
227μοια .

113 Ε π ειδ ή  ό Π ατήρ καί ό  Υ ιός καί τό ά γιο  Π νεύμα υπά ρχουν  
ό ένας μέσα στον άλλο άσυγχύτω ς καί άμίκτως, ά π ό  όπου γ νω 
ρίζομε ότι ή κίνησις καί ή ενέργεια αυτών είναι μία άκριβώς, ή 
ζωή ή δύναμις πού έχει ό  Π ατήρ μέσα του δεν είναι δ ιαφορε
τική άπό τοΰ Υ ίοΰ, άφοΰ αυτός έχει την ίδ ια  μ’ εκείνον ζωή καί 
δύναμι· τό ίδιο βέβαια καί ό Υ ιός καί τό ά γιο  Π νεύμα. ’Εκείνοι 
δε πού νομ ίζουν ότι δεν διαφέρει καθόλου ή θεία ενέργεια άπ ό  
την θεία ουσία, επειδή δεν είναι άλλος ή ζωή μας, άλλ’ ό  ίδιος ό  
Θεός, καί αυτός είναι εκείνος πού  είναι καθ’ έαυτόν καί όχι σε 
σχέσι μέ άλλον προαιώ νιος ζωή, είναι δυσσεβεΐς καί άμαθεις. 
’Α μ α θείς  είνα ι, επειδή  δεν έδ ιδ ά χθη κ α ν ότι κ α ί ή άνω τάτη  
Τριάς δεν είναι άλλο, π α ρά  ό ίδιος ό  Θ εός, καί ή άνωτάτη μονάς  
δέν είναι άλλο, παρά  ό ίδιος ό Θ εός, κι’ αυτό δεν εμποδίζει τό  
νά  διαφέρη ή μ ονά ς ά π ό  την Τ ριάδα . Δ υσ σ εβεΐς  πά λι είνα ι, 
διότι ά να ιρ ού ν  δι’ άλλήλω ν καί τή ν ουσ ία  καί τή ν ένέργεια* 
διότι όποιο  έξαρτάται ά π ό  άλλο δέν είναι ουσία καί τό ύπά ρχον  
καθ’ έυατό δέν έξαρτάται ά π ό  άλλο. *Αν λοιπόν αυτά δέν δια
φέρουν καθόλου άπ ό  μεταξύ τους, άναιρουνται τό ένα ά π ό  τό  
άλλο, ή καλύτερα εξα ιρ ούν άπό τον κ ατά λογο  τώ ν θεοσεβώ ν  
εκείνους πού λέγουν ότι αύτά δέν διαφ έρουν σέ τίποτε228.

’Αλλά εμείς ομολογούμε ότι ό Υιός τοΰ Θεού είναι καί ζωή 
μας κατ’ αιτίαν καί ενέργειαν καί ότι ό ίδιος είναι ζωή καθ’ έαυ
τόν, καί επίσης ισχυριζόμαστε ότι έχει καί τά δύο άσχέτως καί 
άπολύτως έλευθέρως καί άκτίστως, καθώς έπίσης καί ό Πατήρ 
καί τό άγιο Πνεύμα. Επομένως καί ή ζωή αυτή, άπό τήν όποια 
ζωοποιούμαστε ώς αιτία τών ζώντων, δέν είναι τίποτε διαφορε
τικό άπό τόν Πατέρα, τόν Υιό καί τό άγιο Πνεύμα. Διότι ό τρισ-

228. Τό κείμενο τοΰ κ. 113 άπαντάται καί στό Περί ρήσεως Κυρίλλου 7-8, 
Συγγράμματα χ. Δ*.
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γάρ ό τρισυπόστατος ήμών θεός ήμών λέγεται ζωή, και ή μή 
κατ ’ αιτίαν μηδέ προς έτερον, άλλ' άσχέτως και καθ ’ έαυτήν Θε
ό λογουμένη Θεία ζωή, οΰδέν έτερον παρά τον Πατέρα, άλλα δή 
κα) τόν Υίόν και το Πνεύμα το άγιόν έστιν. Ούδαμώς δε τα 

5 τοιαΰτα προσίσταται τοϊς άκτιστον είναι τον Θεόν δοζάζουσι, μή 
κατά την ούσίαν μόνον кал τάς ύποστάσεις, άλλά και κατά την 
κοινήν των τριών θείαν ένέργειαν. « ’Ένα γάρ θεόν έν τρισιν 
ύποστάσεσι θεολογουμεν, μίαν έχοντα τήν ούσίαν και τήν δύνα- 
μιν κα) τήν ένέργειαν και όσα άλλα περί τήν ούσίαν Θεωρείται, & 

ιο καί άθροισμα και πλήρωμα λέγεται Θεότητος229 κατά τήν Γρα
φήν, καθ'έκάστην των αγίων τριών ύποστάσεων έπίσης θεω
ρούμενα καί Θεολογούμενα»230-231.

115 Οί τήν θείαν ταύτην άθετουντες ένέργειαν και νυν μεν κτι
στήν είναι λέγοντες, νυν δε της Θείας ούσίαςμηδαμώς διαφέρου- 

15 σαν, άλλοτ’ αίθις έτέραν καινοτομοΰντες δυσσέβειαν, μόνην 
άκτιστον ένέργειαν τόν του Πατρός μονογενή δογματίζουσι. Και 
ταύτην δή βουλόμενοι τήν δόξαν συνιστάν, κάκεΐνα του σεπτού 
Κυρίλλου προβάλλονταν «Ζωή ήν ό Πατήρ έχει έν έαυτφ, ούχ 
έτέρα τίς έστι παρά τόν Υίόν κα) δτι ή έν υίώ ζωή ούχ έτέρα τίς 

2ο έστι παρά τόν Πατέρα. Κα) άληθεύει ό λέγων232' ‘έγώ έν τώ 
Πατρ) κα) ό Πατήρ έν έμοΓ»233. Ημείς δ' ώς έν έπιτόμω, κατά 
τό έγχωρούν, ύποδείξομεν τήν έν τοΐς ρητοΐς τούτοις του άγίου 
διάνοιαν κα) τό δυσσεβές των έζ άδιακρίτου ζόφου προς ήμάς 
άντιλεγόντων άπελέγζομεν. Τοϊς γάρ τόν Υίόν ούκ άνόμοιον μό- 

25 νον τφ Πατρί, άλλά κα) μετά τόν Πατέρα λέγουσι κακώς, ώς ού 
κατά φύσιν, άλλ ’ έπείσακτον κα) κατά μετοχήν κα) προσθήκην 
έχοντα τό ζην κα) τήν ζωήν, κα) ώς λαμβάνοντα κα) δεχόμενον

229. Βλ. Κολ. 2,9.
230. Μ. ‘Αθανασίου, Κηρνκτικόν είς Εύαγγελισμόν 2έ. PG 28,920BCD.
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υποστατός Θεός μας λέγεται ζωή κατ’ αιτίαν καί ή θεία ζωή, 
πού δεν θεολογείται κατ’ αιτίαν ούτε σέ σχέσι με άλλο, άλλά 
ασχέτως καί καθ’ έαυτήν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ό Πατήρ, 
άλλά βέβαια καί ό Υίός καί τό άγιο Πνεύμα. Κι’ δλα αυτά δεν 
άντιτίθενται καθόλου σ’ αυτούς πού πιστεύουν ότι ό Θεός είναι 
άκτιστος, όχι μόνο κατά τήν ουσία καί τις υποστάσεις, άλλά καί 
κατά τήν κοινή ενέργεια των τριών. «Διότι θεολογούμε ενα Θεό 
σέ τρεις υποστάσεις, πού εχει μία τήν ουσία καί τή δύναμι καί 
τήν ενέργεια καί όσα άλλα ύπάρχουν γύρω άπό τήν ουσία, πού 
λέγονται καί άθροισμα καί πλήρωμα τής θεότητος229 κατά τή 
Γραφή, θεωρούμενα καί θεολογούμενα εξ ίσου στήν καθεμιά
ъ \ \ «  е/ с ___ tαπο τις τρεις άγιες υποστάσεις» .

"Οσοι άθετοϋν αύτήν τή θεία ένέργεια καί άλλοτε λέγουν 
δτι είναι κτιστή, άλλοτε ότι δέν διαφέρει καθόλου άπό τή θεία 
ούσία, καί άλλοτε πάλι καινοτομούν άλλη δυσσέβεια, αυτοί δο
γματίζουν ως μόνη άκτιστη ενέργεια τόν μονογενή Υιό τού 
Πατρός. Θέλοντας λοιπόν νά κατοχυρώσουν τή δοξασία αυτή, 
προβάλλουν κι' έκείνα τού σεβαστού Κυρίλλου* «ή ζωή πού εχει 
ό Πατήρ μέσα του δέν είναι διαφορετική άπό τόν Υίό, καί ή 
ζωή μέσα στον Υιό δέν είναι διαφορετική άπό τόν Πατέρα. Καί 
άληθεύει εκείνος πού λέγει2*2, *έγώ είμαι μέσα στόν Πατέρα καί 
ό Πατήρ μέσα σ’ εμένα’»239. ’Εμείς πάντως, μέ κάποια συντομία 
κατά δύναμι, θά ύποδείξωμε τήν έννοια πού υπάρχει στά λόγια 
αυτά τού άγιου καί θά έλέγξωμε τή δυσσέβεια έκείνων πού άν- 
τιλέγουν σ’ εμάς άπό άδιάκριτο ζόφο. Πράγματι άντιλέγόντας 
προς εκείνους πού κακώς χαρακτηρίζουν τόν Υίό όχι μόνο άνό- 
μοιο μέ τόν Πατέρα, άλλά καί μετά τόν Πατέρα, διότι εχει τό ζήν 
καί τή ζωή όχι κατά φύσι, άλλ’ έπείσακτη καί κατά μετοχή καί 
προσθήκη, καί διότι τήν λαμβάνει καί τήν δέχεται άπό τόν 231 232 233

231. Τό κείμενο τοΟ κ. 114 άπαντάται έπίσης σιό Περί ρήσεως Κυρίλλου7, 
Συγγράμματα χ. Δ \

232. Ίαχ 14,11.
233. θησαυροί 14, PG 75.244BC.
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ταύτην παρά του Πατρός, κατά το γεγραμμένον, «ώσπερ ό Πα
τήρ έχει ζωήν έν έαυτφ, ούτως έδωκε και τφ Υίφ ζωήν έχειν 
έν έαυτφ»234· τοϊς οδν τό ευαγγελικόν τούτο νοοΰσιν οϋτω δυσ- 
σεβώς άντιλέγων ό θειος Κύριλλος, «έπεϊ ζωή μεν ό Θεός και 

5 κατά τήν ένέργειαν λέγεται, ώς ζωοποιών τά ζώντα, «αυτός γάρ 
έστιν ή ζωή τών κατά φύσιν ζώντων, ώς τής φύσεως κτίστης, 
άλλά καί τών θείως ζώντων, ώς χορηγός τής χάριτος, λέγεται 
δέ κα\ ζωή αύτός καθ' έαυτόν, ού πρός έτερον, άλλ ’ άφέτως τε 
καί άπολελυμένως πάντη»235· θέλων ό Θειος Κύριλλος δεΐζαι 

ίο δ τι καθ' έκάτερον τούτων ούδέν ό Υιός διαφέρει τού Πατρός, 
κα) δτι τό παρά του Πατρός δέχεσθαί τι τόν Υιόν, ού μετά τόν 
Πατέρα δείκνυσιν, ουδέ χρόνω δευτερεύοντα κατούσίαν τόν 
Υίόν, πρός πολλοΐς έτέροις και τούτο φησιν, «ούκ έν τφ δέχε
σθαί τι τό είναι έχει, άλλ ’ ών δέχεται τι» * και συμπεραίνων έπά- 

ΐ5 γει, «ούκουν ού τό λαβεϊν τι παρά τού Πατρός Αναγκάσει δεύτε
ρον είναι τφ χρόνψ κατ' ούσίαν τόν Υιόν»236, τήν ζωήν ένταυ- 
θα, ήν έχει ό Πατήρ καί ήν ό Υίός παρά Πατρός λαμβάνει, μή εί
ναι τήν ουσίαν έκδεχόμενος237.

116 ~Ετι δεικνύς ό θείος Κύριλλος, ώς εί και πρός τά ζώντα 
2ο λέγεται ζωή κατ’ ένέργειαν ό του Θεού Υίός, ώς ζωοποιών 

αύτά καί ζωή καλούμενος αύτών, ούδέ κατά τουτό έστιν Ανό
μοιος τφ Πατρί, άλλά κατά φύσιν έχει τό ζωή τούτων είναι και 
ζωοποιεΐν αύτά καθά καί ό Πατήρ, γράφει προϊών' «είμή ζωή 
κατά φύσιν έστίν ό Υίός, πώς έπαληθεύσει λέγων, ‘ό πιστεύων 

25 είς έμέ, έχει ζωήν αίώνιον *238, και πάλιν, 'τά πρόβατα τά έμά τής 
έμής Ακούει φωνής, κάγώ δίδω μι αύτοίς ζωήν αίώνιον’2239»;

234. Ίω. 5,26. 235. θησαυρό1 14, PG 75,233ВС.
236. Θησαυροί 14, PG 7,233Β.
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Πατέρα, σύμφωνα μέ τό γραμμένο, «δπως ό Πατήρ έχει ζωή 
μέσα του, έτσι έδωσε καί στον ΥΙό νά έχη ζωή μέσα του»234* αντι
λέγοντας λοιπόν ό θειος Κύριλλος προς εκείνους πού εννοούν 
μέ τόση δυσσέβεια τό ευαγγελικό τούτο χωρίο, «επειδή ό Θεός 
λέγεται ζωή καί ώς προς τήν ενέργεια, ώς ζωοποιών τά ζώντα, 
διότι αύτός είναι ή ζωή των κατά φύσι ζώντων, ώς κτίστης τής 
φύσεως άλλά καί των θείως ζώντων, ώς χορηγός της χάριτος, 
λέγεται όμως ζωή καί ό ίδιος καθ’ εαυτόν, όχι σε σχέσι με άλλο, 
άλλά άνεξάρτητα καί τελείως έλεύθερα»235, θέλοντας ό Κύριλλος 
νά δείξη ότι καί ώς προς τό ενα άπό αυτά και ώς προς τό άλλο ό 
Υιός δεν διαφέρει καθόλου άπό τον Πατέρα, καί ότι τό νά δέχε
ται ό Υίός κάτι άπό τον Πατέρα δέν φανερώνει ότι ό Υιός είναι 
μετά τον Πατέρα ούτε ότι έρχεται χρονικά δεύτερος κατ’ 
ουσίαν, λέγει έκτος άπό άλλα πολλά κι’ αυτό' «δέν έχει τό είναι 
μέ τό ότι δέχεται κάτι, άλλ’ έπειδή υπάρχει δέχεται κάτι»· καί 
συμπεραίνοντας προσθέτει· «έπομένως τό ότι έλαβε κάτι άπό 
τον Πατέρα δέν θ’ άναγκάση νά είναι δεύτερος χρονικά ό Υίός 
κατ’ ουσίαν»2*4, εκλαμβάνοντας έδώ τήν ζωή πού έχει ό Πατήρ 
καί τήν όποία ό Υίός λαμβάνει άπό τον Πατέρα, μέ τήν έννοια 
ότι δέν είναι ή ουσία257.

Καί άκόμη, θέλοντας ό θείος Κύριλλος νά δείξη ότι, άν καί 
ώς προς τά ζώντα ό Υίός τού Θεού λέγεται ζωή κατ' ένέργεια, 
έφ’ όσον τά ζωοποιεί καί καλείται ζωή αυτών, ούτε ώς προς αυ
τό είναι άνόμοιος προς τον Πατέρα, άλλ’ έχει φυσικώς τό νά εί
ναι ζωή αυτών καί νά τά ζωοποιή όπως καί δ Πατήρ, γράφει 
σιή συνέχεια* «άν ό Υίός δέν είναι ζωή κατά φύσι, πώς θά έπα- 
ληθευθή λέγοντας, ‘όποιος πιστεύει σ’ έμένα, έχει αίώνια ζωή*®8, 
καί πάλι, 'τά πρόβατά μου άκούουν τή φωνή μου, κι* έγώ τούς 
δίδω αίώνια ζωή*2*»; Κι’ έπειτα άπό λίγα λέγει πάλι* «υπόσχε- 237 238 239

237. Τό κείμενο тоО к 115 άπαντ&ται καί ατό Περί ρήσεως Κυρίλλου 1 καί 
2, Συγγράμματα τ. Δ'.

238. lea 6,47.
239. lea 10,271 17,1
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Και μετά τινα, «ώς φύσει προσούσαν αύτώ την ζωήν και ού- 
σιωδώς ένυπάρχουσαν δώσειν τοΐς εις αυτόν πιστεύουσιν έπαγ- 
γέλλεται. Πώς οδν ένδέχεται νοεϊν, ούκ έχοντα τον Υιόν είληφέ- 
ναι ταύτην παρά του Πατρός;»240. Έντρεπέσθωσαν τοίνυν οί 

5 φρενοβλαβώς, ήνίκ' άν άκούσωσι φυσικώς προσεϊναι τώ Θεω 
ζωήν, την αύτού ταύτην είναι λέγοντες ούσίαν. Ού yap την αύτου 
ούσίαν τοΐς πιστοϊς ήμΐν παρέχει ό Πατήρ ή ό Υιός ή το Πνεύμα 
τό άγιον’ άπαγε τής άσεβείας241.

117 Καί διά των έξης δ ’ ούχ ήττον τοΐς τά τού Βαρλαάμ φρο- 
ιο νουσιν, άντιλέγων ό μέγας Κύριλλος, «προελθών, φησίν, ό υιός

έκ τού Πατρός, πάντα τά αύτου κατά φύσιν έπάγεται. 'Έν δέ 
των προσόντων τφ Πατρί καί ή ζωή»242. Τώ γουν είπεϊν έν 
των προσόντων τώ Πατρί, πολλά είναι τά προσόντα τούτω φα- 
νερώς άπέδειζεν. Εί γουν ή ζωή αυτή ή ούσία τού θεού έστι, 

ΐ5 πολλάς κατά τούς οΰτω φρονοΰντας ούσίας έχει ό Θεός. Πρός 
γε μήν τή δυσσεβείφ καί άμαθίας ύπερβολήν ούκ έλλείπει τό λέ- 
γειν τό δν καί τό προσόν ταυτόν, είμή άρα κατά τι. Πολλφ δ ’ 
έτι μάλλον άνοητότερον κατά μηδέν διαφέρειν λέγειν τό δν καί 
τά προσόντα, ταύτό δ' είπεϊν, τό έν καί τά πλείω τού ένός’ άδύ- 

2ο νατον γάρ πάντη τε καί πάντως καί άλόγιστον έν είναι τι καί 
πλείω κατά τό αύτό243.

118 Όμέν οδν θειος Κύριλλος, καί άπό τού είπεϊν έν των προ- 
σόντων τψ Πατρί καί ή ζωή, παρέστησεν δτι ζωήν ένταΰθα, ού 
τήν ούσίαν όνομάζει τού θεού. Φέρε δ ’ όμως καί έπί λέξεως

25 αύτόν προενέγκωμεν, πολλά ταΰτα λέγοντα τά τώ θεω προσ
όντα. Προϊών τοίνυν έπί τής αύτής ύποθέσεως, «πολλά, φησί, 
προσεϊναι λέγεται τφ Πατρί πλεονεκτήματα, άλλ’ ού τούτων

240. θησαυροί 14. PG 75,236BC. 241. Τό κείμενο τού κ. 116
άπανταται ατό Περί ρήσεω ς Κυρίλλου  2, Συγγράμματα τ. Δ'.
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ται δχι θά δώση σ’ αυτούς πού πιστεύουν σ’ αύτόν τη ζωή ώς 
προσυπάρχουσαν σ’ αύτόν φυσικώς και ώς ένυπάρχουσαν ού- 
σιωδώς. Πώς λοιπόν είναι επιτρεπτό νά έννοήσωμε δτι δεν 
μπορεί ό Υιός νά την λάβη άπό τον Πατέρα;»240. "Ας έντρέπων- 
ται λοιπόν αυτοί πού, δταν άκούσουν δτι προσυπάρχει φυ
σικώς ζωή στο Θεό, λέγουν μέ φρενοβλάβεια, δτι αυτή είναι ή 
ούσία. Διότι ό Πατήρ ή ό Υιός ή τό άγιο Πνεύμα δεν παρέχει 
στούς πιστούς την ούσία του’ μακριά άπό τη άσέβεια αυτή241.

117 Καί μέ τά επόμενα ό μέγας Κύριλλος, άντιλέγοντας όχι 
λιγώτερο προς τούς οπαδούς του Βαρλαάμ, λέγει* «ό Υιός, άφσύ 
προήλθε άπό τον Πατέρα, φέρει μαζί του κατά φύσιν δλα τά 
προσόντα του. "Ενα δε άπό τά προσόντα τού Πατρός είναι καί ή 
ζωή»242 243. Μέ τό νά είπή «ένα άπό τά προσόντα τού Πατρός», άπέ- 
δειξε φανερά δτι τά προσόντα του είναι πολλά. "Αν λοιπόν ή 
ζωή αύτή είναι ή ούσία τού Θεού, σύμφωνα μέ έκείνους πού 
δέχονται αυτά ό Πατήρ έχει πολλές ουσίες. Πέρα όμως άπό τή 
δυσσέβεια καί την άμάθεια δέν ύστερεΐ σέ ύπερβολή τό νά λέγω
μέ δτι τό όν καί τό προσόν είναι τό ίδιο, έκτός άν πρόκειται γιά 
κάτι σχετικό. Πολύ άνσητότερο δμως είναι νά λέγωμε δτι δέν 
διαφέρουν σέ τίποτε τό δν καί τά προσόντα, δηλαδή τό ένα και 
τά περισσότερα άπό ένα* διότι είναι εντελώς καί οπωσδήποτε 
άδύνατο καί παράλογο νά είναι κάτι συγχρόνως ένα καί περισ
σότερα2®.

118 Ό  θείος λοιπόν Κύριλλος λέγοντας δτι «ένα άπό τά προσ
όντα τού Πατρός είναι και ή ζωή, παρέστησε δτι έδώ ζωή δέν 
όνομάζα την ουσία τού Θεού. ’Αλλ* άς τον προβάλω με καί κατά 
λέξι νά λέγη πολλά τά προσόντα αύτά τού Θεού. Προχωρώντας 
λοιπόν έπάνω στο ίδιο θέμα, λέγει* «λέγεται δτι προσυπάρχουν 
πολλά πλεονεκτήματα στον Πατέρα, άλλ’ ό Υίός δέν θά είναι

242. θησαυροί 14, PG 75,236С
243. Τό κείμενο του κ. 117 άπαντάται και ατό Περί ρή<χως Κυρίλλου 23, 

Συγγράμμστατ. Δ'.



220 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

έσται γυμνός ό Υιός»244. Πώς ούν άν εϊη τά πολλά ταΰτα και τφ 
Θεφ προσόντα Θεία ούσία; Θέλων δε δεϊξαι καίτινα των προσ- 
σόντων τούτων πλεονεκτημάτων τφ Πατρί, προήγαγε τον 
Παύλον λέγοντα, «άφθάρτω, άοράτω, μόνω σοφφ Θεω»245· 

5 δθεν έτι δείκνυται μάλλον, ώς ούδέν των προσόντων τω Θεω 
ούσία έστί. Πώς γάρ άν εϊη τό άφθαρτον και το αόρατον και 
άπλώς πάντα τά άφαιρεματικά ή και τα άποφατικά, όμού τε ή 
χωρ\ς έκαστον, ούσία; Ούδεμία γάρ ούσία, δτι μη τόδε ή τάδε 
έστί. Τούτοις δέ και τά προσόντα τω Θεω καταφατικώς συν- 

ιο ταττόμενα παρά τών θεολόγων, δείκνυται μηδέν αύτών δηλοΰν 
την ούσίαν τού Θεού, εί κα) πάσι τοΐς τούτων όνόμασιν, ώς παν- 
τάπασιν άνωνύμου της ύπερουσιότητος έκείνης ουσης, έπ’ αύ- 
τής, ήνίκ’&ν δέη, χρώμεθα246.

119 Τά προσόντα έζ άνάγκης ζητείται τίνι πρόσεστν και εί 
is μηδενί, οΰδέ προσόντα έστίν. Εί δ ’ένί τινι πρόσεστι τά προσόν

τα, τούτο δέ έστιν ή ούσία, μηδέν δ ’ αΰτη πάντη κατ’ αύτούς δια
φέρει έκάστοο τε κα) όμού πάντων τών προσόντων, τά δέ προσ
όντα πολλά, ή μία έκείνη πολλά) έσονται ούσίαι, κα) τό έν έκεΐ- 
νο κατ’ούσίαν πολλά έσται κατά την ούσίαν, κα) πολλάς ούκουν 

2ο ούσίας έχει. Εί δέ κα) έν έστι κα) πολλάς ούσίας έχει, σύνθετόν 
έστι κατά πάσαν άνάγκην. Τούτων ούν τών έπ) τοσούτο δυσσε- 
βών άγνοημάτων ό Θειος Κύριλλος έξαιρούμενος τους πειθομέ
νους, έν αύτοϊς τοϊς θησανροϊς φησιν' «εί, δπερ άν ύπάρχημόνω 
τφ Θεφ, τούτο πάντως αύτού έσται κα) ούσία, έκ πολλών ήμιν 

25 ούσιών συγκείσεταν πολλά γάρ έστιν ά μόνω μέν αύτφ κατά 
φύσιν ύπάρχει, έτέρφ δέ τών δντων ούδενί' κα) γάρ βασιλεύς

244. θησαυροί 14, PG 75, 240Α.
245. Α’ Τιμ. 1,17.
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γυμνός άπό αυτά»244. Πώς λοιπόν αυτά τά πολλά προσόντα του 
Θεοί) θά μπορούσαν νά είναι θεία ουσία; Θ έλοντας δέ νά  δείξη 
καί μερικά ά π ό  αυτά τά προσόντα πλεονεκτήματα του Π ατρός  
έφερε τον Π αύλο πού λέγει, «άφθαρτον, άόρατο, μόνον σοφ ό  
Θεό»245, άπό τό οποίο άποδεικνύεται άκόμη καλύτερα ότι κανέ
να προσόν τού Θ εού δεν είναι ουσία. Πώς δηλαδή θά μπορού
σαν νά  είναι ουσία τό άφθαρτο καί τό άόρατο καί γενικά  δλα τά 
άφαιρεματικά ή καί τά άποφ ατικά προσόντα , δλα μαζί ή τό  
καθένα χωριστά; Τίποτε δεν είναι ουσία, άν δεν είναι συγκεκρι
μένα τόδε καί τάδε. ’Α λλά καί τά συντασσόμενα ά π ό  τούς θεο
λόγους μαζί με αυτά καταφατικά προσόντα τού Θεού άποδει- 
κνύεται ότι κανένα τους δεν δηλώνει την ουσία τού Θ εού, έστω 
καί άν δλα τά ονόματα αύτών τά χρησιμοποιούμε, δταν χρειάζε
ται, γ ιά  την ύπεριουσιότητα έκείνη με την Ιδέα ότι αυτή καθ’ 
έαυτην είναι εντελώς άνώνυμη246.

119 Κατ’ άνάγκην άναζητεΐται σέ τί προσυπάρχουν τά προσ
όντα, καί άν δεν προσυπάρχουν σέ κανένα, τότε δέν είναι ούτε 
προσόντα. "Αν τά προσόντα προσυπάρχουν σέ κάτι, κι* αύτό  
είναι ή ουσία, αυτή δέ κατά την άπσψί τους δέν διαφέρει καθό
λου σέ τίποτε άπ ό  τό καθένα καί άπό δλα μαζί τά προσόντα, τά  
δέ προσόντα είναι πολλά, ή μία έκείνη ουσία θά  είναι πολλές  
ουσίες, καί τό ένα έκεΐνο κατά την ουσία θά είναι πολλές ουσίες, 
καί τό ένα έκεΐνο κατά τήν σύσία θά είναι πολλά κατά τήν ου
σία, καί έπομένως έχει πολλές ούσίες. "Αν δμως καί ένα είναι 
καί πολλές ούσίες έχει, κατ’ άνάγκη είναι σύνθετο. Ό  θείος Κ ύ
ριλλος, άπομακρύνοντας άπό αύτά τά τόσο δυσσεβη άγνοήμ α
τα τούς πιστούς, λέγει στους ίδιους τούς θ η σ α υρ ο ύς' « Α ν , δ,τι 
ύπάρχει σέ μόνο τον Θεό, αύτό θά  είναι όπω σδήποτε καί ούσία  
του, θ’ άποτελήται άπό πολλές ούσίες. Δ ιότι πολλά  είναι έκεΐνα  
πού μόνο σ’ αύτόν ύπάρχσυν κατά φύσι καί σέ κανένα  άλλο άπ ό

246. Τό κείμενο του к  118 άπαντάται καί στό Περί ρήσεως Κυρίλλου 2-3, 
Συγγράμματαχ. Δ'.
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καί κύριος και άφθαρτος кал άόρατος, και προς τούτοις έτερα 
μνρία, περί αύτοΰ λέγονσιν αί θεϊαι Γραφαί. Εί τοίννν έκαστον 
των αύτφ προσόντων έν ούσίας τάξει κείσεται, πώς ούκ έσται 
σύνθετος ό άπλοΰς; δπερ έστιν έννοεΐν άτοπώτατον ;»247~248·

120 Παραστήσας διά πολλών ό σοφός τά θεΐα Κύριλλος, ώς εί 
καλ ζωή έστι και ζωήν έχειν λέγεται κατ’ ένέργειαν ό υιός, ώς 
ζωοποιών ήμας καί ζωή τών ζώντων ών, ούκ έστιν άνόμοιος 
καί κατά τούτο τώ Πατρί (και ούτος γάρ ζωοποιεί), βέλων 
προσαποδεΐζαι, ώς εί και μή προς έτερόν τι, άλλ ’ άφέτως πάντη 

ιο καί άπολύτως ζωή και ζωήν έχειν λέγεται ό Υίός, άλλ’ούδ’ού
τως άνόμοιός έστι τώ Πατρι κατά τήν ζωήν έπειδήπερ ήνίκα μή 
ζωήν ήμών ώς ήμάς ζωοποιούντο τόν Θεόν λέγομεν, άλλ’άφέ
τως πάντη καί άπολελυμένως, τηνικαΰτα τήν ούσίαν αύτοΰ κα- 
λοΰμεν άπό τής κατά φύσιν αύτφ προσούσης ένεργείας, ώσπερ 

ΐ5 κα} σοφίαν καλ άγαθότητα καλ τάλλα πάντα' τούτο τοίννν βέλων 
άποδεϊξαι, φησίν ώς, «όταν οΰτω λέγωμεν ζωήν έχειν έν έαντφ 
τόν Πατέρα249, ζωήν τότε καλουμεν τόν Υίόν, έτερον τού Πα- 
τρός δντα κατά μόνην τήν ύπόστασιν, άλλ’ούχϊ κατά τήν ζωήν 
διό ούδέ σύνθεσίς τις καί διπλόη περί αύτόν νοείται. Και δτε πά- 

2ο λιν ζωήν έν έαντφ φαμεν έχειν τόν Υίόν, τήν άπολελυμένως νο- 
ονμένην έκείνην, ζωήν καλοΰμεν τόν Πατέρα' ζωή γάρ ών ού 
πρός έτερον, άλλ ’ άφέτως αύτός καθ ’ έαντόν, ό Πατήρ και ό 
Υίός έν άλλήλοις είσίν. Αύτός γάρ είρηκεν, ‘έγώ έν τφ Πατρί, 
καλ ό Πατήρ έν έμοί’2-0». Τά τοιαΰτα τοίννν ό θείος τίθησι Κύ- 

25 ριλλος, έτερόν πως καί ούχ έτερον δεικνΰς παρά τόν Πατέρα τήν 
έν αύτφ ζωήν, ήγονν τόν Υίόν. Οί δ ’ ώς μηδαμώς έτερον δντα 
παρ ’ αύτόν καί τήν αύτήν κατά πάντα τφ πατρι λέγοντες τήν έν

247. θησαυροί 31. PG 75.444ВС.
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τά όντα. Καθ’ όσον οί θείες Γραφές τον ονομάζουν βασιλέα καί 
Κύριο καί άφθαρτο καί άόρατο, καί έκτος άπό αυτά καί μέ 
άλλα άπειρα ονόματα. "Αν λοιπόν κάθε προσόν του τοποθετηθη 
στην τάξι τής ουσίας, πώς δέν θά είναι σύνθετος ό άπλός;»247-248.

120 ’Αφού παρέστησε μέ πολλά λόγια ό σοφός στα θεία Κύ
ριλλος ότι, άν καί λέγεται ότι ό Υιός είναι ζωή καί έχει ζωή κατ’ 
ενέργεια, διότι μάς ζωοποιεί καί είναι ζωή των ζώντων, δέν 
είναι άνόμοιος καί ώς προς αυτό προς τον Πατέρα (διότι κι’ 
αύτός ζωοποιεί), θέλοντας ν’ άποδείξη έπί πλέον ότι, άν καί ό 
Υιός λέγεται ότι είναι ζωή καί έχει ζωή όχι σέ σχέσι μέ κάτι 
άλλο, άλλα τελείως έλεύθερα καί άπόλυτα, ούτε έτσι είναι άνό- 
μοιος προς τον Πατέρα ώς προς τή ζωή* διότι βέβαια, όταν δέν 
λέγωμε τον Θεό ζωή μας έπειδή μάς ζωοποιεί, άλλα έντελώς 
έλεύθερα καί άπόλυτα, τότε καλούμε τήν ουσία του άπό τήν 
ένέργεια που προσυπάρχει σ’ αυτόν κατά φύσι, όπως καί σοφία 
καί άγαθότητα καί όλα τά άλλα* θέλοντας λοιπόν ν* άποδείξη 
αυτό, λέγει· «όταν λέγωμε έτσι ότι ό Πατήρ έχει μέσα του ζωή249, 
τότε ζωή καλούμε τον Υιό, πού είναι διαφορετικός άπό τον 
Πατέρα μόνο ώς προς τήν ύπόσιασι, άλλ’ όχι κατά τή ζωή. Γι’ 
αυτό καί δέν νοείται καμμιά σύνθεσις καί διπλάη σ’ αυτόν. Καί 
όταν πάλι λέγωμε ότι ό Υίός έχει ζωή μέσα του, έκείνην τήν άνε- 
ξάρτητα νοούμενη, ζωή καλούμε τόν Πατέρα* διότι όντας ζωή 
όχι σέ σχέσι μέ άλλο, άλλα τελείως έλεύθερα καθ’ έαυτόν ό Πα
τήρ καί ό Υιός είναι ό ένας μέσα στόν άλλο. Διότι αύτός δ ίδιος 
είπε, *έγώ είμαι μέσα στόν Πατέρα καί ό Πατήρ μέσα cf  έμέ- 
να’»250. Αύτές τις άπάψεις λοιπόν θέτει ό Κύριλλος, δείχνοντας 
τή ζωή πού υπάρχει μέσα του, δηλαδή τόν ΥΙό, σάν κάτι διαφο
ρετικό καί μή διαφορετικό άπό τόν Πατέρα. ’Εκείνοι όμως πού 
λέγουν ότι δέν είναι καθόλου διάφορος άπό αυτόν καί ότι ή ζωή 
πού υπάρχει μέσα του είναι ή ίδια καθ’ όλα μέ τόν Πατέρα,

24& Τό κείμενο τοΰ κ. 119 όπαντάται καί στό Περί ρήσεως Κυρίλλου 3-4, 
Συγγράμματαχ. Δ \ 249. Ίω. 14,11.

250. Ίω. 14,11. θησαυροί 14, PG 75,244В xal241CD.
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αύτφ ζωήν, ώς μηδέν διαφέρουσαν, τά τοιαύτα προβαλλόμενοι 
κα) ταύτην είναι διαβεβαιούμενοι τον του Πατρός μονογενή, ού 
τοϊς του σεπτού Κυρίλλου, άλλα τοΐς του Σαβελλίου κατά πάσαν 
άνάγκην συνίστανται δόγμασιν251.

121 Άλλα και το τόν θειον Κύριλλον καθ’ έαυτου προάγειν 
τους κατά τόν Βαρλαάμ και τόν Λ κίνδυνον, πώς ού τής μεγί
στης καταδίκης αύτοΐς πρόξενον; Τό γάρ νον μεν τούτο, νυν δ ' 
έκεϊνο λέγειν, άμφοτέρων δντων άληθών, παντός έστι θεολο- 
γοΰντος εύσεβώς, τό δέ τάναντία λέγειν έαυτφ, ούδενός των

ίο νουν έχόντων. Πώς ούν ό καλώς είπών ζωήν έχειν κατά φύσιν 
τόν υίόν, ήν δίδω σι τοΐς είς αύτόν πιστεύουσι, κάντεΰθεν δείξας 
δτι μη μόνον ή ούσία τού θεού, ήν ούδεις λαμβάνει, άλλά και ή 
κατά φύσιν ένέργεια τούτου λέγεται ζωή, ήν κατά χάριν έλαβον 
οί οΰτω παρ’ αύτοΰ ζωοποιηθέντες, ώς και σώζειν δι’ έαυτών, 

ΐ5 ταυτό δ ’ είπεϊν καί άπαθανατίζειν κατά Πνεύμα, τους μη κατά 
Πνεύμα ζώντας πρότερον, ίστι δ ’ ούς και τών κατά τι μέλος ή 
καί κατά παν σώμα νεκρών γεγονότων άνιστάν «πώς &ν ούν ό 
καλώς ταΰτα κα) σαφώς δείξας, πρός άναίρεσιν έπειτα τής 
θείας ταύτης ένεργείας, τό ζωήν καλεϊσθαι τήν ούσίαν τού θεού 

2ο προήνεγκε, καθάπερ οί νύν τά τούτου βιαζόμενοι, μάλλον δέ συ- 
κοφαντοΰντες, άνοήτως ισχυρίζονται;252

122 Ούχ ό τού Θεού μονογενής μόνον άλλά κα) τό Πνεύμα τό 
άγιον καλείται παρά τών άγίων ένέργειά τε κα) δύναμις, άλλ ’ ώς 
τάς αύτάς άπαραλλάκτως τφ Πατρ) δυνάμεις έχοντα κα) ένερ-

25 γειας, έπε) και δύναμις ό Θεός λέγεται κατά τόν μέγαν Διονύ
σιον, «ώς πάσαν δύναμιν έν έαυτφ προέχων και ύπερέχων»253.

251. Τό κείμενο του κ. 120, πλήν του τέλους, άπαντάται έπίσης στό Πιρ\
ρήσεως Κυρίλλου 5, Σύγγραμμα,τα τ. Δ’.
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άφοΰ δέν διαφέρει σέ τίποτε, προβάλλοντας αύτά καί διαβεβαι- 
ώνοντας δτι αυτή είναι ό μονογενής του Πατρός, κατ' άνάγκη 
αποδέχονται όχι του σεπτού Κυρίλλου, άλλά του Σαβελλίου τά 
δόγματα251.

121 ’Αλλά καί ή προσπάθεια των οπαδών τοΰ Βαρλαάμ καί 
του ’Ακίνδυνου νά παρουσιάζουν τον θειο Κύριλλο εναντίον 
τού έαυτού του, πώς δέν θά τούς γίνη πρόξενος τής μεγαλύτε
ρης καταδίκης; Διότι τό νά λεγη άλλοτε αύτό καί άλλοτε εκείνο, 
όταν καί τά δύο είναι άληθινά, είναι επιτρεπτό σέ κάθε άνθρω
πο πού θεολογεί με εύσέβεια, τό νά λέγη όμως τά άντίθετα προς 
τον έαυτό του δέν είναι έπιτρεπτό σέ κανένα μυαλωμένο. Πώς 
λοιπόν αύτός πού είπε καλώς ότι ό Υιός έχει κατά φύσι ζωή, 
τήν οποία δίδει σ’ έκείνους πού πιστεύουν σ’ αύτόν καί μέ αύτό 
έδειξε ότι όχι μόνο ή ούσία τοΰ Θεού, τήν όποια δέν λαμβάνει 
κα-νείς, άλλά καί ή κατά φύσιν ένέργειά του λέγεται ζωή, τήν ό
ποια έλαβαν κατά χάρι όσοι έζωοποιήθηκαν έτσι άπό αύτόν, 
ώστε καί νά σώζουν αύτοί οί ίδιοι, δηλαδή ν’ άπαθανατίζουν 
κατά πνεύμα έκείνους πού προηγουμένως δέν έζούσαν κατά 
πνεύμα, μερικούς μάλιστα καί άπό νεκρούς κατά κάποιο μέλος 
ή ώς προς όλο τό σώμα ν’ άνασταίνουν; πώς λοιπόν αύτός πού 
καλώς καί σαφώς έδειξε αύτά, πρός άναίρεσι έπειτα της θείας 
αύτής ενέργειας θά διεκήρυσσε ότι ζωή καλείται ή ούσία τού 
Θεού, όπως μέ άνοησία ισχυρίζονται αύτοί, βιάζοντας τά λόγια 
του, ή μάλλον συκοφαντώντας τα f 1

122 ’Οχι μόνο ό μονογενής τού Θεού, άλλά καί τό άγιο Πνεύ
μα καλείται άπό τούς άγίους ένέργειά καί δύναμις* καλούνται 
δμως έτσι, διότι έχουν τις ίδιες μέ τον Πατέρα άπαράλλακτες 
δυνάμεις καί ένέργειες, έπειδή κατά τον μέγα Διονύσιο «ό Θεός 
λέγεται δύναμις, διότι προέχει καί ύπερέχει κάθε όύναμι μέσα 252

252. Τό κείμενο τσΟ к  121 κατά τό πρώτο μέρος του άπαντδται έπίσης ατό 
Περί ρήοεως Κυρίλλου 6 , Συγγράμματα χ. Δ*.
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Διό και σννυπακουόμενον, ή καί σννεκφωνούμενον έχει τούτων 
έκάτερον, όταν όύναμις ή ένέργεια καλήται το ένυπόστατον, κα- 
θάπερ κα\ ό τά πάντα μέγας Βασίλειος, «δύναμις, φησίν, άγια- 
στική τό Πνεύμα τό άγιον, ένούσιος, ένύπαρκτος, ένυπόστα- 

5 τος»254. Τάς δ ’ έκ τού πνεύματος πάσας ένεργείας ούκ ένυπο- 
στάτους ύπάρχειν κάν τοϊς Περί του Πνεύματος άπεφήνατο255, 
δι’ οδ κάϊ των κτισμάτων αύθις δήλός έστι ταύτας διαστείλας- 
ένυπόστατα γάρ τά έκ του Πνεύματος ώς κτίσματα, πεποιωμέ- 
νας γάρ ούσίας ό Θεός έδημιούργησεν.

123 Ή άποφατική Θεολογία ούκ έναντιουται, ούδε άναιρεί την 
καταφατικήν, άλλά δείκνυσι τά καταφατικώς έπι Θεού λεγάμε
να, άληθή μέν είναι κα) εύσεβώς λέγεσθαι έπι θεού, ού καθ ’ 
ήμας δέ ταυτ’ έχειν τόν θεόν. ΟΪον, έχει ό θεός την γνώσιν των 
δντων, έχομεν κα) ήμεΐς έστιν ών, άλλ ’ ήμεϊς μέν ώς δντων τε 

η κα) γενομένων, ό δέ θεός, ούχ ώς δντων ή γενομένων έγίνω- 
σκε γάρ ταυτ ’ ούδέν ήττον κα) πρ)ν γενέσεως αύτών. Ό γουν εί- 
πών περ) θεού δτι ού γινώσκει τά δντα ή δντα, ούκ έναντιουται 
τφ λέγοντι δτι γινώσκει ό θεός τά δντα κα) δντα γινώσκει αυτά. 
~Εστι δέ κα) καταφατική Θεολογία δύναμιν άποφατικης έχουσα 

2ο Θεολογίας' ώς δταν είπη τις, πάσα γνώσις κατά τίνος ύποκειμέ- 
νου λέγεται, δηλονότι του γινωσκομένου, ή δέ του θεοΰ γνώσις 
κατ’ούδενός ύποκειμένου λέγεται. Αύτό γάρ έκεΐνό φησιν, ώς ό 
θεός ού γινώσκει τά δντα ή δντα, κα) την των δντων γνώσιν 
ούκ έχει ώς ήμεϊς δηλονότι' τούτον γάρ τόν τρόπον κα) τό μη εί- 

25 ναι τόν θεόν καθ ’ ύπεροχήν λέγεται. Ό δέ τούτο λέγων, είς τό 
δεϊζαι μη καλώς λέγειν τους λέγοντας είναι τόν θεόν, φανερός 
έστι μη καθ’ ύπεροχήν χρώμενος τη άποφατική Θεολογίφ, άλλά 253

253. Περ) θείων όνομάτων 8,2. Φιλοκαλία 3,182. PG 3,889D.
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του»253. Γι’ αυτό τό καθένα άπό τά δύο τους έχει συνυπακουόμε- 
νο  καί συνεκφωνούμενο τό ένυπόστατο, δταν καλήται δύναμις ή 
ενέργεια, δπως καί ό  καθ’ δλα μέγας Βασίλειος λέγει* «δύναμις  
άγιαστική είναι τό άγιο  Π νεύμα, ένούσια, ένύπαρκτη, ένυπό-  
στατη»254 255. Διεκήρυξε όμως ότι όλες οί άπ ό  τό Π νεύμα ενέργειες 
δέν είναι ένυπόστατες καί στην πραγματεία Π ερί τον Π νεύμ α 
τ ο ς ,  με τό οποίο είναι φανερό ότι τις διέκρινε πάλι καί ά π ό  τά  
κτίσματα* διότι τά άπό τό Π νεύμα προερχόμενα ώς κτίσματα εί
ναι ένυπόστατα, έφ’ όσον ό Θ εός έδημιούργησε ουσίες με π ο ιό 
τητες.

123 Ή  άποφατική θεολογία  δέν εναντιώ νεται στην κ α τα φ α 
τική ούτε την άναιρεΐ, άλλά δείχνει ότι αυτά που λέγονται κατα
φατικά γ ιά  τον Θ εό είναι βέβαια άληθινά καί λέγονται μέ ευσέ
βεια γ ιά  τον Θεό, δέν τά εχει όμως μέ τό δικό μας τρόπο ό  Θ εός. 
Γιά παράδειγμα, εχει ό  Θ εός τη γνώ σι των όνιω ν, έχομε κι’ έμείς 
γιά  μερικά* άλλά εμείς τά γνω ρίζομε ώς όντα καί γενόμενα, ένώ  
ό Θ εός δέν τά γνω ρίζει ώς όντα καί γενόμενα* διότι τά έγνώ ριζε  
όχι λιγώτερο καί πριν άπό τη γένεσί τους. Ε κ είνο ς  λοιπόν πού  
είπε γ ιά  τον Θ εό ότι δέν γνω ρίζει τά  όντα ώς όντα, δέν έντανιώ- 
νεται προς εκείνον πού λέγει ότι ό  Θ εός γινώ σκει τά όντα καί 
γνω ρίζει ότι είναι. Υ π ά ρ χ ε ι όμως καί καταφατική θεολογία , 
πού έχει ισχύ άποφατικής θεολογίας* δπω ς δταν είπη κάποιος  
ότι κάθε γνώ σις άναφέρεται σέ κάποιο υποκείμενο, δηλαδή στο 
γινωσκόμενο, ένώ ή γνώ σις τού Θ εού δέν άναφέρεται σέ κανένα  
υποκείμενο. Λ έγει δηλαδή άκριβώς έκεΐνο, ότι ό  Θ εός δέν γνω 
ρίζει τά όντα ώς όντα, κι’ έπομένως δέν έχει δπω ς έμείς τή γνώ σι 
τών όντων. Μέ τον τρόπο αυτό έπίσης λέγεται κατά υπεροχή καί 
ότι δέν είναι ό  Θεός. ’Εκείνος όμως πού λέγει αυτό, γ ιά  νά  δείξη  
ότι δέν  λέγου ν  καλώ ς όσοι λέγο υ ν  ότι ύπά ρχει ό  Θ εός, είνα ι 
φανερό ότι δέν χρησιμοποιεί κατά ύπεροχή τήν άποφατική θεο-

254. Κατ’ Εύνομίσυ 5, ΡΟ 29,413Β.
255. Κατ’ Ευνομίαν 5, ΡΟ 29.772С καί 689G
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κατ’ έλλειψιν, ώς μηδαμή μηδαμώς δντος του Θεού. Τούτο δε 
άσεβείας έστιν ύπερβολή, δ, φευ, πάσχουσιν οί διά τής Αποφατι
κής Θεολογίας έπιχειροΰντες άναιρεΐν, ώς έχει ό Θεός και ού- 
σίαν καί ένέργειαν άκτιστον. Ημείς δ ’ώ ςμήύπ’άλλήλων άναι- 

5 ρονμένας άμφοτέρας στέργομεν, βεβαιούμενοι μάλλον ύφ’ έκα- 
τέρας είς την εύσεβή διάνοιαν.

124 Τάς των Βαρλααμιτών έρεσχελίας πάσας τελέως καθε- 
λεΐν καί πλατύν λήρον άποδεΐζαι άποχρών είναι νομίζω και 
βραχύ ρήμα πατερικόν. «’Άναρχον» γάρ, φησΐ, «και αρχή καί το

ίο μετά τής άρχής εις θεός· άλλ’ ούχ ή Αρχή τώ άρχή είναι του 
άνάρχου διείργεται■ ού γάρ φύσις αύτφ ή άρχή, ώσπερ ούδ' 
έκείνφ τό άναρχον. Περί γάρ την φύσιν, ού ταΰτα φύσις»256. Τί 
οίν; "Οτι μή φύσις, Αλλά περί την φύσιν ή άρχή και τό άναρχον, 
κτιστά ταΰτ’ έρεϊ τις, εί μή μαίνοιτο; Τούτων δέ άκτιστων δν- 

ΐ5 των κα\ τή φύσει του θεού προσόντων, σύνθετος παρά τούτο ό 
θεός; Ούδαμώς· ού γάρ εί διενήνοχε τής θείας φύσεως, άλλ' εί 
φύσις μάλλον εϊη τά φυσικώς προσόντα τφ θεφ, σύνθετον είναι 
τό θειον πρός τοΐς άλλοις πατράσι κα\ ό μέγας διά πολλών διδά
σκει Κύριλλος257. Σύ δέ μοι δίελθε τά του μεγάλου Βασιλείου 

2ο καί τά του Αδελφού και άδελφά φρονοϋντος τού τφ Πρός Εύνό- 
μιον* έκεΐ γάρ εύρήσεις έναργώς Εύνομίω συνή,δοντας τους 
κατά τόν Βαρλαάμ κα\ τόν Ακίνδυνον κα\ τών πρός αύτούς Αν
τιρρήσεων έξεις διαρκώς.

125 Διά τούς Εύνομιανούς, δοκοΰνταςμή τήν αύτήν Πατρός εί- 
25 ναι καί Υίου ούσίαν, έπειδή παν τό περί θεού λεγόμενον κατ’

ούσίαν λέγεσθαι οϊονται καί φιλονεικοΰσιν ώς, έπε) τό γεννάν
256. Γρηγορίου θεολόγου, Λ όγος 42, 15. PG 36,476Α.
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λογία, άλλα κατ’ έλλειψι, με την έννοια ότι ό Θεός δεν υπάρχει 
καθόλου πουθενά. Αυτό είναι υπερβολή άσέβειας. Καί αύτό, 
άλλοίμονο, πάοχουν όσοι επιχειρούν με την άποφατική θεολο
γίας v* άναιρέσουν δτι ό Θεός έχει καί ουσία καί ενέργεια άκτι
στη. Εμείς όμως δεχόματε καί τις δύο, ουσία καί ενέργεια, με 
την πεποίθησι δτι δεν άλληλοαναιροΰνται, βέβαιουμενοι μάλ
λον καί άπό την μία καί άπό την άλλη στην ευσεβή σκέψι.

124 Γιά νά καταλύσωμε δλες τις μωρίες των Βαρλααμιτών καί 
ν’ άποδείξωμε δτι είναι καθαρή φλυαρία, είναι, νομίζω, άρκετός 
κι’ ένας σύντομος πατερικός λόγος. Διότι λέγει, «άναρχο καί 
άρχη καί τό μαζί με τήν άρχη είναι ό ένας Θεός* άλλά ή άρχή μέ 
τό δτι είναι άρχή δεν άπσκλείεται άπό τό άναρχο* διότι ή άρχή 
δεν είναι σ’ αύτόν φύσις, δπως δέν είναι σ’ έκεΐνον τό άναρχο. 
Αύτά άναφέρονται στή φύσι, δέν είναι φύσις»256. Τί λοιπόν; 
’Επειδή δέν είναι φύσις, άλλ* άναφέρονται στή φύσι ή άρχή καί 
τό άναρχο, θά τά είπη κανείς κτιστά, αν δέν είναι μανιακός; Καί 
έπειδή αύτά είναι άκτιστα καί προσυπάρχουν στή φύσι τού 
Θεού, ό Θεός θά είναι σύνθετος γι’ αύτό; Καθόλου* διότι έκτός 
των άλλων πατέρων καί ό μέγας Κύριλλος διδάσκει διά μακρών 
δτι τό Θείο είναι σύνθετο, όχι δταν διαφέρουν άπό τήν θεία 
φύσι τά φυσικά ιδιώματα τού Θεού, άλλ’ δταν μάλλον ταυτί- 
ζων-ται μέ τή φύσι του257. Σύ όμως, παρακαλώ, νά μελετησης τά 
έργα τού Μεγάλου Βασιλείου καί τού άδελφοΰ καί άδελφικά μέ 
αύ-τόν φρονούντος Προς τον Εννόμιο. Διότι έκεΐ θά εύρης δτι 
οί οπαδοί τού Βαρλαάμ καί τού ’Ακινδύνου συμφωνούν σαφώς 
μέ τον Εύνόμιο καί θά κατέχης διαρκώς τις πρός αυτούς άντιρ- 
ρρησεις.

125 Γιά τούς Εύνομιανούς, πού δέχονται δτι δέν είναι ίδια ή 
ουσία τού Πατρός καί τού Υίού, έπειδή νομίζουν δτι κάθε τι 
πού λέγεται γιά τον Θεό, λέγεται κατ’ ουσίαν, καί ισχυρίζονται

257. θησαυροί 31, PG 75,4480.
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καϊ γεννάσθαι διάφορά έστι, διά τούτο και ουσίας διαφόρους εί
ναι, και διά τους Άκινδυνιανους δοκουντας μη τον αύτόν Θεόν 
είναι, τον έχοντα кал τή Θείαν ουσίαν και την Θείαν ένέργειαν, 
έπειδή παν το περί Θεού λεγόμενον ουσίαν είναι οϊονται και φι- 

5 λονεικουσιν ώς, εί διαφορά τις έστιν ουσίας και ένεργείας θείας, 
πολλούς κα\ διαφόρους είναι και Θεούς, δείκνυται μη παν το 
περ) Θεού λεγόμενον κατ’ ουσίαν λέγεσθαι, άλλά λέγεσθαι και 
άναφορικώς, τουτέστι πρός τι, δπερ αύτός ούκ έστιν, ώσπερ ό 
Πατήρ λέγεται πρός τόν Υιόν ού γάρ έστι Πατήρ ό Υιός και κύ- 

ιο ριος πρός τήν δουλεύουσαν κτίσιν, κυριεύει γάρ ό Θεός των έν 
χρόνφ κάϊ έν αίώνι και αύτών των αιώνων' το δέ κυριεύειν 
άκτιστός έστιν ένέργεια Θεού διαφέρουσα τής ούσίας, ώς πρός 
έτερόν τι λεγομένη, δπερ αύτός ούκ έστιν.

126 Οί Εύνομιανοί παν δπερ έπ) Θεού λέγεται ούσίαν είναι λέ- 
ΐ5 γουσιν, ϊνα τήν άγεννησίαν ούσίαν είναι δογματίσωσι και τόν 

Υίόν έντεΰθεν, ώς του Πατρός διαφέροντα, είς κτίσμα, τό γε είς 
αύτούς ήκον, κατασπάσωσι. Καί ή πρόφασις αύτοΐς, ίνα, φασί, 
μή δύο γένοιντο Θεοί, 6 τε πρώτος ώς άγέννητος και ό δευτερεύ- 
ων τούτου ώς γεννητός ύπάρχων. Κατά μίμησιν τούτων κάϊ οί 

2ο Άκινδυνιανόϊ παν δπερ έπ\ Θεού λέγεται ούσίαν είναι λέγουσιν, 
ϊνα τήν μή χωριζομένην, διαφέρονσαν δέ τής ούσίας του Θεού 
ένέργειαν, ώς έκείνης ούσαν, μετεχομένην μέντοι παρά των 
ποιημάτων («πάντα» γάρ, φησί, «μετέχει προνοίας έκ τής παν- 
αιτίου θεότητος έκβλυζομένης»258), δυσσεβώς είς κτίσμα κα- 

25 τασπάσωσι. Κα\ ή πρόφασις αύτοΐς, ϊνα, φασί, μή δύο γένοιντο 
θεότητες, ή τε ύπέρ έπωνυμίαν κάϊ αιτίαν και μέθεξιν τρισυπό
στατος ούσία, καϊ ή έζ αύτής προερχομένη, μετεχομένη δέ κάϊ
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ότι, επειδή τό γεννά ν καί τό γεννάσθαι είναι διάφορα, γ ι’ αυτό  
καί είναι διαφορετικές ουσίες, καί γ ιά  τούς Ά κ ινδ υ νια νο ύ ς  πού  
δέχονται δτι δεν είναι ό  ίδιος Θεός, αυτός πού εχει καί τη θεία  
ουσία καί τη θεία ενέργεια , έπειδή νομ ίζουν δτι κάθε τι πού  
λέγεται γ ιά  τον Θ εό είναι ουσία καί ισχυρίζονται δτι, ά ν  ύπάρ- 
χη κάποια διαφορά θείας ουσίας καί ενέργειας, θά  είναι πολλοί 
καί διάφοροι θεοί, άποδεικνύεται δτι δεν λέγεται κατ’ ουσίαν  
κάθε τι πού λέγεται γ ιά  τον Θεό, άλλά λέγεται καί άναφορικά, 
δηλαδή σε σχέσι προς κάτι, πού αύτός δεν είναι* δπως ό Π ατήρ  
λέγεται σε σχέσι με τον ΥΙό. Δ ιότι ό  Υ ιός δεν είναι Π ατήρ καί 
Κύριος σε σχέσι με τήν δουλεύουσα κτίσι* διότι ό  Θ εός κυριαρ
χεί επί τών ευρισκομένων στο χρόνο καί οτόν αίώνα καί έπ ί των 
ιδίων τών αιώνων. Τ ό κυριαρχείν δμως είναι άκτιστη ένέργεια  
τού Θ εού, πού διαφέρει ά π ό  τήν ούσία, λεγάμενη σχετικά μέ 
κάτι άλλο τό οποίο  δέν είναι αύτός.

126 οί Ε ύνομιανοί Ισχυρίζονται δτι κάθε τι πού λέγεται γ ιά  
τόν Θ εό είναι ουσία, ώστε νά  δογματίσουν δτι ή άγεννησία είναι 
ουσία κι' άπό αυτό νά  υποβιβάσουν τόν ΥΙό, δσο έξαρτάται άπό  
αύτούς, σέ κτίσμα, άφού τάχα διαφέρει άπό τόν Πατέρα. Καί ή 
πρόφασίς τους είναι, λέγουν, νά  μή γ ίνουν δύο θεοί, ό  πρώτος ά- 
γέννητος καί ό  δεύτερος γεννητός. Α ύτούς μιμούμενοι οί Ά κ ιν -  
δυνιανοί λέγουν, δτι είναι ουσία κάθε τι πού λέγεται γ ιά  τόν  
Θ εό, μέ σκοπό νά  ύποβιβάσσυν δυσσεβώς σέ κτίσμα τήν ένέρ- 
γεια  πού δέν χωρίζεται ά π ό  τήν ούσία τού Θ εού άλλά διαφέρει 
ά π ό  αυτή, άφού προέρχεται άπό αυτήν, μετέχεται δμως ά π ό  τά  
ποιήματα (διότι, λέγει, «όλα μετέχουν της πρόνοιας πού έκβλύ- 
ζεται ά π ό  τήν παναίτια θεότητα»25̂ . Κ αί ή πρόφασίς τους, δπω ς  
λέγουν, είναι νά  μή γ ίνου ν  δύο θεότητες, ή επάνω  ά π ό  έπω νυ- 
μία καί αιτία καί μέθεξι τρισυπόστατη ούσία, καί ή ά π ό  αύτήν  
προερχόμενη, μετεχόμενη καί όνομαζόμενη ένέργεια  τού Θ εού. 258

258. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου ПеЫ ovQceviov ίεςαοχίας 4,1, Φιλοκαλία 
3,256. PG 3 ,177C ’
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όνομαζομένη, τού Θεού ένέργεια. Και γάρ ού σννορώσιν δτι κα- 
θάπερ ό Θεός κα) Πατήρ, Πατήρ λέγεται προς τον ίδιον Υιόν 
καί άκτίστως έχει τό Πατήρ είναι, εί και μή ούσίαν σημαίνει το 
Πατήρ, οΰτω κα\ τήν ένέργειαν άκτίστως έχει ό Θεός, εί και 

5 διαφέρει τής ούσίας ή ένέργεια. Кал δτε μίαν Θεότητά φαμεν, 
πάντα δσα έστιν ό Θεός φαμέν, και τήν ούσίαν και τήν ένέρ- 
γειαν. Εκείνοι τοιγαρούν είσιν οί διχοτομούντες δυσσεβώς τήν 
μίαν του Θεού θεότητα είς κτιστοί και άκτιστα.

127 Συμβεβηκός έστι τό γινόμενον και άπογινόμενον, άφ ’ ού 
/ока) τά Αχώριστα συμβεβηκότα συνορώμεν259. "Εστι δέ πως

συμβεβηκός κα) τό φυσικώς προσόν, ώς αύξόμενόν τε και 
μειούμενον, καθάπερ έν τή λογική ψυχή ή γνώσις. Άλλ’ ούδέν 
τοιοΰτον έν τφ Θεφ, δτι δή παντάπασιν Αμετάβλητος μένει, δι ’ 
ήν αιτίαν ούδέν αότφ κατά συμβεβηκός λέγοιτ’ άν. Ού μήν παν 

/5 δπερ έπ) Θεού λέγεται ούσίαν σημαίνει ' λέγεται γάρ κα) τό πρός 
τι, δπερ Αναφορικόν έστι κα) Αναφοράς πρός έτερον, Αλλ ’ ούκ 
ούσίας έστ) δηλωτικόν. Τοιούτόν έστι και ή θεία ένέργεια έπ) 
Θεού' ούτε γάρ ούσία έστϊν ούτε συμβεβηκός, εί κα) συμβεβηκός 
πως έστι παρ’ών καλείται θεολόγων, δεικνύντων τούτο μόνον, 

2ο δτι έστιν έν τφ Θεφ κα) ούσία ούκ έστιν.

128 "Οτι ή θεία ένέργεια, εί κα) συμβεβηκός έστιν δπως λέγε
ται, άλλ’ ένθεωρείται τφ Θεφ κα) σύνθεσιν ούκ έμποιεΐ, και 
Γρηγόριος ό της θεολογίας έπώνυμος, γράφων περί τού Αγίου 
Πνεύματος, ήμάς διδάσκει' «τό Πνεύμα γάρ», φησί, «τό άγιον ή

2$ των καθ ’ έαυτό ύφεστηκότων έστιν ή των έν έτέρω θεωρουμέ- 
νων ων τό μέν ούσίαν καλούσιν οί περί ταΰτα δεινοί, τό δε συμ
βεβηκός. Εί γούν συμβέβηκεν, ένέργεια τοΰτ’ άν είη Θεού. Τί
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Διότι δεν άντιλαμβάνονται ότι, όπως ό Θ εός καί Π ατήρ λέγεται 
Πατήρ σε σχέσι με τον ΥΙό του καί έχει την ιδιότητα του Π α- 
τρός άκτίστως, άν καί τό όνομα Πατήρ δεν σημαίνει ουσία, έτσι 
ό Θ εός έχει καί τήν ενέργεια άκτίστως, άν καί διαφέρει άπ ό  τήν  
ουσία ή ένέργεια. Καί όταν άναφέρωμε μία θεότητα, δηλώνομε 
όλα όσα είναι ό  Θ εός, καί τήν ουσία καί τήν ενέργεια. Ε π ο μ έ 
νως εκείνοι είναι πού διχοτομούν δυσσεβώς τή ν μία θεότητα  
τού Θεού σε κτιστά καί άκτιστα.

Συμβεβηκός είναι τό γινόμ ενο  καί ά π ογινόμ ενο , ά π ό  τό  
όποιο άντιλαμβανόμαστε καί τά άχώριστά του συμβεβηκότα259. 
Συμβεβηκός κατά κάποιο τρόπο είναι καί τό φυσικώς προσόν, 
άφού αύξάνεται καί μειώνεται, όπως στή λογική ψυχή ή γνώ - 
σις. ’Α λλά δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο στον Θεό, διότι μένει εντε
λώς άμετάβλητος* γ ι’ αυτή τήν αιτία δεν θά μπορούσε τίποτε σ ’ 
αύτόν ν’ άποδοθη κατά συμβεβηκός. Δ έν  σημαίνει όμως ουσία  
κάθε τι πού λέγεται γ ιά  τον Θεό* διότι γ ι’ αύτόν λέγεται καί τό 
προς κάτι, πού είναι άναφορικό καί δηλώνει άναφ ορά πρός άλ
λο, άλλά όχι ουσία. Τέτοιο πράγμα στον Θ εό είναι καί ή θεία  
ένέργεια* διότι ούτε ουσία είναι ούτε συβμεβηκός, ά ν καί άπό  
μερικούς θεολόγους ονομάζεται κατά κάποιον τρόπο συμβεβη
κός, πού δείχνουν αύτό μόνο, ότι υπάρχει μέσα στον Θ εό καί ότι 
δέν είναι ουσία.

128 "Οτι ή θεία ένέργεια, άν καί κατά κάποιον τρόπον λέγεται 
καί συμβεβηκός, όμως παρατηρεΐται στον Θεό καί δέν προκαλεΐ 
σύνθεσι, μάς διδάσκει ό επώνυμος της θεολογίας Γρηγόριος, 
γράφοντας περί τού αγίου Πνεύματος* «Τό Πνεύμα», λέγει, «τό 
άγιο είναι ή άπό τά ύφιστάμενα καθ’ έαυτά ή άπό τά παρατη
ρούμενα σέ άλλο, άπό τά οποία τό πρώτο τό ονομάζουν ουσία 
οί ειδήμονες σ’ αυτά, τό άλλο συμβεβηκός. "Αν λοιπόν έχη συμ- 
βη, αύτό θά ήταν ενέργεια τού Θεού. Διότι τί άλλο είναι ή τίνος

259. Ίωάννου Δαμασκηνού, Διαλεκτικά 5,1 -2, KoCter 7,82.
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γάρ έτερον ή τίνος; Τούτο γάρ πως και φεύγει σύνθεσιν»260. 
Τούτο λέγων φανερώς, ώς εί των έν τω Θεω Θεωρό υμένων 
έστί, διό και ούκ ούσία άλλα συμβεβηκός έστι κάϊ Πνεύμα όνο- 
μάζεται, ούδέν έτερον είναι δυνατόν εί μη ένέργειαν Θεού. Τούτο 

5 γάρ έδήλωσεν είπών, «τί γάρ έτερον; 'Ή  τίνος;». Προσκατα- 
σκευάζων δέ, πώς ούδέν έτερον, ού ποιότητα, ού ποσότητα, ή τι 
των τοιούτων ένθεωρεΐσθαι τω Θεφ δυνατόν, άλλ ’ ένέργειαν 
μόνην, έπιφέρεν «τούτο γάρ πως και φεύγει σύνθεσιν». Πώς δε 
ή ένέργεια ένθεωρουμένη τω Θεω φεύγει την σύνθεσιν; Επειδή 

ιομόνος άπαθεστάτην έχει την ένέργειαν, ένεργών μόνον, άλλ’ 
ούχ\ καί πάσχων κατ' αύτήν, ούδέ γινόμενος, ούδέ άλλοιούμε- 
νος.

129 "Ότι δέ κα\ άκτιστον οΰσαν οϊδε ταύτην την ένέργειαν ό
Θεολόγος, άνωτέρω μικρόν αύτός έδειξε, προς τό κτίσμα ταύ- 

ΐ5 την άντιδιαστείλας. «Τών καθ’ ήμάς» γάρ, φησί, «σοφών, οί 
μέν ένέργειαν τό Πνεύμα ύπέλαβον, οί δέ κτίσμα, οί δέ Θεόν»261. 
Θεόν μέν οδν ένταυθα την ύπόστασιν αύτήν λέγει, πρός δέ τό 
κτίσμα άντιδιηρημένην δείξας τήν ένέργειαν, μή είναι κτίσμα 
σαφώς ύπέδειξεν. Αλλά κα) μικρόν προϊών, κίνησιν Θεού ταύ- 

2ο την είπε τήν ένέργειαν. Πώς οΰν ούκ άκτιστος ή του Θεού κίνη- 
σις, περί ής κα) Δαμασκηνός ό θεοφόρος, έν νθ ' κεφαλαίω γρά
φω ν, «ένέργεια μέν έστι», φησίν, «ή δραστική κα) ούσιώδης της 
φύσεως κίνησις, ένεργητικόν δέ ή φύσις, έζ ής ή ένέργεια πρόει- 
σιν, ένέργημα δέ τό τής ένεργείας άποτέλεσμα, ένεργών δέ ό κε- 

25 χρημένος τή ένεργείφ, ήτοι ή ύπόστασις»;262

120 Οί Ακινδυνιανο) έκ του τόν Θεολόγον ένταυθα φάναι, «εί 
δέ ένέργεια, ένεργηθήσεται κα) ούκ ένεργήσει, και όμου τω

260. Γρηγ. θεολόγου, /Μγος 31, θεολογικός 5,6. σ. 228* PG 36,140Α.
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άλλου; Δ ιότι αυτό ξεφεύγει κατά κάποιο τρόπο τη σύνθεσι»260. 
Λ έγει φανερά τοΰτο, ότι ά ν  είναι άπό τά παρατηρούμενα μέσα  
στον Θεό, γ ι’ αυτό καί δεν είναι ουσία άλλά συμβεβηκός και ο 
νομάζεται Πνεύμα, δεν είναι δυνατό νά  είναι τίποτε άλλο παρά  
ενέργεια Θεού. Δ ιότι αύτό άκριβώς έδήλωσε με τό λόγο* «διότι 
τί άλλο είναι ή τίνος άλλου;». ’Α φ ού είπε πρώτα, πώς είναι δυ
νατό νά  μή ύφίσταται μέσα στον Θ εό τίποτε άλλο, ούτε ποιότη
τα ούτε ποσότητα ή άλλο παρόμοιο, άλλά μόνο ένέργεια, προσ
θέτει* «διότι αύτό ξεφ εύγει κατά κ ά π ο ιο  τρόπο  τη σύνθεσι». 
Πώς όμως ή ενέργεια πού παρατηρεΐται μέσα στον Θ εό ξεφεύ
γε ι τή σύνθεσι; Ε π ε ιδ ή  μόνος έχει άπαθέστατη τη ν ενέργεια , 
ένεργώ νιας μόνο, άλλ’ όχι καί πάσχοντας κατ’ αυτήν, ούτε γ ινό 
μενος ούτε άλλοιούμενος.

129 "Οτι καί ό  Θ εολόγος άναγνω ρίζει δτι ή ένέργεια αυτή εί
ναι καί άκτιστη, τό έδειξε ό ίδιος λίγο  παραπάνω , διακρίνσντάς  
την άπ ό  τό κτίσμα. Δ ιότι λέγει, «άπό τούς σοφούς μας, άλλοι έκ- 
λαμβάνουν τό Π νεύμα ένέργεια , άλλοι κτίσμα, άλλοι Θ εό»261. 
Θ εό λοιπόν λέγει έδώ την ίδια  την ύπόστασι. Δ είχνοντας δμως 
δτι ή ενέργεια είναι διακεκριμένη άπ ό  τό κτίσμα, υποδεικνύει 
σαφώς δτι δέν είναι κτίσμα. ’Α λλά καί λίγο παρακάτω ώνόμασε 
την ένέργεια αυτή κίνησι του Θ εού. Πώς λοιπόν δέν είναι άκτι
στη ή κίνησις τού Θ εού, γ ιά  τήν όποια  καί ό  Δαμασκηνός θεο
φόρος, γράφ οντας στό πεντηκοστό ένατο κεφάλαιο λέγει, «έν- 
έργεια είναι ή δραστική καί ουσιώδης κίνησι της φύσεως, ένερ- 
γητικό ή φύσις, άπ ό  τήν όποια  προέρχεται ή ένέργεια, ένέργημα  
τό άποτέλεσμα της ενέργειας, καί ένεργώ ν αυτός πού χρησιμο
ποιεί τήν ένέργεια, δηλαδή ή ύπόστασίς»,*262

1 3 0  ΟΙ Άκινδυνιανοί, άπό τήν έκφρασι αύτή τού Θεολόγου, 
«άν είναι ένέργεια, θά ένεργη&η καί δέν θά ένεργήση, καί μαζί

261. Αύτόθι 5,5, PG 36,137.
262. 'Εχδοσις άχριδής όοθοδόξρυ ίάσχεως 59, PG 94,1048Α.
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ένεργηθήναι παύσεται»263, κτιστήν έντεΰθεν ύπενόησαν και 
άπεφήναντο την Θείαν ταύτην ένέργειαν. Ήγνόησαν yap δτι το 
ένεργεϊσθαι και έπϊ των άκτιστων λέγεται, ώς και ό Θεολόγος 
ούτος δείκνυσιν άλλαχοΰ γράφων «εί δε ένεργείας όνομα ό Πα- 

5 τήρ, τούτο ένεργηκώς άν είη το όμοούσιον»264. Φησί δε και ό 
Δαμασκηνός Θεοφόρος, «έν δεξιά τ°ΰ Πατρος ό Χριστός έκάθι- 
σε, Θεϊκώς ένεργών την των όλων πρόνοιαν»265. Άλλ’ ουδέ τό 
κατέπαυσε τφ άκτίστφ τής ένεργείας προσίσταται. Κατά γάρ τό 
δημιουργεϊν άρχεται ό Θεός και παύεται, ώς και ό Μωϋσής 

ίο φησιν, δτι «κατέπαυσεν ό Θεός άπό πάντων των έργων ών 
ήρξατο ποιήσαι»266. Τό μέντοι δημιουργεϊν τούτο, καθ’ δ άρχε- 
ται ό Θεός καί παύεται, φυσική και άκτιστός έστιν ένέργεια 
Θεού.

131 Ό Θειος αδθις Δαμασκηνός μετά τό είπεϊν δτι ένέργειά 
η έστιν ή δραστική καί ούσιώδης τής φύσεως κίνησις, θέλων δεϊ- 

ξαι ώς τήν τοιαύτην ένέργειαν ό Θεολόγος είπεν ένεργεϊσθαι τε 
καί παύεσθαι, προσεπήνεγκεν267’ «Ίστέον, ώς ή ένέργεια κίνη- 
σίς έστι κα\ ένεργεϊται μάλλον ή ένεργεϊ, καθώς φησιν ό Θεολό
γος Γρηγόριος έν τφ Περί του άγιου Πνεύματος λόγω268. Έί δέ 

2ο ένέργεια έστιν, ένεργηθήσεται δηλονότι καί ούκ ένεργήσει, καί 
όμου τφ ένεργηθήναι παύσεταιΦανερόν οίν ώς οι τά Βαρ
λαάμ καί Άκινδύνου φρονοΰντες, κτιστήν είναι δογματίζοντες 
ήν ένταΰθα Γρηγόριος ό Θεολόγος εϊρηκεν ένέργειαν, αύτήν τήν 
φυσικήν καί ούσιώδη του Θεού ένέργειαν φρενοβλαβώς εις κτί- 

25 σμα κατασπώσιν' ήν ό ιερός Δαμασκηνός, μή ένεργουμένην μό
νον, άλλά καί ένεργούσαν ύποφήνας, άκτιστον ύπάρχουσαν πα- 
ρέστησεν. "Οπως γε μήν ού διαφωνεί κατά τούτο πρός τόν τής 
θεολογίας έπώνυμον, έν τοΐς διά πλάτους μοι Λόγοις άποδέδει- 
κται269.

263. Γρηγορίου θεολόγου. Λόγος 31, θεολογικός 5,6. PG 36,140Α.
264. Γ ρηγορίου θεολόγου, Λόγος 29, θεολογικός 3,16. PG 36,96ΑΒ.
265. "Εκδοοις όρθοδόξον κίστεως 74. PG 94, 1104Α.
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μέ τό πού θά ένεργηθη, θά παυθη»263, ύπενόησαν άπό εδώ και 
διεκήρυξαν δτι είναι κτιστή ή θεία αύτή ενέργεια Διότι αγνόη
σαν ότι τό ένεργεϊσθαι λέγεται καί γιά τά άκτιστα, όπως δείχνει 
καί ό Θεολόγος αυτός γράφοντας άλλου- «άν ό όρος Πατήρ εί
ναι όνομα ενέργειας, αυτό θά είχε ενεργήσει τό όμοούσιο»264. 
’Αλλά καί ό Δαμασκηνός θεοφόρος λέγει* «ό Χριστός έκάθισε 
στά δεξιά του Πατρός, ένεργώντας θεϊκώς την πρόνοια των 
όλων»265. ’Αλλ’ ούτε τό «κατέπαυσε» δεν άντιτίθεται προς τό ά
κτιστο της ενέργειας. Διότι ό Θεός αρχίζει καί παύει τη δημι
ουργία, δπως λέγει καί ό Μωυσης, ότι «κατέπαυσε ό Θεός όλα 
τά έργα πού άρχισε νά κατασκευάζη»266 267 268 269. Τό δημιουργεΐν όμως 
αυτό, κατά τό οποίο άρχίζει ό Θεός καί παύει, είναι φυσική καί 
άκτιστη ενέργεια του Θεού.

131 Ε π ίσ η ς  ό θείος Δ αμασκηνός, άφοΰ είπε ότι ή δραστική  
καί ουσιώδης κίνησις της φύσεως είναι ένέργεια, θέλοντας νά  
δείξη ότι γ ι’ αυτήν την ένέργεια είπε ό Θ εολόγος ότι ένεργεΐται 
καί παύεται, πρόσθεσε* «πρέπει νά  γνωρίζουμε ότι ή ένέργεια εί
ναι κίνησις καί ένεργεΐται μάλλον πα ρά  ενεργεί2*7, δπως λέγει ό  
θεολόγος Γρηγόριος στό Λ ό γ ο  π ερ ί τοϋ  α γίο υ  Π νεύματοςw - 'άν 
είναι ένέργεια, προφανώ ς θά ένεργηθη καί δέν θά ένεργήση, 
καί μ α ζί μέ τό πού  θά  ένερ γη θ η , θά  π α υθη ’». Ε ίνα ι λ ο ιπ ό ν  
φανερό ότι οί όμόφρσνες τοϋ  Βαρλαάμ καί Ά κ ινδύνσυ , δογμα
τίζοντας ότι είναι κτιστή αύτή τήν όποια  έδώ ό  Γρηγόριος θεο
λόγος όνομ ά ζα  ένέργεια, κατεβάζουν φρενοβλαβώς σέ κτίσμα  
τήν ίδια  τή φυσική καί ουσιώδη ένέργεια τού Θ εού, ένώ ό  Ιερός 
Δαμασκηνός, πού τήν έχαρακτηρισε όχι μόνο ένεργούμενη άλ- 
λά καί ένεργοϋσα, τήν παρέστησε άκτιστη. Τ ό ότι δέν διαφω νεί 
ώς προς αυτό ό  Δαμασκηνός μέ τόν επώ νυμο της θεολογίας, τό  
έχω άποδείξει στις έκτενεϊς πραγματείες μου*9.

266. Γεν. 2,2.
267. 'ΕχδοαςάχριβήςόρΘοόόξουΜσϊεως 59, PG 94.948Α.
268. Λόγος 31, θεοΚσγιχός 5,6, PG 36Д40А.
269. Πρός Άχίνδννσν Άνηρρηπκός 6,79 - 81, Συγγράμματα τ. ι
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132 Τά ύποστατικά ιδιώματα άναφορικώς κάν τώ Θεώ προς 
άλληλα λέγεται· και διαφέρουσιν άλλήλων αί υποστάσεις, άλλ’ 
ού κατ’ ούσίαν. "Εστι δ ’ ώς και προς την κτίσιν άναφορικώς ό 
θεός λέγεται' ού γάρ ώσπερ λέγεται προαιώνιος, προάναρχος,

5 μέγας, άγαθός, ό Θεός, ή παναγία Τριάς, οΰτω δύναται λέγεσθαι 
καί Πατήρ, ού γάρ έκάστη τών ύποστάσεων, άλλα μία τών 
τριών ύπάρχει ό Πατήρ, έξ ού και είς δν άνάγεται τά έξης. Προς 
μέντοι την κτίσιν, διά το £ν έργον είναι τών τριών έκ μηδαμή 
μηδαμώς δντος προαχθέν καί διά την τών υιών υπό τής χορη- 

ιο γουμένης κοινής τών τριών χάριτος είσποίησιν, πατήρ λέγοιτ’ 
&ν κα\ ή τριάς, το γάρ «Κύριος ό Θεός σου, Κύριος είς έστιν»270 
κάϊ τό «Πατήρ ήμών είς ό έν τοΐς ούρανοις»271 ένα Κύριον кал 
Θεόν ήμών τήν άγίαν Τριάδα φησί, και δή κα) Πατέρα ήμών, 
διά τής αύτοδ χάριτος ήμας άναγεννώντα' λέγεται δέ άναφορι- 

ΐ5 κώς, καθάπερ έφημεν, κα) ό Πατήρ μόνος προς τον όμοούσιον 
Υίόν Πατήρ, ό αύτός δέ λέγεται κα) άρχή πρός τόν Υίόν τε και 
τό Πνεύμα, λέγεται δέ κα) πρός τήν κτίσιν ό Πατήρ άρχή, άλλ ’ 
ώς κτίστης κα) δεσπότης τών κτισμάτων πάντων. "Οταν οδν 
ταυτα πρός τήν κτίσιν ό Πατήρ λέγηται, άρχή έστι κα) ό Υίός, 

2ο κα) οΰκ είσι δύο άρχαί, άλλά μία' κα) γάρ άναφορικώς λέγεται 
κα) ό Υίός άρχή ώς πρός τήν κτίσιν, ώσπερ κα) δεσπότης πρός 
τά δούλα. Ούκοδν ό Πατήρ κα) ό Υίός μετά τού Πνεύματος ώς 
πρός τήν κτίσιν μία άρχή έστι κα) εϊς δεσπότης κα) είς κτίστης 
κα) εϊς Θεός τε κα) Πατήρ και προμηθεύς και έφορος, κα) τάλλα 

25 πάντα. Κα) τών τοιούτων έκαστον ούκ έστιν ούσία* ού γάρ &ν 
πρός έτερον άναφορικώς έλέγετο, εϊπερ ήν αύτοδ ούσία.

133 Θέσεις κα) έξεις κα) τόποι κα) χρόνοι κα) εί τι τοιοδτον, ού 
κυρίως έπ) τού Θεού λέγονται, άλλά μεταφορκώς* τό δέ ποιεϊν

270. Δευτ. 6,4. Μάρκ. 12,29.
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132 Τ ά υποστατικά ιδιώματα λέγονται καί στο Θ εό άναφορικά  
προς άλλη λα. Καί οί ύποστάσεις διαφέρουν μεταξύ τους, άλλ’ 
όχι κατ’ ουσίαν. Μερικές φορές πάλι ό  Θ εός λέγεται καί άνα φ ο
ρικά προς την κτίσι. Δ ιότι ό  Θεός, ή παναγία  Τριάς, δέν μπορεί 
νά  λέγεται Πατήρ μέ τον τρόπο πού λέγεται προαιώ νιος, προά- 
ναρχος, μέγας, άγαθός* διότι ό  Πατήρ δέν είναι ή καθεμία, άλλά  
μόνο μία άπ ό  τις τρεις υποστάσεις, άπό τον οποίο προέρχονται 
καί στον όπ ο ιο  έπανέρχονται τά επόμενα δύο. Σχετικά μέ τη 
κτίσι βέβαια, έξ αιτίας του ότι είναι ένα  έρ γο  των τριών, πού  
παρήχθηκε άπό τό μη ύπάρχον κάθολου πουθενά, καί έξ αιτίας 
τής υιοθεσίας των υιώ ν άπ ό  την χάρι πού χορηγείτα ι κοινώ ς  
άπ ό τούς τρεις, θά μπορούσε νά  όνομασθή καί ή Τριάς Πατήρ. 
Διότι τό «Κύριος ό  Θ εός σου, ένας Κύριος είναι»270, καί τό «ένας  
Π ατέρας μας ύπάρχει, αύτός πού εύρίσκεται στούς ουρανούς»271, 
λέγει ένα Κ ύριο καί Θ εό μας την αγία  Τριάδα, καί μάλιστα τόν  
λέγει καί Π ατέρα μας, άφου μάς άναγεννά  διά  τής χάριτός του* 
λέγεται όμως, όπω ς είπαμε, ό  Πατήρ καί μόνος του Πατήρ ά να 
φ ορικά προς τόν όμοούσιο Υ ιό. Ό  ίδ ιος έπίσης λέγεται καί 
άρχή σέ σχέσι μέ τόν Υ ίό καί τό Π νεύμα, άλλά λέγεται ό  Π ατήρ  
άρχή σέ σχέσι καί προς την κτίσι, άπλώς όμως ώς κτίστης καί ώς 
δεσπότης όλω ν τών κτισμάτων. "Οταν λοιπόν όνομάζεται έτσι 
σέ σχέσι μέ την κτίσι ό  Πατήρ, είναι άρχή καί ό  Υ ίός καί δέν εί
ναι δυο άρχές άλλά μία* διότι καί ό  Υ ίός λέγεται άρχή άνα φ ο
ρικά προς την κτίσι, όπω ς καί δεσπότης σέ σχέσι προς τά  δούλα. 
Ε π ομ ένω ς ό  Πατήρ καί δ Υ ίός μαζί μέ τό Π νεύμα ώς πρός την  
κτίσι είναι μία άρχή κι* ένας δεσπότης κι’ ένας κτίστης κι’ ένας  
Θ εός καί Πατήρ καί προμηθεύς καί έφορος, καί όλα τά άλλα. 
Τ ό καθένα όμως ά π ό  αυτά δέν είναι ουσία· διότι δέν θά έλεγό
ταν έτσι άναφορικά πρός άλλο, άν ήταν ουσία του.

133 θ έσ εις  καί έξεις καί τόποι καί χρόνοι καί τά παρόμοια  δέν  
λέγονται κατά κυριολεξία γ ια  τον Θ εό, άλλά μεταφορικά, ενώ

271. Afore. 6,9. 23,9.
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και ένεργεΐν έπι μόνου του Θεού άληθέστατα άν λέγοιτο. Μόνος 
γάρ ό θεός ποιεί αυτός δέ ού γίνεται ούδέ πάσχει, όσον εις την 
αύτοδ ούσίαν άνήκεν και μόνος διά πάντων έκαστον ποιεί και 
μόνος έκ μηδαμή μηδαμώς δντων ποιεί, παντοδύναμον έχων 

5 την ένέργειαν, καθ’ήν και πρός την κτίσιν άναφορικώς λέγεται 
κα\ τό δυνάμει έχεν δύναται γάρ αυτός εις την έαυτοΰ φύσιν τι 
παθεΐν οϋδέν ούδαμή, δύναται δέ προσθεΐναι τοΐς ποιήμασιν εί 
βούλοιτο' τό μέν γάρ δυνάμει παθεΐν έχειν και προσλαβεΐν τι 
κατ’ ούσίαν, άσθενείας έστί, τό δέ δυνάμει ποιεΐν έχειν και 

ιο προστιθέναι τοΐς ποιήμασιν όπότε βούλοιτο, Θεοπρεπούς τε 
κα) παντοκρατορικής ισχύος.

134 Πάντων των δντων εις δέκα συγκεφαλαιουμένων272, ού
σίαν λέγω, ποσόν, ποιόν, πρός τι, πού, ποτέ, ποιεΐν, πάσχειν, 
έχειν, κεΐσθαι, καί των έφεζής τη ούσίφ ένθεωρουμένων, ό 

is θεός ούσία ύπερούσιός έστιν, ή ένθεωρεΐται μόνα τό πρός τί τε 
κα) τό ποιεΐν, ούδεμίαν έμποιουντα ταύτη σύνθεσιν ή άλλοίω- 
σιν ποιεί γάρ τά πάντα ό θεός, μηδέν αύτός πάσχων κατ' ού
σίαν. "Εστι δέ κα) κτίστης πρός την κτίσιν κα) άρχή κα) δεσπό
της, αύτής ήργμένης κα) αύτής δουλευούσης. !Αλλά και πατήρ 

2ο ήμών έστιν, άναγεννών ήμας τή χάρην έστι δέ και Πατήρ πρός 
τόν μηδαμώς ήργμένον χρονικώς Υίόν, κα) Υίός πρός τόν Πα
τέρα κα) πρόβλημα Πατρός τό Πνεύμα, συναΐδιον Πατρί τε και 
Υίφ, μιας δντα κα) της αύτής ούσίας. Οί δέ λέγοντες ούσίαν εί
ναι μόνον τόν θεόν, μηδέν έχουσαν ένθεωρούμενον, ούδέ τό 

25 ποιεΐν κα) ένεργεΐν, ούδέ τό πρός τι έχειν τόν θεόν κατασκευά- 
ζουσιν’ είδέμή ταΰτα έχει δν αύτο) νομίζουσι θεόν, ούδέ ένεργός
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τό δημιουργεΐν καί τό ένεργείν θά μπορούσε νά  λέγεται σωστά 
μόνο στην περίπτωσι του Θεού* διότι μόνο ό  Θ εός δημιουργεί, 
αυτός όμως δέν γίνεται ούτε πάσχει, όσο άφορά στην ουσία του* 
καί μόνο αυτός κατασκευάζει τό καθένα άνάμεσα σέ όλα  τά  
πράγματα καί μόνο αυτός κατασκευάζει άπ ό  μη όντα καθόλου  
πουθενά , διότι έχει παντοδύναμη  ένέρ γεια , κατά τη ν ο π ο ία  
λέγεται καί άναφορικά με την κτίσι καί εχει τό δυνάμει, διότι ό  
ίδιος μέσα στη φύσι του δέν μπορεί με κανένα τρόπο νά  πάθη  
τίποτε, μ πορ εί όμω ς νά  προσθέση στά π ο ιή μ α τα , ά ν  θά  τό  
ήθελε- διότι τό νά εχη τή δυνατότητα νά  πάθη καί νά προσλάβη  
κάτι κατά την ουσία του, είναι γνώ ρισμα άδυναμίας, τό νά  εχη 
όμως τή δυνατότητα νά  ποιή καί νά  προσθέτη στά ποιήματα, 
ό π ο τ ε  θ ά  ή θ ε λ ε , ε ίν α ι  γ ν ώ ρ ισ μ α  θ ε ο π ρ ε π ο ΰ ς  κ α ί  
παντοκρατορικής δυνάμεως.

134 Έ νώ  όλα τά όντα συνοψ ίζονται σέ δέκα272, δηλαδή ουσία, 
π οσ όν , π ο ιό ν , π ρ ος  κάτι, π ο υ , ποτέ, π ο ιε ΐν , π ά σ χειν , έχειν , 
κεΐσθαι, καί στά υπόλοιπα που ύφίστανται μέσα στην ουσία, ό  
Θεός είναι υπερούσια ουσία, στην οποία  μέσα παρατηρούνται 
μόνο τό προς κάτι (δηλαδή ή άναφορά), καί τό ποιεΐν, πού δέν  
προκαλουν σ’ αυτήν καμμιά σύνθεσι ή άλλοίωσι. Δ ιότι ό  Θ εός  
π οιεί τά  π ά ντα , χω ρίς αύτός νά  πάσχη  τίπ οτε ώς π ρ ο ς  τή ν  
ουσία. Είναι όμως καί κτίστης σέ σχέσι πρός τήν κτίσι καί άρχή  
καί δεσπότης, ένώ αυτή έχει άρχή καί είναι δουλική. ’Α λλά  καί 
Πατέρας μας είναι, διότι μάς άναγεννά  μέ τή χάρι* είναι επίσης 
Πατήρ σέ σχέσι πρός τον ΥΙό πού δέν έχει κατά κανένα τρόπο  
άρχίσει χρονικά, καί Υ ίός σέ σχέσι πρός τόν  Π ατέρα, ένώ  τό  
Π νεύμα είναι πρόβλημα του Π ατρός συναΐδιο μέ τόν Π ατέρα  
καί τόν Υ ίό, πού είναι μιας καί της αύτής ουσίας. ’Ε κείνοι πού  
λέγουν, δτι ό  Θ εός είναι μόνο ουσία, πού δέν έχει τίποτε θεω
ρούμενο μέσα του, δέν κατοχυρώ νουν ότι ό  Θ εός έχει ούτε τό  
ποιεΐν καί ένεργείν ούτε τό πρός κάτι* άν όμως αύτός πού αυτοί

272. Στις δέκα κατ’ ’Αριστοτέλην κατηγορίες.
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έστιν, ούδέ δημιουργός, ουδέ ένέργειαν έχει ■ άλλ ’ ουδέ άρχή και 
κτίστης και δεσπότης, ούδέ Πατήρ ημών έστι κατά χάριν. Πώς 
γάρ άν εϊη ταΰτα, μη ένθεωρούμενα τή καθ ’ έαυτόν ούσίφ έχων 
τό πρός τί τε και το ποιεΐν; Συναναιρεΐται δέ και το τρισυπόστα- 

5 τον της θεότητος, εί μη τή του Θεού ούσίφ ένθεωρούμενόν έστι 
τό πρός τι. Ό δέ μη τρισυπόστατος, ούδέ του παντός δεσπότης 
ούδέ θεός. ’Άθεοι τοιγαροΰν είσιν οί οΰτω κατά τον Βαρλαάμ 
κα\ τόν Λκίνδυνον φρονούντες.

135 Έχει ό θεός κα\ δ μη έστιν ούσία. Ού μην δτι τούτο ούκ 
ίο έστιν ούσία, συμβεβηκός έστι τό γάρ μη μόνον ούκ άπογινόμε- 

νον, άλλ’ ούδ’ αΰξησιν ή μείωσιν ήντινουν έπιδεχόμενον ή έμ- 
ποιοΰν, ούκ έσθ’ όπως άν συναριθμοιτο τοΐς συμβεβηκόσιν. 
Άλλ’ ούχ δτι μήτε συμβεβηκός έστι τούτο μήτε ούσία, τών 
μηδαμή μηδαμώς δντων έστίν άλλ’ έστι και ώς άληθώς έστιν. 

is Ού συμβεβηκός δέ έστιν, έπειδή παντάπασιν άμετάβλητόν 
έστιν. Άλλ’ ούδέ ούσία' κα\ γάρ ού τών καθ’ έαυτό ύφεστηκό- 
των έστί. Διό καί συμβεβηκός πως έστι παρ’ών θεολόγων τού
το λέγεται, τούτο δεικνύντων μόνον, δτι ούκ έστιν ούσία. Τί γάρ; 
έπε) καϊ τών ύποστατικών έκαστον273 καί τών ύποστάσεων 

2ο έκάστη, δτι μήτε ούσία έστί μήτε συμβεβηκός έπ\ Θεού, διά τού
το τών μηδαμώς δντων έστίν; Άπαγε. Τόν αύτόν ούν τρόπον 
καί ή θεία τού Θεού ένέργεια, ούτε ούσία ούτε συμβεβηκός έστι, 
κα) τών μηδαμώς δντων ούκ έστι. Καί, Γν ’ είπω τό πάσι τοΐς θε- 
ολόγοις συνδοκοΰν, εί τώ βούλεσθαι ποιεί ό Θεός, άλλ’ ούχ
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νομίζουν Θεό δεν εχη αυτά τά προσόντα, δεν είναι ούτε ενεργός 
ούτε δημιουργός, ούτε έχει ενέργεια, καί έπομένως δέν είναι ού
τε άρχή καί κτίστης καί δεσπότης, ούτε είναι Πατέρας μας κατά 
χάρι. Διότι πώς θά μπορούσε νά είναι αυτά τά πράγματα, άν δέν 
εχη μέσα στην καθ’ έαυτόν ουσία τό προς κάτι καί τό ποιείν; 
’Αλλά άναιρειται μαζί με αυτά καί τό τρισυπόστατο της θεότη- 
τος, άν δέν ύπάρχη μέσα στην ουσία τού Θεού τό προς κάτι. Καί 
εκείνος πού δέν είναι τρισυπόστατος, δέν είναι ούτε τού παντός 
δεσπότης ούτε Θεός. Έπομένως είναι άθεοι εκείνοι πού έχουν 
αυτά τά φρονήματα σύμφωνα μέ τον Βαρλαάμ καί τον ’Ακίν
δυνο.

135 Ό  Θεός έχει κι’ εκείνο πού δέν είναι ουσία. "Ομως τό γε
γονός δτι τούτο δέν είναι ουσία, δέν σημαίνει δτι είναι συμβε- 
βηκός* διότι εκείνο πού όχι μόνο δέν άπογίνεται, άλλά δέν επι
δέχεται καί δέν προξενεί ούτε καμμιά αύξησι ή μείωσι, δέν είναι 
δυνατό νά συναριθμηθη μέ τά συμβεβηκότα. ’Αλλ’ έπίσης τό δτι 
δέν είναι ούτε συμβεβηκός ούτε ουσία δέν σημαίνει δτι είναι 
άπό εκείνα πού δέν υπάρχουν πουθενά καθόλου* άλλά υπάρχει 
καί άληθώς υπάρχει. Δέν είναι συμβεβηκός, γιά τό λόγο δτι εί
ναι εντελώς άμετάβλητος. ’Αλλά ούτε ουσία, διότι δέν είναι άπό 
τά καθ’ έαυτό υφιστάμενα. Γι* αυτό άπό μερικούς θεολόγους αυ
τό λέγεται κατά κάποιο τρόπο συμβεβηκός, πού δείχνουν αυτό 
μόνο, δτι δέν είναι ουσία. Τι δηλαδή; έπειδή κάθε υποστατικό273 
καί κάθε ύπόστασις δέν είναι ουσία ούτε συμβεβηκός έπί τού 
Θεού, γιά τό λόγο αυτόν δέν είναι καθόλου όν; Μακριά μιά τέ
τοια σκέψις. Κατά τόν ίδιο λοιπόν τρόπο καί ή θεία ένέργεια 
τού Θεού ούτε ουσία είναι ούτε συμβεβηκός, άλλά δέν είναι και 
άπό τά έντελώς άνύπρακτα. Καί, γιά νά άναφέρω εκείνο στό ό
ποιο συμφωνούν δλοι οί θεολόγοι, άν ό Θεός δημιουργή μέ τη 
βούλησι καί όχι άπλώς μέ τη φύσι, άρα άλλο είναι τό βούλεσθαι

273. Υποστατικό ιδίωμα είναι τό ιδίωμα πού άνήκει σέ μιά άπό τΙς τρεις 
υποστάσεις.
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άπλώς τώ πεφυκέναι, άλλο άρα το βούλεσθαι και έτερον το πε- 
φυκέναι. Εί δέ τούτο, και ή Θεία βουλή τής Θείας φύσεως έτερον. 
Τί οδν; 'Ότι ή βουλή τής φύσεως έτερόν έστιν έπι Θεού και ούκ 
έστιν ούσία, διά τούτο ούδαμώς έστιν; Οΰμενουν άλλ’έστι, και 

5 τού θεού έστι, τού μή ουσίαν μόνον άλλα και βουλήν έχοντος, 
καθ’ ήν ποιεί, κ&νμηδέ συμβεβηκός, ώς μηδεμίαν έμποιούσαν 
σύνθεσιν ή άλλοίωσιν274. "Εχει άρα ό Θεός кал δ ούσία και δ μή 
ούσία, κ&ν εί μή συμβεβηκός καλοιτο, τήν θείαν δηλονότι βου
λήν καί ένέργειαν.

136 Ή ούσία, εί μή ένέργειαν έχει διαφέρουσαν έαυτής, άνυπό- 
ιο στατος έσται τελέως καί διανοίας μόνον Θεώρημα. Ό yap καθό

λου λεγόμενος άνθρωπος, ού διανοείται, ού δοξάζει, ούχ όρφ, 
ούκ όσφραίνεται, ού λαλεΐ, ούκ άκούει, ού περίπατεϊ, ούκ άνα- 
πνεΐ, ούκ έσθίει, και άπλώς είπείν, ούκ έχει ένέργειαν διαφέρου
σαν τής ούσίας κα\ δεικνύσαν ότι έν ύποστάσει έστν διό και τε-

/5 λέως άνυπόστατός έστιν ό καθόλου άνθρωπος. Ό δέ ένέργειαν 
έμφυτον έχων διαφέρουσαν τής ούσίας άνθρωπος, μίαν ή 
πλείους ή πάσας οϊασπερ έφημεν, έζ αύτών γνωρίζεται ότι έν 
ύποστάσει έστϊ κα) ούκ άνυπόστατός έστιν ό άνθρωπος. Έπε) 
δέ αί τοιαύται ένέργειαι, ούκ έφ ' ένός ή δύο ή τριών, άλλ ’ έπι 

2ο πλειόνων τω άριθμφ Θεωρούνται, δείκνυται είναι τόν άνθρω
πον έν ύποστάσεσι μυρίαις.

137 Ό Θεός κατά τήν διά τής αύτοΰ χάρηος ήμετέραν, τής αύ- 
τού λέγω Εκκλησίας, εύσέβειαν, ένέργειαν έμφυτον έχων δει
κτικήν έαυτού και κατά τούτο διαφέρουσαν τής ούσίας αύτού

25 (κα\ γάρ προγινίόσκει τε κα) προνοεΐται των ύποδεεστέρων κα) 
δημιουργεί ταύτα κα) συντηρεί κα) δεσπόζει κώ μετασκευάζει
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καί άλλο τό πεφυκέναι. Κι* άν αυτό είναι έτσι, τότε καί ή θεία  
βουλή είναι άλλο άπ ό  τη θεία φύσι. Τι λοιπόν; Ε π ειδ ή  ή βουλή 
στον Θ εό είναι κάτι δ ιαφ ορετικό ά π ό  τή φύσι καί δέν  είναι 
ουσία, γ ι’ αυτό δέν υπάρχει καθόλου; νΟ χι βέβαια* άλλά υπάρ
χει καί του Θ εού είναι, ό όποιος δέν έχει μόνο ουσία, άλλά καί 
βουλή, κατά τήν όποια  ποιεί, είτε συμβεβηκός θέλει κατά κά
ποιο τρόπο νά  την όνομάζη κανείς, άφοΰ δέν είναι ουσία, είτε μή 
συμβεβηκός, άφου δέν προξενεί καμμιά σύνθεσι ή άλλοίωσι274. 
’Έ χει άρα ό Θ εός κι’ εκείνο πού είναι ούσία κι’ έκεΐνο πού δέν 
είναι ούσία, έστω κι’ άν δέν ονομάζεται συμβεβηκός, δηλαδή τη 
θεία βουλή καί ενέργεια.

136 Ή  ούσία, άν δέν έχη ένέργεια πού διαφέρει άπ ό  αύτην, θά  
είναι τελείως άνυπόστατη καί μόνο θεώρημα διανοίας. Δ ιότι ό  
καθόλου λεγόμενος άνθρω πος δέν διανοείται, δέν σκέπτεται, 
δέν βλέπει, δέν όσφραίνεται, δέν όμιλεΐ, δέν άκούει, δέν περί
πατε!, δέν άναπνέει, δέν τρώγει, καί γενικά  δέν έχει ένέργεια  
πού διαφέρει άπό τήν ούσία καί δείχνει δτι ύπάρχει σέ ύπόστα- 
σι. Γι’ αύτό καί ό  καθόλου άνθρωπος είναι τελείως άνυπόστατος. 
Ό  άνθρω πος όμως πού έχει ένέργεια έμφυτη, διαφορετική άπό  
την ούσία, μία ή περισσότερες ή όλες όσες είπαμε, άναγνω ρίζε- 
ται άπό αύτές ότι ύπάρχει σέ ύπόστασι καί ότι δέν είναι άνυπό- 
στατος ό άνθρωπος. ’Επειδή όμως οί τέτοιες ένέργειες δέν άπαν- 
τώνται σ’ ένα ή δύο ή τρεις, άλλά σέ περισσότερους, προφανώ ς  
ό άνθρωπος ύπάρχει σέ μυρίες υποστάσεις.

137 Ό  Θ εός σύμφωνα μέ την πίστι μας, πού καθορίσθηκε διά  
τής χάριτός του, δηλαδή της ’Εκκλησίας του, έχοντας έμφυτη  
ένέργεια δεικτική του έαυτσυ του και ώς πρός αύτό διαφ ορε
τική ά π ό  τήν ούσία του (διότι προγνω ρίζει καί προνοεϊ γ ιά  τά  
κατώτερα, τά δημιουργεί καί τά συντηρεί, τά εξου σ ιά ζει καί τά

274 Βλ. σχετικά μέ τήν ένέργεια ώς συμβεβηκός στόν Πςός Άκίνβι/νον 
ΆνηρρητίΜάν 6,21, Συγγράμματα τ. Γ.
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κατ’ οίκείαν βούλησιν, ώς οίδεν αύτός), έν ύποστάσει δείκνυται 
ών, άλλ’ούκ ούσίαμόνον άνυπόστατος. Έπει δέ αί τοιαΰται πά- 
σαι ένέργειαι, ούκ έφ ’ ένος άλλ ’ έν τρισί προσώποις θεωρούν
ται, μία ούσία έν τρισιν ύποστάσεσιν ύπάρχων ό Θεός ήμϊν 

5 γνωρίζεται275. Οί δέ Άκινδυνιανοί, λέγοντες μη έχειν τον Θεόν 
έμφυτον ένέργειαν δεικτικήν έαυτού και κατά τούτο διαφέρου- 
σαν τής ούσίας αύτοΰ, ούκ έν ύποστάσει λέγουσιν είναι τον Θεόν 
κα\ άνυπόστατον τελέως ποιοΰσι τόν τρισυπόστατον Κύριον, 
τοσοΰτον ύπερβάλλοντες κακοδοξίφ τον Λίβυν Σαβέλλιον, όσον 

ίο πλέον είς κακίαν έχει τής δυσσεβείας ή άσέβεια.

138 Των τριών Θείων υποστάσεων275, ού μία ώς όμοια ή ένέρ- 
γεια, καθάπερ έφ ’ ήμών, άλλα μία όντως και τφ άριθμώ* δπερ 
οί τα τού !Ακίνδυνου φρονοΰντες λέγειν ού δύνανται, έπει μή κοι
νήν είναι των τριών άκτιστον ένέργειάν φασιν, άλλα και άλλή-

15 λων τάς ύποστάσεις ένεργείας είναι λέγουσιν, ώς μή κοινής οΰ- 
σης κατ’ αύτους Θείας ένεργείας. ’Ώστε ούδ’ ούτως έχουσι λέ
γειν μίαν τών τριών ένέργειαν, άλλά και άλλοτε άλλην ούτως 
άναιρούντες, άνυπόστατον κάντεύθεν ποιούσι τον τρισυπόστα- 
τον θεόν.

139 Οί τήν ’Ακίνδυνου πλάνην κατά ψυχήν νενοσηκότες, κτι
στήν λέγοντες τήν διαφέρουσαν τής τού θεού ούσίας ένέργειαν, 
κτιστώς έχειν κάϊ τό δημιουργεϊν τόν θεόν δοξάζουσι, ταυτό δ ’ 
είπεϊν τήν δημιουργικήν δύναμιν αύτού. Ού γάρ έστιν ένεργειν 
καί δημιουργεϊν χωρίς ένεργείας, ώσπερ ούδέ ύπάρχειν χωρίς

25 ύπάρζεως. Ώς ουν ούκ ένι τόν λέγοντα τήν τού θεού ύπαρξιν 
κτιστήν άκτίστως έχειν αύτόν τό είναι οϊεσθαι, ούτως ούκ έστι

275. Είναι ή έπίσημη διδασκαλία τής όρθοδοξίας, δ πως τή διετύπωσε ό
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μετασκευάζει σύμφωνα με τη θέλησί του, όπως γνω ρίζει ό  ίδ ι
ος), δείχνεται ότι υπάρχει σέ ύπόστασι, καί όχι μόνον ότι είναι 
ουσία άνυπόστατη. Ε π ειδ ή  όμως όλες αύτές οί ενέργειες δεν  
άπαντώνται στο ένα άλλα στα τρία πρόσωπα, ό  Θ εός άναγνω ρί- 
ζεται άπό μάς ότι είναι μία ούσία σέ τρεις υποστάσεις275. Ο ί δε 
Ά κ ινδ υ νια νο ί, λέγοντας ότι δεν έχει ό  Θ εός έμφυτη ενέργεια  
δεικτική τοΰ εαυτού του καί ώς προς αυτό διαφορετική άπό τήν  
ούσία του, δεν δέχονται ότι ό Θ εός υπάρχει σέ ύπόστασι καί κα
θιστούν τελείως άνυπόστατο τον τρισυπόστατο Κύριο, υπερβάλ
λοντας τον Λ ίβυο Σαβέλλιο στην κακοδοξία τόσο πολύ, όσο ξε
περνά σέ κακία ή άσέβεια τή δυσσέβεια.

138 Τω ν τριών θείων ύποστάσεων ή ένέργεια δέν είναι μία σάν  
όμοια, όπως συμβαίνει μ’ έμάς, άλλά είναι πραγματικά μία καί 
ώς προς τον άριθμό, πράγμα πού δέν μπορούν νά  λέγουν οί όμό- 
φρονες τού Ά κ ινδ ύ νου , διότι Ισχυρίζονται ότι δέν υπάρχει κοι
νή άκτιστη ενέργεια  τω ν τριών, άλλά καί τις υποστάσεις θε
ωρούν ένέργειες άλλήλων, με τήν Ιδέα ότι δέν υπάρχει κατ’ αυ
τούς κοινή θεία ενέργεια. "Ωστε ούτε έτσι μπορούν νά  λέγουν  
μία ενέργεια τών τριών, άλλά άναιρώ ντας έτσι κάθε φορά άλ
λην, καθιστούν τον τρισυπόστατο Θ εό καί μέ αύτόν τον τρόπο  
άνυπόστατο.

139 "Οσοι είναι ψ υχικά άσθενείς ά π ό  τή ν πλάνη τού Ά κ ιν -  
δύνου, λέγοντας κτιστή τήν ένέργεια πού διαφέρει άπ ό  τήν ού
σία τοΰ Θ εού, πιστεύουν ότι ό  Θ εός έχει καί τή δημιουργική Ιδι
ότητα κτιστώς, δηλαδή τή δημιουργική δύναμί του. Δ ιότι δέν  
υπάρχει ένεργεΐν καί δημιουργεϊν χωρίς ενέργεια , όπω ς ούτε 
ύπάρχειν χωρίς ύπαρξι. "Οπως λοιπόν εκείνος πού  θεωρεί κτι
στή τήν ύπαρξι τοΰ Θεού δέν μπορεί νά  νομίζη ότι αυτός έχει 
άκτίστως τό είναι, έτσι δέν μπορεί όποιος λέγει κτιστή τήν ένέρ-

Ίωάννης Δαμασκηνός, 'Εχδοοις όρθοδόξου ιύσχεως 8, «μία ούσία Ь  тоиЛ 
τελείαις ύποστά«**ν*, βάσει τών άπάψεων τών Καππαόοκων Πατέρων.
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τόν λέγοντα την του Θεού ένέργειαν κτιστήν το ένεργεΐν τε και 
δημιουργεΐν αυτόν άκτίστως έχειν οϊεσθαι.

140 Κτίσματα του Θεού και είσι και λέγονται παρά των εΰσε- 
βώς φρονούντων, ούχ ή του Θεού ένέργεια κατά τους Άκινδύ-

5 νου λήρους, άπαγε τής άσεβείας, άλλά τά τής Θείας ένεργείας 
άποτελέσματά έστι τά κτίσματα. Εί γάρ τά κτίσματα ή ένέργεια, 
ή άκτιστα ταυτά έστιν, ώ τής παρανοίας, ώς και πριν κτισθήναι 
όντα, ή πρό των κτισμάτων, ώ τής δυσσεβείας, ούκ είχεν ό 
Θεός ένέργειαν* άλλά μην έξ ά'ίδίου ένεργής έστι кал παντοδύνα- 

ιομος. Οΰκουν ή του Θεού ένέργεια, άλλά τά ένεργηθέντα кал 
άποτελεσθέντα, όπως άν κα\ όνομάζοιντο, έστι τά κτίσματα. Ή 
δέ τοΰ Θεού ένέργεια άκτιστός έστι και συναΐδιος Θεω, κατά 
τούς θεολόγους.

141 Ούκ έκ της ούσίας ή ένέργεια, άλλ' έκ τής ένεργείας ή ού- 
15 σία γνωρίζεται ότι έστι, άλλ ’ οϋ τί έστι. Διό και ό Θεός, ούκ έκ

τής ούσίας, άλλ' έκ τής προνοίας αύτοϋ γινώσκεται, κατά τους 
θεολόγους, ότι έστι. Διαφέρει δή καί κατά τούτο τής ούσίας ή 
ένέργεια, ότι τό μέν γνωρίζον έστίν ή ένέργεια, τό δέ δι’ αύτής 
γνωριζόμενον ότι έστιν, ή ούσία έστίν. Οί δέ τής Άκινδύνου 

2ο δυσσεβείας συνήγοροι, σπεύδοντες πείθειν μηδέν διαφέρειν τής 
θείας ούσίας την θείαν ένέργειαν, τούτο σπεύδουσιν ήμας κατα- 
πεΐσαι τό γνωριστικόν Αναιρούντες, μή γινώσκειν ότι έστιν ό 
Θεός, ώς μηδ’ έκεϊνοι πάντως γινώσκοντες. Ό δέ μή τούτο γι- 
νώσκων άθεώτατός τε κα\ άφρονέστατος πάντων άν εΐη.

142 ~Οταν δέ λέγωσιν οδτοι, ώς έχει μέν ό Θεός ένέργειαν, 
άλλά τής ούσίας μηδαμώς κατά μηδέν διαφέρουσαν, συσκιάζειν 
πειρώνται καϊ обτω την οίκείαν δυσσέβειαν και σοφιστικώς 
τούς Ακούοντας παρακρούεσθαι καί άπαταν. Οΰτω γάρ καί ό
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γεια  του Θεού νά  νομίζη δτι αυτός έχει άκτίστως τό ένεργείν  
και δημιουργεΐν.

140 Κτίσματα του Θ εοΰ είναι καί λέγονται άπό τούς εύσεβό- 
φρονες όχι ή ενέργεια του Θεοΰ, σύμφωνα με τις φλυαρίες του 
’Α κίνδυνου, μακριά άπ ό  την άσέβεια αύτή, άλλά τά κτίσματα  
είναι τά άποτελέσματα της θείας ένέργειας. Δ ιότι, άν τά  κτίσμα
τα είναι ή ενέργεια, ή αύτά είναι άκτιοτα, τι παράνοια κι* αυτό, 
ώστε νά  υπάρχουν καί πριν κτισθουν, ή πριν άπό τά κτίσματα, 
τί δυσσέβεια κι* αύτό, ό Θ εός δέν είχε ένέργεια. ’Α λλ’ όμως είναι 
αιώνια ενεργής καί παντοδύναμος* δέν είναι λοιπόν ή ένέργεια  
του Θεοΰ, άλλά τά ένεργηθέντα καί άπστελεσθέντα, όπω ς κι* άν  
όνομάζωνται, τά κτίσματα, ένώ ή ένέργεια του Θεοΰ, σύμφωνα  
με τούς θεολόγους, είναι άκτιστη καί συναιώ νια μέ τόν Θεό.

141 Δ έν  γνω ρίζεται ή ένέργεια άπ ό  την ούσία, άλλά ή ουσία  
γνω ρίζεται άπό την ένέργεια ότι υπάρχει, άλλά όχι τί είναι. Γι’ 
αύτό καί ό Θεός, σύμφωνα μέ τούς Θ εολόγους, δέν γνω ρίζεται 
άπό την ούσία, άλλά άπό την πρόνοιά  του ότι ύπάρχει. Δ ια φ έ
ρει λοιπόν καί ώς προς αύτό ή ένέργεια άπό την ούσία, ότι τό  
μέν γνω ρίζσν είναι ή ένέργεια, ένώ τό γνω ριζόμενο δι’ αυτής ότι 
ύπάρχει, είναι ή ούσία. Ο ί συνήγοροι όμως της δυσσέβειας τού  
’Ακινδύνου, σπεύδονιας νά  πείσσυν ότι ή θεία ένέργεια δέν δια
φέρει καθόλου άπ ό  τη θεία ούσία, αύτό είναι πού προσπαθούν  
νά  μάς πείσουν άναιρώ νιας τό γνω ριστικό, νά  μή γνω ρίζω με  
ότι ύπάρχει ό  θ ε ό ς , όπω ς ούτε έκεΐνοι όπω σδήποτε γνω ρίζουν. 
’Ε κ είνος όμως πού δέν γνω ρ ίζει αύτό  είνα ι ό  π ιό  ά θ εος κ α ί 
άφρων άπ ό  όλους. 142

142 “Ο ταν αυτοί έδω λέγουν ότι έχει βέβαια ό  Θ εός ένέργεια , 
άλλ* αύτή δέν διαφέρει άπ ό  την ουσία σέ τίποτε, προσπα θούν  
καί μέ αύτόν τόν τρόπο νά  συσκιάσουν τή δυσσέβειά τους καί 
νά  παραπλανήσουν καί έξαπατήσουν τούς άκροατάς τους μέ
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Λίβυς έκεΐνος Σαβέλλιος έλεγε καί Υιόν έχειν τόν Πατέρα καί 
Θεόν, μηδέν αΰτοΰ διαφέροντα. Ώς ούν έκεΐνος ήλέγχετο Πατέ
ρα λέγων Υίου χωρίς, την καθ ’ ύπόστασιν αυτών διαφοράν άρ- 
νούμενος, οΰτως ούτοι νυν, κατ’ ούδεν διαφέρειν λέγοντες τής 

s Θείας ούσίας την Θείαν ένέργ&ιαν, ούκ έχειν δλως τον Θεόν ένέρ- 
γειαν άπελέγχονται φρονοΰντες. Εί yap μηδέν ταυτα διενήνοχεν, 
οϋδέ τό ποιεΐν καί ένεργεϊν έχει ό Θεός· ού γάρ έστιν ένεργεϊν 
χωρίς ένεργείας, κατά τους Θεολόγους, ώσπερ, κατ’ αύτους αύ- 
Θις ούδέ ύπάρχειν χωρίς ύπάρξεως. "Οτι δε ή Θεία ένέργεια τής 

ιο Θείας ούσίας διαφέρει, δήλον &ν εϊη κάντεΰθεν τοΐς εύ φρονοΰ- 
σιν ή γάρ ένέργεια έτερον ένεργεΐ, δπερ ό ένεργών ούκ έστιν. 
Ενεργεί γάρ καί ποιεί ό Θεός τά κτίσματα, αύτος δε άκτιστος 
έστι. Καί τό πρός τι δέ πρός έτερον Αεί λέγεται · υιός γάρ λέγεται 
πρός τόν πατέρα, πατήρ δέ του πατρός έστιν υιός ούδέποτε. Ώς 

ΐί ούν τό πρός τι τών Αδυνάτων μηδέν διαφέρειν τής ούσίας, μηδέ 
ένθεωρεΐσΘαι τή ούσίη., άλλ’ούσίαν είναι, οΰτως ούδέ την ένέρ- 
γειαν δλως έστί δυνατόν μη διαφέρειν τής ούσίας, άλλ’ ούσίαν 
είναι, κάν !Ακίνδυνος άπαρέσκηται.

143 Ό μέγας Βασίλειος έν τοΐς συλλογιστικοΐς αύτοΰ κεφα- 
2ο λαίοις, περί Θεού τόν λόγον ποιούμενος, φησίν, ώς «ή ένέργεια 

ούτε ό ένεργών έστιν ούτε τό ένεργηθέν ούκ άρα τής ούσίας 
Αδιάφορός έστιν ή ένέργεια»276. Ό δέ θειος Κύριλλος, περί Θεού 
καί αύτός τόν λόγον ποιούμενος, «τό μέν ποιεΐν ένεργείας έστί», 
Θεολογεί, «φύσεως δέ τό γεννάν■ φύσις δέ καί ένέργεια ού ταυ- 
τόν»2'7. Δαμασκηνός δέ ό Θεοφόρος, «έργονμέν Θείας φύσεως ή

276. 'Λνατρβπτικά; κρός Εύνόμιον 4, PG 29,689C.
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σοφιστείες. Διότι αύτό έλεγε κι* εκείνος ό Λίβυς Σαβέλλιος, ότι ό 
Πατήρ καί Θεός έχει Υιό πού δεν διαφέρει καθόλου άπό αυτόν. 
"Οπως λοιπόν εκείνος ελεγχόταν, επειδή έδεχόταν Πατέρα χω
ρίς Viov, άρνούμενος τήν υποστατική διαφορά άνάμεσά τους, 
έτσι αυτοί τώρα, λέγοντας ότι ή θεία ενέργεια δεν διαφέρει σε 
τίποτε άπό τή θεία ουσία, άποδεικνύονται ότι φρονούν ότι ό 
Θε-ός δεν έχει καθόλου ένέργεια. Διότι, άν αυτά δεν διαφέρουν 
μεταξύ τους, ό Θεός δεν έχει ούτε τό ποιεΐν καί ένεργεΐν, άφού, 
σύμφωνα με τούς θεολόγους, δεν υπάρχει ένεργεΐν χωρίς ενέρ
γεια, όπως κατ’ αύτούς πάλι δεν ύφίσταται ούτε ύπάρχειν χωρίς 
ϋπαρξι. "Οτι βέβαια ή θεία ενέργεια διαφέρει άπό τή θεία ου
σία, γίνεται φανερό σ’ έκείνους πού φρονούν σωστά καί άπό 
έδώ· διότι ή ενέργεια ένεργεΐ άλλο πράγμα, τό όποιο δεν είναι ό 
ενεργών. Ό  Θεός δηλαδή ένεργεΐ καί ποιεί τά κτίσματα, αυτός 
όμως είναι άκτιστος. Καί τό άναφορικό έπίσης προς κάτι λέγε
ται πάντοτε σε σχέσι με άλλο* ΥΙός δηλαδή λέγεται σέ σχέσι μέ 
τον Πατέρα, ένώ ό Πατήρ δεν είναι ποτέ Υιός τού Πατρός. 
"Οπως λοιπόν είναι άδύνατο νά μή διαφέρη άπό τήν ουσία τό 
σχετικό μέ κάτι ούτε νά ύπάρχη μέσα στην ουσία, άλλά νά είναι 
ούσία, έτσι δέν είναι καθόλου δυνατό νά μή διαφέρη καί ή ένέρ- 
γεια άπό την ούσία, άλλά νά είναι ουσία, έστω κι’ άν ό ’Ακίνδυ
νος δέν άρέσκεται.

Ό  μέγας Βασίλειος ομιλώντας γιά τον Θεό στά συλλογιστι
κά του κεφάλαια, λέγει ότι ή ενέργεια δέν είναι ούτε ό ενεργών 
ούτε τό ενεργήθέν. "Αρα δέν είναι άδιάφορη άπό την ούσία ή 
ενέργεια276. Ό  δέ θείος Κύριλλος, κι* αύτός όμιλώντας γιά τον 
Θεό, θεολογεί ότι «τό ποιεΐν είναι γνώρισμα ένέργειας, ένώ της 
φύσεως γνώρισμα είναι τό γεννάν φύσις όμως καί ένέργεια δέν 
είναι τό ίδιο»277. Ό  θεοφόρος πάλι Δαμασκηνός λέγει, «έργο 
της θείας φύσεως είναι ή γέννησις, ένώ έργο της θείας θελήσεως

277. θ η σ α υ ρ ο ί 18 PG 75.312C.
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γέννησις, έργον δέ Θείας θελήσεως ή κτίσις»278· και Αλλαχού δε 
σαφώς πάλιν ό αύτός, «άλλο», φησίν, «έστιν ένέργεια και άλλο 
ένεργητικόν ένέργεια μέν γάρ έστιν ή ούσιώδης τής φύσεως κί- 
νησις, ένεργητικόν δέ ή φύσις, έξ ής ή ένέργεια πρόεισι»279. 

3 Πολλαχώς άρα τής θείας ουσίας ή ένέργεια διαφέρει κατά τούς 
Θεοειδείς πατέρας.

144 Ή ούσία του Θεού παντάπασίν έστιν Ανώνυμος, έπει кал 
πάντη έστ\ν άπερινόητος. 'Ονομάζεται ούν έκ πασών τών οι
κείων ένεργειών, μηδενός έκεΐτών όνομάτων προς έτερον κατά

ιο την σημασίαν διαφέροντος. Έξ έκάστου γάρ και πάντων ούδέν 
έτερον, ή τό κρυφιον έκεΐνο, μηδαμώς γινωσκόμενον δ τι ποτέ 
έστι, καλείται. Έπί δέ τών ένεργειών, έκαστον τών όνομάτων 
διάφορον έχει σημασίαν. Τίς γάρ ούκ οίδεν δτι διενηνόχασιν άλ- 
λήλων τό κτίζειν, τό δεσπόζειν, τό κρίνειν, τό προνοεϊσθαι, τό 

is διά τής οίκείας χάριτος τόν Θεόν ήμάς υίοθετεΐν; Οί ούν τάς φυ
σικός θείας ταύτας ένεργείας, ώς άλλήλων τε καί τής Θείας φύ
σεως διαφερούσας, λέγοντες κτιστάς, τί άλλο ή τόν Θεόν είς 
κτίσμα κατασπώσι; Τά γάρ κτιζόμενα, τά δεσποζόμενα, τά κρι- 
νόμενα, και άπλώς πάντα τά τοιαΰτα, έστι τά κτίσματα, άλλ’ούχ 

20 ό κτίστης καί δεσπότης κα\ κριτής* ούδ’αύτό τό κρίνειν καί δε- 
σπόζειν καί δημιουργεί^, άπερ φυσικώς ένθεωρεΐται τούτω. 145

145 Ή ούσία του Θεού, καθάπερ Ανώνυμός έστι παντάπασίν 
ώς ύπερώνυμος κατά τους θεολόγους, οΰτω καί άμέθεκτος ώς 
ύπέρμέθεξιν ύπάρχει κατ’αύτους. Οίοίν άπειθούντες ούτοι νυν

23 τή διά τών άγιων ήμών πατέρων τού πνεύματος διδασκαλία καί 
λοιδοροΰντες ήμάς τους αύτοΐς όμολογούντας, πολλούς γίνεσθαί 
φασι Θεούς ή σύνθετον τόν ένα, εϊπερ ή θεία ένέργεια τής θείας 
ούσίας διαφέρει καί εί δλως ένθεωρεΐται τι τή του Θεού ούσία *

278. "Εκδο<ης όρθοόόξου η ίστεω ς 8, PG 94, 8 1 ЗАВ.
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είναι ή κτίσις»288, και άλλου λέγει ό ίδιος με σαφήνεια* «άλλο 
είναι ένέργεια καί άλλο ενεργητικό* διότι ενέργεια είναι ή 
ουσιώδης κίνησις της φύσεως, ενώ ενεργητικό ή φύσις, άπό την 
οποία προέρχεται ή ενέργεια»279. "Αρα, σύμφωνα μέ τούς θεο
ειδείς πατέρες, ή ενέργεια διαφέρει άπό τη θεία ουσία μέ πολ
λούς τρόπους.

144 Ή  ουσία του Θ εού είναι εντελώς άνώ νυμη, επειδή είναι 
καί έντελώ ς ά π ερ ινόη τη . ’Ο νομ ά ζετα ι λ ο ιπ ό ν  ά π ό  δ λες τις  
οικείες ενέργειες, χωρίς νά  διαφέρη έκεΐ κανένα όνομα ά π ό  τό  
άλλο ώς προς τη σημασία. Δ ιότι άπό τό καθένα καί άπό δλα δεν  
καλείται τίποτε άλλο, παρά εκείνο τό άπόκρυφο, πού δέν γνω ρί
ζεται καθόλου, τί τέλος πάντω ν είναι. Στην περίπτωσι όμως τών 
ενεργειών κάθε όνομα έχει διαφορετική σημασία. Δ ιότι ποιος  
δέν γνω ρίζει ότι διαφέρουν μεταξύ τους τό κτίζειν, τό δεσπό- 
ζειν, τό κρίνειν, τό προνοεΐσθαι, τό νά  μάς υίοθετη ό  Θ εός διά  
τής χάριτός του; "Οσοι λοιπόν λέγουν κτιστές αυτές τις φυσικές 
θείες ενέργειες, έπειδή διαφέρουν μεταξύ τους κι’ άπό τη θεία  
φύσι, τί άλλο κάμουν παρά υ π οβιβά ζουν τόν Θ εό σέ κτίσμα; 
Διότι τά κτιζόμενα, τά δεσποζόμενα, τά κρινόμενα καί γενικά  
δλα τά πράγματα αύτοϋ του είδους είναι τά κτίσματα, άλλ’ όχι ό  
κτίστης καί δεσπότης καί κριτής* ούτε κάν αυτό τό ίδιο  τό κρί- 
νειν καί δεσπόζειν καί δημιουργεΐν, πού φυσικώς παρατηρούν
ται μέσα σ’ αυτόν.

145 Ή  ουσία τού Θ εού, όπω ς είναι, κατά τούς θεολόγους, έν
τελώς άνώνυμη, σάν ύπερώνυμη πού είναι, έτσι είναι, κατ’ α υ 
τούς, καί άμέθεκτη σάν υπέρ μέθεξι. Α υτοί λοιπ όν, πού  άπ ι- 
στσϋν τώρα στη διδασκαλία τού Π νεύματος δ ιά  τών πατέρω ν 
καί κατηγορούν έμάς πού συμφωνούμε μέ αυτούς, λέγουν δτι 
γίνονται πολλοί θεοί ή είναι σύνθετος ό  ένας, άν ή θεία ένέργεια  
διαφέρη άπό τη θεία ούσία κι* άν θεωρηται γενικ ά  κάτι μέσα

279. *Εχδοαις άχριόήζτήςόρθοδόξου πίστεως 59, PG 94.948Α.
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άγνοοΰσι γάρ, ώς ούχι το ένεργεΐν και ή ένέργεια, άλλα το πά- 
σχειν κα\ τό πάθος ποιεί την σύνθεσιν. Ό δε Θεός ένεργεΐ, μηδέν 
αύτός πάσχων μηδέ άλλοιούμενος- ούκ άρα σύνθετος έσται διά 
την ένέργειαν. Και τό πρός τι δέ ό Θεός καί προς την κτίσιν έχει, 

з ώς άρχή καί δεσπότης ών αυτής, άλλ ’ ού συναριθμεϊται τοΐς γε- 
γονόσι παρά τούτο. Πολλοί δέ πάλιν πώς έσονται θεοί διά τό 
έχειν τόν θεόν ένέργειαν, εϊπερ ένός έστι Θεού, μάλλον δέ ό αύ
τός Θεός έστιν, ή θεία ούσία καί ή θεία ένέργεια; Σαφής ούν όν
τως τούτο λήρος τής αύτών φρενοβλαβείας.

146 Είπών ό Κύριος πρός τούς οικείους μαθητάς, ότι «είσί τι- 
νες των ώδε έστηκότων, οΐ ού μή γεύσωνται θανάτου, έως &ν 
ϊδωσι την βασιλείαν του Θεού έληλυθυΐαν έν δυνάμει»280, μεθ' 
ήμέρας έζ, παραλαβών τόν Πέτρον καί Ιάκωβον καί Ίωάννην 
καί τό Θαβώριον όρος άνελθών, «έλαμψεν ώς ό ήλιος καί τά 

и ίμάτια αύτού έγένετο λευκά ώς τό φως»281. Ού γάρ ήδύναντο 
πλέον έκέϊνοι βλέπειν, μάλλον δέ καί πρός την λάμψιν ταύτην 
ούκ ίσχύοντες άτενίζειν, πρηνείς είς γήν κατέπεσον282. "Ομως 
είδον, κατά την έπαγγελίαν του Σωτήρος, την βασιλείαν του 
Θεού, τό θεϊκόν έκεινο καί άπόρρητόν φως, δ Γρηγόριος μέν καί 

2ο Βασίλειος οίμεγάλοι Θεότητα προσαγορεύουσι, «φως» λέγοντες 
«ή παραδειχθεΐσα Θεότης έπί του όρους τοΐς μαθηταΐς»283 καί 
«κάλλος» του όντως δυνατού «ή νοητή αύτου καί θεωρητή θεό
της»284. Ό γάρ μέγας Βασίλειος καί κάλλος είναι του Θεού φησί 
τό φως έκεινο, μόνοις τοΐς άγίοις θεωρητόν έν τή δυνάμει τού 

25 θείου Πνεύματος. Αιό καί φησι πάλιν «είδον δέ αύτου τό κάλλος 
Πέτρος καί οί υιοί τής βροντής έν τφ δρει, ύπερλάμπον τήν τού 
ήλίου λαμπρότητα καί τά προοίμια τής αύτού παρουσίας όφθαλ-

280. Махв. 17,1 έ. Μάρκ. 9 .1 έ.
281. Ματϋ. 17,2. 282. Ματθ. 17,6.
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στη θεία ουσία. Διότι άγνοούν ότι, όχι τό ένεργεΐν και ή ενέρ
γεια, άλλά τό πάσχειν καί τό πάθος κάμνουν τη σύνθεσι. Ό  
Θεός όμως ενεργεί, χωρίς αυτός νά πάσχη ούτε νά άλλοιώνεται* 
δέν θά είναι λοιπόν σύνθετος έξ αιτίας της ενέργειας. Ό  Θεός 
έχει τη σχέσι καί προς την κτίσι, σάν άρχή καί δεσπότης της, 
άλλά δέν συναριθμεΐται έξ αιτίας αυτού τού πράγματος μέ τά 
δημιουργήματα. Πάλι όμως, πώς θά είναι πολλοί θεοί έξ αιτίας 
τού ότι ό Θεός έχει ενέργεια, άν ή θεία ουσία καί ή θεία ένέρ- 
γεια είναι ενός Θεού, ή καλύτερα ό ίδιος είναι Θεός; Είναι 
λοιπόν αυτό πράγματι σαφής φλυαρία της φρενοβλάβειάς των.

146 Α φ ο ύ  είπε ό Κύριος προς τούς μαθητάς του ότι «μερικοί 
ά π ό  αυτούς πού εύρίσκονται έδώ δέν πρόκειται ν ά  γ ε υ θ ο ύ ν  
θάνατο, μέχρι πού νά ίδούν τή βασιλεία τού Θεού νά  έχη έλθει 
δυναμικά»280, έπειτα άπό έξι ή μέρες παρέλαβε τόν Π έτρο καί τόν  
Ιάκ ω βο καί τόν ’Ιωάννη καί άνέβηκε στο Θ αβώριο όρος. ’Εκεί 
έλαμ-ψε ώς ό ήλιος καί τά ίμάτιά του έγιναν λευκά σάν τό φώς®1. 
Διότι δέν μπορούσαν πλέον νά βλέπουν έκεΐνοι, ή μάλλον έπει- 
δή δέν μπορούσαν V άτενίζουν ούτε προς τη λάμψι αύτή, έπε
σαν κατά γη ς  πρηνείς282. "Ομως, σύμφωνα μέ την έπαγγελία  τού 
Σωτηρος, είδαν τή βασιλεία τού Θ εού, τό θεϊκό έκεΐνο καί άπόρ- 
ρητο φώς, τό ό π ο ιο  ό Γ ρη γόριος καί Β ασίλειος, οί μεγάλοι, 
άπσκαλσύν θεότητα, λέγοντας, «φώς είναι ή θεότης πού παρα- 
δείχθηκε ατούς μαθητάς έπάνω ατό ’Όρος»®3, καί «κάλλος» τού 
πράγματι δυνατού «είναι ή νοητή καί θεωρητή θεότης του»®4. 
Διότι ό  μέγας Βασίλειος λέγει ότι είναι καί κάλλος τού Θ εού τό  
φώς έκεΐνο, θεωρητό ά π ό  μόνους τούς άγιους μέ τή δύναμι τού 
θείου Πνεύματος. Γι’ αυτό λέγει πάλι· «είδαν τό κάλλος του ό  
Πέτρος καί οί υιοί της βροντής έπάνω  ατό ’Ό ρ ο ς  νά  ύπερβάλλη  
τή λαμπρότητα τού ήλιου, καί καταξιώ θηκαν νά  λάβουν μέ τά 283 284

283. Λόγος 40,6, PG 36,365Α.
284. Μεγ. Βασιλείου, 'Ομιλία εις 44 Ψαλμόν 5, PG 29.400G Πρ6λ.*αί 

'ΟμύίαεΙςΨοΑμόνϊ ΡG 29,317Α.
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μοϊς λαβεΐν κατηξιώθησαν»285. Ό δε δαμασκηνός θεολόγος 
μετά τον χρυσόν την γλώτταν Ιωάννου φυσικήν άκτΐνα τής θεό- 
τητος τό φως έκεΐνο προσηγόρευσαν■ ό μεν γράφων, «άνάρχως 
ό υίός έκ του πατρός γεννηθείς, την φυσικήν άκτΐνα άναρχον κέ- 

3 κτηται της θεότητος, και ή τής θεότητος δόξα και δόξα του 
σώματος γίνεται»286, ό δέ χρυσορρήμων, «λαμπρότερος», 
φησίν, «έαυτοΰ έφαίνετο ό Κύριος έπι τού όρους, τής Θεότητος 
παραδειξάσης τάς άκτΐνας αυτής»287.

147 Τούτο τό θεϊκόν καί Απόρρητον φως, τήν τού Θεού Θεότη- 
ιο τα καί βασιλείαν, τό κάλος και τήν λαμπρότητα τής θείας φύσε-

ως, τήν έν τφ άκαταλήκτω αίώνι των άγιων δρασιν και άπό- 
λαυσιν, τήν φυσικήν άκτΐνα και δόξαν τής Θεότητος, φάσμα кал 
κτίσμα οί Άκινδυνιανο) λέγουσι κα\ τούς μή Ανεχόμενους κατ’ 
αύτους είς τό Θειον φως τούτο βλασφημεΐν, άλλ ’ άκτιστον είναι 

13 φρονοΰντας τόν θεόν καί κατ’ούσίαν κα\ κατ’ένέργειαν, διθεΐ- 
τας είναι συκοφαντοΰντες περιαγγέλλουσιν. Άλλ ' αίσχυνέσθω
σάν. Άκτίστου γάρ κα) του θείου φωτός δντος, εϊς ήμΐν θεός 
έστιν έν μιμ θεότητι, ώς ένός θεού, καθάπερ Ανωτέρω πολλα- 
χώς δέδεικται, και τής άκτίστου ούσίας οΰσης καί τής άκτίστου 

2ο ένεργείας, δηλαδή τής θείαςχάριτος και έλλάμψεως ταύτης.

148 Φάσμα τοιγαροϋν καί κτίσμα φρονεΐν έπϊ τής συνόδου288 
τολμηρώς είπόντες καί κατασκευάζειν πειραθέντες οί Άκινδυ- 
νιανοί τό λάμψαν Από του Σωτήρος έν θαβώρ Θεϊκόν έκεΐνο 
φως, κα) διά πολλών έξελεγχθέντες κα) μή μεταπεισθέντες,

23 άφορισμφ έγγράφω κα) άναθέματι καθ υπεβλήθη σαν. Είς τε γάρ 
τήν διά σαρκός οίκονομίαν βλασφημοΰσι τού θεού και κτιστήν 
είναι φρενοβλαβώς λέγουσι τήν του θεού Θεότητα кал είς κτί-

285. Ομιλία είς 44 Ψαλμόν 5. PG 29, 400CD.
286. είς Μεταμόρφ<υσιν 12, PG 6, 564Β.
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μάτια τους τά προοίμια τής παρουσίας του»285. Ό  θεολόγος πάλι 
Δαμασκηνός μαζί με τον Χρυσό στη γλωσσά ’Ιωάννη, ώνόμασαν 
τό φως εκείνο φυσική άκτϊνα τής θεότητος* ό πρώτος γράφο
ντας, «ό ΥΙός, άφοΰ έγεννηθηκε άπό τον Πατέρα, κατέχει άναρ
χη τη φυσική άκτϊνα τής θεότητος κι’ ή δόξα τής θεότητος γίνε
ται καί δόξα τοΰ σώματος»®6, καί ό Χρυσορρημων λέγοντας ότι 
«λαμπρότερος άπό τον έαυτό του έφαίνονταν ό Κύριος επάνω 
στο όρος, καθώς ή θεότης παρέδειχνε τις ακτίνες της»287 288·

Αύτό τό θεϊκό καί άπόρρητο φως, τη θεότητα καί βασι
λεία τοΰ Θεού, τό κάλλος καί τη λαμπρότητα τής θείας φύσεως, 
την δρασι καί άπόλαυσι των άγιων στόν άτελεύτητο αΙώνα, τη 
φυσική άκτϊνα καί δόξα τής θεότητος, οί Άκινδυνιανοί τό 
λέγουν φάσμα καί κτίσμα, κι’ έκείνους πού δέν άνέχονται 
αυτούς νά βλάσφημουν τό θείο τούτο φώς καί φρονούν ότι ό 
Θεός είναι άκτιστος καί κατ’ ουσία καί κατ’ ένέργεια, τούς δια
σύρουν σε όλον τον κόσμο ως διθεΐτες. ’Αλλά πρέπει νά έντρέ- 
πωνται. Δι φ ,  άφοΰ καί τό θείο φως είναι άκτιστο, ένας Θεός 
υπάρχει γιά μάς σέ μία θεότητα, διότι, όπως μέ πολλούς τρό
πους άποδείχθηκε παραπάνω, καί ή άκτιστη ούσία καί ή άκτι
στη ενέργεια, δηλαδή αυτή ή θεία χάρις καί έλλαμψις, είναι 
ένας Θεός.

Οί ’Ακινδυνιανοί λοιπόν, άφοΰ είπαν ένώπιον τής συνό
δου®8 πώς φρονούν ότι είναι φάσμα καί κτίσμα τό θεϊκό έκεϊνο 
φως πού έλαμψε άπό τόν Σωτήρα έπάνω στό Θαβώρ καί έπιχεί- 
ρησαν νά τό άποδείξουν αύτό, καί μέ πολλά έπιχειρήματα Ελέγ
χθηκαν καί δέν μεταπείσθηκαν, υποβλήθηκαν σέ έγγραφο άφο- 
ρισμό καί άνέθεμα. Διότι βλασφημσΰν καί ώς πρός τήν κατά 
σάρκα ένανθρώπησι του Θεού καί φρενοβλαβως λέγουν ότι ή

287. BL Λ'Πρός θβόόωρσν 11, ΡΟ 47,292. Παράθεμα πού χρησιμοποι
είται αέ πολλές πβριπτώοας άπό τόν Γρηγόριο,

288. ΠιθανΏς έννοείται ή σύνοδος τσϋ 1341, στής όποιας τό άνάθεμα ύπή- 
χθησανκαί οί ΆχΐΥδυνιανοί διά τής συνόδου τοΰ 1347.



258 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

σμα, τό γε είς αΰτούς ήκον, κατασπώσιν αυτόν τον πατέρα кал 
τόν υίόν кал τό πνεύμα τό άγιον'μία γάρ και ή αύτή έστιν ή θεό- 
της των τριών. Εί δέ καϊ άκτιστον οδτοι σέβειν λέγουσι Θεότη
τα, δύο φανερώς λοιπόν οδτοι λέγουσιν είναι του θεού θεότη- 

з τας, μίαν κτιστήν και άλλην άκτιστον. Οΰτω φιλονεικοΰσι πάν- 
τας τούς έκ παλαιού κακοδόξους όπερβήναι τή δυσσεβείφ

149 "Αλλοτε δέ την οίκείαν κακοδοξίαν συσκιάζειν μηχανώ-
μενοι, καϊ άκτιστον λέγουσι τό έν θαβωρίω λάμψαν φως και 
ούσίαν είναι του Θεού, πολλαπλως κάν τούτφ βλασφημουντες. 

ιο Έπε\ γάρ ύπό των Αποστόλων έώραται τό φως έκεΐνο, όρατήν 
λοιπόν είναι κακώς φρονουσι την ούσίαν του Θεού. Αλλ’άκουέ- 
τωσαν τού λέγοντος* «ούδεϊς έστη έν ύποστήματι289 καί ούσίφ 
θεού кой θεόν φύσιν ή είδεν ή έζηγόρευσεν»290. Και μή μόνον 
ούδεϊς Ανθρώπων, Αλλ’ ούδέ τών Αγγέλων και αυτά γάρ τά 

is έζαπτέρυγα Χερουβίμ καϊ πρός αύτήν την ύπερβολήν της έκεϊ- 
Θεν έκπεμπομένης έλλάμψεως ταϊς πτέρυζι περικαλύπτει τάς 
όψεις291. Έπεϊ γουν ούδέσιν ούδέποτε ή ύπερονσιότης ώφθη του 
θεού, όταν τούτην είναι οί Άκινδυνιανοϊ λέγωσι τό φώς έκεΐνο, 
Αθέατον είναι παντΑπασιν τό φώς τούτο μαρτυροϋσι, кой μηδέ 

μ τούς τών Αποστόλων έκκρίτους τυχεϊν έπ' όρους της τούτου 
θέας, μηδέ τόν Κύριον Αληθώς τούτην έπαγγείλασθαι τούτοις, 
μηδ’ Αληθώς λέγειν τόν λέγοντα, «εΐδομεν τήν δόξαν αύτου»292, 
«σύν αύτφ δντες έν τφ δρει τφ άγίψ»293' ккай διαγρηγορήσαν- 
τες Πέτρος кой οί σύν αύτφ είδον τήν δόξαν αύτου»4, έτερος δέ 

23 τόν διαφερόντως ήγαπημένον τφ Χριστφ Ίωάννην φησϊν αύτήν 
τήν του Λόγου θεότητα παραγυμνωθεΐσανέπ*όρουςίδεϊν295. Εΐ- 
δον οδν καϊ Αληθώς είδον τήν άκτιστον καϊ θείαν έλλαμψτν

289. Up. 23,18.
290. Γρηγορίου Θ εολόγου, Λόγος 28, 19, PG  36, 52Β. Βλ. έχ ίσ η ς Λ π ό

Γρπγοράν 3, 20· 4,12· 4,19, Συγγράμματα χ. Δ ’.
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θεατής τοϋ Θ εοΰ είναι κτίστη καί, δσο έξαρτάται άπό άύτούς, 
κατεβάζουν τον ίδιο τον Π ατέρα καί τον Υ ίό καί τό ά γιο  Π νεύ
μα σε κτίσμα· διότι ή θεότης καί των τριών είναι μία καί ή αύτη. 
"Αν όμως αυτοί λέγουν δτι λατρεύουν καί άκτιστη θεότητα, προ
φανώ ς δέχονται δτι υπάρχουν δύο θεότητες τοΰ Θ εοΰ, μία κτι
στή καί άλλη άκτιστη. Τ όσο πολύ αγω νίζονται νά  ξεπεράσουν  
στη δυασέβεια δλους τούς ά π ό παλαιά κακοδόξους.

149 Ά λ λ ο τ ε  πάλι, μηχανευόμενοι νά  συσκιάσουν τη ν κακοδο- 
ξία  τους, λέγουν καί δτι είναι άκτιστο τό φώ ς πού έλαμψε στο 
Θ αβώ ριο καί ούσία τοΰ Θ εοΰ, βλασφημώντας καί μέ αύτόν τον  
τρόπο κατά πολλούς τρόπους. ’Επειδή δηλαδή τό φώς έκεΐνο  
ώράθηκε ά π ό τούς άποστόλους, φ ρονούν κακώς δτι ή ούσία τοΰ 
Θ εοΰ είναι ορατή. Ά λ λ ’ άς άκούσουν έκεΐνον πού λέγει* «κανείς 
δέν έστάθηκε μπροστά στην ύπόστασι289 καί την ούσία τοΰ Θ εοΰ  
καί κανείς δέν είδε ούτε έξέφρασε την φύσι τοΰ Θεοΰ»250· καί δχι 
μόνο κανένας άπό τούς άνθρώ πους, άλλά ούτε ά π ό τούς ά γγέ- 
λους* διότι καί τά ίδια  τά έξαπτέρυγα Χ ερουβίμ καλύπτουν τά  
πρόσω πά τους μπροστά στην ύπερβολική έλλαμψι πού έκπέμπε- 
ται ά π ό  εκεί291. Ε π ειδ ή  λοιπ όν ή ύπερουσιότης τοΰ Θ εοΰ δέν  
έμφανίσθηκε σέ κανένα ποτέ, δταν οί ’Α κινδυνιανοί λέγουν δτι 
τό φώς έκεΐνο είναι αύτη, μαρτυρούν δτι τό φώς τσΰτο είνα ι έν- 
τελώς άθέατο καί δτι ούτε οί έπίλεκτοι ’Α πόστολοι έπέτυχαν τη 
θέα του έπάνω  στο όρος, ούτε ό  Κ ύριος τη ν ύποσχέθηκε πρα
γματικά σ’ αυτούς, ούτε άληθινά λέγει αύτός πού δηλώ νει, «εί
δαμε τη δόξα  του»2”, «δταν ήμαστε μαζί του στό ά γιο  όρος»®9, 
«καί ό  Π έτρος καί οί συνοδοί του παραμένοντας άγρυπνοι είδαν 
τή δόξα  του»91, ένώ άλλος λέγει δτι ό  Ιδιαίτερα άγαπη μένος ά π ό  
τόν Χριστό ’Ιω άννης είδε τήν ίδ ια  τή θεότητα τοΰ Λ ό γο υ  γ υ 
μνωμένη έπάνω  στό όρος255. Ε ίδα ν λο ιπ όν, καί άληθώ ς είδαν, * 295

291. Ήσ. 6 ,1  292. Ίω. 1,14.
293. Β· Πέτρον 1,18. 294. Λουκά 9,31
295. Συμεών ΜεταφοαστσΟ, Υπόμνημα είς τόν άγιον Ευαγγελιστήν 

Ίωάννην 1, PG 116,685D.
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έκείνην, άοράτοο του θεού διαμένοντος καθ' ύπερούσιον κρυ- 
φιότητα, κάν Βαρλαάμ καί Ακίνδυνος και οί τούτων όμόφρονες 
διαρραγώσιν.

150 Ήνίκα δέ τις έρηται τούς Ακινδυνιανούς, ούσίαν είναι τό 
5 φώς έκεινο τής θεότητος είπόντας, 'και όραται λοιπόν ή ούσία 

τоб θεού; ’ άναγκαζόμενοι τόν δόλον έκκαλύπτουσιν, ούσίαν λέ- 
γοντες είναι τούτο φάναι, έπέϊ δι' αύτου ή ούσία του θεού έώρα- 
ται (διά γάρ των κτισμάτων ή ούσία του Θεού όραται), πάλιν 
κτίσμα κατασκευάζοντες οί τάλανες είναι τό φώς τής του Κυ- 

ιο ρίου μεταμορφώσεως. Καθοραται δέ διά των κτισμάτων, ούχ ή 
ούσία, άλλ'ή δημιουργική του θεού ένέργεια. "Ωστε δυσσεβώς 
καί τοδτο καί τφ Εύνομίφ συμφωνούντες λέγουσιν, δτι διά των 
κτισμάτων ή ούσία του Θεού όραται’ обτω πολύχουν αύτοϊς 
έστι τό τής δυσσεβείας λήϊον. Φευκτέον οδν αύτούς καί την αύ- 

ΐ5 τών κοινωνίαν, ώς ψυχοφθόρον καί πολυκέφαλον ΰδραν, ώς 
πολυειδή τής εύσεβείας λύμην.
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την άκτιστη καί θεία έκείνη έλλαμψι, ενώ ό Θεός διαμένει 
άόρατος κατά την υπερούσια κρυφιότητα, έστω καί άν σκάσουν 
ό Βαρλαάμ καί ’Ακίνδυνος καί οί όμόφρονές τους.

150 "Οταν ερώτηση κάποιος τούς Ά κ ινδ υ νια νσ ύ ς πού λέγουν  
ότι τό φως εκείνο τής θεότητος είναι ουσία, «βλέπεται λοιπ όν ή 
ουσία τοϋ Θεού;», άναγκαζόμενοι φανερώ νουν τόν δόλο, λέγον
τας ότι αύτό είναι ουσία, έπειδή μέσω αυτού έφάνηκε ή ούσία  
τοϋ Θ εού (δ ιότι μέσω τω ν κτισμάτω ν βλέπετα ι ή ούσ ία  τοϋ  
Θ εοϋ), δείχνοντας πάλι οί ταλαίπω ροι ότι τό φώς της μεταμορ- 
φώσεως τοϋ Κ υρίου είνα ι κτίσμα. Β λέπεται βέβα ια  μέσω τω ν 
χτισμάτων, όχι ή ούσία, άλλά ή δημιουργική ένέργεια  τοϋ Θ ε
οϋ. "Ωστε δυσσεβώς καί σύμφω να μέ τις άπόψ εις τοϋ Εύνομίσυ  
Ισχυρίζονται κι αύτό, ότι μέσω τών χτισμάτω ν βλέπεται ή ουσία  
τοϋ Θ εοϋ. Τ όσο γόνιμ ο είναι γι’ αύτσύς τό χω ράφι τής διθείας. 
Π ρέπει λοιπόν νά  άποφεύγω με αύτούς καί τήν κοινω νία  τους, 
σάν ψ υχοφθόρο καί πολυκέφαλη ΰδρα, σάν πολύμορφη κατα
στροφή τής εύσέβειας.
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ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ
9а

1 Επειδή τδ θειον αύτοαγαθότης έστι καί έλεος αύτόχρημα 
καί άβυσσος χρηστότητος, μάλλον δέ καί τής άβυσσον ταύτης 
περιληπτικόν, ώς όπερέχον παντός τε όνόματος όνομαζομένου1 
καί νοουμένου πράγματος, τή πρδς αύτό ένώσει μόνη τύχοι άν 

5 τις του έλέους. Ένουται δέ τις τούτφ τή κοινωνία κατά τδ έγχω- 
ροΰν τών όμοιων άρε των καί τή κοινωνία τής κατά την εύχήν 
πρδς τδν θεδν δεήσεώς τε καί αίνέσεως2. Άλλ’ ή μέν δι' άρε- 
τών κοινωνία δι * όμοιότητα πρδς ύποδοχην του θείου έπιτή- 
δειον τδν σπουδαίον πέφυκε κατασκευάζειν, ού μέντοι καί 

ίο ένοΰν, ή δέ τής εύχής δύναμις αύτήν ίερουργεϊ καί τελεσιουργεΐ 
την τοΰ άνθρώπου πρδς τδ θειον άνάτασιν τε καί ένωσιν, σύν
δεσμος οιΙσα τών λογικών πρδς τδν κτίσαντα κτισμάτων, όταν 
μέντοι τών παθών καί λογισμών δι' έμπυρου κατανύξεως ύπε- 
ραναβή τά τής εύχής' τφ γάρ έμπαθεϊ νώ ένωθήναι τδν θεόν, 

is άδύνατον. "Ωσθ ’ ό νους μέχρις &ν τοιούτος ή εύχόμενος, ούδέ 
τοΰ έλέους έτυχε, καθόσον δέ τών λογισμών άνανεύειν δυνατοί, 
κατά τοσοΰτον καί του πένθους γίνεται, άναλόγως & τφ  πένθει 
καί τοΰ έλέους τής παρακλήσεως μεταλαγχάνει. Κάν τούτοις έγ-

\. Έφ. 1,21.
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΙΑ 

α

Επειδή τό Θείο είναι αύτοαγαθότης καί έλεος κυριολε
κτικά καί άβυσσος χρηστότητος, ή καλύτερα περιληπτικό καί 
αυτής της άβύσσου, διότι υπερέχει κάθε όνόματος όνομαζομέ- 
νου1 καί κάθε πράγματος νοουμένου, μόνο μέ την ένωσι πρός 
αύτό θά μπορούσε κανείς νά έπιτύχη τό έλεος, ένώνεται δμως 
κανείς μέ αύτό διά της κοινωνίας, κατά τό δυνατό, των όμοιων 
άρετών καί διά της κοινωνίας της δεήσεως καί αίνέσεως κατά 
την προσευχή πρός τον Θεό2. ’Αλλά ή διά των άρετών κοινωνία 
άπό όμοιότητα έχει τήν ιδιότητα νά καθιστά τόν ζηλωτή Ικανόν 
νά ύποδεχθή τό Θείο, όχι δμως καί νά τόν ένώνη, ένώ ή δύναμις 
της προσευχής Ιερουργεί καί τελεσιουργεϊ τήν ίδια τήν άνάτασι 
καί ένωσι του άνθρώπου πρός τό Θείο, σάν σύνδεσμος πού είναι 
τών λογικών κτισμάτων πρός τόν κτίστη, μέ τήν προϋπόθεσι 
βέβαια δτι διά της θερμής κατανύξεως ή έντασις τής προσευχής 
θά ύπερβή τά πάθη καί τούς λογισμούς* διότι είναι άδύνατο ό 
έμπαθής νους νά ένωθή μέ τόν Θεό. "Ωστε ό νοϋς, δσο είναι τέ
τοιος, άν προσεύχεται, δεν έπιτυγχάνει ούτε τό έλεος, δσο δμως 
κατορθώνει νά ξεπεράση τους λογισμούς, τόσο περισσότερο 
άποκτά τό πένθος, καί άνάλογα μέ τό πένθος έξασφαλίζει καί τό

2. Ή  πρόταοις αύτη τοΟ Γρηγ ορίου είναι έμπνευσμένη άπό τό Περί θείων 
όνομάνωνίργο τοϋ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτη* 6λ. γιά παράδειγμα 1,1*2,1 κά.
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χρονίσας μετά ταπεινώσεως, καί τδ παθητικόν άπαν μετα
σκευάζει τής ψυχής.

β '

2 "Οταν τδ ένιαΐον του νοΰ γένηται τρισσόν, μένον ένιαϊον,
5 τότε συνάπτεται τή θεαρχική τριαδική Μονάδι, πάσαν Απόκλει

σαν πλάνης είσοδον και ύπεράνω καθεστδς σαρκδς кал κόσμου 
καί του κοσμοκράτορος. Και ουτω, τας έξ αύτών λαβάς διαφυ- 
γδν παντάπασιν, έν έαυτφ έστι και τφ θεφ, τής πηγαζούσης 
ένδοθεν πνευματικής άγαλλιάσεως καταπολαΰον, μέχρις &ν 

ιο τοιουτον ή. Γίνεται δέ τδ ένιαϊον του νοΰ τρισσόν, μένον ένιαϊον, 
έν τή πρδς έαυτδν στροφή καί τή δι ’ έαυτοΰ πρδς τδν θεδν 
άνόδφ, ή δέ πρδς έαυτδν στροφή του νοΰ έαυτοΰ τήρησίς έστιν. 
Ή δέ πρδς τδν Θεδν άνοδος αύτοΰ, δι ’ ευχής μέν ένεργεΐται την 
άρχήν, καί εύχής συνεπτυγμένης, έστι δ ’ δτε και διεζοδικωτέ- 

13 ρας, δ καί έργωδέστερον. "Αν δέ διακαρτερή τις έν τή τοΰ νοΰ 
ταύτη συνελίζει καί τή πρδς τδ Θειον άνατάσει, βίφ ίσχυρή τδ 
πολυπόρευτον τής διανοίας άγχων τής οίκείας νοερώς πλησιά
ζει τφ Θεφ καί τυγχάνει των άρρητων καί γεύεται τοΰ μέλλον
τος αίώνος καί αίσθήσει νοερή, γινώσκει, δτι χρηστδς ό Κύριος, 

ίοκαθάπερ καί ό ψαλμωδός φησί' «γεύσασθε καί ίδετε, δτι 
χρηστδς ό Κύριος»3. Τδ μέν oJv τρισσδν εύρεϊν τδν νοΰν, τδν αύ- 
τδν δντα μόνον τηροΰντα καί τηρούμενον καί εύχόμενον έν τή 
τηρήσει, ού λίαν ίσως δυσχερές, τδ δέ μακρδν χρόνον έν τούτη 
τή καταστάσει καρτερήσαι τή γεννητική των Απορρήτων, δυ- 

23 σχερέστατον ώς μάλιστα. Πας γάρ πόνος άλλης Αρετής, μικρός 
καί φορητότατος συγκρινόμενος πρδς τούτον. Διδ καί πολλοί, 
πρδς τδ τής εύκτικής Αρετής έστενωμένον άπειπόντες, τοΰ πλά-
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έλεος της παρακλήσεως, κι’ άφοϋ μονιμοποιηθή σ’ αύτά με 
ταπείνωσι, μετασκευάζει καί δλο τό παθητικό τής ψυχής.

β

2 "Οταν τό ένιαΐο του νσΰ γίνη τριπλό, ένώ μένει ένιαΐο, τότε 
συνάπτεται με τή θεαρχική Τριαδική μονάδα, άποκλείοντας 
κάθε είσοδο πλάνης και τοποθετούμενο έπάνω από τή σάρκα 
καί τον κόσμο καί τον κοσμοκράτορα άκόμη. Κι' έτσι, άφοϋ δια
φυγή έντελώς τις άπ’ αύτά λαβές, είναι μέσα στόν έαυτό του καί 
στον Θεό, άπολαμβάνοντας την πνευματική όγαλλίασι πού πη
γάζει άπό μέσα, δσον καιρό είναι τέτοιο. Γίνεται τριπλό τό ένι
αΐο του νου, μένοντας ένιαΐο, κατά τή ν πρός τόν έαυτό του στρο
φή καί την διά του έαυτσϋ του άνοδο πρός τόν Θεό. Ή  στροφή 
του νου πρός τόν έαυτό του είναι τήρησις του, ή άνοδός του δ- 
μως πρός τόν Θεό ένεργεΐται άρχικά μέ τήν προσευχή, καί μάλι
στα συνεπτυγμένη προσευχή, άν καί μερικές φορές καί μέ εκτε
νέστερη προσευχή, πράγμα πού είναι πολύ πιό κοπιαστικό. "Αν 
όμως έπιμένη κανείς σ’ αυτή τή συνέλιξι του νου καί στήν άνά- 
τασι πρός τό Θείο, πιέζοντας μέ Ισχυρή βία τό πολυπόρευτο τής 
διάνοιας πλησιάζει νοερά στόν Θεό, έπιτυγχάνει τά άρρητα, 
γεύεται τόν μέλλοντα αιώνα καί γνωρίζει μέ νοερή αΐσθησι, δτι 
ό Κύριος είναι χρηστός, δπως λέγει καί ό Ψαλμωδός* «γευθήτε 
καί ίδήτε, δη ό Κύριος είναι χρηστός»5. Τό νά εύρη λοιπόν ό 
νους τό τριπλό, παραμένσντας ό αυτός, διατηρώντας καί διατη
ρούμενος καί προσευχόμενος κατά τήν τήρησι, δέν είναι ίσως 
πολύ δύσκολο, άλλα τό νά παραμείνη πολύν καιρό σ’ αυτήν τήν 
κατάστασι μέ τή γεννητική των άπορρήτων, είναι άσφαλώς πά
ρα πολύ δύσκολο* διότι κάθε κόπος άλλης άρετής είναι μικρός 
καί υποφερτός συγκρινόμενος μ’ αύτόν. Γι’ αυτό πολλοί, άπογο- 
ητευμένοι άπό τή στενότητα τής άρετής πού άπσκτάται μέ τήν 3

3. Ψαλμ. 33,9.
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τους των χαρισμάτων ούκ έπιτυγχάνουσιν, αλλά τους ύπομένον- 
τας μείζους Αντιλήψεις Θεϊαι ύποδέχονται кал διαβαστάζουσαι 
κα\ ύπανέχουσαι μεθ' ήδονής έπι τα πρόσω προβιβάζουσιν άνυ- 
σιμωτέραν την δυσάνυστον ποιουσαι кал Αγγελικήν, ώς είπεϊν, 

5 έντιθεϊσαι έπιτηδειότητα την ήμών φύσιν τοΐς ύπϊρ φύσιν όμι- 
λεΐν ένδυναμοΰσι, κατά τδ είρημένον ύπδ του προφήτου, δ τι «oi 
ύπομένοντες πτεροφυήσουσιν, Αλλάζουσιν ίσχύν»4.

У'

3 Νοδς λέγεται καί ή τού νου ένέργεια έν λογισμοΐς συνιστα- 
ιο μένη κα\ νοήμασι. Νους έστι καί ή ένεργουσα ταΰτα δύναμις, 

ήτις καί καρδία καλείται παρά τής Γραφής, καθ’ ήν, κυριωτά- 
την οίσαν τών έν ήμΐν δυνάμεων, λογική έστιν ή έν ήμΐν ψυχή. 
Ή γοΰν έν λογισμοΐς ένέργεια του νου τοΐς σχολάσασιν έν προσ
ευχή, καί μάλιστα μονολογίστω, καθίσταται καί καθαίρεται 

15 ρφδίως, ή δέ γεννώσα ταύτην δύναμις ούκ άν καθαρθείη, εί μη 
καί αί άλλαι τής ψυχής δυνάμεις πάσαν καί γάρ έν έστι πολυδύ
ναμον πράγμα ή ψυχή. Μολύνεται τοίνυν όλη, κακίας έγγεγενη- 
μένης, άφ ’ ήστινοσουν τών έν αύτή δυνάμεων, καί κοινωνοΰσι 
πάσαι τής μιας τφ ένιαίφ τής ψυχής. Έπεί δέ έκάστη τών δυνά- 

2ο μεων διάφορον παρέχει την ένέργειαν, ένι δι ’ έπιμελείας μίαν 
ήντιναουν καθαρθήναι πρδς καιρόν ένέργειαν' άλλ’ούχί διά τού
το καί ή δύναμις έσται καθαρά' κοινωνοΰσα γάρ ταΐς άλλαις, 
μάλλον άν fifty Ακάθαρτος ή καθαρά. Διό ό διά τής κατά την 
προσευχήν έπιμελείας καθάρας την ένέργειαν του νου καί φωτι- 

25 σθείς μετρίως, ή φωτί γνώσεως ή καί νοερή έλλάμψει, έάνμέν



προσευχή, δέν επιτυγχάνουν τό πλάτος των χαρισμάτων, άλλά 
αυτούς πού ύπομένουν τούς ύποδέχονται μεγαλύτερες θεΐ-ες 
βοήθειεις καί αύτές, βαστάζοντας καί στηρίζονιάς τους, τούς 
προωθούν προς τά έμπρός με ήδονή, καθιστώντας εύκολοεπί- 
τευκτη την δυσεπίτευκτη καί, θά έλέγαμε, έμβάλλοντας άγγε- 
λική ικανότητα, δυναμώνουν τη φύσι μας, ώστε νά συνομιλή με 
τά ύπεράνω της φύσεως, σύμφωνα μέ έκεΐνο πού έχει λεχθη άπό 
τον προφήτη- «όσοι ύπομένουν, θ’ άποκτήσουν φτερά νά πετά- 
ξουν, & άνανεώσουν την ισχύ τους»4.

Υ

3 Νους λέγεται καί ή ένέργεια του νού συνιστάμενη σέ λογι
σμούς καί νοήματα* νους είναι καί ή δύναμη που ένεργεΐ αύτά, 
ή όποια άπό τη Γραφή καλείται καί καρδιά, κατά την όποια, ώς 
κυριώτερη των δυνάμεων πού ύπάρχουν σέ μάς, ή μέσα μας 
ευρισκόμενη ψυχή είναι λογική. Ή  ένέργεια λοιπόν τού νού πού 
εύρίσκεται στους λογισμούς, σ’ αύτούς πού έπιδίδονται στήν 
προσευχή, καί μάλιστα τή μονολόγιστη, κατηρεμεΐ καί καθαρί
ζεται εύκολα, ή δύναμις όμως πού τήν γεννά δέν μπορεί νά κα- 
θαρισθη, άν δέν καθαρισθούν καί όλες οΐ άλλες δυνάμεις τής 
ψυχής* διότι ή ψυχή είναι ένα πολυδύναμο πράγμα. Μολύνεται 
λοιπόν όλη, όταν προκληθή κακία άπό όποιαδήποτε δύναμί 
της, καί διά τού ένιαίου τής ψυχής κοινωνούν δλες τής μιάς. 
Επειδή όμως κάθε μία άπό τις δυνάμεις παρέχει διαφορετική 
ένέργεια, είναι δυνατό μέ τήν έπιμέλεια νά καθαρισθη πρόσκαι
ρα κάποια ένέργεια, άλλά γιά τόν λόγο αύτό δέν θά είναι καθα
ρή καί ή δύναμις* διότι, άφού κοινωνεΐ μέ τις άλλες, θά είναι 
μάλλον ακάθαρτη, παρά καθαρή. Γι’ αύτό, αύτός πού διά τής 
έπιμέλειας κατά τήν προσευχή καθορίζει τήν ένέργεια τού νού 
καί φωτίζεται μέτρια, ή μέ τό φως τής γνώσεως ή καί μέ τήν
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4. Ήα 40, 31.
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διά τούτο κεκαθαρμένον έαυτδν λογίσηται, πλανάται έαυτου 
καταψευδόμενος καί διά τής οίήσεως τφ πλανάν άε\ έπιχει- 
ρουντι θόραν άνοίγνυσι καθ' έαυτου μεγάλην. ’Άν δε είδώς την 
οίκείαν καρδιακήν Ακαθαρσίαν μή έπαρθείη τή μετρίφ έκείνη 

3 καθαρότητι, βοηθφ χρώμενος αύτή κα\ των άλλων τής ψυχής 
δυνάμεων την Ακαθαρσίαν καθαρώτερον όρή. και προκύπτει είς 
ταπείνωσιν καί προστίθησι τφ πένθει καί καταλλήλους έφευρί- 
σκει θεραπείας έκΑστη δυνάμει τής ψυχής■ πράξει μεν τό πρα
κτικόν, γνώσει δέ τό γνωστικόν, προσευχή δε τό θεωρητικόν 

ιο καθαίρων έαυτου, καϊ διά τούτων είς την τής καρδίας καί του 
νοΰ τελείαν καί Αληθή καί μονιμωτάτην φθάνει καθαρότητα, 
ήτις ούκ άν έγγένοιτό ποτέ τινι, είμή διά τής έν πράξει τελειότη- 

τος καί τής έπιμόνου τριβής, θεωρίας τε και τής έν θεωρίφ προσ
ευχές.
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νοερή έλλαμψι, άν θεώρηση τον έαυτό του καθαρμένον, πλα- 
νάται έξαπατώντας τον έαυτό του καί με την επαρσι αύτή άνοι
γα μεγάλη εναντίον του έαυτου του Θύρα σ’ έκεϊνον πού πάντο
τε επιχειρεί νά πλανά· άν όμως, γνωρίζοντας την καρδιακή του 
άκαθαρσία, δεν καταληφθή άπό επαρσι γιά τή μέτρια έκείνη 
καθαρότητα, χρησιμοποιώντας αυτήν ώς βοηθό, βλέπει καθα- 
ρώτερα τήν άκαθαρσία καί των άλλων δυνάμεων της ψυχής καί 
προκόβει σέ ταπείνωσι, προσλαμβάνει τό πένθος καί ευρίσκει 
κατάλληλες γιά κάθε δύναμι της ψυχής θεραπείες, καθαρίζον
τας με τήν πράξι τό πρακτικό, μέ τη γνώσι τό γνωστικό, μέ τήν 
προσευχή τό θεωρητικό, καί με'σω αυτών φθάνει στήν τέλεια 
καί άληθινη καί μονιμώτατη καθαρότητα τής καρδιάς καί του 
νοΰ, ή οποία δέν θά μπορούσε ποτέ νά γενηθή σέ κανένα, παρά 
μόνο διά τής τελειότητος στήν πράξι, τής έπίμονής τριβής, τής 
θεωρίας καί τής κατά τήν θεωρία προσευχής.
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1 Ου δίκαιόν έστιν, ώς γέ μοι δοκεΐ, τούς μεν άλλαχού γης 
άξιόν τι μνήμης είργασμένους φιλοτίμως εόφημεϊσθαι παρ’ 
ημών των υπέρ αύτών άκροωμένων συγγραμμάτων προς άκρί- 
βειαν όμοΰ και κάλλος έζενηνεγμένων και μεγίστην έμποιουν-

5 των τή ψυχή παράκλησιν προς άρετης άνάληψιν, δ δ ' οΐκοθεν 
έχομεν παράδειγμα παντός καλού, τον Πέτρου δηλονότι βίον, 
περί τούτον άμελώς πως έχειν, και ταύτα μηδενός άποδέοντα 
σχεδόν των έκ τού παντός αίώνος έπ ’ άρετή περιβεβοημένων. 
"Ιστέ πάντως δν λέγω πάντες, εί μη τον περιώνυμον τούτον 

ίο ".Αθω τις άγνοει και τον έπώνυμον αυτού Πέτρον, τον ημεδαπόν 
και αότόχθονα και πρωταγωνιστήν, τον ένταύθα γης, τον πάσης 
γης αντίπαλον καταπαλαίσαντα και τρόπαιον ένταυθοΐ πρώτον 
τηςέκείνου καθ’ ήμών στήσαντα μανίας και τον τού καλού σπό
ρον είς καιρόν άρα καταβαλόμενον, έπει και άνέφυ και τέθρα- 

is πται και εύφόρησεν, ώς νύν έκ τών όρωμένων έξεστι παντι 
συνοραν.

2 Ώς μεν ούν τον τηλικοΰτον άρχηγον και ήμϊν προς τα 
τοιαύτα οδηγόν τής έκ τών έπαίνων γιγνομένης άμοιβής δίκαιόν 
έστιν εΐπερ τινά τυγχάνειν, πάντες αν συμφαΐεν έμοι δε πάντα τε

2ο έξειπεϊν τα τού άνδρός και τα προς άξίαν έκάστφ τούτων άπο- 
δούναι ή έγγύς, τών πάντη άδυνάτων. ’Αγών γαρ ώς έοικεν



ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΚΑΙ ΙΣΑΓΓΕΛΟ ΒΙΟ ΤΟΥ 
ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡ ΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ 

ΠΟΥ ΑΣΚΗΤΕΥΣΕ ΣΤΟ ΑΠΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΩ

Δεν είναι δίκαιο, νομίζω, δσοι έχουν έπιτελέσει κάτι αξιο
μνημόνευτο σέ άλλη περιοχή της γης νά έγκωμιάζωνται άπό 
μάς με φιλοτιμία, καθώς ακούομε νά διαβάζωνται τά συγγράμ
ματα για τά φημισμένα έργα τους πού είναι άκριβη καί συγχρό
νως καλογραμμένα καί προκαλούν στην ψυχή μεγάλη παρηγο
ριά γιά τήν άνάληψι της αρετής, ενώ αυτό πού έχομε δικό μας 
παράδειγμα γιά κάθε καλό, τον βίο του Πέτρου δηλαδή, νά τό 
αμελούμε, άν καί δεν υστερεί κανενός σχεδόν άπό εκείνους πού 
είναι περιβόητοι γιά τήν άρετή σέ δλους τούς αιώνες. Γνωρίζετε 
δλοι ποιόν εννοώ, έκτος άπό εκείνον πού άγνοεί τον περιώνυμο 
αυτόν νΑθωνα καί τον επώνυμό του Πέτρο, τον συντοπίτη καί 
αύτόχθονα καί πρωταγωνιστή, αυτόν πού στο μέρος αυτό της 
γης κατενίκησε τον αντίπαλο δλης τής γης καί έστησε εδώ πρώ
τος τρόπαιο γιά τήν μανία εκείνου εναντίον μας κι* έβαλε τον 
σπόρο του καλού στήν κατάλληλη εποχή, αφού έφύτρωσε κι* 
αυξήθηκε καί εύφορη σε, όπως ό καθένας μπορεί ν’ άντιληφθη 
άπό δσα βλέπει.

"Ολοι βέβαια θά συμφωνούσαν δτι είναι δίκαιο νά άμει- 
φθη μέ τούς έπαίνους περισσότερο άπό κάθε άλλον αυτός, ό τό
σο σπουδαίος αρχηγός καί οδηγός μας προς τά επιτεύγματα 
αυτού τού είδους, νά περιγράφω όμως εγώ δλα τά κατορθώμα
τα τού άνδρός καί νά αποδώσω σ* αυτά τήν άρμόζουσα άξια 
άσφαλώς είναι σχεδόν άπό τά εντελώς άδύνατα. Διότι, όπως
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έκείνω γέγονε προεισενεγκεΐν ταϊς προς Θεού τοΐς δικαίοις 
έπηγγελμέναις άμοιβαΐς1, οίόν τινα βίου σύμμετρον υπερβολήν, 
κρείττω δηλαδή και λόγου και άκροάσεως. Άλλ’ού παρά τοΰτ’ 
άποστατέον είναι μοι δοκεϊ, σιωπήν έπι πάντων ήσκηκότι. Και 

5 γάρ ουδέ των τής γης τε και θαλάττης έν οίς πλεΐν τε και βαδί- 
ζειν εχομεν άφιστάμεθα μερών, δτι μή πλώϊμος ή πορεύσιμος 
έξωτέρω διά πάντων έστίν ■ ουδέ τοΐς περί αυτών ίστορηκόσιν2, 
δτι μή πάντα δι ’ άκριβείας είχον έξειπεϊν, άπαντα παρεΐται, διε- 
ξιτητέον δε κάκείνοις εδοξεν εικότως, δσα τε τούτων και έφ’ 

ίο δσον ήν.

3 Τον ίσον τοίνυν τρόπον κάμόϊ νυν έγχειρητέον, άλλ’ ου 
παροπτέον, δτι τα τής ύποθέσεως ανυπέρβλητα τώ λόγω, και 
ούχ δπως έμοιγε, προσέτι δε кал πάσιν δσοις λόγου μέτεστιν 
οδτω γάρ έκ πάντων γένοιτ’ αν ίσως έρανος προσήκων τώ τής 

is ύποθέσεως μεγέθει. Και τοΰθ' ούτως έχον, δσοι του καταλόγου 
τών έλλογίμων έπι νουν βαλλόμενοι, συγγνώμην νεμόντων εύ- 
χερώς έμοί' δεήσονται γάρ δήπου ταύτης και αύτοί, κοινού του 
χρέους δντος και κοινή καθ’ ένα πάντων άπολειπομένων. Έγώ 
δ\ ώ Θέατρον ιερόν3, προ παντόςούτινοσοΰν και τήν έξ ύμών δι' 

20 εύχών τεθάρρηκα βοήθειαν. Εί γάρ και δυσχερής ό προκείμενος 
άγών, άλλα ταϊς ύμών έπικλήσεσιν ΐλεως ήμϊν άνωθεν άρτίως 
έποπτεύσας ό και τφ προκειμένη προς τον ύπερφυα βίον συνα- 
ράμενος Θεός, παν σκώλον έκποδών καταστήσαι και συνδια- 
θείη τον λόγον πόρον έν άπόροις διδούς.

1. Βλ. Ματθ. 5,3έέ. 25,26.
2. Τό δτι ό Γρηγόριος χρησιμοποιεί πληθυντικό πρός δήλωσι τών βιογρά

φων του Πέτρου δέν σημαίνει δτι είχεν ύπ’ δψιν πολλούς άπό αυτούς ό ίδιος,
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φαίνεται, άγώνας εκείνου ήταν νά προεισφέρη για τις άπό τον 
Θεό έπαγγελμένες στους δικαίους άμοιβές1 μια άντίστοιχη υπερ
βολή ενάρετου βίου, άνώτερη δηλαδή καί λόγου καί άκσής. ’Αλ
λά δεν νομίζω δτι πρέπει γιά τον λόγο αυτό ν’ άπόσχωμε άπό 
την προσπάθεια, άποσιωπώντας τελείως τό θέμα.νΑλλωστε ού
τε τά μέρη τής γης καί τής θάλασσας, στά όποια είμαστε υπο
χρεωμένοι νά πλέωμε καί νά βαδίζωμε, δεν τ’ άποφεύγομε γιά 
τό λόγο δτι δεν είναι ή κάθε μιά τους πλώϊμη καί πορευσιμη σ’ 
δλη τήν έκτασι* ούτε όσοι περιέγραφαν2 αυτά τά έργα παρέλει- 
ψαν τά πάντα επειδή δεν μπορούσαν νά τά διηγηθούν δλα μέ 
άκρίβεια. Κι’ εκείνοι έθεώρησαν εύλογα σωστό νά διηγηθοϋν 
δσα μπορούσαν άπό αυτά καί δσο μπορούσαν.

3 Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο πρέπει νά έπιληφθώ τώρα κι’ 
εγώ τού εγχειρήματος καί νά μή τό παραβλέψω, επειδή ή ύπό- 
θεσις είναι άπρόσιτη στο λόγο, καί όχι μόνο εγώ νά μή τό παρα- 
βλέψω, άλλά καί δλοι δσοι μετέχουν λόγου· διότι έτσι θά μπο
ρούσε ίσως νά γίνη ένας έρανος άπό δλους, άνάλαγος μέ τό 
μέγεθος τής ύποθέσεως. Καί δσοι άπό τούς ελλογίμους άνδρες 
βάλουν στο νοΰ τους, δτι έτσι είναι τά πράγματα, άς μσύ δώσουν 
εύκολα συγγνώμη* διότι άλλωστε θά τή χρειασθούν κατά κά
ποιο τρόπο κι’ αυτοί, άφού τό χρέος είναι κοινό καί δλοι ένας 
ένας άπέχουν κοινώς άπό τό χρέος. ’Εγώ δμως, ώ ιερό θέατρο3, 
ήλπισα περισσότερο άπό κάθε άλλον στη βοήθεια των δικών 
σας προσευχών διότι μπορεί νά είναι δύσκολος ό προκείμενος 
άγών, άλλά μέ τις προσευχές σας θά έποπτεύση τώρα άπό 
επάνω σ’ εμάς μέ εύσπλαγχνία ό Θεός πού ένίσχυσε καί τον προ- 
κείμενο προς τον εξαίσιο βίο, καί είθε νά άπομακρύνη κάθε εμ
πόδιο καί νά κατευθύνη τον λόγο δίδοντας διέξοδο of άδιέξο- 
δα.

άφοΰ άλλωστε και στον Βίο του Νικολάου φέρεται και μιά παλαιότερη πηγή, ή
του Μεθοδίου* άλλ* οΰτε είναι βέβαιο δτι δεν είχε. Βλ. καί παρακάτω.

3. «ΤΩ θέατρον ιερόν». Ή  εκφρασις αυτή σημαίνει δτι ό Λόγος εκφωνή
θηκε ενώπιον ακροατηρίου.
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4 Γονέας μεν ούν και την έκ παιδός πατρίδα τον μεγάλου 
τούτου και θαυμάσιου πατρός, και ού πρέπουσα πατρις ή των 
έπουρανίων σκηνή, καλώς ποιων ό χρόνος άβύσσω λήθης κα~ 
θήκεν. Ά  γάρ έτι ζώντι τώ γενναίω παρώπται, ώς άρα τής οί- 

5 κείας άρετής άνάξια, τούτων εικότως ούδέ οί την αρχήν τα κατ’ 
αύτόν συγγεγραφότες4 δεΐν ώήθησαν μεμνήσθαι. Εις δ δε φέρων 
έαυτόν, μάλλον δε ύπό Θεού φερόμενος, κατώκισται και ού τους 
θείους άθλους ήνυσε και δθεν άνέπτη προς ούρανόν, τον περι
φανή τουτονι λέγω και σεβάσμιον χώρον, την των άρετών 

ίο έστίαν, το καλού παντός ένδιαίτημα, την των έπουρανίων άντί- 
τυπόν τε και Αχειροποίητον σκηνήν, το παντός άγους έλεύθερον 
και παντός πάθους έναγοΰς άνώτερον, το τής άγιωσύνης φερω- 
νύμως έπώνυμον δρος■ τούτο έστιν έν πατρίδος μοίρη. τώ προ- 
κειμένφ και τούτω συλλαλεΐταί τε και συνακούεται, κάντεύθεν 

is ούτος έπιγινώσκεται και την προς τους όμωνύμους φέρει δια
στολήν, !Αθωνίτης δικαίως ώνομασμένος.

5 Εί γάρ έν Αθήναις μετά τριετή προσεδρίαν άντι πατρίδος 
χρήσθαι τή πόλει τους προσηλύτους νομιζόμενον ήν, πώς ού δι
καίως Αντιποιείται τού όρους ό άγιος, πλεΐν ή πεντήκοντα πε- 

го ριόδόυς έτών ένταΰθ ’ άνύσας5, και ταύθ’ ούτως έναγωνίως; Εί 
δε και πατρις έκάστω καθ’ ήν άν τις εύτυχή, καθάπερ τις των 
έξωθεν άπεφήνατο σοφών6, τις άν που των Απάντων βέλτιον ή 
πράξειεν ή μέλλει πράξειν τής ώδε τού Ανδρος εύκληρίας, ού 
Θεώ συνήλθε και θείας θέας έπέτυχε, μάλλον δέ, fva τό παν 

25 εϊπω συνελών, ού την άνθρωπείαν ύπεραναβάς φύσιν και τήν
4. Ή έπανάληψις του πληθυντικού περί των «συγγεγραφότων» δίνει τό δι

καίωμα νά δεχθούμε, δτι ό Γρηγόριος εϊχεν ίδεΐ περισσότερα τού ένός άρχαΐα
κείμενα.
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4 Τούς γονείς λοιπόν καί την πατρίδα του μεγάλου αυτού 
καί θαυμάσιου πατρός, τού οποίου πρέπουσα πατρίς είναι ή 
σκηνή των έπουρανίων, τά κατέβασε ό χρόνος, ενεργώντας 
σωστά, στην άβυσσο τής λήθης. Διότι αύτά πού άκόμη καί δταν 
έζοϋσε ό γενναίος είχαν παραβλεφθή, ώς άνάξια τής άρετής 
του, εύλογα δεν έθεώρησαν άναγκαΐο νά τά μνημονεύσουν ούτε 
εκείνοι πού συνέγραφαν πρώτοι τά συμβάντα τού βίου του4. Τή 
θέσι τής πατρίδος έχει γι’ αυτόν ό τόπος στον όποιο κατοίκησε, 
άφού ήλθε ό ίδιος ή μάλλον άφού ώδηγήθηκε άπό τον Θεό, 
δπου έτέλεσε τούς θείους άθλους καί άπό δπου άνέβηκε στον 
ουρανό· δηλαδή τούτον τον περιφανή καί σεβάσμιο χώρο, την 
εστία τών άρετών, τό ενδιαίτημα κάθε καλού, τήν άντίτυπη καί 
άχειροποίητη σκηνή τών έπουρανίων, τον ελεύθερο άπό κάθε 
μίασμα καί ανώτερο άπό κάθε άνόσιο πάθος, τό φερωνύμως 
επώνυμο τής άγιωσύνης όρος- αυτό είναι στή θέσι τής πατρίδος 
γιά τον προκείμενο καί μέ αυτό συναναφέρεται καί συνακούε- 
ται, καί άπό εδώ άναγνωρίζεται καί διακρίνεται άπό τούς ομω
νύμους ονομαζόμενος δίκαια ’Αθωνίτης.

5 Στήν ’Αθήνα υπήρχε νόμος έπειτα άπό τριετή παραμονή οι 
έποικοι νά γίνωνται πολίτες* πώς λοιπόν δεν θά ήταν δίκαιο νά 
έχη πατρίδα του τό Ό ρος ό άγιος, άφού έπέρασε εδώ περισσό
τερα άπό πενήντα έτη5, καί μάλιστα τόσο άγωνιστικά; ”Αν μάλι
στα πατρίδα είναι γιά τον καθένα τό μέρος στο όποιο ευτυχεί, 
δπως άποφάνθηκε κάποιος άπό τούς έξω σοφούς6, ποιος άπό 
δλους τούς άνθρώπους θά έδοκίμαζε ή έπρόκειτο νά δοκιμάση 
περισσότερη άπό τήν ευημερία τού άνδρός αυτού εδώ, ό όποιος 
συναντήθηκε εδώ με τον Θεό κι’ επέτυχε τή θεία θέα, ή καλύτε
ρα, γιά νά είπώ τό σύνολο μέ συντομία, ό όποιος, άφού έξεπέρα-

5. Ό  Πέτρος διέμεινε συνολικά πενήντα τρία έτη ώς έρημίτης στόν 
ν Αθωνα, Βίος και Πολιτεία Πέτρου ’Αθωνίτου, 4,7, К  Lake, σ. 30. Βλ. δμως 
κα'παρακάτω 36, «δξ έπιβιούς έτη πρός τοΐς τεσσαράκοντα», καί 42 «πεντή κοντά 
τρεις ένιαυτοί»

6. Βλ. ’Αριστοφάνους, Πλούτος 1151.
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θείαν όντως ήλλοιωμένος άλλοίωσιν (τις αν άποχρήσαι λόγος 
παραστήσαι το Θαύμα;) προς το της άξίας υπερφυές τη του Ύψΐ- 
στου δεξιά μετερρύθμισται; Άλλ’ όμως τής πατρίδος μέν ύπε- 
ρεϊδε, τφ δέ τής άνω προξενώ πατρίδος δρει τούτω προσέδρα- 

5 μεν, ού δή και τον πολυετή βίον και την αόρατον άνθρώποις 
δίαιταν ήνυσεν.

6  Και σκοπείτε το τής θείας σοφίας ευμήχανον και την προς 
ανθρώπους του Θεού κηδεμονίας ύπερβολήν και την έπι το 
σώζειν Ανυπέρβλητον έφεσιν. ’Αναρριπίζεται πόλεμος τή του

ίο θαυμάσιου τοΰδε πατρος πατρίδι προς "Αραβας’ ό δέ, στρατιω
τικής, ώς έοικεν, ούκ Αμελέτητος ών, συμπολεμεΐ τοϊς όμοφύ- 
λοις, υπό των Αλλοφύλων άλίσκεται, πόρρω τής ένεγκουσης 
αιχμάλωτος άποικίζεται, τής Αλλοτρίας ένδοτέρω кал πολέμιας 
ποών άβουλήτοις προβαίνει, φρουρίοις Αφύκτοις καθείργνυται7, 

is τφ πόδε πέδαις δεσμεΐται, τροφής ένδεια πιέζεται, πολλά πά
σχει των Αφορητών, έξαπορεΐται, την οίκείαν ζωήν άπολέγεται, 
τέλος έπι Θεόν καταφεύγει, τούτω μόνω ζήσειν έπαγγέλλεται, 
μόνον εί φως έλευθερον ϊδοι кал των συνεχόντων άπαλλαγείη 
δεινών. Τί ούν ό ταχύς όμου και προμηθής Θεός; Αναβάλλεται 

20 τέως την ταχυτήτα και τφ μέλλειν τάς όδύνας έπιτείνεσθαι συγ- 
χωρει, προμηθουμενος δήπου τον ικέτην Ασφαλέστερον έξειν, 
έπειδή πεφύκασιν άνθρωποι μετά την του πιέζοντος Απαλλαγήν 
των έν αύτφ συνθηκών ύπερφρονεΐν ραδίως, αν μή ταύτας 
Ακριβώς ίσχυρίσωνται.

7 Τί το έντευθεν; Δι' όνείρων αύτφ τά τής ύποσχέσεως έμπε- 
δοι кал αυτόν δναρ έπιπέμπει τούτω τον μέγαν έν ίεράρχαις και
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σε την άνθρώπινη φύσι και ύπέστη την πράγματι θεία άλλοίωσι 
(ποιος λόγος θ’ άρκέση γιά νά παραστήση τό θαύμα;), μεταμορ
φώθηκε με τη βοήθεια του Ύψίστου προς την ύπερφυά άξια; 
Έτσι λοιπόν την μεν πατρίδα του περιεφρόνησε, προσέτρεξε 
όμως σ’ αυτό τό όρος πού έγινε πρόξενο της ουράνιας πατρίδος, 
όπου μάλιστα διήνυσε καί τον πολύχρονο βίο καί την άόρατη 
στους άνθρώπους διαγωγή.

6 Καί προσέξατε τό πολυμήχανο της θείας σοφίας, τήν υπερ
βολή της κηδεμονίας του Θεού προς τούς άνθρώπους καί τήν 
άνυπέρβλητη επιθυμία του γιά τη σωτηρία. Ξεκίνα πόλεμος της 
πατρίδος τού θαυμάσιου αύτου πατέρα προς τούς ’Άραβες, κι’ 
αυτός, πού φαίνεται δεν ήταν άμελέτητος στη στρατιωτική τέ
χνη, πολεμά μαζί με τούς ομοφύλους του, συλλαμβάνεται άπό 
τούς άλλοφύλους, μεταφέρεται αιχμάλωτος μακριά άπό τή γενέ
τειρά του, βαδίζει στο εσωτερικό της ξένης καί εχθρικής γης με 
άθέλητα πόδια, έγκλείεται σέ φρούρια άφευκτα7, δένεται στα 
πόδια με πέδες, πιέζεται άπό τήν έλλειψι τροφής, πάσχει πολλά 
άπό τά άνυπόφορα, εύρίσκεται σέ άδιέξοδο, άπελπίζεται γιά τη 
ζωή του, τέλος καταφεύγει στον Θεό, υπόσχεται ότι θά ζήση μό
νο γι’ αυτόν, αρκεί νά ίδή ελεύθερο φως καί ν’ άπαλλαγή άπό τά 
δεινά πού τον κατέχουν. Τι κάμνει λοιπόν ό ταχύς καί συγχρό
νως προνοητικός Θεός; ’Αναβάλλει τότε την ταχύτητα ενέργειας 
καί επιτρέπει νά επιταθούν οί οδύνες στο μέλλον, προνοώντας 
βέβαια νά εχη άσφαλέστερα τον ικέτη, επειδή υπάρχουν άν
θρωποι πού μετά την άπαλλαγή άπό τις πιέσεις εύκολα λησμο
νούν τις συμφωνίες πού γίνονται κατ’ αυτές, άν δεν τις επιβεβαι
ώσουν με άκρίβεια.

7 Ποιά είναι ή συνέχεια; ’Εμπεδώνονται οί υποσχέσεις του 
με όνειρα. Ό  Θεός τού στέλλει σέ όνειρο τον μεγάλο άνάμεσα

7. Ό  Γρηγόριος δέν άναφέρει τό φρούριο Σαμαράς (Σαμαρά) στο όποιο 
ήταν έγκλειστος ό Πέτρος, διότι τό όνομα ήταν πλέον χωρίς νόημα γιά τούς 
άναγνώστες.
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πατράσιν άγίοις Νικόλαον, ον και αυτός έπεβοάτο θερμότερον, 
άτε τής προς Θεόν αυτόν παρρησίας πεπειραμένος кал δια θαύ
ματος αυτόν άγων, πολλοΐς και πρότερον κεχρημένον υπέρ αυ
τού θαύμασιν. Ός δή και φανείς ούχ άπαξ, άλλ ’ ήδη και δίς, 

5 πολύ κατεμέμφετο την του άνδρός άβουλίαν, πολλάκις μεν δή 
και πρότερον εύξαμένου την άπό του κόσμου φυγήν, ώρμημένου 
δε μηδ’ δπωσούν εργω την ευχήν άποδοΰναι. Ταύτη τοι δι
καίως, άρτίως έφασκεν, ουτ’αυτός είσακούη κάγώ πείθειν ήκι
στα δύναμαι, πρεσβείαν ύπερ των σοι συνοίσειν μελλόντων 

ίο προς Θεόν ποιούμενος. Άλλα γάρ, εϊ μοι πείθη, και άλλον δή 
τινα των μέγα παρά Θεφ δυναμένων έπικέκλησο βοηθόν, ώστε 
μοι συμβαλέσθαι σπουδήν δ,τι πλείστην υπέρ σου ποιου μένω.

8 Πέτρου δε άνθυπενεγκόντος, Και τις άρα μεΐζον ή συ δύνα- 
ται; Συμεώνης, τον είπειν, Συμεώνης έκεϊνος8, δς εύ μάλα πρε- 

ΐ5 σβυτικάς πάλαι ποθ’ υπανήκε χεϊρας και τεσσαρακονθήμερον 
ύπανέσχε τον προ των αιώνων Θεόν. Άλλ ’ ό μεν μετά τήν είσή- 
γησιν άπιών φχετο, Πέτρου δε παραυτά τον ύπνον άποσεισαμέ- 
νου, πολύς έπι στόμα Συμεώνης ήν και βοών ούκ άνήκεν, άντι- 
βολων ούκ ένέδωκεν, έως έπεισε* τή γάρ ύστεραίμ πάλιν έφί- 

20 σταται ό Νικόλαος και άνατεϊναι προς Συμεώνην έπιτάττει τάς 
δψεις. Ό δε ταχύς έπεστραμμένος, έπιτερπες όρα θέαμα' σεμνόν 
δ,τι μάλιστα και πολιόν άνδρα, κατά το παλαιόν έθος άρχιερατι- 
κώς έσταλμένον, χρυσού τε ράβδω κοσμίως έπερειδόμενον καί 
πρός αύτόν έπίχαρί τι кал προσηνές ένορώντα кал τήν άφεσιν 

25 εύαγγελιζόμενον, εϊπερ άρα και τάς πρός Θεόν συνθήκας είς έρ- 
γον άγαγεΐν προθυμεϊται. Τού δε Πέτρου συνθεμένου προθύ- 
μως, έκεϊνος δποι δή βούλοιτο βαδίζειν άδεώς ύπηγόρευεν,
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στους ιεράρχες καί άγιους πατέρες Νικόλαο, τον όποιο καί ό 
ίδιος έπεκαλοΰνταν θερμότερα, διότι είχε πείρα της παρρησίας 
του προς τον Θεό, καί τον έφερε διά θαύματος, αυτόν πού καί 
πρωτύτερα είχε χρησιμοποιήσει υπέρ αυτού πολλά θαύματα. 
Αύτός λοιπόν, άφού εμφανίσθηκε όχι μία φορά, άλλά δύο, 
κατηγόρησε τον άνδρα γιά την άβουλία, άφού καί πρωτύτερα 
είχε ύποοχεθή πολλές φορές την φυγή άπό τον κόσμο, άλλά 
ποτέ δέν έξεκίνησε νά πραγματοποιήση την ύπόσχεσι. Δίκαια 
λοιπόν τώρα, είπε, ούτε εσύ εισακούεσαι κι9 εγώ έλάχιστα 
μπορώ νά πείσω, πρεσβεύοντας προς τον Θεό γιά όσα πρόκειται 
νά είναι προς τό συμφέρον σου. 9Αλλ9 όμως, αν πεισθής σ9 εμένα, 
επικαλέσου καί άλλον βοηθό άπό εκείνους πού έχουν μεγάλη 
ισχύ προς τον Θεό, ώστε νά μού συ μπαρασταθή, διότι εργάζο
μαι μέ μεγάλο ζήλο γιά χάρι σου.

8 "Οταν ό Πέτρος έρώτη σε, 'Ποιος τάχα μπορεί νά κατορθώ-
ση μεγαλύτερα άπό σένα;5 αύτός άπάντησε, *ό Συμεώνης, 
εκείνος ό Συμεώνης98, πού στην παλαιά εποχή άπλωσε πρόθυμα 
τά πρεσβυτικά χέρια καί υποδέχθηκε στις σαράντα ήμερες τον 
προ των αιώνων Θεό». Κι9 εκείνος βέβαια, ό Νικόλαος, μετά τη 
σύστασι αυτή έφυγε τρέχοντας. Μόλις όμως έξύπνησε ό Πέτρος 
άμέσως, είχε στο στόμα του πυκνά τον Συμεών, καί δέν έπαυσε 
νά φωνάζη, δέν έσταμάτησε νά παρακαλή, μέχρι πού τον έπεισε. 
Διότι τήν επόμενη ήμερα εμφανίζεται σ9 αυτόν ό Νικόλαος καί 
τού παραγγέλλει νά σηκώση τά μάτια του προς τον Συμεώνη. 
Εκείνος, άφού έστράφηκε γρήγορα, βλέπει ευχάριστο θέαμα* 
ένα σεμνό καί σεβάσμιο άνδρα, ένδυμένον αρχιερατικά κατά 
τήν παλαιά συνήθεια, στηριζόμενον κόσμια σέ χρυσή ράβδο, 
πού έκύτταζε προς αυτόν χαρούμενα καί γλυκά καί υποσχόταν 
τήν άφεσι, άν βέβαια είναι πρόθυμος νά πραγματοποιήση τις 
υποσχέσεις του προς τον Θεό. "Οταν ό Πέτρος συμφώνησε μέ 
προθυμία, εκείνος τού συνέστησε νά βαδίση άφοβα όπου ήθελε, 8

8. Συμεών όΘεοδόχος, Λουκά 2,25έέ.
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έξιόντα τής ειρκτής. Τού δε τον περί τους πόδας αύθις έπιδει- 
κνύντος δεσμόν και το έπίταγμα των άδννάτων είναι διατεινο- 
μένου παντάπασιν, ήρέμα μετεωρίσας ό θεοδόχος την καλόν 
άπαστράπτουσαν εκείνην ράβδον, άκρα ταύτη ψαύει των δε- 

5 σμών και χρυσώ τον σίδηρον ώς άράχνης, δ φασιν, ιστόν άπο- 
νητι διατέμνεν кал ό Πέτρος ευθύς, ούχ δπως των πεδών έκεί- 
νων, άλλα και παντός έκτος περιτειχίσματος, ώ του θαύματος, 
έν άκαρεΐ χρόνου γίνεται, кал Νικόλαον μόνον συμπαρομαρ- 
τοΰντά οίβλέπει, και πείθονταμηκέτ’όναρ, άλλ’ΰπαρ είναι την 

ίο δεδομένην έλευθερίαν προς δε και πόρον έφοδίων ύποδεικνύν- 
τα, κήπον δή τινα πολυειδέσι τεθηλότα δένδροις кал πολλοΐς 
των έδωδίμων βρίθουσιν. Έν τούτοις, ό μεν συλάν εύλαβούμε- 
νος ούδ’ άκρω δακτυλω, το του λόγου, ψαύειν των καρπών 
έκείνων ήνείχετο. Νικόλαος δε τούτον αύθις θαρρύνει και άδε- 

ΐ5 ώς έγκελεύεται δρέπεσθαν είτ’ έξενεγκών έπι την φίλην οδοι
πορίαν9 και τών ύπεσχημένων ύπομνήσας έκείνων, έξ οφθαλ
μών γίνεται τ'άνδρός και άπολιπών έδοξε τούτον, καν άοράτως 
άει συνήν.

9 Άλλα γάρ ουτω φώς έλεύθερον ό Πέτρος παρά δόξαν τε- 
20 θεαμένος, Παύλον ευθύς τον μέγαν ώς προς άρχέτυπον βλέπων, 

ούδ’ αύτός έγνω προσαναθέσθαι σαρκι και αϊματι10' εύ δε 
ποιών, όλος γίνεται τού προνοία μείζονι τά κατ’αύτόν διωκηκό- 
τος Θεού και τού θαυμασίως ουτω καλέσαντος, συν θαυμαστή 
προθυμία κατόπιν έπεται, μηδε προς βραχύ διαστήναι, μηδ’ 

25 άποσχέσθαι τών ιχνών άνεχόμενος. Ώς γάρ, εϊ τις ήλίω τάς 
όψεις άτενώς έπιβαλών, είτ' ένορφη τοΐς κάτω, πάντα σκότος 
άτεχνώς όρη., ούτως έκεΐνος, τό τής ψυχής δμμα τον νούν άκλι- 
νες είς ούρανόν έδράσας, πάντα παρειδε ραδίως, οίκον, πατρίδα, 
γονέας, τούς καθ’ αίμα προσψκειωμένους, τούς καθ’ έταιρίαν

9. Στόν Βίο του Νικολάου, 2,1, λέγεται δτι κατ’ άρχάς ό Πέτρος «έπέβη
τής γης τών Γραικών».
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βγαίνοντας άπό τη φυλακή. Κι’ δταν αυτός του έδειξε πάλι τά 
δεσμά στα πόδια του καί ισχυρίσθηκε, ότι ή εντολή είναι εντε
λώς άκατόρθωτη, ό Θεοδόχος κινώντας ήρεμα έκείνη τήν ά- 
στραπτερή ράβδο εγγισε τά δεσμά μέ τήν άκρη της καί με τό 
χρυσό έκοψε άκοπα τό σίδερο σαν ιστό, όπως λέγουν, άράχνης, 
καί ό Πέτρος ευθύς άμέσως, σέ στιγμιαίο χρονικό διάστημα, εύ- 
ρέθηκε, ώ του θαύματος, έξω όχι μόνο άπό εκείνες τις πέδες, 
άλλά καί άπό κάθε περιτείχισμα, καί βλέπει μόνο τον Νικόλαο 
νά τού συμπαρίσταται καί νά τον πείθη ότι ή ελευθερία πού τού 
έδόθηκε δεν είναι πλέον όνειρο, άλλά όραμα, κι5 επί πλέον νά 
ύποδεικνύη κι’ ένα πόρο εφοδίων, κήπο γεματον άπό κάθε εί
δος δένδρα, έχοντα άφθονους φαγώσιμους καρπούς. Τότε αύτός 
διστάζοντας νά πάρη, δεν εδέχθηκε νά έγγίση εκείνους τούς κα
ρπούς ούτε μέ τό άκρο, πού λέγει ό λόγος, τού δακτύλου του. Ό  
Νικόλαος όμως τον ένθάρρυνε πάλι καί τον διέταξε νά πάρη* 
έπειτα, άφού τον έβγαλε στην άγαπητή οδοιπορία9 καί τού 
ύπενθύμισε εκείνες τις ύποσχέσεις, εξαφανίζεται άπό τά μάτια 
τού άνδρός, καί, ενώ έφάνηκε ότι τον άφησε, ήταν μαζί του πάν
τοτε, έστω καί άόρατα.

9 Καί τότε ό Πέτρος, άφού έτσι άνέλπιστα είδε φώς ελεύθε
ρο, άποβλέποντας κατ’ εύθεΐαν προς τον μέγα Παύλο σάν άρχέ- 
τυπο, δεν άπεφάσισε ούτε αύτός V άφοσιωθή σέ σάρκα καί 
αιμα10, άλλά πολύ σωστά παραδίδεται ολόκληρος στον Θεό πού 
μέ υψηλή πρόνοια ερρύθμισε την τύχη του καί μέ τόσο θαυμα
στό τρόπο τον έκάλεσε, μή άνεχόμενος ούτε γιά λίγο νά ξεφύγη 
ή νά άπομακρυνθη άπό τά ίχνη. "Οπως δηλαδή άν κάποιος ρίξη 
τά μάτια του άτενώς προς τον ήλιο κι3 έπειτα κυττάξη κάτω, βλέ
πει σχεδόν τά πάντα σκοτεινά, έτσι εκείνος, άφού έστησε τό μάτι 
της ψυχής, τόν νσϋ, άκίνητο προς τον ούρανό, παρέβλεψε εύκο
λα τά πάντα, οίκο, πατρίδα, γονείς, τούς εξ αίματος συγγενείς, 
τούς κατά όποισνδήποτε δεσμό οικείους, είπε χαίρετε σέ όλους,

10. Α ' Κορ. 15,50.
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ήντιναονν, και πασι χαίρειν φράσας, μάλλον δ ’ ουδέ χαίρειν 
φράσας, ενός γίνεται, τής κατά Θεόν πολιτείας, και εν πάσης 
άσχολίας ύπέρτερον αύτφ μέλημα, του θείου θελήματος άπριξ 
έχεσθαι, και ουτω πάντα γενέσθαι Χριστφ άντι πάντων έσχη- 

5 κέναι Χριστόν, κατά την θεσπεσίαν εκείνου ψήφον11.

10 Ουτω δε θείω βέλει τετρωμένος, τής προς Ρώμην φερου- 
σης ήψατο12, μηδέν ύπερθέμενος, έκεΐ τελεσθησόμενος τελεώ- 
τερον και το κατά μονάχους κάπϊ του φανερού σχήμα περιθησό- 
μένος кал την ευχήν άποδώσων. Νικόλαος δε ό μέγας αύθις 

ίο άφανώς προΰπεμπε- кал δη προφθάσας και προεπιστάς τή πό- 
λει, νοερώς συντυγχάνει τφ πάπα ■ καθήστο γάρ έπι τον υψηλόν, 
ώς έοικε το τηνικαυτα, θρόνον έκεϊνον, υψηλός και τά καθ’έαυ- 
τόν άνήρ και νοερών θεαμάτων οόκ άμοιρος. Συνίστησι τοιγα- 
ροΰν αύτφ και προ τής θέας τον Πέτρον, кал τά κατ’αυτόν διη- 

ΐ5 γεΐται και προστάσσει τελέσειν έπ’ αυτόν άφιγμένον, όσα τούς 
τον άζυγον βίον έλομένους έπανελέσθαι νομίξεταν σημεϊά τε 
προσθείς, δθεν αν έπιγνοίη τον είρημένον, кал τουνομα έπειπών, 
ό μεν τή συντυχίψ δίδωσι πέρας, Πέτρος δε ήδη την πόλιν είσ- 
ήει, μηδέν των παρά του προστατούντος ύπηργμένων είδώς. 

20 Και τής μητροπόλεως ευθύ χωρεΐν δόξαν, ό μεν ταϊς ίεραϊς ήδη 
προσέβαινε πυλαις κάπι γόνυ κλιθεις ταϊς θείαις είκοσι την προ- 
σκύνησιν διετέλει νέμων ό δε πάπας εύθύς αύτόν μεταπέμπεται 
кал μυεί τουτω την μονήρη δίαιταν και μεταμφιέννυσι την τή 
διάτη προσήκουσαν στολήν, και δς έκπλαγεις τφ γεγενημένω 

25 (πώς γάρ ου;), χάριν άνωμολόγει Θεφ και χεΐρας άνασχών εύ-

11. Βλ. Έφ. 1,10 Κολ. 3,11
12. Ο Γρηγόριος συντομεύοντας τήν πρώτη προσευχή του Πέτρου πρός
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ή καλύτερα δεν είπε χαίρετε, άλλά προσηλώνεται σ’ ένα στόχο, 
στην κατά Θεό πολιτεία, κι’ ενα μέλη μα άνώτερο άπό κάθε 
άσχολία είχε, νά κρατά σφικτά τό θειο θέλημα, κι’ έτσι νά γίνη 
σε δλα τού Χριστού, καί άντί για δλα νά έχη τον Χριστό, σύμ
φωνα μέ τή θεσπέσια άπόφασι εκείνου11.

10 ’Έτσι πληγωμένος μέ θείο βέλος έπήρε τον δρόμο πού 
οδηγεί στη Ρώμη χωρίς άναβολή12, γιά νά άφιερωθη έκει τελειό
τερα, νά φορέση καί φανερά τό μοναχικό σχήμα καί νά πραγμα
τοποίηση την ύπόσχεσί του. Καί πάλι τον προέπεμψε άφανώς ό 
μέγας Νικόλαος, καί μάλιστα έπρόφθασε νά έλθη πρώτος στην 
πόλι καί νά συνάντηση νοερά τον πάπα, ό όποιος βέβαια έκαθό- 
ταν σιόν υψηλό εκείνο θρόνο, όπως ήταν τότε συνήθεια, υψηλός 
καί ό ίδιος άνδρας καί όχι άμοιρος των νοερών θεαμάτων. Τού 
συνιστά λοιπόν καί προ της θέας τον Πέτρο, τού διηγείται τά 
σχετικά μέ αυτόν καί τον προστάσσει, όταν φθάση, νά τελέση σ’ 
αύτόν δσα είναι κανονισμένα νά τελούνται σ’ αυτούς πού εδέ- 
χθηκαν τον μοναχικό βίο. ’Αφού τού έδωσε καί σημεία, άπό τά 
όποια θά μπορούσε V άναγνωρίση τον άναφερόμενο, καί τού έ- 
δήλωσε τό όνομα, αύτός έτελείωσε έτσι τή συνέντευξι, ενώ ό 
Πέτρος εισερχόταν τη στιγμή εκείνη στην πόλι, χωρίς νά γνωρί- 
ζη τίποτε άπό τις ενέργειες τού προστάτη, καί άπεφάσισε νά 
προχωρήση κατ’ ευθείαν προς τή μητρόπολι. Κι’ ενώ αύτός 
έπερνούσε πλέον τις ιερές πύλες καί γονατισμένος άπένεμε την 
προσκύνησι στις θείες εικόνες, ό πάπας άμέσως στέλλει καί τον 
καλεΐ κοντά του, τον μυεί στη μοναχική ζωή καί τον ενδύει τη 
στολή πού ταιριάζει σ’ αύτόν τό βίο* αύτός, γεμάτος έκπληξι γιά 
τά γινόμενα (πώς θά μπορούσε νά μή είναι;) εύγνωμονσΰσε τον

τόν άγιο Νικόλαο, δεν άνέφερε την στον Βίο ύπόσχεσί τοΰ Πέτρου, δτι θά μετέ- 
βαινε, σέ περίπτωσι άπελευθερώσεώς, στη Ρώμη γιά νά καρη μοναχός στον ναό 
τοΰ ‘Αγίου Πέτρου. Γιατί ήθελε νά μεταβή στη Ρώμη, δέν γίνεται σαφές, προ
φανώς όμως οφείλεται στην άπροθυμία του νά καρη άπό ενα είκονομάχο ιεράρ
χη. ΤΗταν εποχή τής είκσνομαχίας.
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χαριστηρίους άνήει φωνάς. Ού μην, άλλα και τη καλή κάγαθή 
προθυμίμ προσεπετίθει και ζέοντι πνεύματι τόπον έζήτει βοη- 
θήσοντα τη προθέσει. Καταβάς ούν έπι τον αϊγιαλόν, έντνγχάνει 
πλωτήρσι, Θεού δηλαδή προνοία, της πόλεως ήδη παρεσκευα- 

5 σμένοις άπαίρειν και μετ’ ού πολύ του λιμένος άνάγεσθαι μέλ- 
λουσι, και διά της Κρήτης προς !Ασίαν άποπλεΐν ήρημένοις13. 
Τοότοις τοίνυν και αυτός συναπαίρει, των κατά νουν ίσως έπι- 
τευξόμενός που διά του μακροϋ τούδε πλου μάλλον δε Θεφ καν 
τούτω πιστεύσας, ώ παν δ, τι λυσιτελές άνθρώποις άνύσιμον.

11 Οΰτω τοίνυν έχων έλπϊδος, δναρ όρα την άειπάρθενον 
Μητέρα Θεού14' ταύτη δε τον έαυτου προμηθέα Νικόλαον έν οι- 
κέτου σχήματι παρεστώτα, καί, Που καταλύσει Πέτρος, ώ Δέ
σποινα; προς αύτήν ήρεμαία φωνή φθεγγόμενον την δ ' υπολα- 
βουσαν φαιδρώς τε кал κοσμίως άποκριναμένην, ’Έστιν δρος 

is έπ Εόρώπης, κάλλιστον όμου και μέγιστον, προς Λιβύην τε- 
τραμμένον, έπι πολύ τε της θαλάττης εϊσω προϊόν τούτο τής 
γης άπάσης άπολεξαμένη, τω μοναχικω πρέπον καταγώγιον 
προσκληρώσαι διέγνων εγωγε' ταυτ’άρα και ιδιαίτατον ένδιαί- 
τημα τοΰτ άφιέρωσα έμαυτή, και 'Άγιον τούντευθεν κεκλήσε- 

20 ταν кал των έπ’αύτου δε τον προς τον κοινόν άνθρώποις πολέ
μιον έπαναιρουμένων άγώνα προπολεμήσω διά βίου παντός και 
πάντ’ έσομαι τούτοις άμαχος σύμμαχος, των πρακτέων ύφηγη- 
τής, των μη πρακτέων έρμηνευτής, κηδεμών, ιατρός, τροφευς, 
ήν άρα βούλει τροφήν τε кал ίατρείαν, δση τε προς σώμα τείνει 

25 και τούτο συνιστφ τε καί λυσιτελεΐ, καί δση τό 7τνεΰμα διανιστμ

13. Στόν βίο δέν άναφέρεται ή Κρήτη ούτε ή Άσία ώς προορισμός τού
πλοίου ούτε βέβαια ή προσδρμισις στήν Κρήτη, όπου καί έγινε ή θαυματουργι- 
κή θεραπεία της άσθενοΰς οίκογενείας.
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Θεό καί μέ τά χέρια υψωμένα πρόσφερε ευχαριστήρια λόγια. 
Καί όχι μόνο αυτό, άλλα μέ τήν καλή καί άγαθή προθυμία 
προχωροϋσε περισσότερο καί μέ θερμό πνεύμα έζητοΰσε τόπο 
πού θά έβοηθσύσε τήν πρόθεσί του. Καθώς λοιπόν κατέβηκε 
στον αίγιαλό, συναντά, φανερά μέ την πρόνοια τού Θεού, ναυτι
κούς, πού ήταν ήδη έτοιμοι ν9 άποπλευσουν άπό τήν πόλι κι’ 
έπράκειτο σέ λίγο ν’ άνοιχθούν άπό τον λιμένα, άποφασισμένοι 
μέσω τής Κρήτης νά πλεύσουν προς τήν 9 Ασία13. Ταξιδεύει 
λοιπόν κι5 αυτός μαζί τους, μέ τήν ελπίδα ότι θά επιτυχή κάπου 
όσα έσκεπτόταν μέ τό μακρινό αυτό ταξίδι, ή μάλλον εμπιστευ- 
θείς καί σ9 αυτό τον Θεό, πού μόνος αυτός κατορθώνει ό,τι είναι 
ωφέλιμο στούς άνθρώπσυς.

11 Τέτοια λοιπόν ελπίδα έχοντας, βλέπει σέ όνειρο τήν άει- 
πάρθενη Μητέρα τού Θεού14 καί δίπλα νά παραστέκεται τον 
επιμελητή του Νικόλαο σέ σχήμα υπηρέτη καί νά τής λέγη μέ 
ήρεμη φωνή, 'Πού θά κατάλυση ό Πέτρος, Δέσποινα;9 κι9 εκεί
νην ν9 άπαντά μέ φαιδρότητα καί κοσμιότητα* "Υπάρχει στην 
ευρωπαϊκή γή ένα όρος ωραιότατο καί πολύ μεγάλο, πού είναι 
στραμμένο προς τό νότο καί εισέρχεται πολύ προς τη θάλασσα* 
εγώ λοιπόν επιλέγοντας αυτό τό όρος άπό όλη τη γή έκρινα νά 
τό προσφέρω στούς μοναχούς ώς ταιριαστό καταγώγιο* γι9 αυτό 
μάλιστα τό άφιέρωσα στον εαυτό μου ώς ιδιαίτερο ενδιαίτημα, 
καί άπό τώρα θά όνομασθή "Αγιο* θά ύπερασπισθώ σέ όλη τη 
ζωή τους εκείνους πού επάνω σ9 αυτό άναλαμβάνουν τον άγωνα 
προς τον κοινό εχθρό των άνθρώπων καί θά είμαι πάντοτε γι9 
αυτούς άκαταμάχητος σύμμαχος, εισηγητής των πρακτέων, εξη
γητής των μη πρακτέων, κηδεμών, ιατρός, τροφεύς γιά όποια 
τροφή καί ιατρεία θέλεις, όση χρειάζεται γιά τό σώμα καί τό 
συγκροτεί καί τό ωφελεί, καί όση διεγείρει καί δυναμώνει τό

14. Ή  δρασις τής Θεοτόκου φέρεται έδω νά έχη γίνει επάνω στο πλοίο 
κατά τη διάρκεια τοΰ ταξιδιού άπό τη Ρώμη πρός την Κρήτη. Στον Βίο φέρεται 
νά έχη γίνει μετά τον άπόπλουν άπό τό «χωρίο» (τό όποιο ό Παλαμάς τοποθετεί 
στην Κρήτη) καί κατά τη διάρκεια προσορμίσεως σέ τόπο ερημικό (Βίος 3,3).



-290 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τε καί ρώ ννυσι και μη του καλού διαπεσεΐν συγχω ρεν συστήσω  
δε άρα και τφ  Υ ίφ  και Θ εφ  μου, οίς αν γένοιτο καλώ ς καταλΰ- 
σαι τήδε τον βίον, τω ν αύτοϊς ήμαρτημένων τελείαν έξαιτησα- 
μένη παρ ’ αύτου την άψεσιν.

12 Ο ίδ ’ ότι πασιν ένήκεν ηδονήν ό λόγος εικότως, άτε την 
περισπούδαστον ήμϊν τε και τοις εύ φρονουσιν άπασι κατά ψυ
χήν σωτηρίαν άναμφιλέκτως έπαγγελλόμενος’ δταν γάρ ή του 
Θεού Μήτηρ, ή καί τά άδύνατα δυνατά καθέστηκεν, ύπισχνεϊται 
βοηθεΐν, και ούκ ένταυθοΐ μόνον, ουδέ έπι του παρόντος, προς

ίο δε και έπι του μέλλοντος αίώνος, καί ούκ έπι σμικροϊς, άπαλλα- 
γήν δε προξενούσα τω ν άρρητων εκείνω ν ευθυνών καί τών 
άκηράτων αγαθών άπόλαυσιν, τίς ούκ άν υπερβαλλόντω ς ήδοι- 
το νουν έχων; Ά λ λ 'έ π ι τά έξης ίτέον ήμϊν. Ταυτα τής Θεοτόκου 
περί του όρους διειλεγμένης καί τέλος έπειπούσης, ώ ς  καί 77ε- 

ΐ5 τρος έκ ε ΐ βιώσεται, του καθεύδειν ούτος άνεΐται καί προς εύχήν 
χαρίεις εϊπερ ποτέ διανίσταται καί τήν ψυχήν ώ σπερ έπτερω μέ- 
νος οϊα τόν τοιούτων μεν Θεαμάτων, τοιούτων δε άκροαμάτων 
ήξιωμένον είκός. 13

13 Μ ικρόν όσον καί της νεώ ς τη Κρήτη παραπλεούσης, οίς 
20 έδει σίτων τε καί πομάτων (ουδέ γάρ έκείνω  τήν σάρκα τήν άρ-

χήν εύθυς ύπόσπονδον καταστησαι προνοουμένω, καί διημε- 
ρεύοντι μεν άποσίτω, μόνης δε ούγγίας άρτου βαθείας έσπέρας 
μεταλαμβάνοντι, πίνοντι δε τής θαλάττης, καί τούτης μετριωτά- 
της), οίς ούν έδει τών έπιτηδείων, δεϊν έγνω σαν τ φ  λιμένι προ- 

25 σοκεΐλαι καί άποβάντες έ π ’ άλφίτω ν τε καί ποτίμω ν ύδάτων 
κομιδή πονεΐσθαν καί τοίνυν οΰτω δόξαν τε кал γεγενημένον, 
έπεί τώ ν τις έγχω ρίω ν ές τά μάλιστα τφ  κυβερνήτη συνήθης ήν, 
αύτου που προς τ φ  λιμένι καί μή πόρρω κατφκισμένος, ώ ς  αύ- 
τόν άπήει καί αύτος άποβάς' δς κλινοπετή τόν έταΐρον έξ  

30 άπροσδοκήτου τεθεαμένος, τήν τε σύζυγον αύτφ  καί τους παΐ-
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πνεύμα καί δεν τού έπιτρέπει να πέση άπό τό καλό* θά συστήσω 
μάλιστα καί στον Ύίό καί Θεό μου, σε όσους συμβή νά τελειώ
σουν καλώς τον εδώ βίο, νά δώση τελεία άφεσι τών άμαρτιών 
τους*.

12 Γνωρίζω ότι ό λόγος αυτός έφερε εύλογα σε όλους ήδονή, 
διότι επαγγελλόταν άναμφισβήτητα την άπό εμάς καί άπό  
όλους τούς καλώς φρονσύντας περισπούδαστη σωτηρία γιά την 
ψυχή* διότι, όταν ή μητέρα τού Θεού,ή οποία κατέστησε καί τά 
άδύνατα δυνατά, υπόσχεται ότι θά βοηθήση, καί όχι μόνο εδώ 
ούτε μόνο κατά τό παρόν, άλλά καί κατά τον μέλλοντα αιώνα, 
καί όχι μόνο ένεργώντας σε μικρά ζητήματα, άλλά προξενώντας 
απαλλαγή εκείνων τών άρρήτων ευθυνών καί άπόλαυσι τών 
άφθάρτων άγαθών, ποιος δεν θά ένοιωθε ύπερβολική ευχαρί
στηση, άν εχη νού; ’Αλλά άς προχωρήσουμε στη συνέχεια. ’Αφού  
ή Θεοτόκος είπε αυτά περί τού όρους καί στο τέλος πρόσθεσε 
ότι καί ό Πέτρος εκεί θά ζήση, αυτός ξυπνά, σηκώνεται γιά  
προσευχή, περισσότερο άπό κάθε φορά χαρούμενος καί σάν 
πτερωμένος στην ψυχή, όπως είναι εύλογο γιά τον άξιωμένον 
τέτοιων θεαμάτων καί τέτοιων άκροαμάτων. 13

13 Έ πειτα  άπό λίγο, καθώς τό πλοίο παρέπλεε την Κρήτη, 
άποφάσισαν νά προσεγγίσουν στο λιμάνι γιά εκείνους που χρει
άζονταν προμήθειες, τρόφιμα καί ποτά* διότι εκείνος δεν είχε 
άνάγκη άπό αυτά, έφ’ όσον εύθύς έξ άρχης έλαβε πρόνοια νά  
καταστήση τη σάρκα υπόδουλη, έπερνούσε τήν ή μέρα άσιτος 
καί μόνο άργά τό βράδυ έτρωγε μία ούγγιά άρτο, έπινε άπό τη 
θάλασσα καί μάλιστα πολύ λίγο* άπεφάσισαν λοιπόν V άποβι- 
βασθοϋν γιά νά φροντίσουν γιά ψωμί καί πόσιμο νερό. ’Αφού  
λοιπόν ή άπόφασίς τους έπραγματοποιήθηκε, επειδή κάποιος 
άπό τούς εντοπίους ήταν στενός φίλος του κυβερνήτη καί κα
τοικούσε σέ μέρος πού δεν απείχε πολύ άπό τό λιμάνι, κατέβηκε 
καί αυτός καί έπηγε σ’ εκείνον. Ό  κυβερνήτης είδε άπροσδόκη- 
τα κλινήρη τον φίλο, καί την σύζυγο καί τά παιδιά νά μη κάθων-
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δας ού παρακαθημένους και μηχανωμένους παραψυχήν δση δυ
νατή τ φ  νοσουντι, λάβρα δε και αυτούς προσπαλαίοντας νόσω  
και τ φ  παρακεΐσθαι τό δεινόν έπιτείνοντας, την Πέτρου πολι
τείαν έπι νουν άναλαβών (δεινός γάρ ήν, ώ ς έοικεν, έξ  όλίγου  

5 συμβαλεΐν άνδρός αρετήν)' Ε υρηταίμοι του πανοικί σε πιέζον- 
τος φάρμακον, ώ  φίλε έταΐρε, προσεφώνησε τ φ  νοσουντι, και 
τής οικίας εόθυς αύθις άπεπήδησεν. Ή ι δε ποδών είχεν εις την 
ναΰν έπανήκων, έπεσθαί ο ί τον διά Χριστόν καταπειθή πάσι 
Πέτρον αίτεϊταν και δς εόθυς υπακούει και του Θεού δη που νο- 

ιο ερώ ς παρορμήσαντος.

14 Έπι την υπ ’ άρρωστίας τοιγαρουν άνατετραμμένην έκείνην 
άφικνεΐται οικίαν και θαττον ή λόγος ανεγείρει ταυτην και έπιρ- 
ρώννυσιν. Ώς γάρ μόνον εις θέαν ήλθε του θαυμάσιου τοΰδε πα- 

τρός, ό βαρείμ νόσω κατεσχημένος έκεϊνος, ράω ν τε ήν και άνέ- 
15 φερε και άνίστατο και τοΐς ποσι προσπίπτω ν του τεθεραπευκό- 

τος έρρωμένος έτύγχανεν ε ίθ ’ ουτω ταχύς έκεϊθεν διαναστάς, 
έπι τους παιδάς τε και την σύζυγον διεκίνει τον Π έτρον και την 

ύγίειαν ώ σπερ αύτόχρημα ταϊνχεροϊν φέρων πάσι δαψιλώ ς ενε- 

μεν. Έκ του εόθέος και γάρ άπαντες έξάντεις τής νόσου και τω ν  
20 συνεχόντων δεινώ ν κρείττονες άνηγείροντο και ούχ ό  τι δρά- 

σειαν είχον, ούχ δ τι λέξειαν Π έτρω  προς τό τής εύεργεσίας 
άποχρών μέγεθος' δν δη και τό λίαν άφιλότιμον προς την έπά- 

νοδον ήπειγε, προς τον ύ π ’ έκείνω ν κρότον άνεπίστροφον παν- 
τάπασιν δντα και προς Θεόν άναφέροντα την τώ ν γενομένω ν αί- 

25 τία ν  ф  δη και χρήματα τούτων προσενεγκόντων μετά την προς 
ναΰν έπανάλυσιν αύτός ού προσήκατο, μη δεΐν αύτοΐς λέγω ν  

ύπερ τώ ν ύπό Θεού τούτοις άγαθών ύπηργμένω ν άνθρώ πω  την 
χάριν όμολογεΐν, ά λ λ ’ έκείνω  διά καθαρού τε βίου και σώφρο- 
νος και τρόπων προσανέχειν έλευθερίω ν και κατά Θεόν ζην, 

30 μηδέν ύπερορώντας τώ ν αύτοΰ θελημάτων, μηδε τώ ν άπαρε-



ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΩ 293

ται δίπλα στην κλίνη άναζητώντας κατά δύναμι άναψυχή για 
τον άσθενή, αλλά νά παλαίουν καί οί ίδιοι μέ βαρειά νόσο καί 
νά έπιτείνουν τό δεινό στον παρακείμενο μέ τό νά είναι ξαπλω
μένοι κάπου κοντά του. Τότε έσκέφθηκε την πολιτεία τοΰ Πέ
τρου (διότι ήταν, όπως φαίνεται, ικανός άπό τό λίγο V άντιλη- 
φθή την άρετή τοΰ άνδρός) καί είπε προς τον άσθενη* 'Μου 
εύρίσκεται φάρμακο τής άσθένειας πού σέ πιέζει μέ όλη την 
οικογένεια σου, άγαπητέ μου φίλε9, κι’ έφυγε άμέσως τρέχοντας 
άπό τό σπίτι. ’Αφού έπέστρεψε στο πλοίο μέ όση γρηγοράδα εί
χε στά πόδια του, ζητεί άπό τον κατά Χριστόν ευπειθή σέ όλους 
Πέτρο νά τον άκολουθήση* κι5 αυτός υπακούει άμέσως, μέ την 
νοερή βέβαια παρόρμησι καί τοΰ Θεοΰ.

14 Φθάνει λοιπόν σ’ εκείνη την οικία, πού ήταν κρημνισμένη 
άπό την άρρώστια καί την άνεγείρει καί την δυναμώνει γρηγο
ρότερα άπό τό λόγο. Μόλις δηλαδή εκείνος ό κατεχόμενος άπό  
βαρειά νόσο είδε τον θαυμάσιο αύτόν πατέρα, άνακουφίσθηκε 
καί συνήλθε κι5 έσηκώθηκε, καί πέφτοντας στά πόδια τοΰ θε
ραπευτή, έθεραπεύθηκε. ’Έπειτα, άφοΰ τόσο γρήγορα έσηκώ
θηκε άπό εκεί, ώδήγησε τον Πέτρο στά παιδιά καί στη σύζυγο 
καί σάν νά έφερε τήν ύγεία κυριολεκτικά στά χέριά του, τήν 
πρόσφερε πλούσια σέ όλους. Πράγματι εύθύς άμέσως έσηκώθη- 
καν όλοι άπαλλαγμένοι άπό τή νόσο καί άνώτεροι άπό τά δεινά 
πού τούς ταλαιπωρούσαν, καί δέν είχαν τί νά κάμουν, τί νά εί- 
ποΰν στον Πέτρο άνάλογο προς τό μέγεθος τής εύεργεσίας. 
’Αλλ’ αύτός μή άγαπώντας τις τιμές επειγόταν νά έπανέλθη στο 
πλοίο, διότι παρέβλεπε τελείως τά εγκώμια εκείνων καί άπέδιδε 
τήν αίτια των γεγονότων στον Θεό. “Οταν μάλιστα αύτοί τοΰ 
πρόσφεραν καί χρήματα, μετά τήν επιστροφή στο πλοίο, αύτός 
δέν τά έδέχθηκε, λέγοντας σ’ αυτούς, ότι δέν πρέπει γι’ άγαθά 
πού τούς έδόθηκαν άπό τον Θεό νά εύγνωμονοΰν άνθρωπο, άλ- 
λά νά άφοσιώνωνται σ’ εκείνον μέ καθαρό καί σώφρονα βίο καί 
μέ άξιοπρεπεΐς τρόπους, καί νά ζοΰν σύμφωνα μέ τό θέλημα τοΰ 
Θεοΰ, χωρίς νά καταφρονούν κανένα θέλη μά του ούτε νά προσ-
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σκόντων δλω ς έκείνω ποτέ γινομένους' ουτω γάρ υμείς, φησίν, 
ουδέ ίατρείας ετι συν Θ εφ  δεήσεσθε άτε την άρχήν μηδ'ε νόσω  
περιπεσόντες.

15 Ούτως εκείνος και τον εντός αύτοϊς άνθρωπον εύ διαθέμε- 
5 νος, τους μεν οΐκαδε έπέτρεπεν έπανιέναι, τοΐς συμπλέουσι δε

αυτός συνανήγετο, οι και τής σφώ ν ευπλοΐας τάνδρος ήτιώντο 
την αρετήν, έξ  ουρίας' και γάρ διά πάσης ημέρας τε και νυκτος 
τον μέχρι τούδε πλούν ήνυσαν και περί τού μέλλοντος ύπήρχον 
θαρροΰντες. Α λλα  γάρ ούτως έχόντων τε και διανοουμένων έκ  

ίο τού άπροσδοκήτου παντάπασιν, έ τ ’όντος του πνεύματος έπιφό- 
ρου και λαμπρού κατά πρύμναν προσβάλλοντος, του πρόσω  
προβαίνειν ή ναΰς άφειται καί άκίνητος έμενε. Πάντα δε κάλω ν  
έκείνω ν κινούντων, ώ ς και ή παροιμία φησί, τά τής άκινησίας 
ούδαμώς ένεδίδου. Και δή τω ν ναυτών έξηπορημένων και μ ι- 

ΐ5 κρου τής ίσηςμετασχόντω ν άκινησίας, τούτο μεν ύ π ’ έκπλήζε- 
ως, τούτο δε και Οάπο τού μηδέν έχειν πράττειν, ούτως έκτόπου 
τού πράγματος δντος, ό θειος Π έτρος τής ήσυχίου καθέδρας 
έξαναστάς και περιβλεψάμενος, το τού διαφαινομένου δρους 
δνομα έρω τψ  δ δή τον ’Ά θ ω  πυθόμενος είναι, συνήκέ τε και 

20 άπαγγέλλει το κατέχον άτρεμή την ναΰν. Έν τούτω, φησίν, ένι 
τ φ  Θ εφ  βουλομένω, τον ύπόλοιπον διανύσαί μ ε β ίο ν  και τ φ  
τω ν οίάκων έπικαθεζομένφ, τής γής εόθυ προς το εύώνυμον  
ίθύναι τήν ναΰν έγκελεύεταί' και δς, ώ ς ούδεν μελλήσας το κε- 
λευσθέν ήνυσεν, ή νους τω ν δεσμώ ν άνειται κάπι τό εύκίνητον 

25 εύθέω ς μάλα μετέβαλεν. 16

16 Ά ρ ’ ούκ έκπληξις έπι τουτοις πασιν έγγίνεται; Π ώ ς ή 
πλώ ϊμος φύσις, ή τής θαλάττης εόδιάρρυτος ίδιότης, π ο ϊ μ εν  
ύποχωρει και πάροδον δίδωσι τή νηΐ, τή προσβολή τώ ν πνευ
μάτω ν έλαυνομένη, πο ϊ δ ’ άρνησαμένη τήν φυσιν, τήν άντιτυ-

30 πίαν μεταλαμβάνει και χέρσου δίκην έπι χώ ραν παρακατέχει
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κολλώνται ποτέ σέ δσα δυσαρεστούν εκείνον. Διότι, λέγει, έτσι 
με τή βοήθεια τοΰ Θεού δεν θά χρειασθητε ούτε θεραπεία, άφοΰ  
κατ' άρχήν δεν θά άσθενήσετε.

15 ’Αφοί) μέ αυτόν τον τρόπο εκείνος διέθεσε καλώς καί τον 
εσωτερικό τους άνθρωπο, σ' αυτούς βέβαια επέτρεφε νά έπανέλ- 
θουν στο σπίτι τους, ενώ αυτός έξεκίνησε μαζί μέ τούς συνταξι
διώτες του, οί όποιοι καί τό καλό τους ταξίδι τό άπέδιδαν στην 
άρετη τού άνδρός· διότι διήνυσαν τον πλού μέ ούριο άνεμο κάθε 
μέρα καί νύκτα έως τώρα καί ήλπιζαν δτι έτσι θά διήνυαν καί 
τον υπόλοιπο. Ά λλ’ όμως, ενώ έτσι ενεργούσαν κι5 έσκέπτονταν, 
εντελώς άπροσδόκητα, παρ’ όλο πού άκόμη ό άνεμος έκτυπούσε 
κατά την πρύμνη ευνοϊκός καί λαμπρός, τό πλοίο έσταμάτησε 
νά προχωρή προς τά έμπρός καί έμενε άκίνητο. Κι5 ενώ εκείνοι 
έκινούσαν κάθε σχοινί, όπως λέγει καί ή παροιμία, ή άκινησία 
δέν υποχωρούσε καθόλου. Καί μάλιστα, ενώ οί ναυτικοί ήταν 
άπορημένοι καί παρά λίγο νά μετάσχουν έξ ίσου της άκινησίας, 
άφ5 ένός μέν άπό έκπληξι, άφ' ετέρου δέ άπό άδυναμία νά  
κάμουν κάτι, άφού τό πράγμα ήταν τόσο παράδοξο, ό θειος 
Πέτρος έσηκώθηκε άπό την ήσυχη καθέδρα καί κυττάζοντας 
γύρω έρώτησε γιά τό όνομα τού όρους πού έφαινόταν. “Οταν 
λοιπόν πληροφορήθηκε ότι ήταν ό Ά θω ς, άντιλήφθηκε κι5 έδή- 
λωσε ποιό είναι τό αίτιο πού κρατεί άκίνητο τό πλοίο. 'Σ’ αυτό 
τό όρος, λέγει, θέλει ό Θεός νά περάσω τό υπόλοιπο τού βίου 
μου5. Καί διέταξε άμέσως τον τιμονιέρη νά κατευθύνη τό πλοίο 
άριστερά προς την ξηρά, καί καθώς εκείνος χωρίς καθυστέρησι 
έξετέλεσε την εντολή, τό πλοίο άπαλλάχθηκει άπό τά δεσμά καί 
άμέσως έγινε ευκίνητο. 16

16 ’Ά ρ α γ ε  δέν είναι όλα αυτά εκπληκτικά; Πώς ή πλωτή 
φύσις, ή ευκολοδιάβατη ίδιότης της θάλασας, άλλοτε υποχωρεί 
καί δίδει δρόμο στο πλοίο ωθούμενη άπό την προσβολή τών 
άνέμων, καί άλλοτε άρνούμενη την ιδιότητά της αποκτά σκλη
ρότητα καί κρατεί επί τόπου τό πλοίο σάν ξηρά; Πώς έξ άλλου
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την ναΰν; Π ώ ς δε καί το τον πνεύματος εύδιάχοτον εν μέρει συ

στέλλεται και μη συναρπάζει ταύτην τ φ  περκρανει τής ρύμης, 

μηδενος έπιτειχίζοντος στερροτέρου σώματος; Τ φ  γάρ εύκι- 

νήτω τω ν ύδάτων το πνεύμα πλεονεκτεί Кал του φανήναι την 

5 έν τφ  πυθμένι τής θαλάττης ήπειρον ταύτης διαστάσης, το θα- 

λάττης ρυτήν έπιφάνειαν στερέμνιον δσα και ήπειρον γενέσθαι, 

θαύματος ούκ έλάττω φέρεται δόξα ν  ούκουν προσθετέον τούτο 

τοΐς παλαιοΐς Θαυμασίοις και διηγητέον ούχ ήττον έκείνω ν και 

ύμνητέον έπι τούτω Θεόν, ώ  μηδέν ώ ν αν βούλοιτο το παράπαν 

ίο άνήνυτον.

17 Αλλ’ ούτως ό τ φ  Π έτρφ  σύμπλους όμιλος τή γή  προσπε- 

λάσαντες, προς την ύπώρειαν άποβιβάζουσιν ούκ άδακρυτι τον 

γεννάδαν, δς καί άνέλαβεν ήδη καταπεπτωκότας ύπ ’ άνοιας αύ- 

τούς, προειπών αύτοΐς τόν τε πλουν άκίνδυνον και την πρόθεσιν 

is άνύσιμον έξειν. O iμ εν ούν έστέλλοντο μ ε τ ’ άγαθώ ν τω ν έλπί- 

δων, ό δε βίψ μέν, έπέβαινε δε δμω ς τω ν άβάτων, και άνέβη τό 

δρος και είσέδυ τα άδυτα15, Θ εφ  μόνω  τα κ α θ ’ έαυτόν έπιτρέ- 

ψας, φ  και μ ό νφ  προεθυμήθη τε και ύπέστη ζήσειν, δ  και εις 

τέλος άγαγεΐν έσπευδεν, ού μόνον άπόσιτος ώ ν σχεδόν τώ ν δσα 

20 πέφυκεν ανθρώ πω ν συνέχειν φύσιν και βραχύ τι πα ρ’ Αγγέλους 

ήλαττωμένος τουτϊ τό μέρος16, άλλα кал ψύχει και καύσω νι και 

παγετοΐς καί χιόσι καί δμβροις, γυμνός τε καί ύπαιθρος, ώ  τής 

καρτερίας, ταλαιπωρούμενος (άνήρ γάρ έκεΐνος εϊπερ τις νουν 

έχω ν καί συνείς την του γήινου τουδε συγκρίματος φύσιν, ώ ς  

25 καί αύτόν βρίθει τόν νουν καί προς γήν κατασπώσα τό πολίτευ

μα εχειν έν ούρανοϊς ούκ έφ , διά πάντων καί τώ ν ένόντω ν βο-

15. Ό  Πέτρος παρουσιάζεται έδώ ώς μιμητής του Μωυσέως διά τής διεισ-
δύσεως στό δρος του θεού, σύμφωνα μέ τά λεγόμενα καί άπό τόν Γρηγόριο τόν
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τό διάχυτο τού άνεμου συστέλλεται σ’ ένα μέρος καί δεν τό 
συναρπάζει με την προφανή ορμή, άφού κανένα στρεώτερο 
σώμα δεν έστεκόταν γύρω σάν τείχος; Διότι ό άνεμος πλεονεκτεί 
των ύδάτων σ’ ευκινησία. ’Αλλά καί τό νάγίνη ή ρευστή επιφά
νεια τής θάλασας στερεή σάν ξηρά δεν είναι λιγώτερο ένδοξο 
άπό τό νά φανη ή ξηρά πού είναι στον πυθμένα της θάλασσας, 
όταν διαχω ρισθούν τά ϋδατα. Ε π ο μ ένω ς αυτό πρέπει νά  
προστεθη στά παλαιά θαύματα καί νά είναι άνακείμενο διηγή- 
σεως όχι λιγώτερο άπό εκείνα καί νά ύμνηται γι’ αύτό ό Θεός, 
στον όποιο δεν είναι τίποτε άπολύτως άκατόρθωτο άπό όσα 
θέλει.

17 Ό  όμιλος πού συνέπλεε μαζί με τον Πέτρο, άφού έπλησία- 
σαν έτσι στη γη , άποβιβάζουν προς την υπώρεια τον γεννα ίο  
άνδρα όχι χωρίς δάκρυα. Κι’ αυτός τούς συνέφερε άπό την κα- 
τάπτω σι πού τούς είχε ήδη προκαλέσει ή στενοχώ ρια, άφ ού  
τούς προεΐπε ότι θά έχουν τό ταξίδι άκίνδυνο καί την πρόθεσι 
εφικτή. ’Εκείνοι λοιπόν άπεστάλθηκαν με άγαθές ελπίδες* αυτός 
όμως εισχώρησε προς τά άδυτα15, άν καί με δυσκολία, καί άνέ- 
βηκε στο όρος, άναθέτοντας τη ζωή του στον Θ εό μόνο, γ ιά  τον  
όποιο  μόνο προθυμοποιήθηκε καί ύποσχέθηκε νά  ζήση, π ρ ά 
γμα πού έσπευδε νά  πραγματοποιήση, όχι μόνο μένοντας σχε
δόν άσιτος άπό όσα είναι καμωμένα νά  συγκρατούν τη φύσι των 
άνθρώπων, ελαττωμένος ώς προς αύτό τό σημείο άπ ό  τούς άγ- 
γέλους λίγο μόνο16, άλλά καί ταλαιπωρούμενος ά π ό  ψ ύχος καί 
καύσωνα, χιόνια  καί βροχές, γυμνός καί ύπαιθρος, τί καρτερία  
κι’ αυτή! Δ ιότι ό  άνθρω πος εκείνος, συνετώ τερος ά π ό  κάθε  
άλλον καί άντιλαμβανόμενος την φύσι τού γή ινου  αυτού συγ- 
κράμματος, πώς βαραίνει καί τον ίδιο τον νού καί κατεβάζοντάς  
τον προς τη γη δεν τον άφήνει νά έχη τό πολίτευμα σ ιούς ούρα-

γιά εκείνον πού έπιδιώκει την πνευματική τελειότητα, Λόγος 28,3. Τά σχετικά 
με τον Μωυση βλ. έκτός των άλλων και στο Έξ. 24, 13έέ.

16. Βλ. Έ6ρ. 2,7 καί Ψαλμ. 8,6.



298 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τανών πάνυ μέτριω ν μεταλαμβάνων, δεινώ ς συνέτηξε το σαρ- 
κίον και τ φ  ν φ  τόνον άξιόλογον ένειργάσατο και θειον άτεχνώς 

όχημα την καρδίαν και ουρανόν άλλον και του ούρανού φίλτερον 
ένδιαιτημα τφ  Θ εφ  τη κ α θ ’ ησυχίαν άκριβεΐσχολή  συνέστησε· 

5 τούτο δε έστιν, ώ ς συνελόντα φάναι, του νου προς εαυτόν έπι- 
στροφη και σύννευσις17, μάλλον δε πασών τω ν τής ψυχής δυνά
μεων, ε ί και Θαυμαστόν είπεΐν, προς τον νουν έπιστροφή και ή 

κ α τ’αυτόν τε και Θεόν ενέργεια.

18 Τα δε έντευθεν προς Ακρίβειαν έξειπεΐν, Αδύνατον. "Οταν 

ίο γάρ ό νους αισθητού παντός άπαναστή και του κατακλυσμού τής
περί ταΰτα τύρβης Ανάκυψη και κατοπτεύση τον έντός άνθρω 

πον, τέω ς μεν ένιδώ ν τό προσγενόμενον ειδεχθές πρόσω πεΐον 

έκ  τής κάτω περιπλανήσεως, τούτο δια πένθους άπονίψασθαι 
σπεύδει* κάπειδαν περιέλη τό δυσειδές τούτο κάλυμμα, τότε δή, 

is τότε μη ποικίλαις σχέσεσι τής ψυχής Αγεννώς διασπωμένης, 

μόγις ειρήνην άγει και τής όντω ς ήσυχίας άπτεται και κ α θ ’έαυ- 

τόν μένει νοών αύτός έαυτόν μάλλον δέ δΤ έαυτού, κ α θ ’ όσον 
έγχωρεϊ, τον Θεόν, δ ι’ όν έστιν* ότε και την ίδιαν ύπερβάλλει 
φύσιν και θεούται τη μετουσίμ, προκόπτων έπι τό κρεΐττον Αεί, 

20 μόνον ε ί φράττοιτο πανταχόθεν εύφυώ ς και μηδαμόθεν ϊσχοι 

πάροδον ήντιναούν ό τής κακίας άρχήθεν εισηγητής, ϊνα μη  πα- 
ρεισδυς και σεσαρωμένον εύρώ ν μετά τω ν όπαδώ ν τη ψυχή πα- 

ραμείνη και τής οικείας πονηράς φάλαγγος στρατόπεδον, φεύ, 
αύτήν άπεργάσηται, και «γένηται τα έσχατα τού Ανθρώπου 

25 έκείνου χείρονα τω ν πρώτων», κατά την εύαγγελικήν έκείνην 

φω νήν18.

19 ’Α λλά  τούτο μέν άπείη παντός. "Οταν δέ ό νούς, ώ ς ήδη

17. Ή πρός τά έσω συνέλεξις του νοΰ έπρόκειτο ν’ άποτελέση βασικό
στοιχείο της διδασκαλίας των Ησυχαστών.



νούς, έλειωσε τό σαρκίο του φοβερά με δλους τούς τρόπους, αλ
λά καί με την πολύ μέτρια μετάληψι των χόρτω ν πού ήταν στη 
διάθεσί του* κατασκεύασε άξιόλογο σκεύος στον νού καί κατέ
στησε σχεδόν θειο όχημα την καρδιά, καί ουρανόν άλλον καί 
κατοικία γ ιά  τον Θ εό άγαπητότερη  ά π ό  τον ου ρ α νό  με τη ν  
άκριβή έπίδοσι στηνήσυχία . Καί αυτό είναι, γ ιά  νά  ομιλήσω μέ 
συντομία, ή επιστροφή τού νού στον εαυτό του καί σύνευσις17· ή 
μάλλον ή επιστροφή όλω ν των δυνάμεω ν τής ψ υχής, άν καί 
είναι θαυμαστό νά  τό είπούμε, προς τον νού καί ή ενέργεια κατά  
τον νού καί τον Θεό.
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18 Τ ά κατοπινά είναι άδύνατο νά  διηγηθούμε με άκρίβεια. 
Διότι όταν ό νούς άπομακρυνθή άπό κάθε αισθητό, άνασηκωθή  
άπό τον κατακλυσμό τής γύρω άπ ό αυτά τύρβης καί κατοπτεύ- 
ση τον εσωτερικό άνθρω πο, μόλις ίδή τό άπαίσιο  προσω πείο  
πού κατασκευάσθηκε άπό την κάτω περιιιλάνησι, σπεύδει νά  τό 
καθαρίση με τό πένθος* κι* όταν άφαιρέση τό δύσμορφο αυτό  
κάλυμμα, τότε άκριβώς, επειδή ή ψυχή δεν διασπάται άγεννώ ς  
άπό ποικίλες σχέσεις, ευρίσκει ειρήνη κι’ έγγίζει την πραγμ α
τική ήσυχία, καί μένει στον εαυτό του νοώ ντας ό ίδιος τον εαυτό  
του, ή μάλλον διά τού εαυτού του, όσο είναι δυνατό, τον Θ εό, 
γιά  τον όποιο υπάρχει. Τότε ξεπερνά καί τή φύσι του καί θεώνε- 
ται με την μετουσία, προοδεύοντας πάντοτε προς τό καλύτερο, 
άρκεΐ νά  περιτειχίζεται άπ ό  παντού ικανοποιητικά καί νά  μη 
εχη άπό πουθενά καμμιά πάροδο ό άρχικός τής κακίας εισηγη
τής, ώστε νά  μη παρεισδύση κι’ εύρίσκσντάς το ν  σαρω μένον  
παραμείνη μαζί μέ τούς ακολούθους του στην ψ υχή καί τη ν  
καταστηση, άλλοίμονο, στρατόπεδο της πονηρής του φ άλαγγος, 
καί «γίνουν τά τελευταία τού άνθρώπσυ εκείνου χειρότερα άπ ό  
τά πρώτα», σύμφωνα με τον ευαγγελικό εκείνον λόγο18.

19 ’Α λλ’ αυτό άπομακρύνθηκε εντελώς. “Ο ταν όμως ό  νούς,

18. Ματθ. 12,45.
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φθάσας έδήλω σεν ό λόγος, άπαν ένοικον πάθος άπελάσας, την 

άπροσπάθειαν περιποίηση τη ψυχή, кол μη μόνον αυτός προς 
έαυτόν, άλλα και τάς άλλας τής ψυχής δυνάμεις όλοκλήρω ς έπι- 
στρέψας, άπαν έπίκτητον έκ μέσου ποιήσηται, τέω ς μεν 6 τί 

5 ποτέ του πονηρού κόμματος, προϊών δε έπι το τελεώτερον, μ ά λ

λον δε το τελεώτατον, кал τά τής χρηστοτέρας μερίδος, ούχ 
6πω ς την υλικήν δυάδα διαβάς, προς δε και νοητών και των 
ούκ άφαντάστων νοημάτων υπεραναβάς, кал πάντα θεοφιλώ ς  
όμοΰ και φ ιλοθέω ς άποθέμενος, κω φός τε και άλαλος κατά το 

ίο γεγραμμένον παραστή Θεώ, τηνικαυτα λόγον ύλης ϊσχει και 

πλάττεται την άνω πλάσιν έπι πάσης άδειας, άτε μηδενός θυρο- 

κοποΰντος τω ν παθών, τής έκτος χάριτος έπι το κρειττον με- 
ταρρυθμιζούσης ό λ ο ν  ό μέντοι τούτων εύμοιρήσας νους και 

προς το συνημμένον σώμα πολλά διαπορθμεύει του θείου κάλ- 
ΐ5 λους τεκμήρια, χάριτί τε θείψ και σαρκός παχύτητι μεσιτεύω ν  

και δυναμιν τώ ν άδυνάτων έντιθείς.

20 Εντεύθεν ή κατ ’ άρετήν θεοειδής кал άπαράμιλλος έξις και 

το προς κακίαν δλω ς άκίνητον ή δυσκίνητον, α ϊ τε θαυματο- 
ποιίαι και το διοράν τε και προοράν και περί τώ ν πόρρω που 

2ο συμβαινόντων, ώ ς ύπ όφθαλμους διαλέγεσθαν και το δή μέγι- 

στον, ώ ς  ουδέ περί ταΰθ’ ό σκοπός τείνει τώ ν μακαρίω ν έκεί- 
νων, ά λ λ ’ώ σπερ ε ϊτ ις  ό ρφ η  προς ήλιακήν άκτΐνα και τώ ν ένα

ερίω ν άτόμων αισθάνεται, καν μή τούτο τώ προσορώντι σκο- *
πός, ούτως έκείναις ταϊς θείαις άκτΐσι καθαρώς όμιλούσιν, αϊς 

25 φύσει πρόσεστιν ή πάντων άποκάλυψις, ούχι τώ ν δντω ν μόνον  
ή και γεγενημένων, άλλά και τώ ν έπειτ έσομένων, όδοΰ πάρερ- 

γον ώ ς άληθώ ς ή τούτων προσγίνεται γνώσις. Σ κοπός δε αύτοϊς 
ή κατά μονάχους ύπερτελής τελειότης, ή άληθής ησυχία, μάλλον  

δε ό τής άληθούς ήσυχίας, δν έφημεν, καρπός’ το δε δυστέκμαρ-
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δπως πριν από λίγο έδήλωσε ό λόγος, διώχνοντας δλο τό ένοικο  
πάθος, προκαλέση στην ψυχή την άπάθεια, καί έπιστρέφοντας  
τελείως όχι μόνο αυτός προς τον εαυτό του, άλλά καί τις άλλες 
δυνάμεις της ψυχής, άπομακρύνη άπό τη μέση κάθε επίκτητο  
στοιχείο, στην άρχή δηλαδή κάθε στοιχείο πού άνηκει στην π ο 
νηρή μερίδα, καί προχω ρώ ντας προς τό τελειότερο ή μάΜ ον  
προς τό τελειότατο, καί εκείνα πού άνηκουν στήν καλύτερη με
ρίδα, άφοϋ ξεπεράση τόσο τις δυο υλικές δυνάμεις, δσο καί τά  
νοητά καί τά μή άφάνταστα νοήματα, καί άποβάλη τά πάντα  
θεοφιλώς καί μαζί φιλοθέως, παρουσιασθή στον Θ εό, σύμφωνα  
με τό γραμμένο, κωφός καί άλαλος, τότε υπερνικά τον λόγο  της 
ύλης καί διαμορφώνει τήν άνω πλάσι με κάθε άνεσι, διότι κανέ
να άπό τά πάθη δεν κτυπά τη θύρα, ενώ ή εσωτερική χάρις με
ταρρυθμίζει τό δλον προς τό καλύτερο. Ό  νους λοιπόν πού θά  έ- 
πιτύχη αυτό, μεταβιβάζει πολλά δείγματα τού θείου κάλλους  
καί προς τό συνημμένο σώμα, μεσιτεύοντας άνάμεσα στή θεία  
χάρι καί την παχύτητα της σάρκας καί παρέχοντάς της δύναμι 
νά ενεργή τά άδύνατα. 20

20 Ά π ό  αυτό προέρχεται ή θεοειδής καί άπαράμιλλη έξις  
κατά τή ν άρετή , τό εντελώ ς άκίνητο ή δυσκίνη το π ρ ο ς  τή ν  
κακία, οί θαυματοποΐες καί ή ίκανότης νά διορά καί νά προορά  
καί νά  όμιλή κανείς γ ιά  τά τά όσα συμβαίνουν σέ μακρινούς  
τόπους σάν νά  είναι μπροστά στά μάτια του. Κ αί τό σπουδαιότε
ρο είναι ότι ό  σκοπός τών μακαρίων άνδρώ ν τού είδους αυτού  
δεν άποβλέπει άπλώς & αύτά, άλλά δπως άν κανείς βλέπη προς  
τήν ήλιακή άκτΐνα αισθάνεται καί τά εναέρια άτομα, έστω κι9 ά ν  
αυτό δέν είναι σκοπός τού παρατηρητή, έτσι κι* εκείνοι, δταν  
εγγίζουν καθαρά τις θείες άκτΐνες, στις όποιες έκ φύσεως υπάρ
χει ή άποκάλυψις τών πάντων, όχι μόνο τών σντων ή καί γενο -  
μένων, άλλά κι* αυτών πού θά γ ίνο υ ν  έπειτα, ή γνώ σις αυτώ ν 
προστίθεται άληθινά  σάν πάρεργο τού δρόμου. Σ κ οπ ός του ς  
βέβαια δέν είναι ή κατά τό υπόδειγμα τών μοναχώ ν υπερτέλεια
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τον кол δυσεκλάλητον και δυσεπίτεοκτον χρήμα, καν ημάς το 

τής ύποθέσεω ς ύπερβάλλον και περί τω ν ύπερ ημάς έπηρε δια 

βραχέω ν όποσημήναι τα νυν19.

21 Ό  μέντοι μεγαλόνους όντως ούτοσι Πέτρος, έφ  ’ δ προσε- 

5 κλήθη συνείς, όλω  κατά την παροιμίαν προσεχώρει πόδι- τούτο 

δε ήν ούχ ό τω ν χαρισμάτων όγκος (άπαγε, ουδέ γάρ αν έδελεά- 

σθη ποτέ λιχνεία τούτων ό μέγας, έπει μηδε προύργου τοϋτ εί

ναι τοΐς ύπελθεΐν έγνω κόσι την ήσύχιον άγωγήν, ό λόγος έχει 

δηλώσας), ά λ λ ’ ώ στε τη χάριτι δυνηθήναι δούναι χώ ραν έπι- 

ιο σκευάσαι τον εντός άνθρωπον και προς το πρωτότυπον εύ δια- 

θειναι το άρχαϊον έκείνο και άμήχανον έπανθήσασαν κάλλος. 

Α λλά  ό μεν ούτω ς ώρμημένος άναβάσεις έν τή καρδία, κατά 

τόν Ψαλμωδόν είπεΐν, διετίθετο20. Τ ί δ ’ ό τού φθόνου πατήρ, το 

τού δόλου πλήρωμα, ό καλού παντός αύθαίρετος φυγάς, ό κα- 

ΐ5 κοΰ παντός έργάτης ή προστάτης, μάλλον δε τό συναμφότερον, 

ό πρώτος άποστάτης και τόν πρώτον άνθρω πον άποστήσας τού 

Θεού, τ ί συσκευάζει; Και πώ ς έαυτφ  χρήται κατά τής τού δι

καίου ψυχής; Κ ακούργω ςμέν, έπ ιεικώ ς δ ’όμως, άζίω ςέαυτοΰ . 

Ό ρω ν γάρ έξω  βελώ ν, ό  φασι, γεγονότα τόν μέγαν, τή του ко

го σμου και τώ ν κ α τ’αότόν ή δέω ν φυγή, δ ι’ώ ν έκεΐνος συλάν εϊω - 

θε τάς άγεννεστέρους ψυχάς, κάντεΰθεν ούκ όναρ μόνον διά τού 

φανταστικού πνεύματος, δ  νοερός όχημα ψυχής ή φιλοσοφία  

φησί21, θειοτέρων θεαμάτων ήξιωμένον και προηγμένον έπι τό 

βέλτιον, ά λ λ ’ ήδη και τής φαντασίας αύτής ύπερκύψαντα και τή 

τώ ν άύλω ν έπαφή καθαρώς προσχωρούντα και θαυμαστώς

19. Στόν Βίο δέν ύπάρχει τίποτε τό Αντίστοιχο πρός τά κεφ. 17-20 του πα
ρόντος Λόγον, όπου έκτίθενται τά σχετικά μέ τήν έπιδίωξι της ύπερτελοΰς τε-
λειότητος.
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τελειότης, ή αληθινή ήσυχία, ή καλύτερα ό καρπός της άληθι- 
νης ήσυχίας πού είπαμε* αυτό τό δυοκολοαπόδεικτο και δυσκο- 
λοεξήγητο καί δυσκολοεπίτευκτο πράγμα, έστω κι’ αν ή υπερ
βολική αξία της ύποθέσεως μας παρέσυρε νά  σημειώσουμε τώρα  
σύντομα καί περί των επάνω άπό μας19.

Ό  πράγματι μεγαλονους αυτός Πέτρος, άφού άντιλήφθη- 
κε τον σκοπό γ ιά  τον όποιο προσκλήθηκε, προχω ρούσε, σύμφω
να  με τήν παροιμία, με ολόκληρο τό πόδι. Κ αί ό σκοπός αυτός 
ήταν όχι ή άφ θονία  τω ν δωρεών, κάθε άλλο (διότι ό μεγάλος  
ά νδ ρ α ς δ έν  μ πορ ούσε νά  δελεασθή π οτέ ά π ό  τή ν  επ ιθ υ μ ία  
αυτών, επειδή αυτό δέν είναι καθόλου ώφέλιμο (f  αυτούς πού  
άποφάσισαν V  άκολουθήσουν τον ήσυχαστικό βίο, πράγμα πού  
έδήλωσε ήδη ό λόγος), άλλα τό νά δοθή ευκαιρία στή χάρι νά  
μπορέση νά  έπισκευάση τον εσωτερικό άνθρω πο καί νά  τον δια- 
μορφώση προς τό πρωτότυπο, δίνοντάς του άνθισμένο εκείνο τό  
άρχαΐο καί άπερίγραπτο κάλλος. Α υτός λοιπόν, έχοντας τέτοιο 
ξεκίνημα, διέθετε μέσα στήν καρδιά του άναβάσεις, γ ιά  νά  ομι
λήσουμε σύμφωνα μέ τον ψαλμωδό20. Τί κάμει όμως ό  πατέρας  
τού φθόνου, τό πλήρωμα τού δόλου, ό  αυθαίρετος φ υγάς άπ ό  
κάθε καλό, ό εργάτης ή προστάτης κάθε κακού, ή μάλλον καί τά 
δύο μαζί, ό  πρώτος άποστάτης πού άπομάκρυνε καί τον πρώτο 
άνθρωπο άπό τον Θεό; Τί κατασκευάζει; Πώς συμπεριφέρεται 
κατά τής ψ υ χή ς  τού δικαίου; Μ έ κ α κ ο υ ρ γ ία  β έβ α ια , ά λλα  
εντελώς άντάξια τού εαυτού του. Βλέποντας δηλαδή ότι ό  μέγας 
εχει φ θάσει εκτός βολής, όπω ς λέγου ν, μέ τή φ υγή ά π ό  το ν  
κόσμο καί τις ή δονές του, μέ τις όποιες συνηθίζει εκείνος νά  
άρπάζη τις άσθενέστερες ψυχές, καί ότι μέ αυτόν τον τρόπο είχε 
άξιωθή θειότερα θεάματα όχι μόνο στο όνειρο μέ τό φανταστικό  
πνεύμ α , τό ό π ο ιο  ή φ ιλοσ οφ ία  ονομ ά ζει όχη μ α  τής νο ερ ή ς  
ψυχής21, καί ότι είχε προαχθή προς τό καλύτερο, άλλ’ επίσης ότι 
ήδη είχε ξεπεράσει καί τή φαντασία τήν ίδ ια  καί προχω ρούσε

20. Ψαλμ. 83,61.
21. Βλ. Άριστοτέλους, Περί /ψυχης42&'ί
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φωτιζόμενον, δ φησι Δαβίδ, άπο όρέω ν α ιω νίω ν22 και τ φ  δρει 

τούτφ  της αίγλης μεταδιδόντα του φωτός και ούτω ποιούντα το 

σκότος ύπερόριον, δπερ ήν άντικρυς αυτός, ουχ οίός τε φέρειν 

έτύγχανεν ών, των άνυποίστων ήγουμενος, δθεν αυτός άπερρυη 

5 κακοβουλίqt, τον Π έτρον κάτωθεν άνηγμένον, έτι και το τού 

σώματος έφόλκιον έπαγόμενον, τούτον μεν τής άνω και κρείτ- 

τονος έπειλήφθαι μερίδος23, έκείνω  δε μηδε γούν τής κάτω πα- 

ραχωρεΐν.

22 Οΰτω δε τή βασκανΐα διατεθείς, δεδίττεσθαί τε και έζω -  

ιο θεΐν τούτον έπεχείρει ταΐς έπηρείαις. Και ή πρώτη τω ν έπη-

ρειώ ν24, ώ ς γελοΐον, μάλλον δε καταγέλαστον! Π ρος ένα γάρ, 

και τούτον ούχ δπω ς δπλων, άλλ ’ ήδη και τω ν άναγκαίων περι

καλυμμάτων έστερημένον και τφ  μ α κρφ  τής άσιτίας κατειργα- 

σμένον και δεινήν τινα συντηξιν ταΐς ποικίλαις ταλαιπωρίαις 

is κατά παν ύποστάντα μέλος, προς ένα γυμνόν, άοπλον, έκνενευ- 

ρισμένον, στρατηγού μορφήν αύτός και σχήμα περιβαλλόμενος 

και τοξοτών ώ σπερ έπισυρόμενος πλήθος, παρακελεύμασί τε 

και βοαίς χρώμενος, θρασύς έπηει και το σπήλαιον, δ τηνικαύτα 

τον άγιον ένφκισμένον είχεν, είσήει προς συμπλοκήν έκκαλού- 

20 μένος' τα δέ έκτος πάντα πατάγφ  περιηχούντες και τους εύμεγέ- 

θεις τών παρακειμένων λίθω ν άλλήλοις προσαράσσοντες, δέν

δρων τε τα μεν άνασπώντες, τα δε διακλώντες, πά νθ’ ώ σπερ  

έπι το σπήλαιον ή τώ ν όπαδώ ν ματαία έκείνη συνεκίνει φάλαγξ.

23 Ώ ς δ ’ ό μέγας έκεινος ύποδειλιάσας έκ  ψυχής δι ’ ευχής τ φ  

25 Θ εφ  προσέδραμε και νοερόν ατενές άνέσχε προς αύτόν δμμα,

μηδε προς μικρόν παραμένειν έ τ ’έχω ν ό πονηρός, άφανής εύθυς 

έγεγόνει. Μ ε τ ’ού πολύ δ ’αόθις25, ε ίςδφ εις  πανστρατει μεταβα-

22. Ψαλμ. 75,5. 23. Λοοκα 10,42. Κ ολ. 1,12.
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καθαρά προς την επαφή των άΰλων κι9 έφωτιζόταν κατά τρόπο  
θαυμαστό, άπό όρη αιώνια, όπως λέγει ό Δαβίδ22, και μετέδιδε 
στο όρος αυτό άπό την αίγλη του φωτός κι9 έτσι άπεμάκρυνε  
άπό τά όριά του τό σκότος, πού ήταν άκριβώς ό ίδιος. Β λέπον
τας λ ο ιπ ό ν  αυτά, δέν μπορούσε νά  τά ύπ οφ έρ η , θεω ρώ ντας  
άφόρητο εκεί άπό όπου ό ίδιος κατέπεσε άπ ό  κακοβουλία  νά  
έχη άνεβή ό Πέτρος άπό κάτω, φέροντας μάλιστα μαζί του καί 
τό όχημα τού σώματος· ό Π έτρος νά  εχη λάβει την άνω καί άνώ- 
τερη μερίδα23, σ9 εκείνον όμως νά μή παραχωρή ούτε την κάτω.

22 ’Έ χοντα ς τέτοια διάθεσι άπό ζηλοφ θονία  επιχειρούσε νά  
τον φοβίση καί νά  τον εξώθηση με τις προσβολές. Κ αί ή πρώτη 
προσβολή24 πόσο γελοία ή μάλλον καταγέλαστη ήταν. Π ράγματι 
αυτός, έχοντας μορφή καί στολή στρατηγού καί οδη γώ ντα ς  
πλήθος τοξοτών, χρησιμοποιώ ντας παραγγέλματα καί φωνές, 
έπετίθετο με θράσος εναντίον ενός άνθρώ που, πού  έστερεΐτο  
όχι μόνο όπλα , άλλ9 άκόμη καί τά άνα γκ αΐα  περικαλύμματα, 
πού ήταν καταβεβλημένος άπό τή μακροχρόνια νηστεία καί με 
τις παντός είδους ταλαιπωρίες έλειωνε φοβερά σέ όλα τά μέλη 
του, εναντίον ενός γυμνού, άοπλου καί άποδυναμω μένου. Καί 
είσηλθε στο σπήλαιο, τό οποίο έφιλοξενούσε τότε τον ά γιο , προ- 
καλώ ντας τον σέ συμπλοκή, ενώ συγχρόνω ς εκείνη ή μάταια  
φάλαγξ τών οπαδώ ν έγέμιζαν με ήχους όλα τά εξω άπό τό σπή
λαιο, έκτυπούσαν τις εκεί ευρισκόμενες μεγάλες πέτρες μεταξύ 
τους, έξερρίζωναν ή έσπαζαν τά δένδρα καί συνεκλόνιζαν όλα  
τά εξω άπό τό σπήλαιο.

23 Καθώς ό μεγάλος εκείνος άνδρας, κάπως φοβισμένος, προ- 
σέτρεξε προς τον Θ εό με προσευχή άπ ό  τά βάθη της ψ υχής του  
καί έσήκωσε προς αυτόν άτενώς νοερό βλέμμα, ό  πονηρός δέν  
μπορούσε ούτε γιά  λίγο πλέον νά παραμείνη, άλλ9 εξαφανίσθηκε 
άμέσως. Έ π ειτα  άπό λίγο πάλι25, άφού μετέβαλε όλη τή στρατιά

24. Ό  πρώτος πειρασμός. 25. ’Ακολουθεί ό δεύτερος πειρασμός,
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λώ ν, ηγείτο προέρπω ν αυτός, ού κατά τούς άλλους ώ ν ή φαινό- 

μενος, άλλ  ’ ύπερφυής το μέγεθος και φοβερός ίδεϊν (δράκοντι 

γάρ άτεχνώ ς έφ κ ει) διανίστατό τε γήθεν και μετέω ρον αυχένα 

φέρων, άποσπινθηρίζειν έδόκει τώ όφθαλμω, γνάθους δε φυ- 

5 σώ ν πυρ άντικρυς έπνει και φόνιον έκίνει γλώ τταν τω ν γενύω ν  

πολύ προχεομένην καί μεστήν ούσαν ή δοκουσαν ίου θανατηφό

ρ ο υ ’ όμόσε δε κατά του Πέτρου χω ρώ ν, πόρρω θεν ώ σπερ τή 

του πνεύματος ήπείλει ρύμη τον άπτόητον έκεινον άναρπάσειν 

τε καί λαφύρεσθαι.

24 Του δε μηδε προς θέαν γουν δλω ς έπεστράφθαι άξιοΰντος,

άκλινώ ς δε προς ούρανόν τάς χεΐρας άνατεταμένας έχοντος, ό 

νοητός πάλιν Λ μαλήκ26 ήττατο καί συνηλαύνετο, καί ταχύτερος 

ήν άποχω ρώ ν ή π ροσ ά γω ν έλάμβανε δε άρα καί μετάμελος τον 

άλάστορα, τούναντίον άπαν ή διενοεΐτο διαπραττόμενον το γάρ 

is άεί σύννουν του γενναίου, καί το τής εύχής σύντονόν τε καί με- 

τάρσιον χαλάσαι πειρώμένος καί λαβεϊν έντεΰθεν ήντιναούν λα 

βήν, αύτός άκμαιοτέραν ένεποίει τούτφ την σπουδήν καί καλ- 

λίους άκω ν προύξένει τους στεφάνους' ώ ς  έμοι γε τήν του άν- 

δρος ένστασιν άναλογιζομένω νυν, ούδε τών μαρτυρικούς 

2οάθλους ύπελθόντω ν άποδεϊν ήγεΐσθαι τούτον έπεισιν. Ο ί μεν  

γάρ ύπερ τού μή το προς Θεόν σέβας έξομόσασθαι πάντα έξ  

άνάγκης έφερον' ό δε τήν καρτερίαν έκείνω ν ούκ έλάττω ν ούτος 

ύπέρ του μηδε προς βραχύ τον νουν άποστήσαι του Θ εού πάσαν 

έπαγω γήν πρόθυμος ύπέμεινεν. Έπί δε μείοσιν ούτος άφορμαις 

25 τούς μεγάλους δείν έγνω κώ ς ύπενεγκεΐν άγώνας, τ ί ούκ άν 

άσμενος έπαθεν, ειπερ τών μεγίστω ν προκινδυνεύειν ένήν;
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του σέ φίδια, προχωρούσε πρώτος αυτός έρποντας, φαινόμενος 
όχι σάν τους άλλους, άλλά υπερφυσικός στο μέγεθος καί φοβε
ρός στη θέα (διότι έμοιαζε μέ δράκοντα), έσηκωνόταν άπό τη 
γή καί κρατώντας μετέωρο τό λαιμό του, έφαινόταν νά βγάζη 
σπινθήρες άπό τα μάτια, φυσώντας τά μάγουλα έπνεε σχεδόν 
πυρ κι’ έκινουσε φονική γλώσσα πού εξείχε μπροστά άπό τά 
σιαγόνιακαίήτανή έφαινόταν γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο· 
προχωρώντας έτσι εναντίον τού Πέτρου επιθετικά, άπειλούσε 
άπό μακριά σάν μέ την ορμή τού άνέμου ότι θά άρπάξη καί θά 
καταβροχθίση εκείνον τον άπτόητο άνδρα.

24 Έ νώ  λοιπόν εκείνος δεν καταδεχόταν ούτε νά  τον κυττάξη 
γενικ ά  κι’ είχε άμετακίνητα τά χέρια του υψ ω μένα π ρ ος τον  
ουρανό, ό νοητός Ά μ α λή κ 26 ενικήθηκε πάλι καί έκδιώχθηκε, 
καί ήταν ταχύτερος στην ύποχώ ρησι παρά στην έπίθεσι. Κ α- 
τελάμβανε μάλιστα καί κ ά π ο ια  μεταμέλεια το ν  φ θ ο ρ ο π ο ιό , 
άφού διέπραττε τό άντίθετο εντελώς άπό ό,τι έσκεπτόταν. Διότι, 
προσπαθώντας νά χαλαρώση τήν παντοτινή περίσκεψι τού γ ε ν 
ναίου άνδρα καί τήν έντασι καί έξαρσι της προσευχής του, γ ιά  
νά εύρη έτσι κάποια λαβή, αυτός τού προκαλούσε άκμαιότερο 
ζήλο καί χωρίς νά  τό θέλη τού προξενούσε καλύτερα στεφάνια* 
ώστε εγώ, καθώς άναλογίζομαι τώρα τήν άντίστασι τού άνδρα, 
νομίζω ότι αυτός δέν υστερεί ούτε εκείνων πού ύπέστησαν τούς  
μαρτυρικούς άθλους. Δ ιότι εκείνοι, γ ιά  νά  μή άπαρνηθούν τό  
σέβας προς τον Θεό, τά ΰπέφεραν όλα κατ’ άνάγκην, ένώ αύτός, 
έχοντας καρτερία όχι μικρότερη άπ ό  αυτούς, γ ιά  νά  μή άπομα- 
κρύνη τον νού του ούτε γ ιά  λίγο άπό τον Θ εό, ύπέμεινε πρ όθυ
μα κάθε δεινό. "Οντας αύτός άποφασισμένος νά  ύπομείνη τούς 
μεγάλους άγώνες γ ιά  μικρότερες άφορμές, τί δέν θά μπορούσε  
νά  πάθη , ά ν  έχρειαζόταν νά  κινδυνεύση υπέρ  τώ ν μεγίστω ν  
πραγμάτων;

26. Άμαλήκ ή Άμαληκίται είναι όνομα έχθρικοΰ προς τον Ισραήλ λαοϋ 
της έρήμου μεταξύ Σινά καί Νεγέβ. Βλ» Έξ. 17, 8έέ. κά..



308 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

25 'АЛЛ' ό μέν οντω τή τω ν ευχώ ν προσεδρείψ μικρού τοΐς 

περί Θεόν άκαμάτοις ύμνηταΐς ήμώλατο, και ειρήνην άγω ν και 

πολεμούμενος27. Ό  δ ’ ακάματος τής αρετής αντίπαλος, τ φ  μέν  

άποτυγχάνειν έπιτιθέμενος άνιώμενος, όξυτέροις δε όμω ς φθό-

5 νου κέντροις βαλλόμενος (ζηλοτυπία yap οϊδε μάλλον αΰξάνειν 

άποτυγχάνουσα) σφοδρότερον αύθις προς άμυναν διανίσταται, 

ταϊς έκ  του φανερού δ ’δμω ς άποδοκιμασθεις προσβολαις, προς 

δόλους έγνω  τραπέσθαι. Καί δη διανοείται στήσαι τ φ  γενναίω  

τον λόχον, δθεν οϊδέ ποτέ κ α τ’άνθρώ πω νμέγα  δυνηθεις και τφ  

ίο προς τους προπάτορας φενακισμφ πρόρριζον ώ σπερ άπαν, φευ, 

άνασπάσας το γένος και κατενεγκών. Έ πει δε νυν Ευα προεντυ- 

χεΐν ούκ ένήν, γυναικός δψει καθάπαζ άποταξαμένου προς δν ό 

πόλεμος, ούδ’αυτός δφιν ύποδυς προσέρπει, σαίνω ν τε και вёЛ- 

γω ν και ουτω προτείνων την κακώ ς άπολουμένην συμβoυЛήv^ 

is άΛΛά τινα τώ ν κατά τον βίον οίκετώ ν ύποκριθεις του άνδρός, ίν ’ 

έχη τινά πίστιν τό δράμα, πρόσεισιν άπολοφυρόμενος και γονέ

ας εις μνήμην άγω ν και άδεЛφoυς και τό τής άγχιστείας παν 

αύτφ  σύστημα, φ ίλω ν τε τους άρίστους και δσοι συνήθεις έκ  

γειτόνων ήσαν, έκ  παντός είδους ήЛικίaς πλέκω ν τον υπέρ αύ- 

20 του συσχόντα την πατρίδα Θρήνον, οίος έκεϊνος άριστος άλιτή- 

ριος και τά τοιαΰτα πλάσασθαι δεξιώτατος.

26 Ή λικιώτην μ έν λέγω ν δμιλον кал δσοι τώ ν έξώ ρω ν, ο υτ’ 

έλαθες ούτε λήση, πάσης μέν εύθυμίας άφορμή και καλού παν

τός είκώ ν προκείμενος, όπηνίκα δη συνήσθα τούτοις, άλήκτου

25 δέ νυν άθυμίας ύπόθεσις, διά τής μάκρος τούτης άπουσίας κα- 

ταστάς’ παϊδας δέ δήπου τό μ ηδόЛως άπoЛaυσaι φθάσαι τής 

σής καλοκαγαθίας ούκ άπεικότω ς άνιμ δεινώς, και ταΰθ ’ δτι



25 Α υτός λοιπόν με τέτοια άφιέρωσι στις προσευχές σχεδόν  
ήταν έφάμιλλος των άκαμάτων υμνητών του Θ εού, και είρηνεύ- 
οντας και πολέμου μένος27. Ό  άκούραστος όμως αντίπαλος της 
άρετής, ενώ έστενοχω ροϋνταν πού άποτύγχανε στις επιθέσεις  
του καί έκτυπώταν με όξύτερα κεντριά φθόνου (διότι ή ζηλοτυ
πία  πάντοτε αυξάνει περισσότερο όταν άποτυγχάνη), ξεσηκώ
νεται πάλι γ ιά  σφοδρότερη έπίθεσι, καί άφού άποδοκιμάσθηκε 
στις φανερές προσβολές του, άπεφάσισε νά  τραπή σέ δόλους. 
Σκέπτεται λο ιπ όν  νά  στήση τον λόχο  άπέναντι στον γεννα ίο , 
εκεί όπου γνω ρίζει ότι κάποτε μπόρεσε νά  θριαμβεύση κατά  
τών ανθρώ πω ν καί μέ την έξαπάτησι τών προπατόρω ν ν9 άρπά- 
ξη, άλλοίμσνο, σύρριζα ολόκληρο τό γένος καί νά τό καταρρίψη. 
Ε πειδή  όμως τώρα δέν ήταν δυνατό νά  συνάντηση σάν πρώτα  
μία Εύα, καθ’ όσον ό πολεμούμενος είχε άπαρνηθη τελείως την  
όψι γυναικός, ούτε αυτός ύποδύθηκε τό φίδι, γ ιά  νά  ερπη, κι
νούμενος καί θέλγοντας, κι* έτσι νά προτείνη την καταραμένη  
συμβουλή. ’Έ τσι ύποκρίθηκε κάποιον άπ ό  τούς υπηρέτες τού 
άνδρα κατά την κοσμική ζωή, γ ιά  νά  έχη κάποια  πειστικότητα  
ή πράξις, προσέρχεται θρηνολογώ ντας, μνημονεύοντας γονείς  
καί άδελφσύς καί όλον τον κύκλο της άπό άγχιστεία συγγένει
ας, τούς άρίστους τών φίλων καί τούς οικείους τών γειτόνω ν, 
πλέκοντας τον θρήνο πού κατέλαβε τήν πατρίδα άπό κάθε είδος  
ήλικίας, έχοντας ό έλιτήριος εκείνος μεγάλη δεξιότητα στο νά  
πλάθη τέτοια πράγματα.

26 Κ αί έλεγε* ό όμιλος τών συνομηλίκω ν καί τών ενηλίκω ν  
ούτε έλήσμόνησαν ούτε θά λησμονήσουν, ότι όταν ή σουν κοντά  
τους ήσουν άφορμή κάθε ευθυμίας καί εικών κάθε καλού, τώρα  
όμως μέ τήν μακρά αυτή απουσία  έγινες αιτία  άθυμίας. Έ ξ  
άλλου τά παιδιά στενοχωρούνται πολύ, καί όχι άδικαιολόγητα, 
πού δέν έπρόλαβαν ν ’ άπολαύσουν τήν καλοκαγαθία σου, καί 
μάλιστα καθώ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ ντα ι ότι δ έν  ά φ η σ ες  π ίσ ω  σου
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27. Ό  τρίτος πειςασμός, παράγραφοι 25 - 29.
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τον επίσης άρεταΐς σοι κομώντα τώ β ίω  μή καταλέλοιπας πυν- 

θανομένους. Τ ί δ ’ άρα, φησί, και πραγματευόμενος, ώ  φίλε δέ

σποτα, φιλέρημος οΰτω γέγονας και τούς ανθρώπους Ανεπι

στρεπτί φυγών, την μετά Θηρίων άνθαιρή διατριβήν και περινο- 

5 στεΐς τάς άφιλους λόχμας και ύπέρχη τα νοσοποιά ταυτι 

σπήλαια και γειτνιάζεις χηραμόϊς και συναυλίζη τοΐς ίοβόλοις; 

υπέρ του κατά Θεόν άρα φαίης βιουν; Και πώ ς ’Αβραάμ Θεοφι- 

λώ ς  ήνυσεν έπ ’ ανθρώ πω ν τον β ίον; τί δε και τους άπ ’ αυτού τε 

και μ ε τ ’ αυτόν; ε ί δε βούλει και τους προ αύτου, το κατά Θεόν 

ίο ζην τού κ α θ ’ηδονήν προελομένους, ή μ ε τ ’ Ανθρώπων έλυμήνα- 

το δίαιτα; Ούχι και τότε πολλούς έπήραν τή Θέα προς άρετήν και 

μάρτυρας παραλαβόντες των καλώ ς ήγω νισμένω ν Ακαταγώνι

στοι διέμειναν τ φ  τού χρόνου μήκει, τού καλού πάσιν ένιέντες 

πόθον καί τώ προς αύτούς ζήλω δι ’ αίώνος νεάζοντες, άθανά- 

ΐ5 τοις όσημέραι διαδοχαΐς, άγήρω ς κάνταύθα και άθάνατοι διαμέ- 

νουσι; Σ ύ δε άμάρτυρον ένταΰθα καταλύσεις τον βίον και προς 

ούδέν σοι πάνυ χρήσιμον α ί σπουδαι τελευτήσουσι, μηδενός αυ

τών άπωναμένου των νυν ή των έπειτα. Π ας γάρ ό καταπράξας 

τι των άριστων και μή τοΰτ’ εις φ ώ ς ένεγκώ ν κατά τήν Θεσπί- 

20 ζουσαν έκείνην φωνήν, «έμπροσθεν των Ανθρώπων ύμώ ν λαμ- 

ψάτω τό φώ ς»28, έν ϊσω και ε ί μή κατέπραζεν ούδεν όνίνησιν, 

ούδ’ έπεγείρει πρός ζήλον οόδένα και ζημιοΐτούς έντεύθεν έσο- 

μένους βελτίους και τίσει δήπου πρεπόντω ς τήν δίκην έπι τού 

μέλλοντος.

27 Ε ί δέ Θεσμοις δοκεις εϊκειν τής νέας χάριτος29 και τούτοις 

ίσω ς στηρίζων σαυτόν τήν έπάνοδον Απαγορεύεις, έγώ  σοι και 

Από τούτων πορίσομαι τό συνοΐσον και δείξω  σοι τό λυσιτελές,

28. Μ ατθ. 5,16.
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κάποιον πού νά στολίζη τον βίο του με ίσες προς εσένα άρετές. 
Τί λοιπόν, λέγει, επιδιώκεις, ώ φίλε δέσποτα, κι’ έγινες έτσι φιλέ
ρημος καί έχοντας έγκαταλείψ ει τούς άνθρώ πους χω ρίς επ ι
στροφή, προτίμησες την διαμονή μαζί με τά θηρία καί τριγυρί
ζεις στις άφιλόξενες λόχμες, μένεις στα ανθυγιεινά  αυτά σ π ή 
λαια, ζής γειτονικά με άγριες τρύπες καί συγκατοικείς με φ αρ
μακερά φίδια; Θ ά  μπορούσες νά  είπής τάχα δτι ζή ς χάριν τού  
Θεού; Καί πώς ό ’Α βραάμ έπέρασε τη ζωή του θεοφιλώς άνάμε- 
σα στούς άνθρώπους; Καί οί άπ όγονοι καί μεταγενέστεροί του 
τί έκαμαν; ’Ά ν  θέλης μάλιστα καί τούς πριν άπό αυτόν πού προ
τίμησαν νά  ζούν σύμφωνα με τό θέλημα τού Θεού παρά  με ήδο- 
νικό τρόπο, τούς κατέστρεψε ή διαβίωσις μαζί με τούς άνθρώ 
πους; Δ εν  εξύψωσαν κι’ έτσι με τη θέα πολλούς προς άρετη καί 
π α ίρ νοντα ς μάρτυρες τω ν καλώ ν άγω νισμάτω ν δ εν  έμ εινα ν  
άκατανίκητοι σ’ όλο τό μήκος τού χρόνου , ένσταλάζοντας σέ 
όλους τον πόθο τού καλού, καί με τον ζήλο προς αυτούς νεά ζο 
ντας αιώνια, με άθάνατες κατά καιρούς διαδοχές, δέ διαμένουν  
κι’ εδώ άγέραστοι καί άθάνατοι; ’Εσύ όμως θά τελειώσης εδώ τη 
ζωή σου άμάρτυρη καί οί φ ροντίδες δέν θά  κ α τα λή ξου ν  σέ 
τίποτε χρήσιμο γ ια  σένα , άφ ού κ ανείς  δ έν  θ ά  ώ φεληθή ά π ’ 
αύτές ούτε τών σημερινών ούτε τών μεταγενεστέρων άνθρώπων. 
Διότι καθένας πού επέτυχε κάποιο  άπό τά άριστα καί δέν τό  
έφερε στο φώς σύμφωνα μέ τη φωνή εκείνη πού θεσπίζει, «τό 
φώς σου νά λάμψη μπροστά στούς άνθρώπους»28, είναι σαν νά  
μή τό έπετέλεσε* δέν ω φελεί καθόλου ούτε δ ιεγείρει κ α νένα  
προς ζήλο, άντίθετα καί ζημιώ νει εκείνους πού θά  έγίνονταν  
άπό αυτό καλύτεροι καί θά ύποστη βέβαια αυτός την πρέπουσα  
τιμωρία κατά τον μέλλοντα χρόνο.

27 51 Α ν  πάλι νομίζης ότι ύπακούεις σέ θεσμούς τής νέας χάρι-
τος29 καί στηριζόμενος σ’ αυτούς άπαγορεύεις στον έαυτό σου  
την επιστροφή, εγώ θά σού προμηθεύσω τό ωφέλιμο καί ά π ό

Λ

29. Νέα χάρις βέβαια είναι ή Καινή Διαθήκη καί ή χριστιανική πίστις.
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ήν άρτίως ήκω γνώ μην εΐσηγησόμενος, άτε μη προσφάτως είσ- 

ωκισμένος, άλλ ’ έκ  προγόνων σοι τελώ ν εις τους πιστοτάτους 

τω ν δούλω ν και περικαώς πώ ς αν εϊποις και φ ιλώ ν και κηδό- 

μενος. Φέρε τοίνυν, φράσον, ώ  δέσποτα, τίνι τω ν απάντων άρέ- 

5 σκεις ένθαδί; πώ ς δ ' ούχι τής έντολής ύπερφρονεϊς, «έκαστος 

τ φ  πλησίον άρεσάτω»30, λεγούσης; Π ώ ς δε και τώ Θ εώ σαυτόν 

ένταύθα πείθεις άρέσκειν, το σαυτού μόνον ένταύθ ’ έπιζητών, 

μ η δ ’ έκεΐνον μεμνημένος, ώ ς «μη το έαυτού έκαστος, άλλα το 

του έτέρον ζητείτω»31; Τίνα δε και σχοίης άν απολογίαν, έν ού- 

ιο δενι τιθέμενος, ον μόνον την άπό σου τοΐς άνθρώποις, άλλα και 

την ά π ’ αύτών άναστρεφομένην ώ σπερ έν κύκλω  προς σε 

σωτηρίαν, κατά το γεγραμμένον, «ό έζάγω ν άξιον έξ  άναξίου, 

ώ ς το στόμα μου έσται»32, και «δς άν άμαρτωλδν έκ πλάνης 

έπιστρέψη, καλύψει πλήθος άμαρτιών»33;

28 Ά λ λ ' ό μεν πονηρός άτε και Γραφώ ν έμπειρος, ούτω μα- 

κρηγορών кал κ ύκ λφ  περιβαλλόμενος, το καλού τε και πονηρού 

ζύλον ώ σπερ ύπεδείκνν και νυν τώ γενναίω και τού τής ησυχίας 

παραδείσου κακούργως έξω θεΐν έσπευδε, τώ  δέ, τον ύφιζάνόν

τα φωράσαντι δόλον και τής σκευής τε και σκαιωρίας οϋμενουν 

20 ούκ άνεννοήτω γεγονότι, μικρός άπέχρησε λόγος кал το κράτος 

αύτόθεν κατά κράτος άνήρηται. Γεγω νοτέρμ γάρ κατά τού δο

λίου φωνή χρησάμενος, την αιτίαν ήμΐν τής έπι τό κρεΐττον έπα- 

νόδου, την Θεοτόκον, έπιβοάταν κάκεΐνος εύθυς ώ ς είδε μη λα

θών, έαυτόν άφανίζει, τό τής ύποκρίσεω ς άποδύς προσω πειον  

25 και τό τής αισχύνης εικότω ς άνθυποδύς' ό γάρ άποδειλιάσας 

μεν προς την έκ  τού φανερού συμπλοκήν, δόλω  δε την νίκην

30. Ρωμ. 15,2. 31. Α ’ Κορ. 10,24.
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αυτούς καί θά σου δείξω τό χρήσιμο, καθώς έρχομαι τώρα νά  
είσηγηθώ τη γνώμη μου* καί δεν ήλθα βέβαια πρόσφατα στον 
οίκό σου, άλλ’ είμαι διαρκώς άπό τούς προγόνους σου άνάμεσα  
στους πιστότατους ύπηρέτες σου καί σε άγαπώ  καί σε φροντίζω  
τόσο θερμά, όσο δεν λέγεται. Ε μ π ρ ό ς  λοιπόν, είπέ, δέσποτά μου, 
σέ ποιόν άπό όλους άρέσεις εδώ; Πώς δεν περιφρονεΐς την εν
τολή πού λέγει «ό καθένας V  άρέση στον πλησίον του»,*30 Πώς 
πείθεις τον εαυτό σου ότι άρέσεις στον Θ εό εδώ, άφου εδώ επι
ζητείς μόνο τό δικό σου θέλημα καί δεν ενθυμείσαι ούτε εκείνο, 
«ό καθένας νά  μή ζητη τό δικό του, άλλά τό τού άλλου»31; Π οιά  
άπολογία θά μπορούσες νά εχης, άφοΰ δεν δίνεις καμμία σημα
σία όχι μόνο στη σωτηρία πού φέρεται άπό σένα στους άνθρώ- 
πους, άλλά καί σέ εκείνην πού έπιστρέφεται κυκλικά άπ ό  αύ- 
τούς προς εσένα, σύμφωνα με τό γραμμένο, «όποιος εξάγει άξι- 
ον άπό άνάξιο, θά είναι σάν τό στόμα μου»32, καί «όποιος θά έπα- 
ναφέρη άμαρτωλό άπό την πλάνη, αύτός θά κάλυψη πλήθος ά- 
μαρτιών»33;

28 Ό  πονηρός λοιπόν, σάν έμπειρος τών Γραφών, με τέτοιες 
μακρηγορίες τον πολιορκούσε, σάν νά ύποδείκνυε καί τώρα 
στον γενναίο τό ξύλο τού καλού καί πονηρού, κι9 έσπευδε νά τον 
άπομακρύνη άπό τον παράδεισο τής ήσυχίας. Αύτός όμως 
διείδε τον ύποκρυπτόμενο δόλο καί άντιλήφθηκε τή μηχανορ
ραφία καί σκευωρία· τού ήρκεσε λοιπόν μικρός λόγος, γιά νά 
καταλύση τελείως την δύναμι τού άντιπάλου. Πράγματι, χρησι
μοποιώντας δυνατώτερη φωνή κατά τού δολίου, επικαλείται 
την αιτία της επανόδου μας προς τό καλύτερο, τήν Θεοτόκο* ε
κείνος τότε, εύθύς μόλις είδε ότι δεν διέφυγε τήν προσοχή του, 
εξαφανίζεται, άφού άποδύθηκε τό προσωπείο τής ύποκρισίας 
καί φυσικά έφόρεσε τό προσωπείο τής εντροπής. Αύτός πού 
είχε δειλιάσει νά έλθη σέ συμπλοκή φανερά, άλλά έπεχείρησε νά

32 Ίερ. 15,19.
33. Ίακ. 5,20.
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κλέψαι πειρώμενος, είτα φωραθείς, την πρώτην ευθύς ήττημέ- 

νος, τον δράματος ούχ έκώ ν είναι μετ ’ αισχύνης άφίσταται και 

τη φυγή τον τροπαίου τοΐς άντιπάλοις παραχωρεί, συνέσει μόνη  

τό κατ ’ αύτοΰ κράτος άναδησαμένοις εύχερώς.

29 Ούτως ό νου και φρένων έπιβολώ τατος ούτοσι Πέτρος, 

διά βραχέος τω πονηρφ δους πείρα, έκμαθεΐν, ώ ς ούκ άνεπι- 

γνώ μω ν τω ν αύτού τεχνασμάτων, δι ’ ενός άθλου πάσης άρετής 

άποδείζεις έναργεΐς έξήνεγκε. Τω μεν yap συνεωρακέναι τον 

λόχον ήκιστά τε τω τής κακουργΐας εύπρεπει παρασυρήναι,

ίο δήλός έστιν άγχινοίας εϊπερ τις και φρονήσεως έπειλημμένος. 

Έ πει δε διά των τήδε μεν ήδέων ώ σπερ συνεσκεύασται τό δέ

λεαρ, τής έπ  ’ έρημίας διαίτης τό σκληρόν ύπομαλάττον και προς 

την έν τ φ  κόσμου ραστώνην έκκαλούμενον, ό δέ, τής μεν υπερό

πτης άκριβής έφάνη, τον δ ’έπίπονον και τεθλιμμένον άνθελόμε- 

ΐ5 νος βίον, όμοΰ τε σωφροσύνην έδειζεν άσκώ ν και την ψυχήν αν

δρείος άναπέφηνε. Τον μέντοι πονηρόν πονηρώς την άθεσμον 

ύποτιθέμενον έκείνην γνώ μην άπωσάμενος, Θ εφ  δέ τ φ  φύσει 

Δεσπότη και Δημιουργφ πειθήνιον νείμας έαυτόν, δικαιοσύνης 

φέροιτ’&ν ούκ άπεικότως δόξαν.

30 'Αλλά γάρ ούδ' ούτω ς34 ό προς παν δ τι τω ν καλώ ν διηνε- 

κώ ς άσπόνδως ίχ ω ν  ήσυχάζειν ώήθη δεϊν, ώ  τής μωρίας, δς 

ο ύδ ’ ώ ς νήπιος, δ φασιν, έγνω  π α θ ώ ν  μάλλον δ' ώ  τής άπο- 

νοίας, αϋτη γάρ, δταν άπό τώ ν έκβάντω ν έλεγχθή, κεναΐς έλπίσι 

φυσάται, την έπ ειτ’έσομένηνμάτην ονειροπολούσα νίκην. Ά λ λ ’

25 ούχ ό του Θεού θεράπων Πέτρος ούτως, ό και τηλικούτων αρε
τών τε κα\ τροπαίων στεφανίτης φανείς' άλλ' έπι Θεόν τό παν
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κλέψη τη νίκη με δόλο, έπειτα έξεσκεπάσθηκε κι ενική θηκε ά- 
μέσως άπ ό  την πρώτη στιγμή* γι’ αυτό άπομακρύνεται χωρίς νά  
τό θέλη με εντροπή άπό την ένέργειά του καί με τη φυγή παρα
χωρεί τό τρόπαιο στους άντιπάλους, οι όποιοι με σύνεσι μόνο  
έκέρδισαν εύκολα την εναντίον του νίκη.

29 ’Έ τσ ι ό έπιδεξιώ τατος αυτός σε vox) καί φ ρένες Π έτρος  
έδωσε στον Π ονηρό νά μάθη σύντομα μέ την πείρα ότι δεν είναι 
άδαής των τεχνασμάτων του καί μ9 ένα άθλο παρουσίασε κα
θαρές άποδείξεις κάθε άρετης. Μ έ τό ότι δηλαδή άντιλήφθηκε 
την ένέδρα καί άπέφυγε νά  παρασυρθη άπό τό εύλογο της κα- 
κουργίας γίνεται φανερό δτι διέθετε οξύνοια  καί φρόνησι πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλον. ΛΑ ν  καί τό δέλεαρ είχε παρασκευα- 
σθή άπ ό  τά εδώ γλυκά πράγματα, γ ια  νά  μαλακώση την σκλη
ρότητα της ζωής στην έρημο καί νά  προσκαλέση προς την ευμά
ρεια τού κόσμου, αυτός έφάνηκε άπόλυτος περιφρονητης της 
ευμάρειας αυτής, καί, επ ιλέγοντας άντίθετα τον επ ίπ ονο  καί 
στενόχωρο βίο, έδειξε συγχρόνω ς δτι διατηρεί σωφροσύνη κι9 
έδείχθηκε άνδρειος στην ψυχή. Α φ ο ύ  δμως άπέκρουσε μέ πο
νηριά τον πονηρό πού τού υπέβαλλε την άθεσμη εκείνη γνώμη  
καί παρέδωσε τον εαυτό του πειθήνιο στον φύσει Δεσπότη καί 
Δημιουργό Θεό, εύλογα θά μπορούσε V  άποκτηση δόξα  δικαι
οσύνης.

30 Α λ λ ά  βέβαια  αυτός πού  συνεχώ ς π α ρα μ ένει ά σ π ο νδ ο ς  
προς κάθε τι τό καλό δέν άπεφάσισε ούτε τότε νά  ήσυχάση34. Τ ί 
μωρία άλήθεια, άφοΰ, δπως λέγουν, έγνώρισε τά πάθη όταν δέν 
ήταν ούτε νηπιος άκόμη* ή καλύτερα τί μανία* διότι αυτή, όταν  
έλεγχθη άπ ό  τά αποτελέσματα, έπαίρεται ά π ό  κενές ελπίδες, 
ονειροπολώντας μάταια τη νίκη πού θά πραγματοποιηθη έπει
τα. "Ομως δέν έδειξε πα ρόμ οια  στάσι ό  ύπηρέτη ς τού Θ εού  
Π έτρος, αυτός πού  έφ άνηκε στεφανω μένος μέ τόσο μ εγάλες

34. ’Ακολουθεί ό τέταρτος πειρασμός, 30 - 35.
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άναφέρων, και την έκεΐθεν ύπερ των μελλόντων θαρρούντως 
βοήθειαν έξεκαλεΐτο. Και οΰτω ταπεινώσει μεν έρηρεισμένος, 
ούδέν οπό τής εις αυτόν έλθούσης νίκης παραβλάπτεται τον 
λογισμόν, έλπίδι δε χρώμενος άκαταισχύντω, προς την έπιφε- 

5 ρομένην άποδύεται πείραν ένθεν τοι кал ταύτης έκ πολλου του 
περιόντος άναδείκνυται κρείττων, ώς ό λόγος ήκει δηλώσων.

31 Ό  γάρ Π ρω τέω ς πολυμορφότερος, ή πολυκέφαλος ϋδρα, ό 

προς το παράγειν άμηχάνως εύμήχανος, τούτο μεν προς άλλο  

παν είδος έπηρείας άπειρηκώς, τούτο δε την του άνδρός διά πά- 

ιο σης άρετής άγω γήν και τό τής πολιτείας ήκριβωμένον και δια- 

φερόντως υψηλόν τε και παρηλλαγμένον τεθεαμένος, έντεΰθεν 

ήλπισε συλήσειν τον άσυλον έκείνου θησαυρόν. Ό  τοίνυν έπάρ- 

σει φωτός ήλλοτριωμένος кал προς σκότος άθλίω ς μεταβολώ ν  

ύπερ του τον δμοιον τφ  Πέτρου προστρίψασθαι μώ μον, φωτός 

is αναλαμβάνει σχήμα кал φωτός άγγελον υποκρίνεται35 και πρόσ- 

εισι τ φ  άγιου τφ  κατεψευσμένω π α ρ ’ έαυτφ  φωτί, την έκ  του 

άληθινου και πρώτου φωτός ήμμένην όντω ς λυχνίαν άποσβέσαι 

πειρώμενος. Και δη προσελθών, την μεν κατά πρόσω πον ομι

λίαν άπαγορεύει, την κριτικωτάτην έκείνην όψιν ύφορώμενος' 

20 τ φ  σπηλαίου δ ’ έξω θεν έφεστώς, διά τής θυρίδος ώ μίλει τ φ  

τω ν λόγω ν εύπροσώ πω  θαρρών. Έκεΐθεν τοίνυν τον όσιον 

άσπασάμενος, άνδρίζου και ϊσχυε36, προσεφώνησε, Πέτρε. Του 

δε διασκεψαμένου τε кал έρομένου τις τε εϊή кал δθεν ό τό πρόσ- 

ρημα δούς; έκεΐνος εύθυς ύποτυχών, άρχιστράτηγός είμι, φησί, 

25 Κυρίου δόξης37' ήκω δέ σοι δηλώ σω ν την έν τοϊς έπουρανίοις 

τεθησαυρισμένην ύπερ τω ν άχρι τήμερον πεπονημένω ν άμοι- 

βήν, άμα δέ σοι кал διδάξων, 0  τί ποτέ τούντευθέν σοι πρακτέον.

35. Β ' Κορ. 11,14.



ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΩ 317

άρετές καί τρόπαια, άλλ’ άποδίδοντας τό π α ν  στον Θ εό, άπό  
εκεί επικαλούνταν με ελπίδα καί τη βοήθεια γ ια  τα μέλλοντα. 
Κι’ έτσι θεμελιωμένος επάνω στην ταπείνωσι δεν παραβλάπτε
ται καθόλου στον λογισμό άπό τη νίκη πού έκέρδισε, χρησιμο
ποιώ ντας δε ελπίδα πού δεν έντροπιάζει κατέρχεται προς τον  
έπερχόμενο πειρασμό. Γι’ αυτό άναδεικνύεται καί σ’ αυτόν άνώ- 
τερος με μεγάλη διαφορά, όπως έρχεται νά  δηλώση ό λόγος.

31 Πράγματι, ό πολυμορφότερος τού Μ ορφέως, ή πολυκέφα
λη ϋδρα, ό καταπληκτικά εύμήχάνος στην παραπλάνησι, άπο- 
γοητευ μένος άπό κάθε άλλο είδος έπιθέσεως καί βλέποντας επί
σης την καθ’ όλα ενάρετη διαγω γή, καθώς καί την άκριβή, ύψη- 
λόφρονα καί μεταμορφωμένη πολιτεία, ήλπισε έτσι ότι θά σύλη
ση τον άσυλο θησαυρό εκείνου. Ό  άποξενω μένος τού φωτός 
λοιπόν άπό επαρσι καί άθλίως μεταβεβλημένος προς τό σκότος, 
για  νά  προσάψη στον Πέτρο την παρόμοια μομφή, άναλαμβά- 
νει σχήμα φωτός, υποκρίνεται άγγελο φωτός35 καί προσέρχεται 
στον άγιο προσπαθώντας με τό ψεύτικο φως του νά  σβήση την 
ά λη θ ινά  άναμμένη λυ χνία  ά π ό  τό  ά λη θ ινό  κ α ί πρώ το φως. 
’Α φ ού λοιπόν προσήλθε, άποφεύγει την κατά πρόσω πο συνομι
λία, υποπτευόμενος εκείνη την κριτικώτατη όψι, άλλά έστεκό- 
ταν έξω άπό τό σπήλαιο κι5 ώμιλούσε άπό την τρύπα στηρίζον
τας τό θάρρος του στην ομορφιά των λόγω ν. ’Α π ό  εκεί λοιπόν  
χαιρετίζοντας τον όσιο, τον προσφώ νησε, 'Ν ά είσαι άνδρειος  
καί ισχυρός, Πέτρε536. Κι’ όταν αυτός έπειτα άπό σκέψι τον έρώ- 
τησε, πο ιος ήταν καί άπό πού ερχόταν αυτός πού  έκαμε τη ν  
προσφώ νησι, εκείνος άποκρίθηκε* Ε ίμ α ι  άρχιστράτηγος της  
δόξας τού Κυρίου36 37, κι’ έρχομαι νά  σού δηλώσω την άμοιβη πού  
είναι θησαυρισμένη στά έπουράνια γ ιά  τά έως σήμερα κατορ- 
θώματά σου, καί συγχρόνως καί νά  σέ διδάξω, τί πρέπει νά  πρά
ξης άπό εδώ καί στο εξής.

36. Ίησου~Ναυη 1, 6 κά. Α ' Κορ. 16,13. Ψαλμ. 30,25.
37. Ίησοΰ Ναυη 5,14.
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32 Ευ ϊσθι τοιγαροΰν, άσκήσει τε και καρτερία τους προ σου 
πάντας ύπερενεγκών, και μειζόνω ν προσηκόντως τευξόμενος 
βραβείων. Νηστεύει μεν yap Ήλίας38, άλλα τεσσαράκοντά που 
ήμερων περίοδον* συ δ ’ ένταύθ ’ έβδομον έτος έλκω ν, άνθρω πί-

5 νης άγευστος διατελεΐς τροφής. Δανιήλ θηρσι συνήλθε Θαυμα- 
σίως, ά λ λ ’όλίγοις δή τι σι και έπ  ολίγον39' συ δ' έπι πολύ τε και 
πολλοΐς. Ε ί δε και του Ίώβ θαυμάζοι τις την καρτερίαν, ά λ λ ’ 
άκούσιος ήν έπιφορά40' συ δ * έκώ ν τοις άοίκοις έπι τοσουτον 
έπιχωριάζων, πολυειδέσι και ποικιλοτέροις περιπίπτω ν πειρα- 

ιο σμοΐς ούκ άπείρηκας. Ε ν ήδη σοι λείπεταν τοις άνθρώποις  
συγγενόμενον, βελτίους αύτους άπεργάσασθαι кал τής γής άνα- 
σπάσαντα, των ούρανών άποδεΐξαι πολίτας, προς παράδειγμα  
βλέποντα, παρ ’ ού και αύτός άρτίως τυγχάνω καταπτάμενος, 
Χριστόν, δς μετά την έ π ' όρους έκείνην έναγώνιον διατριβήν41, 

is έπανήκω ν τ φ  πλήθει τω ν άνθρώ πω ν συνεγένετο, νόμους 
σωτηρίους έκτιθείς. Ε ί δ * ύποπτεύεις μου την παρουσίαν ώ ς  
άθεει γεγενημένην, έγώ  σοι τεκμήριον έναργες έπιδείξω  του 
πεμφθήναι προς Θεού. Δαβίδ μεν γάρ ό τω ν αύτου Θαυμάσιων 
ύφηγητής, προς τον Θεόν αύτόν φησι, «συ έξήρανας ποταμούς 

20 ΉΘάμ»,42, δηλονότι τους άεννάους και μη προσφάτως χειμάρ
ρου τρόπον άναδεδομένους- άλλαχου δέ που τω ν ψαλμών, «εθε- 
το πηγάς ύδάτων εις έρημον, και διεξόδους ύδάτων εις δίψαν, 
άπό κακίας τω ν κατοικούντων έν αύτοΐς»43. Κ αι σε τοίνυν, 
παρά το Θεοφιλές μηκέτ ’ είναι κατοικεΐν ένταυθα, το παραρρέον 

25 ύδωρ αύτου δ ι’ έμου κελεύσαντος έπέλιπε. Τούτο δ ’ ήν ό περιτ
τός τάς τοιαύτας έπινοίας προαναχαιτίσας έτέρω πονηρφ  πνεύ- 
ματι.

33 Ού μην άλλ  ’ ε ί και τής άρετής άκω ν έπαινέτης ήν ό τής κα-

38. Γ  Βασ. 19,8. 39. Δαν. 6,16έέ.
40. Ό  Ίώβ παρίσταται πάντοτε ώς τό πρότυπο της καρτερίας στα δεινά.
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32 Γνώ ριζε λο ιπ όν καλά, δτι, άφού έξεπέρασες όλους τούς  
πριν άπό σένα σε άσκησι καί καρτερία, σωστά θά κερδίσης καί 
μεγαλύτερα βραβεία. Νηστεύει βέβαια ό Ή λίας38, άλλά μόνο γ ιά  
περίοδο σαράντα ήμερων, εσύ όμως γ ιά  έβδομο εδώ έτος μένεις 
χωρίς νά  γευθής άνθρώπινη τροφή. Ό  Δ ανιήλ συναναστράφη- 
κε με θαυμαστό τρόπο θηρία, άλλά με λίγα καί γ ιά  λίγο, ενώ εσύ 
πολύν καιρό καί με πολλά39. *Αν πάλι θαυμάζη κανείς την καρ
τερία τού ’Ιώβ, άλλ’ ή συμφορά του ήταν άκούσια40, εσύ όμως, 
μένοντας με τη θέλησί σου τόσον καιρό σε τόπους άκατοίκη- 
τους, δεν άπογσητεύθηκες, άν καί περιπίπτεις σε παντός είδους 
καί ποικίλους πειρασμούς. "Ενα σου υπολείπεται τώρα* νά  ελ- 
θης άνάμεσα στούς άνθρώπους, γ ιά  νά  τούς κάνεις καλύτερους 
καί έξυψώνοντάς τους άπό τή γή νά  τούς άναδείξης πολίτες τού 
ουρανού, βλέποντας ως παράδειγμα αυτόν πού έστειλε τώρα κι5 
έμενα κάτω, τον Χριστό, ό όποιος μετά την άγωνιστική εκείνη 
διαμονή στο όρος* 41 επανήλθε στον κοινωνία τών άνθρώ πω ν κι5 
εξέθεσε σωτηριώδεις νόμους. ”Α ν  όμως ύποππεύεσαι την παρου
σία μου, ώς γενομενην χωρίς θεία άδεια, εγώ θά σού παρουσιά
σω μιά σαφή άπόδειξι, ότι έστάλθηκα άπό τον Θεό. Ό  Δ αβίδ  
λο ιπ όν , ό  έρμηνευτής τώ ν θαυμάσιω ν τού Θ εού, λέγει π ρ ος  
αύτόν τον ίδιο* «Έ σύ έξηρανες τούς ποταμούςΉ θάμ»42, δηλαδή  
ποταμ ούς α ιώ νιους πού δεν π α ρ ου σ ιά ζοντα ι π ρ όσ κ α ιρ α  με 
μορφή χειμάρου. Σε άλλο πάλι σημείο τών ψαλμών λέγει· «με
τέβαλες πηγές ύδάτων σε έρημο καί ρεύματα ΰδάτων σέ ξη ρ ά  έξ 
αιτίας της κακίας τών κατοίκων σ’ αυτά τά μέρη»43. Κι9 εσένα  
λοιπόν, επειδή δεν είναι πλέον θεοφιλές νά  κατοικής εδώ, έστέρ- 
ρευσε με δική μου ενέργεια τό διπλανό τρεχούμενο νερό επειτα  
άπό εντολή του. Τ ό ρεύμα αυτό τό είχε σταματήσει προηγουμέ
νως ό  πλούσιος σέ τέτοια επινοήματα μέ άλλο πονηρό πνεύμα.

33 ’Αλλ’ όμως, άν καί ό σοφιστής τής κακίας χωρίς νά τό θέλη

41. Ματθ. 4,1έέ. καί παράλληλα.
41 Ψαλμ 73,15. 43. Ψαλμ 106,33 - 34.
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κίας σοφιστής και πιθανώς δ,τι μάλιστα προήγε τον λόγον, ϊν ’ 

οδτως εϊπω , πολύ το μ έλι τ φ  δηλητηρίω παραμιγνύς, και 

σημεΐον εις πίστιν έπεδείκνυ, την προς το μή δν δοκουσαν έκ- 

χω ρήσαι πηγήν. Ά λ λ ’ δστις ήν, ήκιστα τον μέγαν έλά νθα νεν  

5 οδκονν, ούδέ χαλκός, χρνσοειδοΰς αύτφ  περιτακέντος άνθους, 

είτα τη λυδία44 προσαγόμενος λή σεν βάσανον γάρ ό θειος Π έ

τρος εϊχεν άκριβή το τής ψυχής δμμα, τή προς Θεόν νεύσει κε- 

καθαρμένον. Και τοίνυν συνεις το δράμα, μετριότητι τον έπηρ- 

μένον έκέϊνον θάττον καθαιρεϊ και μικροις μακράν άποδιοπομ- 

ιο πει τον φένακα λόγοις· ανάξιός είμι, λέγω ν, άγγελικής θέας 

έγω γε ’ πώ ς δ ’ οδ, φησίν, δς παρά τούτο και τους ανθρώ πους  

εφυγόν τε και φευζομαι διά τέλους, άνάξιον έμαυτδν γνους τής 

μ ε τ ’αύτών διατριβής, ώ ς εότελέστερον ή κ α τ’αύτους δντα, και 

τδ του προφήτου φάναι, ούκ άνθρω πον45;

34 Ό  μεν ούν, ιδιαίτατόν τι κρίμα κατά τον Α πόστολον τον τύ

φον έχων, την έναντιωτάτην του άγιου μετριότητα μηδαμώ ς φέ- 

ρω ν, ή τάχους εϊχεν, ήλλοιουτο και άπεδίδρασκε* Θεός δέ, ό 

τοις ταπεινοΐς διδους χάριν, έπεμέτρει τ φ  Π έτρ φ  δαψιλή την 

χάριν, ούκ έν τ φ  μέλλοντι μόνον αύτήν αύτφ  ταμιευόμενος, 

2οάλλά  τής άποκειμένης έχέγγυον ώ σπερ άρραβώνα κάνταυθα 

προδεικνύς’ τούντεΰθεν γάρ, ανεπηρέαστος δικαίω ς ό μέγας διε- 

τέλει τον βίον άνύττων. Ώ ς γάρ αί τω ν ύψηλοτάτων όρέω ν κο- 

ρυφαι πνεύμασιν ήττον περιπνέονται, τή του ούρανοϋ περιφορά 

συγκινουμένου του περί αύτάς άέρος, ή μέχρι και ές αύτάς διά 

25 τω ν συνεχών καθικνουμένη τής κάτωθεν τω ν άνέμω ν όρμής τε

44. Είναι ή λυδία λίθος, σκληρός ίασπις μελανού χρώματος, χρήσιμο-
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έγινε υπηρέτης της άρετής καί παρουσίαζε τον λόγο  πολύ άλη- 
θοφανη, άνακατεύοντας πολύ μέλι μέ τό δηλητήριο, γ ιά  νά  έκ- 
φρασθώ έτσι, έπέδειξε καί ώς σημείο γ ιά  έπιβεβαίωσι την πηγή  
πού έφαίνονταν δτι εξαφανίσθηκε. ’Α λλά  ελάχιστα τού έξέφευ- 
γε  του μεγάλου ποιος ήταν* όχι βέβαια, όπω ς ούτε ό  χαλκός, ό 
ταν λειώση γύρω του χρυσοειδές άνθος κι5 έπειτα προσαχθή στη 
λυδία λίθο44, δεν πρόκειται νά  ξεφύγη. Δ ιότι ό  θείος Π έτρος είχε 
ακριβές τό όμμα της ψυχής, καθαρισμένο άπ ό  την στροφή π ρ ος  
τον Θεό. Μ όλις λοιπόν άντιλήφθηκε τό δράμα, καθαιρεΐ γ ρ ή γ ο 
ρα εκείνον τον έπηρμένο καί διώχνει μακριά μέ μικρούς λόγους  
τον άπατεώνα, λέγοντας· Έ γώ  είμαι άνάξιος της ά γγελική ς θέ
ας· πώς νά  μή είμαι, λέγει, έγώ πού άκόμη καί τούς άνθρώ πους  
άπέφ υγα καί θά τούς άποφεύγω  μέχρι τό  τέλος, αφ ού έκρινα  
τον εαυτό μου άνά ξιο  της συναναστροφής μέ αυτούς, διότι είμαι 
ευτελέστερος άπό αυτούς καί, γ ιά  νά  χρησιμοποιήσω  τον λ ό γ ο  
τού προφήτη, όχι άνθρω πος45;

34 Ε κ είνο ς  τότε, έχοντας σύμφωνα μέ τον άπόστολο κ ά π οιο  
ιδιαίτερο κρίμα, τον τύφο, μή βαστάζοντας καθόλου την άντίθε
τή μετριοφροσύνη τού άγιου, όσο γρ ή γορ α  μπορούσε άλλοιώ - 
θηκε καί άπέδρασε. Ό  Θ εός όμως πού δίνει στούς ταπεινούς χά- 
ρι έχορηγούσε πλούσια τη χάρι στον Πέτρο* δέν τήν έθησαύριζε  
γι’ αύτόν μόνο γ ιά  τον μέλλοντα χρόνο, άλλά προεφ ανέρω νε κι’ 
εδώ σάν άρραβώνα εγγυητικό της επιφυλασσόμενης γ ιά  τό μέλ
λον. Πράγματι λοιπόν άπό τότε δίκαια ό  μέγας έπέρασε τον βίο  
του άνεπηρέαστα. "Οπως δηλαδή οί κορυφές τώ ν υψ ηλότατω ν  
όρέων κτυπούνται άπό τούς άνέμους λιγώ τερο, διότι ό  γύ ρ ω  
άπό αύτές άέρας κινείται μαζί μέ την περιφορά τού ούρανοΰ, ή 
οποία φθάνοντας καί έως αύτές τις κορυφές διά τής συνεχείας  
τής ύλης δεικνύεται επικρατέστερη τής ά π ό  κάτω  ορμής κ α ί

ποιούνταν άπό τούς άρχαίονζ, άρχής γενομενης άπό τούς Λυδούς, πρός δοκιμή 
της γνησιότητος του χρυσού.

45. Ψαλμ 21,7.
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και γενέσεως έπικρατεστέρα δείκννται' τον αυτόν δη τούτον 
τρόπον και τον Πέτρου νυν, έπι την άποπτον ώσπερ σκοπιάν 
πάσης άρετής, δηλονότι την ταπείνωσιν, άναδεδραμηκότος και 
ταΐς του άνωτάτω Πνεύματος έμπνεομένου τε και περιπνεομέ- 

5 νου χάρισιν, ή των ποηρών ττνευμάτων φάλαγξ κάτω που πα- 
ρείται προσηκόντως και άπελήλαται, των πτερών αύτοΐς, ώς 
τήκεται κηρός, ύπό του θείου διαλυθέντων πυράς, ώσπερ φασι 
και ταΐς ύφ ’ ήλιου θερμοτέραις προσβολαΐς, την κατά τους μύ
θους Ικάρου μηχανήν.

35 Άλλα yap ή του θείου Πνεύματος έπίπνοια, τάς κακούρ
γους άπωσαμένη δυνάμεις, και τους άγαθουργους άντεπιφέρει 
λειτουργούς кал. άρτω τρέφει τον έπι γης αύτής ούχ ήττω τών 
άνω λειτουργών, τακταϊς ήμερών περιόδοις δι ’ άγγελον κομιζο- 
μένω. Ήλίμ μεν γάρ κόραξ το μισότεκνον ύπηρετεϊτο ζώον,

is σύμβολόν φασι του προς το ομόφυλον άσυμπαθους46' Πέτρω δε 
τής κατ’άγγέλους πολιτείας ό διακομιστής άγγελος, άγγελος σα
φής, δς και το μάννα τφ γενναίω έπιδείκνυσιν, αυτοφυές όμού 
τε και πολυειδές δψον, άτε τή του μεταλαμβάνοντος όρέξει την 
γευστήν ποιότητα συμμεταβάλλουσαν άεϊ παρέχον. ’Έζη τοίνυν 

20 ό μέγας ώς έν παραδείσω και τής γής έζηρημένω χωρίω, μι
κρά τινα σύμβολα φέρων τής προς τα κάτω και την γήν κοινω
νίας· άσκευον, άπεριμέριμνον, άπραγμάτευτον καί, το μέγιστον, 
άφάνταστον άγων ζωήν, άπλαΐς έπιβολαΐς τού νου, νοεροΐς όση- 
μέραι θεάμασιν έντρυφών και γαννύμενος.

36 Άλλ’ έν τούτοις ούτως εύδαιμόνως Εξ έπιβιους Ετη προς 
τοΐς τεσσαράκοντα47, Θεφ μόνω και ζών και όρών και ύπ \ αύ- 
τού μόνου και τρεφόμενος και όρώμενος, ύστερον έπ’ αύτάς, δ

46. Γ  Βασ. 17,4έέ.



ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΩ 323

γενέσεως των άνεμων, κατά τον ϊδιο άκριβώς τρόπο τώρα πού ό 
Πέτρος άνέβηκε στην κάπως άόρατη σκοπιά κάθε άρετής, 
δηλαδή στην ταπείνωσι, καί έμπνέεται καί περιπνέεται άπό τις 
χάριτες τού άνωτάτου Πνεύματος, ή φάλαγξ των πονηρών 
πνευμάτων είναι δπως τούς άξιζε έγκαταλελειμμένα καί διωγμέ
να κάπου κάτω, άφού τά φτερά τους διαλύθηκαν, δπως λειώνει 
τό κερί, άπό τό θείο πυρ, καθώς λέγουν δτι διαλύθηκε καί ή μυ
θική μηχανή του Ικάρου άπό τις θερμότερες προσβολές τού ή
λιου.

35 ’Α λλ’ όμως ή έπίπνοια  τού θείου Π νεύματος, άφ ού έδιωξε 
τις κακούργες δυνάμεις, φέρει άντί γ ι’ αυτές τούς ά γα θουργούς  
λειτουργούς καί τρέφει μέ άρτο τον έπάνω στήν ίδ ια  τή γη  όχι 
κατώτερον ά π ό  τούς άνω λειτουργούς πού προκομ ίζεται ά π ό  
άγγελο σέ καθορισμένες περιόδους ήμερων. Τ ον Ή λ ία  τον υ π η 
ρετούσε ό κόρακας, τό μισότεκνο ζώο, πού τον θεω ρούν σύμβο
λο της άσυμπάθειας προς τό ομόφυλο46* στον Π έτρο όμως ό δια- 
κομιστής άγγελος ήταν σαφής άγγελος της άγγελικής πολιτεί
ας, διότι αυτός επιδεικνύει στον γεννα ίο  καί τό μάννα, φ αγητό  
αυτοφυές καί πολυειδές συγχρόνω ς, διότι έπέτρεπε πάντοτε νά  
μεταβάλλεται ή γευστή ποιότης σύμφωνα μέ τή ν όρεξι τού μετα- 
λαμβάνοντος. Έ ζο ύ σ ε  λο ιπ όν ό μεγας, σαν σέ πα ρά δεισ ο  καί 
σάν σέ τόπο υψωμένο έπάνω άπό τή γη , πού έφερε μόνο μικρά  
σύμβολα της κοινω νίας προς τά  κάτω καί πρ ος τή γη , περνώ ν
τα ς ζωή ά νεπ ιτή δ ευ τη , ά μ έρ ιμ νη , ά π ρ ο β λ η μ ά τισ τη , κ α ί τό  
σπουδαιότερο άφάνταστη, έντρυφώντας καί ευφ ραινόμενος μέ 
άπλούς λογισμούς τού νού  καί μέ νοερά  καθημερινά θεάματα.

36 Έ πέρασε λοιπ όν έτσι ευτυχισμένος σαράντα έξι έτη47, ζώ ν- 
τας καί βλέποντας μόνο τον Θ εό καί μόνο ά π ό  αυτόν τρεφόμε
νος καί βλεπόμενος, καί μόνο έπειτα στις δυσμές τού βίου του,

47. Βλ. δμως και παραγράφους 5 και 42, δπου γίνεται λόγος γιά πάνω 
άπό πενήντα έτη καί πενήντα τρεις ενιαυτούς άντίστοιχα. Τά 46 έτη υπολογίζο
νται άπό τού τέλους των πειρασμδν.
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φασι, τάς του βίου δνσμάς, ένι μόνω των ανθρώπων κρείττονι 
προνοίμ θεατός έγεγόνει. Κυνηγέ της ούτος ήν, ώ δη θ η ρω μένω 
και τάς λόχμας περινοστονντι και κατ' άγραν άκριβέστερον 
περισκοποΰντι την ύλην Θήραν άρπάσαι, προ των οφθαλμών 

5 έλαφος ύπεκδυσα, καλή μεν ΐδεΐν, ικανή δε θέλξαι τε και προς 
το μεταδιώκειν έπάραι θηρατου ψυχήν, τούτο μεν ευμεγέθης, 
τούτο δε κατάσαρκος ούσα. Τοιαύτη τοίνυν έκεΐθέν ποθεν του 
άλσους προαλλομένη, προήεν και κατά βραχύ λίαν έπίτηδες άει 
διαφεύγουσα, προήγε τον του Θήραν έραστήν, μήτ’εϊσω γινομέ- 

ιο νη χειρών ή βελών, μήτ έκτος ούτως, ώς δόξαι μή θηράσιμος 
είναι. Και ούτως έπι πολύ τής ήμέρας ή μεν έφευγεν, ό δ ’ εϊπετο' 
μάλλον δέ, ϊν’ ειπω τάληθές, ή μεν ήγεΐτο, ό δ ’ έδίωκε' τώ γάρ 
όσίω φέρουσα τον άνδρα παρέστησεν, δς άκρατώς έπι το πρό
σω σπεύδων, δμμα τε και νουν του θηράματος έξηρτημένος. 

is Είτ έξαίφνης άνθρωπον εύ μάλα πολιόν ίδών, αόχμώντα, ρυ- 
πώντα, κατερρικνωμένον, παντός περικαλύμματος έστερημέ- 
νον, προς φυγήν εύθυς έτράπετο περιδεής γεγονώς' απροσδόκη
τος γάρ έπ έρημίας θέα, κ&ν μικρόν δείμα φέρη, δύναται πατά- 
ξαι ψυχήν άνδρός και δουλώσασθαι.

37 Ώς ούν έκεινος, φόβου κέντρφ νυγείς, εις τουμπαλιν έπε- 
στραμμένος ήει, γεγωνόν άναβοήσας ό του Θεού άνθρωπος' άν- 
θρωπός είμι και αύτός, φησίν, άνθρωπε48. Θαρρών ούν και τής 
φυγής άφέμενος, έπανήκειν ώς ήμάς προθυμήθητν Θεός γάρ 
ϊσως ώδέ σε των κατ’έμε τήμερον ακροατήν έσόμενον έπεμψε. 

25 Τής φωνής ούν ό κυνηγέτης ήσθημένος καί, πρώτον μεν εις 
έαυτόν, είτα και τόν όσιον έπανελθών και τά κατ’ αύτόν προς 
άκρίβειαν μεθ’ ίκετείας έξετάσας, και ούτως έξ αρχής άχρι τέ
λους έκμαθών, τήν αιτίαν τής έπι τό κρεΐττον όρμής, αύτής τής 
όρμής τήν έκβασιν, τήν έπι τό όρος άγωγήν και άνάβασιν, τάς έκ

48. Ή  έκφρασις «άνθρωπός είμι» ή «άνθρωποί έσμεν» άπανταται πολύ συ-
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δπως λέγουν, έγινε θεατός σ’ ένα  μόνο ά νθρω πο μέ άνώ τερη  
πρόνοια. Α υτός ήταν κυνηγός, πού έτριγύριζε στις λόχμες καί 
έψαχνε μέ προσοχή τό δάσος γ ιά  κυνήγι. Έ νώ  έτσι άναζητούσε  
ευκαιρία να έπιτεθή σε κάποιο  θήραμα, παρουσιάσθηκε μπρο
στά στα μάτια του ένα ελάφι, όμορφο στη θέα, ικανό να  θέλξη  
καί να  σύρη τη ν ψυχή τού κ υνη γού  σε καταδίω ξι, π ού  ή τα ν  
σωματώδες καί εύσαρκο. Τ έτοιο ελάφι λοιπ όν έξεπήδησε ά π ό  
ένα σημείο στο δάσος καί προχω ρούσε, καί πάντοτε δ ιαφ εύγον-  
τας γρήγορα  πολύ επιτήδεια, έτρεχε μπροστά άπ ό  τον φίλο τού  
κυνηγιού, χωρίς νά φθάνη σε άπόστασι χεριού ή βελών ούτε ν ’ 
Απομακρύνεται άπό αυτά τόσο, ώστε νά  φανή ότι δεν μπορεί νά  
κυνηγηθή. Κι* έτσι επί πολλή ώρα της ήμέρας εκείνο έφ ευγε καί 
αυτός τό κατεδίωκε, ή καλύτερα, γ ιά  νά  είπώ τήν Αλήθεια, εκεί
νο προηγούνταν κι9 αυτός Ακολουθούσε* διότι οδηγώ ντας τον  
άνδρα, τον παρουσίασε στον όσιο, ό  όποιος, τρέχσντας Ασταμά
τητα προς τά εμπρός με τή ματιά καί τον νού στο θήραμα, μόλις 
είδε ξαφνικά έναν άνθρω πο πολύ γηρασμένο, άπλυτο, ρυπαρό, 
συρρικνωμένο, στερημένον άπ ό  κάθε περικάλυμμα, Αμέσως έ- 
τράπηκε έντρομος σε φυγή· διότι μιά Απροσδόκητη θέα  στήν ε
ρημιά, έστω κι9 άν προκαλέση μικρό φόβο, μπορεί νά  πατάξη  
καί νά  ύποδσυλώση τήν ψυχή ενός Ανθρώπου.

37 Καθώς λοιπόν εκείνος, κεντημένος άπό φόβο, έτρεχε προς 
τά πίσω, ό άνθρωπος τού Θεού έφώναξε δυνατά*ν Ανθρωπος εί
μαι κι9 εγώ, λέγει, άνθρωπε48. Πάρε λοιπόν τό θάρρος νά σταμα- 
τήσης τή φυγή καί νά έπανέλθης σ’ εμάς* διότι ίσως σ’ έστειλε 
εδώ ό Θεός, γιά νά γίνης σήμερα Ακροατής τών πράξεών μου. 
Μόλις λοιπόν ό κυνηγός Αντιλήφθηκε τή φωνή, επανήλθε πρώ
τα στον εαυτό του καί έπειτα στον όσιο* έζήτησε τότε τά σχετικά 
μέ αυτόν Ακριβέστερα μέ θερμή παράκλησι, κι9 έτσι έμαθε άπό 
την Αρχή έως τό τέλος την αιτία τής ορμής του προς τό καλύτε
ρο, τό Αποτέλεσμα αυτής τής ορμής, τήν μεταφορά καί άνάβασι

χνά σε άγιολογικά κείμενα Βλ. γιά παράδειγμα Κυρίλλου Σκυθοπολίτου, Βίος 
Εύθυμίου 8, Φιλοκαλία 5,36.
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του πονηρού πείρας, τα κατ’ αυτού τρόπαια, των έκ Θεού χαρι
σμάτων το πλήθος, πάντων έλθών εις άκοήν, είθ ’ ούτως οϊκαδ’ 
άναλύσας, τον σωτηρίου τοΰδε και τοΐς άλλοις μεταδίδωσι διη
γήματος, δ δη παρά πατέρων υίέσιν, ώσπερ άγαθου τίνος 

5 κλήρου παραπεμπομένου τε και κατιόντος, ήδη δε τίνος και 
άνάγραπτον ποιησαμένου, μέχρι και προς ήμάς εό ποιούν ήδη 
φθάνεν τή τε μνήμη νεάζον και τής όνησίμου δυνάμεως ούχ 
ύφειμένως έχον, πάσι παντός άγαθου παράδειγμα προκείμενον 
και βίου το παράπαν άπλανους άρχέτυπος είκών και πάσης άρε- 

ιο τής ιδέα, πάσης κακίας άμιγής.

38 Αλλ’ ό μεν λόγος έπείγεται προς το τέλος, έγώ δ’ αισθάνο
μαι πολλά τα των άναγκαίων είρήσθαι παραλιπών, ών όλίγα 
προσθείς, και ταΰτα των μετά την προς Θεόν έκδημίαν ύπηρ- 
γμένων τφ θαυμασίω, προσήκον έποίσω τφ λόγω τέλος. Mi

ls κρον ούν αύθις άναληπτέον. Τεθεαμένος γάρ ό κυνηγέτης έκεΐ- 
νος τόν του Θεού άνθρωπον кал εις λόγους έλθών кал γνους 
αότό τουθ’ ώς άληθώς όντα Θεού άνθρωπον, μάλλον δ ’ υπέρ 
ήμάς φάναι και άγγελον άτεχνώς Θεού και μύστην των άνω και 
θεωρόν, ου δεκάτας άπο των ένόντων έδίδου, καθάπερ Αβραάμ 

го πάλαι τω Μελχισεδέκ έντυχών49, ούδ’ άπο των οϊκοι τεθησαυ- 
ρισμένων ύπισχνεΐτο κομίσειν, ή το ήμισυ των ύπαρχόντων 
πτωχοϊς διδόναι κατά Ζακχαίον50' άλλ ’ δλον έαυτον Θεφ και 
τφ κατά Θεόν άνδρι παρέξειν ήρεϊτο, ζημίαν ήγούμενος την 
έπάνοδον και την άπ ’ αυτού διάζευξιν ούκ έπι νουν έχων. Έν- 

25 τευθεν, ταύτην έπαγγέλλω σοι χάριν, έλεγε, θειοτάτη μοι κορυ
φή, παραδέξασθαί μου την συνοικίαν, ϊν’ υπό σοι διδασκάλω 
ταττόμενος τό λοιπόν και αύτός άσφαλώς κατά Θεόν βιώσω,
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στο όρος, την εμπειρία από τον Πονηρό, τά τρόπαια εναντίον 
αύτοϋ, τό πλήθος των χαρισμάτων άπό τον Θεό· τά ακούσε όλα 
καί, άφοϋ έπειτα έγύρισε στην πατρίδα του, μετέδωσε καί στους 
άλλους αυτή τη σωτηριώδη διήγησι. Κι* αυτή ή διήγησις σάν ά- 
γαθή κληροδοσία πού παραπέμπεται καί κατέρχεται άπό πατέ
ρες σε υιούς, ενώ κάποιος την κατέγραφε ήδη, εφθασε πλέον κα
λώς πράττοντας έως εμάς* εφθασε ή διήγησις στη μνήμη νεανι
κή, διατηρώντας την ώφέλιμη δύναμι, παράδειγμα κάθε ά- 
γαθοϋ μπροστά σε όλους τούς άνθρώπους καί άρχέτυπη εικόνα 
βίου εντελώς άπλανεύτσυ καί ιδέα κάθε άρετης καθαρή άπό κά
θε κακία.

38 5Α λλ’ ό λόγος βέβαια επείγεται νά  φθάση στο τέλος, εγώ  ό 
μως αισθάνομαι ότι πρέπει νά  προσθέσω κατάλληλο τέλος στο  
λόγο, άφού παραλείφω  πολλά άπ ό  όσα ήταν ανα γκ αία  νά  λε
χθούν καί προσθέσω λίγα, καί μάλιστα άπό εκείνα πού συνέβη
καν στον θαυμάσιο μετά την έκδημία προς τον Θ εό. "Ας ξα να -  
πάρωμε λοιπόν τή διήγησι γ ιά  λίγο. "Οταν λοιπόν εκείνος ό κυ
νηγός είδε τον άνθρω πο τού Θ εού, ώμίλησε μαζί του κι’ έγνώ ρι- 
σε ότι ήταν άληθινά άνθρω πος τού Θ εού, ή καλύτερα, γ ιά  νά  έκ- 
φρασθούμε επάνω άπό τά δικά μας, σχεδόν ά γγελος τού Θ εού  
καί μύστης καί θεωρός τών άνω, δεν έδωσε δεκάτη άπ ό  τά υπάρ
χοντά του, όπω ς παλαιά ό ’Α βραάμ  όταν συνάντησε τον Μ ελχι- 
σεδέκ49, ούτε ύποσχέθηκε ότι θά τού φέρη ά π ό  τούς θησαυρούς  
πού είχε στο σπίτι ή ότι θά δώση τό ήμισυ τών υπαρχόντω ν του  
στούς φτωχούς σύμφωνα με τον Ζ ακχαίο50, άλλά άποφ άσισε νά  
προσφέρη τον εαυτό του ολόκληρον στον Θ εό καί στον κατά  
Θ εόν άνδρα, θεωρώντας ζημία τήν επ άνοδο στην πατρίδα  του  
καί άδιανόητο τον χωρισμό άπ? αυτόν. Γι’ αυτό, έλεγε* Α υτή τή 
χάρι σού ζητώ, θειοτάτη μου κορυφή, νά  δεχθης τή συμβίωσι μου, 
ώστε, τασσόμενος υ π ό  τις εντολές σου σ ά ν  δ ιδασκάλου, στήν  
υπόλοιπη ζωή νά  ζήσω κι’ εγώ άπλάνευτα κατά Θ εόν, άφού κα-

49. Γεν. 14,20. 50. Λουκά 19,8.
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δυνηθεις διαδράναι τάς ποικίλας των τής πονηριάς πνευμάτων 
ένέδρας και προς αύτόν φθάσαι Θεόν, την κοινήν των εύ βεβιω- 
κότων ανάπαυλαν, δς και προσδραμεϊν αΰτφ πάντας διακελεύε- 
ται και των πόνων άπαλλαγήν έπαγγέλλεται και προσιόντας 

5 προσίεται φιλοφρόνως και των μειζόνων ή κατ’ έλπίδας άξιοι. 
Γενου τοίνυν κάν τούτω μιμητής του Δεσπότου кал τήν έμήν 
μηδαμώς άπαξιώσης ευτέλειαν. Ου yap έτ άνέχομαί σου τής 
Θείας Θέας άποσχέσθαι, του Θεού άνθρωπε' σου γάρ εί διασταί- 
ην, άβίωτον ούκ άπεικότως έλκύσω βίον, ώσπερ αν εί θησαυ- 

ιο ρου μετέχειν έξόν, και θησαυρού τής γής άπάσης τιμιωτέρου, 
επ ’ αύτος έκών έμαυτον άπήγαγον στερήσας τής καλής μετου- 
σίας.

39 Άλλ' ούχί, φησϊν ό και τα πόρρω βλέπων ούτοσι Πέτρος· 
μη δ ’ ούτως, ώ ούτος, άρτίως διανοου. Σοι yap δή και σύζυγος

is οίκοι κάθηται και προσήκοντες κατά γένος έπιτετράφαται, και 
προσέτι πρόσεστιν ούσία πολλή, πολλών πενήτων έμπλήσαι 
δυναμένη γαστέρας. "Αγε δή μοι, φίλον τέκνον, βοηθός έπανελ- 
θών γενου κατά τής ένδειας τοίς υπό ταύτης άφειδώς πιεζομε- 
νοις кал μή άνήσης έπαρκών αύτοΐς, άχρι και σαυτον έν ίση κα- 

20 ταστήσεις μοίρφ. Τότε γάρ ίσως εύ ποιών έπι τον αύχένα τον 
Χριστού ζυγόν άναθήση, «πτωχοί» γάρ, ώς αύτος είπεν, «εύαγ- 
γελίζονται»51, προσέχειν δε σαυτφ, και ταΐς γηΐναις όπόση 
δύναμις ήδονάίς τε και μερίμναις άποταξάμενος παράμονον 
τηρεϊν έν τή σή καρδίμ τήν του Θεού μνήμην, τήν έπ ’ όνόματι 

25 τούτου μελέτην τοΐς έν κρυπτφ τής ψυχής ταμιείοις άνάγραπτον 
ώσπερ ένθέμενος, Θείοις τε βίβλοις και λογίοις έντυγχάνειν δσαι 
ήμέραι τε και ώραι. Κάν τούτοις ένιαυσιαΐον χρονον ήνυκώς, ήν 
ώς ήμας αύθις άφίχθαι προθυμηθής, είση τό περί σου θέλημα 
τού Κυρίου τρανότερον.

40 Ταΰθ ’ ό μέγας είρηκώς τε και έπευξάμενος, παύει τε όμι-



τορθώσω νά ξεφύγω άπό τις ποικίλες ένέδρες της πονηριάς και 
νά φθάσω προς τον ίδιο τον Θεό, την κοινή άνάπαυσι εκείνων 
πού έχουν ζήσει καλά, ό όποιος παραγγέλλει νά προστρέξουν ό
λοι cf αυτόν καί υπόσχεται άπαλλαγή άπό τούς πόνους καί τούς 
υποδέχεται με φιλοφροσύνη όταν προσέλθουν καί τούς άξιώνει 
μεγαλύτερες άμοιβές άπό τις έλπιζόμενες. Γίνε λοιπόν καί ό  αύ- 
τό μιμητής τού Δεσπότη καί μή άπαξιώσης καθόλου την ευτέ
λειά μου. Διότι δεν υπομένω ν' άφήσω τη θεία σου θέα, άνθρωπε 
τού Θεού, καθ’ όσον, αν άπομακρυνθώ άπό σένα, εύλογα θά 
φθάσω σέ βίο άβίωτο, όπως άν, ενώ ήταν δυνατό νά μετέχω θη
σαυρού, καί μάλιστα θησαυρού τού πιο πολύτιμου όλης της γης, 
εγώ άπομακρυνόμουν εκούσια, στερούμενος της καλής μετου- 
σί ας.
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39 ’Α λλά ό Π έτρος αύτός, πού βλέπει καί τά μακρινά, λέγει' 
’Ό χ ι, νά  μή σκέπτεσαι έτσι τώρα, άνθρωπε. Δ ιότι εσύ έχεις καί 
σύζυγο στο σπίτι καί συγγενείς άπ ό  τό γένος  σου, καί επ ί πλέον  
διαθέτεις πολλή περιουσία πού μπορεί νά  γεμίση τά στομάχια  
πολλών φτωχών. Ε μ π ρ ό ς  λοιπόν, άγαπητό τέκνο, επανερχόμε
νος στήν πατρίδα σου, γ ίν ε  βοηθός κατά τής φτώ χειας στούς  
πιεζόμενους άπό αυτήν αλύπητα, μέχρι πού νά  φέρης καί τον  
εαυτό σου σέ ίση μοίρα. Καί ίσως τότε, καλώς πράττοντας, θά  
θέσης στον αυχένα σου τον ζυ γό  τού Χριστού, διότι, όπω ς αύτός  
είπε, «πτωχοί ευαγγελίζονται»51. Π ρέπει όμως νά  προσέχης τον  
εαυτό σου καί, άφού άπαρνηθής με όλη σου τή δύναμι τις γ ή ι
νες ή δόνες καί μέριμνες, νά  δ ιατηρής μόνιμα  τή ν μνήμη τού  
Θεού στήν καρδιά σου, σάν νά  έχης έγγράψ η τή ν επ' όνόματί 
του μελέτη στά κρυφά ταμεία τής ψ υχής καί ν ά  μελετάς κάθε  
μέρα καί ώρα θεία βιβλία καί λόγια . Κι’ έτσι, άφ ού π ερ ά σ η ς  
χρόνο ενός έτους, άν είσαι πρόθυμος νά  έλθης πάλι σ’ εμάς, θά  
μάθης καθαρώτερα τό θέλημα τού Θεού γ ιά  σένα.

40 Ά φ ο ύ  είπε αυτά τά λόγια  καί έκαμε ευχή ό  μέγας, έπαυσε

51. Ματθ. 11,5.
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λών, και τον κννηγέτου διίσταται, δς οίκαδ’ έπανελθών, ήδη 
τον ώρισμένου χρόνον παραρρνέντος, αδελφόν εχων δαιμονίφ 
πονηρώ κάτοχον, μοναχοΐς τισι δύο τούτον σνμπαραλαβών, δι’ 
άκατίον στέλλεται προς τον όσιον■ και δή προσορμίσας, ού κατ’ 

5 εόθν τον δρονς ένδοτέρω τώ γενναίω έντετνχηκώς ήπίστατο, 
σνναποβαίνει τοϊς κεκοινωνηκόσιν έκείνοις τον πλου, και διά 
τής ύπωρείας τής προς αυτόν ήψατο φερούσης. Σνντονωτέρα δε 
οότος των άλλων πορεία χρώμενος (ψνχή yap άγάπης κέντροις 
έλαννομένη, τάχ’ αν ούδ’ εί πτερά σχοίη, κόρον σχοίη τής προς 

ίο τά παιδικά ταχντήτος), όντως ούν έκεΐνος όρμή ζεούση τούς 
σννανιόντας πολύ παραδρομών και τω ποθονμένω των τόπων 
έπιστάς, όξντερόν τε την όψιν έπιβάλλων, τον νεκρόν όρα τον 
μεγάλου, κοσμίως εν μάλα κείμενον, τον πνεύματος άποδεδη- 
μηκότος και προς τον των πνενμάτων έπιδεδημηκότος Δεσπό- 

ΐ5 την.
41 Τή πικρςί τοίννν έκείνη θέα καθάπερ τινι βέλει πληγείς, πι- 

κράς ήφίει φωνάς, τά στέρνα τύπτων, δακρύων, οίμώζων, όλο- 
φνρόμενος' τις γένωμαι, λέγων, ό τάλας έγώ; των έλπίδων 
έψεύσθην, τον θησαυρόν άφηρέθην, τής σωτηρίας έστερήθην 

го τής έμαντον και τον κατά ψυχήν μοι προσδοκίμον πλούτον τε- 
λέως άθλίως ήμάρτηκα, μήπω πείρα μαθών, ώς και νεκρός 
έκεΐνος ήκιστα μικρός τις πλούτος, ούδε Θησαυρός μικρά τούς 
εύμοιρηκότας όνϊναι δννάμενος. Μικρόν δσον και ό δαιμονών 
έκεΐνος σννανήλθε τοΐς μοναχοΐς, δς δή και ύπότρομος ευθύς ήν, 

25 έστροβοΰτό τε και τό παν συνεκλονεΐτο σώμα, τώ τε χεΐρε 
προΰτεινεν άκόσμως και τώ πόδε τον δμοιον διεκίνει τρόπον, 
δεινόν τε και ού κατ’ Ανθρώπους τώ όφθαλμώ διέστρεφε' και 
τούς όδόντας άλλήλοις προσαράσσων, άπρεπή προέπεμπε ψό
φον кал άπηχή τινα ήχήν' τής δέ, οί έκπνοής άθρόας μη διεκ-



ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΩ 331

νά  όμιλή, καί ά π ομ α κ ρύνθη κ ε ά π ό  τον κ υ νη γ ό . Τ ότε α υ τός  
επανήλθε στην πατρίδα του* καί όταν πλέον έπέρασε ή προθε
σμία, μαζί με δύο μοναχούς παρέλαβε τον άδελφό του πού κατέ- 
χονταν άπό πονη ρό δαιμόνιο καί άναχώ ρησε με πλοιάριο προς  
τον όσιο. ’Α φ ού λοιπόν προσωρμίσθηκε στο σημείο ά π ό  όπου  
κατ’ ευθείαν προς τό εσωτερικό τού όρους έγνώ ριζε ότι είχε συν
αντήσει τον γεννα ίο , αποβιβάσθηκε μ’ εκείνους τούς συνοδούς  
άπ ό τό πλοιάριο  καί άνάμεσα ά π ό  τούς π ρ ό π ο δ ες  έπ ή ρ ε το ν  
δρόμο πού ώ δηγοϋσε προς αυτόν. Ό  ίδιος μάλιστα έκαμε έντο- 
νώτερη ά π ό  τούς άλλους πορεία  (διότι ή ψ υχή , όταν ώ θήται 
άπό τό κεντρί της άγάπης, έστω καί α ν άποκτήση φτερά, δεν θά  
κουρασθη άπό την ταχύτητα προς τα ποθούμενα)* έτσι λοιπ όν  
εκείνος με θερμή ορμή προέτρεξε πολύ άπό τούς συνοδοιπόρους  
του, έφθασε στον ποθούμενο τόπο καί παρατηρώ ντας με όξύτε- 
ρη όψι βλέπει τό νεκρό πτώμα τού μεγάλου εξαπλωμένο πολύ κό
σμια, ενώ τό πνεύμα του είχε άποδημήσει καί είχε μεταβή π ρ ος  
τον Δεσπότη τών πνευμάτων. 41

41 Σ άν νά  πληγώ θηκε λοιπόν με βέλος άπό την πικρή εκείνη 
θέα, άφησε φωνές, κτυπώντας, δακρύζοντας, στενάζοντας, καί 
έλεγε* Τί θά γίνω  εγώ ό ταλαίπωρος; Δ ιαψ εύσθηκαν οι ελπίδες, 
μου άφαιρέθηκε ό θησαυρός, έστερήθηκα τή σωτηρία μου καί 
έχασα τελείως τον προσδοκώμενο πλούτο της ψ υχής μου* διότι 
δεν έγνώριζε άπό πείρα άκόμη ότι εκείνος, καί νεκρός άκόμη, 
δεν ήταν καθόλου μικρός πλούτος, ούτε θησαυρός πού  μπορού
σε νά  ώφελήση λίγο  μόνο αυτούς πού τον είχαν άποκτήσει. ’Έ 
πειτα άπό λίγο κι’ εκείνος ό  δαιμονισμένος ανέβηκε μαζί με τούς  
μοναχούς κι’ ευθύς άμέσως καταλήφθηκε άπό τρεμούλα, έστρο- 
βίλιζε καί όλο τό σώμα του συγκλονιζόταν, προέτεινε τά χέρια  
του άπρεπώς καί τά πόδια  του μέ όμοιον τρόπο κι’ έστρεφε τά  
μάτια του φοβερά καί όχι άνθρώ πινα, καί τρίζοντας τά δόντια  
προκαλούσε ένα άπρεπή κρότο καί ένα  π α ρά φ ω νο  ήχο* κι9 ε
πειδή ή έκπνοή του δεν μπορούσε νά  βγή μεμιάς, λόγω  τής άτα-
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ττνεισθαι δνναμένης, διά την των όργάνων άτακτον συγκίνησιν 
και τη διά τον έν έγκεφάλω κυκεώνα συρροία γινόμενη τών 
φλεγμάτων, του ένισχομένου συναναμιγνυμένου πνεύματος, πο
λύς προύχεΐτο του στόματος άφρός.

42 Άλλ’ οΰτω, φευ, έλεεινώς έχοντος και λόγους έτράνου δι’ 
έκείνου το ένοικον έκείνφ ττνευμα και τφ του όσιου νεκρώ κα- 
θάπερ έτι συνημμένο) τη μακαρίψ τούτου ψυχή διελέγετο ■ Ούκ 
έλαβές πω, λέγον, κόρον τών κατ’ έμοΰ τροπαίων, ακόρεστε; 
Τρεις ήδη και πεντήκοντα ένιαυτούς52 ούκ ανήκες βάλλων, διώ-

ιο κων, ύπερορίζων αφειδώς ήμάς' συ δε προς τάς παρ ’ ημών 
παντοίας τών βελών άφέσεις, ίσα και πέτρος άδάμας φερωνύ- 
μως διέκεισο53 και ουδέ νυν γοΰν άποχρών είναι σοι δοκεΐ, και 
ταΰτ’ έξ ανθρώπων γεγονότι, εί μη και τουτουί με προσαπελά- 
σεις τ ’ άνθρωπίου, καθ’ δ πολλάς μεν πρότερον τεμόν όδούς, 

isμόγις δ’όμως πάροδον εύρόν και είσρυεν οίκώ· άλλ’ ούμενουν 
ού πείσομαι, ούδ’ έξελεύσομαι, το μόνον ευφυές έμόϊ σχεδόν κα- 
ταγώγιον άπολιπόν.

43 Έπι τούτοις, ώ του Θαύματος, του κειμένου την νεκροπρε- 
πή τε και υπωχρονδψιν ύπ’δψιν άποθεμένου τών παρεστώτων

го κάπι το φαιδρότερον άμειψαμένου την χροιάν, του δαιμονώντος 
άπηλλάττετο το δαιμόνιον, καπνού δίκην διά του στόματος έκ- 
φερόμενον, ώς είναι φόνοι μικρόν ύπαλλάξαντα τό του Δαβίδ, 
«εύφρανθέντος του δικαίου (τούτου γάρ άγγελος ή τής χροιάς 
άλλοίωσις) έξέλιπεν ώσει καπνός ό του Θεού έχθρός»54. Τίτού- 

25 του πολλφ μεΐζον εις Θαύματος λόγον τών νυν ή τών πώποτε; 
Νεκρούς άνέστησαν ήδη τών πάλαι τινές, Ήλίας έκεΐνος55, 
Έλισσαΐοςμετ’ έκεϊνον56, ό και δι ’ έκείνου τής διπλασίονοςμε-

52. Περί της διαρκείας της άσκήσεως του Πέτρου βλ. και παραπάνω παρα
γράφους 5 καί 36.
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κτης συγκινήσεως καί της συρροής των φλεγμάτων πού έγίνο- 
νταν άπ ό  την ταραχή στον εγκέφαλο, καθώ ς Α νακατεύονταν  
μαζί ό άέρας πού συγκρατιόταν, έξεχυνόταν άπ ό  τό στόμα π ο 
λύς άφρός.

42 ’Α λλά, ενώ εΰρισκόταν σε τέτοια ελεεινή, Αλλοίμονο, κατά- 
στασι, τό ένοικο σ’ αυτόν πνεύμα έξέφερε δι’ αυτού καί λόγους  
καί συνωμιλούσε μέ τό νεκρό σώμα τού οσίου σάν νά  ήταν Ακό
μη συνημμένο μέ την ψυχή του, λέγοντας* Δ εν  έχόρτασες Ακόμη 
άπό τά εναντίον μου τρόπαια, Αχόρταστε; ’Ε πί πενήντα  τρία έτη 
ήδη52 δεν έσταμάτησες νά  μας κτυπας, νά  μας διώ κης, νά  μας 
έξορ ίζη ς Αλύπητα* Αντίθετα εσύ στις ά π ό  εμάς κ ά θε ε ίδ ο υ ς  
ρίψεις τών βελών άντιδρούσες σάν Αδαμάντινη πέτρα φερωνή- 
μως53, καί ούτε τώρα θεωρείς Αρκετό, καί μάλιστα ενώ έφ υγες  
άπό τούς Ανθρώπους, αν δεν μέ άπομακρύνης καί άπ? αυτό τό  
Ανθρωπάριο, στο όποιο, αν καί προηγουμένω ς ά νοιξα  πολλούς  
δρόμους, μόλις τώ ρα εύρηκα δ ίοδο  καί εισ π ή δη σ α  μέσα καί 
κατοικώ. ’Α λλά  βέβαια όχι, δέν ΘΑ πεισθώ νά  έξέλθω έγκαταλεί- 
ποντας τό μόνο κατάλληλο γ ιά  μένα καταγώ γιο.

43 ’Έ πειτα  άπό αυτά, ώ τού θαύματος, ό  ξαπλω μένος άπέβαλε  
παρουσίρ, τών παρευρισκομένων την νεκροπρεπη καί ωχρή δψ ι 
καί Αλλαξε τό χρώμα του προς τό φαιδρότερο, ενώ τό δαιμόνιο  
Αφησε τον δαιμονισμένο, βγαίνοντας σάν καπνός ά π ό  τό  στόμα, 
ώστε νά  είναι δυνατό νά  είπούμε τά λόγια  τού Δ α β ίδ  μέ κάποια  
παραλλαγή, «όταν ευφραίνεται ό  δίκαιος (διότι τούτω ν δηλω 
τικό είναι ή άλλοίωσις τού χρώματος), ό  εχθρός τού Θ εού εξα 
φανίζεται σάν καπνός»54. Π οιό  θαύμα Από τά τω ρινά ή τά  π α -  
λαιά είναι μεγαλύτερο άπ* αυτό; Ν εκρούς άνέστησαν ήδη μερι
κοί άπ ό  τούς παλαιούς, εκείνος ό  ’Η λίας55, μετά άπ ό  αυτόν ό Έ -  
λισσαΐος56, ό  όποιος δι’ εκείνου επέτυχε διπλάσια χάρι* αλλά  κα-

53. Λογοπαίγνιο βάσει τής ήθικής σταθερότητος τοΰ Πέτρου, ή όποια τον 
χαρακτηρίζει άδαμάντινη πέτρα.

54. Ψαλμ. 58,3. 55. Γ  Βαα 17,21έέ. 56. Δ ' Βασ. 4,34έέ.
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τειληχώς χάριτος, έαυτόν δε ούδείς, δτι μή Χριστός, έπι το ζήν 
έπανήγαγεν οι5 δη και ούτος έγγύς, ώσπερ έπι της άπαθονς δια
γωγής, ουτω κάπϊ των Θαυμάτων άφϊχθαι, διά τής έκείνου χάρι
τος ήξιώθη. Εί δε кал τους εύ παθόντας έξετάζοι τις τοσούτω 

5 εόκταιότερον άναβιώσεως δαίμονος άπαλλαγήναι, όπόσω το 
δαίμοναν του τεθνάναι άπευκταιότερον είεν.

44 Ό μέντοι Θηρατής έκεΐνος, έπι τό χαίρειν άπό του πενθεΐν 
μεταβολών, άμα τ ’ άδελφφ σωφρονουντι και τή συνεκδήμω 
των μοναχών ξυνωρίδι, την σορόν άνελόμενος και τω πλοΐω 

ίο κοσμίως ένθέμενος, τον άνάπλουν διά του προς βορράν τετραμ- 
μένου του όρους έποιεϊτο μέρους. Τέως μεν ουν έξ ουρίας ή ναΰς 
έφέρετο' σεμνείου δέ τίνος άντικρυ γεγονυΐα, μήθ’ έτέρου πνεύ
ματος άντιττνεύσαντος μήτε του φέροντος έπιλιπόντος, άλλ*ούδ’ 
ύφειμένου, τοΐς σκοπέλοις έπίσης άμετάβατος ήν. Οί μεν ούν 

is προσεπετίθουν την άπ’ αυτών συνεργίαν τή ρύμη του πνεύμα
τος, ή δυνάμεως είχον έρέττοντες' ό δ ’ έγκείμενος, ού του πνεύ
ματος άρα μόνον, άλλά και τών ζώντων έκείνων έκ πολλου του 
περιόντος κρείττων ήν, μάλλον δε ό και νεκρών και ζώντων 
Κύριος, παρ’ ού πάνθ’ ύπερφυώς έτελεϊτο, τού μή καταλιπεΐν 

20 τουτι το Θειον όρος τής έναγωνίου βιοτής άνήκοον, του κατά Δα
νιήλ τών έπιθυμιών άνδρός57, του Θείου τούτου Πέτρου δηλαδή. 
Του πρόσω τοίνυν κοινή πάντες άπογνόντες, έκρουσαν τότε 
πρύμναν, και ουτω πειθηνίω τφ πλοΐω χρησάμενοι καταίρου- 
σιν έπι τό καταντικρυ σεμνεϊον έκεινο, κάνταΰθα τήν έπέραστον 

25 έκείνην άκουσίως έναποτίθενται σορόν. Άλλά γάρ τών ένταυθα 
γενομένων θαυμάτων καταλέγειν τό πλήθος έπίσης ουτ’ εύκαι
ρον ούτε δυνατόν.

Ους δ’ άνωτέρω φθάσας έδήλωσεν ό λόγος σύμπλους45
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νείς δέν έπανέφερε στη ζωή τον εαυτό του, έκτος ά π ό  τον Χ ρ ι
στό. Σ’ αυτόν λοιπόν κοντά άξιώθηκε νά  φθάση κι’ αυτός μέ τη 
χάρι εκείνου τόσο κατά την άπαθή διαγω γή, δσο και στά θαύ
ματα. ’Ά ν  δε έξετάση κανείς καί εκείνους πού ευεργετήθηκαν, 
τόσο προτιμότερο ά π ό  τήν άναβίωσι είναι ν ’ άπαλλαγή κανείς  
άπό τον δαίμονα, δσο άπευκταιότερο είνα ι ή δ α ιμ ονοπ λη ξία  
άπό τον θάνατο.

44 ’Εκείνος λοιπόν ό κυνηγός, άφου μεταπήδησε ά π ό  τό π έν
θος στη χαρά, έσήκωσε τό λείψ ανο μαζί μέ τον άδελφό του σω
φρονισμένο καί μέ τήν συνοδοιπόρο δυάδα των μοναχώ ν, τό έ
βαλε μέ σεμνοπρέπεια στο πλοίο καί έπήρε τό ταξίδι επιστρο
φής μέ πλούν διά τού προς βορράν στραμμένου μέρους τού ό 
ρους. Στην άρχή λοιπόν τό πλοίο έφερόταν μέ ούριο άνεμο* όταν  
όμως έφθασε άντίκρυ σ’ ένα μοναστήρι, χωρίς νά  πνεύση άλλος 
άνεμος ούτε νά  σταματήση ό  πρ οη γούμ ενος άλλ’ ούτε νά  μει- 
ωθή, έμεινε έμετακίνητο όπω ς οί σκόπελοι. Ο ί επιβάτες πρόσθε- 
σαν στην κίνησι τού άνέμου τή δική τους βοήθεια, κωπηλατώ
ντας μέ δση δύναμι είχαν, ό  κείμενος όμως μέσα ήταν πολύ άνώ- 
τερος δχι μόνο τού άνέμου άλλά καί εκείνων των ζω ντανώ ν, ή 
καλύτερα ό  Κ ύριος καί τών νεκρώ ν καί τών ζω ντανώ ν ήταν ά- 
νώτερος, ώστε νά  μή άφεθή άνήκουστο αύτής της άγω νιστικής  
ζωής τό θείο αυτό όρος, τής ζω ής τού κατά τον Δ α νιή λ  άνδρα  
επιθυμιών* 57, τού θείου αύτού Π έτρου δηλαδή. ’Α φ ού  λο ιπ όν δ- 
λοι γενικά  είχαν άπελπισθή γ ιά  τον προς τά εμπρός πλού, έγύρι- 
σαν τότε πρ ος τήν πρύμνη, κι’ έτσι χρησιμοποιώ ντας τό  πλοίο  
π ειθή νια  κ α τα π λέουν π ρ ο ς  τό  α π ένα ντ ι ευρ ισ κ όμ ενο  εκ είνο  
μοναστήρι κι’ εδώ εναποθέτουν π α ρά  τή θέλησί τους τή ν άξιο- 
πόθητη έκείνη σορό. ’Α λλά  βέβαια τό νά  παραθέσω με τό πλή
θος τών εδώ γενομένω ν θαυμάτων δέν είναι ούτε εύκαιρο ούτε 
δυνατό.

45 ’Εκείνοι τούς οποίους πριν άπό λίγο ό λόγος έδήλωσε ότι
57. Ααν. 9,23, κατά τη μετάφρασι του Θεοδοτίωνος.
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γεγενήσθαι τφ κννηγέτη, μηκέτ’ ανεκτόν ήγεΐσθαι διαστήναι 
τής άγιας έκείνης σοροϋ, σκηψάμενοι, δέονται μεν όποδεδέχθαι 
τε και συντετάχθαι μετά των αυτής εύμοιρηκότων έκείνων, ώς 
διά τέλους έκεΐ βιώσοντες- προς όλίγον δε παραμεμενηκότες, 

5 ύφαιρουνται το Θαυματοποιόν έκεΐνο σώμα κάπι τής Θράκης 
διαπόντιοι μεταβαίνουσιν, ού δήπου και κατατιθέασιν αύθις ούχ 
έκόντες είναι. Μεταξύ γάρ πορευομενών, ό του άρίστου καιρός 
έφεστήκει, кал ό παρακείμενός σφισι τηνικαΰτα τόπος ουτω τυ
χών, προς αριστον άριστος έτύγχανεν ώ ν πηγή μεν γάρ έκεΐθεν 

ίο άνερρήγνυτο, διειδής μεν ίδεΐν, ήδεϊα δε πιεΐν, κύκλω δε περί 
αυτήν μαλακή τις έτεθήλει πόα, διαίτη τε кал κατακλίσει χάριεν 
καί που και φυτά τή διεξόδω παραπεφύκει του ΰδατος.

46 Ύψου τοιγαρούν των πτόρθων έξαρτήσαντες τήν οθόνην, 
ή τις έντεθησαυρισμένον είχε τον των ζώντων ένεργέστερον νε-

ΐ5 κρόν, ύπελθόντες αύτοι τήν σκιάν και τή πηγή παρακαθίσαντες, 
παρέβαλόν τε των ένόντων έδωδίμων και ήπτοντο τροφής' 
έξαίφνης δε πλήθος άριθμοΰ κρεΐττον, έκ πάσης ηλικίας συγκε- 
κροτημένον, μέγα άνακράζοντες προσήλαυνον, όρμή τε χρώμε- 
νοι кал περιδινήσει των χειρών άσχήμονι, τά μέγιστά τε άδικεΐ- 

20 σθαι λέγοντες και κακώς ύπό του Πέτρου πάσχειν ούτος γάρ ήν 
ή πάσα τής κραυγής ύπόθεσις, έγκαλούμενος δτι πολλαχόθεν τε 
άλλοθεν κάκειθεν άπήλαυνεν αύτούς.

47 Τή γάρ πηγή παρφκει κώμη, Φωτόκωμις58 ταύτη το έπώ- 
νυμον πλησίον τοίνυν παρ’αυτή έκ παλαιού στοά τις ήν άνωκο-

25 δομημένη. Ταύτη σύστημα δαιμόνιων παμπληθές έπεχωρίαζε' 
ταυτα τής του Πέτρου παρουσίας ήσθημένα, μένειν έπι χώραν 
ούκ έδύνατο' πώς γάρ άν, σκότος άτεχνώς όντα, το φωτός του
άνωτάτω μέτοχον και τής έκεΐθεν χάριτος δοχεΐον εσχεν ύπο-

58. Ή Φωτόκωμις (κατά τόν Βίον Πέτρον Φώκομις) ύποτίθεται δτι εύρι-
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ήταν συνταξιδιώτες μέ τον κυνηγό δεν έθεώρησαν άνεκτό νά 
άποχωρισθούν άπό την άγια εκείνη σορό. Έπειτα άπό σκέψι 
παρακάλεσαν τούς μοναχούς πού είχαν την τύχη νά Αποκτή
σουν αυτήν τή σορό, νά τούς δεχθούν γιά νά συνταχθούν μαζί 
μέ αυτούς, ώστε νά διαβιώσουν εκεί έως τό τέλος. ’Αλλά, άφοΰ 
έμειναν λίγο, άφαίρεσαν τό θαυματοποιό εκείνο σώμα καί μετα
βαίνουν διά θαλάσσης στη Θράκη, όπου καί πάλι τό άπέθεσαν 
χωρίς τη θέλησί τους. Διότι, καθώς έβάδιζαν, ήλθε ή ώρα του 
γεύματος, καί ό τόπος πού ετυχε νά είναι τότε γύρω τους ήταν 
άριστος γιά τό άριστο, τό γεύμα* πράγματι άπό εκεί έβγαινε μία 
πηγή πού ήταν διαυγής στή θέα καί γλυκειά στήν πόσι, ενώ γύ
ρω άπό αυτήν ήταν φυτρωμένη μαλακή χλόη, ώραία γιά δίαιτα 
καί κατάκλισι, καί κάπου κάπου ήταν άναπτυγμένα καί φυτά 
στά ρεύματα τού ύδατος.

46 Έ τ σ ι  λοιπόν, άφού έκρέμασαν τή ν οθόνη στο ύ φ ο ς  τω ν  
κλάδων, πού είχε ένθησαυρισμένο τον νεκρό πού  ή τα ν ένεργέ- 
στερος τών ζωντανών, ήλθαν κάτω άπ ό τήν σκιά κι* έκάθησαν  
δίπλα  στήν π η γή , έβ γα λα ν  ά π ό  τά φ α γώ σιμ α  π ο ύ  είχα ν  κ α ί 
άρχισαν νά  τρώγουν. Ξαφνικά όμως αναρίθμητο πλήθος, σ υ γ
κροτημένο άπό όλες τίςήλικίες, προσέρχονταν φ ω νάζοντας δυ
νατά μέ ορμή καί μέ άσχημη περιστροφή τών χεριών, καί λέγο 
ντας δτι άδικούνται πολύ καί κακοποιούνται ά π ό  τον Πέτρο* 
διότι αύτός ήταν δλη ή ύπόθεσις της κραυγής, κατηγορούμενος  
δτι τούς έξεδίωκε άπ ό  πολλά άλλα μέρη καθώ ς καί ά π ό  εκεί.

Κοντά στήν πηγή ήταν ένα χωριό, ονομαζόμενο Φωτόκο- 
μις58, στης οποίας τή γειτονιά ύπηρχε άπό παλαιά μιά στοά. Σ’ 
αυτήν τή στοά κατοικούσε τάγμα δαιμόνιων πολυπληθές, πού 
μόλις άντιλήφθηκαν τήν παρουσία τού Πέτρου, δεν μπορούσαν 
νά μένουν στον χώρο αυτό* διότι πώς ήταν δυνατό αύτά, πού 
ήταν άκριβώς σκότος, νά ύπομείνουν τήν παρουσία τού μετόχου

σκόταν στη Θράκη, καί μάλιστα κατά την παραλία, δπου άποβιβάσθηκαν οι μο
ναχοί πού εφεραν τό λείψανο. Δεν εντοπίσθηκε μαρτυρία γι’ αυτόν τόν οικισμό.



338 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

μείνω παριόν; "Ωσπερ γάρ τό τής αυτής ύποστάσεως εύμοιρη- 
κδς τφ ένυποστάτω Λόγω προσκυνητόν έκεϊνο σώμα, κάν τή 
τριημέρφ διαζεύξει τής ψυχής ήκιστα διέστη τής Θεότητος, 
ουτω κάπι των άγιου Πνεύματος έν τφ ζήν τετυχηκότων είτα 

5 τεθνηκότων το ένφκισμένον έκεϊνο θειον Πνεύμα των νεκρών 
σωμάτων ουκ άφίσταται. Ταΰτ’ άρα κάκεΐ τηνικαυτα διά τής 
έπιδημίας άντιπνεΰσαν τάς των άντικειμένων πνευμάτων έξω- 
θουν διαταράττει φάλαγγας, αΐ δή πάνδημει τή Φωτοκώμει είσ- 
εκώμασαν και πάντως έκβακχεύσασαι συγκινούσαι ήεσαν, 

ίο μηδέν πάντως έκ τούτου κερδάναι δυνηθεισαι πλέον, ή το φανε
ρόν την σφετέραν έκ τής ήττης καταστήσαι φυγήν.

48 Ό γάρ μεμηνώς έκεΐνος των άνθρώπων δήμος φθάνει 
μεταβεβληκώς έπι τό σώφρόν τε кал εύσχημον (και πριν ή φθά- 
σαι προσεγγίσαι τή άπηωρημένη του πατρος σορφ), και δή τάς

is άπρεπεΐς φωνάς παραυτίκα μετεποΐησαν εις εύπρεπεϊς φδάς. 
Ουτω δε ρψδίως άπηλλαγμένοι τής μανίας άβίωτον φοντο τόν 
βίον, εί συμβαίη του κοινού τούτοις σωτήρος άποσχέσθαι, περί 
σφίσιν αύτοϊς εικότως δεδιότες, μήπότε και σχετλιώτερόν τι 
των προτέρων ύποσταϊεν, τό άλεξίκακον έκεϊνο σώμα μη πα- 

20 ρακατέχοντες' βίψ μέν ουν, πείσαντες δ ’όμως τούς διακομιστάς 
έκείνους μοναχούς, τοϊς μεν χρήματα έπέδωκαν, αύτοι δε τό 
θειον έκεϊνο σκήνος άνελόμενοι, «ψαλμοις τε και φδαΐς πνευ- 
ματικαΐς»59 πομπή τε δημοσίμ και άλλως φιλοτιμοτάτη χρώμε- 
νοι, προέπεμπόν τε και ένετίθεντο τή κώμη, μάλλον δε αύτφ 

25 ταύτην άνετίθουν.

49 Αλλά γάρ τις ένταΰθα λόγος των έτιιβατηρίων θαυμάτων 
την πληθυν άπαριθμήσαιτ άν; Ό μέν γάρ όξύτερον Λυγκέως
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του άνωτάτου φωτός καί τό δοχείο της άπό εκεί χάριτος; "Οπως 
δηλαδή εκείνο τό προσκυνητό σώμα πού άξιώ θηκε της ιδ ίας  
ύποστάσεω ς μέ τον ένυπόστατο Λ ό γ ο  καί κατά την τριήμερη  
διάζευξι άπό την ψυχή δεν άπομακρύνθηκε καθόλου ά π ό  τή 
θεότητα, έτσι καί στήν περίπτωσι αυτών πού επέτυχαν τό ά γ ιο  
Πνεύμα κατά τή διάρκεια τής ζωής, όταν πεθαίνουν, δεν άπο- 
μακρύνεται άπό τά νεκρά σώματα εκείνο τό ένοικισμένο Π νεύ
μα. Α υτό λοιπόν κι’ εκεί τότε, πνέοντας προς τά άντίθετα διά τής  
επιδημίας εξωθεί καί διαταράσσει τις φ άλαγγες τών εχθρικώ ν  
πνευμάτων, οί όποιες εισηλασαν στήν Φ ωτόκομι όλες μαζί, ό 
που έκινητοποίησαν όλους σέ βακχικές εκδηλώσεις, χωρίς π ά ν
τως νά  κερδίσουν τίποτε περισσότερο άπ ό  αυτό, παρά  μόνο νά  
καταστήσουν φανερή τη φυγή τους άπ ό  τήνήττα.

48 Π ράγματι εκείνος ό μ ανιασμένος δήμος τώ ν ά νθ ρ ώ π ω ν  
μεταστράφηκε σέ σωφροσύνη καί εύσχημοσύνη (άκόμη καί πριν  
προλάβη νά  πλησιάση στήν αίωρούμενη σορό τού Π ατρός), καί 
μάλιστα μετέβαλαν τις άπρεπεΐς φωνές σέ ευπρεπείς ώδές. Κι* 
άφού μέ τόση εύκολία άπαλλάχθηκαν άπ ό  τή μανία, έθεώ ρησαν  
τον βίο άβίωτο, ά ν συμβή νά  άποχω ρισθούν άπ5 αυτόν τον κ οινό  
σωτηρα, φοβούμενοι εύλογα γ ιά  τούς εαυτούς των, μήπως ύπο-  
στούν καί τίποτε ελεεινότερο άπό τά προηγούμενα, έφ’ όσον δέν  
παρακρατήσουν τό άλεξίκακο εκείνο σώμα. Μ έ δυσκολία λ ο ι
πόν, άλλ’ οπωσδήποτε έπεισαν εκείνους τούς διακομιστάς μονα
χούς, στούς οποίους έδωσαν χρήματα, ενώ αυτοί έσήκω σαν τό  
θείο εκείνο σκήνωμα καί «μέ ψαλμούς καί ώδές πνευματικές»59 
τό μετέφεραν μέ δημόσια καί μάλιστα μεγαλοπρεπή πομπή καί 
τό έναπέθεσαν στήν κώμη ή μάλλον τήν κώμη άνέθεσαν cf  αύτό.

49 ’Α λλ5 όμως ποιος λόγος θά μπορούσε V  άπαριθμήση εδώ  
τό πλήθος τών επισκεπτηρίω ν θαυμάτων; Ε κ ε ίν ο ς  π ού  π ρ ο η 
γουμένω ς είχε άρρωστη όρασι έβλεπε όξύτερα  ά π ό  τον  Λ υ γ -

59. Έφ. 5,19.
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έβλεπε60, πρότερον τής δψεως πονήρως έχων ό δε τα ώτα ψό
φων είχεν Αντιληπτικά, χθες και προ ταύτης έκκεκωφημένος' 
γλώτταν έτερος εϋλαλον έκίνει, των ιχθύων σχεδόν άφωνότε- 
ρος τογχάνων πρώην και άλλος άλλον τον πονήρως έχων των 

5μελών, παραχρήμα πάντες άνερρώννυντο- έστι δ ’ ών και τό 
σώμα παν, δεινής νόσου παρανάλωμα κινδυνεύον έσεσθαι, 
πρδς ύγίειαν έν άκαρεΐ μετεποιειτο. Кал πάντες έχαιρον, έκρό- 
τονν, έπαιάνιζον. Και των ουσιών δε συμφέροντες ήσαν έκα
στος ού μικράν άπόμοιραν, άφιέρωσάν τε μέρος αύτφ γης τό χα- 

ίο ριέστατον кал νεών νεουργήσαντες άνήγειραν περικαλλή και 
πολυτιμήτοις άναθήμασι κεκοσμημένον. Έπέχει δε αύτός οόκ 
έκεΐνον άρα μόνον, άλλα και τουτονι τον χώρον μάλιστα61, συν 
ούκ όλίγοις άλλοις, έφ' ών ψδεταί τε και Θαυμάζεται και ταΐς 
έτησίοις τιμαται τελεταΐς’ έπαινώ γάρ τον είπόντα, τους άγαθους 

ΐ5 των τεθνηκότων έπι πάσης γής τεθάφθαι62, τφ διά πάσης τάς 
σφίσιν ύπηργμένας άριστείας άνακηρύττεσθαι.

50 Τοΐς μέν οδν άλλοις, μικρού δέω λέγειν άπασι, συντέθνηκε 
τό άριστεύειν, ό δ ’ ήμιν μέγας έν πατράσιν ούτοσι Πέτρος και 
μετά θάνατον Αθάνατός έστι δι ’ αίώνος άριστεύς, кал δ πάντων 

20 έστι μέγιστον, ώς ούκ ένταυθοΐμόνον τούτου μέγα κλέος έστίν, 
ούδ’ έπι τής γής άπάσης όση τφ νόμω τής χάριτος ιθύνεται και 
τοΐς των εύαγγελικών λογιών εϊκει Θεσμοΐς, άλλα кал κατ’ αύ- 
τόν τόν ούρανόν και τάς έπ’ αυτού περί Θεόν δυνάμεις, αϊς και 
αύτός ένδιαιτάται νυν. 'Ό γάρ μόνης τής Θείας δν τυγχάνει φύσε- 

25 ως, τό πανταχου παρεϊναι, τοΰτ’ έκεΐνος κατά την ύπό Θεού δε- 
δομένην αύτφ χάριν άπηνέγκατο, παρών μεν τοΐς έπι γής δι ’ εύ- 
φήμου καϊ άνεπιλήστου μνήμης, έν δ ’ ούρανφ τοΐς άπ’ αίώνος

60. Λυγκεύς είναι ό μυθικός ήρως τής Μεσσηνίας, ό όποιος έφημιζόταν
γιάτήν όξυδέρκειά του.
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κέα60, ό πρωτύτερα κωφός άντιλαμβανόταν καί τούς ψ ιθύρους  
άκόμη, εκείνος πού πριν ήταν σχεδόν άφω νότερος ά π ό  ψ άρι έ- 
κινοΰσε εϋλαλη τη γλωσσά* καί όλοι, όποιο  μέλος τού σώματος 
κι* ά ν  είχαν άρρωστο, έθεραπεύονταν, μερικών μάλιστα, καί όλο  
τό σώμα, πού έκινδύνευε νά  γίνη  θύμα δεινής άσθένεας, μετά- 
βαλόταν άκαριαία προς την υγεία , κι’ όλοι έχαίρονταν, χειρο
κροτούσαν, έπ α ιά νιζα ν . Ό  καθένας τους μάλιστα έφ ερε μαζί 
του όχι μικρό μέρος της περιουσίας του, του άφιέρω σαν τό  κα
λύτερο μέρος της γη ς  καί τού κατασκεύασαν νέο  να ό  περικαλλή  
καί στολισμένον με πολύτιμα άναθήματα. Κατέχει δε αυτός όχι 
μόνο εκείνον τον χώρο, άλλα καί αυτόν εδώ μάλιστα61 62, μαζί μέ 
όχι λίγους άλλους, επάνω στούς οποίους εγκω μιάζεται καί θαυ
μάζεται καί τιμάται με τις ετήσιες τελετές. ’Ε παινώ  λοιπ όν εγώ  
εκείνον πού είπε ότι οί αγαθοί άνθρωποι, όταν πεθαίνουν, έχουν  
ταφή σε όλη τη γή , διότι άπ ό  όλη τη γή άνακηρύσσονται τά  κα- 
τορθώματά τους®.

50 Στούς άλλους λοιπόν, θά έλεγα παρά λίγο σε όλους, τό άρι- 
στεύειν πεθαίνει μαζί τους* άλλ’ αυτός ό μέγας άνάμεσα στούς 
πατέρες Πέτρος είναι καί μετά θάνατο αιώνιος άριστεύς. Καί 
αύτό πού είναι τό μεγαλύτερο άπό όλα, είναι ότι ή δόξα του εί
ναι μεγάλη όχι μόνο εδώ ούτε έπάνω σε όλη τη γή, όση κυβερ- 
νάται μέ τό νόμο τής χάριτος καί υπακούει στούς θεσμούς των 
ευαγγελικών λογιών, άλλά καί στον ίδιο τον ουρανό καί στις έ
πάνω ό  αυτόν δυνάμεις πού είναι γύρω στον Θεό, μαζί μέ τις ό
ποιες ζή κι’ αυτός τώρα. ’Εκείνο πού είναι ίδιότης μόνο τής θεί
ας φύσεως, ή πανταχού παρουσίαι, αυτό άπέκτησε έκείνος μέ την 
δοσμένη σ’ αύτόν άπό τον Θεό χάρι* είναι παρών λοιπόν στούς 
επί τής γής, διά τής εγκωμιαστικής καί άλησμόνητης μνήμης, 
ενώ στον ούρανό συγκαταλέγεται μαζί μέ τούς άπό άνέκαθεν

61. Πρόκειται γιά τόν χώρο στόν όποιο έκφωνήθηκε ό έγκωμιαστικός 
αυτός λόγος, είτε σιή Μονή τής Λαύρας, είτε σάς Καρυές.

62. «’Ανδρών έπιφανών πάσα γή τάφος», Π ερικλεούς Επιτάφιος, 
Θουκυδίδου, 'Ιστοριών 2,43,3.
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άγίοις έναρίθμιος διατελών και την μετ’ άγγέλων περί Θεόν 
συνεξελίττων άληκτον χορείαν.

51 Οΰτω ζών μεν πάντα άπεκτήσατο, Θανών δε πάντα έκλη- 
ρώσατο' και την οικουμένην φυγών ετι περιών, τον ουρανόν

5 άποβιους άντέλαβε, μάλλον δε προς τη γη κακεινον προσεκτή- 
σατο' και την πάντων αίσθησιν λαθών κατά τονβίον, νυν έξ άν- 
Θρώπων γεγονώς, πάσαν πάντων αίσθησιν και τέρπει και όνί- 
νησι. Κεΐται μεν γάρ όλίγου δεϊν έπι τάς άπάντων συν θαύματι 
γλώττας, φθάνει δε μικρού παραπλησίως έπι τάς άπάντων άκο- 

ιο άς, και θέαμα πρόκειται προσκυνητόν και δι ’ άφής λυσιτελέστα- 
τον. Ού μόνον δέ, άλλα και τάς τής ψυχής έπι το κρεϊττον με- 
θαρμόζει δυνάμεις, τοΐς κατά τον οίκεϊον βίον υποδείγμασι πάν- 
τας έκδιδάσκων, ού δει ταύταις και όπως και έφ ’ όσον χρηστέ- 
ον και οΰτω παντοίως πάντας εύποιών και κοινόν προκείμενος 

is άγαθών άπάντων πρυτανεΐον, άρε τής ήγεμών, φυγαδευτής κα
κίας, άτιάντων παντοΐος προμηθέας, ποριστής έν άπορίαις εύμή- 
χανος, καί, συνελόντα φάναι, προς παν δ του τις &ν δέοιτο βοη
θός έτοιμότατος, μάλλον δέ πρός πάσαν λογικήν φυσιν άρμο- 
ζόντως έαυτόν συν θεφ  μεταποιών, και διώκτης μεν δαιμό- 

20 νων, εύεργέτης δέ ανθρώπων, συμπολίτης δέ άγγέλων ών.

52 Άλλ' ό μέν ούτως έαυτόν προδθηκεν ήμΐν χρήμά τε μέγα 
και φάρμακον πρός πάν είδος θεραπείας διαρκές, ύπόδειγμά τε 
φιλοσοφίας άληθοΰς, τοΐς κατ ’ άρετήν βιοϋν προαιρουμένοις και 
τοΐς περί λόγους μέγα δυναμένοις ύπόθεσιν άρίστην, και κο-

25 σμεΐν ούδέν ήττον ή κοσμεΐσθαι πεφυκυΐαν. Ημών δ’ ούδεις 
άπάντων ούτε μιμήσασθαι τούτον διά τέλους ούτε πρός άξίαν 
έπαινέσαι δύναιτ άν. Εί δ ’ δπως &ν έκαστος έχοι δυνάμεως
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άγιους καί άποτελεΐ μαζί με τούς ά γγέλους άτελείωτη χορ εία  
γύρω άπ ό τον Θεό.

51 ’Έ τσι, όταν έζούσε, είχε άποκτήσει τά πάντα , καί όταν έπέ- 
θανε, έκληρονόμησε τά πάντα· καί άφού έφ υγε ά π ό  την οικου
μένη ζώ ντας άκόμη, ότα ν έπ έθα νε έπ η ρε άντί γ ι ’ α υ τή ν  τ ο ν  
ουρανό, ή καλύτερα έκτος ά π ό  τη γη άπέκτησε κι’ εκ ε ίνο ν  κι’ 
άφού στη ζωή του διέφυγε την άντίληψι όλων, τώρα πού εφ υγε  
άπό τούς άνθρώ πους τέρπει καί ώφελεϊ κάθε αισθησι όλω ν τω ν  
άνθρώπων. Δ ιότι εύρίσκεται σχεδόν στις γλώ σσες όλω ν μέ θαυ
μασμό, καί φθάνει παρόμοια περίπου στις άκοές όλω ν καί κεί- 
ται μπροστά τους ώς θέαμα προσκυνητό καί ώφελιμώτατο διά  
της άφής. Καί όχι μόνο αύτό, άλλα καί άναπροσαρμόζει τις δυ
νάμεις της ψυχής προς τό καλύτερο, διδάσκει όλους με τά υ π ο 
δείγματα τού βίου του πού πρέπει νά  χρησιμοποιούν τις δ υνά 
μεις καί πώς καί πόσο, κι5 έτσι ευεργετεί όλους με κάθε τρόπο, 
πρόκειται ώς κοινό πρυτανείο όλω ν τών άγαθώ ν, ήγεμώ ν Αρε
τής, φυγαδευτης της κακίας, πλούσιος προμηθευτής όλω ν, επι
νοητικός βοηθός στις απορίες καί, γ ιά  νά  ομιλήσω με συντομία, 
προθυμώτατος βοηθός σε κάθε τι πού θά  έχρειαζόταν κανείς, ή 
καλύτερα με τή βοήθεια  τού Θ εού μετασχηματίζει τον εα υτό  
του κατάλληλα προς κάθε λογική φύσι καί είναι διώκτης τώ ν 
δαιμόνων, ευεργέτης τών άνθρώ πω ν καί συμπολίτης τών ά γγέ-  
λων.

52 Έ τ σ ι  λο ιπ ό ν  π ρ οέβα λε αυτός το ν  εα υτό  του σ’ εμάς ώ ς  
σπουδαιον θησαυρό, διαρκές φάρμακο προς κάθε είδος θερα
πείας, υπόδειγμα Αληθινής φιλοσοφίας γ ιά  εκείνους πού  είνα ι 
Αποφασισμένοι νά  ζούν ενάρετα, καί άριστη ύπόθεσι γ ιά  τούς  
εύφραδείς ρήτορες, πού  είναι καμωμένη καί νά  κοσμή κ αί νά  
κοσμήται. Κ ανείς βέβαια άπό όλους εμάς δεν θ ά  μπορούσε ούτε  
νά  τον μιμηθή τελείως ούτε νά  τον έπαινέση έπαξίω ς. *Α ν όμω ς  
έχη κανείς τον ζήλο γ ιά  τη μίμησι καί τον έπ α ινό  του κατά τή 
δύναμί του, άς ενεργήση κατά τά πρέποντα, δοξά ζοντα ς δι’ αύ-
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ζηλοίη τε και εόφημοίη, πρεπόντως &ν δή που δρώη, δοξάζων 
διά τούτου τον έν τρισϊν ύποστάσεσιν ένα κατ’ ούσίαν, τοΐς εύ 
φρονούσι πιστευόμενον θεόν, δς έστι θαυμαστός έν τοΐς άγίοις 
αύτου, νυν και άει και είς τούς αιώνας των αιώνων. 'Αμήν.
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του τον ενα κατά την ουσία Θ εό σέ τρεις υποστάσεις, σύμφω να  
με την πίστι των συνετών, ό  όπ ο ιος  είναι θαυμαστός άνάμεσα  
στους άγιους του, τώρα καί πάντοτε καί στους αιώ νες τώ ν αιώ 
νων. ’Α μήν.
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ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΙΚΤΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ ΣΧΟΛΗΣ

1 Τοΐς μοναδικώς ζην προθυμουμένοις άληθώς άηδής έστιν 
ού μόνον ή προς τους πολλούς, άλλα кал ή προς αότούς τους 
όμοτρόπους όμιλία. To yap συνεχές διακόπτει τής προς τον 
θεόν θυμηρεστάτης όμιλίας και το μοναδικόν του νου, καθ’ δ

5 συνΐσταται ό έντόςκαι όντως μοναχός, δυαδικόν, έστι δ ’δτε και 
πολυσχιδές, ποιείται. Διό καί τις των πατέρων, έρωτώμενος, τί
νος ένεκα φεύγει τους άνθρώπους, "Οτι μή δύναμαι μετά θεού 
εΐναι τοΐς άνθρώποις συντυγχάνων, άπεκρίνατο1. ’'Αλλος δέ τις 
έκ τής πείρας τα τοιαυτα έξηγούμενος, ού την όμιλίαν μόνον, 

ίο άλλα και αότήν την θέαν των άνθρώπων αίτιάται2, ώς δυναμέ- 
νην λυμήνασθαι τό εύσταθές τής κατά διάνοιαν των ήσυχαζόν- 
των ήρεμίας.

2 Εί δέ τις έπ’ ακρίβειας έξετάζοι, και ή μνήμη του πλησια- 
σμου καί ή προσδοκία τής έπιδημίας καί τής κατά τούτην συν-

ΐ5 τυχίας άτρεμεΐν τελέως ούκ άφίησι τό τής ψυχής διανοούμενον. 
Ό δέ καί γραφή τους λόγους διδους έπιστρεφεστέρη. μερίμνη πε
ριβάλλει τόν οίκεϊον νουν. Κάν μέν ή των προκοψάντων καί 
έπειλημμένων δι’εύρωστίαν ψυχής τής άγάπης του θεού, έχει

1. Τό λόγιον τοΰτο είναι του άββα ’Αρσενίου, 'Αποφθέγματα Γερόντων,
’Αρσενίου 13. Π. Χρήστου, σ. 70έ.
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ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΩΝ ΤΉΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ

1 Σ’ εκείνους πού είνα ι άποφ ασισμ ένοι νά  ζο ύ ν  π ρ ά γμ α τι 
μοναστικά είνα ι δυσάρεστη ή συναναστροφ ή δχι μ όνο  π ρ ο ς  
τούς πολλούς, άλλα καί προς τούς όμοτρόπους. Δ ιότι διακόπτει 
τη συνέχεια  της π ρ ο ς  τον  Θ εό εύάρεστης σ υνομ ιλ ία ς κ α ί τό  
μαναδικό τού νού , πού συνιστά τον  εσώ τερο καί πραγματικό  
μοναχό, γίνεται δυαδικό καί μερικές φορές πολυσχιδές. ΓΓ αυτό  
κάποιος άπό τούς πατέρες, έρωτώμενος, γ ια  π ο ιό  λόγο  άποφεύ- 
γει τούς άνθρώπους, άποκρίθηκε* Δ ιότι δέν μπορώ συναναστρε- 
φόμενος τούς άνθρώ πους νά  είμαι μαζί μέ τον Θ εό1. Κ ά π οιος  
άλλος, εξηγώντας αυτά τά πράγματα ά π ό  την πείρα, κατηγορεί 
όχι μόνο τη συναναστροφή, άλλά κι’ αύτήν τη θέα των άνθρώ - 
πω ν άκόμη2, ότι μπορεί νά  καταστρέψη τη σταθερότητα  της  
διανοητικής ήρεμίας των ήσυχαστών.

2 *Α ν όμως θέλη κάποιος νά  έξετάση μέ ακρίβεια, καί ή μνή
μη του πλησιασμοΰ καί ή προσδοκία του ερχομού καί της συναν- 
τήσεως κατ’ αυτόν, δέν άφήνει τή διάνοια  της ψ υχής νά  είναι 
τελείως ήρεμη. "Οποιος μάλιστα παραδίδει τούς λόγους του καί 
σέ γραφή περιβάλλει τό νού του μέ αγω νιώ δη μέριμνα. Κ αί άν  
είναι άπό εκείνους πού έπρόκοψ αν κι’ εφ θασαν τήν αγάπη τού

2. Βλ Φιλοκαλία, τόμος 1, 'Αποφθέγματα Γερόντων, Αντωνίου 11. Π. 
Χρήστου, σ. 45.
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μεν ταύτην και γράφων ενεργόν, άλλ’ ούκ αμέσως και είλικρι- 
νώς. "Αν δε των έτι πολλοΐς νοσήμασι περιπιπτόντων και πα- 
θήμασι ψοχής, οίος άληθώς έγώ, και δεόμενων συνεχώς βοάν 
προς τον Θεόν, ϊασαί με, ότι ήμαρτόν σοι3, τούτον ούκ εύλογον 

5 προ τής ίάσεως άφεϊσθαι τής δεήσεως και προς άλλο τι των 
απάντων έκουσίως άσχολεΐσθαι. Προς δε τούτοις, και τοϊς μή 
παρούσι των ανθρώπων διά γραμμάτων όμιλεϊκαι πλείοσι και- 
ροϊς και άνθρώποις, ένίοτε και οϊς ού βούλεται, μεταδίδω σι τής 
όμιλίας, των γραμμάτων πεφυκότων παραμένειν και μετά την 

ίο άποβίωσιν του γράψαντος.

3 Διά τούτο πολλοί των καθ’ ησυχίαν άκρων πατέρων γρά- 
ψαι τι δλως ούκ ήνέσχοντο, καίτοι μεγάλα και πολοωφελή δο- 
νάμενοι έκθέσθαι. Κατά πάντα δε τής έκείνων άκριβείας άπο- 
λειπόμενοςέγώ και γράφεινέθοςειχον, άλλ’αναγκαίαςέπειγού-

ΐ5 σης χρείας. Νυν δέ με και προς τούτο όκνηρότερον έποίησαν οί 
βασκάνοις όφθαλμοϊς έ'νζα των έμών γραμμάτων κατιδόντες 
кал κακουργίας έκ τούτων ζητούντες άφορμάς4' οι κατά τον μέ- 
γαν Διονύσιον5 προσπάσχουσι στοιχείοις και γραμμαΐς άνοήτοις 
και συλλαβαΐς και λέξεσιν άγνώστοις, μή διαβαινούσαις εις το 

20 τής ψοχής αύτών νοερόν και εστιν ώς άληθώς άλογον και 
σκαιον και των τά Θεία νοείν έθελόντων ούδαμώς ίδιον, μή τή 
δυνάμει τού σκοπού προσέχειν, άλλά ταϊς λέξεσιν.

4 Οίδα δε έγώ δικαίως ύπ’ έκείνων τάς μέμψεις ύποστάς, 
ούχ δτι μή συμφώνως τοΐς πατράσιν έγραφον, τούτο γάρ χάριτι

25 Χριστού σονετηρήθη μοι τοΐς γράμμασιν, άλλ ' δτι σονεγραψά-

3. Ψαλμ. 40,5.
4. Ό  Γρηγόριος άναφέρεται στις ταλαιπωρίες τις όποιες ύπέστη άπό τα

όργανα του πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα και του Γρηγορίου Άκινδύνου. Βλ. τ. Β' 
της έκδόσεως, Συγγράμματα Γρ. Παλαμά σ. 30-40.
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Θεού, άπό εύρωστία της ψυχής, την έχει βέβαια αυτήν ενεργό, 
έστω καί αν γράφη, άλλ’ όχι άμεσα καί είλικρινά. ”Αν όμως εί
ναι άπό αυτούς πού περιπίπτουν άκόμη σε πολλά νοσήματα καί 
παθήματα ψυχής, όπως άληθινά είμαι εγώ, καί έχουν άνάγκη 
νά φωνάζουν συνεχώς προς τον Θεό, Θεράπευσε με, διότι ήμάρ- 
τησα σ’ εσένα3, αυτός δεν είναι εύλογο, πριν θεραπευθή, ν’ άφή- 
ση τη δέησι καί νά άσχολήται με τή θέλησί του με όποιοδήποτε 
άλλο. Έπί πλέον διά των γραμμάτων όμιλεΐ καί προς τούς άν- 
θρώπους πού δεν είναι παρόντες, καί μεταδίδει άπό την ομιλία 
καί σε περισσότερους καιρούς καί άνθρώπους, μερικές φορές 
καί σ’ αυτούς πού δεν θέλει, διότι τά γράμματα ώς άπό τή φύσι 
τους παραμένουν καί μετά την άποβίωσι εκείνου πού τά έγρα
ψε.

3 Γι’ αύτό πολλοί άπό τούς κορυφαίους ήσυχαστάς πατέρες 
δεν έδέχονταν καθόλου νά γράψουν κάτι, άν καί μπορούσαν ν’ 
άναπτύξουν μεγάλα καί πολυωφελή θέματα. Έγώ, άν καί 
υστερούσα καθ’ όλα άπό εκείνους, συνήθιζα νά γράφω, όταν 
υπήρχε επείγουσα άνάγκη. Τώρα όμως άνθρωποι πού είδαν με 
βάσκανα μάτια μερικά γραπτά μου καί έζητούσαν άπό αυτά 
άφορμές κακουργίας4 με έκαμαν καί σ’ αύτό τό σημείο οκνηρό
τερο. Αυτοί, σύμφωνα με τον μέγα Διονύσιο5, έκτος των άλλων 
συγκινούνται με άνόητα στοιχεία καί γραμμές καί άγνωστες 
συλλαβές καί λέξεις πού δέν διαβαίνουν στο νοερό μέρος της 
ψυχής τους. Καί είναι πραγματικά παράλογο καί άπαίσιο, γνώ
ρισμα εκείνων πού δέν θέλουν νά κατανοούν τά θεία τό νά μή 
προσέχουν στον σκοπό των γραφόμενων παρά στις λέξεις.

4 Γνωρίζω βέβαια έγώ ότι δίκαια έδέχθηκα τις μομφές άπό 
έκείνους, όχι διότι δέν έγραφα σύμφωνα μέ τούς πατέρες, άφσύ 
μέ τή χάρι τού Χριστού έκράτησα αυτή τή γραμμή στά γράμμα-

Βλ. τ. Β' της παρουσης έκδόσεως.
5. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Περί Θείων ονομάτων, 4,11, PG 3. 708С.П. 

Χρήστου, σ. 110.
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μην περί ών άξιος οόκ ήν, άλλος τις Όζάν ίσως τφ τής Αλή
θειας όχήματι λόγω περιτρεπομένω βοηθεΐν έπιχειρήσας6· πλήν 
όσον, δτι οόκ όργής, άλλα συμμέτρου παιδείας ήμϊν ήν έπιφορά, 
διό ούδε ίσχόσαι καθ ’ ημών έξεγένετο τοΐς έπιτεθειμένοις. Τάχα 

5 δε και τούτο της έμής ήν άναξιότητος' ού γάρ ήν έγώ άξιος ουδέ 
ικανός, ώς έοικε, παθεΐν τι ύπέρ άληθείας και ουτω κοινωνήσαι 
τοΐς των άγιων παθήμασι μετά χαράς.

5 Τί γάρ; ούχϊ και ό Χρυσόστομος πατήρ, ό και σώμα περι
κείμενος έτι τή Έκκλησίμ τών πρωτοτόκων έν ούρανοΐς συν-

ιο ημμένος, είπερ τις Ασφαλώς άμα και σαφώς και μελιχρώς λο
γογραφών την εύσέβειαν, ούχ ούτος τοίνυν ό τηλικουτος, ώς τα 
Ώριγένους γράφων και φρονών, έξεκόπη τής Εκκλησίας και 
υπερορίαν κατεδικάσθη7; Φηω δε και Πέτρος ό κορυφαίος του 
κορυφαίου χορού τών του Κυρίου μαθητών, δτι και τα έν έπι- 

ΐ5 στολαΐς του μεγάλου Παύλου δυσνόητα οί τότε Αμαθείς και 
Αστήρικτοι έστρέβλουν πρός την ιδίαν αύτών Απώλειαν8.

6 Έγώ δε διά την μικράν έπήρειαν τών έπιχειρησάντων, καί- 
τοι συνοδικώς καταβληθέντων, δμως του γράφειν διενοούμην 
άποσχέσθαι τελέως, εί μη συ νυν, ώ ιερά πρεσβυτις, οόκ άνήκας

20 δεομένη και παρακλητικοϊς γράμμασι χρωμένη και μηνύμασιν, 
έως έπεισας παραινετικοΐς λόγοις αόθις έγχειρήσαι, καίτοι σόι 
τών παραινέσεων ού πάνυ χρεία. Κέκτησαι γάρ, χάριτι Χρίστου, 
μετά του καθ’ήλικίαν γήρως, και το έν συνέσει γεραρον και τον 
νόμον τών ίερών παραγγελμάτων διά πολυετούς άνέγνως πρά

ε. Β ’ Βασ. 6,6-7.
7. Ό  Ιωάννης Χρυσόστομος κατεδικάσθηκε στή Σύνοδο έπΐ Δρΰν (403
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τα, άλλά διότι συνέγραψα γιά θέματα πού δεν ήμουν άξιος, σάν 
άλλος Όζάν πού έπεχείρησε νά βοηθήση τό όχημα της αλήθει
ας με λόγο περιτρεπόμενο6 *. "Ομως έπεχείρησα νά τό κάμω όχι 
άπό οργή άλλά άπό μέτρια παιδεία καί γι’ αυτό οί επιτιθέμενοι 
δεν κατώρθωσαν νά ύπερισχύσουν άπέναντί μας. Ίσως βέβαια 
κι αυτό νά ήταν καρπός της άναξιότητός μου* διότι δεν ήμουν
εγώ άξιος ούτε ικανός, όπως φαίνεται, νά πάθω κάτι υπέρ της 
άλήθειας κι’ έτσι νά κοινωνησω προς τά παθήματα των άγιων 
με χαρά.

5 Τί δηλαδή; μήπως καί ό πατήρ Χρυσόστομος, πού εύρι- 
σκόμενος άκόμη στο σώμα ήταν συνδεδεμένος με τήν ’Εκκλησία 
των πρωτοτόκων στούς ουρανούς, καί διετύπωσε τήν ευσέβεια 
βεβαιότερα καί σαφέστερα καί ωραιότερα άπό κάθε άλλον, 
αυτός λοιπόν ό τόσο μεγάλος, δεν άποκόπηκε άπό τήν ’Εκκλη
σία, διότι τάχα έγραφε καί έδεχόταν τις άπόψεις τού Ώριγέ- 
νους, καί δεν καταδικάσθηκε σε εξορία; Λέγει καί ό κορυφαίος 
τού κορυφαίου χορού των μαθητών τού Κυρίου Πέτρος, ότι καί 
τά δυσνόητα χωρία στις επιστολές τού μεγάλου Παύλου τά διε- 
στρέβλωναν oi τότε άμαθείς καί άστήρικτοι, γιά δική τους απώ
λεια8.

6 ’Εγώ πάντως εξ αιτίας της μικρής διαβολής τών άντιπά- 
λων, αν καί κατακρίθηκα συνοδικώς, όμως έσκεπτόμουν νά 
άπόσχω τελείως άπό τό γράψιμο, άν, ιερή γερόντισσά μου, δέν 
μέ παρακαλούσες άδιάκοπα καί μέ γράμματα καί μέ μηνύματα, 
μέχρι πού μας έπεισες νά χρησιμοποιήσω καί πάλι παραινετι
κούς λόγους, άν καί εσύ δέν έχεις πολλή άνάγκη τών παραινέσε
ων. Διότι μέ τή χάρι τού Θεού έχεις μαζί μέ τά γηρατειά της ήλι- 
κίας καί γεράματα μέ σύνεσι, καί μέ πολυετή πράξι άνέγνωσες 
τον νόμο τών ιερών παραγγελμάτων, κατανέμσντας τον βίο σου

μ. X ) μεταξύ άλλων καί ώς ώριγ^στής, διότι είχε φιλοξενήσει τούς ώριγενιστές
Μκρούς Αδελφούς.

8. Β' Πέτρ. 3 , 16.
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ξεως, ύπακοή καί ησυχία κατά καιρόν μερισαμένη σου τον βίον 
δι ’ ών καταλεάνασα το τής ψυχής πυκτίον, επιτήδειον πεποίη- 
σαι προς το δέξασθαι και συντηρήσαι τούς Θείους χαρακτήρας 
\Άλλα τοιούτόν έστι ψυχή κατάκρας άλούσα πνευματικής διδα- 

5 σκαλίας πόθω · κόρον αυτής ουδέποτε λαμβάνει.

7 Aid και ή σοφία περί έαυτής φησιν, «οί τρώγοντές με έτι 
πεινάσουσι»9' και ό ένιεις τή ψυχή τον θειον τούτον πόθον κύ
ριος περί Μαρίας φησί τής την άγαθήν μερίδα ταύτην έπιλεξα- 
μένης, δη «ούκ άφαιρεθήσεται απ’ αυτής»10. Σοι δ ’ ίσως τών

ίο τοιούτων λόγων δει και διά τάς υπό σοι παιδαγωγώ ζώσας θυ
γατέρας του μεγάλου βασιλέως11, και μάλιστα την σύνεσιν, ήν 
έκ του σου γένους τώ χορηγώ τής άφθαρσίας νυμφεύσασθαι πο
θείς, δν δη και μιμουμένη, καθάπερ έκεΐνος την ήμετέραν μορ
φήν ύπερ ημών ώς άληθώς άνέλαβεν, ουτω και αύτή το πρό- 

ΐ5 σωπον ύπέδυς νυν τών είσαγομένων καί διδασκαλίας δεομέ- 
νων. Διό κάγώ, εί καί μή περί λόγους, καί τοιούτους λόγους, εύ
πορος, άλλά διά τήν ύπακοήν καί την έντολήν του διδόναι τώ αί- 
τουντι12, έξ ών έχω νυν, ένδεικνύμενος τήν πρόθεσιν, το χρέος 
άποτίσω τής κατά Χριστόν άγάπης.

8 *7σθι τοίνυν, ίερά πρεσβϋτις, μάλλον δε διά σου μανθανέ- 
τωσαν αί κατά Θεόν προηρημέναι ζην νεάνιδες, δτι καί ψυχής 
έστι θάνατος τής άθανάτου φύσει. Ουτω γάρ καί ό ήγαπημένος 
Θεολόγος λέγει «έστιν άμαρτία προς θάνατον καί έστιν άμαρτία 
μή προς θάνατον»13, θάνατον ένταυθα τον τής ψυχής πάντως

25 λέγων. Καί ό μέγας Παύλος, «ή λύπη», φησίν, «ή κατά κόσμον 
Θάνατον κατεργάζεται»14, θάνατον πάντως τής ψυχής' καί πά
λιν, «έγειραι ό καθεύδων καί ανάστα έκ τών νεκρών καί έπι-

9. Σοφ. Σειρ. 24, 21. 10. Λ ουκά  10,42.
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κατά καιρούς σέ ύπακοή καί σέ ήσυχία, με τά όποια ομαλύνον
τας τον πίνακα της 'ψυχής τον εκαμες κατάλληλο νά δεχθή καί 
νά διατηρήση τά θεία γράμματα. ’Αλλά ή ψυχή πού κυριεύθηκε 
τελείως άπό πόθο πνευματικής διδασκαλίας είναι τέτοιο πρά
γμα, ώστε δεν χορταίνει ποτέ άπό αυτήν.

7 Γι’ αυτό καί ή σοφία λέγει γιά τον εαυτό της, «αυτοί πού με 
τρώγουν θά πεινάσουν πάλι»9, καί ό Κύριος πού εβαλε στην 
ψυχή τον θείο αυτόν πόθο λέγει γιά τήν Μαρία πού έδιάλεξε 
την άγαθή αυτή μερίδα, δτι «δεν θ’ άφαιρεθή άπό αυτήν»10. ’Ε
σύ όμως χρειάζεσαι ϊσως τούς λόγους αυτούς καί γιά τις θυγα
τέρες τού μεγάλου βασιλέως πού ζούν υπό τήν παιδαγωγία 
σου11, καί μάλιστα τήν σύνεσι, πού ποθείς νά νυμφευθή άπό τό 
γένος σου με τον χορηγό της άφθαρσίας, τον όποιο μιμούμενη, 
όπως εκείνος άνέλαβε προς χάρι μας πράγματι τή μορφή μας, 
έτσι κι’ εσύ ύποδύθηκες τώρα τό πρόσωπο των άρχαρίων πού 
χρειάζονται διδασκαλία. Γι’ αύτό κι’ εγώ, άν καί δεν είμαι πλού
σιος σέ λόγους, καί μάλιστα τέτοιους λόγους, άλλά χάριν τής 
ύπακοής καί της εντολής νά δίδωμε σ’ αύτόν πού ζητεί12, θά 
εκπληρώσω τό χρέος τής αγάπης προς τον Χριστό άπό δσα εχω 
τώρα, φανερώνοντας τήν πρόθεσί μου.

Γνώριζε λοιπόν, Ιερή γερόντισσα, ή μάλλον άς μάθουν διά 
σου οί νεάνιδες πού έχουν άποφασίσει νά ζούν κατά Θεόν, δτι 
υπάρχει καί τής ψυχής θάνατος, τής φύσει άθάνατης. Διότι 
αύτό λέγει καί ό άγαπημένος θεολόγος* «υπάρχει άμαρτία πού 
οδηγεί στον θάνατο, καί υπάρχει άμαρτία πού δέν οδηγεί στον 
θάνατο13, εννοώντας εδώ ώς θάνατο οπωσδήποτε τον θάνατο 
τής ψυχής. Καί ό μέγας Παύλος λέγει, «η λύπη ή κατά κόσμον 
προετοιμάζει τον θάνατο»14, θάνατο οπωσδήποτε τής ψυχής. 
Καί πάλι, «σήκω, εσύ πού κοιμάσαι καί άναστήσου άπό τούς

11. ’Εννοούνται οί θυγατέρες τοΰ πριν άπό λίγο άποθανόντος ’Ανδρονί
κου Γ\

12. Ματθ. 5,42. 13. Α ' Ίω. 5, 16- 17. 14. В' Κορ. 7, 10.
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φαύσει σοι ό Χριστός»15. Έκ ποιων νεκρών έγερθήναι έγκελεύ- 
εται; Πάντως έκ των τεθανατωμένων ταΐς σαρκικαΐς έπιθυ- 
μίαις, αϊτινες στρατεύονται κατά τής ψυχής16. Διό και ό Κύριος 
νεκρούς είπε τούς έν τω ματαίω τούτω κόσμω ζώντας' τω yap 

5 αίτήσαντι των μαθητών άπελθεϊν έπί το θάψαι τον ϊδιον πατέρα 
ούκ ένέδωκεν, άλλ ’ έπέταξεν άκολουθεϊν, άφέντα τούς νεκρούς 
θάπτειν τούς έαυτών νεκρούς17. Νεκρούς ένταΰθα και τούς 
ζώνταζ εκείνους ώνόμασεν ό Κύριος, πάντως ώς κατά ψυχήν 
νενεκρωμένους.

9 Καθάπερ γάρ ό χωρισμός τής ψυχής άπο τού σώματος 
θάνατός έστι του σώματος, ούτως ό χωρισμός τού Θεού άπο 
τής ψυχής θάνατός έστι τής ψυχής18, και ούτός έστι κυρίως θά
νατος, ό τής ψυχής. Τούτον γάρ έδήλου και διά τής έν τω παρα
δείσου έντολής, δτε έλεγεν ό Θεός προς τον Άδάμ' «ή δ ’ αν 

is ήμέρμ φάγης άπο του άπηγορευμένου ξύλου, θανάτω άπο- 
θανή»19. Τότε γάρ έθανατώθη ή ψυχή αύτοΰ, διά τής παραβάσε- 
ως χωρισθεισα τού Θεού. Κατά σώμα γάρ ζών διετέλεσεν άπο 
τότε και είς το έξής μέχρι τριάκοντα και ένακοσίων ένιαυτών20.

10 Άλλ * ό διά τήν παράβασιν τή ψυχή προσγενόμενος θάνα- 
20 τος, ού τήν ψυχήν άχρειοΐμόνον και έπικατάρατον ποιεί τον άν

θρωπον, άλλά και αύτό τό σώμα πολύμοχθον και πολύπαθες 
και φθαρτόν άπεργασάμενος τέλος τω θανάτω παραδίδω σι. 
Τότε γάρ, μετά τήν έκ παραβάσεως του έντός άνθρώπου νέ- 
κρωσιν, ήκουσεν ό χοϊκός Άδάμ, δτι «έπικατάρατος ή γή έν τοϊς 

25 έργοις σου, άκάνθας και τριβόλους άνατελεϊ σοι, και έν ίδρώτι 
τού προσώπου σου φαγή τον άρτον σου, έως τού έπιστρέψαι σε 
είς γήν, έξ ής έλήφθης' δτι γή εί καί είς γήν έπιστρέψεις»21.

15. Έφεσ. 5,14. 16. Α ’ Πέτρ. 2,11. 17. Μ ατθ. 8,22.



ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΧΗΝ ΞΕΝΗΝ, ΠΕΡΙΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΣ 357

νεκρούς, καί θά σου φέξη ό Χριστός»15. ’Από ποιους νεκρούς 
παραγγέλλει νά εγερθη; 'Οπωσδήποτε άπό τούς θανατωμένους 
με τις σαρκικές επιθυμίες, πού εκστρατεύουν κατά της ψυχής16. 
Γι’ αυτό καί ό Κύριος ώνόμασε νεκρούς αυτούς πού ζούν στον 
μάταιο αυτό κόσμο* διότι δεν υποχώρησε στον μαθητή πού έζή- 
τησε V άπέλθη γιά νά θάψη τον πατέρα του, αλλά τον διέταξε 
νά τον άκολουθήση άφήνσντας τούς νεκρούς νά θάπτουν τούς 
νεκρούς των17. Νεκρούς λοιπόν ώνόμασε εδώ ό Κύριος καί εκεί
νους τούς ξώντες, οπωσδήποτε ώς νεκρωμένους κατά τήν ψυχή.

"Οπως δηλαδή ό χωρισμός της ψυχής άπό τό σώμα είναι 
θάνατος τού σώματος, έτσι ό χωρισμός τού Θεού άπό τήν ψυχή 
είναι θάνατος της ψυχής* κι9 αυτός είναι ό κυρίως θάνατος, ό 
θάνατος τής ψυχής18. Αυτόν βέβαια έδήλωσε ό Θεός καί με τήν 
εντολή στον Παράδεισο, όταν έλεγε προς τόν Άδάμ* «τήν ήμερα 
πού θά φάγης άπό τό άπαγορευμένο ξύλο, θά σε εύρη ό θάνα
τος»19. Πράγματι, τότε έθανατώθηκε ή ψυχή του, άφού με τήν 
παράβασι έχωρίσθηκε άπό τόν Θεό. Διότι άπό τότε καί στο έξης 
συνέχισε νά ζή κατά τό σώμα μέχρι εννιακόσια τριάντα έτη20.

10 9Αλλ9 ό θάνατος πού προξενήθηκε στην ψυχή άπό τήν 
παράβασι δεν άχρειώνει μόνο τήν ψυχή καί δεν καθιστά μόνο 
τόν άνθρωπο επικατάρατο, αλλά καί τό ϊδιο τό σώμα, άφού τό 
έκαμε πολύμοχθο καί πολύπαθες καί φθαρτό, τέλος τό παραδί
νει στον θάνατο. Διότι τότε, έπειτα άπό τήν νέκρωσι τού εσωτε
ρικού άνθρώπου λόγω τής παραβάσεως, ακούσε ό χοϊκός 9Α- 
δάμ, δτι «ή γη θά είναι επικατάρατη σχετικά με τά έργα σου καί 
θά σού παραγάγη άγκάθια καί τριβόλια, καί μέ ιδρώτα τού 
προσώπου σου θά φάγης τόν άρτο σου, μέχρι πού νά έπιστρέ- 
ψης στή γη άπό τήν όποια έχεις ληφθη* διότι γη είσαι καί στή 
γη θάέπιστρέψης»21.

18. Βλ. 'Ομιλία 16,7 (ΕΠΕ τ.9,434).
20. Γεν. 5,5. 21. Γεν. 3,19.

19. Γεν. 2,17.
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11 Ei δε καί κατά την μέλλουσαν έκείνην παλιγγενεσίαν εν τη 
άναστάσει των δικαίων καί τα των άνομων καί αμαρτωλών 
άνίσταται σώματα, άλλ’ είς το παραδοθήναι τω δευτέρω θα- 
νάτω»22, τη κολάσει έκείνη τη αίωνίω, τω άκοιμήτω

5 σκώληκι23, τω των όδόντων βρυγμώ24, τω έξωτέρω καί ψηλα
φητό) σκότει25, τη σκοτεινή καί άσβέστω τον πυράς γεέννη26, 
κατά τον λέγοντα προφήτην, δτι «έκκαυθήσονται οί άνομοι кал 
oi άμαρτωλοί άμα καί ούκ έσται ό σβέσων»27. Τοΰτό γάρ έστιν 
ό δεύτερος θάνατος28, καθάπερ Ιωάννης διά τής Αποκαλύψεως 

ίο έδίδαξεν ήμάς. "Ακούε δη καί τον μεγάλου Παύλου λέγοντος' 
«ει κατά σάρκα ζήτε, μέλλετε άποθνήσκειν εί δε πνεύματι τάς 
πράξεις τού σώματος θανατουτε, ζήσεσθε»29- ζωήν γάρ ένταΰθα 
καί θάνατον τον έπί του μέλλοντος αίώνος λέγει' ζωήν μεν τήν 
άπόλαυσιν τής άιδίου βασιλείας, θάνατον δε τήν διαιωνίζουσαν 

is έκείνην κόλασιν.

12 Ή τής έντολής του Θεού τοιγαρουν παράβασις πρόξενος γί
νεται παντός θανάτου καί ψυχή καί σώματι, καί του κατά τον 
νυν αιώνα καί του κατά τήν άτελεύτητον έκείνην κόλασιν. Καί 
ούτός έστιν ό κυρίως θάνατος, το διαζευχθήναι τήν ψυχήν τής

2ο θείας χάριτος καί τη άμαρτίφ συζυγήναι. Ούτος τοΐς νουν έχουσι 
φευκτός όντως και φρικτός ό θάνατος. Ούτος τοΐς εό φρονοΰσι 
καί τής έν γεέννη κολάσεως φρικωδέστερος. Τούτον καί ημείς 
φύγωμεν πάση δυνάμει' πάντα ρίψωμεν, πάντα προώμεθα, πά- 
σιν άποταξώμεθα καί σχέσεσι καί πράξεσι καί βουλήμασιν, όσα 

25 κατασύρει καί διΐστησι Θεού καί τον τοιουτον συνίστησι θάνα
τον. Ό γάρ τούτον φοβηθείς τε καί φυλαξάμενος σαρκός ού δεί- 
σει προσερχόμενον θάνατον, ένοικον έχων τήν όντως ζωήν, 
ήτις τφ θανάτφ μάλλον προσκταται τό άναφαϊρετον. Ώς γάρ ό

22. Άποκ. 20,14. 23. Μάρκ. 9,44. 24. Ματθ. 8,12.
25. Ματθ. 8,12. 26. Ματθ. 5,22. 27. 1ер. 4,4.
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11 ’Ά ν πάλι καί κατά την μέλλουσα εκείνη παλιγγενεσία, 
στην άνάστασι των δικαίων, άνασταίνονται καί τά σώματα των 
άνομων καί άμαρτωλών, αυτό συμβαίνει γιά νά παραδοθοΰν 
στον δεύτερο θάνατο22, σ’ εκείνη την αιώνια κόλασι, στον άκοί- 
μητο σκώληκα23, στον βρυγμό των όδόντων24, στο εξώτερο καί 
ψηλαφητό σκότος25, στη σκοτεινή καί άσβεστη γέεννα τού πυ
ράς26, σύμφωνα με τά λόγια τού προφήτη «θά πυρποληθούν οί 
άνομοι καί οί άμαρτωλοί μαζί καί δεν θά ύπάρχη κανείς νά 
σβήση τη φωτιά»27. Διότι αυτό είναι ό δεύτερος θάνατος, δπως 
μάς έδίδαξε ό ’Ιωάννης διά της ’Αποκαλύψεως28. Ακούσε λοι
πόν καί τον μεγάλο Παύλο νά λέγη* «άν ζήτε κατά σάρκα, πρό
κειται νά πεθάνετε, άν όμως θανατώνετε τις πράξεις τού σώμα
τος με τό πνεύμα, θά ζήσετε»29. Ζωή βέβαια καί θάνατο εδώ εν
νοεί τον στον μέλλοντα αιώνα* ζωή μεν την άπόλαυσι της αιώ
νιας βασιλείας, θάνατο δε εκείνη την αιώνια κόλασι.

12 Επομένως ή παράβασις τής εντολής τού Θεού γίνεται 
πρόξενος κάθε θανάτου καί στην ψυχή καί στο σώμα, κι’ αυτού 
πού άνήκει στον σημερινό κόσμο κι’ εκείνου πού άνήκει στην 
άτελείωτη εκείνη κόλασι. Κι’ αυτός είναι ό κυρίως θάνατος, τό 
νά διαζευχθή ή ψυχή τη θεία χάρι καί νά συζευχθή την άμαρ- 
τία. Αυτός είναι γιά όσους έχουν νού ό πράγματι άποφευκτός 
καί φρικτός θάνατος. Αυτός είναι γιά τούς έχέφρονες φρικωδέ- 
στερος άπό την κόλασι στη γέεννα. Αυτόν άς άποφύγωμε κι’ 
εμείς με κάθε δύναμι* άς άπορρίψωμε τά πάντα, άς άποπέμψωμε 
τά πάντα, άς άπαρνηθούμε τά πάντα, σχέσεις καί πράξεις καί 
βουλή ματα, όσα παρασύρουν καί άποχωρίζουν άπό τον Θεό 
καί προκαλούν τον θάνατο αυτόν. Διότι εκείνος πού έφοβήθηκε 
αυτόν κι’ έφυλάχθηκε άπό αύτόν, δεν θά φοβηθή θάνατο σαρ- 
κός πού επέρχεται, άν εχη ενοικη την άληθινη ζωή, ή όποια 
άποκτά τό άναφαίρετο περισσότερο με τον θάνατο. "Οπως

28. Άποκ. 20,14. Βλ. καί Περί Θεοποιοΰ μεθέξεως 8, Συγγράμματα Β', 
144, καί Μ. Βασιλείου,‘ΌησυκΙστιν αίτιος των κακώνό Θεός, 7,PG 31,345Α.

29. Ρωμ 8,13.
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τής ψνχής θάνατος ό κυρίως Θάνατός έστιν, οΰτω και ή ζωή τής 
ψυχής κυρίως υπάρχει ζωή.

13 Ζωή δέ έστι τής ψυχής ή πρός Θεόν ένωσις, ώσπερ και 
του σώματος ή πρός ψυχήν ένωσις30. Ώς yap διά τής παραβάσε-

5 ως τής έντολής του Θεού διαιρεθεΐσα ή ψυχή τεθανάτωται, 
οΰτω δι’ υπακοής τής έντολής τφ Θεφ αύθις ένωθεΐσα ζωο
ποιείται. Διά τουτό φησιν εν εΰαγγελίοις ό Κύριος, δτι «τά ρήμα
τα ά έγώ λαλώ, Πνεϋμά είσι και ζωή είσι»31. Τούτο δε και ό 
πείρο, μαθών Πέτρος, πρός αυτόν έλεγεν, δτι «ρήματα ζωής 

ίο αιωνίου έχεις»32. Αλλά ρήματα ζωής αιωνίου τοΐς ύπακούουσι, 
τοΐς δε παρακούουσιν ή έντολή τής ζωής αυτή γίνεται εις θάνα
τον33. Οΰτω γάρ και οι άπόστολοι, Χρίστου εύωδία δντες, τοΐς 
μεν ήσαν όσμή θανάτου είς Θάνατον, τοΐς δε ζωής όσμή είς 
ζωήν34.

14 Ή δε ζωή πάλιν αΰτη, οΰ τής ψυχής έστι μόνον, άλλα και 
του σώματος· άπαθανατίζει γάρ και τούτο διά τής άναστάσεως, 
ού τής θνητότητος μόνον άπολυτρουμένη, πρός δε ταύτη και του 
μηδέποτε λήγοντος θανάτου, τής μελλούσης κολάσεως έκείνης. 
Χαρίζεται γάρ και αύτφ τήν έν Χριστφ άίδιον ζωήν, τήν άπο-

20 νον, τήν άνοσον, τήν άλυπον, τήν όντως άθάνατον. Ώς γάρ τφ  
τής ψυχής θανάτω, τουτέστι τή παραβάσει και τή άμαρτίμ, ό θά
νατος ΰστερον έπηκολούθησε και τό είς γήν άναλυθήναι και γε- 
νέσθαι χοΰν, και τφ σωματικφ Θανάτφ πάλιν ή έν τφ ή.δη κα
ταδίκη τής ψυχής, οΰτω και τή άναστάσει τής ψυχής, δ έστιν ή 

25 δι ’ ύπακοής των θείων έντολων πρός αύτόν έπιστροφή, ή του 
σώματος ΰστερον έψεται άνάστασις, ένωθέντος αύθις τή ψυχή. 
Καϊ τή άναστάσει ταύτη έψεται ή όντως άφθαρσία και τό συν- 
διαιωνίζειν τους ήξιωμένους τφ Θεφ, πνευματικούς γενομέ-

30. Βλ. Μ. Βασιλείου, Ανατρεπτικός ’Απολογητικού Εύνομίου, 2,19.



ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΧΗΝ ΞΕΝΗΝ, ΠΕΡΙΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΣ 361

δηλαδή ό θάνατος τής ψυχής είναι ό κυρίως θάνατος, έτσι κι* ή 
ζωή τής ψυχής είναι ή κυρίως ζωή.

Ζωή δε τής ψυχής είναι ή ενωσις προς τον Θεό, όπως καί 
του σώματος ζωή είναι ή ενωσις προς τήν ψυχή30. "Οπως δηλα
δή ή ψυχή, όταν άποσπάσθηκε άπό τον Θεό διά τής παραβάσε- 
ως τής εντολής έθανατώθηκε, έτσι καί όταν διά τής ύπακσής 
προς τήν εντολή ένωθή πάλι με τον Θεό, ζωοποιείται. ΙΥ αυτό 
λέγει ό Κύριος στά ευαγγέλια* «τά λόγια που κηρύττω εγώ είναι 
Πνεύμα καί ζωή»31. Αύτό έλεγε προς αύτόν καί ό Πέτρος πού τό 
έμαθε με τήν πείρα, «έχεις λόγια αιώνιας ζωής»32* άλλα λόγια 
αιώνιας ζωής γιά εκείνους πού ύπακούουν, ενώ γιά εκείνους 
πού παρακούουν αύτή ή εντολή τής ζωής προκαλεί θάνατο33. 
’Έτσι καί οί ’Απόστολοι, πού είναι εύωδία Χριστού, σε άλλους 
ήταν οσμή πού προξενεί θάνατο, καί σε άλλους οσμή πού χαρί
ζει ζωή34.

Αύτή ή ζωή πάλι δεν είναι μόνο τής ψυχής, αλλά καί τού 
σώματος. Διότι διά τής άναστάσεως άπαθανατίζει κι αύτό, άπο- 
λυτρουμένη όχι μόνο άπό τή θνητότητα, άλλά έκτος αυτής, καί 
άπό τον άτελείωτο θάνατο, άπό έκείνη τή μέλλουσα κόλασι. 
Διότι χαρίζει καί σ’ αύτό τήν αιώνια ζωή στο Χριστό, τήν άκο- 
πη, τήν άνοση, τήν άλυπη, τήν άληθινά άθάνατη. "Οπως δηλα
δή τον θάνατο τής ψυχής, δηλαδή τήν παράβασι καί τήν άμαρ- 
τία, έπηκολούθησε έπειτα ό θάνατος τού σώματος καί ή διάλυ- 
σίς του στή γή καί ή μεταβολή του σέ χώμα, καί τον σωματικό 
θάνατο πάλι άκολούθησε ή καταδίκη τής ψυχής στον άδη, έτσι 
καί την άνάστασι τής ψυχής, δηλαδή τήν επιστροφή προς τον 
Θεό διά τής ύπακοής τών θείων εντολών, θ’ άκολουθήση έπειτα 
ή άνάστασις τού σώματος, άφού ένωθή πάλι μέ τήν ψυχή. Κι’ 
αυτήν τήν άνάστασι θ’ άκολουθήση ή πραγματική άφθαρσία 
καί ή συνδιαιώνισις τών άξιωμένων με τον Θεό, άφού γίνουν

31. Ίω. 6, 63.
33. Ρωμ. 7 , 10.

32. Ίω. 6,68.
34. Β'Κορ. 2,16.
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νους άντι σαρκικών και ώς άγγέλους Θεού διαιτωμένους έν τφ 
ούρανφ.

15 «Αρπαγησόμεθα» γάρ, φησίν, «έν νεφέλαις εις άπάντησιν 
του Κυρίου εις άέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω έσόμεθα»16 35.

5 Καθάπερ γάρ ό του Θεού Υιός άνθρωπος γενόμενος διά φιλαν
θρωπίαν άπέθανε σαρκί, χωρισθείσης μεν αύτου τής ψυχής άπο 
του σώματος, μή χωρισθείσης δε τής θεότητος, διό και το σώμα 
άναστήσας έαυτου άνέλαβεν εις ουρανόν έν δόξη, οΰτω кал οι 
κατά Θεόν ένταυθα ζήσαντες' έν γάρ τώ χωρίζεσθαι του σώμα- 

ιο τος, του Θεού μή χωριζόμενοι, έν τή άναστάσει και το σώμα 
άναλήψονται προς τον Θεόν, συνεισιόντες εν χαρά άνεκλαλήτω 
δπου πρόδρομος ύπερ ήμών είσήλθεν Ιησούς36 кал τής μελλού- 
σης άποκαλυπτεσθαι δόξης37 εν Χριστώ συναπολαύοντες. Ου 
γάρ δη τής άναστάσεως μόνης, άλλά και τής του Κυρίου άναλή- 

ΐ5 ψεως κοινωνοι γενήσονται και πάσης τής θεοειδούς ζωής38’ 
άλλ’οόχί και οί κατά σάρκα ζήσαντες ένταυθα και μηδεμίαν εύ- 
ρεθέντες κοινωνίαν έχοντες προς τον Θεόν έν τή ώρμ τής έξό- 
δου. Εί γάρ και πάντες άναστήσονται, άλλ’ έκαστος, φησίν, έν 
τώ ίδίω τάγματι39. Ό μεν πνεύματι τάς πράξεις του σώματος έν- 

2ο ταϋθα θανατώσας, έκεΐ ζήσεται την μετά Χρίστου θείαν και όν
τως άίδιον ζωήν’ ό δε σαρκος έπιθυμίαις кал παθήμασι το πνεύ
μα ένταυθα θανατώσας, μέλλει, φευ, τφ δημιουργφ και προ- 
ξένω τής κακίας έκεΐ συγκαταδικάζεσθαι και τή άνυποίστω και 
άκαταλήκτω κολάσει παραδίδοσθαι, δ έστιν ό δεύτερος θάνα- 

25 τος40 και άδιάδοχος.

16 Που γάρ έσχε την άρχήν ό όντως θάνατος, ό ποιητικός και 
πρόξενος кал ψυχή кал σώματι του τε πρόσκαιρου θανάτου και 
του αιωνίου; οόκ έν τή χώρο, τής ζωής; Διά τούτο και παραυτά,

35. Α ’ θεσσ. 4,17. 36. Έβρ. 6,20. 37. Α ’ Πέτρ. 5,1.
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πνευματικοί άντί σαρκικών, οπότε θά ζοϋν ώς άγγελοι του 
Θεοΰ στον ουρανό.

15 Διότι λέγει, «θ’ άρπαγοΰμε στά σύννεφα, γιά νά συναντή
σομε τον Κύριο στον άέρα, κι5 έτσι θά είμαστε πάντοτε μαζί μέ 
τον Κύριο»35. "Οπως δηλαδή ό ΥΙός τού Θεού, άφού έγινε άν
θρωπος από φιλανθρωπία, έπέθανε μόνο σαρκικά, διότι έχωρί- 
σθηκε βέβαια ή ψυχή του άπό τό σώμα, δεν έχωρίσθηκε όμως 
άπό τη θεότητα, γι’ αυτό άνέστησε τό σώμα του καί τό άνέλαβε 
στον ουρανό μέ δόξα* έτσι καί όσοι εζησαν εδώ κατά μίμησι τού 
Θεού. Διότι αυτοί μέ τό νά χωρίζονται άπό τό σώμα, χωρίς νά 
χωρίζονται άπό τον Θεό, κατά την άνάστασι θ’ άναλάβουν καί 
τό σώμα προς τον Θεό, συνεισερχόμενοι μέ άνέκφραστη χαρά 
εκεί, όπου είσηλθε γιά χάρι μας ό "Ιησούς36, καί συναπολαύον- 
τας τη δόξα τού Χριστού πού πρόκειται ν’ άποκαλυφθη37, καθ’ 
όσον θά γίνουν κοινωνοί όχι μόνο της άναστάσεως, άλλά καί της 
άναλήψεως τού Κυρίου καί όλης της θεοειδούς ζωής38, άλλά δέν 
θά επιτύχουν τό ϊδιο καί όσοι εζησαν εδώ κατά σάρκα κι" εύρέ- 
θηκαν ότι δέν έχουν καμμιά κοινωνία μέ τον Θεό κατά την ώρα 
της εξόδου τους άπό τη ζωή. Διότι άκόμη καί όλοι άν άναστη- 
θούν, λέγει, ό καθένας πάντως θά άναστηθη στην αντίστοιχη 
τάξι του38 39. "Οποιος έθανάτωσε μέ τό πνεύμα τις πράξεις τού 
σώματος εδώ, θά ζήση εκεί μαζί μέ τον Χριστό την θεία καί 
πράγματι αιώνια ζωή. "Οποιος όμως έθανάτωσε εδώ μέ τις επι
θυμίες καί τά πάθη της σαρκός τό πνεύμα, πρόκειται, άλλοίμο- 
νο, νά συγκαταδικασθη εκεί μέ τον δημιουργό καί πρόξενο της 
κακίας καί νά παραδοθη στην άφόρητη καί άτελείωτη κόλασι, 
πού είναι ό δεύτερος καί άδιάδοχος θάνατος40.

16 Πού δηλαδή είχε την άρχή ό πραγματικός θάνατος, ό ποι
ητικός καί πρόξενος τόσο τού πρόσκαιρου όσο καί τού αιώνιου 
θανάτου στην ψυχή καί στο σώμα; "Οχι στη χώρα της ζωής; Γι’

38. Βλ. 'Ομιλίαν 21 Περί άναλήψεως, 6 κά.
39. Α ' Κορ. 15,25. 40. ’Αποκ. 20,14.
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φεΰ, ό άνθρωπος την έκ του παραδείσου του Θεού καταδεδίκα- 
σται υπερορίαν, ώς Θανατηφόρον και Ακατάλληλον τφ Θείω 
παραδείσω κτησάμενος ζωήν ώστε και ή όντως ζωή, ή και 
ψυχή και σώματι πρόξενος τής άθανάτου και όντως ζωής, έν 

5 τφ τόπω τούτω του θανάτου έζει την άρχήν και ό μη σπεύδων 
κτήσασθαι αύτήν κατά ψυχήν ένταΰθα μη κεναΐς έλπίσιν άπατά- 
τω έαυτόν41, ώς λήψεται αύτήν έκεΐ, μηδ’ έλπιζέτω λήψεσθαι 
τήν του Θεού φιλανθρωπίαν έν έκείνω τφ καιρφ. Τότε yap και
ρός άνταποδόσεως και έκδικήσεως42, άλλ’ ου συμπάθειας кал 

ίο φιλανθρωπίας· καιρός άποκαλύψεως θυμοΰ και όργής και δι- 
καιοκρισίας Θεού ■ καιρός έπιδείξεως τής κραταιας και ύψηλής 
χειρός?3, κινουμένης εις κόλασιν τών Απειθών. Ούαι τφ έμπε- 
σόντι εις χεϊρας Θεού ζώντος44' ούαι τφ έκεΐ πειρωμένω του 
θυμού Κυρίου, και μή έντευθεν έκ του φόβου του προς τον Θεόν 

is γνωρίσαντι τό κράτος τής όργής αύτου και δι ’ έργων προμνη- 
στευσαμένω τό φιλάνθρωπον αύτου' τούτου γάρ ό παρών και
ρός. Δι ’ αύτό μέντοι και τήν ζωήν ταύτην ό Θεός συνεχώρησεν 
ήμΐν, τόπον μετάνοιας παρεχόμενος. Εί γάρ μή τούτο ήν, εύθυς 
άμαρτών ό άνθρωπος και τής ζωής ταύτης έστέρητο άν τί γάρ 

го ήν όφελος αύτής;

17 Διό ούδέ ή άπόγνωσις δλως έχει χώραν έν άνθρώποις, εί 
και ό πονηρός ποικίλως ύποβάλλει ταύτην, ού τοΐς άδιαφόρως 
ζώσι μόνον, άλλ’ έστιν ότε кал τοΐς άγωνιζομένοις. Επειδή γάρ 
καιρός μετάνοιας ό τής ζωής έστι καιρός, αύτό τούτο τό ζήν έτι 

25 τόν ήμαρτηκότα τφ βουλομένω έπιστρέφειν προς Θεόν έγγυά- 
ται τήν παρ’αύτοΰ ύποδοχήν. Τή γάρ ένταΰθα ζωή τό αύτεζού- 
σιον σύνεστιν Αεί' τφ δε αύτεξουσίω ύπόκειται ώς ύλη ή όδός 
τής Ανωτέρω δεδειγμένης ζωής και τού θανάτου, όπερ άν τού-

41. Πρβλ. Έψεσ. 5,6. 42. Βλ. Ήσ. 63,4 Ιερ. 28,6.
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αυτό καί άμέσως, άλλοίμονο, ό άνθρωπος καταδικάσθηκε σ’ 
εξορία άπό τον παράδεισο του Θεού, διότι άπέκτησε θανατηφό
ρα καί άκατάλληλη γιά τον θειο παράδεισο ζωή. "Ωστε καί ή 
πραγματική ζωή, αυτή πού είναι πρόξενος της πραγματικής 
ζωής στην 'ψυχή καί στο σώμα, στον τόπο αυτόν τού θανάτου θά 
εχη την άρχή, καί όποιος δεν σπεύδει V άποκτήση την άληθινή 
ζωή εδώ κατά ψυχήν, νά μή άπατά τον εαυτό του με κενές ελπί
δες41, ότι θά τήν λάβη εκεί, ούτε νά έλπίζη ότι θά λάβη τή φιλαν
θρωπία τού Θεού σ’ εκείνο τον καιρό. Διότι τότε θά είναι καιρός 
άνταποδόσεως καί τιμωρίας42, όχι συμπάθειας καί φιλανθρω
πίας* καιρός έκδηλώσεως τού θυμού, της οργής καί τής δικαιο- 
κρισίας τού Θεού, καιρός έπιδείξεως τού κραταιού καί υψηλού 
χεριού43 που κινείται γιά κολασμό τών άπειθών. ’Αλλοί-μονο σ’ 
αυτόν πού έπεσε στά χέρια τού ζωντανού Θεού44* άλλοίμονο σ’ 
αυτόν πού δοκιμάζει εκεί τον θυμό τού Κυρίου, καί πού δεν 
έγνώρισε εδώ άπό τον φόβο προς τον Θεό τή δύναμι της οργής 
του καί δεν προμνηστεύθηκε με έργα τή φιλανθρωπία του* διότι 
δικός του είναι ό παρών καιρός. ΙΥ αυτό βέβαια ό Θεός μάς 
παραχώρησε καί τή ζωή αυτή, προσφέροντάς την ώς τόπο μετά
νοιας. Διότι άν δεν ήταν αυτός ό λόγος, ό άνθρωπος άμέσως 
μόλις άμάρτησε θά έστερεΐτο καί τής ζωής αυτής* διότι ποιά θά 
ήταν ή ώφέλεια άπό αυτήν;

17 Γι’ αύτό δεν έχει καμμιά θέσι άνάμεσα στούς άνθρώπους ή 
άπόγνωσις, άν καί ό Πονηρός τήν υποβάλλει με ποικίλους τρό
πους, όχι μόνο <f εκείνους πού ζούν άδιάφορα, άλλά μερικές φο
ρές καί στούς άγωνιστάς. Επειδή δηλαδή ό καιρός τής ζωής εί
ναι καιρός μετάνοιας, τό γεγονός καί μόνο ότι ζή άκόμη ό αυ
τός πού άμάρτησε γι’ αυτόν πού θέλει νά έπιστρέψη προς τον 
Θεό έγγυάται τήν άπό αυτόν υποδοχή. Διότι μέ τήν εδώ ζωή 
συνυπάρχει πάντοτε τό αυτεξούσιο καί στο αυτεξούσιο ύπόκει- 
ται ώς ύλη ή οδός τής παραπάνω σημειωμένης ζωής καί τού

43. Βλ. Ήα 5,25κά.
44. Βλ. Έβρ. 10, 31.
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των έκαστος ανθρώπων βούλοιτο έλέσθαι ή φυγεϊν, ώς δυνατόν 
δν κτήσασθαι όπότερον θέλει. Που ούν έξει χώραν ή άπόγνω- 
σις, πάντοτε και πάντων δυναμένων, όπηνίκα βουλοιντο, την 
αιώνιον κτήσασθαι ζωήν;

18 Αλλ’ όρας το μέγεθος τής φιλανθρωπίας του Θεού; Την 
άρχήν ου δίκη δικαία χρήται καθ’ ήμών άπειθησάντων, άλλα 
μακροθυμών, παρέχει τον τής έπιστροφής καιρόν' έν τφ καιρφ 
τούτω τής μακροθυμίας έξουσίαν δίδωσιν ήμϊν, έάν θελήσω- 
μεν, υίοποιηθήναι τούτω· τί λέγω υίοποιηθήναι; ένωθήναι

ίο τούτω και έν Πνεύμα γενέσθαι μετ' αύτοΰ45' άλλα και έν τφ 
καιρφ τούτω τής μακροθυμίας, έάν την έναντίαν ήμεϊς βαδίσω- 
μεν και άγαπήσωμεν τον θάνατον μάλλον τής άληθινής ζωής, 
αυτός την δεδομένην έξουσίαν ούκ άφαιρεΐται. Και ού μόνον ουκ 
άφαιρειται, άλλα και άνακαλεΐται кал περιέρχεται ζητών και 

is έπιστρέφων προς τα έργα τής ζωής, κατά την παραβολήν τού 
άμπελώνος46, άπό πρωίας μέχρι και αύτής τού βίου τής έσπέ- 
ρας. Αλλά τίς ό καλών τε και μισθούμενος; Ό Πατήρ τού Κυ
ρίου ήμών Ιησού Χριστού кал Θεός πάσης παρακλήσεως47. Τίς 
είς ήν καλεΐ προς έργασίαν άμπελον; Ό τού Θεού Υιός, ό είπών, 

20 «έγώ είμι ή άμπελος»48, και γάρ «ούδεις δύναται προς τον Χρι
στόν έλθεΐν», ώς αύτός είπεν έν Εύαγγελίοις, «εί μή ό Πατήρ 
έλκυσει αύτόν»49. Τίνες δή τά κλήματα; Ημείς' αύτοΰ γάρ αύθις 
άκουσον λέγοντος, «ύμεϊς έστε τά κλήματα, ό Πατήρ μου ό γε
ωργός έστιν»50. 19

19 Ό γούν Πατήρ διά τού Υίοΰ, καταλλάσσων έαυτφ ήμάς, 
μή λογιζόμένος τά παραπτώματα ήμών51, ούχ ώς προσκειμέ
νους τοις έργοιςτοϊςάτόποις, άλλ’ώς άργους καλεΐ, καΐτοι και ή 
άργία άμαρτία έστί' кал υπέρ άργοΰ γάρ λόγου λόγον δώσομεν52. 
Αλλ’ δπερ έφην, τάς προύπηργμένας έκάστω άμαρτίας ό Θεός
45. Β λ .Λ ’ Κορ. 6,17. 46. Μ ατθ. 20,1έέ. 47. Β ' Κορ. 1,3.
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θανάτου, οποίο άπό αυτά θά ήθελε κάθε άνθρωπος να διάλεξη 
ή ν’ άποφύγη. Που λοιπόν θά εχη θέσι ή άπόγνωσις, άφοΰ πάν
τοτε και όλοι μπορούν, εάν θά ήθελαν, ν’ άποκτήσουν την αιώ
νια ζωή;

18 ’Αλλά βλέπεις τό μέγεθος τής φιλανθρωπίας του Θεού; 
Στην άρχή δεν χρησιμοποιεί δίκαια καταδίκη εναντίον μας γιά 
την άπείθειά μας, άλλά, δείχνοντας μακροθυμία, παραχωρεί τον 
καιρό τής επιστροφής και σ’ αυτόν τον καιρό τής μακροθυμίας 
μάς δίδει εξουσία, αν θελήσωμε, νά υίοποιηθοΰμε άπό αυτόν τί 
λέγω νά υίοποιηθοΰμε; νά ενωθούμε μέ αυτόν καί νά γίνωμε ένα 
πνεύμα μαζί του45, άλλά καί σ’ αυτόν τον καιρό τής μακροθυ
μίας, άν εμείς βαδίσομε τον άντίθετο δρόμο καί άγαπήσωμε τον 
θάνατο περισσότερο άπό την άληθινή ζωή, αυτός δεν άφαιρεΐ 
την δοσμένη εξουσία. Καί όχι μόνο δεν την άφαιρεΐ, άλλά καί 
μάς άνακαλεΐ, περιέρχεται ζητώντας μας καί έπαναφέροντάς 
μας προς τά έργα τής ζωής, σύμφωνα μέ την παραβολή του 
άμπελώνος46, άπό τό πρωί μέχρι την εσπέρα του βίου άκόμη. 
"Αλλά ποιος αίναι αυτός πού καλεΐ καί μισθώνει; Ό  Πατήρ του 
Κυρίου μας Ίησοΰ Χρίστου καί Θεός κάθε παρακλήσεως47. 
Ποιος είναι αυτός πού καλεΐ γιά έργασία στην άμπελο; Ό  Υιός 
του Θεού πού είπε, «εγώ είμαι ή άμπελος»48. Διότι κανείς δεν μπο
ρεί νά ελθη προς τον Χριστό, όπως είπε ό ίδιος στά Ευαγγέλια, 
άν δέν τον έλκύση ό Πατήρ49. Ποιοι πάλι είναι τά κλήματα; 
Εμείς. Διότι άκου σε πάλι τον ίδιο πού λέγει, «εσείς είσθε τά 
κλήματα, καί ό Πατήρ μου είναι ό γεωργός»50.

19 Ό  Πατήρ λοιπόν διά του Υίοΰ συμφιλιώνοντάς μας με τον 
εαυτό του χωρίς νά ύπολογίζη τά παραπτώματά μας51, μάς 
προσκαλεΐ όχι ώς προσκολλη μένους στά άτοπα έργα, άλλά ώς 
άργούς, άν καί βέβαια καί ή άργία είναι άμαρτία, διότι καί γιά 
τήν άργία θά δώσωμε λόγο52. ’Αλλά, όπως είπα, ό Θεός παρα-

4& Ίω. 15,1. 49. Ίω. 6,44.
51. Β' Κορ. 5,19. 52. Ματθ. 12,36.

50. Ίω. 15,1*5.
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όπερορών πάλιν καί πάλιν έκκαλεΐται. Καλεΐ δε τί ποιήσοντας; 
έργασομένονς εις τον άμπελώνα' τούτο δέ έστι πονεϊν ύπερ των 
κλημάτων, δηλονότι ύπερ έαυτών είτα, βαβαι του άνεικάστου 
μεγέθους τής φιλανθρωπίας, кал μισθόν ήμιν έπαγγέλλεται και 

5 δίδωσιν ύπερ έαυτών πονούσιν. "Ελθετε, φησί, λάβετε ζωήν 
αιώνιον, ύπ’έμού δαψιλώς χορηγουμένην και του καμάτου τής 
όδοιπορίας και αύτου του θελήσαι ταύτην παρ’ έμοΰ λαβεΐν ώς 
αύτος όφείλων έκτίσω τον μισθόν.

20 Τις ούκ όφείλει λύτρα τφ του θανάτου λυτρωτή; Τις ούχ 
ίο όμολογεΐ χάριτας τω δοτήρι τής ζωής; Ό δε και προσκαταβα- 

λειν έπαγγέλλεται μισθόν, και μισθόν άπόρρητόν. «Έγώ γάρ 
ήλθον», φησΐν, «ϊνα ζωήν έχω σι και περισσόν εχωσι»53. Τί το 
περισσόν; Το μή συνεΐναι μόνον και συζήν, άλλα και εις άδελ- 
φους αύτφ τελέσαι και συγκληρονόμους. Τούτο δή το περισσόν, 

is ώς έοικεν, ό διδόμενος έστι μισθός τοϊς προσδραμοΰσι τή ζωο
ποιώ άμπέλω και κλήμα χρηματίσασιν αύτής και ύπερ έαυτών 
καμοϋσι και έαυτους καλλιεργήσασι. Τί πράξασι; Πρώτον μεν 
περιτεμοΰσι παν δ,τι περιττόν και μή συντελές έστιν, άλλα και 
προσιστάμενον, είς τό ένεργεΐν καρπούς άξιους τής θείας άπο- 

20 θήκης. Τίνα ταΰτα; Πλούτον, τρυφήν, δόξαν τήν ματαίαν, πάντα 
τα ρέοντα και παριόντα, παν πάθος ψυχής τε και σώματος βδε- 
λυκτόν και πονηρόν, πάντα τον έν μετεωρισμφ τής διανοίας 
συρφετόν, παν άκουσμα και θέαμα και πάντα λόγον βλάβην πα- 
ραπέμψαι δυνάμενον είς τήν ψυχήν. ’Εάν γάρ μή ταύτά τις έκκό- 

25 πτειν και περικαθαίρειν τήν βλάστην τής καρδίας διά μεγίστης 
ποιήται σπουδής, καρπόν είς ζωήν αιώνιον54 ού μήποτε ένέγκη. 
Δυνατόν μεν ούν και τοϊς έν συζυγία ζώσι τής καθαριότητος άν- 
τιποιεΐσθαι ταύτης, άλλάμετά πλείστης όσης δυσκολίας.
53. Ίω. 10,10.
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βλέπει τις προϋπάρχουσες στον καθένα αμαρτίες καί μάς καλει 
πάλι καί πάλι. Μάς καλεΐ δε για νά κάμωμε τί; Για νά έργα- 
σθσϋμε στον άμπελώνα* αυτό σημαίνει νά κοπιάζωμε για χάρι 
των κλημάτων, δηλαδή γιά τούς εαυτούς μας. νΕπειτα, τί άπερί- 
γραπτο μέγεθος φιλανθρωπίας, μάς υπόσχεται καί μάς δίδει 
μισθό, αν καί κοπιάζωμε γιά τούς εαυτούς μας. Ελάτε, λέγει, 
λάβετε αιώνια ζωή, πού χορηγείται άπό έμενα με άφθονία, καί 
θά σου άποδώσω τον μισθό γιά τον κόπο της οδοιπορίας καί 
γιά τή θέλησι άπλώς νά την λάβης άπό έμενα, σάν νά τον οφεί
λω έγώ.

20 Ποιος δεν οφείλει λύτρα στον λυτρωτή άπό τον θάνατο; 
Ποιος δεν ευγνωμονεί τον δότη της ζωής; Αυτός μάλιστα υπό
σχεται ότι θά καταβάλη καί έπί πλέον μισθό καί μάλιστα μισθό 
άπόρρητο. Διότι λέγει, «έγώ ήλθα γιά νά έχουν ζωή με τό 
παραπάνω»53. Ποιό είναι τό παραπάνω; Τό ότι δεν θά εύρίσκων- 
ται μόνο καί θά ζουν μαζί με αυτόν, άλλά καί θά γίνουν άδελφοί 
καί συγκληρονόμοι του. Αυτό λοιπόν, όπως φαίνεται, τό περίσ
σευμα είναι ό μισθός πού δίδεται σ’ αυτούς πού προστρέχουν 
στη ζωοποιό άμπελο καί έγιναν κλήμα της, πού έκοπίασαν γιά 
τούς εαυτούς τους κι5 έκαλλιέργησαν τούς εαυτούς των. Τί έπρα- 
ξαν; Πρώτα περιέκσψαν κάθε τι πού ήταν περιττό καί άχρηστο, 
άλλά καί παρεμποδιστικό οπό νά φέρουν καρπούς άξιους γιά τό 
θειο θησαυροφυλάκιο. Ποιά είναι αυτά; Πλούτος, τρυφή, μαται- 
οδοξία, όλα αυτά πού ρέουν καί παρέρχονται, κάθε πάθος 
ψυχής καί σώματος βδελυκτό καί πονηρό, όλος ό συρφετός της 
διάνοιας πού άεροβατεΐ, κάθε άκουσμα καί θέαμα καί κάθε 
λόγος πού μπορεί νά προκαλέση βλάβη στήν ψυχή. Διότι, άν 
δεν φρσντίζη κάποιος μέ έπιμέλεια V άποκόπτη αυτά τά πρά
γματα καί νά καθαρίζη τον βλαστό τής καρδιάς, ποτέ δεν θά 
φέρη καρπό γιά αιώνια ζωή54. Είναι λοιπόν δυνατό καί γιά 
όσους ζούν συζυγικό βίο νά έπιδιώκουν τήν καθαρότητα αυτή, 
άλλά μέ παρά πολλή δυσκολία.

54. Βλ. Ίω. 4,36.
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21 Διά τούτο πάντες όσοι έκ νεότητος ϊλεω Θεού τυχόντες 
όξυτέρω διανοίας δμματι προς έκείνην είδον την ζωήν και των 
κατ’ έκείνην αγαθών έρασται γεγόνασι, και τον γάμον προση- 
κόντως φεύγουσιν, έπει και «έν τη άναστάσει», καθάπερ ό Κύ-

5 ριος είπεν, «ούτε γαμοΰσιν ούτε έκγαμίζονται, άλλ’ ώς άγγελοι 
Θεού είσιν»55. "Οστις ούν ώς άγγελος είναι βούλεται Θεού κάν- 
ταύθα κατά τους υιούς της άναστάσεως56 έκείνης έπιμιξίας 
σωμάτων άνώτερον έαντόν δικαίως καθίστησιν άλλως τε και 
ή πρόφασις τής αμαρτίας έκ τής συζύγου την λαβήν εσχε τήν άρ- 

ιοχήν57. Παραιτητέον ούν τήν συζυγίαν τοΐς βουλομένοις μηδεμίαν 
μηδέποτε τφ άντικειμένω παρασχεΐν οϊκοθεν λαβήν58.

22 Εί δε και το σώμα τούτο δυσήνιον και δυσανάκλητον προς 
άρετήν, μάλλον δε και ώς έμφυτον άντίθετον περιφέρομεν αύτό, 
τί ποτ’άρα πεισόμεθα και έφ ’ δσον τήν προς άρετήν δυσχέρειαν

is αύξήσομεν πολλοΐς και διαφόροις συνδεθέντες σώμασι; Πώς δ’ 
έξει τήν έλευθερίαν, προς ήν σπεύδειν έπαγγέλλεται ή φύσεως 
δεσμοις προς άνδρα και παίδας και τους καθ ’ αίμα συνδουμένη 
πάντας; Πώς δε άμερίμνως προσεδρεύσει τφ Κυρίω, τάς ύπερ 
τοσούτων φροντίδας άναδεξαμένη; Πώς δ ’ έξει το άθόρυβον, 

20 πλήθεσιν ένεσχημένη;

22 Διά τούτο ή όντως παρθένος кал άφωμοιωμένη τφ παρ- 
θένφ και έκ παρθένου кал των έν παρθενία δεόντως ζησάντων 
ψυχών νυμφίω, ού τήν κατά σάρκα συζυγίαν μόνον, άλλά και 
τήν κατά κόσμον συνοδίαν φεύγει, συγγενέσι πάσιν άποταξαμέ- 

25 νη, ώς &ν έχη πεπαρρησιασμένως λέγειν μετά Πέτρου προς 
Χριστόν, «ήμεΐς άφήκαμεν πάντα και ήκολουθήσαμέν σοι»59. Τί

55. Ματθ. 22,30. 56. Λουκά  20,36.



21 Γι’ αυτό όλοι, όσοι άπό την νεότητά τους επέτυχαν τον Θεό 
εύσπλαχνο, έκύτταξαν προς εκείνην τή ζωή μέ όξύτερο όμμα 
διάνοιας κι* έγιναν έρασταί των άγαθών εκείνης καί άποφεύ- 
γουν κατάλληλα τον γάμο, έφ* όσον, όπως είπε ό Κύριος, «στην 
άνάστασι ούτε υπανδρεύονται ούτε νυμφεύονται, άλλ’ είναι σάν 
άγγελοι τού Θεού»55. "Οποιος λοιπόν θέλει νά είναι σάν άγγελος 
τού Θεού, καθιστά κι5 εδώ τον εαυτό του δίκαια άνώτερον της 
επιμιξίας σωμάτων σάν τούς υιούς τής άναστάσεως εκείνης56· 
άλλωστε καί ή πρόφασις της αμαρτίας έπηρε αρχικά την λαβή 
άπό τή σύζυγο57. Πρέπει λοιπόν ν’ άποφεύγουν τή συζυγική 
ζωή εκείνοι πού θέλουν οί ίδιοι αυτοπροαίρετα νά μή δώσουν 
καμμιά ποτέ άφορμή στον Διάβολο58.

22 ’Άν όμως καί τό σώμα αύτό είναι ανυπάκουο καί δύσκολα 
έπαναφέρεται προς τήν άρετή, ή μάλλον τό περιφέρομε μαζί 
μας καί σάν ένα έμφυτον άντίπαλο, τί θά πάθωμε λοιπόν καί 
πόσο θ’ αυξήσομε τή δυσκολία προς τήν αρετή, εάν συνδε
θούμε μέ πολλά καί διάφορα σώματα; Πώς θά έχη τήν ελευθε
ρία, προς τήν οποία υπόσχεται νά σπεύση, αυτή πού συνδέεται 
μέ δεσμούς φύσεως προς άνδρα καί παιδιά καί προς όλους τούς 
συγγενείς; Πώς θά προσκολληθή στον Κύριο άμέριμνα, όταν 
άναλάβη τις φροντίδες γιά τόσα πολλά πρόσωπα; Πώς θά άπο- 
κτήση τήν άθόρυβη κατάστασι, όταν ευρίσκεται άναμιγμένο μέ 
πλήθη;

23 ΙΥ αύτό ή πράγματι παρθένος καί άφωμοιωμένη μέ τον 
Παρθένο καί άπό τήν Παρθένο Νυμφίο τών ψυχών πού έζησαν 
έτσι όπως πρέπει στην παρθενία, άποφεύγει όχι μόνο τήν κατά 
σάρκα συζυγία, άλλά καί την κατά κόσμο συνοδία, άπαρνουμέ- 
νη όλους τούς συγγενείς, ώστε νά μπορή μέ παρρησία νά λέγη 
μαζί μέ τον Πέτρο προς τον Χριστό* «εμείς άφησαμε τά πάντα 
καί σέ άκολουθήσαμε»59. * Αλλωστε τί πρωτότυπο θά κάμη, τή
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57. lev. 3,1-6.
59. Λουκά 18,28.

58. Βλ. Α ' Τιμ. 5,14.
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S’ άρα και καινοπρεπές ποιήσειεν, εϊ τής επιγείου νύμφης πατέ
ρα και μητέρα άφιείσης ένεκα φθαρτού νυμφίου кал προσκολ- 
λωμένης έκείνφ, κατά την Γραφήν60, αύτή τούτο δράσειεν 
υπερκόσμιου νυμφώνος και νυμφίου ένεκα τούτους καταλείψα- 

5 σα; Πώς δε και συγγένειαν έζόν έχειν έπι γης, οϊς το πολίτευμα 
έν οόρανοΐς61; Πώς δ ’ή μη σαρκος οόσα τέκνον, άλλα πνεύμα
τος, σαρκικόν έξει πατέρα ή μητέρα ή τους καθ ’ αίμα προσή- 
κοντας; Πώς δ ’ή και το οίκεΐον σώμα φυγοΰσα και άεϊ φεύγοο- 
σα κατά το δυνατόν, ώς τον κατά σάρκα βίον άποτιθεμένη, σχέ- 

ιο σιν δλως έξει προς τά μη οικεία σώματα; Εί δε και ή όμοιότης, 
ώς φασι, φιλότης και το δμοιον άσπάζεται παν62, έξομοιωθήσε- 
ται τοΐς φιλουμένοις ή παρθένος και περιπεσεϊται τή νόσω τής 
φιλοκοσμίας αόθις. Ή δε φιλία τού κόσμου έχθρα εις Θεόν63, 
φησι Παύλος, ό νυμφοστόλος τού πνευματικού νυμφώνος. Ού- 

ΐ5 κούν οό διαζογήναι κινδυνεύσει μόνον, άλλά και εις έχθράν τού 
ύπερκοσμίοο νυμφίου καταστήναι. Και μη θαυμάσιας, μηδ’ 
άνιαθής, εί ταΐς μεν έν συζυγία παρά τής γραφής μέμψις ού 
προσγίνεται μεριμνώσαις τά τού κόσμου, άλλ’ οό τά τού Κυ
ρίου64, ταΐς δε την παρθενίαν έπαγγειλαμέναις τφ Θεφ και 

20 ψαύειν δλως των έν κόσμφ άπηγόρευται και ζήν δλως έν άνέ- 
σει οόκ έφεΐταν καίτοι και τοΐς έν συζυγία προσφωνεί Παύλος, 
«ό καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν έστιν, ΐνα και οί έχοντες γυ
ναίκας ώς μη έχοντες ώσι кал οίχρώμενοι τφ κόσμφ τοότφ ώς 
μη καταχρώμενοι»65, δ τού κατά την παρθενίαν άγώνος δοσανο- 

25 στότερον έγώ νομίζω. Και την νηστείαν γάρ τής περί τρυφήν και 
πόσιν έγκρατείας εόχερεστέραν δείκνυσιν ή πείρα’ και φαίη άν 
τις δίκαια και άληθή, ώς εί μεν μη προέλοιτό τις σώζεσθαι, λό-

60. Γεν. 2,24. 61. Φιλ. 3,20.
62. Βλ. Άριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια 8,1,6. 9,3,3. Πλάτωνος, Γοργίας

510Β.
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στιγμή πού και ή επίγεια νύμφη αφήνει πατέρα καί μητέρα γιά 
χάρι φθαρτού νυμφίου καί προσκολλάται σ’ εκείνον κατά τή 
Γραφή60, εάν αυτή πράξη αυτό έγκαταλείποντας αυτούς γιά 
χάρι υπερκόσμιου νυμφώνος καί νυμφίου; Πώς μπορεί νά έχη 
συγγένεια επάνω στή γη αύτη της οποίας ή πολιτεία εύρίσκεται 
στούς ουρανούς61; Πώς εκείνη πού δεν είναι τέκνο σαρκός άλλά 
πνεύματος, θά εχη σαρκικό πατέρα ή μητέρα καί τούς εξ αί
ματος συγγενείς; Πώς εκείνη πού εφυγε καί πάντοτε φεύγει καί 
άπό τό δικό της σώμα, κατά τό δυνατό, άφού άπορρίπτει τον 
σαρκικό βίο, θά εχη γενικά σχέσι προς τά σώματα πού δεν είναι 
οικεία; ”Αν καί ή όμοιότης είναι, δπως λέγουν, φιλότης καί τό 
όμοιο αγαπά κάθε όμοιο62, θά έξομοιωθη ή παρθένος με τούς 
αγαπημένους καί θά περιπέση πάλι στή νόσο της φιλοκαλίας, ή 
φιλία τού κόσμου όμως είναι εχθρα προς τον Θεό63, λέγει ό 
Παύλος, ό νυμφοστόλος του πνευματικού νυμφώνος. Επομένως 
δεν θά κινδυνεύση μόνο νά διαζευχθη, άλλά θά φθάση καί σε 
εχθρα εναντίον τού υπερκόσμιου Νυμφίου. Καί νά μή θαυμάσης 
ούτε νά στενόχωρη θης άν ή Γραφή δεν κατηγορή τις υπανδρε
μένες, πού μεριμνούν γιά τά πράγματα τού κόσμου, άλλά όχι γιά 
τά πράγματα τού Κυρίου64, σ’ εκείνους όμως πού ύποσχέθηκαν 
στό Θεό παρθενία είναι άπαγορευμένο καί νά έγγίζουν άπλώς 
τά πράγματα τού κόσμου καί δεν επιτρέπεται ούτε άπλώς νά 
ζούν με άνεσι* άν καί βέβαια ό Παύλος λέγει προς αυτούς πού 
ζούν με γάμο ότι «ό καιρός είναι πλέον περιωρισμένος, ώστε καί 
όσοι έχουν γυναίκες νά ζούν σάν νά μή έχουν καί όσοι χρησιμο
ποιούν τον κόσμο αυτόν νά τον χρησιμοποιούν σάν νά μή τόν 
καταχρώνται»65, πράγμα πού εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο 
δυσκολοεπίτευκτο άπό όσο είναι ό άγών κατά την παρθενία. 
Διότι ή πείρα δείχνει, ότι καί ή νηστεία είναι ευχερέστερη της 
εγκράτειας σχετικά με τήν τροφή καί τήν πόσι, καί θά ελεγε 
κανείς δίκαια καί άληθινά* ώστε, άν δεν είναι κανείς άποφασι- 
σμένος νά σωθη, εμείς δεν εχομε τίποτε νά είπούμε σ’ αυτόν* άν

63. Βλ. Ρωμ. 8,6. Ίακ. 4,4. 64. Α ' Κορ. 7,34.
65. Α ' Κορ. 7,29-31.
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γος προς αυτόν ήμΐν ούδείς, εί δέ τινι μέλει τής οικείας 
σωτηρίας, ούτος ίστω τόν έν παρθενία βίον πολλώ του μιγάδος 
άνυσιμώτερον όντα και άπονώτερον.

24 Άλλα ταΰτα μεν άφώμεν, έκεΐνο δ ’ έπι νουν λάβε μοι, παρ- 
5 θένε νύμφη Χριστού, κλήμα τής αμπέλου τής ζωής, δπερ ανω

τέρω εϊρηται. Φησι γάρ ό Κύριος' «έγώ είμι ή άμπελος, ύμείς τα 
κλήματα' ό Πατήρ μου ό γεωργός έστν παν κλήμα έν έμοι καρ
πόν φέρον, καθαίρει αύτό, ίνα πλείονα καρπόν φέρη»66. Δείγμα 
τοίνυν ποιου την περί σε ταύτην έπιμέλειαν τού τής παρθενίας

ίο σου καρπού και τού προς σε φίλτρου τού νυμφίου. Και χαιρε 
μάλλον και άντιφιλοτιμού την προς αύτόν εύπείθειαν. "Αλλως 
τε και χρυσός μεν χαλκού τι συμμιγές δεξάμένος κίβδηλος κα
λείται' χαλκός δέ περιτακέν ψήγμα δεξάμενος χρυσού λαμπρό
τερος έαυτού φανεϊται και στιλπνότερος. Ούτω σέ μέν кал τα σά 

is ποθεΐν έκείναις, ώ παρθένε, ταΐςμη παρθένοις δόξα, σοι δ ’ ατι
μίαν φέρει ποθεΐν έκείνας’ έπιστρέφει γάρ σε πάλιν ό πόθος εις 
τόν κόσμον, τούτο μέν ώς προς τούς έν τω κόσμω ζώντας σχέ- 
σιν έχουσαν και συζώσαν έκείνοις την τω κόσμω θανοΰσαν, 
τούτο δέ ώς προσεΐναι τούτοις βουλομένην, & και αύτοι βού- 

20 λοιντ’&ν έαυτοΐς και τοϊς συγγενέσιν έαυτών, εύθηνΐαν παντοίαν 
των κατά τόν βίον, πλούτον, περιφάνειαν, δόξαν και την έπι 
τούτοις εύθυμίαν' και ούτω συμβήσεταί σοι τού βουλήματος τού 
σού νυμφίου έκπεσεΐν. Ταΰτα γάρ πάντα τρανώς έκεϊνος έν 
εύαγγελίοις ταλανίζει λέγων, ούαϊ οι πλουτοΰντες, ούαι οί γε- 

25 λώντες, ούαι οί έμπεπλησμένοι, ούαι όταν καλώς ύμάς εϊπωσι 
πάντες οί άνθρωποι67.

25 Πώς ούν ταλανίζει τούτους; ούχ ώς την ψυχήν νενεκρωμέ-

66. Ίω. 15,1έέ.
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όμως ένδιαφέρεται κανείς γιά τή σωτηρία του, αυτός άς ξεύρη 
ότι ό παρθενικός βίος είναι πολύ περισσότερο εύκατόρθωτος 
καί άπονώτερος.

24 ’Αλλά άς τά άφήσωμε αυτά* παρακαλώ δμως, παρθένε 
νύμφη τού Χριστού, κλήμα της αμπέλου της ζωής, όπως έλέχθη- 
κε παραπάνω, λάβε ύπ? όψιν σου αυτό* διότι λέγει ό Κύριος* 
«εγώ είμαι ή άμπελος, σεις τά κλήματα* ό Πατήρ μου είναι ό 
γεωργός* κάθε κλήμα μέσα μου πού φέρει καρπό, τό καθαρίζει, 
γιά νά φέρη περισσότερο καρπό»66. Κάμε λοιπόν αυτήν την επι
μέλεια προς εσένα δείγμα τού καρπού της παρθενίας σου καί 
τού προς εσένα φίλτρου τού Νυμφίου. Καί νά χαίρεσε περισσέ- 
τερο καί νά έπιδιώκης την εύπείθεια προς αυτόν. Άλλωστε καί 
ό χρυσός, όταν δεχθή ένα μίγμα χαλκού, λέγεται κίβδηλος, ενώ 
ό χαλκός, όταν δεχθή ψήγμα χρυσού λειωμένο γύρω του, θά 
φανή λαμπρότερος καί στιλπνότερος τού εαυτού του. Έτσι καί 
στην περίπτωσί σου, παρθένε* γιά εκείνες πού δεν είναι παρθέ
νες τό νά ποθούν εσένα καί τά δικά σου είναι δόξα, σε σένα 
όμως τό νά ποθής εκείνες φέρει άτιμία. Διότι ό πόθος σ’ έπανε- 
φέρει πάλι στον κόσμο, διότι άφ’ ενός μέν θά έχης σχέσι προς 
εκείνους πού ζούν μέσα στον κόσμο καί θά συζής μ’ εκείνους 
εσύ πού έπέθανες γιά τον κόσμο, καί άφ5 ετέρου θά θέλης νά 
υπάρχουν σ' αυτούς δσα πράγματα θά ήθελαν καί αυτοί γιά 
τούς εαυτούς των καί τούς συγγενείς των, δηλαδή άφθονία 
κάθε είδους τών άγαθών τού βίου, πλούτος, λαμπρότης, δόξα 
καί ή ευθυμία πού προκαλεΐται άπό αυτά, καί έτσι θά σού 
συμβή νά έκπέσης άπό αυτό πού θέλει ό Νυμφίος σου. Διότι 
όλα αυτά τά ελεεινολογεί εκείνος έντονα στά ευαγγέλια, λέγο
ντας, άλλοίμονο εκείνοι πού πλουτούν, άλλοίμονο εκείνοι πού 
γελούν, άλλοίμονο οί χορτασμένοι, άλλοίμονο όσοι κολακεύεσθε 
άπό όλους τούς άνθρώπους67. 25

25 Πώς λοιπόν τούς ελεεινολογεί; νΟχι διότι είναι νεκρωμένοι

67. Λ ο υ κ ά  6,26.
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νους; Τις ούν τη νύμφη τής ζωής συγγένεια προς τούς νεκρούς; 
Τις συνάφεια τοίς τάς εναντίας βαδίζουσιν οδούς; Πλατεία γάρ 
και εύρύχωρος68, δι’ ής έκεΐνοι φέρονταν καν μή παρακατά- 
σχωσιν έαυτούς, των σών τι μίζαντες, έκπεσούνται τελέως εις 

5 απώλειαν. Συ δε διά τής στενής και τεθλιμμένης πύλης και όδοΰ 
προς την ζωήν είσέρχη. Διά στενής δέ πύλης και όδου, ούκ όγ
κον δόξης, ούχ ήδονής διάχυσιν, ού φόρτον χρημάτων και 
κτημάτων άναθέμενός τις, διιέναι δύναιτ ’ άν.

26 Αλλά γάρ μή, πλατείαν άκούσασα έκείνην την οδόν του 
ίο βίου, άλυπον ήγοΰ' πολυσυμφορωτάτη γάρ έστι και βαρυσυμφο-

ρωτάτη. Πλατείαν δέ φησι και εύρύχωρον αυτήν, ότι πολλοί εί- 
σιν οί διερχόμενοι δι* αύτής και τούτων έκαστος πολυν συρφε
τόν τής ρεούσης περικείμενος ύλης. Ή σή δέ μάλιστα στενή, 
παρθένε' σύνδυο γάρ έρχομένους ού χωρεί. Ταύτ’άρα και πολ- 

ΐ5 λαι των ύπό του κόσμου προκατειλημμένων μετά το μονωθήναι 
των συζύγων κατά ζήλον τής σής ύπερκοσμίου πολιτείας, άρνη- 
σάμεναι τόν κόσμον, την σήν είλοντο βαδίζειν, ώς και των στε
φάνων κοινωνήσαιεν, άς και τιμασθαι παραγγέλλει ό Παύλος69, 
ώς προσκαρτερούσας ταίς δεήσεσι και ταΐς προσευχαίς, μετά 

2ο τής εις Θεόν έλπίδος. Εί γάρ τι και τη τοιαύτη πολιτείμ πρόσε- 
στιν άνιαρόν, άλλά και τούτο παρακλήσεως ποιητικόν και βασι
λείας ούρανών παρεκτικόν και σωτηρίας πρόξενον' έκείνης δέ 
και τό τερττνόν кал τό άνιαρόν θανατηφόρον. «Ή γάρ λύπη», 
φησίν, «ή κατά κόσμον θάνατον κατεργάζεται' ή δέ λύπη ή κατά 

25 Θεόν μετάνοιαν άμεταμέλητον εις σωτηρίαν»70.

27 Διά τούτο και τά έναντία των έν τφ κόσμφ καλών μακαρί
ζει ό Κύριος λέγων, «μακάριοι οί πτωχοί τφ πνεύματι, ότι αύ-

68. Μ ατθ. 7,13.
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στην ψυχή; Ποιά συγγένεια λοιπόν εχει ή νύμφη της ζωής προς 
τούς νεκρούς; Ποιά συνάφεια υπάρχει σ’ εκείνους πού βαδίζουν 
τούς αντίθετους δρόμους; Διότι αυτός διά τού οποίου βαδίζουν 
εκείνοι είναι πλατύς καί εύρύχωρος68* κι9 άν δεν συγκρατηθούν, 
παίρνοντας κάτι άπό τά δικά σου, θά έκπέσουν τελείως στην 
απώλεια. Έσύ όμως εισέρχεσαι προς τη ζωή άπό στενόν καί 
δυοκολόβατον δρόμο. ’Από στενή πύλη καί οδό δεν μπορεί νά 
περάαη κανείς ούτε όντας φορτωμένος με όγκο δόξας, ούτε με 
διάχυσι ήδονης ούτε με φορτίο χρη μάτων καί κτημάτων.

26 ’Αλλά βέβαια άκούοντας ότι εκείνη ή οδός τού βίου είναι 
πλατειά, μη την νομίσης χωρίς λύπη* διότι είναι γεμάτη άπό 
πολλές καί βαρείες συμφορές. Την λέγει όμως πλατεία καί ευρύ
χωρη, διότι περνούν πολλοί άπ5 αυτήν καί ό καθένας άπ5 αυτούς 
είναι φορτωμένος με πολύν συρφετό άπό ρέσυσα ύλη. Ή  δική 
σου όμως είναι πολύ στενή, παρθένε* διότι δέν χωρεΐ δύο μαζί 
νά περάσουν. Γι’ αυτό μάλιστα καί πολλές άπό εκείνες πού είχαν 
προκαταληφθή άπό τον κόσμο, άφού έμονώθηκαν άπό τούς 
συζύγους, άπό ζήλο της υπερκόσμιας πολιτείας σου, άρνήθη- 
καν τον κόσμο καί άποφάσισαν νά βαδίσουν τή δική σου οδό, 
ώστε νά γίνουν κοινωνοί καί των στεφάνων, οί όποιες παραγ- 
γέλλει ό Παύλος® νά τιμούνται, διότι είναι άφιερωμένες στις 
δεήσεις καί στις προσευχές μέ την ελπίδα στο Θεό. Διότι άν 
ύπάρχη κάτι άνιαρό καί σ’ αυτό τό είδος της πολιτείας, άλλά καί 
αυτό είναι συντελεσηκό παρακλήσεως, παρεκτικό τής βασιλεί
ας των ουρανών, καί πρόξενο σωτηρίας. ’Εκείνης όμως καί τό 
τερπνό καί τό άνιαρό είναι θανατηφόρο. Διότι, λέγει, «ή κατά 
κόσμον λύπη προετοιμάζει θάνατο, ενώ ή κατά τον Θεόν λύπη 
φέρει οριστική μετάνοια πού γεννά τή σωτηρία»70.

27 Γι’ αυτό ό Κύριος μακαρίζει καί τά άντίθετα προς τά καλά 
στον κόσμο, λέγοντας* «μακάριοι είναι οί πτωχοί ώς προς τήν

69. Α · Τιμ. 5, 3. 70. Β'Κορ. 7 , 10.
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τών έστιν ή βασιλεία των ουρανών»71. Διατί δε είπών, «μακά
ριοι οί πτωχοί», προσέθηκε «τφ πνεύματι»; "Ινα δείξη την με
τριότητα της ψυχής μακαρίζων και αποδεχόμενος. Διατί δε ούκ 
είπε μακάριοι οί πτωχοί το πνεύμα, και οΰτω yap αν έδηλοΰτο 

5 το του φρονήματος μέτριον, άλλα «μακάριοι οί πτωχοί τφ πνεύ- 
ματι»; ώς αν ημάς διδαξη μακαριστήν είναι кал την έν σώματι 
πτωχείαν και παρεκτικήν τής ουρανίου βασιλείας, άλλ ’ όταν διά 
την τής ψυχής ταπείνωσιν τελήται και ταύτη συνημμένη ή και 
άπο ταύτης έχη την άρχήν. Μακαρΐσας yap τους πτωχούς τφ  

ίο πνεύματι Θαυμασίως ύπέδειξε, ποιόν έστιν ώσανει ρίζα και 
πρόξενον τής έπιφαινομένης πτωχείας τοϊς άγίοις, δηλονότι το 
έκείνων πνεύμα. Τούτο γάρ την του ευαγγελικού κηρύγματος 
έγκολπωσάμενονχάριν πηγήν πτωχείαςάναδίδωσινάφ’έαυτοΰ 
ποτίζουσαν παν το πρόσωπον τής γής ημών, τον έξω δηλονότι 

is άνθρωπον, και παράδεισον αύτον άρετών άποτελουσαν. Ή 
τοιαύτη γάρ πτωχεία παρά Θεού μακαριστή.

28 Λόγον δέ συντετμημένον κατά τόν προφήτην διδοΰς ό Κύ
ριος έπι τής γής72, το αίτιον τής έθελουσίου καί πολύ είδους 
πτωχείας και δ, τι ταύτης αίτιον δείξας τε καί μακαρΐσας, πολλά 

20 όντα τά αίτιατά συμπεριείληφεν έν βραχείδιδάξας περί πάντων. 
Δύναται γάρ τις άκτήμων είναι, άλλά καί εύτελής καί έγκρατής, 
καί ταΰτα έκουσίως, άλλά διά τήν δόξαν τών άνθρώπων. Ό 
τοιοΰτος τοίνυν ούκ ίστι τφ πνεύματι πτωχός* ή γάρ ύπόκρισις 
έξ οίήσεως γενναται, αΰτη δε τής έν πνεύματι πτωχείας έναντία. 

25 Τφ δέ συντετριμμένον έχοντι καί μέτριον καί ταπεινόν τό πνεύ
μα73 τών άδυνάτων μη καί τή φαινομένη χαίρειν εύτελείμ τε καί 
ταπεινώσει* δόξης γάρ καί εύπαθείας, εύπορίας τε καί πάντων

71. Μ ατθ. 5,3.
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υπεροψία, διότι δική τους είναι ή βασιλεία των ουρανών»71. 
Γιατί λέγοντας «μακάριοι οί πτωχοί», πρόσθεσε τον χαρακτηρι
σμό «τω πνεύματι»; Γιά νά δείξη δτι μακαρίζει καί άποδέχεται 
τη μετριοφροσύνη της ψυχής. Καί γιατί δεν είπε «μακάριοι οί 
πτωχοί κατά τό πνεύμα», άφού καί έτσι θά έδηλωνόταν ή 
μετριοφροσύνη, άλλά «μακάριοι οί πτωχοί τω πνεύματι»; Τό ε- 
καμε γιά νά μας διδάξη δτι μακαριστή είναι καί ή κατά τό σώμα 
πτωχεία καί παρεκτική τής ουράνιας βασιλείας, άλλά με την 
προϋπόθεσι δτι τελείται γιά την ταπείνωσι τής ψυχής κι9 είναι 
συνημμένη με αύτήν καί εχει άπ5 αυτήν την άρχή. Διότι μακαρί
ζοντας τούς πτωχούς στο πνεύμα υπέδειξε θαυμάσια ποιό πρά
γμα είναι σάν ρίζα καί πρόξενος τής πτωχείας πού εμφανίζεται 
στούς άγιους, δηλαδή τό πνεύμα εκείνων. Καθ’ όσον αυτό, άφού 
έγκολπώθηκε τη χάρι τού εύαγγελικού κηρύγματος, άναβρύζει 
άπό τον εαυτό του πηγή πτωχείας, πού ποτίζει δλο τό πρόσωπο 
τής γης μας, δηλαδή τον εξωτερικό άνθρωπο, καί τον καθιστά 
παράδεισο άρετών. Αυτού τού είδους ή πτωχεία είναι μακαρι
στή άπό τον Θεό.

28 Δίδοντας δμως ό Κύριος επάνω στη γη λόγο συντομευμέ- 
νο72, κατά τον προφήτη, δείχνοντας τό αίτιο τής εθελούσιας καί 
κάθε είδους πτωχείας καί δ,τι είναι αίτιο αυτής καί μακαρίζον- 
τάς το, συμπεριέλαβε μαζί τά αίτιατά πού είναι πολλά, διδάσκο
ντας με συντομία γιά δλα. Διότι μπορεί κανείς νά είναι ά-κτή- 
μων, άλλά καί λιτός καί εγκρατής, καί μάλιστα με τη θέλησί του, 
άλλά γιά τη δόξα τών άνθρώπων. Αυτού τού είδους λοιπόν ό 
άνθρωπος δεν είναι πτωχός στο πνεύμα. Διότι ή υποκρισία 
γεννάται άπό άλαζονεία, αυτή δμως είναι άντίθετη τής πτωχεί
ας στο πνεύμα. Εκείνος δμως πού εχει τό πνεύμα συντετριμμένο 
καί μετριοπαθές καί ταπεινό73, είναι άδύνατο νά μη χαίρεται 
καί μέ τή φαινομενική ευτέλεια καί ταπείνωσι' διότι αυτός 
θεωρεί τόν εαυτό του άνάξιο δόξας καί εύπορίας καί δλων τών

72. Ή α  10,23. 73. Ψ αλμ. 50,19.
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των τοιούτων, ανάξιον ούτος ηγείται έαυτόν. Και ούτος ό Θεώ 
μακαριστός πτωχός, ό άνάξιον τούτων εαυτόν ηγούμενος’ και 
ούτος ό κατά άλήθειαν πτωχός, μη εξ ήμισείας του όνόματος 
Αντιποιούμενος' διό και Λουκάς ό Θειος, «μακάριοι», είπεν, «οί 

5 πτωχοί»74, μη προσθεις τω πνεύματι. Και ούτοί είσιν οί άκού- 
σαντες και άκολουθήσαντες και άφωμοιωμένοι τω του Θεού 
Υίφ λέγοντι, «μάθετε άπ ’ έμού, ότι πρςίός εΐμι και ταπεινός τη 
кардщ, και εύρήσετε άνάπαυσιν ταις ψυχαις ύμών»75' διό και 
«αύτών έστιν ή βασιλεία των ούρανών»' συγκληρονόμοι γάρ 

ίο είσι Χριστού76.

29 Τριμερούς δε οΰσης τής ψυχής και έν τρισι δυνάμεσι Θεω
ρούμενης, λογιστικφ Θυμικφ τε και έπιθυμητικφ, και νοσούσης 
κατά ταΰτα πάντα, εικότως ό ταύτην ίώμενος Χριστός, άπό τού 
έσχάτου, τής έπιθυμίας, ήρξατο τής Θεραπείας. "Υλη μεν γάρ

is θυμού έπιθυμία άποτυγχάνουσα’ τού δε μετεωρισμού τής διά
νοιας, άμφω ταύτα διακείμενα κακώς' και ούκ αν ποθ’ ύγιές 
όφθείη, ούτε το τής ψυχής θυμούμενον, μη τής έπιθυμίας προτέ- 
ρας ίαθείσης, ούτε το λογιζόμενον, μη άμφω τούτων προτεθε- 
ραπευμένων.

30 Τού δε έπιθυμητικού πρώτον πονηρόν γέννημα την φιλο- 
κτημοσύνην έξετάσας εύροις άν. Αί γάρ προς τό ζήν συντελού- 
σαι τοϊς άνθρώποις έπιθυμίαι ούχ ύπαίτιον διό και έξ άπαλών 
όνύχων συμπεφύκασιν ήμϊν. Ή δε φιλαργυρία μικρόν ύστερον 
προσφύεται, παισιν έτ’ ούσιν δθεν φαίνεται ώς ούκ έκ φύσεως,

25 άλλ> έκ προαιρέσεως έχει την άρχήν. Ρίζαν δε αύτην πάντων 
των κακών δικαίως ώνόμασεν ό Θεσπέσιος Παύλος77. Τά μέν 
γάρ των κακών αΰτη πέφυκε γένναν, φειδωλίας, καπηλείας, άρ- 
παγάς, κλοπάς και άπλώς παν είδος πλεονεξίας, ήν δεοτέραν ει
δωλολατρίαν ό αύτός προσηγόρευσε78, τοις δε μη φυομένοις έξ 

3ο αύτής σχεδόν πασι χορηγεί την ύλην τής συστάσεως.

74. Λουκά  6,20. 75. Μ ατθ. 11,29.



αγαθών τού είδους αυτού. Κι9 αυτός είναι ό μακαριστός άπό τον 
Θεό πτωχός, αυτός πού θεωρεί τον εαυτό του άνάξιο αυτών* κι9 
αυτός είναι ό άληθινά πτωχός, πού δεν διεκδικεΐ κατά τό ήμισυ 
τό όνομα. Γι9 αυτό και ό θείος Λουκάς είπε, «μακάριοι είναι οι 
πτωχοί», χωρίς νά προσθέση, 'τώ πνεύματι974. Καί αυτοί είναι 
εκείνοι πού ακόυσαν καί άκολούθησαν καί άφωμοιώθηκαν με 
τον Υιό τού Θεού, πού λέγει* «μάθετε άπό εμένα, ότι είμαι 
πράος καί ταπεινός στην καρδιά, καί θά εύρητε άνάπαυσι στις 
ψυχές σας»75* γι9 αυτό καί δική τους είναι ή βασιλεία τών 
ουρανών. Διότι είναι συγκληρονόμοι τού Χριστού76.

29 ’Επειδή ή ψυχή είναι τριμερής καί θεωρείται σέ τρεις δυ
νάμεις, λογιστικό, θυμικό, επιθυμητικό, καί νοσεί σέ όλα αυτά, 
εύλογα ό Χριστός πού την θεραπεύει άρχισε τή θεραπεία άπό 
τό τελευταίο, τήν επιθυμία. Διότι ύλη τού θυμού είναι ή επιθυ
μία πού άποτυγχάνει, ενώ τού μετεωρισμού της διανοίας είναι 
καί τά δύο αύτά διακείμενα κακώς* καί δεν θά φανη υγιές ποτέ 
ούτε ό θυμός της ψυχής, άν δέν θεραπευθή προηγουμένως ή 
επιθυμία, ούτε τό λογιστικό, άν δέν προθεραπευθούν τά δύο 
αύτά.
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30 Τού επιθυμητικού πάλι, εάν τό έξετάσης, θά ευρης πρώτο 
πονηρό γέννημα τήν φιλοκτημοσύνη. Διότι οί επιθυμίες πού 
συντελούν στο νά ζούν οί άνθρωποι δέν είναι υπαίτιες* γι9 αυτό 
καί είναι σύμφυτες μ9 εμάς άπό τη γέννησί μας. Ή  φιλαργυρία 
όμως φυτρώνει λίγο άργότερα, όταν είμαστε παιδιά* έτσι φαίνε
ται ότι έχει την άρχή, όχι άπό τη φύσι, άλλά άπό την προαίρεσι. 
Δίκαια λοιπόν ό Παύλος τήν ώνόμασε ρίζα όλων τών κακών77. 
Διότι μερικά κακά τά γεννά αύτη ώς άπό τή φύσι της, όπως την 
φειδωλία, τήν καπηλεία, τήν άρπαγή, τήν κλοπή καί γενικά 
κάθε είδος πλεονεξίας, τήν οποία ό ίδιος άποκαλεΐ δεύτερη 
ειδωλολατρία78. Σ9 εκείνα όμως πού δέν φυτρώνουν άπ9 αύτην 
χορηγεί, σέ όλα σχεδόν, την ύλη της συστάσεώς των.

76. Ρωμ. 8, 17. 77. Λ '  Τ ιμ  6 ,10. 78. Κ ο λ . 3 , 5.
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31 Ταΰτα δε πάντα, δσα έκ φιλοϋλίας τίκτεται, ψυχής είσι 
πάθη ζέσιν ούκ έχούσης προς άγαθοεργίαν. Των yap άπό (ρύσε
ως έχόντων την άρχήν παθών τα έκ προαιρέσεως εύαπαλλα- 
κτότερά έστν δνσαπόβλητα δε τα έκ φιλαργνρίας πάθη κατερ-

5 γάζεται ή άπιστία τής του Θεού πρόνοιας- ταύτη yap ό μή πι- 
στεύων έπι χρήμασι πέποιθε. Кал του Κυρίου λέγοντος άκούων, 
ώς «εύκοπώτερόν έστι κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος είσελ- 
Θεϊν, ή πλούσιον εις την βασιλείαν των ουρανών»79, αυτός παρ’ 
ούδέν Θέμενος βασιλείαν, και βασιλείαν ούράνιον και άίδιον, πο

ιο Θεΐ πλούτον γήινόν τε кал διαρρέοντα- πλούτον δς80, καν μή 
παρή τοΐς ποθούσιν, αύτφ τφ ποθεΐσθαι ζημιοΐ τα μέγιστα (έμ- 
πίπτουσι γάρ εις πειρασμούς και παγίδας τού διαβόλου, καθά 
φησι Παύλος, οί έπιθυμούντες πλουτεΐν81), άλλα και παραγενό- 
μενος, οϊκοθεν έδειξε μηδέν ών, εθ’ ώς μή παρών διψώμενος 

is ύπο των μηδέ τή πείρα νούν είληφότων. Ού γάρ έξ ένδειας ό δύ- 
σερως ούτος έρως82, αυτή δ ’ έξ αότούμάλλον- έξ άφροσύνης δ’ 
αύτός, άφ’ής και ό καθαιρών τάς άποθήκας εκείνος και μείζο- 
νας οικοδομών83 παρά τού κοινού δεσπότου Χριστού δικαιότα
τα καλείται.

32 Πώς γάρ ούκ άφρων, δς των μηδέν όνΐναι δυναμένων ένε
κα («ούδενι γάρ έκ τού περισσού έστιν ή ζωή αότφ έκ των 
ύπαρχόντων αύτφ»84), τούτων οόνχάριν τά λυσιτελέστατα προ- 
δίδωσι кал ού σοφός γίνεται πραγματευτής, και των άναγκαίων 
αύτών κατά τό δυνατόν ύφαιρών και προστιθεις τφ κεφαλαίφ

25 τής όντως πολυφόρου και πολυκερδούς έμπορίας ή γεωργίας; 
γεωργίας, ή, και πριν έφεστάναι τον τού άμητού καιρόν, εις έκα- 
τόν πολυπλασιάζει τό καταβληθέν, οίον προδεικνΰσα τό μέλλον

79. Ματθ. 19,24.
80. Τό κείμενο άπό τή φράσις «πλούτον δν», μέχρι τή λέξι «προζέσαντες»

της παραγράφου 33, άπαντάται και στό Πρός Ιωάννην και Θεόδωρον, 22-24.



31 "Ολα αυτά, δσα γεννώνται άπό φιλοϋλια, είναι πάθη 'ψυχής 
πού δεν έχουν θέρμη για άγαθοεργία. Διότι άπό τα πάθη πού 
έχουν την άρχή στη φύσι τά προαιρετικά είναι εύκολοαπαλλα- 
κτότερα* τά πάθη δμως πού προέρχονται άπό φιλαργυρία τά 
καθισιά δυσκολοαπόβλητα ή άπιστία τής πρόνοιας τού Θεού, 
διότι όποιος δέν πιστεύει στην πρόνοια, έχει την πεποίθησί του 
στα χρήματα. Καί άκούοντας τον Κύριο νά λέγη δτι «είναι ευκο- 
λώτερο νά εισέλθη κάμηλος μέσα άπό την τρύπα τής ραφίδας, 
παρά πλούσιος στη βασιλεία των ούρανών»79, αύτός μη λογα
ριάζοντας καθόλου τη βασιλεία, καί μάλιστα βασιλεία ούράνια 
καί αιώνια, ποθεί πλούτον γήινο καί ρευστό, πλούτο80 πού κι* άν 
άκόμη δέν ύπάρχη σ’ εκείνους πού τον ποθούν, με μόνο τον πό
θο του ζημιώνει πολύ (διότι εμπίπτουν σέ πειρασμούς καί παγί
δες τού Διαβόλου, δπως λέγει ό Παύλος, δσοι επιθυμούν νά 
πλουτήσουν)81· άλλά καί δταν ελθη μόνος του, δείχνει δτι δέν 
είναι τίποτε, άφού διψάται άκόμη ώς μή παρών άπό εκείνους 
πού δέν άπέκτησαν ούτε άπό τήν πείρα νού* διότι δέν προέρχε
ται άπό τήν ένδεια αύτός ό δύσερως έρως82, άλλ’ αυτή μάλλον 
προέρχεται άπό τον πλούτο, ενώ αύτός προέρχεται άπό τήν 
άφροσύνη, λόγω τής οποίας έπήρε δικαιότατα τό όνομά του 
άπό τον Χρκπό κι’ εκείνος πού θά κατεδάφιζε τις άποθήκες καί 
θά τις οικοδομούσε μεγαλύτερες?3.

32 Πώς δηλαδή δέν είναι άφρων εκείνος ό όποιος εξ αιτίας 
αυτών πού δέν μπορούν νά ώφελήσουν σέ τίποτε (διότι κανενός 
ή ζωή δέν εξασφαλίζεται άπό τά υπάρχοντά του)84 προδίδει τά 
ώφελιμώτατα καί δέν γίνεται σοφός πραγματευτής, ώστε νά 
άφαιρή καί τά ίδια τά άναγκαΐα, κατά τό δυνατόν, καί νά τά 
προσθέτη στο κεφάλαιο τής παραγωγικής καί κερδοφόρας 
εμπορίας ή γεωργίας, καί μάλιστα γεωργίας πού, καί πριν ελθη 
ό καιρός τού θερισμού, πολλαπλασιάζει τό κατατεθειμένο κεφά-
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81. Α · Τιμ. 6,9.
82. «Δύσερως ερως», δυστυχή ς αγάπη, Πλουτάρχου, Περ. 20.
83. Λουκά 12,18. 84. Λουκά 12,15.
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κέρδος και την έπι του καιρού φοράν ώς άνεκλάλητόν τε και 
άνεννόητον και τό παραδοξότατον, όσον άν άπό στενωτέρων η 
ταμείων τά σπέρματα, ούτως ούδ’ έπ’ άγαθφ τοΐς άνθρώποις 
πρόφασις έφέσεως τού πλουτεΐν ύπολέλειπταν άλλα την ένδειαν 

5 ύφορώνται τφ προσθήσειν ύπεσχημένω τά τήδε πάντα τοΐς 
ζητούσι την τού Θεού βασιλείαν85 μη πάντως πιστεύοντες και 
ταύτην μόνην έχοντες άφορμήν, καν πάντα περιβάλλωνται, τής 
νοσερας και άπολουμένης έπιθυμίας οΰδέποτε άναφέρουσιν 
άλλ’άει συλλέγοντες έαυτοΐς άνατιθέασι φόρτον άνόνητον, μαλ- 

ιο λον δε καινότατον έτι ζώσι τάφον περιτιθέασι.

33 Τή μεν γάρ άπλώς γή των άνθρώπων οί νεκροί κατορύτ- 
τονται, τφ δε κατά χρυσόν χοΐ ό του ζώντος φιλάργυρου νους· 
και δυσωδέστερος ούτος ό τάφος έκείνου τοΐς ύγιώς έχουσι των 
αισθήσεων, και τοσουτο μάλλον, όσον πλέον έπιθήσει τόνχουν.

is Νικμ γάρ το των κατακεχωσμένων έκεΐνων άθλιων έλκος, και 
μέχρις οόρανου τά τής όσμής φέρεται кал των άγγέλων Θεού 
και Θεού. Και βδελυκτοι τούτη γίνονται кал τής άποστροφής όν
τως άνθρωποι, διαβιτικώς είπεΐν, άπό προσώπου τής άφροσύ- 
νης αότών προσοζέσαντες86. Απαλλάττει δε τους άνθρώπους 

20 του δυσώδους και νεκροποιοϋ τούτου πάθους ή μη προς άνθρω- 
παρέσκειαν έθελούσιος άκτημοσύνη, ταότόν δ* είπεΐν ή έν πνεύ- 
ματι πτωχεία, ήν ό Κύριος έμακάρισε.

34 Μοναχόν τό πάθος τοΰτ’ έχοντα όποταγήναι άδύνατον άν 
δε παραμένη περιέπων δ,τι μάλιστα, πολύ τό δέος μη και άνη-

25 κέστοις κατά σώμα περιπέση κακοΐς. Γιεζή και Ιούδας έκ Πα
λαιός και Νέας Διαθήκης ίκανά ύποδείγματα ■ τφ μεν γάρ λέπρα

85. Μ ατθ. 6,33.
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Хаю εκατό φορές, προδεικνύοντας τό μελλοντικό κέρδος καί 
εισόδημα στον καιρό του ώς ανέκφραστο καί άκατανόητο; Καί 
τό παραδοξότερο, δσο άπό πιο στενά ταμεία προέρχονται τά 
σπέρματα, τόσο πιο πολύ δέν άπομένει στους άνθρώπους πρό- 
φασις γιά τήν επιθυμία νά πλουτήσουν ούτε γιά άγαθό* άλλά 
προφασίζονται τη φτώχεια, προφανώς διότι δέν πιστεύουν σ’ 
εκείνον πού υπόσχεται δτι θά δώση ώς επιπρόσθετα, σ’ εκείνους 
πού επιζητούν τη βασιλεία τού Θεού, δλα τά εδώ85, καί έχοντας 
μόνο αυτήν ώς άφορμή, άκόμη κι’ αν άποκτήσουν τά πάντα, δέν 
άπαλλάσσονται ποτέ άπό τη νοσηρή καί καταστρεπτική επι
θυμία· άλλά, συλλέγοντας πάντοτε πράγματα, τοποθετούν επά
νω τους άνωφελές φορτίο, ή μάλλον σκάβουν γύρω τους ένα όλο- 
καίνουργο τάφο, ενώ άκόμη ζούν.

33 Διότι στήν άπλή γη παραχώνονται οί νεκροί άνθρωποι, 
ενώ στο χώμα τό χρυσωμένο παραχώνεται ό νούς τού ζωντανού 
άνθρώπου, καί γιά όσους έχουν υγιείς αισθήσεις ό τάφος αυτός 
είναι δυσωδέστερος, καί τόσο περισότερο, δσο περισσότερο 
τέτοιο χώμα τοποθέτηση κανείς. Διότι νικά τό έλκος εκείνων 
τών καταχωσμένων άθλιων καί ή οσμή φθάνει μέχρι τον ουρανό 
καί τούς άγγέλους τού Θεού καί μέχρι τον Θεό,- καί με αυτήν 
γίνονται βδέλυκτοί καί πράγματι άνθρωποι άποστροφης, γιά 
νά ομιλήσω δαβιδικώς, πού έβρώμισαν έξ αιτίας της άφροσύνης 
των86. Εκείνο πού άπαλλάσσει τούς άνθρώπους άπό αυτό τό 
δυσώδες καί νεκροποιό πάθος είναι ή εθελούσια άκτημοσύνη, 
πού δέν άποβλέπει σέ άνθρωπαρέσκεια, μέ άλλα λογία ή πτω
χεία κατά τό πνεύμα, την οποία εμακάρισε ό Κύριος.

34 Μοναχός πού έχει τό πάθος αυτό είναι άδύνατο νά υπο
ταγή· αν όμως συνέχιση νά τό περιποιήται μέ ιδιαίτερη φροντί
δα, υπάρχει πολύς φόβος μήπως περιπέση καί σέ άθεράπευτα 
σωματικά κακά. ’Αρκετά παραδείγματα είναι άπό τήν Παλαιά 
Διαθήκη ό Γιεζή καί άπό τήν Καινή ό ’Ιούδας* διότι τον πρώτο

86. Ψ αλμ. 37,6.
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έξήνθησε87, δείγμα τής άθεραπεύτου ψυχής, ό δε έν τφ χωρίω 
του αίματος έξ άγχόνης χωρήσας, «πρηνής έλάκησε μέσος και 
έξεχύθη τα σπλάγχνα αυτόν»88. Ει δε και ή άποταγή προηγείται 
τής υποταγής, πώς έσται προ του ηγουμένου το έπόμενον; Ει δε 

j και τής κατά μονάχους πολιτείας οίόν τις στοιχειώδης αρχή κα- 
θέστηκεν αυτή, πώς αν έτερόν τινα διενέγκη καλώς των κατ’ 
αύτήν αγώνων ό μη χρήμασιν άποταζάμενος πρότερον; Τί γάρ, 
εί кал προς υποταγήν ό τοιοϋτος άδόκιμος, άλλ’ ησυχάσει καθ’ 
έαυτόν τφ κελλίω, κατά μόνος σχολάζων και προσευχή προσα- 

ιο νέχων; «Αλλ'δπου ό Θησαυρός σου», φησιν ό Κύριος, «έκείκαϊ 
ό νους σου»89. Πώς ούν νοερώς άτενίσει προς τον έν δεξιή, τής 
μεγαλωσύνης έν ύψηλοις καθήμενον90, έπι γής Θησαυρίζων; 
Πώς δε κληρονομήσει τήν βασιλείαν, ήν ούδ’ έπι νουν λαβεϊν 
ύπό του πάθους καθαρώς συγχωρεΐται; Διά τούτο «μακάριοι οί 

is πτωχοί τφ πνεύματι, δτι αυτών έστιν ή βασιλεία των ουρα
νών»91. Όρής δσα δι’ ένός μακαρισμού περιέκοψεν ό Κύριος 
πάθη;

35 ’Αλλά γάρ ού ταυτα μόνον, έπει καί πρώτον γέννημα τής 
πονηράς έπιθυμίας τήν φιλοϋλίαν είρήκαμεν έστι γάρ αύτή καί

20 δεύτερον φευκτότερον, καί τρίτον τή κακίες ούχ ήττον. Ποιον δή 
το δεύτερον; Ή φιλοδοξία. Προϊούσης γάρ τής ηλικίας, πρότε
ρον τής φιλοσαρκίας ύπαντή τουτϊ τό πάθος, έτι νέοις ούσι, κα- 
Θάπερ προοίμιον κακόν έκείνης. Φιλοδοξίας δε είδος έκεΐνο 
λέγω νυν, δ προς καλλωπισμούς βλέπει σωμάτων καί πολυτε- 

25 λείας ένδυμάτων, ήν καί κοσμικήν κενοδοξίαν οί πατέρες λέ- 
γουσι. Τό γάρ έτερον είδος τής κενοδοξίας τοϊς άρετή διενεγκού- 
σιν έπιτίθεται, συνεπαγόμενον οίησίν τε καί ύπόκρισιν, δι ’ ών 
συλήσαι καί διασκεδάσαι τον πνευματικόν πλούτον ό έχθρός 
μηχαναται.

36 Ταΰτα δε πάντα τελείας τεύξεται τής Θεραπείας αίσθήσει τε
87. Δ ' Вал. 5,27. 88. Π ράξ. 1,18.
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κατέλαβε λέπρα87, δείγμα τής άθεράπευτης ψ υχής, ό  δεύτερος  
άπό την άγχόνη έπεσε μέ τό πρόσω πο στη γή καί έχύθηκαν τά  
σπλάγχνα του88. ’Ά ν  ή άποταγή προηγήται τής υποταγής, πώ ς 
θά είνα ι πριν άπό τό προηγούμενο τό επόμενο; Κ αί ά ν αυτή ή 
άποταγή έχει καταστή στοιχειώδης άρχη τής μοναχικής π ολ ι
τείας, π ώ ς θά μπορέση ν α  ξεπ ερ ά σ η  κ ά π ο ιο ν  ά λ λ ο ν  σ το υ ς  
αγώνες της αυτός πού δέν έχει άποταχθή πρώτα τά χρήματα; Τ ί 
δηλαδή; ”Α ν  ένας τέτοιος άνθρω πος είναι άδόκιμος γ ιά  υπ οτα 
γή , θά ήσυχάση μόνος του στο κελλί, ζώντας άπομονω μένος καί
άσχολούμενος μέ τήν προσευχή; ’Α λλά , λέγει ό  Κ ύριος, «όπου  
είναι ό θησαυρός σου, εκεί είναι καί ό  νους σου»89. Π ώ ς λοιπόν, 
άν θησαυρίζη επάνω στή γή , θ’ άτενίση ψ ηλά προς εκείνον που  
κάθεται στά δεξιά τής μεγαλωσύνης90; Πώς θά κληρονομήση τή 
βασιλεία, πού δέν άφήνεται άπ ό  τό  πάθος του ούτε νά  τή σκε- 
φθή; Γι’ αυτό «μακάριοι είναι οι πτωχοί στο πνεύμα, διότι δική 
τους είναι ή βασιλεία τών ουρανών»91. Βλέπεις πόσα πάθη π ε
ριέκοψε ό Κύριος μέ ένα μακαρισμό;

35 ’Α λλά βέβαια δέν είναι μόνο αύτά, άφού πρώ το γέννη μ α  
τής πονηρής επιθυμίας είπαμε τή φιλοϋλία* καί υπάρχει σ’ αυ
τήν καί δεύτερο άποφευκτότερο, καί τρίτο πού δέν είναι κατώ
τερο στην κακία. Π οιό λοιπόν είναι τό δεύτερο; ή φιλοδοξία. Δ ιό 
τι, καθώς προχωρεί ή ήλικία, τό πάθος αύτό τον συναντά π ρ ιν  
άπό τήν φιλοσαρκία, σέ νεαρή ήλικία άκόμη, σάν κακό π ρ οοί
μιο εκείνης. Ε ίδος τής φιλοδοξίας εννοώ τώρα εκείνο τό όπ ο ιο  
άποβλέπει στον καλλωπισμό τών σωμάτων καί ατήν πολυτέλεια  
τών ενδυμάτων, την όποια  οί πατέρες ονομάζουν κοσμική κενο
δοξία. Δ ιότι τό άλλο είδος τής κενοδοξίας επιτίθεται σ ’ εκείνους  
που έχουν διακριθή στήν άρετή, φέροντας μαζί του άλαζονεία  
καί υποκρισία, μέ τά όποια  ό εχθρός μηχανεύεται νά  συλήση  
καί διασκορπίση τον πνευματικό πλούτο.

36 "Ολα αύτά θά εύρουν τέλεια θεραπεία μέ τήν αϊσθησι καί

89. Μ αχθ. 6, 21. 90. Έ 6ρ. 1,3. 91. Μ αχθ. 5,3.
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και πόθω τής άνωθεν τιμής μετά του Ανάξιον έκείνης έαυτήν 
ήγεΐσθαι την ποθούσαν και τής έπ’Ανθρώπων εύτελείας καρτε
ρία μετά του άξιον αυτής ήγεΐσθαι · προς δε και τφ τής οικείας 
δόξης προτιμοτέραν ήγεΐσθαι την δόξαν του Θεού κατά τον λέ- 

5 γοντα, «μη ήμΐν Κύριε, μη ήμΐν, άλλ’ ή τφ όνόματί σου δος δό
ξαν»92. Κάν τι των έπαινετών έξειργασμένων οίδεν έαυτόν, τφ 
Θεφ λογίζεσθαι την αιτίαν του κατορθώματος και τούτω 
χρήναι και ύπερ τούτου δόξαν εύγνωμόνως άναπέμπειν, άλλ’ 
ούχ έαυτφ. 06τω γάρ χαιρήσει μεν ώς δώρον λαβών την άρε- 

ιο τήν, ούκ έπαρθήσεται δέ, ώς οϊκοθεν μηδέν εχων Αλλά και τα- 
πεινωθήσεται τούς όθαλμούς τής διανοίας έχων έπι τον Θεόν 
ήμέρας και νυκτός, ώς τούς όφθαλμούς παιδίσκη ψαλμικώς εί- 
πεΐν έπι τάςχεΐρας τής κυρίας αύτής93' δεδιώς, μη του μόνου καί 
δόντος και συνέχοντος έν τφ καλφ διαζευχθείς, εις το τής κα

ι 5 κίας βάραθρον κατενεχθή' τούτο γάρ πάσχει ό οίήσει δουλεύων 
και κενοδοξίμ. Συνεργεί δε προς τήν τούτου ΐασιν διαφερόντως 
кал ή άναχώρησις και το κατά μόνος πολιτεύεσθαι και τή κέλλη 
παραμένειν, έπησθημένον μέντοι τήν τής οικείας προαιρέσεως 
Ασθένειαν και ούχ ικανόν λογιζόμενον έαυτόν συναναμίγνυσθαι 

20 Ανθρώποις. Ταυτα δέ τί άλλο έστίν, ή ή έν πνεύμα τι πτωχεία, ήν 
ό Κύριος έμακάρισεν94;

37 "Αν δέ τις έπι νουν λάβη και τά πεφυκότα προσγίνεσθαι 
παρ’αύτου του πάθους αίσχη, φεύξεται τήν κενοδοξίαν ή δυνά- 
μεως έχει. Πόθων γάρ τήν παρ' Ανθρώπων δόξαν, έξ αύτών 

25 των ύπερ αύτής έργων άδοξίμ περιτυγχάνει. "Ωρας γάρ έπιμβ- 
λούμενος και μέγα φρονών έπι προγόνων εύκλεια και έπ’ εύ- 
χροίμ περιβολαίων και τοιούτοις άλλοις σεμνυνόμενος, δήλον

92. Ψαλμ. 113,9.
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τον πόθο της από άνω τιμής μαζί με τό νά  θεωρή ή ποθούσα  τον  
εαυτό της ανάξιο εκείνης τής τιμής· επίσης με την καρτερία τής  
ευτέλειας μπροστά στους άνθρώ πους, μαζί με τό νά  θεωρή τον  
εαυτό της άξιό της* καί επί πλέον με τό νά  θεωρή προτιμότερη  
τη δόξα του Θεού άπό τη δική της δόξα, σύμφωνα με εκείνον  
πού λέγει, «όχι σ’ εμάς, Κύριε, όχι σ ’ εμάς, άλλά στο όνομά σου  
δώσε δόξα»52. Κ αί άν γνω ρίζη ότι έχει ό ίδιος έπιτελέσει κάτι τό  
επαινετό, πρέπει V άποδίδη στο Θ εό την αιτία τού κατορθώ μα
τος, καί σ’ αυτόν καί υπέρ αυτού πρέπει ν* άναπέμπη δόξα  με 
ευγνωμοσύνη, άλλ’ όχι στον εαυτό του. "Ετσι θά  χαρή πράγματι 
διότι έλαβε δώρο τήν άρετή, δεν θά καταληφθή όμως ά π ό  έπαρ- 
σι, διότι δέν έχει τίποτε άπό μόνος του* άλλά καί θά ταπεινω θή, 
έχοντας επάνω στον Θ εό ή μέρα καί νύκτα τούς οφ θαλμούς τής 
διάνοιάς του, όπω ς έχει, γ ιά  νά  έκφρασθούμε ψαλμικώς, ή υ π η 
ρέτρια τούς οφθαλμούς της στά χέρια της κυρίας της93, φοβούμε
νος μήπω ς δ ιαζευχθή  ά π ό  τον μ όνο  πού έδω σε τό  κ α λό  καί 
συγκροτεί σ’ αυτό, καί κρημνισθή στο β ά ρ α θρ ο  τής κακίας* 
διότι αυτό παθαίνει όπ οιος δουλεύει στην ά λα ζονεία  καί τη ν  
κ ενο δ ο ξ ία . Σ υ ντελεί όμω ς ά π οτελεσ μ α τικ ά  σ τή ν θ ε ρ α π ε ία  
αυτού καί ή άναχώ ρησις καί ή ερημική διαβίω σις καί ή π α ρ α 
μονή στο κελλί, άρκεΐ νά  άντιλαμβάνεται κανείς τήν άσθένεια  
της προαιρέσεώς του καί νά  μή θεωρή τον εαυτό του ικανό νά  
συναναστρέφεται τούς άνθρώπους. Α υτά τί άλλο είναι π α ρά  ή 
πτωχεία στο πνεύμα πού έμακάρισε ό  Κύριος94;

37 *Α ν πάλι λάβη κανείς v r i  σψι καί τά αίσχη πού  έκ φύσεω ς 
προκαλούνται άπό αυτό τό πάθος, θ’ άποφύγη τήν κενοδοξία  με 
όλη τή δύναμί του. Δ ιότι, ποθώ ντας τή δόξα ά π ό  τούς άνθρώ 
πους, άπό τά ίδ ια  τά υπέρ αυτής έργα πέφτει στήν άδοξία. Π ρ ά 
γματι, όταν φροντίζη γ ιά  τήν ωραιότητα καί μ εγα φ ρ ονεΐ γ ιά  
τήν εύκλεια των προγόνω ν καί ύπερη φονεύεται γ ιά  τά  χρω ματι
στά ενδύματα καί γ ι9 άλλα παρόμοια πράγματα, φανερώ νει o t i

93. Ψαλμ. 122, г 94. Ματθ. 5,3.



390 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

εαυτόν ποιεί νηπιώδους ετι φρονήματος έπειλημμένον. Και yap 
ταυθ’ όμοΰ πάντα χοϋς' τί δε χοος άτιμότερον; Ή δε μή προς 
σκέπην ή Θάλψιν χρωμένη τή περιβολή τον σώματος, άλλ’ 
έπτοημένη προς μαλακότητάς τε και στιλπνότητας, ού μόνον 

5 την άκαρπίαν τής οικείας ψυχής τοΐς όρώσι καταγγέλλει, προς 
δε τούτω και την των έταιριζομένων άσχημοσύνην έπιτίθεται. 
Παντός δε μάλλον άκουέτω του λέγοντος, ότι «οί τα μαλακά 
φοροϋντες έν τοΐς οϊκοις των βασιλείων είσίν»95· «ημών δε το 
πολίτευμα έν ουρανοΐς είναι»96 φησιν ό Θεσπέσιος Παύλος. Μή 

ίο ούν διά την έν ένδύμασι βλακείαν εις τάς σκηνάς άπ’ οόρανοΰ 
ριφώμεν του κοσμοκράτορος του σκότους του αίώνος τούτου97.

38 Τουτ’ αυτό πάσχουσι και οί πρός την των ανθρώπων δό
ξαν την άρετήν μετιόντες. Οί γάρ λαχόντες το πολίτευμα έχειν έν 
ούρανοΐς98 κατασκηνουσι, φευ, είςχοΰν την εαυτών δόξαν99, την 

is δαβιτικήν άράν έφ’ έαυτους έλκοντες. Ούτε γάρ ή προσευχή αύ- 
τών άνεισι πρός ούρανόν και παν σπούδασμα κάτω πίπτει, τά 
πτερά τής μετάρσίους τάς έπϊ γής πράξεις ημών ποιούσης Θείας 
άγάπης ού περικείμενον' ώστε кал τους πόνους ύφίστανται και 
τους μισθούς ού καρποΰνται. Και τί λέγω την τών μισθών 

20 άκαρπίαν; καρποφορούσι μεν ούν, άλλ’ αισχύνην και λογισμών 
άστασΐαν και διανοίας αιχμαλωσίαν καί ταραχήν. «Κύριος» 
γάρ, φησί, «διεσκόρπισεν όστα άνθρωπαρέσκων■ κατησχύνθη- 
σαν, ότι ό Θεός έξουδένωσεν αύτούς»100. Τούτο το πάθος λεπτό- 
τατόν έστι παθών απάντων διό δει τον προσπαλαίοντα, μή τον 

25 συνδυασμόν έτάζειν ή τήν συγκατάθεσιν φεύγειν, άλλ’αύτήν τήν 
προσβολήν ώς συγκατάθεσιν λογίζεσθαί τε και φυλάττεσθαν

95. Μ ατθ. 11,8. 96. Φιλ. 3,20.



εχει άκόμη νηπιώδες φρόνημα. Δ ιότι όλα αυτά μαζί είναι χώμα* 
καί τί είναι άτιμότερο τοΰ χώματος; Ε κ είνη  δέ που δεν χρησι
μοποιεί την ενδυμασία τού σώματος γ ια  κάλυψ ι καί ζέσταμα  
τοΰ σώματος, άλλά άρέσκεται σέ μαλακότητες καί λαμπρότητες, 
όχι μόνο φανερώ νει σ’ εκείνους πού  τη βλέπουν την άκαρπία  
της ψ υχής της, άλλά έκτος αυτού προσθέτει επάνω  της καί τή ν  
άσχημοσύνη των γυναικώ ν πού έταιρίζονται. *Ας άκσύη περισ
σότερο άπό κάθε άλλον εκείνον πού  λέγει, «αυτοί πού φ ορούν  
μαλακά ενδύματα είναι στά ανάκτορα»95, ενώ ό θεσπέσιος Π α ύ
λος λέγει, «τό δικό μας πολίτευμα είναι στούς ουρανούς»96. *Α ς  
μή ριφθούμε λοιπόν, έξ αιτίας της άνοησίας γύρω  ά π ό  τά ενδύ
ματα, άπό τον ούρανό στις σκηνές τού κοσμοκράτορα τού σκό
τους τού αίώ νος αύτού97.
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38 Τ ό ίδιο πάσχουν καί όσοι άσκούν την άρετη γ ιά  τη δόξα  
άπό τούς άνθρώπους. Δ ιότι εκείνοι πού ετυχε νά  έχουν την π ο
λιτεία στούς ουρανούς98, κατασκηνώ νουν, άλλοίμονο, τη δόξα  
τους στο χώμα, έπισύροντας εναντίον τους τη δαβιδικη κατά- 
ρα99. Δ ιότι ούτε ή προσευχή τους άνεβαίνει στον ούρα νό  καί κά
θε προσπάθειά τους πέφτει κάτω, έφ’ όσον δεν περιβάλλεται τά  
φτερά τής θείας ά γά π η ς  π ού  καθιστά μετάρσιες τις επ ίγειες  
πράξεις μας* ώστε καί τούς κόπους ύφίστανται καί τούς μισθούς 
δεν καρπούνται. Κ αί γιατί λέγω την άκαρπία τών μισθών; Κ αρ
π οφ ορ ού ν  βέβαια , άλλά εντροπή καί άστασία  λογισ μ ώ ν κ α ί  
αιχμαλωσία καί ταραχή διανοίας. Δ ιότι, λέγει, «δ  Κ ύριος διε- 
σκόρπισε τά οστά τών άνθρω παρέσκω ν αύτοί καταντροπιάσθη- 
καν, διότι τούς έξσυδένωσε ό Θεός»100. Τ ό  πά θος αύτό είναι τό  
πιο λεπτό άπό όλα τά πάθη· γ ι9 αύτό πρέπει εκείνος πού παλεύει 
με αύτό, νά  μή έξετάζη τον συμβιβασμό ή V  άποφ εύγη τη σ υγ
κατάθεσή άλλά νά  θεωρή ώς συγκατάθεσι την ίδ ια  την προσ
βολή καί νά φυλάγεται άπό αύτήν* διότι μόλις έτσι θά  διαφυγή

97. Έ φ . 6,12.
99. Ψαλμ. 7,6.

98. ΦΟ. 3,20.
100. Ψαλμ. 52,6.
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μόγις yap αν ουτω το τάχος τής ήττης παραδράμη. Καν μεν 
ουτω πράττμ νήφων, ή προσβολή γίνεται κατανύξεως πρόξε
νος· εΐ δε μή, τή ύπερηφανίμ τόπος έτοιμάζεται. Ταύτην δε ό 
προσλαβόμενος δυσανακλήτως, μάλλον δε και άνιάτως έχει' 

5 διαβολικόν γάρ έστι το πτώμα. Άλλα кал προ τούτου το τής άν- 
Θρωπαρεσκείας πάθος τοσαύτην έπαντλεϊ τοϊς κεκτημένοις 
βλάβην, ώς και περί αυτήν τήν πίστιν ναυαγεΐν101, κατά τον εΐ- 
πόντα, «πώς δύνασθε πιστεύειν εις εμέ, δόξαν παρά ανθρώπων 
λαμβάνοντες και τήν δόξαν τήν παρά του μόνου Θεού ου 

ίο ζητούντες;»102.

39 Τί δή σόι103 кал τή τών άνθρώπων δόξη, ώ άνθρωπε; μάλ
λον δε τώ κενώ τής δόξης όνόματι, και ούκ έστερημένω μόνον, 
άλλά και στερητικώ του πράγματος; και ού τούτο μόνον, άλλα 
προς τοις άλλοις και γεννητικφ του φθόνου; φθόνου, τού δυνά-

ΐ5 μει φόνου και προξένου τής πρώτης μιαιφονίας και τής ύστερον 
θεοκτονίας; ΤΑρά τι συντελεί τή φύσει, συνέχον ή φυλάττον ή 
σφάλλουσαν άναλαμβάνον όπωσοΰν αύτήν και ίώμενον; Πάν
τως ούκ άν έχοι τις είπειν δ,τι · άλλ ’ οίμαι και τοδτ' είναι και τών 
έν προφάσει παραχρήσεων έλεγχον. Εί δέ τις άκριβώς έξετάσαι 

20 θελήσει, τήν αύτήν δολερώς εύρήσει και προξενούσαν τών αί- 
σχίστων τά πλεΐστα кал άπελέγχουσαν, και το προσωπειον 
άναιδώς άποτιθεμένην έσθ ’ δτε κάνταΰθα και τους έραστάς κα- 
ταισχύνουσαν, κ&ν οί τών έλληνικών δογμάτων καθηγεμόνες 
ούδεν αύτής άνευ τών έν τφ βίω κατορθωμάτων οϊωνταν φεΰ, 

25 τής πλάνης, δτι μηδ’αίσχύνονται λέγοντες.

40 Άλλ ’ ήμεις ούχ ούτως έδιδάχθημεν, οί φερωνύμως έπώνυ-

101. Α ’ Τιμ. 1,19. 102. Ίω. 5,44.



την ταχύτητα της ήττας. Καί αν μέν φέρεται έτσι μέ νηφ αλιότη
τα, ή προσβολή γίνεται πρόξενος κατανύξεως· άν όχι, τότε προε
τοιμάζεται τόπος γ ιά  την υπερηφάνεια, καί όπ οιος προσλάβη  
αυτήν, δύσκολα συνέρχεται, ή μάλλον μένει άθεράπευτος* διότι 
έχει ύποστή διαβολική πτώσι. Α λ λ ά  καί π ρ ιν  ά π ό  αύτό , τό  
πάθος της άνθρω παρέσκειας τόση βλάβη προκαλεΐ cf αυτούς  
πού τό έχουν, ώστε να  ναυαγούν άκόμη καί σχετικά μέ τήν πί- 
στι101, σύμφωνα μ’ εκείνον πού είπε* «πώς μπορείτε νά  πιστεύετε 
cf εμένα, αφού δέχεσθε δόξα άπό τούς άνθρώ πους καί δεν ζητεί
τε τή δόξα άπό τον μόνο Θεό;»102.

39 Τί κοινό λοιπόν ύπάρχει103 άνάμεσα σε σένα καί στη δόξα  
των άνθρώπων, άνθρωπέ μου, ή μάλλον στο κενό όνομα της δό
ξας, στο όνομα πού δεν είναι μόνο στερημένο, άλλα καί στερη
τικό τού πράγματος; καί όχι μόνο αύτό, άλλά έκτος των άλλων 
είναι καί γεννητικό τού φθόνου, φ θόνου πού έν δυνάμει είναι 
φ όνος καί π ρ όξενος της πρώ της μ ια ροφ ονία ς καί της έπειτα  
θεοκτονίας; ’Ά ρ α γ ε  κατά τί συμβάλλει στή φύσι; συνέχοντας ή 
φυλάσσοντάς την, ή έπαναφ έροντάς τη ν κατά κ ά π οιον τρόπο  
όταν σφάλλη ή θεραπεύοντάς την; 'Ο πω σδήποτε δεν θά  μπο
ρούσε κανείς νά  ειπη οτιδήποτε· άλλά νομίζω  ότι κι* αύτό άπο- 
τελεϊ έλεγχο καί των παραχρήσεων μέ πρόφασι. Ά ν  όμως θέλη
ση κάποιος νά  έξετάση άκριβώς, θά  εύρη ότι ή κενοδοξία  είναι 
εκείνη πού μέ δόλο προξενεί τις περισσότερες ά π ό  τις αισχρές  
πράξεις καί ελέγχει, καί μερικές φορές άπορρίπτει μέ άναίδεια  
τό προσω πείο καί εδώ καί καταντροπιάζει τούς έραστάς, έστω 
καί άν οί άρχηγοί τών ελληνικών φιλοσοφικώ ν δογμάτω ν θεω
ρούν ότι χωρίς αύτην δέν μπορεί νά  έπιτευχθη κανένα κατόρθω
μα τού βίου* άλλοίμσνο στήν πλάνη πού ούτε έντρέπονται πού  
τό λέγουν.

40 Ά λλ’ έμεΐς δέν έδιδαχθήκαμε έτσι, εμείς πού φέρομε έπά-
103. Τό κείμενο άπό τη φράσι «τί δή σοί» (τί δέ σοΙ) μέχρι τέλους τής § 40, 

«ούκ άν ή μην» άπαντδται καί στό Προς Ίωάννην και Θεόδωρον,25-26.
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μοι του δι’ έαυτοΰ φιλανθρώπως το ήμέτερον χρίσαντος, άλλ’ 
αυτόν έχομεν των πραττομένων έπόπτην, προς δν οίβλέποντες, 
δι ’ αύτου τε και δι ’ αυτόν παν δ,τι κάλλιστον κατορθοΰσι, πάντα 
εις δόξαν Θεού ποιοΰντες104 και άνθρώποις δλως άρέσκειν ούκ 

5 έφιέμενοι, μάλλον δε ούδ’ άρέσκοντες κατά Παύλον τον ακρον 
μύστην του νομοθέτου και νομοδότην ημών. «Εί yap ετι», 
φησίν, «άνθρώποις ήρεσκον, Χρίστου δούλος ούκ αν ήμην»105.

41 'Αλλα yap ίδωμεν, εί και τό τρίτον εκγονον τής κακώς 
έχούσης έπιθυμίας διά τής μακαριζομένης άναιρεΐται πτωχείας, 

ίο Τρίτος τοίνυν τόκος κατ’ έπιθυμίαν νοσουσης τής ψυχής γαστρι
μαργία, παρ’ήςάκαθαρσία πάσα σαρκική. Πώς δε αυτήν τρΐτην 
και υστέραν λέγομεν, καίτοι έμφυτον ήμΐν ουσαν έξ αύτής γενέ- 
σεως; Οό γάρ μόνον αυτή, άλλά και αί προς τεκνογονίαν φυσι
κοί κινήσεις έπισημαίνουσιν υπομαζίοις έτ’ ούσι τοϊς παισί. 

is Πώς ούν ήμεΐς ύστέραν ταύτην τίθεμεν την τής σαρκικής έπιθυ
μίας νόσον; Έπειδήπερ έκεϊνα φύσει πρόσεστιν ήμΐν, άνέγκλητα 
δε τά φυσικά, παρά του άγαθού Θεού πεποιημένα, ίνα δι ’ αύτών 
έν έργοις άγαθοΐς περιπατήσωμεν. Τοιγαρούν ούκ εστι δείγματα 
ψυχής νοσουσης, τοϊς δε παραχρωμένοις τοιαΰτα ταΰτα γίνεται. 

20 Και τοίνυν, όπηνίκα «τής σαρκός πρόνοιαν ποιούμεθα προς τάς 
έπιθυμίας»106, τότε δη κακόν τό πάθος και σαρκικών παθών 
άρχή και ψυχής νόσος ή φιληδονία. Ή στ’ έπι τών τοιούτων 
πρωτοπαθής έστιν ό νους* διό και ώς άπό τής διανοίας πρώτης 
όρμωμένων τών πονηρών παθών φησιν ό Κύριος, δτι έκ τής 

25 καρδίας έξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, κάκεΐνοί είσιν οί κοι- 
νουντες τον άνθρωπον107· και ό πρό του Εύαγγελίου νόμος φησί, 
«πρόσεχε σεαυτφ, μήποτε γένηται ρήμα κρυπτόν έν τή καρδίφ

104. Α 'Κ ο ρ . 10,3 \ . 105. Γαλ. 1,10.
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ξια  τό επώνυμο αυτοί) ό όποιος έχρισε με φιλανθρω πία τό γένος  
μας, άλλ5 έχομε αυτόν επόπτη των πρ ά ξεω ν. "Ο σοι β λέπ ου ν  
προς αυτόν κατορθώ νουν κάθε τι τό κάλλιστο με τη βοήθεια αυ
τοί) καί γι’ αυτόν, κάμοντας τά πάντα προς δόξα  του Θ εού104 καί 
μη επιθυμώντας καθόλου V  άρέσουν στους άνθρώ πους, ή καλύ
τερα ούτε καν άρέσκοντας, σύμφωνα μέ τον Π αϋλο, τον άκραΐο  
μύστη τού νομοθέτη καί νομοδότη μας. Διότι, λέγει, «άν επιθυ
μούσα άκόμη V  άρέσω στους άνθρώπους, δεν θά ήμουν δούλος  
τού Χριστού»105.

41 ’Αλλ* άς ίδούμε, τέλος, άν καί τό τρίτο προϊόν της κακώς 
διατεθειμένης επιθυμίας άναιρεϊται μέ τη μακαριζόμενη πτω 
χεία. Τρίτο λοιπόν γέννημα, κατά την επιθυμία της ψ υχής πού  
είναι άσθενής, είναι ή γαστριμαργία, άπό την οποία  προέρχεται 
κάθε σαρκική άκαθαρσία. Π ώ ς όμως λέγομε τρίτη καί τελευ
ταία αυτήν, μολονότι είναι έμφυτη σ’ έμας άπό τη γέννησί μας; 
Διότι όχι μόνο αυτή, άλλά καί οι φυσικές κινήσεις γ ιά  την τε
κ νογονία  επ ισημαίνουν ότι είμαστε άκόμη π α ιδ ιά  πού  θηλά
ζουν. Πώς λοιπ όν εμείς θέτομε τελευταία αυτήν την νόσ ο  της 
σαρκικής επιθυμίας; Τ ό  κάμνομε επειδή εκείνα  υ π ά ρ χο υ ν  σέ 
έμας έκ φύσεως, καί τά φυσικά είναι άκατηγόρητα, καμωμένα  
άπό τον άγαθό Θ εό, γ ιά  νά  περιπατήσουμε μέσω αυτών μέ άγα- 
θά έργα. Ε π ομ ένω ς δέν είναι δείγματα άσθενσΰς ψ υχής, άλλά  
γίνονται δείγματα σ’ εκείνους πού κάμνουν κακή χρήσι αυτών. 
"Οταν λ ο ιπ ό ν  «φ ρ οντίζομ ε τη σάρκα γ ιά  χά ρ ι τώ ν επ ιθυ μ ι
ών»106, τότε είναι κακό τό πά θος καί είναι αρχή σαρκικών παθώ ν  
καί νόσου ψ υχής ή φιληδονία. "Ωστε στην περίπτωσι αυτώ ν τών 
άνθρώ πω ν ό νοϋ ς  είναι πρω τοπαθής. Γι’ αυτό, επειδή τά π ο 
νηρά πάθη ξεκινούν πρώτα άπό τή διάνοια, λέγει ό  Κ ύριος, ότι 
άπό τήν καρδιά εξέρχονται πονηροί διαλογισμοί, κι’ εκείνοι εί
ναι πού μιαίνουν τόν άνθρω πο107. Κ αί ό  πριν ά π ό  τό Ε υα γγέλιο  
νόμος λέγει, «πρόσεχε τόν εαυτό σου, μή τυχόν κάποια  κρυφή

106. Ρωμ. 13,14. 107. Μ ατθ. 15,16.
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σου, ανόμημα»108. Εί γάρ και πρώτος ό νους έστιν ό διατεθείς 
κακώς, άλλα κάτωθεν διά τών αισθήσεων άναμαξάμενος την 
φαντασίαν τών αισθητών σωμάτων, ουτω προς έκεΐνα διετέθη, 
καί μάλιστα διά τών όφθαλμών πρώτων, δυναμένων καί πόρ- 

5 ρωθεν το μΰσος έπισπάσασθαι, προς την παράχρησιν έπαίρεται. 
Καί τούτου σαφές μαρτύριον ή προμήτωρ καθέστηκεν Εΰα· 
πρώτον yap «είδεν δτι καλόν εις δρασιν καί ώραϊον του κατα- 
νοήσαι», καί τότε συγκατατεθεΐσα τη καρδία ήψατο καί έγεύσα- 
το του άπηγορευμένου ξύλου109.

42 Καλώς άρ ’ έλέγομεν, δτι προτερεύει καί προοίμιόν έστιν ή 
προς τά κάλλη τών σωμάτων ήττα τών αισχρών παθών· διό 
καί πατρικόν έστι παράγγελμα, κάλλος άλλοτρίων σωμάτων μη 
καταμανθάνειν110 καί έπί ίδίω μη τέρπεσθαι. Προ μέντοι τής έμ- 
παθοϋς διανοίας, εί καί φυσικώς ένθεωρουνται τοΐς παισί τά 

is πάθη, άλλ’ού συνεργεί προς άμαρτίαν, άλλά προς την της φύσε- 
ως σύστασιν. Διόπερ ούδε πονηρά τηνικαυτα ταυτ’ έστιν* άλλ’ 
έπειδή καί τά σαρκικά πάθη παρά του έμπαθους νου λαμβάνει 
την άρχήν, έξ αύτού δέον καί τής θεραπείας άρχεσθαι. Ώς γάρ 
έπί πυρκαϊάς ό σβέσαι ταύτην προθυμούμενος, εί την φλόγα δια- 

2ο τέμνει άνωθεν, ήνυσεν ούδέν, εί δε την δλην ύποσπάσειεν, εύθύς 
ή πυρκαϊά κατεμαράνθη, οΰτω και έπί τών πορνικών παθών εί 
μη την πηγήν τών λογισμών ένδον ξηράνεις δι ’ εύχής καί ταπει- 
νώσεως, μόνη δε νηστείς καί κακοπάθεις σώματος όπλίζη κατ’ 
αύτών, άνήνυτα πονεις' εί δε την ρίζαν άγιάσεις διά ταπεινώσε- 

25 ως καί προσευχής, ώς έφημεν, έξεις κάν τοΐς έξω τόν άγιασμόν. 
Καί τουτό μοι δοκεΐ καί τό άποστολικόν έκεϊνο ύφηγεΐσθαι λό- 
γιον, τό λέγον περιζώννυσθαι την όσφύν ήμών έν άληθείψ11, 
καθά καί τινι τών πατέρων κάλλιστα πεφιλοσόφηται, ώς του

108. Лет. 15,9.
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σκέψις στην καρδιά σου γίνη άνόμημα»108. Διότι, άν καί πρώτος 
ό νους είναι αυτός πού διατέθηκε κακώς, οπωσδήποτε δμως 
διατέθηκε προς τά αισθητά σώματα έτσι, άφού διά τών αισθή
σεων άποτύπωσε τη φαντασία τών σωμάτων αυτών, καί μάλι
στα διά τών οφθαλμών πρώτα, πού μπορούν νά προσελκύσουν 
την άκαθαρσία άπό μακριά. Καί σαφής άπόδειξις γι’ αυτό έγινε 
ή προμήτωρ Εύα* διότι αύτή πρώτα είδε δτι «ήταν καλό γιά τήν 
δρασι καί ωραίο γιά νά λάβη γνώσι», καί τότε, άφού συμφώνη
σε μέ την καρδιά της, έπιασε κι5 έγεύθηκε άπό τό άπαγορευμένο 
δένδρο109.

42 Ε π ομ ένω ς καλά έλέγαμε δτι ή ύποχώ ρησις στά κάλλη τών 
σωμάτων προηγείται καί είναι προοίμιο τών αισχρώ ν παθώ ν. 
Γι’ αύτό είναι πατερικό παράγγελμα νά  μη περιεργαζώ μαστε τό  
κάλλος ξένω ν σωμάτων110 καί νά  μη ευχαριστούμαστε γ ιά  τό  
δικό μας κάλλος. Π ριν δμως άπ ό  την εμπαθή διάνοια τά πάθη, 
άν άπαντώνται στά παιδιά φυσικώς, δεν συντελούν ως πρ ος τήν  
άμαρτία, άλλά προς τη σύστασι της φύσεως. ΙΥ αύτό τότε τά  
πάθη αύτά δεν είναι πονηρά. ’Α λλ’ επειδή καί τά σαρκικά πάθη  
ξεκινούν άπό τον εμπαθή νού, άπό αύτόν πρέπει V άρχίζη καί ή 
θεραπεία. "Οπως δηλαδή στην περίπτωσι πυρκαϊας εκείνος πού  
επιθυμεί νά  τη σβήση, ά ν  διακόπτη την φ λόγα ά π ό  επάνω , δεν  
κάμνει τίποτε, άν δμως άφαιρέση τά ύλικά άπό κάτω, άμέσως ή 
πυρκαϊά  μαραίνεται, έτσι καί στην περίπτω σι τώ ν πορ νικ ώ ν  
παθών* ά ν  δεν ξηράνης μέσα την πηγή  τώ ν λογισμώ ν μέ την  
προσευχή καί την ταπείνωσι, άλλά οπλίζεσαι εναντίον τους μέ 
μόνη τη νηστεία καί τήν κακοπάθεια  τού σώματος, άνώ φ ελα  
κοπιάζεις. *Αν λοιπόν, δπως είπαμε, άγιάσης τή ρ ίζα  μέ ταπεί
νωσι καί προσευχή, θά πάρης άγιασμό καί στά έξω. Κι’ αύτό, 
νομίζω, διδάσκει εκείνο τό άποστολικό λόγιο  πού παραγγέλλει 
νά ζωσθούμε στή μέση μας μέ τήν άλήθεια111, δπως στοχάζεται 
καί κάποιος άπό τούς πατέρες, διότι τό θεωρητικό π ερ ισ φ ίγ γ a

109. Γεν. 3,6. 110. Σ οφ . Σ ειρ . 9,8. 111. Έ φ. 6,14.
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Θεωρητικού το έπιθυμητικόν περισφίγγοντος και συστέλλοντος 
τά ύπ’ όσφΰν τε και γαστέρα πάθη112. Δει μέντοι και τφ σώματι 
κακοπαθείας кал τής συμμέτρου των βρωμάτων έγκρατείας, 
ϊνα μή δυσήνιον ή και του λογισμού βιαιότερον. Τοιγαροϋν και 

5 τά τής σαρκός πάντα πάθη ούδεν έτερον ίαται ή κακοπάθεια 
σώματος кал προσευχή έκ τεταπεινωμένης καρδίας ένεργουμέ- 
νη, δ έστιν ή έν πνεύματι πτωχεία, ήν έμακάρισεν ό Κύριος113.

43 Εί γουν έπιθυμεΐ τις τόν άγιασμον πλουτήσαι, ού χωρίς ού- 
δείς όψεται τόν Κύριον114, παραμενέτω τή ιδία κέλλη, κακοπα-

ιο θών καί προσευχόμενος έν ταπεινώσει ■ το γάρ του καλώς μονά- 
ζοντος κελλίον λιμήν έστι σωφροσύνης, τά δ ’ έξω πάντα, καί 
μάλιστα τά κατ’άγοράς και πανηγύρεις, κυκεώνος πορνικού πε- 
πλήρωται, έξ άκοσμων άκουσμάτων τε καί Θεαμάτων έπεγει- 
ρομένου και την άθλίαν ψυχήν του παραβαλόντος μοναχού κα- 

ΐ5 ταβαπτίζοντος. ’Αλλά καί πυρ αν εϊποις καιόμενον τον κόσμον 
τής κακίας, ύλην ποιούμενον τους όμιλουντας καί παν είδος τής 
αύτών άρετής άποτεφρουν το δε μή καΐον πυρ έν έρήμω εύρέ- 
Θη115. Συ δ’άντί τής έρήμου παράμενε τή κέλλη καί άποκρύβηθι 
μικρόν δσον δσον, έως άν σοι παρέλθοι116 ό χειμών τής έμπα- 

20 θείας' αύτοΰ γάρ παραρρυέντος, ή ύπαιθρος ού λυμαίνεται δίαι
τα. Τότε γάρ καί πτωχή ώς άληθώς έση τω πνεύματι καί τήν 
κατά παθών κτήση βασιλείαν καί μακαρισθήση λαμπρώς ύπό 
του λέγοντος, «μακάριοι οί πτωχοί τφ πνεύματι, δτι αύτών 
έστιν ή βασιλεία τών ούρανών»117.

44 Πώς δ ’ ού μακαρίζοιντο δικαίως άν οί μή πεποιθότες δλως 
έπί χρήμασιν, άλλ’ έπ’ αύτφ, οί μή ποθοϋντες άρέσκειν άλλφ 
πλήν αύτφ, οί έν ταπεινώσει μετά τούτων ζώντες ένώπιον αύ-

112. Βλ. Νείλου, Περί ύπεροχής ήσοχαζόντων 20 PG 79, 1083 CD. Συμεών
Νέου θεολόγου, Ηθικός Λόγος Δ ' 17έ.
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τό επιθυμητικό καί συστέλλει τά κάτω άπό τη μέση καί την κοι
λιά πάθη112. Χρειάζεται όμως καί τό σώμα κακοπάθεια καί κα
τάλληλη εγκράτεια άπό τά φαγητά, γιά νά μη γίνη άνυπάκουο 
καί βιαιότερο άπό τον λογισμό. Επομένως καί δλα τά πάθη της 
σαρκός δεν τά θεραπεύει τίποτε άλλο, παρά ή κακοπάθεια τού 
σώματος καί ή προσευχή πού ένεργεΐται άπό ταπεινωμένη καρ
διά, πού είναι ή κατά τό πνεύμα πτωχεία, την οποία έμακάρισε 
ό Κύριος113.

43 *Α ν λ ο ιπ ό ν  επιθυμή κ α νείς  νά  άποκτήση τον  ά για σ μ ό , 
χωρίς τον όποιο  κανείς δεν θά ιδή τον Κ ύριο114, άς παραμένη  
στο κελλί του, κακοπαθώντας καί προσευχόμενος με ταπείνωσι* 
διότι τό κελλί τού καλού μοναχού είναι λιμάνι σω φροσύνης, ενώ  
δλα τά εξωτερικά, καί μάλιστα τά δσα συμβαίνουν στις άγορές  
καί τά πανηγύρια, είναι γεμάτα άπό πορνική άναταραχή, πού  
διεγείρεται άπό άκοσμα άκούσματα καί θεάματα καί καταπνί
γει την άθλια ψυχή τού μοναχού πού τά πλησιάζει. ’Α λλά  θά  
μπορούσες νά  είπής καί πύρ καιόμενο τον κόσμο της κακίας, 

ν πού καθισιά καύσιμη ύλη εκείνους πού τον συναναστρέφονται 
καί άποτεφρώνει δλη τη μορφή της αρετής των, ενώ τό πύρ πού  
δεν καίει, ευρέθηκε στην έρημο115. ’Εσύ όμως άντί της έρημου νά  
παραμένης στο κελλί καί ν ’ άποκρύβεσαι γ ιά  λίγο , δσο χρειάζε
ται, μέχρι πού νά  περάση116 ό χειμώ νας τής εμπάθειας* διότι, 
όταν περάση ό χειμώνας, ή υπαίθρια  παραμονή δεν είναι κατα
στρεπτική. Τότε θά είσαι άληθινά  καί πτωχή στο π νεύμ α , θ’ 
άποκτήση ς τή βασιλεία  κατά τών παθώ ν καί θά μακαρισθής  
λ α μ π ρ ά  ά π ό  ε κ ε ίν ο ν  π ο ύ  λέγει* « μ α κ ά ρ ιο ι ο ί  π τ ω χ ο ί στο  
πνεύμα, διότι δική τους είναι ή βασιλεία τών ουρανώ ν»117.

44 Πώς νά  μή μακαρισθσΰν δίκαια όσοι δεν βασίζονται καθό
λου στά χρήματα, άλλά στον Θεό; όσοι δεν π οθούν V  αρέσουν  
σέ ά λλον έκτος ά π ό  αυτόν; όσ οι ζο ύ ν  σε τα π είνω σ ι μ α ζί με

113. Ματθ. 5,3. Ц4. Έ6ρ. 12,14. 115. Έξ 3,2έ.
116. Ήσ 26,20. Ц7. Μαχθ. 5,3.
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του; Πτωχεύσωμεν οόν καί ήμεϊς τό πνεύμα ταπεινωθέντες και 
την σάρκα κακοπαθήσαντες και τον βίον άκτημονήσαντες, ϊν’ 
ήμών γένηται ή του Θεού βασιλεία και των μακαρίων επιτύχω - 
μεν έλπίδων, την των ούρανών βασιλείαν κληρονομήσαντες. 

5 Οίά δέ τινας λόγους περιεκτικούς τε και κεφαλαιώδεις του τής 
σωτηρίας ήμών Εύαγγελίου προθεις ό Κύριος, ού τοσαύτας μό
νον άρετάς ένί λόγω περιέλαβε και τοσαύτας κακίας του οικείου 
έξέβαλε μακαρισμού και τους διά μετάνοιας κατ' αύτάς καλώς 
περιτεμόντας τό τής οικείας ψυχής παθητικόν εύλόγησεν άλλα 

ίο και έτερ’ άττα πλειστα, ούκ άναλογίαν έχοντα περιτομής, άλλα 
τής έκ κρυμοΰ και παγετού, χιόνος τε και πάχνης και τής έζ ανέ
μων βίας, και απλώς ής χειμώνός τε και Θέρους ύφίστανται τα 
φυτά ταλαιπωρίας, έκκείμενα τώ ψύχει και τώ καύσωνν ών 
χωρίς ούδέν ούδαμώς των έπι γής φυομένων τελεσφορήσαί 

is ποτέ δυνήσεται.

45 Τίνα δη ταΰτά έστιν; αί ποικίλαι τω ν πειρασμών έπιφοραί, 
άς φέρειν εύχαρίστως άνάγκη τον μέλλοντα καρπόν οϊσειν τφ  
τω ν πνευμάτων γεωργώ. Καθάπερ γάρ εΐ τις, έλεήσας ταλαι
πωρούμενα τά γήθεν φυόμενα, περιτείχισμα περιθήσει και ύπό 

20 στέγην ποιήσεται και μή προς έκεΐνα διακαρτερειν έάσει τά δει
νά, κ&ν περιτέμνη κ&ν περικαθαίρη, πάντα πράττων τημελώς, 
καρπώσεται παρά τούτων ούδέν* άλλά δει πάνθ’ ύπενεγκεΐν 
άφειναι, και γάρ οϋτω μετά την τού χειμώνός δυσκολίαν ήρος 
ώρα θάλλει καί άνθεΐ καί κομμ φύλλοις καί προβάλλεται μετά 

25 τω ν καλόν έκείνων τεθηλότων βλαστών καί τους δμφακας■ οι 
κατά μικρόν όμιλοΰντες ταις ήλιου σφοδροτέραις βολαις, άκμά- 
ζουσι καί πεπαίνονται καί προς τροφήν εύπρεπεις άποκαθί- 
στανται καί συγκομιδήν* ούτως ό μή τό δύσοιστον τω ν πειρα
σμών άχθος γενναίως ύποφέρων, κ&ν τω ν άλλων άπασών άρε- 

30 τω ν μηδαμιας λειφθή, καρπόν θείων ληνών118 καί άποθήκης
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αυτούς ενώπιον του; "Ας πτωχεύσωμε λοιπόν κι’ εμείς κατά τό  
πνεύμα με την ταπείνωσι, την κατά την σάρκα κακοπάθεια  καί 
την άκτημοσύνη τού βίου, γ ιά  νά  γίνη δική μας ή βασιλεία του  
Θεού καί νά  έπιτύχωμε τις μακάριες ελπίδες, κληρονομώ ντας τή 
βασιλεία τω ν ουρανώ ν. Π ροβάλλοντας ό Κ ύριος σ ά ν λ ό γ ο υ ς  
περιεκτικούς καί κεφαλαιώδεις τού Ε ύαγγελίου  της σω τηρίας 
μας, δεν περιέλαβε μόνο τόσες άρετές σέ ένα λόγο  καί δεν έξήρε- 
σε μόνο άπό τον οικείο μακαρισμό τόσες κακίες καί δεν εύλογη - 
σε μόνο εκείνους πού με τη μετάνοια απ’ αύτές περιέκοψ αν κα
λά τό παθητικό της 'ψυχής, άλλά άπέκοψε καί πολλά άλλα, πού  
δεν είναι άνάλογα με την περιτομή, άλλά με τη βία άπ ό  τό κρύο  
καί τήν παγω νιά, άπό τό χιόνι καί την πάχνη καί ά π ό  τούς άνε
μους, καί γενικά άπ ό  τήν ταλαιπωρία πού ύφίστανται τά  φυτά  
χειμώνα καλοκαίρι, χωρίς τά όποια  τίποτε ά π ό  τά φ υόμενα ε
πάνω στη γη  δεν θά μπόρεση ποτέ νά  τελεσφορήση.

45 Ποιά λοιπόν είναι αύτά; Οί ποικίλες έπιθέσεως τών πειρα
σμών, τις όποιες όποιος πρόκειται νά φέρη καρπό στον γεωργό 
τών πνευμάτων πρέπει νά τούς ύποφέρη μ* εύχαρίστησι. "Οπως 
άκριβώς δηλαδή αν κάποιος λυπηθη τά φυόμενα άπό τή γη πού 
ταλαιπωρούνται καί τοποθέτηση φράκτη καί τά στεγάση καί 
δεν τά άφήση νά ύποστούν εκείνα τά δεινά, καί άν άκόμη τά 
κλαδεύση καί τά καθαρίση, ενεργώντας τά πάντα με επιμέλεια, 
δεν θά καρπωθη τίποτε άπό αύτά, άλλά πρέπει νά τά άφήση νά 
τά ύποφέρουν όλα, διότι έτσι μετά τή δυσκολία τού χειμώνα τήν 
εποχή της άνοίξεως θάλλουν καί άνθούν καί περιβάλλονται με 
φύλλα καί προβάλλουν με τούς καλούς καί άκμαίους εκείνους 
βλαστούς καί τά άγουρίδια, τά όποια με τις δυνατώτερες ακτι
νοβολίες τού ήλιου σιγά σιγά άκμάζουν καί ωριμάζουν καί γί
νονται κατάλληλοι γιά τήν τροφή καί τή συγκομιδή* έτσι κι9 
εκείνος πού δεν υπομένει γενναία τό άφόρητο βάρος τών πειρα
σμών, άκόμη καί άν δεν παράλειψη καμμιά άπό όλες τις άλλες 
άρετές, δεν θά φέρη ποτέ καρπό άξιο τών θείων ληνών118 καί της

118. Ληνοί είναι τά πατητήρια πού εξάγουν άπό τά σταφύλια τό γλεΰκος.
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αιώνιας άξιον ου μή ποτέ ένέγκη. Δι ’ υπομονής γάρ έκουσίων τε 
και ακουσίων πόνων πας σπουδαίος τελειούται, των μεν έπιτι- 
Θεμένων έξωθεν, των δέ έπιφερομένων οΐκοθεν' ά γάρ τοϊς τής 
γής φυτοϊς έκ φύσεως προσγίνεται, γεωργικαϊς τε έπινοίαις кал 

5 ταϊς των ώρών περιτροπαίς, ταυθ' ήμϊν τοϊς λογικοΐς κλήμασι 
Χρίστου, πειθομένοις τφ των ψυχών τουτω γεωργώ, πρόσε- 
στιν έκ προαιρέσεως αότεξουσίως ζώσι. Χωρίς δε τής υπομο
νής των άκουσίως ήμϊν έπερχομένων, ούδε τα έκουσίως πε
πραγμένα τεύξεται τής Θείας εύλογίας. Ή γάρ προς Θεόν αγάπη 

ίο διά τής των πειρασμών Θλίψεως μάλιστα κομίζεται το δοκί
μων.

46 Δει μέντοι προκατορθωθήναι τή ψυχή τά έκούσια και δι ’ 
αύτών ηδονής και δόξης έθισθέντες καταφρονεϊν ραδίως και 
τάς ακουσίους οϊσομεν έπιφοράς. Ό δε διά την έν πνεύματι

is πτωχείαν έκείνων τε καταφρονών και υπεύθυνον τοϊς δραστι- 
κωτέροις φαρμάκοις τής μετάνοιας έαυτον ήγουμενος προσδό- 
κιμον έχει διηνεκώς θλΐψιν άπασαν και καταδέχεται πάντα πει
ρασμόν ώς οίκεΐον έαυτώ και προσήκοντα και χαίρει περιπε- 
σών ώς περιτυχών τώ τής ψυχής καθαρσίω και ύλην τούτο 

20 ποιείται τής προς Θεόν πεπονημένης τε και άνυσιμωτάτης δεή- 
σεως και παρεκτικόν άμα και φυλακτικόν ήγεΐται τής κατά ψυ
χήν εύεζίας και οόκ άφίησι μόνον άμνησικάκως έχων, άλλά και 
χάριτας όμολογεΐ τοϊς πειράζουσι кал ώς εύεργετησάντων ύπε- 
ρευχεται. Διό και αύτός, ού την τών ήμαρτημένων μόνον συγ- 

25 χώρησιν λαμβάνει κατά την έπαγγελίαν, άλλά και τής τών ου
ρανών βασιλείας και τής Θείας εύλογίας έπιτυγχάνει, μακαρι- 
σθεις ύπό του Κυρίου διά την έν πνεύματι ταπεινώσεως είς τέ
λος μακροθυμίαν. 47

47 Ημείς δε δι’ όλίγων όλίγα τής ρευματικής ύποδείξαντες 
3ο περιτομής, καί τινα προθώμεν ήδη τής διά ταύτην εύφορίας.

Εφεξής τοΐνυν τοϊς διά την έν πνεύματι πτωχείαν τον άναφαί-
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αιώνιας άποθήκης. Διότι κάθε ζηλωτής τελοιοποιεΐται με την 
υπομονή έκουσίων καί ακουσίων πόνων, άπό τούς οποίους 
άλλοι εισβάλλουν άπ5 έξω καί άλλοι έπιφέρονται άπό μέσα. 
Διότι δσα γίνονται άπό τή φύσι στα φυτά της γης με τις γεωρ
γικές επινοήσεις καί τις εναλλαγές των εποχών, αυτά υπάρχουν 
άπό προαίρεσι, εφ’ όσον ζούμε αυτεξούσια, σ’ εμάς τά λογικά 
κλήματα τού Χριστού, όταν ύπακούωμε σ’ αυτόν τον γεωργό των 
ψυχών. Χωρίς τήν υπομονή τών δεινών πού μάς επέρχονται 
χωρίς τή θέλησί μας, ούτε οί έκούσιες πράξεις θά επιτύχουν τή 
θεία εύλογία. Διότι ή αγάπη προς τον Θεό άποκτά τήν εύδοκί- 
μησι κυρίως διά της θλίψεως άπό τούς πειρασμούς.

46 Πρέπει λοιπόν να επιτευχθούν άπό πριν τά εκούσια, καί δι’ 
αύτών, άφού συνηθίσωμε νά καταφρονούμε ήδονή καί δόξα, 
εύκολα θά βαστάσωμε καί τις άκούσιες προσβολές. Κι’ εκείνος 
πού έξ αιτίας της πτωχείας στο πνεύμα καταφρονεί εκείνα καί 
νομίζει τον έαυτό του ένοχο για τά δραστικώτερα φάρμακα της 
μετάνοιας, έχει παντοτινά όλη τη θλΐψι προσδόκιμη, καί κατα
δέχεται κάθε πειρασμό, μέ τη σκέψι δτι είναι οικείος του, καί 
χαίρεται πού περιέπεσε σ’ αύτόν, μέ την πεποίθησι δτι επέτυχε 
τό καθάρσιο τής ψυχής, καί τό καθιστά ύλη τής ώφελιμώτατης 
δεήσεως πού τελείται προς τον Θεό, καί τό θεωρεί παρεκτικό 
καί φυλακτικό της ψυχικής εύεξίας καί δέν τούς συγχωρεΐ μόνο 
μέ άμνησικακία, άλλα καί εκφράζει εύγνωμοσύνη σ’ εκείνους 
άπό τούς οποίους δέχεται τούς πειρασμούς καί εύχεται υπέρ 
αύτών σαν νά ήταν εύεργέτες. Γι’ αύτό καί ό ίδιος δέν λαμβάνει 
μόνο τή συγχώρησι για τά άμαρτηματά του, σύμφωνα μέ τήν 
επαγγελία, άλλά καί επιτυγχάνει τή βασιλεία τών ούρανών καί 
τη θεία εύλογία, μακαριζόμενος άπό τον Κύριο γιά τήν μέχρι 
τέλους μακροθυμία έξ αιτίας τής κατά πνεύμα ταπεινώσεως. 47

47 Εμείς όμως, άφού ύποδείξαμε μέ λίγα, μερικά άπό τήν 
πνευματική περιτομή, άς προβάλωμε τώρα καί μερικά άπό τήν 
εύφορία πού προκαλεΐ αύτή. Στή συνέχεια λοιπόν, εκείνων πού



404 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

ρετον πλούτον κτησαμένοις119 ό μόνος μακάριος τους πενθοδντας 
κοινωνους ποιείται τής οικείας μακαριότητος, «μακάριοι», λέ
γω ν, «οί πενθοδντες, ότι αύτόϊ παρακληθήσονται»120.

48 Αιατί δε σονήψεν ό Χρίστος το πένθος τή πτωχεία; Επειδή 
5 και ταύτη σύνεστιν άεί. Αλλ' ή μεν έπι τή κατά κόσμον πτωχεία

9

λύπη θάνατον ψοχής κατεργάζεται, φησιν ό άπόστολος- ή δε έπι 
τή κατά Θεόν πτωχεία λύπη μετάνοιαν άμεταμέλητον121 εις ψο
χής σωτηρίαν. Και τή μέν, άκουσίω ουση, τό άκούσιον, τή δέ, 
έκουσίω, τό έκούσιον έξ άνάγκης έπεται πένθος. Έπει δε τό μα- 

ιο καριζόμενον πένθος ένταοθοϊ τή κατά Θεόν συνήπται πτωχεία 
δι ’ έκείνην έξ άνάγκης τε γίνεται, κάκείνης ώς αίτιας δλον έξή- 
πται και άπό ταύτης έχει σονοπακοοόμενον τό πνευματικόν και 
έκούσιον. Αλλά γάρ ίδωμεν, πώς ή μακαριστή πτωχεία τό μα
κάριον άπογεννμ πένθος.

49 Τεττάρων ούν ειδών τής πνευματικής πτωχείας υπό τοδ 
λόγου μικρόν άνωτέρω πεφηνότων, τής έν τώ φρονήματι, τής 
έν τώ σώματι, τής έν τή κατά τον βίον περιούσιο, και τής έν τοΐς 
έξωθεν έπερχομένοις πειρασμοίς (μηδεις δε ήμών άκούων με- 
μερισμένως ταδτα προτιθέντων και τήν κατά ταδτα πραξιν με-

2ο μερισμένην ύπολάβη, συν άλλήλοις γάρ πεφυκασι τελεϊσθαν διό 
και μακαρισμφ περιεκλείσθησαν ένί, άμα θαυμασίως ύποδεί- 
ξαντι, και ποιόν έστιν ώσανει ρίζα και πρόξενον τών άλλων, 
δηλαδή τό πνεδμα τό ήμέτερον τοδτο γάρ τήν τοδ εύαγγελικοδ 
κηρύγματος έγκολπωσάμενον, ώς εϊρηται, χάριν πηγήν 

25 πτωχείας άναδίδωσιν άφ ’ έαυτοδ, ποτίζουσαν παν τό πρόσωπν 
τής γής ήμών, τον έξω δηλονότι άνθρωπον, και παράδεισον 
άρετών άποτελών αύτόν) · τεττάρων ούν ειδών τής πνευματικής

119. Μ ατθ. 5,3.
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άπέκτησαν τον άναφαίρετο πλούτο έξ αιτίας της πτωχείας στο 
πνεύμα119, ό μόνος μακάριος καθιστά εκείνους πού πενθούν κοι- 
νωνούς της μακαριότητός του λέγοντας* «μακάριοι είναι εκείνοι 
πού πενθούν, διότι αυτοί θά παρηγορη θοΰν»120.

48 Γιατί όμως ό Χριστός συνήψε τό πένθος με την πτωχεία; 
Επειδή μέ αυτήν συνυπάρχει πάντοτε τό πένθος. ’Αλλά ή μέν 
λύπη γιά τήν πτωχεία τού κόσμου κατεργάζεται τον θάνατο της 
ψυχής, λέγει ό άπόστολος, ενώ ή λύπη γιά την κατά τον Θεόν 
πτωχεία παρέχει οριστική μετάνοια γιά τή σωτηρία τής ψυ
χής121* καί τήν πρώτη λύπη, πού είναι άκούσια, άκολουθεΐ κατ’ 
άνάγκη τό άκούσιο πένθος, ενώ την άλλη πού είναι εκούσια ά
κολουθεΐ τό εκούσιο πένθος. Επειδή όμως τό μακαριζόμενο 
πένθος εχει συναφθή εδώ μέ την κατά Θεόν πτωχεία, άπό εκεί
νη γίνεται κατ’ άνάγκη, καί άπό εκείνη έξαρτάται όλο ώς αιτία, 
καί άπό αυτήν εχει συνυπακουόμενο τό πνευματικό καί εκού
σιο. ’Αλλά άς Ιδούμε, πώς ή μακαριστή πτωχεία γεννά τό μακά
ριο πένθος. 49 *

49 νΟντας λοιπόν τέσσερα τά είδη τής πνευματικής πτωχείας, 
πού έφανερώθηκαν άπό τον λόγο μας λίγο παραπάνω καί άνα-
λογούν στο φρόνημα, στο σώμα, στήν περιουσία τού βίου, καί 
στούς πειρασμούς πού έρχονται άπό εξω (κανένας όμως, άκούον- 
τάς μας νά συμειώνωμε τά είδη αυτά χωριστά, νά μή θεωρήση 
καί τήν πράξι μερισμένη, διότι είναι καμωμένα νά τελούνται 
μαζί, γι αύτό καί περιεκλείσθηκαν σ’ ενα μακαρισμό πού υπέ
δειξε θαυμάσια καί ποιό είναι ρίζα καί πρόξενο τών άλλων, 
δηλαδή τό πνεύμα μας* διότι αύτό, άφού έγκολπώθηκε τή χάρι 
τού ευαγγελικού κηρύγματος, άναδίδει άφ’ εαυτού πηγή πτω
χείας, πού ποτίζει όλο τό πρόσωπο τής γής μας, τον εξωτερικό 
δηλαδή άνθρωπο, καί τον καθιστά παράδεισο άρετών)* όντας 
λοιπόν τέσσερα τά είδη τής πνευματικής πτωχείας, άπό τό καθέ-

120. Ματθ. 5,4. 121. В ' Κορ. 7,10.
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πτωχείας υπαρχόντων, άφ’ έκάστου τούτων τδ κατάλληλον 
γεννάται πένθος, μετά τής προσηκούσης παρακλήσεως.

50 Αότίκα διά μεν τής έκουσίου σωματικής πτωχείας και τα- 
πεινώσεως, ήτις έστι πείνα και δίψα και άγролу ία και άπλώς

5 κακουχία και κακοπάθεια σώματος, кал προς τούτοις ή συν 
λόγω συστολή των αισθήσεων έκ τούτων τοίνυν, ού πένθος 
άπλώς μόνον, άλλά και δάκρυα τίκτονται. Καθάπερ γάρ άναλ- 
γησία και πώρωσις και σκληρότης καρδίας έξ άνέσεως και 
τρυφής και εύπαθείας τίκτεσθαι πεφύκασιν, ούτως έξ έγκρα- 

ιο τους και συνεσταλμένης διαίτης συντριβή καρδίας και κατάνυ- 
ξις, πικρίας πάσης άποτρεπτική και γλυκείας ίλαρότητος πάρε- 
κτική' καί γάρ άνευ συντριμμοΰ καρδίας άδύνατον, φησίν, άπαλ- 
λαγήναι κακίας. Συντρίβει δε καρδίαν ή τριμερής έγκράτεια 
ύπνου καί τροφής και σωματικής άνέσεως. Άπαλλαγεΐσα δε 

is ψυχή διά τής συντριβής ταύτης κακίας και πικρίας, άντιλαμβά- 
νει πάντως τήν πνευματικήν θυμηδίαν. Καί τούτο έστιν ή παρά- 
κλησις, δι ’ ήν τούς πενθοΰντας μακαρίζει ό κύριος. Φησί δε καί 
Ιωάννης ό τήν διά λόγων πνευματικήν ήμιν δειμάμενος Κλίμα
κα122, δίψα καί άγρυπνία έξέθλιψαν καρδίαν, καρδίας δε θλιβεί- 

20 σης έξεπήδησαν δάκρυα* ό δε δοκιμάσας, φησί, γελάσει έν τού- 
τοις, τον μακάριον δηλονότι γέλωτα, παρακληθείς, ώς ό Κύριος 
έπηγγείλατο123. Καί άπδ μεν τής έν σώματι θεοφιλούς πτωχείας 
τδ μακαριστώς παρακαλουν τους κεκτημένους πένθος ούτως 
έχει τήν γένεσιν, άπδ δε του κατεπτηχότος φρονήματος καί τής 

25 κατά ψυχήν ένθεου ταπεινώσεως πώς; 51

51 Ήαύτομεμψία σύνεστιν άεί τή ταπεινώσει τής ψυχής’ αΰτη 
δε τόν τής κολάσεως φόβον τήν άρχήν έπανατείνεται σφοδρώς 
πρδ όφθαλμών ποιούσα τήν έξ έναντίων έκείνην εις ένδς κολα
στηρίου φρικωδεστάτην συνδρομήν καί έτι προσθήκην του

3ο δέους έμποιοϋσα έκ του μανθάνειν άρρητον έκείνην οδσαν ώς
122. Ίω. Σινοΐτου, Κ λϊμ α ξ  6, PG 88,796Β.
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να τους γεννάται τό κατάλληλο πένθος άμέσως μαζί μέ την κα
τάλληλη παρηγοριά.

50 ’Από την εκούσια σωματική πτωχεία καί ταπείνωσι, πού 
είναι πείνα καί δίψα καί άγρυπνία καί γενικά κακουχία καί κα- 
κοπάθεια σώματος κι5 έπί πλέον ή κατά λόγον συστολή των 
αισθήσεων* απ' αυτές λοιπόν γεννώνται όχι μόνο απλώς πένθος, 
άλλά καί δάκρυα. "Οπως δηλαδή ή άναλγησία, ή πώρωσις καί 
ή σκληρότης της καρδιάς φυσικά γεννώνται άπό τήν άνεσι καί 
την τρυφή καί τήν καλοπέρασι, έτσι άπό την εγκρατή καί λιτή 
δίαιτα γεννώνται συντριβή τής καρδιάς καί κατάνυξις, πού 
άνατρέπει κάθε πικρία καί παρέχει γλυκεία ίλαρότητα* διότι 
χωρίς συντριμμό τής καρδιάς είναι άδύνατο, λέγει, V άπαλλαγή 
κανείς άπό την κακία. ’Εκείνο όμως πού συντρίβει την καρδιά 
είναι ή τριμερής εγκράτεια ύπνου καί τροφής καί σωματικής 
άνέσεως. "Οταν λοιπόν ή ψυχή άπαλλαγή μέ τή συντριβή αυτή 
άπό την κακία καί τήν πικρία, λαμβάνει οπωσδήποτε αντί γι’ 
αυτήν τήν πνευματική θυμηδία. Κι’ αυτό είναι ή παράκλησις 
γιά τήν οποία μακαρίζει ό Κύριος εκείνους πού πενθούν. Λέγει 
επίσης καί ό ’Ιωάννης ό όποιος μάς κατεσκεύασε μέ λόγους τήν 
πνευματική Κλίμακα* «δίψα καί άγρυπνία έθλιψαν τήν καρδιά* 
όταν θλιβή ή καρδιά, έκπηδούν δάκρυα* όποιος τά έδοκίμασε, 
λέγει, θά γελάση γι’ αυτά»122, δηλαδή θά δοκιμάση τον μακάριο 
γέλωτα, παρηγορημένος, όπως έπαγγέλθηκε ό Κύριος»123. Καί 
άπό τη μέν μακαριστή κατά σώμα πτωχεία προκαλεΐται τό πέν
θος πού παρηγορεΐ μακαριστώς εκείνους πού την έχουν, ενώ 
άπό τό ταπεινό φρόνημα καί τήν ένθεη κατά ψυχή ταπείνωσι 
πώς; 51

51 Ή  αύτομεμψά συνυπάρχει πάντοτε μέ την ταπείνωσι τής 
“ψυχής. Αυτή πάλι στήν άρχή επιτείνει σφοδρώς τον φόβο τής 
κολάσεως, φέροντας μπροστά στούς οφθαλμούς τήν φρικωδέ- 
στατη έκείνη συνδρομή άπό τά άντίθετα σ’ ένα κολαστήριο, 
προκαλώντας επίσης πρόσθετο φόβο άπό την πληροφορία ότι 

123. Ματθ. 5,4.
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και των είρημένων δεινοτέραν. Το δε άτελεύτητον έκείνης αύ- 
Θις, δση προσθήκη τοΐς δεινοϊς. Καόσων yap124 και ψύχος και 
σκότος και πυρ και φορά και στάσις δεσμά τε καί δείματα και 
θηρίων άειζώων δήγματα κατ’ έκείνην εις Εν συνάγεται την κα- 

5 ταδίκην και ούδ’ ούτως οϊον εκείνο το δεινόν παρίσταται, κατά 
το γεγραμμένον έπί νουν ουκ άναβεβηκός ανθρώπου125.

52 Τί δη το άνόνητον και άπαράκλητον και άληκτον έκεΐνο 
πένθος; τοΐς γάρ εις Θεόν άμαρτοΰσιν έκ τής των έπταισμένων 
έπιγνώσεως κινείται πένθος. Έκεϊ τοΐνυν έληλεγμένοις, και της

ίο χρηστοτέρας έλπίδος άνηρημένης και τής σωτηρίας άπεγνω- 
σμένης, ό τού συνειδότος τότ’ άκούσιος έλεγχος έκάστω πολυ- 
πλασιάζει τφ πένθει την έπικειμένην οδύνην και τουτ’ αύθις 
και άεϊ τό πένθος, ώς μηκέτι παυσόμενον, έτέρου πένθους 
άφορμή γίνεται' και σκότος άλλο δεινόν και καύσων άψυχαγώ- 

ΐ5 γητος και βυθός άθυμίας άμήχανος. Ενταύθα δη τό πένθος τού
το λυσιτελέστατον ϊλεως γάρ έπακούει Θεός' δς και μέχρις 
ήμών κατήλθεν έπισκεψόμένος και τοΐς οΰτω πενθοΰσιν έπηγ- 
γείλατο την παράκλησιν, ήπερ έστιν αύτός, Παράκλητός τε ών 
και καλούμενος126. Είδες καί τρ παρά τής τεταπεινωμένης ψυ- 

20 χής πένθος και την έπιγινομένην παράκλησιν;

53 Αλλά γάρ και ή αύτομεμψία μόνη καθ' αύτήν, ώσπερ τι 
βάρος νοητόν τφ λογιζομένω τής ψυχής έπιτεθεϊσα και χρονί- 
σασα, συνθλίβει και πιέζει και τον οίνον έκθλίβει τον σωτήριον, 
τονεύφραίνοντακαρδίανανθρώπου127, τούτέστι τόνέντόςήμών

25 άνθρωπον. Οίνος δέ τοιοΰτός έστιν ή κατάνυξις' συνεκθλίβει 
γάρ τφ πένθει και τά πάθη και χαράς την ψυχήν πληροίμακαρι-

124. Άπό τό σημείο αύτό, «Καύσων καί ψύχος», μέχρι περίπου τού τέλους
της παραγράφου 52, «ών καί καλούμενου», Απαντάται αύτολεξί καί στό Πρός
Ίωάννην και Θεόδωρον, 11-12.
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εκείνη είναι άρρητη, ώς δεινότερη καί άπό τά λεχθέντα. Έξ 
άλλου τό άτελεύτητο εκείνης πόσα δεινά δεν προσθέτει; Καί 
πράγματι καύσων124 καί ψύχος καί σκότος, πυρ καί ορμή καί 
στάσις, δεσμά καί φοβέρες καί δήγματα θηρίων πού ζούν παν
τοτινά, συνάγονται σ’ ένα τον καιρό εκείνης της καταδίκης, άλλ’ 
ούτε καί έτσι παριστάνεται ποιό άκριβώς είναι εκείνο τό δεινό, 
άφού, σύμφωνα μέ τά γραμμένα, δεν άνέβηκε στον νού άνθρώ- 
που125.

52 Τί είναι λοιπόν εκείνο τό άνωφελές καί άπαρηγόρητο καί 
άτελείωτο πένθος; Διότι σε δσους άμάρτησαν <πόν Θεό κινείται 
πένθος άπό την έπίγνωσι των πταισμάτων. Άφού λοιπόν ελεγ
χθούν εκεί καί άναιρεθη ή καλή ελπίς καί έλθη ή άπογοήτευσις 
γιά τή σωτηρία, τότε ό άκούσιος έλεγχος της συνειδήσεως πολ
λαπλασιάζει στον καθένα την επικείμενη οδύνη μέ τό πένθος· 
κι’ αυτό τό πένθος γίνεται πάλι καί πάντοτε άφορμή άλλου πέν
θους, διότι δεν θά παύση πλέον ποτέ, καί άλλο σκότος δεινό καί 
καύσων άψυχαγώγητος καί βυθός άθυμίας ανυπόφορος. ’Εδώ 
λοιπόν τό πένθος αύτό είναι ώφελιμώταταο. Διότι, όντας ό Θεός 
ευσπλαγχνος, έπακούει, ό όποιος κατέβηκε έως εμάς γιά νά μας 
επισκεφθή καί σ’ εκείνους πού πενθούν μ’ αύτόν τον τρόπο 
έπαγγέλθηκε παρηγοριά, πού είναι αυτός ό ίδιος, άφού λέγεται 
καί είναι Παράκλητος126. Είδες καί τό πένθος πού γεννάται άπό 
την ταπεινωμένη ψυχή καί τήν έπιγινόμενη παράκλησι;

53 ’Αλλά καί ή αύτομεμψία μόνη καθ’ έαυτην, εγκαθιστάμενη 
μόνιμα στο λογιστικό της ψυχής σάν ένα νοητό βάρος, συνθλί
βει καί πιέζει καί έκθλίβει τον οίνον τον σωτήριο πού ευφραίνει 
την καρδιά τού άνθρώπου127, δηλαδή τον εσωτερικό μας άνθρω
πο. Καί τέτοιος οίνος είναι ή κατάνυξις. Διότι αυτή μαζί μέ τό 
πένθος έκθλίβει καί τά πάθη καί γεμίζει την ψυχή μέ μακαριστή 
χαρά, άφού την άπαλλάξη άπό τό δεινό βάρος τους. Γι’ αύτό

125. Α'Κορ. 2,9.
127. Ψαλμ. 103,15.

126. 4ω . 14,16έέ.
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στής, τοΰ κατά ταΰτα δεινόν βάρους άπαλλάξασα. Διά τούτο μα
κάριοι οί πενθοΰντες, δτι αυτοί παρακληθήσονται128. Παρά δε 
τής άκτημοσύνης, ταύτόν δ ’ ει’πεΐν τής κατά την περιουσίαν και 
τά περί ήμάς υπάρχοντα πτωχείας, συνημμένης μέντοι τή 

5 πτωχεία του πνεύματος, ώς άνωτέρω εφημεν, συν άλλήλοις γάρ 
ταΰθ ’ άπαντα τελούμενα, τέλειά τε και εύάρεστα Θεφ' παρά τής 
τοιαύτης τοιγαροΰν πτωχείας, δπως ήμϊν έγγίνεται το πένθος 
και ή έν αύτφ παράκλησις, συνετώς άκούων εϊση. Και γάρ, 
έπειδάν ό άνθρωπος πάσι χαίρειν είπών τοϊς τε χρήμασι και 

ίο τοις κτήμασιν άποτάξηται, ταΰτα ρίψας ή σκορπίσας κατά την 
έντολήν129, τής περί αύτά μερίμνης την ψυχήν άπαναστήσας, 
έπεστράφθαι προς την έαυτής έπισκοπήν έφίησιν έλευθέραν 
των πραγματικώς περισπώντων έξωθεν αύτήν.

54 Όπηνίκα δ ’ αν ό νους αισθητού παντός άπαναστή και του 
is κατακλυσμού τής περί ταΰτα τύρβης άνακύψη και κατοπτεύση

τον έντός άνθρωπον, πρώτον μεν ένιδών το προσγεγενημένον 
. ειδεχθές προσωπεΐον έκ τής κάτω περιπλανήσεως, τοΰτο διά 

πένθους άπονίψασθαι σπεύδει’ έπειτ’ έπειδάν τό δυσειδές τοΰτο 
περιέλη κάλυμμα, τότε μη ποικίλαις σχέσεσι τής ψυχής άγεννώς 

20 διασπωμένης εΐσω των δντως ταμείων άταράχως χωρεΐ και 
τφ έν τφ κρυπτφ πατρι προσεύχεται130, δς αύτφ και τό χωρητι
κόν των χαρισμάτων δώρον, την των λογισμών ειρήνην131, τά 
πρώτα χορηγεί’ μεθ’ής την γεννητικήν τε και συνεκτικήν άπά- 
σης άρετής τελειοΐ ταπείνωσνν, ού την άνυσίμοις εύχερώς τφ  

25 βουλομένω ρήμασί τε και σχήμασι συνισταμένην, άλλά τήν ύπό 
τοΰ άγαθοΰ και θείου Πνεύματος μαρτυρουμένην, ήν αύτό κτίζει 
τό Πνεύμα τοϊς έγκάτοις έγκαινιζομένον132.

55 Έν δή ταύταις, ώσπερ έν άσφαλεΐ περιτειχίσματι τοΰ κατά

128. Ματθ. 5,4. 
130. Ματθ. 6,6.

129. Λουκά 14,33.
131. Ίερ. 36,11.
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«μακάριοι είναι εκείνοι πού πενθούν, διότι αυτοί θά παρηγο- 
ρηθούν»128. ’Από την άκτημοσύνη όμως, δηλαδή άπό την πτω
χεία στην περιουσία καί στά γύρω μας υπάρχοντα, συνδεδεμένη 
όμως με την πτωχεία τού πνεύματος, όπως είπαμε (διότι όλα 
αυτά τελούμενα τό ενα μαζί με τό άλλο είναι τέλεια καί ευάρε
στα στο Θεό)* άπό την τέτοια λοιπόν πτωχεία, πώς προκαλεΐται 
σ’ εμάς τό πένθος καί ή παράκλησις που υπάρχει μέσα σ’ αυτό, 
θά τό μάθης άκούοντας με σύνεσι. Διότι, όταν ό άνθρωπος, 
άφού εγκατάλειψη τά πάντα, άπαρνηθή τόσο τά χρήματα καί 
τά κτήματα, ρίπτοντας αυτά ή σκορπίζοντάς τα σύμφωνα με την 
εντολή129, καί άφού άπομακρύνη την ψυχή άπό τή μέριμνα γι’ 
αυτά, ποθεί νά επιστρέψη πρόςτήν φροντίδα αυτής, όντας αυτή 
ελεύθερη άπό τά αίτια πού τήν περισπούν πραγματικά άπ? εξω.

54 "Οταν λοιπόν ό νούς άπομακρυνθή άπό κάθε αισθητό καί 
άνασηκωθή άπό τον κατακλυσμό της σχετικής με αυτά τύρβης 
καί κατοπτεύση τον εσωτερικό άνθρωπο, πρώτα βλέπει τό άπαί- 
σιο προσωπείο πού τού διαμορφώθηκε άπό τήν κάτω περιπλά- 
νησι καί σπεύδει νά τό ξεπλύνη με τό πένθος* επειτα, όταν άφαι- 
ρέση τό δύσμορφο αυτό κάλυμμα, τότε, άφού, ή ψυχή δεν δια- 
σπάται άγεννώς άπό τήν ποικιλία τών σχέσεών της, προχωρεί 
άτάραχα μέσα στά άληθινά ταμεία καί προσεύχεται προς τον 
Πατέρα στά κρυφά130. Αυτός στην άρχή τού χορηγεί καί τό 
χωρητικό δώρο τών χαρισμάτων, τήν ειρήνη τών λογισμών131, με 
την όποια τελειοποιεί τήν ταπείνωσι, πού είναι γεννητική καί 
συνεκτική κάθε άρετής* όχι την ταπείνωσι πού διαμορφώνεται 
με ευχέρεια άπό τον βουλόμενο με κατορθωτά λόγια καί σχήμα
τα, άλλ’ εκείνην πού επιβεβαιώνεται άπό τό άγαθό καί θείο 
Πνεύμα, την οποία κτίζει τό ίδιο τό Πνεύμα έγκαινιζόμενο στά 
έγκατα132. 55

55 Μέσα λοιπόν σ’ αυτές τις άρετές, σάν άσφαλές περιτείχισμα
132. Ψ α λμ . 50, 12. Ή  παράγραφος αυτή καί μέρος τής έπόμενης

άπαντδται αύτολεξί στό Π ρ ο ς  Ιω ά ννη  ν κα ί Θ εόδω ρ ον  14.
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νουν παραδείσου, τα τής άληθοΰς άρετής παντοδαπή δένδρα φύ
εται' μεσαιτάτω δ ’ άνεγείρεται τα τής αγάπης ιερά βασίλεια, 
τούτων δ ' έν προθύροις το προοίμιον του μέλλοντος αίώνος, ή 
ανεκλάλητος τε και αναφαίρετος άνθει χαρά. Μήτηρ γάρ άκτη- 

5 μοσύνη μεν άμεριμνίας, άμεριμνία δε προσοχής και προσευχής, 
αί δε πένθους кал δακρύων' ταΰτα δε τάς προλήψεις άπαλείφεν 
τούτων δε άποβεβλημένων, ράων ή κατ’ άρετήν οδός τελείται 
των προσισταμένων έκ μέσου γεγονότων και συνειδός άκατά- 
γνωστον προσγίνεταν ταΰτα δε πηγάζει την χαράν και τον τής 

ίο ψυχής μακάριον γέλωτα.

56 Τότε δη και το κατώδυνον δάκρυον εις ήδυ μεταποιείται 
και τα λόγια του Θεού ώς γλυκέα τφ λάρυγγι και ύπερ μέλι τω 
στόματι γίνεται133 και ή έν προσευχή δέησις εις εύχαριστίαν 
μετασκευάζεται και ή μελέτη των Θείων μαρτυρίων άγαλλίαμα

is τής καρδίας έστί, μετ'έλπίδος άκαταισχύντου και οϊον ύφεστώ- 
σης έν προοιμίου μοίρα τή του γεύματος ταύτη πείρα προσομι- 
λούσης αύτοΐς και τον ύπερβάλλοντα πλούτον τής χρηστότη- 
τος134 μανθανούσης έκ μέρους, κατά τόνλέγοντα, «γεύσασθε και 
ίδετε, ότι χρηστός ό Κύριος»135, το άγαλλίαμα των δικαίων, ή 

2ο χαρά των εύθέων, ή θυμηδία των τεταπεινωμένων, ή των δι ’ 
αύτόν πενθούντων παράκλησις. 57

57 Τί ούν; μέχρι τούτου τά τής παρακλήσεως και ταΰτα μόνα 
τά τής ίεράς μνηστείας δώρα, και καθαρώτερον τούτων ούδα- 
μώς έμφανίζει έαυτόν τοις διά τοΰ μακαρίου πένθους λελουμέ-

25 νοις και καθηραμένοις και διά των άρετών έσταλμένοις νυμφι- 
κώς ό των τοιούτων ψυχών νυμφίος; θυμένουν. Και νυν γάρ 
ημείς τών έτοιμων εις κατηγορίαν ύπό βασκανΐας και οίονέι λε- 
γόντων προς ημάς, ού μη λαλήσης έπι τώ όνόματι Κυρίου136, εί

133. Ψαλμ. 118,103. 134. Έφεσ. 2,7.
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τοΰ νοητοί) παραδείσου, φυτρώνουν τά παντός είδους δένδρα 
της άληθινης άρετης· στη μέση αυτών άναγείρονται τά ιερά βα
σίλεια της αγάπης, καί στά πρόθυρα αυτών άνθεΐ τό προοίμιο 
του μέλλοντος αίώνος, ή άνέκφραστη δηλαδή καί άναφαίρετη 
χαρά. Διότι ή άκτημοσύνη είναι μητέρα της άμεριμνησίας, ή 
άμεριμνησία της προσοχής καί της προσευχής, καί αυτές οί δύο 
τού πένθους καί τών δακρύων αύτά άπαλείφουν τις προλήψεις, 
κι’ όταν αυτές άποβληθούν, ή οδός της άρετής διανύεται εύκο- 
λώτερα, άφού τά εμπόδια άφαιρουνται άπό τη μέση καί ή συνεί- 
δησις καθίσταται άκατάκριτη. Αύτά πάλι πηγάζουν τη χαρά 
καί τον μακάριο γέλωτα της ψυχής.

56 Τότε λοιπόν μεταβάλλεται καί τό οδυνηρό δάκρυ σέ γλυκό 
καί τά λόγια τού Θεού γίνονται στο λάρυγγα γλυκύτερα άπό τό 
μέλι στο στόμα133, ή δέησις κατά την προσευχή μετατρέπεται σέ 
ευχαριστία, καί ή μελέτη τών θείων μαρτυρίων είναι άγαλλίαμα 
της καρδιάς, ή οποία έρχεται σ’ επαφή μέ αύτά μέ άκαταίσχυ- 
ντη καί πραγματική ελπίδα διά της πείρας αυτής τού γεύματος 
σάν προοίμιο καί μαθαίνει κατά μέρος τον περίσσειο πλούτο 
της χρηστάτητος134, σύμφωνα μέ εκείνον πού λέγει, «γευθήτε καί 
ίδήτε ότι ό Κύριος είναι χρηστός»135, είναι τό άγαλλίαμα τών 
δικαίων, ή χαρά τών ευθέων, ή ευφροσύνη τών ταπεινωμένων, ή 
παρηγοριά εκείνων που πενθούν γι5 αύτόν. 57

57 Τί λοιπόν; μέχρι σ’ αυτό τό σημείο φθάνει ή παρηγοριά κι* 
αύτά μόνο είναι τά δώρα της ιερής μνηστείας; Ό  νυμφίος τών 
ψυχών αύτού τού είδους δέν εμφανίζει καθόλου τον εαυτό του 
καθαρώτερα άπ* αυτό σ’ εκείνους πού έχουν λουσθή καί κα- 
θαρθη μέ τό μακάριο πένθος καί έχουν ένδυθή νυμφικώς μέ τις ά- 
ρετές; Κάθε άλλο. Διότι καί εμείς τώρα, προς εκείνους πού είναι 
έτοιμοι άπό φθόνο νά λέγουν κατά κάποιον τρόπο προς εμάς, 
«νά μή λαλήσης στο όνομα τού Κυρίου136, διότι άλλιώς θά βγά-

135. Ψαλμ. 33,9. 136. Ίερ. 11,21.
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δε μη έκβαλοδμέν σου τό όνομα ώς πονηρόν137, συκοφαντίας 
кал ψευδηγορίας κατά σου συντιθέντες και φημίζοντες’ τούτων 
τοίνυν και τό νυν εχον άλογήσαντες ήμεΐς περαιτέρω προαγά- 
γωμεν τον λόγον, τα των άγιων ήμών πατέρων και πιστεύοντες 

s και λέγοντες και προς έκεϊνα βλέποντες και τους άλλους πείθον- 
τες. «Έπίστευσα» γάρ, φησί, «διό έλάλησα138’ και ήμεΐς πιστεύ- 
ομεν, διό και λαλουμεν»139.

58 'Όταν γάρ140 άπαν αισχρόν πάθος ένοικον άπελαθή και ό 
νους, ώς ήδη φθάσας έδήλωσεν ό λόγος, αυτός τε προς έαυτόν

ίο και τάς άλλας τής ψοχής δυνάμεις έπιστρέψας όλοκλήρως, τη 
γεωργία των αρετών φιλοκαλήση την ψυχήν, προϊών έπι τον 
τελεώτερον και πρακτικός έτ’ άναβάσεις διατιθέμενος141, кал 
έπι πλέον Θεού συναιρούμενου πλύνων έαυτόν, ου τα του πονη
ρού μόνον άποσμήχει κόμματος, άλλ’ άπαν έπίκτητον έκμέσου 

is ποιείται, κάν τής χρηστοτέρας ή μοίρας και διανοίας.

59 Ήνίκα δη νοητών και τών ούκ άφαντάστων περί ταΰτα 
νοημάτων όπεραν αβάς και πάντα θεοφιλώς όμού και φιλοθέως 
άποθέμενος, «κωφός τε και άλαλος» κατά τό γεγραμμένον πα- 
ραστή Θεώ, τηνικαΰτα λόγον όλης ΐσχει και πλάττεται τήν άνω-

го τάτω πλάσιν έπι πάσης άδειας, άτε μηδενός τών θύραθεν θυρο- 
κοποΰντος, τής έντόςχάριτος έπι τό κρεϊττον μεταρρυθμιζουσης 
και άπορρήτω, τό παραδοξότατον, φωτι καταλαμπούσης τά έν
δον και τελειούσης τον έντός άνθρωπον. Ημέρας δε διαυγασά- 
σης και φωσφόρου άνατείλαντος έν ταΐς καρδίαις ήμών142 κατά 

25 τον έν άποστόλοις κορυφαϊον, έζεισι κατά τό προφητικόν έκεΐνο 
λόγιον ό όντως άνθρωπος έπι την όντως έργασίαν αύτοΰ143' και 
τφ φωτι χρώμενος όδφ άνεισιν ή ανάγεται έπ όρη αιώνια144.

137. Λ ουκά 6,22. 138. Ψαλμ. 115,1. 139. Β  ' Κ ο ρ .  4,13.
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λωμε τό όνομα σάν πονηρό»137, συνθέτοντας εναντίον σου συκο
φαντίες και ψευδολογίες και διαδίδοντας τες, εμείς περιφρονών- 
τας όλα αυτά καί τώρα, άς προωθήσομε τον λόγο, πιστεύοντας 
καί λέγοντας τά λόγια των άγιων πατέρων, βλέποντας προς 
εκείνα καί πείθοντας τούς άλλους. Διότι λέγει, «έπίστευσα, γι’ 
αυτό ομίλησα»138. Κι’ εμείς πιστεύομε, γι’ αυτό καί ομιλούμε139.

58 "Οταν λοιπόν άπελαθή140 κάθε αισχρό πάθος ένοικο, καί ό 
νους, όπως πριν άπό λίγο έδήλωσε ό λόγος, έπαναφέροντας 
στον έαυτό του τον ίδιο καί τις άλλες δυνάμεις της ψυχής τελεί
ως, στολίση την ψυχή με την καλλιέργεια των άρετών, προχωρών
τας προς τό τελειότερο καί έκτελώντας πρακτικές άναβάσεις141, 
καί επί πλέον μέ τη βοήθεια τού Θεού πλύνοντας τον έαυτό του, 
όχι μόνο καθαρίζει τις κηλίδες τού πονηρού κόμματος, άλλά καί 
άπομακρύνει άπό τη μέση κάθε επίκτητο στοιχείο, έστω κι’ άν 
άνήκη στην καλύτερη μοίρα καί διάνοια.

59 "Οταν λοιπόν ύπερβή τά νοητά καί τά φαντασμένα νοήμα
τα σχετικά με αυτά καί άποθέση τά πάντα με τρόπο θεοφιλή καί 
φιλόθεο, θά παραστή στον Θεό, σύμφωνα με τό γραμμένο, «κω
φός καί άλαλος»* τότε λοιπόν ό νούς περιορίζει τον λόγο τής 
ύλης καί πλάττει την άνώτατη πλάσι με κάθε ασφάλεια, διότι 
κανένας απ’ έξω δέν θυροκοπεΐ, έφ’ όσον ή μέσα ευρισκόμενη 
χάρις μεταρρυθμίζει προς τό καλύτερο καί, τό παραδοξότερο, 
καταλάμπει με απόρρητο φως τά εσωτερικά καί τελειώνει τον ε
σωτερικό άνθρωπο. Καί όταν χαράξη ή αυγή καί άνατείλη ό ή
λιος στις καρδιές μας142, κατά τον κορυφαίο άπόστολο, εξέρχε
ται, σύμφωνα με τό προφητικό εκείνο λόγιο, ό πραγματικός άν
θρωπος προς την πραγματική εργασία του143, καί χρησιμοποιών
τας τό φως άνεβαίνει τήν οδό ή άνυψώνεται προς τά αιώνια ό
ρη144, καί με αύτό τό φως καθίσταται, ώ τού θαύματος, επόπτης

140. 'Ολόκληρο τό κείμενο των παραγράφων 58 καί 59 άπαντάται καί στο
Προς Ίωάννην καί Θεόδωρον, 17 καί 18. 141. Ψαλμ 83,6.

142. Πέτρ. 1,19. 143. Ψαλμ. 103,23. 144. Ψαλμ. 75,5.
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Και τών υπερκόσμιων εν τούτω τώ φωτι πραγμάτων, ώ του 
Θαύματος, έπόπτης καθίσταται μή διαζενγνύμενος ή διαζευγνύ- 
μενος της την άρχην συμπροηγμένης ύλης, ώς οίδεν ή οδός. Ού 
γάρ διανοίας φανταστικοις άνεισι πτεροίς, ή πάντα καθάπερ τυ- 

5 φλή περιπολεΐ, μήτ ' έπι τών άπόντων αισθητών μήτ’ έπι των 
ύπεραναβεβηκότων νοητών τής ακριβούς και άνενδοιάστου κα- 
ταλήψεως άντιλαμβανομένη, άλλ' έπ ’ άληθείας άνεισιν άρρήτω 
πνεύματος δυνάμει, και πνευματική και άρρήτω άντιλήψει τών 
άρρητων ρημάτων διακούει και όρα τα άθέατα' και του θαύμα- 

ίο τος όλος τούντευθέν έστί τε και γίνεται, καν έκεΐθεν άπή, και 
τοϊς άκαμάτοις ύμνωδοΐς άμιλλαται, άγγελος ώς άληθώς άλλος 
έπι γης Θεού γεγονώς και δι ’ έαυτου παν είδος κτίσεως αύτώ 
προσαγαγών, έπει και αύτος έν μετοχή τών πάντων, και του 
ύπερ τα πάντα δε μεταλαγχάνει νυν, ϊνα και το τής είκόνος άπη- 

ΐ5 κριβωμένον ή. 60

60 Διό φησιν ό Θειος Νείλος, δτι «νου κατάστασίς έστιν ύψος 
νοητόν, ούρανίφ χρώματι παρεμφερές' ф και το τής Αγίας 
Τριάδος κατά τον καιρόν τής προσευχής έπιγίνεται φώς»145. 
Και πάλιν, «εϊ τις βουλοιτο ίδεΐν την του νου κατάστασιν, στερη- 

2οσάτω έαυτον πάντων τών νοημάτων και τότε δψεται αύτόν 
σαπφείρφ ή ούρανίφ χρώματι παρεμφερή»146. Τούτο δε ποιή- 
σαι άνευ άπαθείας τών άδυνάτων έστί' Θεού γάρ χρεία συνερ- 
γοϋντος και άναπνέοντος αύτφ τό συγγενές φώς. Και ό άγιος 
Διάδοχος, «δύο», φησιν, «ήμΐν ή χάρις ή άγια διά του βαπτίσμα- 

25 τος περιποιείται, ών τό έν άπείρως του ένός ύπερ βάλλει' ανα
καινίζει γάρ ήμάς έν τώ ΰδατι και τό κατ’ εικόνα λαμπρύνει, πά
σαν την ρυτίδα τής άμαρτίας ημών άπορρύπουσα, τό δε έτερον 
έκδέχεται, ϊνα συν ήμΐν έργάσηται. 'Όταν ούν άρξηται ό νους έν 
πολλή αίσθήσει γεύεσθαι τής χρηστότητος του παναγίου Πνεύ- 

3ο ματος, τότε όφείλομεν είδέναι, δτι άρχεται ή χάρις ώσπερ έπι-

145. Εύαγρίου (Νείλου), Π ερί τώ ν όκτώ  λογισ μ ώ ν  18. PG 79,1221Β.
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των υπερκόσμιων πραγμάτων, χωρίς νά  άποχω ρίζεται ά π ό  την  
ΰλη πού παράχθηκε στήν άρχή μαζί του ή ά π οχω ρ ιζόμ ενος, 
όπως γνω ρίζει ή οδός* διότι δεν άνεβαίνει με φανταστικά φτερά  
της διάνοιας, ή οποία  περιπολεί τά πάντα σάν τυφλή, χωρίς ν ’ 
άντιλαμβάνεται την άρκιβή καί άνενδοίαστη κατανόησι, ούτε  
των άπόντω ν αισθητών ούτε των υπερβατικώ ν ν ο η τ ώ ν  άλλά  
ά νεβ α ίνει π ρ α γμ α τικ ά  με άρρητη δύνα μ ι π νεύ μ α τος  κ α ί μέ 
πνευματική καί άρρητη βοήθεια, άκούει τά άρρητα ρήματα καί 
βλέπει τά άθέατα* καί έτσι παραδίδεται καί γίνεται ολόκληρος  
τοϋ θαύματος, κι’ ά ν άκόμη άπουσιάζη άπό εκεί, καί άμιλλαται 
με τούς άκούραστους ύμνωδούς, έχοντας γίνει άληθινά άγγελος  
τού Θεού επάνω  στη γη καί προσάγόντας σ’ αυτόν μόνος του  
κάθε είδος κτίσεως, διότι κι’ αυτός, μετέχοντας στά πάντα, άπο- 
κτά τώρα καί μετοχή στον επάνω άπό τά πάντα, ώστε καί ή εί- 
κών νά  καταστή άκριβής.

60 Γι5 αυτό λέγει ό θείος Νείλος, ότι «τού νού κατάστασις 
είναι ύφος νοητό, παρόμοιο με ουράνιο χρώμα, στο όποιο κατά 
τον καιρό της προσευχής προσγίνεται καί τό φώς της άγιας 
Τριάδος»145. Καί πάλι· «άν θά ήθελε κάποιος νά ίδή την κατά- 
στασι τού νού, άς οτερήση τον εαυτό του άπό όλα τά νοήματα, 
καί τότε θά τον ίδή όμοιο με σάπφειρο ή με ουράνιο χρώμα»146. 
Νά τό κάμη όμως αυτό χωρίς άπάθεια, είναι άδύνατο* διότι 
χρειάζεται ή βοήθεια τού Θεού, νά συνεργήση καί νά πνεύση σ’ 
αυτόν τό συγγενικό φώς. Καί ό άγιος Διάδοχος λέγει· «ή άγια 
χάρις διά τού βαπτίσματος μας προσφέρει δύο πράγματα. ’Από 
αυτά τό ενα είναι άπείρως άνώτερο τού άλλου, διότι μάς άνα- 
καινίζει στο ύδωρ καί λαμπρύνει τό κατ’ εικόνα, καθαρίζοντας 
κάθε ρυτίδα της άμαρτίας μας* τό άλλο τό κατακρατή, για νά τό 
έκτελέση μαζί μας. "Οταν λοιπόν άρχίση ό νούς νά γεύεται τη 
χρηστότητα τού παναγίου Πνεύματος με πολλή συναίσθησι, τό
τε πρέπει νά γνωρίζωμε ότι άρχίζει ή χάρις σάν νά έπιζωγραφί-

146. Εύαγρίου, Κ εφ ά λα ια  π ρ α κ τικά  τζρός Ά ν α τ ό λ ισ ν , PG 40,1244Α.
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ζωγραφεΐν εις τδ κατ’ εικόνα το καθ ’ όμοίωσιν ώστε ή μεν αϊ- 
σθησις αυτή δηλοί ημάς μορφούσθαι τδ καθ' όμοίωσιν, το δε τέ
λειον της όμοιώσεως έκ του φωτισμού γνωσόμεθα»147. Και πά
λιν' «την πνευματικήν ού δύναταί τις άγάπην κτήσασθαι, εί μη 

5 έν πάση πληροφορία φωτισθείη παρά του άγιου Πνεύματος. 
Έάν γάρ μη τελείως τδ καθ ’ όμοίωσιν διά του θείου φωτδς 
άπολάβη ό νους, πάσας μεν τάς άλλος άρετάς εχειν δύναται, τής 
δε τελείας άγάπης ετι άμοιρος μένει»148.

61 Ωσαύτως δε και του άγιου Ισαάκ άκούομεν λέγοντος, 
ίο κατά τον καιρόν τής προσευχής όράν την έαυτοΰ καθαρότητα

τδν κεχαριτωμένον νουν, «όμοίαν τή έπουρανίφ χροιμ, ήτις 
Θεού ύπδ τής γερουσίας του Ισραήλ ώνόμασται τόπος, ήνίκα 
ώφθη αύτοις έν τφ δρει»149' και πάλιν, «προσευχή έστι καθαρό- 
της νοός, ήτις έκ του φωτδς τής άγιας Τριάδος μετ’ έκπλήξεως 

is τέμνεται»150’ και πάλιν, «καθαρότης έστι νοός, έφ’ ή διαυγάζει 
έν τφ καιρφ τής προσευχής τδ φως τής άγιας Τριάδος»151.

62 Άλλ ’ ό κατηξιωμένος του φωτδς έκείνου νους και πρδς τδ 
συνημμένον σώμα152 πολλά διαπορθμεύει του θείου κάλλους τε
κμήρια, χάριτί τε θείφ кал σαρκδς παχύτητι μεσιτεύων κάι δύ-

20 ναμιν των άδυνάτων έντιθείς. Εντεύθεν ή κατ’άρετήν θεοειδής 
και άπαράμιλλος έξις και τδ πρδς κακίαν δλως άκίνητον ή δυ- 
σκινητόν. ’Εντεύθεν ό διατρανών τους των δντων λόγους λόγος 
και άνακαλύπτων οϊκοθεν έκ καθαρότητος τά τής φύσεως μυ
στήρια' δι’ ών άναλογίας λόγοις πρδς κατάληψιν των ύπερ φύ- 

25 σιν τδ διανοούμενον άνιμάται των πιστώς άκροωμένων, ήν αύ-
147. Διαδόχου Φωτικης, Κεφάλαια 89, Ε. des Places, 1266, 149-150. A. 

Γκόλτσου, Θεσσαλονίκη 1986, 256-258.
148. Αύτόθι. Ε. des Places, 150. Α. Γκόλτσου, 258.
149. Ισαάκ Σύρου, Ασκητικά, Λόγος 32, Π. Χρήστου, Φιλοκαλία τ. 8Β, σ.

82.
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ζη στο κατ’ εικόνα τό καθ’ όμοίωσι* ώστε ή μεν αισθησις αυτή 
δηλώνει ότι μορφωνόμαστε στο καθ’ όμοίωσι, ενώ τό τέλειο της 
όμοιώσεως θά τό γνωρίσομε άπό τον φωτισμό»147. Και πάλι* 
«δεν μπορεί κανείς Vs άποκτήση τήν άγάπη, άν δεν φωτισθή 
καθ’ όλη τήν πληρότητα άπό τον άγιο Πνεύμα* διότι, άν ό νους 
δεν προσλάβη τελείως τό καθ’ όμοίωσι διά του θείου φωτός, 
μπορεί βέβαια νά έχη τις άλλες άρετές, άλλά μένει άκόμη άμοι
ρος της τέλειας άγάπης»148.

Επίσης άκούομε καί τον άγιο Ισαάκ νά λέγη* «κατά τον 
καιρό της προσευχής ό χαριτωμένος νους βλέπει την καθαρότη
τα του, όμοια με τό έπουράνιο χρώμα, ή οποία άπό τη γερουσία 
του Ισραήλ έχει σνομασθή τόπος Θεού, όταν τούς φανερώθηκε 
στο όρος»149. Καί πάλι* «καθαρότης τού νού είναι εκείνη πού 
τέμνεται μ’ έκπληξι άπό τό φώς τής αγίας Τριάδος»150. Καί πάλι* 
«καθαρότης τού νού είναι εκείνη στην όποια τον καιρό τής προσ
ευχής ξενοίγει σάν την αυγή τό φώς τής άγιας Τριάδος»151.

’Αλλά ό καταξιωμένος τού φωτός εκείνου νούς μεταφέρει 
πολλά τεκμήρια άπό τό θειο κάλλος καί προς τό συνημμένο 
σώμα152 μεσιτεύοντας άνάμεσα στη θεία χάρι καί τήν παχύτητα 
τής σαρκός καί εμβάλλοντας δύναμι στούς άδυνάτους. Ά π ’ 
αυτό προέρχεται καί ή θεοειδής καί άπαράμιλλη έξις κατ’ άρε- 
την, καί τό εντελώς άκίνητο ή δυσκίνητο προς τήν κακία. ’Απ’ 
αύτό προέρχεται ό λόγος πού σαφηνίζει τούς λόγους τών όντων 
κι’ άνακαλύπτει μέσα άπό τήν καθαρότητά του τά μυστήρια τής 
φύσεως, με τά όποια κατ’ άναλογία άνυψώνει τό διανοητικό 
τών πιστών άκροατών γιά τήν κατάληψι τών υπέρ φύσι, τήν 
οποία κατάληψι έχει καταλάβει ό Πατήρ τού Λόγου με άύλες

150. Αύτόθι. 151. Αυτόθι.
152. Τό κείμενο άπό τό σημείο αύτό «καί πρός τό συνημμένον σώμα», 

μέχρι περίπου την παραάφραφο αύτή, «επαναγούσης της χάριτος», άπανταται 
καί στό Προς Ίωάννην καί Θεόδωρον, 19 - 21, δπου όμως άντί τής λέξεως 
«επαναγούσης» υπάρχει ή λεξις «έπανθουσης».
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τός ό του λόγου πατήρ άύλοις έπαφαΐς κατείληφεν. Εντεύθεν αΐ 
τ ’ άλλαι ποικίλοι Θαυματοποιΐαι, και το διοράν τε και προοράν 
και περί των πόρρω που συμβαινόντων ώς ύπ’ οφθαλμούς δια- 
λέγεσθαι. Και το δή μέγιστον, ώς ού περί ταΰθ’ό σκοπός τείνει 

5 των μακαριωτάτων εκείνων, άλλ’ ώσπερ, εϊ τις όρώη προς 
ήλιακήν άκτΐνα, και των άερίων ατόμων αισθάνεται, καν μή 
τοΰτ’ αύτφ τυγχάνη σκοπός, ούτως έκείνοις ταϊς θείαις άκτϊσι 
καθαρώς όμιλουσιν, αίς φύσει πρόσεστιν ή πάντων άποκάλυ- 
ψις, ούχι των όντων μόνον ή και γεγενημένων, άλλα και των 

ίο επειτ’ έσομένων, όδου πάρεργον ώς άληθώς ή τούτων προσγί- 
νεται γνώσις κατά αναλογίαν τής καθαρότητος' προϋργου δε αύ- 
τοΐς ή του νου προς έαυτόν έπιστροφή και σύννευσις, μάλλον δε 
πασών των τής ψυχής δυνάμεων, εί και θαυμαστόν είπείν, προς 
τον νουν έπιστροφή και ή κατ’αύτόν τε και Θεόν ενέργεια, δι ’ ής 

is έπεσκευασμένοι προς τό πρωτότυπον εύ διατίθενται, το άρχαϊον 
έκείνο και άμήχανον κάλλος έπαναγουσης τής χάριτος. Έπι το- 
σουτον ύψος αναφέρει τό μακάριον πένθος τους ταπεινούς τή 
καρδία και πτωχούς τφ πνεύματι153.

63 Έπει δε ταΰτα διά τήν ένοικον ήμΐν ραθυμίαν υπέρ ημάς, 
20 φέρε προς τήν κρηπίδα τούτων αύθις έπανελθόντες, έτι περί 

πένθους όλίγα τινά διαλάβωμεν. rΈπεται δή τούτο και πάσι τοις 
εϊδεσι τής άκουσίου και κατά κόσμον πτωχείας. Πώς γάρ ούκ 
&ν λυποϊτο και ό χρημάτων ένδεής και ό λιμώττων άκουσίως 
και ό καταπονούμενος τε και άτιμαζόμενος; Αλλά τούτ άπαρά- 

25 κλητόν έστι τό πένθος, και μάλιστ’ έφ’ δσον έπιτείνεται τά τής 
πτωχείας, μάλλον δε έφ ’ δσον άπέχει τής άληθινής γνώσεως ό 
πάσχων. Ούτος γάρ μή τφ λόγφ τάς έκ τής αίσθήσεως ήδονάς 
τε кал όδύνας ύποτάττων, άλλά μάλλον αύταίς έκεϊνος τή του
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επαφές. Ά π5 αυτό προέρχονται και οί άλλες ποικίλες θαυματο- 
ποιίες καί ή διόρασις καί ή προόρασις, άκόμη καί αυτών πού 
συμβαίνουν κάπου μακριά, ώστε νά εκτυλίσσονται κάτω άπό 
τούς οφθαλμούς των. Τό σπουδαιότερο είναι ότι ό σκοπός εκεί
νων των μακαριότατων δεν τείνει προς αυτά, άλλά συμβαίνει 
όπως αν κυττάξη κάποιος προς την ή λιακή άκτίνα, ό όποιος 
αισθάνεται καί τά άτομα τού άέρος, έστω κι9 άν δεν είναι αυτός 
ό σκοπός του* έτσι κι9 εκείνοι έρχονται καθαρά σ’ επαφή με τις 
θείες άκτΐνες, στις όποιες υπάρχει φύσει ή άποκάλυψις των πάν
των, όχι μόνο των όντων καί των γενομένων, άλλά κι* εκείνων 
πού πρόκειται νά συμβούν, καί λαμβάνουν πράγματι γνώσι 
αυτών παρεμπιπτόντως, κατά την άναλογία τής καθαρότητος, 
ενώ κύριο έργο τους είναι ή επιστροφή τού νού προς τον εαυτό 
του καί ή συγκατάνευσις* ή μάλλον ή επιστροφή όλων τών 
δυνάμεων τής ψυχής, άν καί είναι θαυμαστό νά τό είπούμε, 
προς τον νού καί ή ενέργεια κατά τον νού καί τον Θεό* δηλαδή 
ή ενέργεια διά τής οποίας, άνασκευασμένοι προς τό πρωτότυπο, 
μεταρρυθμίζονται καλώς, διότι ή χάρις έπανεφέρει τό άρχαΐο 
εκείνο καί υπέρτατο κάλλος. Σε τόσο μεγάλο ύψος άνεβάζει τό 
μακάριο πένθος τούς ταπεινούς στήν καρδιά καί τούς πτωχούς 
στο πνεύμα153. 63

63 Επειδή αυτά έξ αιτίας τής ένοικης ραθυμίας μας είναι 
επάνω άπό μας, επανερχόμενοι πάλι προς τη βάσι αυτών, άς 
είπούμε μερικά άκόμη γιά τό πένθος. ’Ακολουθεί λοιπόν αυτό 
όλα τά είδη τής άκούσιας καί κατά κόσμο πτωχείας. Πώς δη
λαδή νά μή λυπηθη καί ό στερημένος χρήματα καί ό πεινασμέ- 
νος άκούσια καί ό καταπονούμενος καί ό άτιμαζόμενος; ’Αλλ5 
αυτό τό πένθος είναι άπαρηγόρητο, καί μάλιστα όσο αυξάνεται 
ή πτωχεία, ή καλύτερα όσο άπέχει άπό τήν άληθινή γνώσι ό 
πάσχων. Διότι αυτός, επειδή δεν υποτάσσει στο λόγο τις άπό 
τήν αισθησι προερχόμενες ή δόνες καί οδύνες, άλλά μάλλον έ-

153. Μ ατθ. 5,3έ.
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λόγου παραχρώμενος δεινότητι και αύτας έπ ’ ουδενι κέρδει αΰ- 
ξει, ώςμή ώφελε, μάλλον δε και έπι ζημία τη μεγίστη. Σημεΐον 
γάρ кал έλεγχον καθ ’ έαυτου προβάλλεται σαφή του μή βεβαίως 
πιστεύειν τφ του Θεοΰ Ευαγγελίου και τοΐς προ αύτοϋ προφή- 

5 ταις και τοΐς μετ’ αυτόν δι' αύτου μαθητευθεϊσι και άποσταλεΐ- 
σιν εύαγγελίσασθαι πτωχοϊς και έπαγγείλασθαι διά πτωχείας 
τόν άδαπάνητον πλούτον, δι' εύτελείας την Απόρρητον δόξαν, δι ’ 
έγκρατείας την άνώδυνον τρυφήν, διά καρτερίας των έπερχομέ- 
νων πειρασμών την Απαλλαγήν τής άποκειμένης αιωνίου στε- 

ιο νοχωρίας τε και θλίψεως, τοΐς τόν άνειμένον ήγαπηκόσιν ένταΰ- 
Θα βίον και μή διά τής στενής και τεθλιμμένης πύλης και όδοΰ254 
προελθεΐν είς ζωήν προηρημένοις.

64 Καλώς &ρ' είπεν ό Θεσπέσιος Παύλος, δτι «ή λύπη ή κατά 
κόσμον θάνατον Απεργάζεται»155' και διά του λόγου γάρ έφάνη

is Αμαρτία ούσα προς θάνατον. Εί δε ή όντως ζωή τής ψυχής φώς 
έστι θειον Από του κατά Θεόν πένθους προσγινόμενον, ώς ανω
τέρω ύπό των πατέρων εϊρηται, και ό τής ψυχής θάνατος σκό
τος έσται πονηρόν ύπό τής κατά κόσμον λύπης τη ψυχή προσγι
νόμενον. Σκότος έκεΐνο, περί ού φησιν ό μέγας Βασίλειος, δτι ή 

2ο Αμαρτία έν τη άπολείψει του καλού τήν υπαρξιν έχουσα σκότος 
τυπουται τοΐς αδικήμασι νοερόν156.

65 Αλλά και Μάρκος ό θειος, «ό τοΐς πονηροϊς λογισμοΐς, 
φησί, περιεχόμενος, πώς ΐδη τήν ύπό τούτων καλυπτομένην 
Αμαρτίαν ένυπόστατον, ήτις έστι σκότος και όμίχλη ψυχής έξ

25 έννοιών πονηρών και λόγων και πράξεων έμπεσουσα; ό δε ταύ- 
την μή θεασάμενος τήν περιεκτικήν Αμαρτίαν, πότε δεηθεις περί

154. Μ ατθ. 7,14. 155. Β ' Κ ο ρ .  7,10.
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κείνος καταχράται αυτές μέ τη δεινότητα του λόγου, και τις αυ
ξάνει χωρίς κέρδος, πράγμα πού δεν έπρεπε, ή μάλλον καί γιά 
μεγάλη ζημιά. Διότι τά προβάλλει αυτός ώς σημείο καί έλεγχο 
σαφή εναντίον τοϋ έαυτοϋ του, ότι δεν πιστεύει με βεβαιότητα 
στο Ευαγγέλιο τού Θεού καί στους πριν άπό αυτόν προφήτες 
καί σ’ εκείνους τούς έπειτα άπό αυτόν πού υπήρξαν μαθητές 
του καί έστάλθηκαν νά κηρύξουν με την πτωχεία τον άδαπάνη- 
το πλούτο, μέ την εύτέλεια την άπόρρητη δόξα, με την εγκρά
τεια την άνώδυνη διασκέδασι, μέ τήν καρτερία των έπερχόμε- 
νων πειρασμών την άπαλλαγή άπό την αιώνια στενοχώρια καί 
θλΐψι πού είναι άποθηκευμένη γιά εκείνους πού έχουν αγαπή
σει τον άνετο βίο εδώ καί δέν είναι αποφασισμένοι νά περάσουν 
στη ζωή μέσω τής στενής καί δυσκολοδιάβατης πύλης καί 
οδού154.

Επομένως καλά είπε ό θεσπέσιος Παύλος, ότι «ή λύπη πού 
προέρχεται άπό κοσμικά προβλήματα προκαλεΐ θάνατο»154, 
διότι έφάνηκε καί μέ τον λόγο ότι είναι άμαρτία πού οδηγεί 
στον θάνατο. ”Αν όμως ή πραγματική ζωή είναι θείο φώς τής 
ψυχής πού προκαλεΐται άπό τό κατά Θεόν πένθος, όπως έχει 
λεχθή παραπάνω άπό τούς πατέρες, καί ό θάνατος τής ψυχής 
θά είναι σκότος πονηρό, πού προκαλεΐ στην ψυχή άπό τή λύπη 
γιά προβλήματα τού κόσμου. Είναι τό σκότος εκείνο, γιά τό 
όποιο λέγει ό Μέγας Βασίλειος, ότι ή άμαρτία πού έχει τήν ύ- 
παρξι στην άπουσία τού καλού, τυπώνει νοερό σκότος μέ τά ά
δική ματα156.

’Αλλά καί ό θείος Μάρκος λέγει* «όποιος περισφίγγεται 
άπό πονηρούς λογισμούς, πώς θά μπορέση νά ίδή τήν άπό αυ
τούς καλυπτόμενη ένυπόστατη άμαρτία, πού είναι σκότος καί ο
μίχλη τής ψυχής, πού έπεσε άπό πονηρούς λογισμούς καί λό
γους καί πράξεις; ’Εκείνος πού δέν είδε τήν περιεκτική αυτή

156. Βλ. σχετικό Μ. Βασιλείου, Ε ις  ττ)ν Έ ξ α ή μ ε ρ ο ν 2 ,5. PG 40,29,37.
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αυτής καθαρισθήσεται; ό δ ε  μή καθαρισθείς, πώς εύρη τον τό
πον τής καθαράς φύσεως; ό όέ τούτον μή ευρών, πώς ϊδη τον 
ένδότερον οίκον του Χρίστου; Χρή τοίνυν κροΰσαι διά προσευ
χής παραμένοντας και ζητήσαι τον οίκον τούτον ου μόνον 

5 κτήσασθαι, άλλα και φυλάξαν είσι γάρ οί και μετά το λαβεϊν 
άπολέσαντες. Ψιλήν γάρ αυτής γνώσιν ή συμβατικήν πείραν 
ίσως και οψιμαθείς και νέοι κατέχουσν τήν δε μεθ’ υπομονής 
παράνομον έργασίαν μόλις των γερόντων οί ευλαβείς και πολύ
πειροι»157. Τούτοις ομόλογος και Μακάριος ό τήν γνώσιν ούρά- 

ιο νιος και πας ό των όσιων χορός.

66 Άλλ ’ ώσπερ το σκότος τούτο έκ των παραπτωμάτων πάν
των λαμβάνει τήν υπαρξιν, ουτω τήν κατά κόσμον λύπην έξετά- 
σας εύρήσεις έκ των παθών πάντων και γεννωμένην και κρατυ- 
νομένην. Οόκούν εικόνα φέρει και οίον άπαρχή και προοίμιον 

is και άρραβών έστι τού προσγενήσεσθαι μέλλοντος άλήκτου πέν
θους τοίς το μακαρισθέν ύπο του Κυρίου πένθος158 μή προελο- 
μένοις, δ μή μόνον φέρει κέρδος τήν παράκλησιν, καρποφορούν 
τον άρραβώνα τής αιωνίου εύφροσύνης, άλλά και άσφαλίζεται 
τήν άρετήν άτρεπτον έπι τά χείρω τήν ψυχήν άπεργαζόμενον. 

го Πτωχεύσας γάρ τις και ταπεινωθείς και τής κατά Θεόν εύτε- 
λείας άντιπεποιημένος, αν μή προκόψας έπι το βέλτιον προσ- 
κτήσηται το πένθος, εύπερίτρεπτός έστι και εύχερής, προς ά 
καταλέλοιπεν έπανελθείν τή γνώμη, ‘ποθών αύθις ά παρήκε τήν 
άρχήν και συνιστάς παραβάτην εαυτόν159· άν δε παραμένων και 

25 προσέχων τή προς τήν μακαριστήν πτωχείαν διαθέσει το πέν
θος έμποιήση έαυτώ, άκλινής προς τά όπίσω γίνεται, μή παλιν- 
δρομών κακώς δθεν έφυγε, καλώς ποιών.

157. Μ άρκου Ε ρημίτου, Περί των οίομένων έξ έργων δικαιοΰσθαι, 211. PG
65, 264B C D .
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άμαρτία, πότε θά ίκετεύση γι’ αυτήν ώστε νά καθαρισθή; ’Εκεί
νος πού δεν καθορίσθηκε, πώς θά εύρη τον τόπο τής καθαρής 
φύσεως; ’Εκείνος πού δεν εύρήκε τον τόπο αυτόν, πώς θά ίδή 
τον εσωτερικότερο οικο τού Χριστού; Πρέπει λοιπόν νά κρού- 
σουν επίμονα με την προσευχή καί νά ζητήσουν όχι μόνο νά 
άποκτήσουν τον οίκο αυτόν, άλλά καί νά τον φυλάξουν, διότι 
υπάρχουν μερικοί πού τον έχασαν καί μετά τήν παραλαβή. 
Διότι οί οψιμαθείς καί νεαροί κατέχουν κάποια άπλή γνώσι της 
ή συμβατική ίσως πείρα, ενώ τήν διαρκή εργασία με ύπομονή 
τήν έχουν μόλις οί ευλαβείς καί πολύπειροι»157. Μέ αυτούς ομό
λογος είναι καί ό Μακάριος, ό ούράνιος στή γνώσι, καί όλος ό 
χορός τών οσίων.

66 ’Αλλ’ όπως τό σκότος τούτο λαμβάνει τήν ύπαρξι άπό όλα 
τά παραπτώματα, έτσι, αν έξετάσης τήν άπό τά προβλήματα τού 
κόσμου λύπη, θά ευρης ότι γενναται καί δυναμώνει άπό όλα τά 
πάθη. Επομένως φέρει τήν εικόνα καί είναι σάν άπαρχή καί 
προοίμιο καί άρραβώνας τού χωρίς τέλος πένθους πού θά συμ- 
βή κατά τό μέλλον cf εκείνους πού δεν προτίμησαν τό μακαρι- 
σμένο άπό τον Κύριο πένθος158, τό όποιο όχι μόνο φέρει κέρδος 
τήν παρηγοριά, καρποφορώντας τον άρραβώνα τής αιώνιας 
ευφροσύνης, άλλά καί άσφαλίζει τήν άρετή, καθιστώντας τήν 
ψυχή άμετάτρεπτη προς τά χειρότερα. Διότι όποιος πτωχεύση 
καί ταπεινωθή καί άποκτηση τήν κατά τό θέλημα τού Θεού 
ευτέλεια, αν δεν προσαποκτηση τό πένθος, άφού προκόψη προς 
τό καλύτερο, είναι ευμετάβλητος καί ευκίνητος, ώστε νά έπανέλ- 
θη μέ τή γνώμη προς εκείνα πού έγκατέλειψε, ποθώντας πάλι 
όσα παραμέρισε στήν άρχή καί καθιστώντας τον εαυτό του 
παραβάτη159. ”Αν όμως, παραμένοντας σταθερός καί διατηρών
τας τή διάθεσι προς τή μακαριστή πτωχεία, άποκτήση τό πέν
θος, γίνεται άκλινής πρός τά πίσω, μή παλινδρομώντας κακώς 
εκεί άπό όπου έφυγε ενεργώντας καλώς.

158. Ματθ. 5,4.
159. Гак 2,18.



426 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

67 «Ή γάρ κατά θεόν λύπη», καθά φησιν ό Απόστολος, 
«μετάνοιαν άμεταμέλητον Απεργάζεται τη ψυχή προς 
σωτηρίαν»160. Διό καί τις των πατέρων έλεγεν, δτι το πένθος 
έργάζεται και φυλάσσει· και οό τούτο μόνον έστι το Από του 

5 πένθους κέρδος, δη σχεδόν Ακίνητος γίνεται ό άνθρωπος προς 
το κακόν και προς τά προημαρτημένα άπερίτρεπτος, άλλα και 
έκεΐνα ώς μη γεγονότα διατίθησιν. Έπει γάρ δι ’ έκεΐνα την Αρ
χήν πενθεί ό άνθρωπος, ώς Ακούσια τούτω ταύτα λογίζεται 
παρά τφ θ εφ τά  δε Ακούσια ούχ ύπεύθυνα. Καθάπερ γάρ ό έπι 

ίο πενία πενθών, ούχ εκούσιον ταύτην έαυτφ προσμαρτυρεί, διό 
και μετά των πλουτεΐν ποθούντων ή πλουτούντων ταϊς του δια
βόλου παγίσιν έμπεσεΐται161, καν μη μεταβαλών διαδράναι 
σπεύσητάς παγίδας ταύτας, τη αίωνίω κολάσει τούτω συμπα- 
ραπεμφθήσεταν ούτως ό άμαρτών είς τον Θεόν, αν έπι τοϊς 

is Αμαρτήμασι διατελη πενθών, ώςούχέκούσια δικαίως αύτφ λο- 
γισθήσεται τά Αμαρτήματα, και μετά των μη ώσαύτως Αμαρ- 
τόντων άπροσκόπτως βαδιεΐται την προς ζωήν φέρουσαν αιώ
νιον.

68 Τής μεν ούν Αρχής τού πένθους, ήτις κατώδυνός έστιν ώς 
20 και τον τού Θεού φόβον συνημμένον κεκτημένη, τούτο έστι τό

κέρδος. Προϊόν δέ, τη τού θεού Αγάπη θαυμαστώς συνάπτεται 
και την γλυκερόν και ίεράν παράκλησιν καρπούται, τής τού Πα
ρακλήτου χρηστότητος γευομένου τού τφ πένθει ποιωθέντος' ή 
τοϊς μη πεπειραμένοις σχεδόν Ανήκουστος έστιν ώς άρρητος. Εί 

25 γάρ γλυκύτητα μέλιτος ούδεις άναγγελεϊ τοϊς μη γευσαμένοις, 
πώς άρα τής ίεράς έκ Θεού χαράς και χάριτος την ήδονήν τοϊς 
μη πεπειραμένοις διηγήσεταί τις;

69 Οό μήν, άλλ’ έοικεν ή μεν Αρχή τού πένθους, οίόν τις είναι
160. Β ' Κ ορ. 7,10.
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67 Διότι ή κατά τό θέλημα του Θεοΰ λύπη, όπως λέγει ό άπό- 
στολος160, δημιουργεί στην ψυχή άμετακίνητη μετάνοια γιά τή 
σωτηρία. Γι’ αυτό καί κάποιος από τούς πατέρες έλεγε, ότι τό 
πένθος εργάζεται καί φυλάσσει. Καί δέν είναι μόνο αυτό τό κέρ
δος άπό τό πένθος, ότι ό άνθρωπος γίνεται σχεδόν άκίνητος 
προς τό κακό καί άμετάστροφος προς τά προηγούμενα άμαρτή- 
ματα, άλλά καί αυτά τά παρουσιάζει σάν νά μή έγιναν. Επειδή 
δηλαδή στην άρχή ό άνθρωπος πενθεί γιά εκείνα, αυτά θεω
ρούνται άπό τον Θεό γι’ αυτόν ώς άκούσια. Τά ακούσια όμως 
δέν είναι υπεύθυνα. "Οπως δηλαδή εκείνος πού πενθεί γιά τήν 
πενία δέν επιβεβαιώνει ότι αύτή του είναι εκούσια, γι’ αυτό καί 
θά πέση στις παγίδες του διαβόλου161 μαζί μέ εκείνους πού 
ποθούν νά πλουτησουν ή πλουτοΰν, κι’ άν δέν σπεύση μεταβάλ
λοντας διαγωγή νά ξεφύγη τούτες τις παγίδες, θά παραπεμφη 
μαζί μέ αυτόν στήν αιώνια κόλασι* έτσι όποιος άμάρτησε προς 
τον Θεό, άν πένθη διαρκώς γιά τά άμαρτηματά του, δίκαια θά 
τού θεωρηθούν ώς μή εκούσια τά αμαρτήματα καί θά βαδίση 
άπρόσκοπτα την οδό πού οδηγεί προς τήν αιώνια ζωή μαζί μ’ 
εκείνους πού δέν άμάρτησαν.

68 Αυτό λοιπόν είναι τό κέρδος της άρχής τού πένθους πού 
είναι κατώδυνη, διότι περικλείει καί τον φόβο τού Θεού. Προ
χωρώντας όμως συνάπτεται κατά τρόπο θαυμαστό μέ τήν αγά
πη τού Θεού καί άποκτα τήν γλυκερή καί ιερή παρηγοριά, 
διότι όποιος λάβη ποιότητα διά τού πένθους γεύεται τη χρηστό
τητα τού Παρακλήτου, ή οποία χρηστότης σέ όσους δέν την 
έχουν δοκιμάσει είναι σχεδόν ανήκουστη, ώς άρρητη. Διότι, άν 
κανείς δέν μπορεί νά έξηγήση τήν γλυκύτητα τού μέλιτος σέ 
όσους δέν τό έγεύθηκαν, πώς άραγε θά μπορούσε νά διηγηθη 
κανείς τήν ήδονή της ιερής άπό τον 0εό χαράς καί χάριτος σέ 
όσους δέν τήν έχουν δοκιμάσει;

69 Αλλ’ όμως φαίνεται ότι ή άρχή τού πένθους είναι σάν κά-

161. Γεν. 2,15.
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Θεού μνηστείας ζήτησις σχεδόν δοκούσης άνεφικτόν διό καί τι- 
νες οίον προμνηστικοι κινούνται λόγοι παρά των διά την έπιπό- 
Θησιν πενθούντων προς τον άσννδύαστον νυμφίον, κοπτόντων 
εαυτούς και συν όλολυγή καλούντων, ώς ου παρόντα, μη δε πα- 

5 ρεσόμενον ίσως' το δε του πένθους τέλος νυμφική αγνεία 
συνάφεια τελεία. Διόπερ ό μέγας Παύλος, μέγα μυστήριον άπο- 
καλέσας την προς μίαν σάρκα των όμοζυγών συνδρομήν, «έγώ 
δε τούτο λέγω», φησίν, «εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν»162' 
ώς γάρ έκεΐνοι μία σάρξ, οΰτω πνεύμα εν μετά τού Θεού οι τού 

ίο Θεού είσιν, ώς άλλαχοΰ σαφώς πάλιν είπεν ό αυτός, δτι «ό κολ
λώ μένος τφ Κυρίω εν Πνεύμά έστι»163.

70 Πού είσιν οί λέγοντες κτιστήν χάριν την ένοικούσαν τοϊς 
άγίοις τού Θεού; Γνώτωσαν εις αυτό το Πνεύμα βλασφημοΰν- 
τες, το μετά των άγιων έν τή μεταδόσει γεγονός. Ημείς δε τού

is προκειμένου και έτερον έμφαντικώτερον παράδειγμα προθώ- 
μεν ή μεν γάρ αρχή τού πένθους τή έπιστροφή τού άσώτου έοι- 
κε' διό και κατήφειας έμπιπλα τον έργάτην έαυτής και τούς λό
γους έκείνους άναπείθει λέγειν, «πάτερ, ήμαρτον εις τον ούρα- 
νόν και ένώπιόν σου και ούκέτι είμι άξιος κληθήναι υιός 

2ο σου»164' τό δε τέλος αύθις έοικε τή τού άνωτάτω πατρος προϋ
παντήσει τε και συμπλοκή, έν ή τω πλούτω τής άνεικάστου εύ- 
σπλαγχνίας έντυχών кал πολλής χαράς και παρρησίας δι’αότήν 
ό υιός έπιτυχών, έφιλεϊτό τε και άντεφίλει και συνεισελθών συν-

I

ειστιάτο τω πατρι τής ουρανίου συναπολαύων εύφροσύνης. 71

71 Αλλά δεύτε και ήμεΐς έν μακαριστή πτωχεία προσπέσω-

162. Έ φεσ. 5,32.
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ποια ζήτησις μνηστείας του Θεού πού φαίνεται σχεδόν άνέφι- 
κτη* γι’ αυτό και κινούνται τότε μερικοί λόγοι σάν προμνηστευ- 
τικοί άπό εκείνους πού πενθούν έξ αιτίας τού πόθου προς τον 
άσύζευκτο νυμφίο, πού θρηνούν καί με όλολυγμούς τον καλούν 
ώς μη παρόντα καί ίσως μη μέλλοντα νά παρουσιασθη* τό τέλος 
όμως τού πένθους είναι πλήρης συνάφεια με νυμφική άγνεία. 
Γι’ αύτό ό μέγας Παύλος, άποκαλώντας μέγα μυστήριο τη συνέ- 
νωσι των συζύγων σε μία σάρκα, λέγει* «εγώ τό λέγω αύτό άνα- 
φορικά με τον Χριστό καί την Εκκλησία»162, όπως δηλαδή 
εκείνοι είναι μία σάρκα, έτσι οί άνθρωποι τού Θεού είναι ενα 
πνεύμα με τον Θεό, όπως ό ίδιος πάλι είπε σαφώς σε άλλο ση
μείο, ότι «ό προσκολλώμενος στον Κύριο, είναι ενα Πνεύμα με 
αυτόν»15.

70 Πού είναι αυτοί πού λέγουν, ότι ή χάρις πού ένοικεΐ στούς 
άγιους τού Θεού είναι κτιστή; ”Ας γνωρίζουν ότι βλασφημούν 
στο ίδιο τό Πνεύμα, τό οποίο με την μετάδοσι συνδέθηκε με τούς 
άγιους. Εμείς όμως άς προβάλωμε καί άλλο έμφαντικώτερο 
παράδειγμα τού προκειμένου· διότι ή μεν άρχη τού πένθους μοι
άζει με την επιστροφή τού άσώτου, γι’ αύτό καί γεμίζει τον 
εργάτη της με κατήφεια καί τον πείθει νά λέγη τούς λόγους 
εκείνους* «πάτερ, άμάρτησα στον ούρανό καί ενώπιον σου καί 
δεν είμαι άξιος νά όνομάζωμαι υιός σου»164. Τό τέλος όμως τού 
πένθους μοιάζει με τήν προύπάντησι καί τό έναγκάλισμα τού 
ούράνιου Πατρός. ’Αφού με αύτό τό άγκάλιασμα ό υιός συνάν
τησε τον πλούτο της άπερίγράπτης εύσπλαγχνίας καί επέτυχε 
πολλή χαρά καί παρρησία άπ5 αύτό, έδέχθηκε άγάπη καί άντα- 
πέδωσε άγάπη, καί άφού είοηλθε μαζί του, έκάθισε σε συνεστιά- 
σι μαζί με τον πατέρα, άπολαμβάνοντας μαζί του την ούράνια 
εύφροσύνη. 71

71 ’Αλλά εμπρός, άς προσπέσωμε κι’ εμείς με μακαριστή πτω-

163. Λ ουκά  15,21. 164. А ' Код. 6,17.
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μεν καί κλαύσωμεν έναντιον Κυρίου165 του Θεού ήμών, ίνα καί 
τα προημαρτημένα άπαλείψωμεν και προς την κακίαν άκινή- 
τους έαυτους ποιήσωμεν καί του Παρακλήτου έπιτύχωμεν, έν 
αΰτφ παρακαλουμενοι καί αύτφ την δόξαν άναπέμποντες, συν 

5 τφ άνάρχω Πατρί καί τφ μονογενεΐ Υίφ, νυν καί άεί καί εις 
τους αιώνας των αιώνων. 'Αμήν.



χεία καί άς κλαύσωμε ενώπιον του Κυρίου165ποϋ (ΰίεσυ μας, ώστε 
καί τά προηγούμενα άμαρτήματά μας νά άπαλείψωμε καί νά 
καταστήσουμε τούς εαυτούς μας άκίνητους προς την κακία, καί 
νά επιτύχουμε τον Παράκλητο, παρηγορούμενοι με αυτόν καί 
άναπέμποντας σ' αυτόν τη δόξα, μαζί με τον άναρχο Πατέρα 
καί τον μονογενή ΥΙό, τώρα καί πάντοτε καί στους αιώνες των 
αιώνων. Γένοιτο.
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165. Ψ αλμ. 94,6.
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ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΜΑΙΟΣ



Άποδεικνύων τίνες οί σωζόμενοι και τίνες ον, 
και περί των τικτομένων έκ τής κατά νδυν σχόλης 

κατά τε των γενικωτάτων παθών, 
και των δσοι μέγα φρονουσιν έπι φιλοσοφίμ, 

άρετής χωρίς

Λ Ο Γ Ο Σ  Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ ΙΜ Α ΙΟ Σ

Π Ρ Ο Σ  ΙΩ Α Ν Ν Η Ν  Κ Α Ι Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Ν  Τ Ο Υ Σ  Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ Ο Υ Σ

1 Τον έκ παλαιού μοι πάνυ προσφιλή Θεόδωρον, οΐονεί τινι 
κριτικωτάτφ λίθω1 τφ των γραμμάτων σκληρφ προσενεγκών, 
έγνων άναπεφηνότα οίον οΰ πάνυ βουλοίμην αν ού μην παρά 
τούτο τάληθή γράφων άνήσω προς ύμάς, άγάπης νόμω κατά 

ίο τόν άπόστολον «πάντα έλπίζων»2’ άγάπης, ή με και άπόντα 
συνδεΐ τοίς και αότόϊς εύ οίδα ποθουσιν ύμϊν, συμπροϊουσα και 
βεβαιουμένη τφ χρόνω, καν όμΐν ή προς βραχύ σιγή δόξαν έτέ- 
ραν παρέσχετο. Το γάρ κατά μονάχους δοκουν άφιλον ούκ αν 
έξηγοίμην άνδράσι σοφοις οδτω και έλλογίμοις και δυναμένοις 

is τφ διαναουμένφ τής ψυχής πολλά και των ύπερβεβηκότων 
συνιέναι βίων, ώσπερ кал όφθαλμός όξυ βλέπων έστιν ά και 
των κατ’ οόρανον άκριβουται. ’Ίστε γάρ πάντως, δτι και Χρί
στος αυτός ουχ άπλώς, άλλ* έν δόγμασι κατήργησε τόν πάλαι 
νόμον και τφ δοκεΐν άναιρειν άσφαλέστερον κατέστησε και

1. ’Εννοείται ή λυδία λίθος, στήν όποια έδοκίμαζαν τή γνησιότητα του
χρυσοϋ.



πού άποδεικνύει ποιοι είναι οι σωζόμενοι και ποιοι 
όχι, περί των παραγομένων άπό την νοητική ήρεμία 
αγαθών, κατά των γενικωτάτων παθών, και περί των 
διανοουμένων πού έπαίρονται γιά τούς φιλοσοφικούς 

λόγους χωρίς άρετή.

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ  ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ

1 "Οταν προσάρμοσα τον άπό παλαιά πολύ άγαπητό μου 
Θεόδωρο στη σκληρή επιφάνεια των γραμμάτων σάν κριτικώ- 
τατο λίθο1, άντιλήφθηκα δτι έφάνηκε τέτοιος πού δεν θά τον ή
θελα πολύ. ’Αλλ’ δμως δεν θά παυσω γιά τό λόγο αυτό νά σάς 
γράφω την άλήθεια, επειδή, σύμφωνα με τον άπόστολο, ελπίζω 
τά πάντα με βάσι τό νόμο της αγάπης2, της άγάπης πού καί άπαν
τα με συνδέει μ5 εσάς πού γνωρίζω καλά δτι με ποθείτε επίσης, 
συμβαδίζοντας καί έπιβεβαιουμένη με τον χρόνο, έστω καί άν ή 
γιά λίγον καιρό σιγή μου σάς έδημιούργησε άλλη έντύπωσι. 
Διότι δεν θά έχρειαζόταν νά εξηγήσω την υποτιθέμενη άφιλία 
των μοναχών σέ άνδρες τόσο σοφούς καί πεπαιδευμένους καί 
δυναμένους με τη διανοητική δύναμι της ψυχής νά κατανοή
σουν πολλά καί τών υπερβατικών άκόμη βίων, δπως καί ό οξυ
δερκής οφθαλμός διακρίνει μερικά πράγματα καί στά ουράνια. 
Διότι γνωρίζετε οπωσδήποτε, δτι καί ό ίδιος ό Χριστός κατήρ- 
γησε τον παλαιό νόμο δχι έτσι άπλώς, άλλά με δόγματα καί μέ 
την έντύπωσι δτι τον άναιρεΐ, τον κατέστησε άσφαλέστερο καί

2. А ' Κ ο ρ  13,7.
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άπερίτρεπτον ή τε διά του κατ' αυτόν κηρύγματος μωρία την 
κατά τους 'Έλληνας σοφίαν καθελουσα σοφωτέρους παραδό- 
ξως τους ήξιωμένους έδειξε3, Θείων και Ανθρωπίνων γνώσιν 
αύτοϊς δντως ένθεϊσα άληθή και την διά λόγου σοφίαν άθετήσα- 

5 σα, λόγου εχοντος έν τφ φθείρεσθαι το είναι, καν ημείς γραμ
μών και συλλαβών συνθήκης τίνος συνθέσει, και τούτο προσ- 
καίρως, έν τοις ούσι τούτον συντηρώμεν, τον δντως ήμϊν λό
γον έχαρίσατο■ Λόγον έκεΐνον, «δς έγεννήθη ήμιν Σοφία άπο 
Θεού»4, δς αύθυπόστατός έστι Σοφία, δς, οίς αν έγγραφείη, και 

ίο αότους άφαρπάζει τής φθοράς.

2 Οΰτω δυσθεώρητα πάντα σχεδόν τά νυν υπό Θεού τελού
μενα και τοις μη του βάθους έφικνουμένοις άνεννόητα παντάπα- 
σιν. Είκότως* έπει και ή τελούσα φύσις κρύφιόν τι και ύπερφυές 
και Αθεώρητον άπάση φύσει5. Είδε ταύτημάλιστα τών κατ’εύ-

ΐ5 σέβειαν πολιτειών ή κατά μονάχους φκείωται, και οί κατ’ αύ- 
τήν ούκ άπεικότως νόμοι δυσθεωρητότεροι αν τών άλλων είεν 
και τούναντίον ή την Αρχήν τοις πολλοΐς δοκει περαίνοντες. 
Ταυτ ’ άρα και ήμϊν του φιλικού συνδέσμου μη διαλελυμένου 
μηδε λελωβημένου τη φυγή και τή σιγή, μάλλον δ ’ ηύξημένης 

20 ύπό τούτων τής άγάπης, ούκέτ’ έχομεν στέγειν, εί μη γοΰν μίκρ ’ 
άτια, τών ύπό τών πατέρων ήμιν άποκεκαλυμμένων, και τού
των δσα χωρητά γραφή, τών προς ύμάς γραμμάτων ύπόθεσιν 
ποιούμεθα.

3 "Αγε δή, λόγων θεραπευτά, έλλογίμως χρώ τώ λόγφ και 
25 το μέγα φιλοσοφίας δνομα κοινόν αύτή τε και τφ βίω ποιου* ό

γάρ άλόγως τοις λόγοις χρώμενος και άφιλόσοφον έλκων βίον 
έν ψιλή γνώσει τών σεμνών μαθημάτων έοικεν έπίτηδες ώς

3. Βλ. А ' Κορ. 1,18. 4. Λ ’ Κορ. 1,30.
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άμετάτρεπτο* επίσης καί δτι ή μωρία του σχετικοί) με αυτόν 
κηρύγματος, αφού καθήρεσε την ελληνική σοφία, άνέδειξε κα
τά τρόπο παράδοξο σοφώτερους τούς άξιωμένους αύτης3 *, θέτο
ντας μέσα τους πράγματι άληθινή γνώσι θείων καί άνθρωπίνων 
πραγμάτων καί άθετώντας τη σοφία του λόγου (λόγου πού εχει 
την ύπαρξι στη φθορά, έστω κι5 άν εμείς με τη σύνθεσι μιας συμ
φωνίας γραμμών καί συλλαβών, καί μάλιστα πρόσκαιρα, συν
τηρούμε αυτόν άνάμεσα στα υπάρχοντα), μας έχάρισε τον άλη- 
θινό Λόγο, εκείνον τό Λόγο, «πού έγινε για μας σοφία άπό τον 
Θεό»4, ό όποιος είναι αυθυπόστατη σοφία, καί πού σ’ δσους 
έγγραφη τούς άρπάζει κι5 αυτούς άπό τη φθορά.

2 Τόσο δυσθεώρητα είναι δλα σχεδόν τά τελούμενα τώρα 
άπό τον Θεό κι5 εντελώς ακατανόητα άπό εκείνους πού δεν 
φθάνουν στο βάθος. Καί εύλογα* επειδή καί ή φύσις πού τά 
τελεί είναι κάτι τό κρύφιο καί υπερφυές, κάτι τό άθεώρητο άπό 
κάθε φύσι5. ΛΑν δε προς τή φύσι αυτήν τη θεία είναι περισσότε
ρο άπό τούς άλλους τρόπους βίου προσοικειωμένος ό μοναχι
κός, οί κατ’ αυτόν κανονισμοί πρέπει εύλογα νά είναι δυσθεω- 
ρητότεροι άπό τούς άλλους καί νά καταλήγουν στο άντίθετο 
άπό δ,τι φαίνεται κατ’ άρχήν στούς πολλούς. Γι’ αύτό λοιπόν, 
αφού καί ό δικός μας φιλικός σύνδεσμος δεν διαλύθηκε ούτε 
έθίγηκε με την φυγή καί τή σιγή, μάλλον δε άφού δι* αυτών 
αυξήθηκε ή άγάπη, δεν μπορούμε νά ύπομείνωμε πλέον, άν δεν 
κάμωμε θέμα τού γράμματός μας προς εσάς λίγα πράγματα άπό 
δσα μάς άπεκάλυψαν οι πατέρες, καί μάλιστα δσα άπό αυτά 
μπορούν νά χωρέσουν σέ γραφή.

3 ’Εμπρός λοιπόν, υπηρέτη τών λόγων, χρησιμοποίησε τον
λόγο ελλογίμως, καί κάμε κοινό τό μέγα όνομα της φιλοσοφίας
σ’ αύτήν την ίδια καί στον βίο. Διότι, εκείνος πού χρησιμοποιεί 
άλόγως τούς λόγους καί διάγει άφιλόσοφο βίο, φαίνεται νά εχη

5. Βλ. σχετικά Διονυσίου’Αρεοπαγίτου, Π ερ ί θείω νόνομ ά τχαν Ι,ΐέ .
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άτιμάσων συγκλεΐσαι λόγων τε τέχνην και μαθημάτων σοφών 
έπιστήμην και την κατ’ αυτά Θρυλλουμένην ευδαιμονίαν οίμαι 
δε και ταδθ’ έξειν αότοδ τοδ ταδθ ’ όντως κεκτημένου καταβο- 
ώντα κατά την φοβεράν εκείνην ημέραν τής κρίσεως, ά τε νδν 

5 ήκιστα πεπεισμένου ταϊς έναποδείκτοις είσηγήσεσν προκατα- 
λαμβάνουσι γάρ την ώραν και γυμνοδσι τους άψυκτους έλέγχους 
και την καταδίκην έπι πρόσω πον τίθενται και φανεροδσι τάς 
κολάσεις τοΐς άκολάστως βιοδσι και τοϊς άβασανίστως τοις μη 
ούσι δοκοδσι δέ, προστιθεμένοις προμηνύουσι τάς βασάνους, 

ίο кал άπλώς μεθ’ ών τακτέον την ψυχήν έπι των άκαταλήκτων 
αιώνων έκείνων άποδεικνύουσιν.

4 Άπλοδν γάρ τίέστι, φασίν, ή ψυχή· άγαθή δε κτισθεϊσα την
άρχήν, καθόλου μεν τάγαθοδ διαπέπτωκεν αν, εϊπερ ϊσως οϊκο- 
θεν δλη τε και όλου τουναντίον γεγενημένη ■ τοδ πονηροδ δε 

is κόμματος ούκ έσθ’δπως οΐκοθεν έξει, οόδ’ άν ποτέ το παράπαν 
έναντιοΐτ’ άν έαυτή, δ μη θέλει κακόν, τοδτο πράττουσα' δι- 
πλόης γάρ τοδτο, στάσις δε άπλότητος έξώρισται · ό τοίνυν «άν- 
τιστρατευόμενος τφ νόμω τοδ νοος νόμος τής άμαρτίας», ώ και 
ό άπόστολος προ τής έν Χριστφ χάριτος, «αίχμαλω τίζεσθαί 

20 φησι»6, τοδ άντικειμένου πνεύματος άντικρυς ένέργεια, μάλλον 
δε δύναμις διά τής ψυχής και τοδ προς αυτήν εύφυώς ώργανω- 
μένου σώματος είς έξιν αυτής τε καί διάθεσιν και έργα προϊοδ- 
σα. Καθάπερ δ ’ ή ψυχή ούχ όρατον ουδέ καταληπτόν αίσθήσει, 
ά δέ δίδωσι τοΐς έχουσι ταδτα ταύτην έμφανίζει, τά δέ έστιν, ώς > 

25 έν κεφαλαίφ φάναι, αδξησις, αϊσθησις, νόησις, ουτω και των έν 
λογική ψυχή πνευμάτων, δεκτική των έναντίων ουση τούτων,
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συγκλείσει επίτηδες την τέχνη των λόγων και την επιστήμη των 
σοφών μαθημάτων και την άπό αυτά θρυλούμενη ευδαιμονία σε 
ξερή γνώσι των λαμπρών μαθημάτων επίτηδες γιά νά τά άτιμά- 
ση. Νομίζω όμως ότι θά εύρη κι’ αύτά νά κατηγορουν αυτόν 
πού τά έχει κατά τη φοβερή εκείνη ήμερα της κρίσεως, άφοΰ 
τώρα δεν πείθεται καθόλου στις άποδεικτικές διδαχές. Διότι 
αύτά προκαταλαμβάνουν την ώρα καί παρουσιάζουν τούς άνα- 
πόφευκτους έλέγχους καί φέρουν τήν καταδίκη μπροστά στά 
μάτια καί φανερώνουν τις κολάσεις προς εκείνους πού ζοΰν 
άκόλαστα καί προμηνύουν τά βάσανα σ’ εκείνους πού συμ
φωνούν άβασάνιστα με όσους δεν είναι άλλά φαίνονται σοφοί, 
καί γενικά άποδεικνύουν με ποιους πρέπει νά ταχθη ή ψυχή 
στούς άτελείωτους εκείνους αιώνες.

4 Διότι, λέγουν, ή ψυχή είναι κάτι άπλό. "Επειδή δε έκτίσθη- 
κε άπό τήν άρχή αγαθή, θά είχε ξεπέσει τελείως άπό τό αγαθό, 
άν ίσως είχε άπό μόνη της προσχωρήσει όλη σε όλο τό άντίθετο· 
δεν είναι δυνατό κατά κανένα τρόπο νά κράτη άπό μόνη της τήν 
πονηρή μερίδα, ούτε θά εναντιωνόταν ποτέ καθόλου προς τόν 
έαυτό της, πράττοντας τό κακό πού δεν θέλει. Διότι αύτό είναι 
γνώρισμα διπλόης, ή δε στάσις της άπλότητος έχει έξορισθη. 
«Ό νόμος λοιπόν της άμαρτίας πού άντιστρατεύεται στο νόμο 
τού νοός», στον όποιο καί ό απόστολος λέγει ότι αιχμαλωτιζό
ταν, πριν άπό τήν έν Χριστώ χάρι6, είναι σαφώς ενέργεια τού άν- 
τικειμένου πνεύματος, ή καλύτερα δύναμις πού διά της ψυχής 
καί τού προς αύτήν προσφυώς ώργανωμένου σώματος προ
χωρεί σε έξι αύτης καί διάθεσι καί έργα. "Οπως άκριβώς δηλα
δή ή ψυχή δεν είναι κάτι ορατό ούτε καταληπτό με τήν αισθησι, 
κι’ εκείνα πού δίδει σ" εκείνους πού τήν έχουν, αύτά την εμφανί
ζουν, κι5 αύτά είναι, γιά νά τά άναφέρωμε σύντομα, ή αύξησις, ή 
αισθησις, ή νόησις, έτσι καί άπό τά πνεύματα πού είναι στη 
λογική ψυχή, ή όποια είναι δεκτική τών εναντίων, τίποτε δεν

6. Ρωμ. 7,23
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ούδεν καταληπτόν δτι μη ταϊς έγγεγενημέναις έξ αύτοϋ ποιότη- 
σιν, ειδοποιείται yap και αυτή· ούδε yap έντελέχειά έστι του 
ζωήν εχοντος δυνάμει σώματος7, κατά τους άσοφους έκείνους 
σοφούς, οι μηδέν των ύπερ φύσιν έζητηκότες διά βίου και αύτής 

5 κατεψεύσαντο της φύσεως, μηδέν εύρεϊν δυνηθέντες υγιές■ ου
σία γάρ έστιν, έπει και χωριζομένη μένει και ετι συνημμένη 
πολλά δείκνυται ποιούσα του συνεζευγμένου σώματος χωρίς.

5 Ποιητικόν μεν ούν έντελεχείας λέγοιτ ’ αν εικότως παντϊ τφ  
ύποδεδεγμένω μάλλον δε συμπροηγμένω σώματι, πάντως δ ’

ίο άλλο τί έστιν ή έντελέχειά, μηδέν των έν ύποκειμένω όντων δν. 
Ταύτη τοι και είδοποιεΐσθαι δύναιτ’ αν και ραον ή τά σώματα 
και σχεδόν τοσοΰτον, δσον νοΰ κίνησις ταχυτέρα σώματος κινή- 
σεως. Έπιγνοίης δ ’αν την ειδοποιούσαν δύναμιν τοϊς καταλλή- 
λοις ένεργήμασιν’ ής δ ’άν έπιγνοίης διά των ένεργημάτων την 

is εικόνα, ταύτη τότε γνωριούμενόν τε кал συνδιαιωνίσον ΐσθι, 
είμή το μεμορφωμένον, πριν άμείψη τον βίον, άμεΐψει την μορ- 
φήν.

6 'Ίνα δέ σοι σαφέστερον έγωγε τό παν έξείπω, τό κεφά- 
λαιον των κακών ήδονή λέγεται, και σχεδόν άπας ό των πονη-

20 ρών όρμαθός έντεΰθεν ήρτηται8. Διχή γάρ διαιρουμένης κατά 
του διττού καθ’ ήμάς συγκρίματος, τό μεν αύτής νοερόν άεί τιν’ 
έχει την τερπνήν δοκουσαν φλεγμονήν, εί και άπό των αισθη
τών έσθ’ δτε του πυρετού πορίζεται τήν ύλην, φιλοδοξία δε 
ώνόμασταν θάτερον δε μέρος κατ’ αϊσθησιν άεϊ θέλγειν πεφυ-

7. Ή ψυχή είναι έντελέχειά (ζωτική δύναμις) του σώματος κατ’ Άριστοτέ-
λην, Περί ψυχής В 412α, «διό ή ψυχή έστιν έντελέχειά ή πρώτη σώματος φυσι
κού δυνάμει ζωήν έχοντος». Αύτό παραθέτει ό Γρηγόριος στα Εκατόν Πεντή-
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είναι καταληπτό, παρά μόνο μέ τις ποιότητες πού δημιουργοΰν- 
ται από αυτό* διότι και αύτη μορφοποιεΐται. Δεν είναι ούτε εν
τελέχεια τού σώματος7 πού έχει ζωή δυνάμει, σύμφωνα μέ τούς 
άσοφους εκείνους σοφούς, οι όποιοι σε δλη τους τή ζωή δεν έ- 
ζήτησαν τίποτε άπό τά υπέρ φύσι και έψευδολόγησαν καί κατά 
της ίδιας της φύσεως, άφοϋ δέν μπόρεσαν νά ευρουν τίποτε υ
γιές· διότι είναι ουσία, επειδή, καί δταν χωρίζεται, παραμένει, 
καί όταν είναι άκόμη συνημμένη, δεικνύεται ότι πράττει πολλά 
χωρίς τό συζευγμένο σώμα.

5 Εύλογα λοιπόν θά μπορούσε νά λεχθη ότι είναι ποιητικό 
εντελέχειας σέ κάθε σώμα πού τήν υποδέχθηκε ή μάλλον σε κά
θε σώμα πού προχώρησε μαζί της, άλλ’ οπωσδήποτε είναι κάτι 
άλλο παρά εντελέχεια, άφού δέν είναι τίποτε άπό όσα ευρίσκον- 
ται μέσα σέ υποκείμενο. Γι’ αυτό καί θά μπορούσε νά μορφο- 
ποιηθη ευκολώτερα άπό τά σώματα καί σχεδόν τόσο πολύ, δσο 
ή κίνησις τού νού είναι ταχύτερη άπό τήν κίνησι τού σώματος. 
Καί θά μπορούσες νά διαπιστώσης τήν ειδοποιούσα δύναμι 
άπό τά κατάλληλα ενεργήματα, καί ή δύναμις, της οποίας τήν 
εικόνα θά γνωρίσης άπό τά ενεργήματα, μάθε ότι τότε κατ’ 
αυτήν θά γνωρισθη καί θά διαμείνη αιώνια, έκτος βέβαια άν τό 
διαμορφωμένο πριν άλλάξη τον βίο άλλάξη τή μορφή.

6 Γιά νά σού παραστήσω τό δλο σαφέστερα* τό κορύφωμα 
τών κακών λέγεται ήδονή καί όλος σχεδόν ό ορμαθός τών πονη
ρών κρεμιέται άπό αυτήν8. Διότι ή ήδονή διαιρείται σέ δυο σύμ
φωνα μέ τά διπλά συστατικά μας* τό ένα μέρος της έχει πάντοτε 
μία νοερή φλεγμονή πού φαίνεται τερπνή, άν καί μερικές φορές 
προσπορίζεται την ύλη τού πυρετού άπό τά αισθητά, καί ονο
μάζεται φιλοδοξία* τό άλλο μέρος, πού έκ φύσεως θέλγει πάντο-

χοντα Κεφάλαια 3, οπού φαινομενικά άποδέχεται τον ορισμό, γιά λόγους άπο- 
κρούσεως τής άποδοχηζ κοσμικής ψυχής, ή όποια δέν μπορεί νά είναι εντελέ
χεια (ζωτική άρχή), έφ’ δσον ό ουρανός δέν είναι ζων σώμα.

8. «Κάντεΰθεν όρμαθός έτερος παθών ένήδανος», ‘Ομιλία 33,12.
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κός άπ’αυτής έκείνης εσχε την έπωνυμίαν, φιληδονία κεκλημέ- 
νον9.

7 Συνεργόν οόν αύται προσλαβοΰσαι τον έπι γης άει συρόμε- 
νον δφιν, την φιλοχρηματίαν δηλαδή, πολυν ένιασι και όντως

5 πικρόν кал Θανατηφόρον ίον ταΐς ήπατημέναις άθανάτοις ψυ- 
χαϊς. Ταυτά έστι τα τής άρχαίας έχίδνης πρωτογενή θρέμματα, ά 
την τεκουσαν οικουρούσαν άγγέλλεΐ' αί μεν γάρ κατά φύσιν 
εχιδναι και τοϊς έπ'αύτών τής φύσεως είκουσι νόμοις προνοου- 
μένοις του παντός, τα δε παρά φύσιν όντα τά τής φύσεως αύτής, 

ιοάλλ’ ού την προαγαγοΰσαν, άναιρειν είωθε. Συνδιαιτάται δ ’ 
ώσπερ έν ένι φωλεω και έπαναπαύεται, φευ, τή τών άπολλυμέ- 
νων έκάστου ψυχή, συνελεύσεων άκαθάρτοις συρφετόν άκα- 
Θαρτότερον άει γεννώντα ψυχοφθόρων παθών.

8 Αλλά γάρ προβιβαστέον τόν λόγον και σαφηνιστέον τούς 
is τε σωζομένους και όσοι μη, ΐνα συ σαυτόν ειδής, όπη ποτ’ έχεις,

κ&ν πη διαπεπτωκώς ή του βελτίονος, έπαναλύσης σπουδή. Δι ’ 
αύτο δη τούτο τής έμής έπιλελησμένος εύτελείας τε και άμαθίας, 
και την έμαυτοϋ δυσκάθαρτον σαπρΐαν όράν μάλλον δε πενθεΐν 
άφείς, τών προς σε νυν μακρών τούτων ήψάμην γραμμάτων. 

20 Μη δη προς Θεού σαύτόν τε κάμε του καλού τούτου κέρδους 
άποστερήσης, οΰτως είκή νομίσας με προς σέ γράφειν' έπι σόι 
γάρ έστιν.

9 Τάς γάρ είρημένας προστάτιδας τής πονηρός πληθύος τών 
άτιμων έξεων, εί μέν τις τελέως μισήσας διά πολλών άγώνων

25 τής του Θεού χάριτος συναραμένης, τελέως έκβαλεΐ τής ψυχής, 
τάς τών άρχηγών δαιμόνων φάλαγγας τρεψάμενος, και τόν άρ- 
ραβώνα τών άθλων έντευθεν είληφώς, στεφανίτης τε χαρίτων 
άκηράτων και τροπαιοΰχος άψευδής έξ άνθρώπων γεγονώς,
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τε κατ’ αϊσθησι, έχει την επωνυμία από εκείνη την ίδια, καλού
μενο φιληδονία9.

7 Παίρνοντας λοιπόν αυτές ώς σύνεργό τό συρόμενο επάνω 
στο χώμα φίδι, δηλαδή την φιλοχρηματία, εμβάλλουν πολύ καί 
πικρό καί θανατηφόρο δηλητήριο στις άπατημενες άθάνατες 
ψυχές. Αύτά είναι τά πρωτογενή θρέμματα της άρχαίας έχιδνας, 
τά όποια αναγγέλλουν ότι ή μητέρα πού τά έγέννησε οικουρεί* 
διότι οί κατά φύσι έχιδνες ύπακούουν ατούς γι’ αυτές προοριζό- 
μενους νόμους της φύσεως πού προνοεΐ για τό σύμπαν, τά παρά 
φύσι όμως όντα άναιρούν τά πράγματα της ίδιας της φύσεως, 
άλλ’ όχι εκείνην πού τά έγέννησε. Συμβιώνουν δέ σάν μέσα σέ 
μιά φωλιά καί επαναπαύονται, άλλοίμονο, μέσα στην ψυχή κα- 
θενός άπό εκείνους πού χάνονται, γεννώντας μέ άκάθαρτες μί
ξεις άκαθαρτότερο συρφετό ψυχοφθόρων παθών.

8 ’Αλλά βέβαια πρέπει νά προχωρήση ό λόγος καί νά διασα
φήνισή εκείνους πού σώζονται καί εκείνους πού δέν σώζονται, 
γιά νά γνωρίσης καί συ ό ίδιος πσϋ εύρίσκεσαι, κι’ άν εχης ξεπέ- 
σει άπό τήν άγαθή μερίδα νά έπιστρέψης γρήγορα. Γιά τον λό
γο αυτό, λησμονώντας τήν ευτέλεια καί την άμάθειά μου καί ά- 
φήνοντας νά βλέπω ή μάλλον νά πενθώ τήν δυσκολοκάθαρτη σα
πίλα μου, άνέλαβα νά σου γράψω τώρα αύτό τό εκτενές γράμ
μα μου. Προς Θεού, λοιπόν, μή άποστερήσης καί τον εαυτό σου 
κι’ εμένα αύτό τό καλό κέρδος, νομίζοντας ότι σου γράφω τόσο 
άσκοπα* διότι στο χέρι σου είναι.

9 Υπάρχουν πράγματι οί προστάτιδες τού πονηρού πλήθους 
τών άτιμων έξεων πού άναφέρθηκαν, τις όποιες άν κάποιος τις 
μισήση τελείως καί μέ πολλούς αγώνες μέ τη χάρι τού Θεού τις 
έκβάλη τελείως άπό την ψυχή, άφσύ τρέψη σέ φυγή τις φάλαγ
γες τών αρχηγών δαιμόνων καί λάβη άπό αύτό τον άρραβώνα 
της άθλητικης νίκης καί γίνη στεφανοφόρος άφθάρτων χαρίτων

9. Λεπτομερέστερα γι’ αύτά 6λ. Ε ις  τή ν  α εμ νοτά τη ν μ ο να χ ή ν  Ξ ένη ν  35εέ.
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μετά των άγγέλων έστη την περί Θεόν συνεζελίττων άληκτον 
χορείαν10 και προσκυνητός ήμΐν καθέστηκεν εϊ δε καθείς έαυ- 
τόν εις τόν σωτήριον άγώνα τουτονι μήπω κρείττων ώφθη των 
αντικειμένων, του θανάτου δηλονότι φθάσαντος το τρόπαιον, 

5 χάριτι του φιλανθρώπου και ούτος μετά των πιστών και έπε- 
γνωκότων την άλήθειαν τή δεξιά του πάντων περισωθήσεται 
δεσπότου, και των αντιπάλων ύπο του παμβασιλέως εις καιρόν 
άνηρημένων τής άστασιάστου μεθέξει και αυτός ειρήνης, ήν 
έπόθει και δι ’ ήν έπένθει και προς ήν εσπευδεν, άγώνα τόν βίον 

ίο ποιούμενος και διά πάντων ή τινων διαφερόντως τών κατά τάς 
θείας έντολάς προνοητικότατα ποικιλλόμενων τρόπων τής 
σωτηρίου μετάνοιας αντιποιούμενος.

10 Εί δε τις μήτε καθαρθεις μήτε καθαιρόμενος, άλλ ’ άναλγή- 
τως, φευ, προστιθεις άέι τοΐς έλκεσι φιλικός διά βίου τοΐς

is έχθροΐς διατίθεται του βασιλέως, μάλλον δε τοΐς ίδίοις ύποκρι- 
νομένοις τους φιλούντας, και ούκ έπέγνω τόν δόλον ούδ’ έπι- 
γνους έτράπη προς φυγήν, άλλ’ άκρατός έπιτρέχει τώ δελέατι 
και τοΐς ψυχωλέθροις καταπόμασι τέρπεται και πολλάς ήδη και 
πολύπαιδας τρέφει τάς δεδηλωμένος έχίδνας φιλήδονων δίκην 

20 και φιλοδοξών кал φιλοχρημάτων, τις άρ ’ ούτος γένοιτο του 
παμβασιλέως κρΐναι τό σύμπαν έπιστάντος; που δ ’ ύπο τών 
διατιθέντων τό φοβερόν έκεΐνο δικαστήριον άγγέλων στήσεται; 
τί δ ’ άκούσει; πού δ ’ άποπεμφθήσεται παρά τής τό δίκαιον νε- 
μούσης θείας έκείνης φωνής και άποδιδούσης έκάστω κατά τά 

25 έργα άύτών11;

11 Άλλ’ οϊμον τούτων γάρ έκαστον αύτά βοώσι τά έργα τρα- 
νότερον γράμματος. Έγώ δε πώς οϊσω τότε τάς κάμέ, φευ, με
νού σας άνυποίστους κολάσεις, &ν μη του κριτού τό φιλάνθρω-

10. Όμιλία 55,15.



και αψευδής τροπαιοϋχος, ενώ είναι άνθρωπος, θά σταθη μαζί 
με τούς άγγέλους γιά νά συναποτελέση την άτελείωτη χορεία 
γύρω άπό τον Θεό10 και θά καταστη προοκυνητός άπό μάς. Ά ν  
δμως, κατεβαίνοντας σ’ αυτόν τον σωτήριο άγώνα δεν έφάνηκε 
άνώτερος άπό τούς άντιπάλους, άφού με τη χάρι τού φιλανθρώ- 
που έπρόλαβε ό θάνατος τό τρόπαιο, κι αυτός θά σωθη με τη 
δεξιά τού δεσπότη των όλων μαζί με τούς πιστούς καί γνώστες 
της άλήθείας* καί όταν οί άντίπαλοι καταστραφούν στην κατάλ
ληλη ευκαιρία άπό τον παμβασιλέα, θά μετάσχη κι9 αυτός στην 
άδιατάρακτη ειρήνη, την οποία έποθούσε καί γιά την οποία 
έπενθούσε καί προς την οποία έτρεχε, καθιστώντας τον βίο ά
γώνα καί επιδιώκοντας τη σωτήρια μετάνοια μέσω όλων ή ιδι
αίτερα μερικών άπό τούς σύμφωνα με τις θείες εντολές προνοη
τικότατα ποικίλους τρόπους.

10 Ά ν  όμως κάποιος, πού ούτε καθαρίσθηκε ούτε καθαρίζε
ται, αλλά, άλλοίμονο, αύξάνσντας μέ άναλγησία διαρκώς τά 
έλκη διατίθεται ισόβια φιλικά προς τούς εχθρούς τού βασιλέως, 
ή μάλλον ατούς δικούς του πού υποκρίνονται τούς φίλους, καί 
δέν άναγνώρισε τον δόλο ούτε άναγνωρίζοντάς τον έτράπηκε 
σέ φυγή, άλλά τρέχει άκράτητος προς τό δέλεαρ καί τέρπεται μέ 
τά ψυχοφθόρα καταπότια καί τρέφει πολλές καί πολύπαιδες τις 
παραπάνω δηλωμένες έχιδνες, όπως οί φιλήδονοι καί οί φιλό
δοξοι καί οί φιλοχρήματοι, τί θά γίνη άραγε αύτός, όταν θά 
έλθη ό παμβασιλεύς νά κρίνη τό σύμπαν; πού θά στηθη άπό 
τούς άγγέλους πού ταξιθετούν τό φοβερό εκείνο δικαστήριο; τί 
θ9 άκούση; πού θ’ άποπεμφθη άπό τή θεία εκείνη φωνή πού 
άπονέμει τό δίκαιο καί άποδίδει στον καθένα σύμφωνα μέ τά 
έργα του11;

И Άλλά, άλλοίμονο! Διότι τό καθένα άπό αυτά βοούν τά ίδια 
τά έργα τρανότερα άπό γράμμα. Έγώ όμως πώς θά υποφέρω 
τότε τις άνυπόφορες τιμωρίες πού περιμένουν κι* εμένα, αν δέν
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11. Βλ. Ματθ. 16,27έ. 25,31-46.
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7tov, ήνίκα καιρός, έπισπάσωμαι; Λίμνας γάρ φασι και ποτα
μούς πυρος άσβέστου12 *, εξώτερόν τε σκότος και βρυγμόν όδόν- 
των και πόλλ’έτερα τοιαύτα' και ταΰτ'είσιν οι πάνθ'όμοΰ φασι, 
και ούδ’ουτω το βάρος των ύποδεξαμένων τούς έκεΐ κατακρί- 

5 τους δεινών παραστήσαι δύνανται. Βαβαν παν άπανταχόθεν 
μεθ* υπερβολής είς ένός κολαστηρίου σύγκριμα δεινόν συντρέ
χει* καύσων και ψύχος33, και σκότος και πυρ, και φορά και στά
σις, δεσμά τε και δείματα και θηρίων άειζώων δήγματα κατ’ 
έκείνην είς εν συνάγεται την καταδίκην, και ούδ’ ούτως οίον 

ίο έκεΐνο τό δεινόν παρίσταται, κατά το γεγραμμένον έπι νουν ούκ 
άναβεβηκός ανθρώπου14.

12 Τί δη τό άνόνητον και άπαράκλητον και αληκτον έκεΐνο 
πένθος; Τοΐς γάρ είς Θεόν άμαρτούσιν έκ τής των έπταισμένων 
έπιγνώσεως κινείται πένθος. Έκεΐ τοίνυν έληλεγμένοις και τής

ΐ5 χρηστοτέρας έλπίδος άνηρημένης και τής σωτηρίας άπεγνω- 
σμένης, ό του συνειδότος τότ άκούσιος έλεγχος έκάστω πολυ- 
πλασιάζει τφ πένθει την έπικειμένην οδύνην και τούτ* αύθις 
και άεϊ τό πένθος, ώς μηκέτι παυσόμενον, έτέρου πένθους 
άφορμή γίνεται και σκότος άλλο δεινόν και καύσων άψυχαγώ- 

20 γητος και βυθός άθυμίας άμήχανος. Ενταύθα δη τό πένθος τού
το λυσιτελέστατον ΐλεως γάρ έπακούει Θεός, δς кал μέχρις 
ημών κατήλθεν έπισκεψόμενος και τοΐς ουτω πενθοΰσιν έπηγ- 
γείλατο την παράκληστν, ήπερ έστιν αύτός, Παράκλητός τε ών 
και καλούμενος.

13 Τούτο δη τό σωτήριον χρήμα μάλλον δέ δώρον, έπει «και 
αύτό, φησί, τό Πνεύμα ύπερ ήμών έντυγχάνει στεναγμοΐς άλα- 
λήτοις»15' τούτο τοίνυν, ΐνα σοι και την ρίζαν μετρίως έπιδείζω

12. Έδώ φαίνεται άπήχησις έθνικών παραστάσεων περί Άχερουσίας λί
μνης καί Πυριφλεγέθοντος ποταμού.
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έλκΰσω, δσο είναι καιρός, τη φιλανθρωπία τού κριτού; Διότι 
άναφέρουν λίμνες καί ποταμούς με άσβηστη φωτιά12, εξώτερο 
σκότος καί βρυγμό των δοντιών καί πολλά άλλα παρόμοια* κι9 
αυτά μερικά τά λέγουν όλα μαζί, κι9 όμως ούτε έτσι δεν μπορούν 
νά παραστήσουν τό βάρος των δεινών πού θά υποδεχθούν τούς 
εκεί κατακρίτους. Πώ, πώ, κάθε δεινό συνέρχεται άπό παντού 
με ύπερβολή προς ένωσι καί άπαρτισμό ενός κολαστηρίου* καύ- 
σων καί ψύχος13, σκότος καί πΰρ, φορά καί στάσις, δεσμά καί 
φοβέρες, καί δαγκάματα άειζώων θηρίων συνέρχονται σε μιά 
ενότητα κατά την καταδίκη εκείνη, καί ούτε έτσι δεν παριστάνε- 
ται όπως είναι εκείνο τό δεινό, σύμφωνα με τό γραμμένο, «δεν 
έχει άνεβη στο νού ανθρώπου»14.

12 Τί είναι λοιπόν τό άνωφελές καί άπαρηγόρητο καί άτελεί- 
ωτο εκείνο πένθος; Διότι σ9 όσους άμάρτησαν στον Θεό προ- 
καλείται πένθος άπό την έπίγνωσι των πταισμάτων. ’Εκεί λοι
πόν, στο μέλλον, άφού ελεγχθούν καί άναιρεθη ή καλή ελπίς καί 
άποκλεισθη ή σωτηρία, τότε ό άκούσιος έλεγχος της συνειδήσε- 
ως πολλαπλασιάζει στον καθένα την επικείμενη οδύνη με τό 
πένθος. Κι9 αυτό τό πένθος πάλι καί πάντοτε, άφού δεν θά 
παύση ποτέ πλέον, γίνεται άφορμή άλλου πένθους καί άλλο δει
νό σκότος καί καύσων πού δεν άναψύχεται καί άπέραντος 
βυθός άθυμίας. Έδώ όμως τό πένθος αυτό είναι ώφελιμώτατο* 
διότι ό Θεός άκούει εύσπλαγχνος, άφού κατηλθε καί έως εμάς 
νά μάς έπισκεφθη, καί έπαγγέλθηκε την παρηγοριά σε όσους 
πενθούν έτσι, παρηγοριά πού είναι ό ίδιος, άφού αυτός είναι 
καί ονομάζεται Παράκλητος.

13 Αυτό λοιπόν τό σωτήριο πράγμα, ή μάλλον δώρο, επειδή, 
λέγει, «καί αυτό τό Πνεύμα μεσιτεύει γιά χάρι μας με στενα
γμούς ανέκφραστους»15, αυτό λοιπόν (γιά νά σού έπιδείξω

13. ’Από τό οη μεΐο αυτό «καύσων καί ψύχος» μέχρι τέλους τής § 12 «ών καί 
καλούμενος», άπαντάται αύτολεζί στο δοκίμιο Εις τήν σεμνοτάτην Ξένην 51-52.

14. Α · Κορ. 2,9. 15. Ρωμ. 8,26.
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των αρετών, πιστών μέν έστι μόνων τε και πάντων, περιγΐνεται 
δ ' έκάστω φόβω των πεπιστευμένων τής τε πείρας των δεινών 
και τής των αγαθών επιτυχίας* συναύζει δε τώ φόβω16 καθ’ 
δσον των κρειττόνων όρεγόμενοι, τής γηίνης άφαιρήσομεν μερί- 

5 μνης' έκείνοις δε μόνοις τέλειον αυτό προσγίνεται και τελειότε
ρων πρόξενον, του προκαταρκτικού διηρημένου φόβου, οι τοΐς 
άλλοις πασι χαίρειν είπόντες σφίσι τε αυτοΐς και τώ Θεώ μόνω 
διά βίου διετέλεσαν έσχολακότες.

14 'Όταν γάρ17 ό νους αισθητού παντός άπαναστή και του κα
ι ο τακλυσμοΰ τής περί ταυτα τύρβης άνακύψη και κατοπτεύση τον 

έντός άνθρωπον, πρώτον μεν ένιδών το προσγεγενημένον ειδε
χθές προσωπεϊον έκ τής κάτω περιπλανήσεως, τούτο διά πέν
θους άπονίψασθαι σπεύδει. "Επειτ’ έπειδάν το δυσειδές τούτο 
περιέλη κάλυμμα, τότε μη ποικίλαις σχέσεσι τής ψυχής άγεννώς 

is διασπωμένης, εϊσω των όντως ταμείων άταράχως χωρεϊ και 
τφ έν τώ «κρύπτω Πατρι προσεύχεται»18 κατά την έντολήν, δς 
αύτφ και το χωρητικόν των χαρισμάτων δώρον, την των λογι
σμών ειρήνην, τά πρώτα χορηγεί, μεθ’ής την γεννητικήν τε και 
συνεκτικήν άπάσης άρετής τελειοΐταπείνωσιν, ού την άνυσίμοις 

2ο εύχερώς τφ βουλομένω ρήμασί τε και σχήμασι συνισταμένην, 
άλλά την ύπό του άγαθοΰ και θείου Πνεύματος μαρτυρουμένην, 
ήν αύτό κτίζει τό Πνεύμα τοΐς έγκάτοις έγκαινιζόμενον19. Έν δη 
ταύταις ώσπερ έν άσφαλεΐ περιτειχίσματι του κατά νουν παρα
δείσου τά τής άληθους άρετής παντοδαπή δένδρα φύεται, μεσαι- 

25 τάτω δ ’ άνεγείρεται τά τής άγάπης ίερά βασίλεια, τούτων δ ’έν 
προθύροις τό προοίμιον του μέλλοντος αίώνος, ή ανεκλάλητος 
τε кал άναφαίρετος άνθεΐχαρά.

16. Τό πένθος συναυξάνει μέ τόν φόβο. Τό πένθος άποτελεΐ σημαντικό
θέμα του δοκιμίου Εις την σεμνοτάτην Ξένην.
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κάπως καί τη ρίζα των άρετών), άνήκει μόνο στους πιστούς, καί 
σ’ όλους τούς πιστούς, προκαλεΐται όμως στον καθένα άπό φόβο 
των πιστευομένων, τόσο άπό την πείρα των δεινών όσο καί άπό 
την επιτυχία των άγαθών. Συναυξάνεται δε αυτό τό δώρο μαζί 
με τον φόβο* 16, όταν με την όρεξι τών άνωτέρων άφαιρέσωμε τη 
γηΐνη μέριμνα, άλλ’ οπωσδήποτε άναπτύσσεται τέλεια καί γίνε
ται πρόξενο τελειοτέρων πραγμάτων, όταν είναι χωρισμένο άπό 
τον προκαταρκτικό φόβο, μόνο σ' εκείνους πού, άφού άποχαιρέ- 
τησαν όλα τά άλλα, έμειναν σ’ δλον τό βίο τους άφωσιωμένοι 
στον εαυτό τους καί στον Θεό μόνο.

14 "Οταν πράγματι17 ό νους άπομακρυνθη άπό κάθε αισθητό 
καί άνασηκωθη άπό τον κατακλυσμό της άναταραχης γύρω 
άπό αύτά καί κατοπιεύση τον εσωτερικό άνθρωπο, άφού πρώτα 
ίδη τό ειδεχθές προσωπείο πού διαμορφώθηκε μέσα άπό την 
περιπλάνησι κάτω, σπεύδει νά τό νίψη με τό πένθος. Έπειτα, 
όταν άφαιρέση τό δύσμορφο αυτό κάλυμμα, τότε, καθώς ή 'ψυχή 
δεν θά περισπάται κατά τρόπο ευτελή άπό ποικίλες κοσμικές 
σχέσεις, προχωρεί άτάραχα μέσα στά άληθινά ταμεία καί «προ
σεύχεται στον Πατέρα πού είναι στά κρυφά»18, σύμφωνα μέ την 
εντολή, ό οποίος άπό την άρχή του χορηγεί καί τό χωρητικό δώ
ρο τών χαρισμάτων, την ειρήνη τών λογισμών. Μέ αυτήν τήν 
ειρήνη τελειοποιεί καί τήν ταπείνωσι πού είναι γεννητική καί 
συνεκτική όλων τών άρετών, όχι εκείνην πού έπιτελεΐται εύκολα 
άπό εκείνον πού επιθυμεί μέ κατορθωτά λόγια καί σχήματα, άλ- 
λά εκείνην πού μαρτυρεΐται άπό τό άγαθό καί θείο Πνεύμα, τήν 
οποία κτίζει τό ίδιο τό Πνεύμα έκγαθιστάμενο στά εσώτερα19. 
Μέσα σ’ αυτές, σάν μέσα σέ άσφαλισμένο τείχος, στον άληθινό 
παράδεισο τού νού, φυτρώνουν τά παντός είδους δένδρα της ά- 
ληθινης άρετης, στη μέση δέ άνεγείρσνται τά Ιερά άνάκτορα της 
άγάπης, ενώ στά πρόθυρά τους άνθίζει τό προοίμιο τού μέλλον
τος αίώνος, ή άνέκφραστη καί άναφαίρετη χαρά.

17. Τό κείμενο τής παραγράφου 14 ολόκληρο άπαντάται καί στό δοκίμιο 
Εις την οεμνοτάτην Ξένην 54 - 55.

1& Ματθ. 6 ,4. 19. Ψαλμ. 50,12
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15 Ταύτης S’ υπό την φωτοειδή σκιάν ποτιμωτάτη τις άναρ- 
ρήγνυται πηγή, την των πρίμων γην έπϊ γης ποτίζουσα. Ό πε
πειραμένος οίδεν δ λέγω, και ώς ή πηγαία δρόσος άνωθεν ετι 
δ ’δμως кал δει φράττεσθαι πανταχόθεν εύφυώς, ϊναμηδαμόθεν

5 λάβη πάροδον ό τής κακίας έξ άρχής'εισηγητής- εί γάρ λήσει 
παρεισδύς, μη και παραμείνη μετά των οικείων οπαδών кал πο
νηρός φάλαγγος στρατόπεδον την ψυχήν άπεργάσηται και γένη- 
ται τά έσχατα χείρονα των πρώτων20.

16 ’Αλλά τούτο μεν παντός άπείη, πάντως δε πάντων των 
ίο άνυποκρίτως σπευδόντων, κάντευθεν τον άνύστακτον έχόντων

φύλακα. Σε δ’ έγωγε νυν μάλλον άξιώ μεμνήσθαι δ τι είπον 
άρχόμενος, ώς υπό των πεπειραμένων πατέρων έδιδάχθην, πι- 
στεύσας δε έλάλησα21, προς σέ δέ, υπό τής πρός σέ κινηθείς 
άγάπης έφιέμενός τε του όντως έφετού έραστήν σε καταστήσαι, 

is παραγυμνώσας ώς ένόν του κάλλους.

17 'Όταν22 γάρ άπαν αισχρόν πάθος ένοικον άπελαθή και ό 
νους, ώς ήδη φθάσας έδήλωσεν ό λόγος, αύτός τε πρός έαυτόν 
και τάς άλλας τής ψυχής δυνάμεις όλοκλήρως έπιστρέψας, τή 
γεωργίφ των άρετών φιλοκαλήση την ψυχήν, προϊών έπι το τε-

20 λεώτερον και πρακτικός έτ’ αναβάσεις διατιθέμενος23 και έπι 
πλεΐον Θεού συναιρομένου πλύνων έαυτόν ού τά του πονηρού 
μόνον άποσμήχει κόμματος, άλλ’ άπαν έπίκτητον έκ μέσου 
ποιείται κάν τής χρηστοτέρας ή μοίρας кал διανοίας. Ήνίκα δη 
μη ότι την όλικήν δυάδα διαβάς24, πρός δε και νοητών και τών 

25QOK άφαντάστων περί ταυτα νοημάτων ύπεραναβάς και πάντα

20. Μ ατθ. 12,45. 21. Β ’ Κορ. 4,13.
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15 Κάτω άπό τήν φωτοειδή σκιά αυτής της χαράς άναπηδά 
ποσιμώτατη πηγή, που ποτίζει επάνω στη γη την γη των πρά
ων. Αυτός πού έχει δοκιμάσει, γνωρίζει τί λέγω, γνωρίζει δτι ή 
πηγαία δροσιά έρχεται άπό επάνω* υπάρχει όμως άκόμη καί γι’ 
αυτόν μεγάλος φόβος, καί πρέπει νά περιφράσσεται δυνατά 
άπό παντού, ώστε ό άρχικός διδάσκαλος της κακίας νά μη εύρη 
άπό πουθενά δίοδο* διότι, άν παρείσδυση κρυφά, υπάρχει 
φόβος μήπως παραμείνη μαζί με τούς οπαδούς του καί κατα- 
στηση τήν ψυχή στρατόπεδο πονηρής φάλαγγος καί γίνουν τά 
τελευταία χειρότερα άπό τά πρώτα20.

16 Άλλ’ αυτό βέβαια εχει άπομακρυνθή, καί μάλιστα άπό 
όλους όσοι σπεύδουν άνυπόκριτα καί έχουν άπ* εδώ τον άνύ- 
στακτο φύλακα. ’Από σένα εγώ βέβαια τώρα άξιώνω νά θυμά
σαι τί είπα στην άρχή, ότι έδιδάχθηκα άπό τούς εμπείρους πατέ
ρες, καί ότι έλάλησα άφού έπίστεσα21. Προς εσένα όμως, κινού
μενος άπό τήν άγάπη πού σου έχω καί επιθυμώντας νά σέ κατα
στήσω εραστή τού πραγματικά επιθυμητού, θά παρουσιάσω 
κατά τό δυνατόν τό κάλλος.

17 "Οταν22 δηλαδή άπελαθή κάθε αισχρό πάθος ένοικο καί ό 
νούς, όπως πριν άπό λίγο έδήλωσε ό λόγος, έπιστρέφοντας τον 
εαυτό του καί τις άλλες δυνάμεις της ψυχής πλήρως προς τον ε
αυτό του, στολίση την ψυχή με τήν καλλιέργεια τών άρετών, προ
χωρώντας προς τό τελειότερο καί ορίζοντας άκόμη πρακτικές 
άναβάσεις23 καί με τήν επί πλέον ένίσχυσι τού Θεού πλύνοντας 
τον εαυτό του, τότε δέν σκουπίζει μόνο τά στοιχεία τού πονηρού 
κόμματος, άλλ’ άπομακρύνει άπό τή μέση κάθε επίκτητο στοι
χείο, έστω κι’ άν άνήκη στήν καλύτερη μοίρα καί διάνοια. "Ο
ταν λοιπόν άφού όχι μόνο διαβή τήν υλική δυάδα24, άλλά καί 
ύπεραναβή τά νοητά καί τά μή άφάνταστα νοήματα γύρω άπό

22. 'Ολόκληροι οι παράγραφοι 17 και 18 απαντιόνται επίσης στο δοκί
μιο Εις τήν σεμνοτάτην Ξένην 58 - 59. 23. Ψαλμ. 83,6.

24. Υλική δυάς είναι ή έπιθυμία καί ό θυμός· ή τρίτη δύναμις της ψυχής, 
ό νους, είναι πνευματική.
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θεοφιλώς όμου και φιλοθέως άποθέμενος κωφός τε και άλα
λος25 κατά το γεγραμμένον παρασταίη τφ θεώ, τηνικαδτα λό
γον ύλης ϊσχει και πλάττεται την άνωτάτω πλάσιν έπι πάσης 
άδειας, άτε μηδενός των θύραθεν θυροκοπουντος, τής έντόςχά- 

5 ριτος έπι τό κρεϊττον μεταρρυθμιζούσης και περιλαμπούσης τα 
ένδον και τελειούσης τον έντός άνθρωπον.

18 Ημέρας δε διαογασάσης και φωσφόρου άνατείλαντος έν 
ταΐς καρδίαις ημών26 κατά τον εν άποστόλοις κορυφαϊον, έξεισι 
κατά το προφητικόν έκεΐνο λόγιον «ό όντως άνθρωπος έπι την

ίο όντως έργασίαν αύτοΰ»27, και τφ φωτι χρώμενος όδφ άνεισιν, 
ή άνάγεται έπ’όρη αιώνια28, και των υπερκόσμιων, ώ του θαύ
ματος, έπόπτης καθίσταται μη διαζευγνύμενος ή διαζευγνύμενος 
τής την αρχήν συμπροηγμένης ύλης, ώς οίδεν ή οδός’ ού γάρ 
διανοίας φανταστικοϊς άνεισι πτεροΐς, ή πάντα καθάπερ τυφλή 

is περιπολεΐ, μήτ’ έπι των άπόντων αισθητών μήτ’ έπι τών ύπε- 
ραναβεβηκότων νοητών τής άκριβους και άνενδοιάστου κατα- 
λήψεως άντιλαμβανομένη· άλλ’ έπ’ αλήθειας άνεισιν άρρήτω 
πνεύματος δυνάμει καί ρευματική και άρρήτω άντιλήψει τών 
άρρητων ρημάτων διακούει και όρμ τά άθέατα και του θαύμα- 

20 τος δλως τούντευθέν έστί τε και γίνεται, κ&ν έκεΐθεν άπη7 και 
τοϊς άκαμάτοις ύμνφδοϊς άμιλλάται, άγγελος ώς άληθώς άλλος 
έπι γής Θεού γεγονώς κα\ δι’ έαυτοϋ παν είδος κτίσεως αότφ 
προσαγαγών, έπει καί αύτος έν μετοχή τών πάντων, και του 
ύπέρ τά πάντα δέ μεταλαγχάνει νυν, ϊνα кал το τής είκόνος άπη- 

25 ριβωμένον ft.

19 Ού γάρ μόνον αισθητός, αισθητικός, λογικός; νοερός, έν οίς
25. Ψαλμ. 38,3*9. 26. Β 'Π έ τ ρ . 1,19.
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αυτό καί άποθέση δλα τά πράγματα μέ τρόπο θεοφιλή καί φ ιλό
θεο μαζί, καί παρουσιασθη μπροστά στον Θ εό, σύμφωνα μέ τη 
Γραφή, κωφός καί άλαλος25, τότε περιορίζει τον λ ό γο  τής ύλης  
καί πλάττει την άνώτατη πλάσι μέ κάθε άσφάλεια, διότι κανείς  
απ’ έξω δέν θυροκοπεϊ, έφ’ όσον ή μέσα ευρισκόμενη χάρις με
ταρρυθμίζει προς τό καλύτερο καί, τό παραδοξότερο, καταλάμ- 
πει μέ άπόρρητο φως τά εσωτερικά καί τελειοποιεί τον μέσα  
άνθρωπο.

18 “Ο ταν χαράξη ή αυγή κι9 άνατείλη ό  ή λ ιος  στις καρδιές  
μας26, σύμφωνα μέ τον κορυφαίο άπόστολο, εξέρχεται, κατά τό  
προφητικό εκείνο λόγιο , ό πραγματικός άνθρω πος π ρ ος  τη ν  
πραγματική εργασία του27, καί χρησιμοποιώ ντας τό  φως άνε- 
βαίνει την οδό ή άνυψώνεται προς τά αιώνια όρη28, καί μέ αυτό  
τό φως καθίσταται, ώ του θαύματος, επόπτης των υπερκόσμιω ν 
πραγμάτων, χωρίς νά  άποχω ρίζεται α π ό  την ΰλη πού στην άρχή  
παράχθηκε μαζί του ή άποχω ριζόμενος έτσι όπω ς γνω ρίζει ή 
οδός· διότι δέν άνεβαίνει μέ τά φανταστικά φτερά τής διάνοιας, 
ή οποία  περιπολεΐ τά πάντα σάν τυφλή, χωρίς ν ’ άντιλαμβάνεται 
την ακριβή καί άνενδοίαστη κατανάησι ούτε των άπόντω ν αι
σθητών ούτε των υπερβατικών νοημ ά τω ν αλλά άνεβαίνει π ρ α γ
ματικά μέ άρρητη δύναμι πνεύμ α τος καί μέ πνευματική  καί 
άρρητη βοήθεια, ακούει τά άρρητα ρήματα καί βλέπει τά άθέα- 
τα, καί άπό τότε παραδίδεται καί γίνεται ολόκληρος του θαύμα
τος, κι* ά ν  άκόμη άπουσιάζη  άπ ό  εκεί, καί άμιλλάται μέ τούς  
άκούραστους ύμνωδούς, έχοντας γίνει άληθινά ά γγελος του Θ ε
ού επί τής γ ή ς  καί πρόσφερε cf αυτόν μόνος του κάθε είδος κτί
σεως, επειδή κι* αυτός, μετέχοντας στά πάντα, άποκτά τώ ρα καί 
μετοχή στον επάνω άπό τά πάντα, ώστε καί ή  είκών νά  καταστή  
άκριβής.

19 Δ ιότι δέν  είναι μόνο αισθητός, αισθητικός, λογικ ός, νοε-

27. Ψαλμ. 103,23.
28. Ψαλμ. 75,5.
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τισι δοκεΐ το παν· άλλα και πνευματικός έστιν, οΰ κατά την νυν 
λέγω χάριν, εί και «χάριν άντί χάριτος έλάβομεν»29, κατά τον 
Θεολογικώτατον έν εύαγγελισταϊς, τής προτέρας την δευτέραν 
άνάπλασιν άλλά και το έμφυτον ήμϊν, άτε την αρχήν έκ Θεού 

5 πνεύμα έμπνευσθεν ζωής, δ φευ ήχρειώθη τε και νυν αύ 
άχρειουται παρ ’ ήμϊν και διά τούτο τοΐς πλείστοις άφανες παν- 
τάπασιν, άλλ ’ ούχι τφ τής νου τελείας και ειλικρινούς άνακαινί- 
σεως υπό του άνωτάτω Πατρος ήξιωμένω. Τρανώς γάρ ούτος 
αυτόν τε και τά έξ αύτου έν αύτώ δι ’ αύτου άνωθεν έλλαμπόμε- 

ιο νος όρα γνωστώς, & το τηνικαυτα και προς τό30 συνημμένον 
σώμα πολλά διαπορθμεύει του θείου κάλλους τεκμήρια, χάριτί 
τε θεί^ και &αρκός παχύτητι μεσιτεύοντα και δύναμιν των αδυ
νάτων έντιθέντα.

20 Εντεύθεν ή κατ ’ άρετήν θεοειδής και άπαράμιλλος έξις και
is τό προς κακίαν δλως ακίνητον ή δυσκίνητον εντεύθεν ό διατρα- 

νών τους των δντων λόγους λόγος και άνακαλύπτων οϊκοθεν έκ 
καθαρότητος τά τής φύσεως μυστήρια, δι ’ ών άναλογίας λόγοις 
πρός κατάληψιν των ύπερ φύσιν το διανοούμενον άνιμάται των 
πιστώς άκροωμένων, ήν αότός ό του Λόγου Πατήρ άυλοις έπα- 

20 φαΐς κατείληφεν έντευθεν αΐ τ' άλλαι ποικίλαι θαυματοποιίαι 
και τό διοραν τε και προοράν και περί των πόρρω που συμβαι- 
νόντων ώς ύπ’ όφθαλμους διαλέγεσθαν καί τό δή μέγιστον, ώς 
οόδε περί ταυθ’ ό σκοπός τείνει των μακαριωτάτων έκείνων 
άνδρών, άλλ' ώσπερ εϊ τις όρώη πρός ήλιακήν άκτΐνα καί τών 

25 έναερίων άτόμων αισθάνεται, κάνμή τουτ’αύτφ τυγχάνη σκο
πός, ούτως έκείνοις ταις θείαις άκτϊσι καθαρώς όμιλουσιν, αίς
29. Ίω. 1,16.
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ρός, πραγματα στά οποία  κατά τη γνώμη μερικών είναι το παν, 
άλλά και πνευματικός. Καί είναι πνευματικός όχι κατά την τω
ρινή χάρι, αν καί άντί της χάριτος έλάβαμε χάρι29, σύμφω να με 
τον θεολογικώτατο ευαγγελιστή, δηλαδή την δεύτερη άνάπλασι 
άντί της προηγούμενης πλάσεως, άλλά καί κατά τό έμφυτο μέσα 
μας πνεύμα, τό πνεύμα ζωής, πού έμπνεύσθηκε στήν αρχή καί, 
άλλοίμονο, άχρειώθηκε καί τώρα άχρειώνεται πάλι άπ ό  εμάς, 
καί γι’ αυτό στους περισσότερους είναι εντελώς άφαντο, άλλ5 όχι 
στον άξιωμένο άπό τον άνώτατο Π ατέρα της τέλειας καί ειλι
κρινούς άνακαινίσεως τού νού. Δ ιότι αυτός έλλαμπόμενος ά π ό  
επάνω βλέπει με γνώσι καθαρά αυτόν καί τά άπό αυτόν μέσα σ ’ 
αυτόν δι9 εαυτού τεκμήρια τού θείου κάλλους καί τά  διαπορ- 
θμεύει πλούσια προς τό συνημμένο σώμα30, γ ιά  νά  μεσιτεύουν ά- 
νάμεσα στή θεία χάρι καί στήν παχύτητα της σαρκός καί νά  εμ
βάλλουν δύναμι στους άδυνάτους.

20 Ά π 5 αυτό προέρχεται καί ή θεοειδής καί άπαράμιλλη έξις 
καί άρετή καί τό εντελώς άκίνητο ή δυσκίνητο προς τήν κακία. 
9Α π ό  αυτό προέρχεται ό λόγος πού σαφηνίζει τούς λόγους τών 
όντων καί άνακαλύπτει μέ τήν καθαρότητά του τά μυστήρια της 
φύσεως, διά τών οποίω ν σύμφωνα με τούς κανόνες τής άναλο- 
γ ία ς  άνυψ ώ νει τό διανοητικό τώ ν πιστώ ν άκροατώ ν γ ιά  τήν  
κατάληψι τών πάνω άπό τη φύσι, τήν οποία κατάληψι κατέλα
βε ό Πατήρ τού Λ όγου  μέ αυλές επαφές. "Απ’ αυτό προέρχονται 
καί οι άλλες ποικίλες θαυματοποιίες καί ή διόρασις καί ή προό- 
ρασις, άκόμη καί πραγμάτω ν πού συμβαίνουν κάπου μακριά, 
ώστε νά  εκτυλίσσονται κάτω άπό τούς οφθαλμούς των. Κ αί τό  
σπουδαιότερο βέβαια είναι ότι ό σκοπός εκείνων τών μακαριω- 
τάτων δεν τείνει προς αυτά, άλλά συμβαίνει, όπω ς α ν  κυττάξη  
κάποιος προς τήν ήλιακή άκτΐνα, πού αισθάνεται καί τά άτομα  
τού άέρος, έστω κι9 αν δεν είναι αυτός ό  σκοπός του* έτσι καί έ- 
κεινοι έρχονται καθαρά σ’ επαφή μέ τις θείες ακτίνες, στις ό-

Τό κείμενο άπό την § 19, «καί πρός τό», μέχρι την § 21 «έπανθούσης της
χάριτος», άπαντάται αύτολεξί καί στο δοκίμιο Ε ις  τή ν  σεμνοτάτην Ξ ένη ν  62.
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φύσει πρόσεστιν ή πάντων άποκάλυψις, ούχι των δντων μόνον 
ή και γεγενημένων, άλλα και των έπειτ’ έσομένων, όδοΰ πάρερ- 
γον ώς άληθώς ή τούτων προσγΐνεται γνώσις κατά άναλογίαν 
τής καθαρότητος.

21 Προυργου δε αύτοΐς ή του νου προς εαυτόν έπιστροφή και 
σύννευσις, μάλλον δε πασών των τής ψυχής δυνάμεων, εί και 
θαυμαστόν είπεΐν, πρός τον νουν έπιστροφή και ή κατ’αυτόν τε 
και θεόν ένέργεια’ δι' ής έπεσκευασμένοι πρός τό πρωτότυπον 
εύ διατίθενται, τό άρχαϊον έκεΐνο και άμήχανον κάλλος έπαν-

ιο θούσης τήςχάριτος, ή φιλανθρωπότατος ούσα «τους ποθοΰντας 
αυτή περιέρχεται ζητούσα, και έν τοΧς τρίβοις φαντάζεται αυ
τούς εύμενώς»31' «καί γε ού μακράν έκάστου ημών ύπάρχουσα' 
ταύτης γάρ όντως και γένος έσμέν»32, έξ αυτής άναγεννηθέντες 
κατά τό θειον λουτρόν. Αυτή δωρείσθαι μεν έστιν έτοιμη 

isχωροΰσί τε και προσιεμένοις τά τελεώτατα, δέχεται δε παρ’ 
ήμών άσμένως και τά έλάχιστα.

22 Ού μοναχός, φησί, θέλεις άπεριμερίμνως προσανέχειν 
έμοί, ϊνα σε ναόν θείας δόξης και τρυφής καταστήσω χωρίον, 
ϊνα σε τής γής άλας кал φώς του κόσμου33 και φωστήρων άπο-

2ο δείξω τρανότερον ζωής έπέχοντα λόγον34; ούχ ουτω θέλεις; Και 
μετά συζύγου σωφροσύνην σε άσπαζόμενον σχεδόν ούδεν ήττον 
άσπάζομαί τε кал άποδέχομαι. Кал Παύλος γάρ ό τής χάριτος 
κήρυξ ώς «παρθένον άγνήν πάσαν την Εκκλησίαν νυμφαγω- 
γών τφ Χριστώ παρίστησιν»35. Αλλά τήν ένδειαν δυσχεραίνεις 

25 και τό λιτόν τής διαίτης και τό σκληρόν τής νηστείας кал τό τρα
χύ τής άλλης κακοπαθείας кал τό διά πάντων στενόν του βίου 
και τήν παρηλλαγμένην άγωγήν, άπολίς τε και άνέστιος και 
άκτήμων ούκ άνέχη βιοΰν; Οϊκει πόλιν σήν, ήν άν έθέλης ήγού-
31. Σοφ.Σολ 6,17. 32. Πράξ. 17,28.
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ποιες προσυπάρχει φύσει ή άποκάλυψις των πάντων, όχι μόνο  
των όντων καί των γενομένων, άλλά κι* εκείνων πού πρόκειται νά  
συμβούν, καί λαμβάνουν πράγματι γνώ σι αυτών παρεμπιπτόν
τως κατά την άναλογία  τής καθαρότητος.

21 Κ ύριο έργο τους είναι ή επιστροφή τού νού προς τον εαυτό  
του καί ή συγκατάνευσις* ή καλύτερα ή επιστροφή δλω ν των 
δυνάμεων τής ψυχής, άν καί είναι θαυμαστό νά  τό ειπούμε, προς  
τον νού καί ή ενέργεια κατά τον νού καί τον Θεό* δηλαδή ή εν
έργεια διά τής οποίας άνασυγκροτημένοι προς τό πρω τότυπο  
μεταρρυθμίζονται εύμενώς, διότι ή χάρις επαναφέρει εκείνο τό  
άρχαΐο καί υπέρτατο κάλλος, καθώ ς άνθίζει ή χάρις πού με τήν  
άκρα φιλανθρωπία της «περιέρχεται άναζητώ ντας αυτούς πού  
τήν π οθ ού ν καί παρουσιάζεται σ’ αυτούς εύμενώς στούς δρό
μους»31, «άν καί βέβαια δεν εύρίσκεται μακριά άπ ό  τον καθένα  
μας* διότι αύτής πράγματι είμαστε γένος»32, άφ ού ά π ό  αυτήν  
έγεννηθήκαμε κατά τό θείο λουτρό. Αυτή είναι έτοιμη νά  μας 
δωρίση τά τελειότερα άγαθά, δταν προχω ρούμε καί πλησιάζου
με, καί δέχεται ά π ό  έμας ευχαρίστως καί τά  ελάχιστα. 22

22 Δ εν  θέλεις, λέγει, νά  άφιερωθής σ’ εμένα ώς μοναχός με ά- 
μεριμνησία, γ ιά  νά  σε καταστήσω να ό  θείας δόξα ς καί τόπο τρυ
φής, γ ιά  νά  σε άποδείξω  άλας τής γή ς  καί φώς τού κόσμου33 κα- 
θαρώτερο άπό τών φωστήρων τό φώς, πού προβάλλει τον λόγο  
τής ζω ής34; Δ εν  θέλεις έτσι; Κ αί συζευγμένον άκόμη, άν άσπάζε- 
σαι τή σωφροσύνη σχεδόν με τον ίδ ιο  τρόπο σε άσπάζομαι καί 
σε δέχομαι. Δ ιότι καί ό Π αύλος, ό  κήρυξ τής χάριτος, «παρου
σιάζει τή ν Ε κ κλησία  σάν παρθένο άγνή , νυμφαγω γώ ντας την  
στο Χ ριστό»35. ’Α λλά  στενοχω ρεΐσαι ά π ό  τή ν πτω χεία  κ α ί τή 
λιτότητα τής τρυφής καί τή σκληρότητα τής νηστείας καί τή ν  
τραχύτητα τής άλλης κακοπάθειας καί τήν καθ’ δλα στενότητα  
τού βίου καί τήν ιδιότροπη άγω γή, ώστε νά  μή ανέχεσαι νά  ζή ς  
άπολις καί ά νέσ α ος καί άκτήμων; Κατοικεί τήν πόλι σου, όπ οια

33. Μ ατθ. 5,13έ. 34. Φ ιλ. 2,16. 35. Β ' Κ ο ρ . 11 ,Ζ
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μένος σήν έχε στέγην άποχρώσαν ταϊς τροπαις των ώρών δια- 
τροφάς έχων και σκεπάσματα, τούτοις άρκέσθητι36. Ού πάσιν 
άποτάξασθαι μή σφόδρα σε βουλόμενον καταναγκάζω, μόνον 
μόνης τής χρείας ΐσθι, και μή τής πλεονεξίας έχον των γάρ πε- 

5 ρητών και άνονήτων την έκβολήν παραινώ, καθάπερ και σΰ 
περιτέμνεις τά περιττά τών ονύχων μόνον μή τήν τροφήν ήγήση 
τροφήν, μή τήν μέθην δίψης ϊαμα, μή τά βλακικά кал πολυδάπα
να των ένδομάτων τε και οικημάτων τής γνμνότητος σκέπην, 
μή τον πλούτον αύτάρκειαν πλούτον37, δς καν μή παρή τοϊς πο

ιο θοΰσιν, αύτώ τώ ποθεΐσθαι ζημιοϊ τά μέγιστα, και παραγενόμε- 
νος οΐκοθεν έδειξε μηδέν ών, έθ ' ώς μή παρών διψώμενος ύπό 
των μηδε τή πείρα νουν είληφότων.

23 Ού γάρ έξ ένδειας ό δύσερως ούτος έρως38, αυτή δ ’ έξ αυ
τού μάλλον, έξ άφροσυνης δ ’ αυτός, άφ ’ ής και ό καθαιρών τάς 

is άποθήκας έκεϊνος και μείζονας οικοδομών39 παρά τού κοινού 
δεσπότου Χριστού δικαιότατα καλείται. Πώς γάρ ούκ άφρων, 
δς τών μηδέν όνιναι δυναμένων ένεκα, «ούδενι γάρ έκ τού πε
ρισσού ή ζωή αύτφ έστιν έκ τών υπαρχόντων αύτώ»40' τούτων 
ούν χάριν τά λυσιτελέστατα προδίδωσι, και ού σοφός γίνεται 

20 πραγματευτής και τών άναγκαίων αύτών κατά το δυνατόν ύφαι- 
ρών και προστιθεις τφ κεφαλαίω τής όντως πολυφυρου και 
πολυκερδούς έμπορίας ή γεωργίας' γεωργίας, ή και πριν αν έφε- 
στάναι τον τού άμήτου καιρόν, εις έκατόν πολυπλασιάζει το 
καταβληθέν, οίον προδεικνΰσα τό μέλλον κέρδος και τήν έπι 

25 τού καιρού φοράν ώς άνεκλάλητόν τε και άνεννόητον, καί, τό 
παραδοξότατον, όσον άν άπό στενωτέρων ή ταμείων τά σπέρ
ματα.

36. Α 'Τ ιμ . 6,8.
37. Τό κείμενο άπό τό σημείο αύτό, «πλούτον δς κ&ν μή», μέχρι τέλους
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θέλεις νά  θεωρης δική σου· έχε στέγη κατάλληλη γ ιά  τις μετα
βολές των επ οχώ ν έχοντας τροφές καί σκεπάσματα, ν’ άρκήσαι 
σ’ αυτά36. Δ έν  σέ εξαναγκάζω  ν’ άπαρνηθης τά πάντα, αν δέν τό  
θέλης πολύ* γνώ ριζε μόνο τη ν  άνάγκη καί μη κυριεύεσαι άπό  
την πλεονεξία* διότι συνιστώ την άπομάκρυνση τώ ν περιττών 
καί άχρηστων, όπως κι5 εσύ περικόπτεις τά περιττά τών νυ χ ιώ ν  
μόνο νά  μή θεώρησης τροφή την τρυφή, μη θεωρήσης τη μέθη 
φάρμακο της δίψας, μή θεωρήσης τά βλακώδη καί πολυδάπανα  
ενδύματα καί οικήματα σκέπη τής γυμνότητος, μή θεω ρήσης  
τον πλούτο αύτάρκεια, τον πλούτο37, πού άκόμη κι5 α ν δέν ύπάρ- 
χη σ’ αυτούς πού τον ποθούν, καί μόνο με τό ότι ποθειται ζημι
ώνει ύπερβολικά, άλλά καί όταν άποκτηθή, δείχνει μόνος του  
ότι δέν είναι τίποτε, άφού διψάται άκόμη σάν νά  μή είναι π α 
ρών ά π ό  εκείνους πού δέν έχουν λάβει ούτε ά π ό  την πείρα νού.

23 Διότι ό  κακοέραστος αυτός έρως38 δέν προέρχεται ά π ό  την  
ένδεια, άλλά μάλλον αυτή προέρχεται άπ? αύτόν, ενώ αύτός προ
έρχεται άπ ό  την άφροσύνη, κατά τήν οποία  δικαιότατα έπηρε 
τό όνομα ά π ό  τον Χριστό κι’ εκείνος πού κατεδαφίζει τις άπο- 
θήκες καί τις κτίζει μεγαλύτερες39. Π ράγμ ατι, πώ ς δ έν  είνα ι 
άφρω ν εκείνος πού έξ αιτίας αύτών πού δέν μπορούν νά  ωφελή
σουν τίποτε («διότι κ ανενόςή  ζωή δέν έξαρτάται άπ ό  τήν άφθο- 
ν ία  τού πλούτου του»)40, εκείνος λο ιπ όν  πού  γ ιά  χά ρ ι αύτώ ν  
προδίδει τά ώφελιμώτατα καί δέν γίνεται σοφός πραγματευτής, 
πού άφ αιρεΐ άκόμη καί άπ ό  τά ά να γκ α ΐα  καί προσθέτει στο 
κεφάλαιό της πράγματα προσοδοφόρας καί πολυκερδούς εμπο
ρίας, ή γεω ργίας, της γεω ργίας πού, καί πριν άκόμη έλθη ό και
ρός τού θερισμού, πολλαπλασιάζει τον σπόρο σέ εκατό, σάν νά  
άποδεικνύη τό μελλοντικό κέρδος καί τήν έσοδιά ώς άπερίγρα- 
πτη καί άσύλληπτη καί, τό παραδοξάτερο, όσο ά π ό  π ιο  στενώ- 
τερες άποθηκες προέρχονται τά σπέρματα.

tfjg παραγράφου 24 «προσοζέσαντες», άπαντάται αυτολεξεί καί στο δοκίμιο Εις
τήν σεμνοτάτν μοναχήν Ξένην 31-33.

38. «Δύσερως ερως», δυστυχής άγάπη, Πλουτάρχου, Περ. 20.
39. Λουκά 12,18. 40. Λουκά 12,15.
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24 Ούτως ούδ ’ έπ ’ άγαθώ τοΐς άνθρώ ποις πρόφασις έφέσεως 
τον πλουτεΐν ύπολέλειπταν άλλα την ένδειαν ύφορώνται, τφ  
προσθήσειν υπεσχημένα) τα τήδε πάντα τοΐς ζητουσι την του 
Θεόν βασιλείαν41 μη πάντως πιστεύοντες και ταύτην μόνην

5 εχοντες άφορμήν, καν πάντα περιβάλωνται τής νοσεράς και 
άπολουμένης επιθυμίας ουδέποτε άναφέρουσιν άλλ ’ άει συλλέ- 
γοντες έαυτοΐς άνατιθέασι φόρτον άνόνητον, μάλλον δε καινότα- 
τον ετι ζώσι τάφον περιτιθέασι. Τή μεν yap άπλώς yfj των άν- 
Θρώπων οι νεκροί κατορύττονται, τφ δε κατά χρυσόν χοΐό του 

ίο ζώντος φιλάργυρου νους· και δυσωδέστερος ούτος ό τάφος έκεί- 
νου τοΐς ύγιώς έχουσι των αισθήσεων, και τοσοΰτο μάλλον, 
δσον πλέον έπιθήσει τον χουν νικά γάρ το των κατακεχωσμέ- 
νων έκείνων άθλιων έλκος, και μέχρις ούρανοΰ τα τής οσμής 
φέρεται και των άγγέλων θεού και Θεού, και βδελυκτοι ταύτη 

is γίνονται και τής άποστροφής όντως άνθρωποι δαβιτικώς είπεΐν 
«άπό προσώπου τής άφροσύνης αυτών προσοζέσαντες»42.

25 Άλλα γάρ τούτων ίσως σόι σκήψις ή χρεία. Τί δε σόι43 και 
τή των ανθρώπων δόζη, ώ άνθρωπε; μάλλον δε τφ κενφ τής 
δόξης όνόματι και ούκ έστερημένω μόνον, άλλα και στερητικφ

2ο του πράγματος* και ου τούτο μόνον, άλλα και προς τοΐς άλλοις 
και γεννητικφ του φθόνου' φθόνου, του δυνάμει φόνου και προ
ξένου τής πρώτης μιαιφονίας44 και τής ύστερον θεοκτονίας45. 
7Αρά τι συντελεί τή φύσει συνέχον ή φυλάττον ή σφάλλουσαν 
άναλαμβάνον όπωσουν αύτήν και ίώμενον; Πάντως ούκ άν έχοι 

25 τις εΐπεΐν δ τι, άλλ ’ οίμαι τουτ' είναι καί των έν προφάσει παρα-

41. Μ ατθ. 6,33. 42. Ψα}μ. 37,6.
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24 ’Έ τσι δέν υπολείπεται ατούς άνθρώ πσυς πρόφασις γ ια  την
εφεσι να  πλουτήσουν ούτε γ ιά  άγαθό* άλλά προφ ασίζονται τήν  
πτωχεία, προφανώ ς διότι δέν πιστεύουν σ’ εκείνον πού υπόσχε
ται δτι θά πρόσθεση σ’ εκείνους πού ζητούν τη βασιλεία τού Θ ε
ού δλα τά εδώ41, καί έχοντας μόνο αυτήν άφορμή, άκόμα κι’ άν  
άποκτήσουν τά πάντα, δέν απαλλάσσονται ποτέ άπ ό  τη νοσηρή  
καί καταστρεπτική επιθυμία, άλλά, συλλεγόντας πάντοτε π ρ ά γ
ματα, τοποθετούν επάνω  τους ανω φελές φ ορτίο, ή καλύτερα  
σκάβουν γύρω  τους ένα ολοκαίνουργιο τάφο, ενώ ζο ύ ν  άκόμη. 
Διότι στήν άπλή γή παραχώ νονται οί νεκροί άνθρω ποι, ενώ στο 
χώμα άπ ό  χρυσό ό νούς τού φιλάργυρου πού ζή, καί γ ιά  δσους 
έχουν υγιείς αισθήσεις, ό  τάφος αυτός είναι δυσωδέστερος, καί 
τόσο δυσωδέστερος, δσο περισσότερο τέτοιο χώμα τοποθέτηση. 
Διότι τό έλκος εκείνων τών καταχωσμένων άθλιων καί ή οσμή 
φθάνει μέχρι τον ουρανό καί τούς άγγέλους τού Θ εού καί έως 
τον Θ εό, καί μέ αυτήν γίνονται βδελυκτοί καί πράγματι άνθρω 
ποι άποστροφής, γ ιά  νά  ομιλήσω δαβιδικώς42, πού έβρώμισαν έξ  
αίτιας της άφροσύνης των.

25 ’Α λλά  βέβαια αυτά είναι δική σου σκέψη καί άνάγκη. Τι 
κοινό όμως43 υπάρχει, άνθρω πέ μου, άνάμεσα σέ σένα καί στή 
δόξα τών άνθρώπων, ή καλύτερα στο κενό όνομα της δόξας, στο 
όνομα πού δέν είναι μόνο στερημένο, άλλά καί στερητικό τού 
πράγματος, καί όχι μόνον αυτό, άλλά έκτος τών άλλων είνα ι καί 
γεννητικό τού φθόνου, φθόνου πού έν δυνάμει είναι φ όνος καί 
πρόξενος της πρώτης μιαροφσνίας44 καί της έπειτα θεοκτονίας45; 
ν Α ρ α γε ποιά  είναι ή συνεισφορά του στή φύσι; συνέχοντας ή 
φυλάσοντάς την, ή έπαναφ έροντάς τη ν κατά  κ ά π ο ιο ν  τρόπο  
όταν σφάλλη ή θεραπεύοντάς την; Κ ανείς οπω σδήποτε δέν θά  
μπορούσε νά  είπη οτιδήποτε άπό αύτά, άλλά νόμιζω  ότι αυτό  
άποτελει έλεγχο καί τών κατά πρόφασι παραχρήσεω ν. *Α ν ό-

43. Τό κείμενο άπό τό σημείο αυτό «πτί δέ σοί», μέχρι τέλους ι%  § 26 «ούκ 
άν ήμην», άπαντδται αύτολεξί καί ατό δοκίμιο Είς την σεμνοτάτην Ξένην 39-40

44. lev .4,8. 45. Βλ. Ίω. 11,45έέ.
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χρήσεων έλεγχον. Ei δε συ σοφός ών εξετάσω Θελήσεις, την 
αυτήν δολερώς εύρήσεις και προξενούσαν των αίσχίστων τα 
πλειστα και άπελέγχουσαν και τδ προσωπεΐον άναιδώς άποτι- 
Θεμένην εσθ ’ δτε κάνταύθα και τους έραστάς καταισχύνουσαν, 

5 κ&ν Ελλήνων παϊδες, μάλλον δ ’οί πατέρες και των κατ’ αυτούς 
ήγεμόνες δογμάτων, ούδέν αυτής άνευ των έν βίω κατορθωμά
των οίωνται, μάλλον δε βούλωνται, φευ τής πλάνης, δ τι μηδ’ 
αίσχύνονται λέγοντες.

26 Αλλ ' ήμεΐς ουχ ούτως έδιδάχθημεν οί φερωνύμως επών υ
ιό μοι του δ ϊ  έαυτου φιλανθρώπως το ήμέτερον χρίσαντος, άλλ’ 

αυτόν εχομεν των πραττομένων επόπτην, προς ον οί βλέποντες 
(και άει προς τούτον όρώμεν), και δι' αύτού τε και δι ’ αυτόν παν 
δ,τι κάλλιστον κατορθουμεν, πάντα είς δόξαν Θεού ποιοΰντες 
και άνθρώποις δλως άρέσκειν ουκ έφιέμενοι, μάλλον δε ούδ’ 

is άρέσκοντες κατά Παύλον τον άκρον μύστην του νομοθέτου και 
νομοδότου ήμών «εί γάρ έτι», φησίν, «άνθρώποις ήρεσκον, 
Χριστού δούλος ουκ άν ήμην»46.

27 Αλλά τί ταύτ’ έξηγούμενος μηκύνω προς άνδρα κρεϊττον 
ίσως είδότα τού λέγοντος; Μαθητευθεις γάρ και αύτός τή βασι- 

20 λεία των ούρανών οίδας καινά τε και παλαιά. Μόνον δείξον έπϊ 
των έργων την εϊδησιν κατάβηθι προς τό πρακτικόν τής 
γνώσεως στάδιον άγώνισαι τον καλόν άγώνα47' χρήσαι τούτω 
νομίμως’ ΰφελέ τι τής περιβολής και τού βαρυτάτου τής φροντί- 
δος των γήινων άχθους, κουφίζων σεαυτόν προς τον κατά λόγον 

25 δίαυλον άπόδυσαι πάντα προθύμως προς πάλην, προς βραχύ 
γοΰν έλευθερών σου των κάτω τον νοΰν άλειψαι τφ τής εύ- 
ποιΐας έλαίω, кал λαβήν ήκιστα παρέξεις τοϊς άντιπάλοις. Δει- 

. νόν, ιδιωτών μεν έστιν ους τούς γυμνικους πάντας ύπεραναβάν-
46. Γαλ. 1,10.
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μως θέληση κάποιος νά  έξετάση άκριβώς, θά εύρη δτι ή ίδ ια  
είναι πού  με δόλο πρ οξενεί τις περισσότερες άπό τις αισχρές  
πράξεις και ελέγχει, καί μερικές φορές άπορρίπτει μέ άναίδεια  
τό προσω πείο καί εδώ, καί καταντροπιάζει τούς εραστές, έστω  
καί αν τά  π α ιδ ιά  των Ε λ λ ή ν ω ν , ή καλύτερα  οί πα τέρες καί 
καθηγεμόνες των δογμάτω ν τους, θεω ρούν δτι χωρίς αυτήν δέν  
μπορεί νά έπιτευχθη κανένα κατόρθωμα τού βίου, ή καλύτερα  
θέλουν* άλλοίμονο στην πλάνη, πού ούτε ντρέπονται νά  τό λέ
γουν.

26 ’Α λλά δέν έδιδαχθηκαμε έτσι εμείς πού φέρομε επάξια  τό  
επώνυμο αυτού ό όποιος έχρισε τό γένος μας μέ φιλανθρω πία, 
άλλά έχομε αυτόν επόπτη τω ν πράξεω ν. "Οσοι βλέπομε προς  
α υτόν (καί πά ντοτε βλέπομ ε π ρ ο ς  α υ τό ν), κατορθώ νομε δ ι’ 
αυτού καί γ ι’ αυτόν κάθε τι τό κάλλιατο, κάμοντας τά πάντα γ ιά  
τη δόξα  τού Θ εού καί μη επιθυμώ ντας κ αθόλου ν ’ άρέσω με  
στούς άνθρώπους, ή καλύτερα ούτε άρέσομε, σύμφωνα μέ τον  
Π αύλο, τον άκραΐο μύστη τού νομοθέτη καί νομοδότη μας. Δ ιό 
τι, λέγει, «άν επιδίωκα άκόμη V  άρέσω στούς άνθρώπους, δέν  
θά ήμουν δούλος τού Χριστού»46.

27 ’Α λλά  γιατί εξηγώ  διά μακρών αυτά τά πράγμ ατα  πρ ος  
ένα άνθρω πο πού τά γνω ρίζει καλύτερα άπό αυτόν πού  τού τά  
λέγει; Διότι, άφού έμαθήτευσες κι’ εσύ στη βασιλεία τών ουρα
νώ ν γνω ρίζεις καινούργια καί παλαιά. Μ όνο δείξε μέ τά έργα  
τη γνώσι* κατέβα προς τό πρακτικό στάδιο τηςγνώσεως* άγω νί- 
σου τον καλό άγώ να47* δείξε νομιμοφροσύνη σ’ αύτόν* άφαίρεσε 
κάτι άπό την περιβολή καί τό βαρύτατο φορτίο της φρσντίδος  
τών γήινω ν, ελαφρώνοντας τον εαυτό σου προς τον κατά λόγο  
δίαυλο* βγάλε μέ προθυμία τά πάντα γ ιά  την πάλη, ελευθερώνον
τας κάπως τον νού σου άπ ό  τά κάτω* αλείψου μέ τό έλαιο της  
ευεργεσίας καί δέν θά  δώσης εύκολα λαβή στούς αντιπάλους. 
Είναι φοβερό νά  υπάρχουν ιδιώτες πού, άφού έπέρασαν δλσυς

47. В ' Τιμ. 4,7. 2,5.
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τας άγώνας και δπλα περιτίθεσθαι δυνατά τφ Θεφ προς καθαί
ρεση όχυρωμάτων48 και την τομωτάτην περιζωσαμένους ρομ
φαίαν του Πνεύματος49 και τό φρικτόν ύπεναντίοις δόρυ την αυ
λόν κατά νουν άραμένους έργασίαν, όμόσε χωρεΐν κατά παθών 

5 και δαιμόνων, κάν ήττηθέντες ούτοι προς τό φρούριον καταφύ- 
γωσι, την έντός ήμών χώραν (γίνεται γάρ προπεπολιορκημένης 
ουσης υπ αυτών), άλλ’ έκείνους τους πνευματικούς όπλίτας έν 
τφ Θεφ τό τείχος ψαλμικώς ύπερβάντας τών κοινών πολε
μίων50' κατά κράτος κρατεη και τελέως έαυτών ουτω και Θεού 

ιογίνεσθαι και τών υπέρ έαυτους άξιοΰσθαν τους δε кал λόγων 
τέχνη τετιμημένους ήμάς μηδε τών άγώνων τους άκινδύνους 
υπέρ έαυτών μεταχειρίζειν αίρεϊσθαι.

28 Τό γνωστόν του Θεού φανερόν σοί έστι51 * λόγους γάρ φυσε-
ως έξεμελέτησας, άφ’ ήςό υπέρ φυσιν όράται. Το άρεστόν του 

ΐ5 Θεού γνωστόν σοί έστιν ό γάρ Θεός σοι τουτ έφανέρωσεν είς 
τό είναι άναπολόγητον, την έν λογίοις θείοις και βιβλίοις χαρι
σάμενος σύνεση. Σοφίαν οίσθα' φρόνηση εύρες· λόγον έλαβες 
είς βοήθειαν όφθαλμός σοι προσετέθη διαγνωστικός τάγαθου 
και τούναντίου’ δύναμις έδόθη σοι κριτική και άποκριτική τών 

2ο φαύλων, έλκτική τε και καθεκτική του θείου θελήματος. ΤΑρ’ 
ούν ού ρφστον και θελήματος μόνον είς έργον άγαγεΐν την δύνα
μη, ϊνα μη кал τών πληγών πειραθής, ό σοφός ώς νήπιος, φευ, 
ό την έπιστήμην τών έπιστημών και την ύπέρ ταύτην δοκοΰσαν 
έζασκήσας παιδείαν ώς άμαθής, βαβαί, και άπαίδευτος, ώς 

25 ώφειλόν γε και τούτο; νυν δέ τών πολλών τοΐς γνώση έχουσιν 
ήπειλημένων μαστίγων («ό γάρ γνούς», φησί, «και μη ποιήσας

48. Β ' Κορ. 10,4. 49. Έφ. 6,17, «μάχαιραν του Πνεύματος».
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τούς γυμνικούς άγώνες, καί φορούν δπλα πού είναι δυνατά 
στον Θεό γιά την καθαίρεσι οχυρωμάτων48, καί άφοΰ έζώσθη- 
καν την κοπτερή ρομφαία τού Πνεύματος49 καί άνέλαβαν τό 
φρικτό στούς άντίθετους δόρυ, την αυλή νοερή εργασία, νά επι
τίθενται ορμητικά κατά παθών καί δαιμόνων, έστω καί άν, 
άφοΰ ήττηθοΰν, καταφύγουν προς τό φρούριο, στον χώρο πού 
είναι μέσα μας (αύτό συμβαίνει διότι ό χώρος αύτός είναι προ- 
κυριευμένος άπ’ αύτούς), άλλά εκείνοι οΐ πνευματικοί οπλίτες 
κατά Θεόν, άφοΰ περάσουν τό τείχος ψαλμικώς50, νά νικοΰν 
κατά κράτος τούς κοινούς πολεμίους, κι* έτσι νά παραδίδωνται 
τελείως στούς εαυτούς των καί στον Θεό καί V άξιώνωνται τά 
επάνω άπό αύτούς, ενώ εμείς, πού είμαστε στολισμένοι καί με 
την τέχνη τών λόγων, νά μη άποφασίζωμε καί χρησιμοποιήσου
με ύπέρ τών εαυτών μας ούτε τούς άκίνδυνους άγώνες.

28 «Τό γνω στό τοΰ Θ εού σσΰ είναι φανερό»50 51, διότι έμελέτη- 
σες με επιτυχία τούς λόγους της φύσεως, μέσω της οποίας όρά- 
ται ό επάνω άπό τη φύσι. Τ ό άρεστό τοΰ Θεού σοΰ είναι γνωστό, 
διότι ό Θ εός σοΰ τό έφανέρωσε, ώστε νά είσαι άναπολόγητος, 
χαρίζοντας σου τη σύνεσι στά θεία λόγια  καί τά βιβλία. Γνωρί
ζεις τη σοφία, εύρηκες την φρόνησι, ελαβες τη λογική σε βοή
θεια, σοΰ προστέθηκε οφθαλμός διαγνωστικός τοΰ άγαθοΰ καί 
τοΰ άντιθέτου' σοΰ έδόθηκε δύναμις κριτική καί άπορριπτική  
τώ ν φαύλω ν, ελκτική καί διατηρητική τοΰ θείου θελήματος. 
ΤΑ ρ α  λοιπόν δεν είναι εύκολο καί μόνο τοΰ θελήματος τή δύνα- 
μι νά  όδηγήσης σε πράξι, ώστε νά  μή δοκιμάσης καί κτυπήματα  
εσύ ό  σοφός ώς νήπιος, άλλοίμονο, εσύ πού άσκησες καί τήν επι
στήμη τώ ν επιστημώ ν καί τή ν θεω ρούμενη ώς άνώ τερη ά π ό  
αυτήν παιδεία ώς άμαθής, άλλοίμονο, καί άπαίδευτος; Κ αί μα
κάρι νά  ήταν μόνον αύτό* διότι τώρα ενδέχεται νά  δοκιμάσης τις 
πολλές μάστιγες πού άπειλοΰνται σε όσους έχουν γνώσι* διότι 
λέγει, «εκείνος πού έγνώ ρισε τό θέλημα τοΰ Θ εοΰ καί δ έν  τό

50. Ψαλμ. 17,30.
51. Ρωμ. 1,19.
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δαρήσεται πολλάς»)52, τής αισχύνης, ό σοφός, δτι σοφός, των 
άσοφων άθλιώτερος γίνεται μή τφ δεδομένα) ταλάντω τής 
γνώσεως εις δέον χρησάμενος, μηδε προσθέις δλως τού τφ διά 
τής πράξεως' δς τότ’ έπι τής φρικτής ημέρας έκεΐνης τής 

5 έκάστω κατά πραξιν άνταποδόσεως (ώ, πώς άξίως έκτρα- 
γωδήσω την συμφοράν;), кал αύτος εύκτον δν θέϊτο, εί τόν έπι- 
λελοιπότα τους άνθρώπους βίον άνόητος ήν και άνοήτων άνοη- 
τότατος, άτε κουφοτέρας ουτω δεησόμενος τής κολάσεως, του 
Κυρίου λέγοντος «ό μή γνους το Θέλημα του Κυρίου αύτοΰ кал 

ίο μή ποιήσας δαρήσεται όλίγας»52.

29 7Αρ ’ ούν ή γνώσις κακόν ή των λόγων ή έπιστήμη; Μή γέ- 
νοιτο' Θεός γάρ έστιν «ό διδάσκων άνθρωπον γνώσιν»53, κατά 
τόν προφήτην Δαβίδ' «αυτός δε και πάσαν όδόν έπιστήμης εύρε 
και ήμΐν δέδωκεν», Ιερεμίας αύ τουτό φησιν ό βλέπων τά έμ-

ΐ5 προσθεν54. ".Εδωκε δε άγαθός ών πατήρ και δεσπότης και πλά
στης και τους έαυτου τής κάκιστης άπαλλάττων άγνοιας, ϊν’ 
ουτω και των δι’ αύτήν ήπειλημένων όλίγων άπαλλάξη 
πληγών. Εί δ ’έγώ μή τουτ’ ήθέλησα μηδε τών έγνωσμένων τής 
έλευθερίας έγενόμην έργων, άλλ ’ έκών έμαυτόν υπεύθυνον τών 

го πολλών κατέστησα πληγών, ου τής γνώσεως ή τής έπιστήμης 
τών λόγων, άλλ ’ έμόν τό έγκλημα και τής έμής άμαρτίας διά του 
άγαθου μοι κατεργαζομένης θάνατον.

30 Ανάσχου δέ μου τοϊς έλλογίμοις έμαυτόν άπό τών λόγων 
έγκρίνοντος' τή μεν γάρ δεινότητι τών λόγων έκείνων οί

25 πλείους ή πάντες έμοΰ, τή δ ’ άργίμ τής έγνωσμένης άγαθοεργίας 
αυτός έγώ, φευ μοι, τών πάντων ή τών πλείστων πλεονεκτώ. 
Κάν ό τής άγάπης κραταιότατος νόμος τόν οδτως άμελή με και

52. Λ ουκά  12,48.
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επραξε, θά δεχθή πολλά κτυπήματα»52. Τί εντροπή! Ό  σοφός, 
επειδή είναι σοφός, γίνεται άθλιώτερος επειδή δεν έχρησιμοποί- 
ησε κατάλληλα τό δοσμένο σ’ αυτόν τάλαντο της γνώσεως καί 
δεν πρόσθεσε τίποτε σ’ αυτό με την πράξι. Αυτός τότε, κατά την 
φρικτή εκείνη ήμερα της άνταποδόσεως στον καθένα σύμφωνα 
την πράξι του (άλήθεια, πώς μπορώ νά έκτραγωδήσω επάξια τη 
συμφορά;), θά θεωρούσε ευκταίο, νά ήταν ανόητος κατά τον 
ύπολειπόμενο βίο τών άνθρώπων καί άνοητότατος τών άνοή- 
των, διότι έτσι θά έχρειαζόταν ελαφρότερη τιμωρία, άφού ό 
Κύριος λέγει, «οποίος δεν έγνώρισε τό θέλημα του Κυρίου του 
καί δεν τό επραξε θά δεχθή λίγα κτυπήματα»52.

29 ’Άρα λοιπόν είναι κακό ή γνώσις ή ή επιστήμη τών λόγων; 
Κάθε άλλο* διότι «ό Θεός είναι πού διδάσκει στον άνθρωπο 
γνώσι», κατά τον προφήτη Δαβίδ53, καί «αυτός ευρήκε καί κάθε 
μέθοδο επιστήμης καί μάς την εδωσε», μάς τό λέγει αυτό ό Ιερε
μίας, ό όποιος βλέπει τά μέλλοντα54. Την εδωσε δέ, επειδή είναι 
άγαθός Πατήρ καί δεσπότης καί πλάστης καί, γιά νά άπαλλάξη 
τούς δικούς του άπό την κάκιστη άγνοια, κι* έτσι νά τούς άπαλ
λάξη καί άπό τά λίγα κτυπήματα πού έχουν όρισθή γι’ αυτήν 
τήν άγνοια. Έάν δμως εγώ δεν τό θέλησα αυτό καί δεν επραξα 
τά γνωστά έργα τής ελευθερίας, άλλά κατέστησα τον έαυτό μου 
υπεύθυνο τών πολλών κτυπημάτων, τό πταίσμα δεν είναι της 
γνώσεως ή της επιστήμης τών λόγων, άλλ’ είναι δικό μου καί 
της άμαρτίας μου, πού διά τού άγαθού μου παρασκευάζει θάνα
το.

30 Συγχώρεσέ με δμως πού με βάσι τούς λόγους τοποθετώ τον
έαυτό μου στούς ελλογίμους* διότι ώς προς τή δεινότητα τών λό
γων εκείνων οί περισσότεροι ή όλοι πλεονεκτούν εμού, ενώ ώς 
προς τήν άργία τής άναγνωρισμένης άγαθοεργίας πλεονεκτώ 
εγώ, άλλοίμονό μου, όλων ή τών περισσοτέρων. Καί άν ό κρα-

53. Ψαλμ. 93,10.
54. Βαρονχ 3,37.
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άμαθή, δει yap αυτόν με τάληθή λέγειν προς την σήν σοφίαν και 
άρετήν, τοιούτοις χρήσασθαι γράμμασιν άβιάσατο, συ δ ’ δμως 
τους λόγους βλέπε και μή τον λέγοντα.

31 Ή  6τε και Άλεξάνδρω τώ βασιλεΐΜακεδόνων βουλήν είσ- 
5 ήνεγκε των ήνδραποδισμένων εϊς55, ό δ ’ εύ ποιων ού τον είσε-

νεγκόντα την δ ’ είσήγησιν άπεδέξατο κρίνας, είτ’ άπ’ αυτής φί
λης ουσης και τον είσηγησάμενον μετά των φιλούντων ήρίθμη- 
σε, και ύπήκουσε τφ αίχμαλώτω και ιδιώτη ό βασιλεύς και τής 
αιχμαλωσίας καταστάς αίτιος.

32 Συ δε την άπο φίλου φίλην και λυσιτελή γνώμην άπώση 
προς το του λέγοντος άχρεΐον όρων; Μή συ γε, φίλτατε και σο- 
φώτατε κύριε· άλλ’ άναβαίνων έπι το ιερόν του Θεού, τόν σον 
νουν, τής ημέρας πολλάκις έκεΐθεν έπισκέπτου σαυτόν μέμνησό 
τε του οικοδεσπότου λέγοντος, «ό οίκός μου, οίκος προσευχής

is κληθήσεται»56, κάκεΐθεν καταβαίνων και τοΐς πράγμασι διδους 
σαυτόν, μέμνησο τίνος χρείαν είχες έκεν ούκ άφέσεως; οόκ έλέ- 
ους; ού τής του δεσπότου φιλανθρωπίας; Τούτοις και συ χρήσαι 
προς τόν πλησίον* άφες ό άφεθείς, έλέησον ό ήλεημένος, 
κτήσαι, φησί, τφ φιλανθρώπφ το φιλάνθρωπον, δος οϊκοθεν 

20 τεκμήριον τής προς τόν άδελφόν αγάπης και τής προς τόν κοι
νόν δεσπότην και πατέρα εύνοιας αύθις άπ’αύτής' άν γάρ μή τα 
φίλτατα πώς τόν άδελφόν; «άν μή τόν σόν άδελφόν, δν έώρα- 
κας, πώς δν ούχ έώρακας, φησί, Θεόν πιστευθήση φιλεϊν»1' άν 
δ ’ έντευθεν δφς έργω τάς πίστεις του πρός τόν άόρατον φίλ- 

25 τρου, και τόν άει φιλουντα και φιλούμενον δψει και φιληθήση

55. Ματθ. 21,13.
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ταιότατος νόμος της άγάπης άνάγκασε εμένα τον τόσο άμελή 
και άμαθή (διότι πρέπει εγώ ό ίδιος νά λέγω την άλήθεια προς 
τη σοφία καί άρετή σου) νά χρησιμοποιήσω τέτοιο γράμμα, εσύ 
όμως πρόσεχε τούς λόγους καί όχι αυτόν πού τούς λέγει.

31 Κ άποτε ένας αιχμάλωτος έδωσε συμβουλή καί στον ’Α λέ
ξανδρο τον βασιλέα των Μ ακεδόνων, καί εκείνος πολύ σωστά 
άποδέχθηκε τή συμβουλή κρίνοντας εύμενώς όχι τον είσηγούμε- 
νο, άλλά τήν είσήγησι* έπειτα άπό την είσήγησι, πού ήταν άγα- 
πητή, συγκαταρίθμησε καί τον εισηγητή ανάμεσα στούς φίλους  
καί υπάκουσε στον αιχμάλωτο καί άμόρφωτο ό βασιλεύς πού  
είχε γίνει αίτιος της αιχμαλωσίας.

32 ’Εσύ λοιπόν θά απόρριψης την φίλη καί χρήσιμη γνώμη 
τού φίλου κρίνοντας άπό τό άχρεΐο τού λέγοντος; Μη τό κάμης 
εσύ, φίλτατε καί σοφώτατε κύριε, άλλά άνεβαίνοντας επάνω στο 
ιερό τού Θεού, στο νού σου, νά επισκέπτεσαι άπό εκεί τον εαυτό 
σου πολλές φορές την ή μέρα, καί νά θυμάσαι τον οικοδεσπότη 
πού λέγει, «ό οικος μου θά όνομασθή οικος προσευχής»55, καί 
κατεβαίνοντας άπό εκεί καί παραδίδοντας τον εαυτό σου στά 
πράγματα, ένθυμήσου τίνος πράγματος είχες εκεί άνάγκη; Δεν 
είχες άνάγκη άφέσεως; δέν είχες άνάγκη ελέους; δεν είχες άνάγ
κη τής φιλανθρωπίας τού δεσπότη; Αυτά χρησιμοποίησε καί 
εσύ ό ίδιος προς τον πλησίον άφησε σύ πού έλαβες άφεσι* ελέη
σε εσύ πού έλαβες έλεος* άπόκτησε, λέγει άπό τον φιλάνθρωπο 
την φιλανθρωπία, δώσε μόνος σου άπόδειξι τής άγάπης προς 
τον άδελφό καί της εύνοιας προς τον κοινό Πατέρα καί Δεσπό
τη πάλι άπό την ίδια* διότι, αν δέν άγαπήσης τά φίλτατα, πώς θ’ 
άγαπήσης τον άδελφό; «"Αν δέν άγαπάς τον άδελφό σου, πού 
βλέπεις», λέγει, «πώς θά πιστευθής ότι άγαπάς τον Θεό πού δέν 
είδες;»56. "Αν όμως δώσης άπό εδώ μέ έργο την έπιβεβαίωσι τής 
άγάπης προς τον άόρατο, θά ίδής καί τον πάντοτε άγαπώντα

56. Α ·  Ίω. 4,20.
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τρανότερον και φιλήσεις σφοδρότερον και σονδιαιωνίσεις και 
φιλών και φιλούμενος.

33 Ό  και γένοιτο προς δόξαν του όντως φιλιού και θεού τής 
δόξης Χρίστου, μεθ ’ ού πρέπει δόξα τω Πατρι άμα τφ άγίω 

5 Πνεύματι νυν кал άει και είς τους αιώνας. Αμήν.



καί άγαπώμενο, θά άγαπηθής καθαρώτερα καί θά άγαπήσης 
δυνατώτερα, καί θά μείνης αιώνια αγαπώντας καί άγαπώμενος.

33 Αυτό εύχομαι νά συμβη γιά τη δόξα του πράγματι φιλικού 
καί Θεού της δόξας Χρίστου, μαζί μέ τον όποιο πρέπει δόξα 
στον Πατέρα καί στο άγιο Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί ατούς 
αιώνες. Γένοιτο.
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Π Α ΥΛ Ο Ν  Τ Ο Ν  Α Σ Α Ν Η Ν

ΕΡΩΤΗΣΑΝΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

1 «Ύμεΐςχρίσμα έχετε άπό τον άγιου και οίδατε πάντα, και 
το χρίσμα δ έλάβετε παρ ’ αύτου έν όμίν μένει, και ον χρείαν έχε
τε, ϊνα τις διδάσκη ύμάς»1, φησιν ό ήγαπημένος έξόχως τφ  
Χριστώ θεολόγος. Επειδή δε ή σή τιμιότης, ώς έν και τούτο της

5 έπαινετής ταπεινώσεως δν ήν ύπήλθες έκών, συμβουλήν έγγρα
φον ήτήσω, και ταυτα παρ’ ημών των έσχάτων, περί τής τοΰ 
μεγάλου κατά τον μονήρη βίον σχήματος άναλήψεως, την σήν 
αϊτηστν ώς πρόσταξιν ήμεΐς δεξάμενοι, διά την όφειλήν τής αγά
πης έπιστέλλομέν σοι, σύντομον κατά το έγχωροϋν την άπό- 

ιο κρισιν.

2 Πας ό χρίσμα έχων άπό του άγιου και διά τούτο καλούμε
νος άπό Χριστού καί άγίως όφείλει βιούν, δι ’ έργων καί λόγων 
καί λογισμών έπαληθεύουσαν αύτφ την κλήσιν έπιδεικνύμενος. 
Διά γάρ τής κλήσεως τούτης, τό τε κατά παθών κράτος καί ή

is του πλούτου τής άρετής ένσημαίνεται κτήσις. Κεφάλαιον δε 
προς δ ταυτα τείνει ή τε πρός τον Θεόν καί ή διά τον Θεόν προς 
τον πλησίον άγάπη, πρός ήν χωρείν δλω τό τοΰ λόγου ποδί, τον



ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΣΙΩΤΑΤΟ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ 
ΠΑΥΛΟΝ ΑΣΑΝΗ

ΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ 
ΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

1 «Εσείς εχετε χρίσμα άπό τό άγιο Πνεύμα και γνωρίζετε τά 
πάντα, και τό χρίσμα πού έπηρατε άπό αυτό μένει μέσα σας καί 
δεν εχετε άνάγκη νά σας διδάσκη κανείς», λέγει ό έξόχως αγα
πημένος τού Χριστού θεολόγος1. Επειδή όμως ή τιμιότης σου, 
σαν ενα δείγμα κι* αυτό της επαινετής ταπεινώσεως στην οποία 
υποβλήθηκες εκούσια, έζήτησε έγγραφη συμβουλή καί μάλιστα 
άπό εμένα τον τελευταίο, περί της άναλήψεως τού μεγάλου σχή
ματος τού μοναχικού βίου, δεχόμενος εγώ τήν αιτησί σου σαν 
πρόσταγμα, σού γράφω κατά δύναμι άπό οφειλή της αγάπης 
σύντομη άπόκρισι.

2 "Οποιος εχει χρίσμα άπό τό άγιο, καί γι’ αύτό καλείται με 
τό όνομα τού Χριστού, Χριστιανός, πρέπει νά ζή καί με τρόπο 
άγιο, άποδεικνύοντας με έργα καί λόγια καί λογισμούς, ότι ή 
ονομασία του είναι άληθινή. Διότι με αύτή τήν ονομασία έπιση- 
μαίνεται τόσο ή δύναμις κατά των παθών, όσο καί ή άπόκτησις 
τού πλούτου της άρετης. Κορύφωμα όμως προς τό όποιο τεί
νουν αυτά είναι καί ή προς τον Θεό καί ή γιά χάρι τού Θεού 
προς τον πλησίον αγάπη, προς τήν οποία είναι άδύνατο νά προ- 
χωρήση με ολόκληρο τό πόδι, πού λέγει ό λόγος, όποιος συνα-

1. Α ' Ίω. 2,20· 27.
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ένστρεφόμενον κόσμω και γυναικι συνεζευγμένον και βιωτικαΐς 
υποκείμενον μερίμναις, άμήχανον. Μερίζεται γάρ ούτος και με
ρίζει την έφεσιν, καν τώ σπουδαιοτάτων ή, Θεω και κόσμω, 
σαρκι και πνεύματι.

3 Δια τούτο σύ, θεοδίδακτε και θεοτίμητε πάτερ και άδελφέ, 
του κρείττονος έρασθεις ταΐς μερισταΐς ταυταις άπετάξω ζωαϊς 
και προς τον ένιαΐον καλώς ποιων μετετάξω βίον των μονα
χώ ν ώς αν δλος νεύσας προς την θείαν αγάπην τελείαν κτήση 
ταύτην έν σεαυτφ μηκέτι μήτε κατά τόν έκτος μήτε κατά τον εν-

ιο τός άνθρωπον συσχηματιζόμένος τώ κόσμω τούτω και προς 
την του σώματος ήδυπάθειαν ή προς άνθρωπίνην άρέσκειαν έκ- 
κλίνων σου την πρόθεσιν ή την πραξιν ή την διάνοιαν, άλλ ’ άνα- 
βάσεις έν καρδία διατιθέμενος2 και τή άνακαινίσει του νοός3 έπι 

is τό κρεΐττον μεταμορφούμενος. Εί δέ ποτέ και κλοπήν τινα πά- 
θοις υπό του πανούργως όδοστατοΰντος τοίς έπειγομένοις προς 
τον Θεόν, ευθύς συνεις έπανέλθης προς την όδόν τω κατά Θεόν 
πένθει μετάνοιαν άμεταμέλητον εις σωτηρίαν ένειργασμένος 
σαυτώ.

4 Τουτό έστι τό μέγα και μοναχικόν σχήμα. Μικρόν δε 
σχήμα μοναχικόν οί πατέρες οόκ ϊσασιν ουδέ παραδεδώκασιν 
άλλά τινες των όψιγενεστέρων έδοξαν μεν εις δυο τό εν διελεΐν, 
άλλ’ούδ’αύτοι διεΐλον ώς άληθώς. Τάς αύτάς γάρ άποταγάς τε 
και συνταγάς εόρήσεις έπ’ άμφοτέρων σκοπήσας. Διό кал ό

25 κατά μοναχούς εϊπερ τις ήκριβωκώς έν άγίοις Θεόδωρος ό 
Στουδίτης άπαγορευει λέγειν ή διδόναι μικρόν και μέγα σχήμα 
μοναχικόν4. Δοκεΐ δέ μοι τούς δστερον έν τοΐς νενομισμένοις πε- 
ριβολαίοις τό σχήμα μερίσαντας παρακατασχεΐν και άφελέσθαι 
των άρχαρίων όν άνάλαβόν5 τε кал τό κουκούλων, ώς τοΐς όρώ-

2. Ψαλμ. 83,5. 3. Ρωμ. 12,2.
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ναστρέφεται με τον κόσμο και είναι συνεζευγμένος με γυνα ίκ α  
και άσχολεΐται με β ιοτικές μέριμνες. Δ ιότι αυτός διαμοιράζεται 
και διαμοιράζει την επιθυμία, έστω καί άν είναι άπό τους ζηλω- 
τάς, μεταξύ Θ εού καί κόσμου, σαρκός καί πνεύματος.

3 Γι’ αυτό εσύ, θεοδίδακτε καί θεοτίμητε πάτερ καί αδελφέ, 
άπό έρωτα προς τό άνώτερο άπαρνήθηκες αυτές τις μεριστές 
ζωές καί ενεργώντας σωστά μετατάχθηκες προς τον ενιαίο βίο 
των μοναχών, ώστε έτσι, στρεφόμενος ολόκληρος προς την θεία 
αγάπη, νά την άποκτήσης τέλεια μέσα σου, μή συσχηματιζόμε- 
νος πλέον καθόλου ούτε κατά τον εσωτερικό ούτε κατά τον εξω
τερικό άνθρωπο μ’ αυτόν τον κόσμο καί μή κλίνοντας την πρό- 
θεσι ή την πράξι ή τη διάνοια προς την ήδυπάθεια τού σώματος 
ή προς την άνθρώπινη άρέσκεια, άλλα ενεργώντας μέ την καρ
διά αναβάσεις2 καί μέ την άνακαίνισι του νοϋ3 μεταμορφούμε- 
νος προς τό άνώτερο. ”Αν όμως κάποτε πάθης καί κάποια κλο
πή άπό τον πονηρό πού παραμονεύει στο δρόμο εκείνους πού 
τρέχουν προς τον Θεό, άμέσως άντιλαμβανόμενος τό πράγμα θά 
έπανέλθης προς τον δρόμο, ενεργώντας μέσα σου μέ τό κατά 
Θεόν πένθος οριστική μετάνοια προς σωτηρίαν.

4 Αυτό είναι τό μέγα καί μοναχικό σχήμα. Μικρό όμως σχή
μα οί πατέρες ούτε γνωρίζουν ούτε παρέδωσαν. Μερικοί μετα
γενέστεροι έφάνηκαν δτι διήρεσαν τό ένα σέ δυό, αλλά ούτε 
αυτοί δέν τό έκαμαν πραγματικά. Διότι, άν έξετάσης, θά ευρης 
καί στις δύο περιπτώσεις τις ίδιες άποταγές καί συνταγές. Γι’ 
αυτό καί εκείνος πού περισσσότερο άπό δλους έξήτασε μέ 
λεπτομέρεια τά σχετικά μέ τούς μοναχούς άγιος Θεόδωρος ό 
Στουδίτης άπαγορεύει ν’ άναφέρεται ή νά δίδεται μικρό καί 
μεγάλο μοναχικό σχήμα4. Νομίζω δμως δτι εκείνοι πού διεχώρι- 
σαν άργότερα τό σχήμα στά καθορισμένα ενδύματα κατεκράτη- 
σαν καί άφήρεσαν άπό τούς άρχάριους τον άνάλαβο5 καί τό

4. Διαθήκη, PG 99,18160
5. Άνάλαβος είναι ή έπώμια ζώνη μέ σταυρούς.
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σι σεμνότατα και τοΐς είσαγομένοις και έτι περί την ίεράν ταπεί- 
νωσιν άπαγέσι ραδίως προς έσχηματισμένην έπίδειζιν μεθελ- 
κόμενα.

5 Συ τοίνυν, εί βοόλει και ταδτα περιθέσθαι μεθ ’ ίερολογΐας, 
5 έπεϊ μήπω περιθέμενος έφθης, καλώς ποιήσεις, άλλα στήριξόν

σοο τον λογισμόν και προδιδαξον, ώς &ν μή, καθάπερ τινες τό 
άπρόϊτον και τοΐς πολλοΐς άθέατον έπετήδευσαν, έσθ ’ δτε, τον 
μεγάλοι τινες είναι δόξαι και τον βίον έξηλλαγμένοι, καθάπερ εν 
άδύτοις τελουντες τόν πλεΐω τής ζωής χρόνον, ούτως άντιστρό- 

ιο φως έφόδιον αύτός σχής τό τοΐς πολλοΐς όρασθαι τόν σταυρόν 
φέρων έπ’ ώμων καϊ τό τής άκακίας κουκούλων έπι τής κεφα
λής, του περίβλεπτος είναι δοκεΐν ευθύς φαινόμενος кал την 
άρετήν τελεώτατος- άλλ' ώς άν συ ταυτα βλέπων αύτός άνάμνη- 
σιν λαμβάνης του χρέους και τής προς θεόν ύπεσχημένης σοι 

is των κακών άπραζίας кал τής τελεωτέρας και των σαρκικών 
όρέξεν ύπερανωκισμένης θεοειδούς πολιτείας кал ούτω τοΐς 
έξω συμβόλοις συνμδουσαν έχειν σπεύδης την έντός τής ψυχής 
σου διάθεσιν, ήν ώς και χωρίς τών συμβόλων έκείνων υπεσχη
μένος άτε μοναχικήν ήξιωμένος έπανελέσθαι ζωήν, μετανοεΐν 

го όφείλεις και νύν ούδέν ήττον και ταπεινοδσθαι προς τόν Θεόν 
και προς άπαλλαγήν δι ’ εύχής έκτενούς έπικαλεϊσθαι την εκεί
νου βοήθειαν, εϊπερ σεαυτόν όρος ή συγγενών σχέσεσιν ή 
σώματος όρέξεσιν ή δόζαις και τιμαϊς άνθρωπίναις έπικρατού- 
μενον.

6  Ούτω γάρ τάς τε άλλας άρετάς κτώμενος δι ’ ών Θεού συν- 
εργούντος κατορθοΐς και την ταπείνωσιν προσκτώμενος δι’ών 
κατά περίστασίν τινα προσκόπτεις και σαυτόν άει προς την 
σωτήριον οδόν έπανάγων, έν τώ τού θανάτου καιρώ τής έλλεί- 
ψεως κομίση την άναπλήρωσιν παρά τής φιλανθρωπίας τού

30 την μετάνοιαν φιλανθρώπως τώ γένει τών άνθρώπων νομοθε- 
τήσαντος. Εύλόγως μέντοι φόβω θανάτου την έπι τά κρείττω
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κουκούλιο, επειδή είναι λαμπρότατα σ’ εκείνους πού τά βλέ
πουν καί συντελούν εύκολα προς την έπίδειξι σχήματος στους 
αρχάριους πού είναι άκόμη άσταθείς στην ιερή ταπείνωσι.

5 Έσύ λοιπόν, άν θέλης νά τά φορέσης καί αυτά μετά ίερο- 
λογίας, επειδή δεν τά έφόρεσες άκόμη, καλά θά κάμης, άλλά 
στήριζε τον λογισμό σου καί δίδαξε τον άπό πριν, ώστε νά μή 
είσαι, δπως μερικοί πού κάποτε έπαγγέλθηκαν τό άπρόσιτο καί 
άθέατο στούς πολλούς, γιά νά φανούν δτι είναι μεγάλοι καί αλ
λοιωμένοι στο βίο, σάν νά εύρίσκωνται στά άδυτα τον περισσό
τερο χρόνο της ζωής* έτσι κι* εσύ άντίστροφα νά μή πάρης εφό
διο τό νά βλέπεσαι άπό τούς πολλούς φέροντας τον σταυρό 
στούς ώμους καί τό κουκούλιο της άκακίας επάνω στή ν κεφαλή, 
ώστε άμέσως με τήν έμφάνισί σου νά παρουσιάζεσαι περίβλε
πτος καί τελειότερος στήν άρετή. ’Αλλά έσύ, καθώς τά βλέπεις ό 
ίδιος, νά θυμάσαι τό χρέος καί τήν άποφυγή των κακών πού 
ύποσχέθηκες προς τον Θεό καί τήν τελειότερη θεοδειδή πολι
τεία πού είναι πάνω άπό τις σαρκικές ορέξεις, κι* έτσι νά 
προσπαθής νά έχης τήν εσωτερική διάθεσι της 'ψυχής σου σύμ
φωνη με τά έξω σύμβολα, πράγμα πού ύποσχέθηκες καί χωρίς 
τά σύμβολα έκεΐ-να, ως άξιωμένος νά άναλάβης τή μοναχική 
ζωή* έτσι οφείλεις νά μετανοήσης καί τώρα όπωσηποτε καί νά 
ταπεινωθής άπέναντι στο Θεό καί προς άπαλλαγή νά έπι- 
καλήσαι με εκτενή προσευχή τή βοήθεια εκείνου, άν βλέπης δτι 
κυριαρχείσαι ή άπό σχέσι συγγενών ή άπό ορέξεις σώματος ή 
άπό δόξες καί τιμές άνθρώπινες. 6

6 Διότι έτσι, άπσκτώντας τις άλλες άρετές μέ τά κατορθώμα- 
τά σου, μέ τή βοήθεια τού Θεού, καί προσαποκτώντας τήν τα
πείνωσι μέ τά προσκόμματα σέ κάποια περίστασι καί έπαναφέ- 
ροντας τον εαυτό σου προς τον σωτήριο δρόμο, τήν ώρα τού 
θανάτου θά δεχθής τήν άναπλήρωσι τής έλλείψεως άπό τήν 
φιλανθρωπία εκείνου πού ένομοθέτησε μέ φιλανθρωπία τή με
τάνοια στο γένος τών άνθρώπων. Εύλογα βέβαια νά θυμάσαι 
διά τού φόβου τού θανάτου την προς τά καλύτερα μεταβολή τού
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του βίου μεταβολήν ένθυμή. Δει δε συνετόν όντα σε χάριτι Χρί
στου μή σχημάτων άπλώς υπαλλαγήν, άλλα πολιτείας βελτίω-
σιν την λυσιτελουσαν είδέναν τις δε πολιτεία, τί δ ’ ή ταύτης 
έπαγγελία, τίνα δε βίου τελεωτέρου τα σύμβολα τοΐς έν τοϊς τά- 

5 φοις κειμένοις ή τοϊς άπολείπουσιν ήδη τόν βίον και προς εκφο
ράν ούσιν έτοιμοτάτοις;

7 Ούκουν ούχ ό διά την άπειλουσαν θάνατον νόσον, ώς 
προσδόκιμον ποιούσαν την άποβίωστν, άλλ’ ό των ήπειλημέ- 
νων μετά θάνατον τοΐς ρςίθύμως βιοΰσι φόβος και ό των έπηγ- 

ιο γελμένων άγαθών τοϊς σπουδαίοις πόθος, έναγέτω σε προς την 
τής θεάρεστου πολιτείας και των κατά ταύτην έπαγγελιών και 
συμβόλων άνάληψιν δτε μάλλον άσθενής εί και μή μόνον ευξα- 
σθαι άλλα και άποδουναι δυνατός κατά τόν έν Ψαλμοϊς έγκελευ- 
όμενον, «ευξασθε και άπόδοτε Κυρΐφ τω Θεφ ημών»6.
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βίου. Πρέπει δμως, σάν συνετός πού είσαι με τη χάρι τοΰ Θεοί), 
νά γνωρίσης όχι απλώς την άλλαγή σχημάτων, άλλα την ωφέλι
μη βελτίωσι της πολιτείας* ποια είναι ή πολιτεία, ποια είναι ή 
έπαγγελία της, ποιά είναι τά σύμβολα τελειοτέρου βίου για τούς 
ευρισκόμενους στους τάφους ή γιά εκείνους πού εγκαταλείπουν 
τώρα τον βίο καί είναι έτοιμοι γιά την εκφορά.

7 Επομένως δεν είναι ό φόβος άπό τη νόσο πού άπειλεΐ με 
θάνατο, διότι καθιστά άναμενόμενη τήν άποβίωσι, άλλά ό 
φόβος των μετά τον θάνατο άπειλουμένων γιά εκείνους πού 
ζουν με ραθυμία καί ό πόθος των έπηγγελμένων στούς ζηλωτάς 
άγαθών, πού πρέπει νά σε όδηγή προς την άνάληψι της θεάρε
στης πολιτείας καί των σχετικών με αυτήν επαγγελιών καί συμ
βόλων, όταν είσαι περισσότερο άσθενής, καί όχι μόνο νά εύχε
σαι άλλά καί νά είσαι δυνατός ν’ άποδίδης, σύμφωνα με εκείνον 
πού παραγγέλλει στούς ψαλμούς, «εύχηθητε καί άποδώσατε 
στον Κύριο τον Θεό μας»6.

6. Ψαλμ. 75,12.
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ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ



Δ Ε Κ Α Λ Ο ΓΟ Σ ΤΗ Σ Κ Α Τ Α  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Ν  Ν Ο ΥΘ Ε ΣΙΑ Σ,

Η Τ Ο Ι ΤΗ Σ Ν Ε Α Σ  ΔΙΑΘ Η ΚΗ Σ

1 а ' Κύριος ό Θεός σου Κύριος εις έστιν1, ό έν Πατρι και 
Υίφ και άγίω Πνεύματι γνωριζόμενος· Πατρι άγεννήτω, Υίφ 
γεννητφ, άνάρχως και άχρόνως και άπαθώς ώς Λόγω δς δι ’ 
έαυτοΰ τό έζ ημών χρίσας πρόσλημμα κέκληται Χριστός, και 

5 Πνεύματι άγίω, και αύτφ έκ του Πατρός, ου γεννητώς άλλ ’ έκ- 
πορευτώς προερχομένω. Ούτος μόνος Θεός, και ούτος Θεός 
άληθινός, ό έν τριάδι ύποστάσεων Κύριος είς, φύσει кал βουλή 
και δόξη, δυνάμει τε και ένεργεία και πασι τοϊς τής θεότητος 
γνωρίσμασι μή διαιρούμενος. Αυτόν μόνον άγαπήσεις και αύτφ 

ίο μόνω λατρεύσεις έζ δλης τής διανοίας σου και έζ δλης τής καρ
διάς σου και έζ δλης τής ισχύος σου2. Και έσται τα ρήματα αύ
τοΰ και τα προστάγματα έν τή καρδία σου, εις τό πράττειν αύτά 
και μελετάν και λαλεΐν έν αύτοΐς καθήμενόν τε και πορευόμε- 
νον, κοιταζόμενον και άνιστάμενον3. Και μνησθήση διαπαντός 

is Κυρίου του Θεού σου4 και φοβηθήση αυτόν μόνον5, και ούκ έπι- 
λήση αύτοΰ ούδε των έντολων αύτοδ’ οΰτω γάρ δώσει σοι αύτος 
ίσχυν του ποιεΐν τό θέλημα αύτοΰ. Ούδέν γαρ έτερον έκζητεΐ 
παρα σου, άλλ' ή φοβεϊσθαι και άγαπαν αύτόν και πορεύεσθαι 
έν πάσαις ταΐς όδοΐς αύτοΰ6. Ούτος καύχημά σου και ούτος Θεός 

20 σου7. Μή άκούσης των ύπερκοσμίων αγγέλων τό άπαθες και 
άόρατον και τοΰ έκπεσόντος έκεΐθεν τό λίαν πονηρόν και προς

1. Δευτ. 6 ,4. Μ άρκ. 1 2 ,2 9 . 2. Δειη. 6 ,5.



ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜ ΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ
ΔΗ Λ Α ΔΗ  ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

1 « Ό  Κ ύριος ό  Θ εός σου είναι ένας Κύριος»1, πού  άναγνω ρί-
ζεται στον Π ατέρα καί τον Υ ιό  καί τό ά γιο  Πνεύμα* Π ατέρα  
άγέννητο, Υ ιόν  γεννητό  άνάρχω ς καί άχρόνω ς καί άπαθώ ς ώς 
Λ όγον , ό  όποιος, άφού εχρισε μόνος του τό ά π ό  εμάς πρόσλημ- 
μα, ονομάζεται Χ ριστός, καί στο ά γ ιο  Π νεύμα, πού  καί αυτό  
προέρχεται όχι γεννητώ ς άλλά έκπορευτώς. Α ύτός είναι μόνος  
Θ εός, αύτός είναι άληθινός Θ εός, ένας Κ ύριος σε τριάδα υπ ο
στάσεων, μή διαιρούμενος κατά τη φύσι, τη βουλή καί τη δόξα, 
τη δύναμι, την ενέργεια καί δλα τά γνω ρίσματα της θεότητος. 
«Α ύτόν μόνο V  άγαπήσης κι’ αυτόν μόνο νά  λατρεύσης με όλη 
την καρδιά καί ολη την ισχύ σου»2. «Καί νά  είναι τά λόγια  του  
καί τά προστάγματά του στην καρδιά σου, ώστε νά  τά πράττης  
καί νά  τά μελετάς καί νά  λαλής με αύτά, καθή μένος καί πορευό- 
μενος, ξαπλωμένος καί σηκωμένος»3. Κ αί νά  μνημσνεύης δ ιαπαν
τός Κ ύριον τον Θεό4 σου καί μόνον αύτόν νά  φοβάσαι5, νά  μή 
λησμονήσης ούτε αύτόν ούτε τις εντολές του* διότι θά  σού δώση 
αύτός δύναμι νά  έκτελής τό θέλημά του. Τ όποτε άλλο δεν ζητεί 
άπό εσένα, παρά μόνο νά  τον φοβάσαι καί νά  τον α γαπ άς καί νά  
πορεύεσαι σε όλες τις οδούς του* 6. Α ύτός είναι καύχημά σου κΓ 
αύτός Θ εός σου7. Μή άκούσης την άπάθεια  καί τό αόρατο των 
ύπερκόσμιων αγγέλω ν καί τή μεγάλη πονη ριά  αύτού πού  έξέπε- 
σε άπ ό  εκεί, τη σοφία προς τον πλάνη, την οξύνοια , τό πολυμή-

3. Δευτ. 6,7. 4. Αευτ. 8,18. 5. Δευτ. 6,13.
6. Δευτ. 10,12. 7. Δευτ. 10,21.
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την πλάνην σοφόν και όξυ και παμμήχανον, και όμότιμόν τι τού
των τφ Θεφ δοξάσης. Μη ϊδης του ουρανού το μέγεθος кол το 
πολυειδές τής τούτου κινήσεως, τό περιλαμπές του ήλιου, την 
της σελήνης φανότητα, των άλλων αστέρων τό διαυγές, τό ές 

5 άναπνοάς του άέρος εΰχρηστον, τής Θαλάσσης και τής γής τό 
πάμφορον, και Θεοποιήσης τι των τοιούτων. Πάντα γάρ τού μό
νου Θεού είσι δούλα και κτΐσματα, τφ λόγω αύτού έκ μη δντων 
γενόμενα. Αύτός γάρ είπε, και έγενήθησαν, αύτός ένετείλατο, 
και έκτίσθησαν8. Τούτον ούν μόνον τον δεσπότην και δήμιουρ- 

ιο γόν τού παντός ώς Θεόν δοξάσεις και προς αυτόν δι ’ άγάπης 
κολληθήση και αύτφ μετανοήσεις ήμέρας και νυκτός, έπι τοϊς 
έκουσίοις και άκουσίοις σου παραπτώμασιν. Αύτός γάρ έστιν 
οίκτίρμων και έλεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος9 και άγα- 
Θοποιός αιώνιος' ύπεσχημένος και διδους ούράνιον βασιλείαν 

is και άδιάδοχον και βίον άνώδυνον και ζωήν άθάνατον και φως 
είς άπόλαυσιν άνέσπερον τοις σεβομένοις кал προσκυνούσιν αύ- 
τόν και άγαπώσι και φυλάσσουσι τα προστάγματα αύτού. Αλλά 
και Θεός ζηλωτής10 καί δίκαιος κριτής καί φρικτός έκδικητής 
αύτός έστιν' έπάγων τοϊς άσεβούσιν είς αύτόν καί άπειθοΰσιν 

2οαύτφ καί άθετούσι τά προστάγματα αυτού κόλασιν αιώνιον, 
πυρ άσβεστον, όδύνην άπαυστον, Θλϊψιν άπαραμύθητον, ένδυμα 
ζόφου άφεγγούς, χώραν σκοτεινήν καί τεθλιμμένην, βρυγμόν 
έλεεινόν όδόντων11, ιοβόλους άκοιμήτους σκώληκας12, & ήτοι- 
μασε τφ πρώτω άποστάτη πονηρφ καί συν αύτφ πασι τοϊς πε- 

25 πλανημένοις ύπ αύτού καί άκολουθήσασνν αύτφ13 καί άθετή- 
σασι τον ποιητήν αύτών έν έργοις καί λόγοις καί διανοήμασιν.

2 β Ο ύ  ποιήσεις παν όμοίωμα, δσα έν τφ ούρανφ άνω καί 
δσα έπί τής γής κάτω καί δσα έν τοϊς ΰδασιν14, είς τό λατρεύειν 
αύτοις ή δοξάζειν ώς Θεούς. Πάντα γάρ είσι κτΐσματα τού μόνου 
Θεού, έν άγίω Πνεύματι διά τού Υίοΰ καί Λόγου αύτού κτισθέν-

8. Ψαλμ. 32,9. 9. Ψαλμ. 102,8. 10. Έξ.20,5.
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χάνο, και νομίσης ότι κάτι άπ ό  αυτά είναι ομότιμο με τον Θ εό. 
Μή ίδής τό μέγεθος του ουρανού, καί τό πολυειδές της κινήσε- 
ώς του, τό περίλαμπρο του ήλιου, τη λαμπρότητα της σελήνης, 
τη διαύγεια  των άλλων άστέρων, τη χρησιμότητα του άέρα στις 
εισπνοές, την ευφορία της θάλασσας καί της γη ς, καί θεοποιή- 
σης κάποιο  ά π ό  αυτά. Δ ιότι δλα είναι δούλα καί κτίσματα του 
μόνου Θ εού, πού έγιναν με τον Λ ό γο  του έκ μή δντων. «Δ ιότι 
αύτός είπε, καί έγιναν, αύτός διέταξε, καί έκτίσθηκαν»8. Α υ τόν  
λοιπόν τον Δεσπότη μόνο καί Δ ημ ιουργό του σύμπαντος πρέπει 
νά  δοξάσης, καί προς αύτόν πρέπει νά  κολληθης με αγάπη καί 
σ’ αύτόν νά έκφράσης μετάνοια ήμερα καί νύκτα, γ ιά  τά εκού
σια καί τά άκούσια παραπτώ ματά σου. Δ ιότι αύτός είναι οίκτίρ- 
μων καί έλεήμων, μακρόθυμος καί πολυέλαιος9 καί ά γα θοπ οιός  
αιώ νιος, π ού  ύ π οσ χέθ η κ ε κι’ έδω σε ο ύ ρ ά νια  κ α ί άτελείω τη  
βασιλεία, καί βίο άνώ δυνο καί ζωή άθάνατη, καί φως γ ιά  άνέ- 
σπερη άπόλαυση σ’ εκείνους πού σέβονται καί προσκυνούν αύ
τόν, σ’ εκείνους πού ά γα π οϋν καί φυλάσσουν τά προστάγματά  
του. ’Α λλά  αύτός είναι καί Θ εός ζηλω τής10 καί δίκαιος κριτής 
καί φ ρικτός εκδικητής, π ού  εκφ έρει σε δ σ ο υ ς  ά σ εβ ο ϋ ν  κ α ί 
άπ ειθοϋν σ’ αύτόν καί άθετοϋν τά προστά γμ α τά  του, α ιώ νια  
κόλασι, πυρ άσβεστο, οδύνη  άπαυστη , θλίψ ι ά π α ρ η γόρ η τη , 
ένδυμα άφ εγγους ζόφ ου, σκοτεινή καί θλιμμένη χώρα, ελεεινό  
βρυγμό άδόντω ν11, φαρμακερά άκοίμητα σκουλήκια12, τά όποια  
ετοίμασε γ ιά  το ν  πρώ το άποστάτη , τον  π ο νη ρ ό , καί μ α ζί με 
αύτόν σέ όλους εκείνους πού πλανηθέντες άπό αύτόν, πού τον α 
κολούθησαν13 καί άθέτησαν τον ποιητή τους, με τά έργα, τά  λό
για  καί τά διανοήματα.

2 «Ν ά μή κατασκευάσης κανένα ομοίωμα όσω ν εύρίσκονται 
επάνω στον ούρανό καί όσων είναι στή γη  κάτω καί όσω ν είναι 
σ ιά  ύδατα, ώστε νά  τά λατρεύης ή νά  τά  δοξά ζης ώς θεούς»14. 
Διότι όλα είναι κτίσματα τού μόνου Θ εού, π ού  έκτίσθηκαν έν

11. Ματθ. 8,12.
13. Ματθ. 25,41.

12. Μ αρκ. 9,48.
14. Έ ξ. 20,4.
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τα, δςΛόγος του Θεού έπ’έσχάτων των αιώνων έκ παρθενικής 
νηδυος σάρκα λαβών έπι τής γης ώφθη και τοϊς άνθρώποις 
συνανεστράφη15 και υπέρ τής των ανθρώπων σωτηρίας παθών 
και θανών και άναστάς εις ουρανούς μετά σώματος άνήλθε και 

δέκάθισεν έν δεξιά τής μεγαλωσύνης έν υψηλοΐς16' μεθ' ού 
σώματος πάλιν έλεύσεται έν δόξη κρΐναι ζώντας και νεκρούς17. 
Τούτου τοίνυν τού δΤ ημάς ένανθρωπήσαντος ποιήσεις την ει
κόνα διά την εις αύτδν άγάπην και μνησθήση δι' αυτής έκείνου 
και προσκυνήσεις δΤ αύτής έκεϊνον* άνάγων τον νουν σου δΤ 

ίο αύτής έπι το προσκυνητον έκεινο σώμα τού Σωτήρος, τό καθή- 
μενον έκ δεξιών του Πατρος έν ούρανώ. Ώσδαύτως και τών 
άγιων τους τύπους και ποιήσεις και προσκυνήσεις ούχ ώς 
θεούς, τούτο γάρ άπηγόρευται, άλλά διά την εις έκείνους σχέσιν 
και διάθεσιν και την ύπερβάλλουσαν τιμήν, άναφερομένου διά 

is τών εικόνων έπ’ αύτους τού νοΰ, καθάπερ και ό Μωυσής έποί- 
ησε τάς τών Χερουβίμ εικόνας ένδον τών Άγιων18' και αύτά δε 
τά τών άγιων άγια τών ύπερουρανίων τύπος ήν кал το άγιον κο
σμικόν εικόνα έφερε παντός τού κόσμου και άγια αύτά έκάλεσεν 
ό Μωυσής, ού τά κτίσματα δοξάζων, άλλά δι ’ αύτών τον ко

го σμοποιόν Θεόν. Και συ τοίνυν ου θεοποιήσεις τάς εικόνας τού 
δεσπότου Χριστού και τών άγιων, άλλά δι ’ αύτών προσκυνή
σεις τον κατ’εικόνα οίκείαν πρότερον ποιήσαντα ήμάς και ύστε
ρον την καθ'ήμάς αύτοΰ εικόνα διά φιλανθρωπίαν άφατον άνει- 
ληφέναι εύδοκήσαντα кал κατ’ αύτήν περιγραπτόν γενόμενον. 

25 Ού μόνον δε την θείαν εικόνα προσκυνήσεις, άλλά και τού σταυ
ρού αύτοΰ τον τύπον σημειον γάρ έστι μέγιστον και τρόπαιον 
Χριστού κατά τού διαβόλου και πάσης τής άντικειμένης φάλαγ- 
γος, διό και φρίττουσι και φυγαδεύονται τούτον τυπούμενον 
όρώντες. Ούτος ό τύπος και προ τού γενέσθαι τό πρωτότυπον 
μεγάλως έν τοις προφήταις έδοξάσθη και τά μέγιστα έτερατούρ-

15. Β αρουχ 3,38. 16. Έβρ. 1,3.



άγίω  Π νεύματι διά  τοϋ Υ ιού καί Λ ό γο υ  του, ό  όπ ο ιος  Λ ό γ ο ς  
του Θ εού στους τελευταίους αιώ νες έπηρε σάρκα ά π ό  παρθε- 
νική κοιλία, έφ άνηκε επάνω  στη γή  καί συναναστράφ ηκε με 
τούς άνθρώ πους15 γ ιά  τη σωτηρία των άνθρώπω ν, έπέθανε καί 
άναστηθηκε, άνέβηκε στους ουρανούς μαζί με τό σώμα κι9 έκά- 
θησε υψ ηλά στά δεξιά της μεγαλωσύνης16, με τό όποιο  σώμα θά  
ελθη πάλι μέ δόξα  νά  κρίνη ζω ντανούς καί νεκρούς17. Α υτού  
λοιπόν, πού ένανθρώ πησε γ ιά  χάρι μας, νά  κατασκευάσης τήν  
εικόνα, άπό άγάπη γι’ αυτήν, καί νά  θυμηθής δΓ αύτής εκείνον  
καί νά  προσκύνησης δι9 αύτης εκείνον, μεταφέροντας δι9 αύτης 
τον νοΰ  σου π ρ ος τό προσκυνητό εκείνο σώμα τού Σω τήρος, 
πού κάθεται στά δεξιά  τού Π ατρός στον ουρα νό. Ε π ίσ η ς  νά  
κατασκευάσης καί νά  προσκύνησης καί τών άγιω ν τις εικόνες, 
όχι ώς θεούς (διότι αύτό άπαγορεύεται), άλλά λόγω  της σχέσε- 
ω ς κ α ί δ ια θ έσ εω ς  π ο ύ  υ π ά ρ χ ε ι  σ’ ε κ ε ίν ο υ ς  κ α ί λ ό γ ω  τή ς  
ύπερβολικής τιμής, καθώ ς ό νούς δ ιά  τώ ν εικόνω ν άνέρχεται 
προς αύτούς, όπω ς καί ό  Μ ωυσής κατασκεύασε τις εικόνες τών 
Χ ερουβίμ μέσα στά "Αγια18. Έ ξ  άλλου καί τά ίδια  τά "Α για τών 
'Α γ ίω ν  ή τα ν  τύ π ος  τώ ν ύ π ερ ου ρ α νίω ν κ α ί τό κ οσ μ ικ ό  ά γ ιο  
έφερε εικόνα όλου τού κόσμου, καί ό  Μ ω υσής τά ώ νόμασε αύτά  
άγια, γ ιά  νά δοξάση όχι τά κτίσματα, άλλά τον κοσμοποιό Θ εό  
δι’ αυτώ ν. Κ αί σύ λ ο ιπ ό ν  ν ά  μη θ εο π ο ιή σ η ς  τις ε ικ όνες  τού  
Δεσπότη Χριστού καί τών άγιων, άλλά δι9 αύτών νά  προσκύνη
σης εκείνον πού προηγουμένω ς έπλασε εμάς σύμφω να μέ τήν  
εικόνα του κι9 έπειτα την κατά τό δικό μας είδος εικόνα του, την  
όποια  ευδόκησε νά  προσλάβη κατά τή ν άρρητη φ ιλανθρω πία  
καί κατά τήν όποια  έγινε περιγραπτός. Κί όχι μόνο τή θεία εικό
να  νά  προσκύνησης, άλλά καί τού σταυρού του τον τύπο* διότι 
αυτός είναι σημείο μέγιστο καί τρόπαιο Χ ριστού εναντίον τού  
Διαβόλου καί όλης τής αντίθετης φάλαγγος* γ ι9 αύτό καί φρίτ
τουν καί τρέπονται σέ φυγή βλέποντας τον τύπο αύτόν. Α υτός ό  
τύπος, καί προτού γίνη  τό πρω τότυπο, πολύ έδοξάσθηκε ά π ό
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17. Β' Τιμ. 4,1.
18. Έ ξ  25,17.
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γησεν άλλα και έπι τής δευτέρας παρουσίας τον κρεμασθέντος 
έν αυτφ Κυρίου Ίησοΰ Χρίστου, μέλλοντος έρχεσθαι κρϊναι 
ζώντας και νεκρούς, έλεύσεται έμπροσθεν τούτο το μέγα και 
φρικτδν αυτού σημεΐον μετά δυνάμεως και δόξης πολλής19. Δό- 
ζασον ούν αυτό νύν, ίνα μετά παρρησίας προσβλέψης τότε και 
συνδοξασθής αότφ. Και τάς των άγιων δε εικόνας ώς συσταυ- 
ρωθέντων τφ Κυρίφ προσκυνήσεις, τον σταυρόν πρότυπών 
σου τφ προσώπω και εις μνήμην έρχόμενος τής ένειργασμένης 
έκείνοις κοινωνίας τών παθημάτων τού Χριστού. Ώσδαύτως 
και τάς σορους τούτων τάς άγιας και εΐτι τών όστέων λείψανον 
ού γάρ διέστη τούτων ή χάρις τού Θεού, ώσπερ ούδε τού προ- 
σκυνητού σώματος Χριστού διέστη ή θεότης έπι τού ζωοποιού 
θανάτου. Τούτο δε ποιών και δοξάζων τούς τον Θεόν δοξάσαν- 
τας ώς τελείους δι ’ έργων φανέντας έν τή άγάπη τού Θεού και 
συ δοζασθήση ύπό τού Θεού και μετά τού Δαβίδ ψαλείς, «έμοί», 
λέγων, «λίαν έτιμήθησαν οίφίλοι σου, ό Θεός»20.

γ Ο υ  λήψη το όνομα Κυρίου τού Θεού σου έπι ματαίω21 
διά τι τών γήινων ή διά φόβον ανθρώπινον ή αισχύνην ή κέρδος 
οίκεΐον, έπι ψεύδει όμνύων έπιορκία γάρ άρνησίς έστι Θεού. 
Διά τούτο ούδε όμόσης δλως22, άλλά φεύξη τον όρκον τελείως, 
ώς διά τού όρκου τής έπιορκίας έρχομένης και άπαλλοτριούσης 
τού Θεού και τοϊς άνόμοις συγκαταριθμούσης τον τή έπιορκία 
χρώμενον. Άληθεύων δε έν πασι τοϊς σοϊς λόγοις, όρκου βε
βαιότητα παρέξεις. Εί δέ ποτέ συμβαΐη δρκφ σεαυτόν υποβα- 
λεΐν, δ τών άπευκταίων, εί μεν έπί τινι τών κατά νόμον θειον, 
πράξεις μεν ώς νόμιμον έκεΐνο, σεαυτόν δε άπαιτήσεις τάς εύ- 
θύνας, ότι δλως ώμοσας, έλεημοσύνη, ικεσία και πένθει και κα- 
κώσει σώματος έξιλεούμενος Χριστόν, τον είπόντα «μη 
όμόσης» ■ εί δέ έπί τινι τών παρανόμων, δρα μη διά τον όρκον

19. Μ ατθ. 24,30. 20. Ψαλμ. 138,17.
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τούς προφήτες καί πολλά έτερατούργησε, άλλά καί κατά τη δεύ
τερα παρουσία του κρεμασθέντος σ’ αυτόν Κυρίου Ίη σου Χ ρι
στού, πού πρόκειται νά  ελθη γ ιά  νά  κρίνη ζω ντανούς καί νε
κρούς, θά πρσηγήται αυτή ή μεγάλη καί φρικτή σημαία του με 
πολλή δύναμι καί δόξα19. Δ όξα σ ε τον λοιπόν τώρα, γ ιά  νά  άτενί- 
ζης τότε με παρρησία καί νά  συνδοξασθής με αυτόν. ’Α λλά  καί 
των άγιω ν τις εικόνες, επειδή έσταυρώ θηκαν μαζί με τον Κ ύριο, 
νά  προσκύνησης, προτυπώ νοντας στο πρόσω πό σου τον σταυρό  
καί μνημονεύοντας τήν κοινω νία των παθημάτω ν τού Χριστού  
πού ένεργήθηκε μέσα σ’ εκείνους. ’Ε πίσης καί τις άγιες σορούς  
αύτώνν καί δ,τι λείψ ανο οστών υπάρχει* διότι δεν άπομακρύν- 
θηκε άπό αυτά ή χάρις τού Θ εού, δπω ς ούτε ή θεότης δεν άπο- 
σπάσθηκε άπό τό  προσκυνητό σώμα τού Χριστού κατά τον ζω ο
π οιό  θάνατό του. Α υτό  πράττοντας καί δ οξά ζοντα ς εκείνους  
πού έδόξασαν τον Θ εό, διότι έφ άνηκαν με έργα τέλειοι στήν ά- 
γάπη τού Θ εού, θά συνδοξασθής ά π ό  τον Θ εό καί θά ψ άλης μα
ζί με τον Δ α βίδ , λέγοντας, «πολύ έτιμήθηκαν οι φίλοι σου άπ ό  
έμενα, Θεέ μου»20.

3 «Ν ά μή προφέρης χωρίς λόγο  τό  όνομα Κ υρίου τού Θ εού  
σου»21 γ ιά  κάτι γή ινο  ή άπό άνθρώ πινο φόβο ή αισχύνη ή άτο- 
μικό κέρδος, όρκιζόμενος ψευδώς* διότι ή επιορκία είναι άρνη- 
σις τού Θ εού. Γι’ αυτό δεν πρέπει νά  ορκίζεσαι καθόλου22, άλλά  
ν ’ άποφ εύγης τελείως τον δρκο, διότι ά π ό  τον δρκο προκαλείται 
ή επιορκία καί άποξενώ νει άπ ό  τον Θ εό καί συγκαταλέγει τον  
επίορκο με τούς άνομους* άλλά άληθεύοντας σε δλα με τούς λό 
γου ς  σου, θά  δώσης βεβαιότητα δρκου. "Αν όμως συμβή κάποτε  
νά  ύποβληθής σέ δρκο, πράγμα πού νά  εύχεσαι νά  μή γ ίνη , ά ν  
τον δώσης σέ κάτι άπ ό  τά κατά τον θείο νόμο, θά τό πράξης ώς 
νόμιμο, ν ’ άπαιτήσης δμως ευθύνη ά π ό  τον εαυτό σου, διότι γ ε 
νικά ώρκίσθηκες, με ελεημοσύνη, ικεσία καί πένθος καί κάκωσι 
τού σώματος, εξιλεώ νοντας τον Χ ριστό, π ού  είπε, «νά μή όρ-

21. ’Ε ξ  20,7.
22 Ματθ. 5,34.
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πληρώσης το παράνομον, ΐνα μη τφ προφητοκτόνω Ηρώδη23 
συναριθμηθης- άθετήσας δε τον παράνομον έκεϊνον όρκον, όρον 
θες σεαυτώ του μηκέτι ποτέ όμόσαι, και έξιλέου σεαυτφ τον 
Θεόν, χρώμενος έπιπονώτερον, συν δάκρυσι, τοϊς προειρημέ- 

5 νοις φαρμάκοις.
4 δ ' Ημέραν μίαν τής έβδομάδος, ήτις και Κυριακή καλεί

ται24, διά το άνατεθειμένην είναι τφ Κυρίω, κατ' αύτήν άνα- 
στάντι έκ νεκρών και προϋποδείξαντι και προπιστωσαμένω 
την κοινήν άνάστασιν, έν ή παν γήινον άργήσει έργον ταύτην 

ίο τοίνυν την ημέραν αγιάσεις25, кал βιοτικόν παν έργον ού ποιή
σεις, χωρίς των άναγκαίων, καί τοϊς υπό σε καί μετά σου πάσιν 
άνεσιν παρέξεις, ϊν' όμου δοξάσητε τον τφ οίκείω Θανάτω 
κτησάμενον ημάς και άναστάντα καί συναναστήσαντα τήν ήμε- 
τέραν φύσιν. Καί μνησθήση του μέλλοντος αίώνος καί μελετή- 

ΐ5 σεις έν πάσαις ταϊς έντολαϊς καί δικαιώμασι Κυρίου καί έξετά- 
σεις σεαυτόν, μή τι παρέβης ή παρέλειψας, καί διορθώσεις σε- 
αυτόν έν πάσι. Καί προσκαρτερήσεις έν αυτή τφ του θεού ναφ 
καί ταϊς έν αύτφ συνάξεσι παραμένεις καί μετάληψη έν είλικρι- 
νει πίστει кол άκατακρίτφ συνειδότι του άγιου σώματος кал αϊ- 

20 ματος Χρίστου καί άρχήν άκριβεστέρου βίου άρξη καί άνακαινί- 
σεις σεαυτόν кал έτοιμάσεις προς ύποδοχήν των μελλόντων 
αιωνίων άγαθών δι ’ ά τοϊς γηΐνοις ούδέ ταϊς άλλαις ήμέραις κα
τάχρηση, έν δε τη Κυριακή πάντων διά το προσεδρεύειν τφ  
Θεφ άφέξη, πλήν των άναγκαιοτάτων καί ών άνευ ζην άδυνα- 

25 τον. Ουτω γάρ τον Θεόν έχων τόπον καταφυγής ού μεταβήση, 
τό τε πυρ των παθών ούκ έκκαύσεις καί τό βάσταγμα τής άμαρ- 
τίας ούκ άρεΐς. Καί ουτω τήν ημέραν τών σαββάτων άγιάσεις,

23. Ματθ. 14,7-12.
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κισθής»23* άν πάλι τον δώσης σέ κάτι παράνομο, πρόσεξε μήπως 
εξ αιτίας του όρκου πληρώσης τό παράνομο, ώστε νά μή 
συγκαταριθμηθής μαζί μέ τον προφητοκτόνο Ηρώδη* άν δε 
άθετήσης τον παράνομο εκείνο όρκο, βάλε στον εαυτό σου κα
νόνα νά μή όρκισθής ποτέ πλέον καί εξιλέωνε τον Θεό γιά τον 
εαυτό σου, χρησιμοποιώντας έπιμονώτερα τά προαναφερθέντα 
φάρμακα μαζί μέ δάκρυα.

4 Μ ιά ή μέρα την εβδομάδα, που ονομάζεται Κυριακή24 25, διότι 
είναι άφιερωμένη στον Κ ύριο πού άναστήθηκε κατ’ αυτήν έκ 
νεκρών καί προϋπέδειξε καί προεπιβεβαίωσε την κοινή άνάστα- 
σι, κατά τήν οποία  θά σταματηση κάθε γή ινο  έργο* αυτήν λοι
π όν  τήν ήμερα νά  τήν άγιάσης?5 καί νά  μή κάμης κανένα βιοτικό  
έργο, έκτος άπό τά άναγκαϊα* νά  δώσης ελευθερία σέ όλους όσοι 
είναι ύπό τις διαταγές σου ή μαζί σου, ώστε νά  δοξάσετε μαζί 
εκείνον πού μας άπέκτησε μέ τον θάνατό του καί άναστήθηκε  
καί συνανέστησε τή φύσι μας. Ν ά θυμάσαι τον μέλλοντα αιώ να  
καί νά  μελετάς όλες τις εντολές καί τά διατάγματα τού Κ υρίου  
καί νά  έξατάσης τον εαυτό σου, μήπως παρέβηκες ή παρέλειψες  
κάτι, καί ν ά  διορθώσης σέ όλα τον εαυτό σου. Κ ατά τή διάρκειά  
της νά  διαμείνης στο να ό  τού Θεού καί νά  μετάσχης στις συνά
ξεις του* επίσης νά  μεταλάβης μέ ειλικρινή πίστι καί άκατάκρι- 
τη συνείδησι τό ά γιο  σώμα καί αιμα τού Χ ριστού, V  άρχίσης  
προσεκτικώτερο βίο καί νά  άνανεώσης τον εαυτό σου καί νά  τον  
έτοιμάσης γιά  τήν υποδοχή τών μελλόντων αιωνίων άγαθώ ν, χά- 
ριν τών όποιω ν τά γή ινα  άγαθά  ούτε τις άλλες ή μέρες δέν πρέ
πει νά  τά πολυχρησιμοποιήσης, άλλά τήν Κ υριακή χά ρ ιν  τών 
άφιερώσεων στον Θεό, θά  τ’ άπ οφ ύγη ς όλα, εκτός άπ ό  τά α να 
γκα ιότατα , χωρίς τά όποια  είναι άδύνατο νά  ζήσης. "Ετσι λοι
πόν, έχοντας τον Θ εό τόπο καταφυγής, δέν θά  μετακινηθής, δέν  
θά άνάψ ης τό πΰρ τών παθώ ν καί δέν θά  σηκώσης τό βάρος τώ ν  
άμαρτιών, καί έτσι θ5 άγιάση ς τήν ή μέρα τών Σαββάτω ν, κατα-

24. Άποκ. 1,10.
25. Έξ. 20,8.
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σαββατίζων την των κακών απραξίαν. Tfj Κυριακή δε τάς νε- 
νομισμέναςρεγάλας έορτάς συνάψεις, τα αύτά πράττων και άπό 
των αυτών άπεχόμενος.

5 ε'. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου26‘ δι’ αύτών
5 γάρ σε προήγαγεν εις τον βίον ό Θεός και αυτοί σοι μετά θεόν 

αίτιοι του είναι. Ουκουν και συ μετά θεόν αύτούς και τιμήσεις 
και άγαπήσεις, εί και προς την του θεού άγάπην ή προς έκεί- 
νους συνεργεί. Εί δε μη συνεργεί, φεύξη άπ’αύτών άμίσως. Αν 
δέ σοι και έμπόδιον ώσι και μάλιστα προς την άληθή και 

ίο σωτήριον πίστιν, έτερόδοξοί τινες δντες, ού μόνον φεύξη, άλλά 
και μισήσεις ούκ έκείνους μόνους, άλλα και πάντας τους προς 
γένους και τούς κατά πάσαν άλλην φιλίαν και συνάφειαν και 
αύτά σου τά μέλη και τάς τούτων όρέξεις και αύτό σου παν τό 
σώμα και την έκ τούτου προς τά πάθη σχέσιν. Ε ϊ τις γάρ ού μι- 

is σεΐ τον πατέρα αύτού και την μητέρα και την γυναίκα και τά τέ
κνα και τους άδελφούς, προσέτι και την έαυτού ψυχήν, και αίρει 
τον σταυρόν αύτου και άκολουθεΐ όπίσω μου, ούκ έστι μου 
άξιος27, είπεν ό Χριστός. Και προς μεν τούς κατά σάρκα πατέ
ρας και φίλους και άδελφούς, ουτω' τούς δε οικείους τής πίστε- 

2ο ως και μη έμποδΐζοντας προς σωτηρίαν, και τιμήσεις και άγα- 
πήσεις. Εί δε τούς κατά σάρκα πατέρας ουτω, πόσω πλέον τι
μήσεις και άγαπήσεις τούς κατά πνεύμα σοι γεγονότας πατέρας; 
οϊ σε άπό του είναι είς τό εύ είναι μετεποίησαν και μετέδωκάν 
σοι του φωτισμού τής γνώσεως και έδίδαξαν την φανέρωστν 

25 τής άληθείας και άνεγέννησάν σε διά τού λουτρού τής παλιγγε
νεσίας και ένέθηκάν σοι την έλπίδα τής άναστάσεως και τής 
άθανασίας Και τής άδιαδόχου βασιλείας και κληρονομιάς, και 
έποίησάν σε έξ άναξίου άξιον28 τών αιωνίων άγαθών και ούρά- 
νιον άντ’ έπιγείου και αιώνιον άντι πρόσκαιρου και υίόν και δι- 

30 δακτόν, ούκέτι άνθρώπου, άλλά τού θεανθρώπου Ιησού Χρι-

26. Έ ξ. 20,12.
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παύοντας την διάπραξι των κακών. Ν ά σύναψ ης επίσης μέ τήν  
Κυριακή καί τις άναγνω ρισμένες μεγάλες εορτές, πράττον-τας  
τά ίδια  καί άποφ εύγοντας τά ϊδια.

5 «Ν ά τιμάς τον πατέρα σου καί τή μητέρα σου»26, διότι δι* 
αυτών σ’ έφερε στη ζωή ό Θεός, κι5 αυτοί είναι μετά τον Θ εό α ί
τιοι της ύπάρξεώ ς σου. Ε π ομ ένω ς καί συ μετά τόν Θ εό αυτούς  
νά  τίμησης καί ν ’ άγαπήσης, άν ή προς εκείνους ά γά π η  σ υν
εργεί προς τήν άγάπη τοη Θεού· άν δεν συνεργή, νά  φ υγής ά π5 
αυτούς χωρίς μίσος. ”Α ν  δμως σου είναι καί εμπόδιο, καί μάλι
στα προς τήν άληθινή καί σωτήρια πίστι, μέ τό νά  είναι ετερό
δοξοι, όχι μονο νά  φ υγής, άλλά καί νά  τούς μισήσης* καί δχι 
αυτούς μόνο, άλλά καί δλους τούς συγγενείς καί τούς συνδεδε- 
μένους μαζί σου κατά όποιανδηποτε φιλία καί σχέσι* άκόμη καί 
τά ίδια  τά μέλη σου καί τις ορέξεις των, καί τό ίδ ιο  τό σώμα σου  
ολόκληρο καί τήν άπ5 αυτό σχέσι μέ τά πάθη. Δ ιότι όποιος δεν  
μισεί τόν πατέρα του καί τήν μητέρα καί τήν γυ να ίκ α  καί τά  
τέκνα καί τούς άδελφούς του, καθώς επίσης καί τήν ψυχή του, 
καί δεν σηκώνει τόν σταυρό του, γ ιά  νά  μέ άκολουθήση, «δεν εί
ναι άξιός μου»27, είπε ό Χριστός. Κ αί προς τούς κατά σάρκα βέ
βαια  πατέρες καί φ ίλους καί άδελφούς, έτσι θά φερθης* τούς  
δικούς σου δμως κατά τήν πίστι, πού δεν σ’ εμποδίζουν γ ιά  τή 
σωτηρία, νά  τούς άγαπήσης καί νά  τούς τιμήσης. "Αν έτσι φερ
θης στούς κατά σάρκα πατέρες, ά ν  είναι πιστοί, πόσ ο  περισσό
τερο πρέπει νά τιμήσης καί ν ’ άγαπήσης αυτούς πού έγιναν πνευ
ματικοί πατέρες σου; Δ ιότι αυτοί σέ μετέπλασαν ά π ό  τό  είνα ι 
στο ευ είναι καί σου μετέδωσαν άπ ό  τό φωτισμό της γνώ σεω ς  
καί & εδίδαξαν τή φανέρωσι της άλήθειας καί σέ ά να γέννη σ α ν  
διά τού λουτρού της παλιγγενεσίας καί σου ένέβαλαν τήν ελπί
δα της άναστάσεως καί της άθανασίας καί της άδιάδοχης βασι
λείας καί κληρονομιάς, καί σ’ έκαμαν ά π ό  ά νά ξιο  ά ξιον28 τώ ν  
αιωνίων άγαθώ ν, άντί επιγείου ουράνιον, καί άντί πρόσκαιρου  
αιώ νιον, καί υ ιό  καί μαθητή όχι π λ έο ν  α νθρ ώ που , άλλά  τού

27. Ματθ. 10,37. 28. Βλ. Ίερ. 15,19.
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στον29, του χαρισαμένου σοι το πνεύμα τής υιοθεσίας30, δς είπε, 
«μή καλέσητε πατέρα έπι τής γής μηδ'ε καθηγητήν εις yap 
υμών έστι πατήρ και καθηγητής, ό Χριστός»31: Πάσαν οΰν τι
μήν και αγάπην οφείλεις τοϊς πνευματικοϊς πατράσιν, ώς τής είς 

5 αυτούς τιμής άναφερομένης έπι τόν Χρίστον και τδ πανάγιον 
Πνεύμα, έν ώ την υιοθεσίαν έλαβες, και τόν έπουράνιον Πατέ
ρα, παρ’ ού πάσα πάτριά έν ούρανφ και έπι γής ονομάζεται32. 
Σπεύσεις δε διά παντός του βίου πνευματικόν πατέρα έχειν και 
έξαγέλλειν αύτφ παν άμάρτημα και πάντα λογισμόν, και λαμβά- 

ιο νειν παρ’ αυτοΰ την ίατρείαν και την άφεσιν αυτοϊς γάρ έδόθη 
λύειν και δεσμεϊν ψυχάς, και πάντα όσα αν δήσωσιν έπι τής γής, 
έσται δεδεμένα έν τφ οόρανω, και πάντα όσα αν λύσωσιν έπι 
τής γής, έσται λελυμένα έν τφ ούρανφ33. Ταυτην γάρ την χάριν 

is και την δύναμιν έλαβον παρά Χρίστου. Διό και υπακούσεις αυ- 
τοΐς και ούκ άντιλέζεις αύτοις ϊνα μή προξενήσης άπώλειαν τή 
σεαυτοΰ ψυχή. Εί γάρ ό άντιλέγων τοϊς κατά σάρκα γονευσιν, 
είς ά μή άπηγόρευται τφ θείω νόμω, θανατοΰται κατά τόν νό
μον34, πώς ό άντιλέγων τοϊς κατά πνεύμα πατράσιν ου το Πνευ- 

2 0 μα του Θεού διώκει άπ’αύτου και τήν οίκείαν άπόλλυσι ψυχήν; 
Διά τούτο και συμβουλευσαι και ύπάκουσον διά τέλους τοϊς σοις 
έν πνεύματι πατράσιν, ϊνα σωθή σου ή ψυχή και κληρονόμος 
γένη των αιωνίων και άκηράτων άγαθών.

6  ς\ Ού πορνευσεις35' ϊνα μή άντι του είναι μέλος του Χρι- 
25 στοΰ όπάρξης πόρνης μέλος36 και έκκοπής του θείου σώματος 

και έκπέσης τής θείας κληρονομιάς кал ριφής είς γέενναν. Εί 
γάρ θυγάτηρ ίερέως, αν άλφ πορνευομένη, έννόμως κατακαίε- 
ται37 ώς τόν πατέρα καταισχύνουσα, πόσω μάλλον ό τφ Χρι-

29. Ήσ. 14,13, Ίω. 6,45. 30. Ρωμ. 8,15. 31. Ματθ. 23,9-10.
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θεανθρώπου Ίησσϋ Χρίστου29, πού σου έχάρισε τό πνεύμα της 
υιοθεσίας30, ό όποιος είπε, «μή ονομάσετε πατέρα επάνω οτή γή 
ούτε καθηγητή* διότι ένας είναι ό πατέρας σας καί καθηγητής, 
ό Χριστός»31. Όφείλεις λοιπόν κάθε τιμή καί άγάπη στους πνευ
ματικούς πατέρες, με τη σκέψι ότι ή προς αυτούς τιμή άνέρχεται 
προς τον Χριστό καί τό πανάγιο Πνεύμα, με τό όποιο έπήρες 
τήν υιοθεσία, καί προς τον έπουράνιο Πατέρα, άπό τον όποιο 
παίρνει τό όνομα κάθε πάτριά στον ουρανό καί επάνω στή γή32. 
Νά φροντίζης δε σ’ όλη σου τή ζωή νά έχης πνευματικό πατέρα 
καί νά τού άναφέρης κάθε άμάρτημα καί κάθε λογισμό καί νά 
λαμβάνης άπ* αυτόν τήν ιατρεία καί τήν άφεσι* διότι σ’ αυτούς 
έδόθηκε ή άρμοδιότης νά λύνουν καί νά δένουν τις ψυχές· καί ό
λα όσα δέσουν επάνω στή γή θά είναι δεμένα στον ούρνό, καί ό
λα όσα λύσουν επάνω στή γή θά είναι λυμένα στον ουρανό33, 
διότι αυτή τή χάρι καί τή δύναμι έπηραν άπό τον Χριστό. Γι’ 
αυτό καί πρέπει νά ύπακούης σ5 αυτούς καί νά μή άντιλέγης, 
γιά νά μή προξενήσης άπώλεια στήν ψυχή σου. Διότι, άν 
όποιος αντιλέγει στούς κατά σάρκα γονείς, σε θέματα πού δεν 
άπαγορεύονται άπό τό θειο νόμο, θανατώνεται σύμφωνα με τον 
μω-σαϊκό νόμο34, πώς όποιος άντιλέγει στούς πνευματικούς 
πατέρες δεν άπομακρύνει τό Πνεύμα τού Θεού άπό τον έαυτό 
του καί δεν χάνει τήν ψυχή του; Γι’ αύτό καί νά συμβουλεύεσαι 
καί νά ύπακούης μέχρι τέλους τούς πνευματικούς σου πατέρες, 
γιά νά σωθή ή ψυχή σου καί γίνης κληρονόμος των αιωνίων καί 
άφθάρτων άγαθών.

6 «Νά μή πορνεύσης»35, γιά νά μή γίνης μέλος πόρνης36 άντί 
νά είσαι μέλος τού Χριστού καί αποκοπής άπό τό θείο σώμα καί 
έκπέσης άπό τή θεία κληρονομιά καί ριφθής στή γέεννα. Διότι, 
άν ή θυγατέρα ίερέως συλληφθή νά πορνεύεται, σύμφωνα με 
τον μωσαϊκό νόμο κατακαίεται, διότι έντρόπιασε τον πατέρα 
της37, πόσο περισσότερο εκείνος πού προσήψε τέτοιο μίασμα

32 Έ φ . 3,15.
35. Βλ. Έ ξ  20,13.

33. Μ ατθ. 18,18.
36. Α ·  Κ ο ρ . 6,15.

34. Έ ξ  21,16.
37. Βλ Λευϊτ. 21,9
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στοΰ σώματι τοιουτον μίασμα προστρίψας υπόδικος έσται κο- 
λάσεως αίωνιζούσης; Άλλ’ εί μεν χωρεϊς38, και παρθενίαν 
άσκησον, ΐνα δυνηθής δλως γενέσθαι του Θεού και δι ’ άγάπης 
τελείας αύτφ προσκολληθήναι, αύτφ προσεδρεύων διά βίου 

5 και μερίμνων άπερισπάστως άει τα του Κυρίου39 καί προκατα- 
λαμβάνων την μέλλουσαν ζωήν καί ώς άγγελος Θεού έπι τής 
γης πολιτευόμενος■ αύτών γάρ έστιν ή παρθενία40 καί αυτοϊς 
όμοιουται μετά σώματος κατά το έγχωρουν ό κολλώ μένος τή 
παρθενία, μάλλον δε προ τούτων τφ προ πάνων των αιώνων έν 

ίο παρθενία γεννήσαντι Πατρί καί τω παρθένω καί έκ παρθένου 
Πατρος έν άρχή προελθόντι γεννητώς καί έπ’ έσχάτων των 
αιώνων έκ Παρθένου Μητρός σαρκί γεγεννημένω καί τφ έκ 
μόνου Πατρος ου γεννητώς άλλ ’ έκπορευτώς προϊόντι άπορρή- 
τως Πνεύματί' φ  Θεφ έξομοιουται καί έν άφθάρτω γάμω συν- 

ΐ5 αμρμόζεται ό άληθή παρθενίαν έπανηρημένος καί ψυχήν καί 
σώμα παρθενεύων, αϊσθησίν τε πάσαν кал λόγον καί διάνοιαν 
τοΐς της παρθενίας κάλλεσιν ώραϊζόμενος. Εί δε μή παρθενεύ- 
ειν προαιρή, μηδε καθωμολόγησας τούτο τφ Θεφ, εζεστί σοι 
μίαν γυναίκα κατά νόμους έν Κυρίω άγαγέσθαι, καί ταύτη μόνη 

20 συνοικειν καί ώς ίδιον σοι σκεύος κτασθαι έν άγιασμφ41, τών 
άλλοτρίων πάση δυνάμει άπεχόμενον. Δυνήση δε τούτων τελέ- 
ως άποσχέσθαι, έάν φυλάξη τάς προς αύτάς άκαίρους συντυχίας 
καί τοΐς πορνικοϊς λόγοις καί άκούσμασι μή έπιτέρπη καί αύτήν 
την σήν δψιν τού τε σώματος кал τής ψυχής άποστρέψης άπ ’ 

25 αύτών, έφ ’ δσον δυνατόν, кал συνεθίσης μή περιέργως τφ κάλ- 
λει τών προσώπων ένοράν. «Ό γάρ έμβλέψας γυναικί προς το 
έπιθυμήσαι αύτήν ήδη έμοίχευσεν αύτήν έν τή καρδία αύτου»42 
καί κατά τούτο μεν άκάθαρτός έστι τφ εις καρδίαν βλέποντι43 
Χριστφ, άπο τούτου δε καί έπί τήν διά σώματος αίσχρουργίαν 

3ο καταντά ό δείλαιος. Καί τί λέγω πορνείας кал μοιχείας καί πάν-

38. Μ ατθ. 19,12. 39. Α ’ Κορ. 7,35.



στο σώμα του Χριστοί) θά είναι υπόδικος γιά την αίωνία κόλα- 
σι; ’Αλλά άν μεν μπορης38, κράτησε καί παρθενία, γιά νά μπόρε
σης νά γίνης ολόκληρος του Θεοΰ καί με τέλεια άγάπη νά προσ- 
κολληθης σ’ αυτόν, σ’ αυτόν παραμένοντας ισόβιας καί φροντί
ζοντας πάντοτε άπερίσπαστα τά πράγματα του Κυρίου39 καί 
προκαταλαμβάνοντας τήν μέλλουσα ζωή καί πολιτευόμενος 
επάνω στη γη σάν άγγελος Θεοΰ. Διότι αυτών, τών άγγέλων, 
είναι ή παρθενία40 καί μέ αυτούς ομοιώνεται με τό σώμα κατά τό 
δυνατόν, ό άφιερωμένος στην παρθενία· ή μάλλον πριν άπό αυ
τούς μέ τον Πατέρα πού προ δλων τών αιώνων έγέννησε έν παρ
θενία καί μέ τον παρθένο καί άπό παρθένο Πατέρα στην αρχή 
προελθόντα γεννητώς καί τελευταία γεννημένον άπό Παρθένο 
μητέρα καί μέ τό Πνεύμα πού προβάλλεται άπορρήτως άπό 
μόνο τον Πατέρα όχι γεννητώς άλλά έκπορευτώς. Μέ τον Θεό 
λοιπόν εξομοιώνεται καί συναρμόζεται σε άφθαρτο γάμο όποι
ος έχει έπιλέξει την άληθινη παρθενία καί παρθενεύει σε ψυχή 
καί σώμα, καί στολίζεται μέ τά κάλλη της παρθενίας σε κάθε 
αϊσθησι καί λόγο καί διάνοια. ”Αν όμως δεν άποφάσισες νά 
παρθενεύης ούτε ώμολόγησες αύτό στον Θεό, σου επιτρέπεται 
νά πάρης κατά τούς νόμους έν Κυρίω μιά γυναίκα καί μόνο μέ 
αύτή νά συκοικής, νά την έχης σάν σκεύος σου μέ αγιότητα41, 
άπέχοντας μέ όλη σου τη δύναμι άπό τις ξένες. Καί θά μπορέσης 
νά άπέχης τελείως άπό αύτές, άν άποφύγης τελείως τις άκαιρες 
μέ αύτές συναντήσεις καί δέν εύχαριστησαι μέ τά πορνικά λόγια 
καί άκούσματα, άν άποστρέψης άπ5 αύτές την όψι του σώματος 
καί της ψυχής σου, όσο είναι δυνατό, καί συνηθίσης νά μή πα- 
ρατηρής τό κάλλος τών προσώπων. «Διότι όποιος άτενίση 
γυναίκα μέ πόθο, ήδη την έμοίχευσε άπό μέσα του»42, καί ώς 
προς αύτό είναι άκάθαρτος γιά τον Χριστό πού βλέπει στην 
καρδιά43, ενώ άπό αύτό ό ταλαίπωρος καταντά στην διά του 
σώματος αίσχρουργία. Καί τί άναφέρω μόνο την πορνεία καί τη 
μοιχεία καί όλα τά αίσχη πού ύπάρχουν στην ίδια τη φύσι; διότι
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40. Μ ατθ. 22,30.
42. Μ ατθ. 5,28.

41. Α '  Θ εσα  4,4.
43. Βλ. Α ' Β α α  16,7.
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τα τα έν αυτή τη φύσει μύση; και yap και εις τάς παρά πάσαν φύ- 
σιν άσελγείας άπο του περιέργως ένοράν τοις των σωμάτων 
κάλλεσιν άκολάστως κατασύρεται ό άνθρωπος. Συ τοίνυν τάς 
πικράς έκκόπτων ρίζας άπο σεαυτου Θανατηφόρους ουκ οΐσεις 

5 καρπούς, άλλά καρπώση την άγνείαν και τόν έν αυτή αγιασμόν 
ού χωρίς ούδεις δψεται τον Κύριον44.

7 ζ'. Ού φονεύσεις45, ΐνα μη τής υιοθεσίας έκπέσης του και
τους νεκρούς ζωοποιοΰντος και υίοποιηθής δι' έργων τώ έξ άρ- 
χής άνθρωποκτόνω46. Έπει δε ό φόνος έκ πληγής προβαίνει, ή 

ίο δε έξ ύβρεως, αυτή δε έξ οργής, ή δε όργή ήμϊν προσγίνεται έκ 
της παρ’έτέρων έπιφερομένης ήμίν ζημίας ή πληγής ή ύβρεως, 
διά τούτο άπο του αϊροντός σου το ίμάτιον кал τον χιτώνα μη 
κωλύσης, είπεν ό Χριστός?7' καί τόν πλήττοντα μη άντιπλήξης 
και μη άνθυβρίσης τόν ύβρίζοντα. Οϋτω γάρ кал σαυτόν καί τόν 

is κακούντά σε τού φονικού πτώματος έλευθερώσεις. Συ μέντοι 
καί τών προς Θεόν ήμαρτημένων έξεις την συγχώρησιν άφετε 
γάρ, φησί, καί άφεθήσεται ύμΐν48. Ό δε κακολογών καί κακο
ποιών έκεΐνος δίκην τίσει κόλασιν αιώνιον49' ό γάρ είπών τώ 
άδελφφ αύτοϋ, μωρέ, ένοχός έσττν εις την γέενναν του πυρός, 

го είπεν ό Χριστός50. Εί μεν ούν δυνηθής πρόρριζον άνασπάσαι το 
κακόν, την τής πραότητος μακαριότητα περιποιήσας τη ψυχή, 
δόξασον Χριστόν τόν διδάσκαλον καί συνεργόν τών άρετών, ού 
χωρίς, καθάπερ έδιδάχθης, ού δυνάμεθα ποιεϊν τών άγαθών ού- 
δέν51. Εί δε μη δυνηθής άόργητος διαμεΐναι, μέμφου σεαυτόν όρ- 

25 γιζόμενον καί μετανοεί τώ Θεώ καί τώ ύπό σου κακώς άκού- 
σαντι ή παθόντι παρά σου. Ό γάρ έπί τάΐς άρχαΐς τής άμαρτίας 
μεταμελόμενος εις τέλος αύτής ούκ έρχεται' ό δε άναλγήτως έν 
τοιςμικροίς διακείμενος δι ’ αύτών και τοις μεγάλοις περιπεσεΐ- 
ται.
44. Έ βρ. 12,14. 45. Έ ξ. 20,15. 46. Ίω. 8,44.
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ό άνθρωπος σύρεται με άκολασία στις παρά φύσι ασέλγειες άπό 
την περιεργαστική παρατήρησι στά κάλλη των σωμάτων. Έσύ 
λοιπόν κόβοντας άπό τον εαυτό σου τις πικρές ρίζες, δέν θά 
φέρης θανατηφόρους καρπούς, άλλά θά καρποφορήσης τήν 
άγνεία και τον άγιασμό πού υπάρχει μέσα σ’ αυτή, καί χωρίς 
αυτήν κανείς δέν θά ίδή τον Κύριο44.

7 «Ν ά μή φονεύσης»45, γ ιά  νά  μή έκπέσης άπό τήν υιοθεσία  
αυτού πού καί τούς νεκρούς ζω οποιεί, καί διά των έργω ν σου 
υίοποιηθης ά π ό  τον έξ άρχής άνθρωπσκτόνο46. Ε π ειδ ή  ό  φ όνος  
προχωρεί ά π ό  χτύπημα, αυτό ά π ό  ύβρι, αυτή ά π ό  οργή, ενώ ή 
οργή μας προκαλείται ά π ό  τη ζημιά ή χτύπημα ή ύβρι πού  μάς 
γίνετα ι ά π ό  άλλους, γ ι9 αυτό καί εκείνον πού σου πα ίρνει τό  
ίμ ά τιο  κ α ί το ν  χ ιτώ να  μή τον  έμ π ο δ ίσ η ς47, ε ίπ ε  ό  Χ ρ ισ τό ς . 
Ε κ ε ίν ο ν  π ο ύ  σέ χ τυ π ά  μή τού ά ντα π ο δ ώ σ η ς  χτύ π η μ α , κ α ί 
εκείνον πού σέ υβρίζει μή τού άνταποδώ σης ύβρι. Δ ιότι έτσι θά  
έλευθερώ σης καί τον εαυτό σου καί αυτόν πού  σέ κ α κ οπ οιεί 
ά π ό  τή φ ονική  πτώ σι, ενώ  έσύ θά  έχη ς σ υ γχώ ρ η σ ι κ α ί τώ ν  
άμρτιών σου προς τον Θεό. Δ ιότι, λέγει, «άφήσατε, καί θά  σάς 
ά φ εθ ο ύ ν» 48. Έ κ ε ΐ-ν ο ς  π ά λ ι ό  κ α κ ο λ ό γ ο ς  κ α ί κ α κ ο π ο ιό ς  θά  
καταδικασθη σέ αιώνια κόλασι49. Δ ιότι ό Χ ριστός είπε, «οποίος  
είπή  σ το ν  ά δ ελ φ ό  του 'μω ρέ9 ε ίνα ι έ ν ο χ ο ς  στή γ έ ε ν ν α  τού  
πυρός»50. *Α ν λο ιπ όν  μπορής νά  ά π οσ π ά σ η ς τό κακό ά π ό  τή 
ρίζα  του, εφοδιάζοντας τήν ψυχή μέ τή μακαριότητα της πραό- 
τητος, δ όξα σ ε τον Χ ρι-στό, το ν  δ ιδά σκ αλο  κ α ί σ ύ νερ γό  τώ ν  
άρετών, χωρίς τον οπ ο ίο  δέν μπορούμε νά  πράξω με κανένα  ά π ό  
τά άγαθά, δπως έδιδάχθηκες51. "Αν πάλι δέν μπορέσης νά  παρα- 
μείνης άόργητος, νά  μέμφεσαι τον εαυτό σου πού οργίζεται καί 
νά  μετανσης στο Θ εό καί σ9 α υτόν π ού  άκουσε ή έπ α θε ά π ό  
εσένα κακότητες. Δ ιότι οποίος μετανοεί στις άρχές της άμαρ- 
τίας, δέν φθάνει στο τέλος της. Έ νώ  όπ οιος δείχνεται άνάλγη- 
τος στά μικρά, θά πέση δι9 αυτών καί στά μεγάλα.

47. Λουκά 6,29.
50. Ματθ. 5,22.

48. Βλ. Ματθ. 6,14.
51. Ίω. 15,5.

49. Βλ. В ' Θ εα  1,9.
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8 η Ο ύ  κλέψεις52, ινα μή ό τών κρύφιων γνώστης, ώς 
καταφρονήσαντι αυτόν, άποδφ σοι πολυπλασίονα την τιμω
ρίαν. Μάλλον μεν ούν και άπο των προσόντων σοι κρυφίως πα- 
ρέξεις τοΐς δεομένοις, ϊνα άπολάβης, παρά του έν κρύπτω βλέ-

5 ποντος Θεού53, έκατονταπλασίονα και ζωήν αιώνιον έν τφ μέλ- 
λοντι αίώνι54.

9 θ'. Ού συκοφαντήσεις55, ϊνα μη έξομοιωθής τω την αρχήν 
προς τήν Ευαν τον θεόν συκοφαντήσαντι και έπικατάρατος 
κατ' έκεινον γένη56. Μάλλον μεν ουν, εΐμή των πολλών εϊη τις

ίο βλάβη, και σκεπάσεις τό του πέλας πτώμα, ϊνα μή τω Χάμ 
όμοιωθής, άλλα τφ Σήμ και τω Ίάφεθ, και τής ευλογίας έπι- 
τύχης57.

10 ι Ο ύ κ  έπιθυμήσεις τι τών του πλησίον σου58' ού κτήμα, 
ου χρήμα, ού δόξαν, ούδεν δσα του πλησίον σού έστιν. Ή γάρ 

is έπιθυμία έν τή ψυχή συλληφθεισα τΐκτει άμαρτίαν, ή δε άμαρτία 
άποτελεσθεΐσα, άποκύει θάνατον59. Συ δε τών άλλοτρίων ούκ 
έπιθυμών, και τής έν πλεονεζίμ άρπαγής, εί δύνασαι, άφέξη. 
Μάλλον μεν ούν και άπο τών σών παρέξεις τφ αίτοϋντι και 
έλεήσεις, καθ’όσον έφικτόν, τον χρήζοντα έλέους' και ούκ άπο- 

20 τραφήση τον θέλοντα δανείσασθαι60' κάν τι τών άπολομένων 
ευρης, άνασώσεις τφ δεσπότη, κάν τών έχθρωδώς προς σε 
διακειμένων ούτος ή61. Οδτω γάρ κάκεϊνον καταλλάξεις και νι
κήσεις έν τφ άγαθφ τό κακόν62, καθάπερ ό Χριστός διακελεύε- 
ταί σοι.

ε π ί λ ο γ ο ς  Ταυτα πόση δυνάμει φυλάττων και έν τούτοις ζών, 
έναποθήσεις σου τή ψυχή τον τής εύσεβείας θησαυρόν και εύα- 
ρεστήσεις τφ Θεφ καί άγαθοποιηθήση ύπό του Θεού και τών

52. Έξ. 20, 14. 53. Ματθ. 6,4.
54. Βλ. Марк. 10,29κέ. 55. Βλ. Έξ. 20,16.
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8 «Ν ά μή κλέψης»52, γ ιά  νά  μή σοϋ άποδώση πολλαπλάσια  
την τιμωρία ό γνώ στης των κρυφώ ν ώς καταφρονητή του. ’Α ν 
τίθετα μάλιστα πρέπει καί ά π ό  τά υπ ά ρ χοντά  σου νά  δώ σης  
κρυφά σε δσους έχουν άνάγκη, γ ιά  νά  λάβης άπ ό  τον Θ εό πού  
βλέπει στά κρυφά53 εκατονταπλάσια καί αιώ νια ζωή στον μέλ
λοντα αιώ να54.

9 «Ν ά μή συκοφάντησης»55, γ ιά  νά  μή έξομοιω θής με εκείνον  
πού έσυκοφάντησε στήν άρχη τήν Ε ύα προς τον Θ εό καί γ ίνη ς  
επ ικατάρατος σα ν εκείνον56. Μ άλλον λο ιπ όν , γ ιά  νά  μή π ρ ο-  
κληθή κάποια  βλάβη των πολλών, καί νά  σκεπάσης τό πέσιμο  
τού πλησίον, ώστε νά  μή όμοιωθής με τον Χ άμ, άλλα με τον Σ ήμ  
καί τον Ίάφ εθ, καί έτσι νά  επιτυχής τήν ευλογία57.

10 «Ν ά μή έπ ιθυμ ή ση ς τίποτε ά π ό  τά  ά γ α θ ά  τού π λ η σ ίο ν  
σου»38· ούτε κτήμα, ούτε χρήμα, ούτε δόξα , ούτε δσα ά νή κ ουν  
στον π λ η σ ίο ν  σου. Δ ιό τ ι ή επ ιθυ μ ία , μ όλις συλληφ θή στή ν  
ψυχή, γεννά  άμαρτία, ή δε άμαρτία όταν τελεσθή, φέρει θ ά να 
το59. Έ συ  λοιπόν, μή επιθυμώντας τά ξένα, θά άπέχης κατά τό  
δυνατό καί της άρπα γής ά π ό  πλεονεξία . Ή  καλύτερα πρέπει 
καί ά π ό  τά δικά σου νά  προσφέρης σ’ εκείνον πού ζητεί καί νά  
έλεής κατά τό δυνατόν όποιον έχει άνάγκη ελέους καί νά  μή δι- 
ώξης εκείνον πού θέλει νά  δανεισθη60· κι’ αν ευρης κάτι πού είχε 
χαθή, νά  τό  παραδώ σης στον κάτοχο άκόμη κι’ ά ν είνα ι ά π ό  
τούς εχθρούς σου®* διότι έτσι καί μ’ εκείνον θά  συμφιλιωθής καί 
θά νικήσης με τό ά γα θό  τό κακό62, όπω ς σού παραγγέλλει ό  Χ ρι
στός.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ Φ υλάσσοντας αύτές τις εντολές μέ όλη τή δύναμί 
σου καί ζώ ντας σύμφωνα μέ αύτές, θά  έναποθέσης στήν ψυχή  
σου τον θησαυρό τής ευσέβειας καί θά  ευάρεστήσηις τόν  Θ εό  
καί θ ά  άγαθοποιηθής ά π ό  τόν Θ εό καί ά π ό  εκείνους π ού  ζο ΰ ν

56. Γεν. 3,14. 57. Γεν. 9,25. 58. 'Щ  20,17. 59. Ίακ. 1,15.
60. Ματθ. 5,42. 61. Βλ. Έξ. 23,4-5 62. Ρωμ. 12,21.
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κατά θεόν και κληρονόμος γενήση των αιωνίων άγαθών, ών 
γένοιτο πάντας ήμάς έπιτνχεΐν, χάριτι και φιλανθρωπία 
του Κυρίου και Θεού και Σωτηρος ήμών Ίησου Χρίστου, ώ 
πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκυνησις, συν τω άνάρχω αύτοϋ 
Πατρι και τω παναγίω καί άγαθω καί ζωοποιφ Πνεύματι, νυν 
καί άεί καί είς τους αιώνας των αιώνων. 'Αμήν.
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σύμφωνα μέ τό θέλημα του Θεού καί θά γίνης κληρονόμος των 
αιωνίων άγαθών, τά όποια είθε νά επιτύχομε όλοι εμείς, με τη 
χάρι καί φιλανθρωπία τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτηρος μας 
’Ιησού Χριστού, στον όποιο άρμόζει κάθε δόξα, τιμή καί προ- 
σκύνησις, μαζί μέ τον άναρχο Πατέρα του καί τό πανάγιο καί 
άγαθό καί ζωποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στους αιώνες 
των αιώνων. Γένοιτο.



Γ. ΕΥΧΕΣ

’Από τη γραφίδα του Γρηγορίου Παλαμα προέρχονται τέσ- 
σαρες ευχές που συντάχθηκαν καί έστάλθηκαν κατά τίς άφετηρίες 
των τεσσάρων φάσεων του άρχιερατικοΰ του σταδίου, ήτοι α) κα
τά την επίσημη άναγνώρισί του υπό του βασιλέως τον Μάϊο του 
1947, β) κατά την είσοδό του στη Θεσσαλονίκη προς έγκατάστασι 
μετά άπό τρισημισυ έτη, γ) κατά την μετ’ εμποδίων επιστροφή του 
στη Θεσσαλονίκη μετά τή σύνοδο του 1351, δ) κατά την επιστροφή 
του στη Θεσσαλονίκη μετά την άπαλλαγή άπό την αιχμαλωσία τό 
1355.

Στη χειρόγραφη παράδοσι ή πρώτη χρονολοκικώς ευχή 
παρατίθεται τελευταία, καί μάλιστα στά δύο των επτά χειρογρά
φων, τά όποια παραδίδουν τίς ευχές, αυτή δεν περιέχεται καθόλου, 
τούς κώδικες Βατοπεδίου 134 καί Διονυσίου 174. Συνάγεται άπό 
αυτό, ότι ό πρώτος συλλσγεύς ήταν ένας άπό τούς στη Θεσσαλο
νίκη συνοδούς καί συνεργάτες τού Γρηγορίου (ίσως ό Δωρόθεος 
Βλατης, τρίτος διάδοχος τού Γρηγορίου στην έδρα), ό όποιος άντέ- 
γραψε μόνο τίς ευρισκόμενες στά άρχεΐα της μητροπόλεως. "Οπως 
είναι εύλογο, τό πρώτο χειρόγραφο μόνον αυτές τίς τρεις ευχές 
περιείχε, καί άπό αυτό κατάγονται τά παραπάνω δύο.

"Οταν έγινε γνωστή καί ή ευχή πού άναπέμφθηκε στην Κων- 
σταντινούπολι προ τών βασιλέων, άποκείμενη ίσως κάπου στο 
"Αγιον "Ορος, όπου ό Γρηγόριος παρέμεινε γιά άρκετό χρόνο με
τά τήν σέ επίσκοπο χειροτονία του, ή ίσως στήν Κωνσταντινούπο
λή προστέθηκε στη συλλογή τελευταία. Εμείς βέβαια έπρεπε ν’ 
άποκαταστήσωμε τήν τάξι παραθέτοντας τήν πρώτη ευχή τήν 
όποια συνέταξε ό Παλαμας επί κεφαλής της συλλογής.

Ά ν  καί, όπως όλες γενικά οι ευχές, καί οί του Γρηγορίου εί-
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ναι συντεθειμένες ώς κέντρωνες με εκφράσεις παρμένες άπό τή 
Βίβλο καί την ΰμνσγραφία, δεν στερούνται των κυρίων χαρακτηρι
στικών της θεολογίας του, καί μάλιστα οί δύο εκτενέστερες άπό 
αυτές, οί όποιες, μή δεσμευόμενες άπό ώρισμένο άντικείμενο, 
παρέχουν ελευθερία συνθέσεως, ενώ οί δύο βραχείες, άναφερόμε- 
νες σε συγκεκριμένα θέματα (επιδρομή καί άνομβρία), κατ’ άνάγκη 
είναι τυπικές1.

ΕΥΧΗ А
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

Μετά τη λήξι τού εμφυλίου πολέμου καί τη συμφιλίωσι τών 
δύο αύτοκρατόρων Ιωάννη К Παλαιολόγου καί Ιωάννη ζ  Καν- 
τακουζηνού συμπληρώθηκε ή θέσις του οικουμενικού πατριάρχου 
με την εκλογή στον θρόνο τού Ισιδώρου Βουχερα, Θεσσαλονικέως 
καί φίλου τού Γρηγορίου Παλαμά, τήν 17 Μαΐου 1347. Ό  νέος πα
τριάρχης έφρόντισε νά πληρωθούν οί πολυάριθμες λόγω της πο
λιτικής άστάθειας κενές επισκοπικές έδρες, άνερχόμενες σέ 32, 
μεταξύ δέ τών έκλεγέντων ήταν καί ό Γρηγόριος, πού ώρίσθηκε 
για τή δεύτερη σέ σημασία εκκλησιαστική θέσι της αύτοκρατορί- 
ας, τή μητρόπολι Θεσσαλονίκης2. Ό  Γρηγόριος έχειροτονήθηκε 
ήδη κατά τον Μάιο τού 1347 καί άμέσως παρουσιάσθηκε στούς 
αύροκράτορες γιά τήν καθωρισμένη τελετή της πολιτικής διαβε- 
βαιώσεως περί τής τοποθετησεως τού νέου μητροπολίτη, καί αυτός 
άνέμπεμψε επ’ ευκαιρία τήν προβλεπομένη άπό τό τελετουργικό 
ευχή, «συνήθως ηύξατο» σύμφωνα μέ τήν έκφρασι τού τίτλου τής 
ευχής. ̂

Είναι ή εκτενέστερη άπό δλες τις ευχές καί παρά τήν τυπικο

ί. Σημειώματα γιά τΙς ευχές βλ. εις J. Meyendorff, Introduction а Γ dtude 
de Grdgoire Palamas, Paris 1959, 387-388. Καί άνάλυσι τών εύχών στό Δ. 
Βακάρου, «Οί ευχές του άγιου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά», Π ρακτικά θεο~ 
λογικού Συνεδρίου εις τιμήν Γρηγορίου Παλαμά, Θεσσαλονίκη 1986,309-323.

2. Ή  έδρα ήταν κενή άπό τό 1346 μετά τον θάνατο του μητροπολίτη 
Υακίνθου, φίλου τοΰ ’Ακίνδυνου.
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τητά της προβάλλει τις άπόψεις του Γρηγορίου γιά την ίεωρωσύ- 
νη καί τη βασιλεία σάν τά άξιώματα εκείνα τά όποια εκπροσω
πούν επάνω στή γη τά άξιώματα του Χρίστου, του μόνου άληθώς 
«άρχιερέως καί βασιλέως» (1).

Τονίζει δτι τά δρια των «άρχών καί εξουσιών καί άξιω-μά- 
των» έθεσε καί μεταθέτει κατά την βουλήσί του ό Θεός (1) καί επο
μένως οί εχοντες την εξουσία είναι υπόλογοι έναντι του Θεού. Ε κ
φράζει τή χαρά γιά τη συμφιλίωσι των βασιλέων, της οποίας άπο- 
τέλεσμα είναι δτι «φως γαλήνης έπέλαμψεν ήμΐν» (2). Παρακαλεϊ 
δε τον Θεό νά τούς διατηρή πάντοτε τον ένα πλησίον τού άλλου 
(3), άλλά καί νά τούς καθιστά ικανούς νά λέγουν καί νά πράττουν 
κάθε τι πού σ’ αυτόν μεν είναι ευάρεστο, γι’ αύτούς δε σωτήριο (2).

Ζητεί άπό τον Θεό νά κατευθύνη στην ευπείθεια τις σκέψεις 
των υπηκόων, νά θραύη τις βουλές καί τις άτακτες ορμές των φιλο- 
πολέμων εθνών* νά καθιστά τούς βασιλείς έξάρχους της ευημερίας 
τού γένους τών Ρωμαίων καί τέλος κατά την άναγκαία λήξι της 
πρόσκαιρης ζωής νά τούς μεταβιβάζη προς τήν άφθαρτη καί 
άΐδια, «άπό δόξης εις δόξαν την άληκτόν τε καί άνεκλάλητον, άπό 
βασιλείας εις βασιλείαν την άδιάδοχον καί άθάνατον» (5).

ΕΥΧΗ Β'
ΚΑΤΑ ΊΓΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λόγω τής επί έτη συνεχιζόμενης πολιτικής καί κοινωνικής 
άταξίας στη Θεσσαλονίκη ό Γρηγόριος κατώρθωσε νά φθάση σ’ 
αυτήν έπειτα άπό επανειλημμένες άπόπειρες μόλις μετά άπό τρι- 
σήμισυ έτη, τον Δεκέμβριο τού 1350. Κατά τά καθιερωμένα, «συν
ήθως», προ τής πύλης της πόλεως ενώπιον τού άναμένοντος κλή
ρου καί λαού, άνέπεμψε τήν παρούσα ευχή3.

Στην ευχή άπηχούνται οι δραματικές καί θλιβερές συνθήκες 
κάτω άπό τις όποιες εύρισκόταν ή πόλις άπό τήν άρχή περίπου

3. Βλ. Φιλοθέου Κοκκίνου, Βίος Γρηγ ορίου Παλαμά, ΕΠΕ, Θεσσαλονί
κη 1984,308-310.
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του έμφυλίου πολέμου μέχρι τό 1350, όπως είναι εύλογο. Έτσι ό 
Ιεράρχης, ενώ άρχίζει μέ τη συνοπτική παρουσίασι τής ιστορίας 
τής σωτηρίας, άπό την πλάσι του άνθρώπου καί την παράβασι τής 
εντολής μέχρι την ένανθρώπησι, φθάνει στά παρόντα γιά νά έπι- 
σημάνη τον παραγκωνισμό καί πάλι των θείων εντολών καί είδι- 
κώτερα γιά νά άναφερθή στον εμφύλιο πόλεμο, ό όποιος ήταν 
αιματηρότατος στη Θεσσαλονίκη* «κατ’ άλλήλων μεμήναμεν καί 
ταΐς άλλήλων έπιχαίρομεν ου συμφοραΐς μόνον, άλλα καί σφα- 
γαΐς» (4).

Έτσι εύχεται υπέρ τών Θεσσαλονικέων καταλλαγή καί ει
ρήνη* «άπάλλαξον αυτούς τής προς άλλήλους έριδος* κατάλλαξον 
αυτούς προς εαυτόν καί άλλήλους* εύδόκησον αυτούς έν ειρήνη 
καί όμονοία τον έξης βιώσαι χρόνον» (6). Ζητεί υποταγή ατούς 
βασιλείς, την ιερή εκκλησία καί προς αυτόν τον ίδιο ώς ποιμενάρ
χη, «ΐνα εν βλέποντες, τό σόν άγιον θέλημα, καί ύπό σσΰ ποδηγού- 
μενοι, καί την σήν ευρωμεν ευζωίαν καί τής μελλούσης έπιτύχωμεν 
μακαριότητος» (6).

Ή  ευχή αυτή, διακρινόμενη γιά τήν άρμσνική σύνθεσι τών 
επί μέρους στοιχείων, τή θέρμη τής έκφράσεως καί τή λαμπρότητα 
τού ύφους, είναι άπό τις καλύτερες του είδους.

ΕΥΧΗ Γ
ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙ ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ ΕΧΘΡΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ό  Γρηγόριος, έπιστρέφοντας άπό τήν Κωνσταντινούπολή στή 
Θεσσαλονίκη, λίγους μήνες μετά τό πέρας τών εργασιών τής συνό
δου τού 1351, τον Σεπτέμβριο, ευρήκε καί πάλι τήν πύλη κλειστή. 
Ό  νεαρός αυτοκράτωρ Ιωάννης Παλαιολόγος, τοποθετηθείς ώς 
κυβερνήτης κατά κάποιον τρόπο της Θεσσαλονίκης καί τής Μα
κεδονίας άπό τον ’Ιωάννη Καντακουζηνό καί θεωρώντας τον εαυ
τό του έξ αιτίας αυτού παραγκωνισμένος ήλθε σέ συνεννσησι με 
τον Στέφανο Δουσάν, ηγεμόνα τών Σέρβων, έτοιμος νά κηρύξη 
τήν έπανάστασι κατά τού Καντακουζηνσυ. Τελικά με τή μεσολά-
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βησι της βασιλομήχορος ’Άννας Παλαιολογίνας έπηλθε συμφιλί- 
ωσις προσωρινοί) χαρακτηρος, οπότε έγκατεστάθηκε καί ή ’Άννα 
στη Θεσσαλονίκη.

Ό  Γρηγόριος, άφοΰ άποσύρθηκε κατ’ άνάγκη επί τρίμηνο 
στο Ά γιον "Ορος, έπέστρεψε πλέον στην έδρα του πιθανώς τον 
Δεκέμβριον τοϋ 135Γ. Οι Σέρβοι όμως ήταν σιρατοπεδευμένοι όχι 
μακριά άπό τη Θεσσαλονίκη καί αποτελούσαν διαρκή κίνδυνο.

Προσφορά τοϋ Γρηγορίου στην προσπάθεια άποφυγής τοϋ 
κινδύνου είναι ή παροϋσα σύντομη ευχή, την οποία συνέταξε καί 
άνέπεμψε μέ την εύκαρία αύτή. 'Ως εκπρόσωπος τοϋ λαοϋ τοϋ 
Θεοϋ ό Γρηγόριος τονίζει, «ϊσμεν άναξίως πολιτευθέντες της σης 
υπέρ ήμών άπορρήτου κενώσεως καί των μεγάλων έργων καί 
λόγων καί παθημάτων καί της μέχρις άδου συγκαταβάσεως καί 
της ύπερδεδοξασμένης έπανελεύσεως» (2), άρχίζοντας άπό την 
ολοκλήρου τοϋ άνθρωπίνου γένους άρνητική άνταπόκρισι στο 
σωτήριο έργο τοϋ Θεοϋ, άλλά άναφερόμενος ιδιαιτέρως στην άσε- 
βή συμπεριφορά των ιδίων των Θεσσαλονικέων. Άλλά τώρα, 
οπότε προσπίπτουν στο πέλαγος των θείων οίκτιρμών, ζητεί άπό 
τον Θεό νά ίδη την ταπείνωσί τους καί νά τούς άπαλλάξη άπό τά 
επικείμενα καί τά προσδοκώμενα δεινά. «Φύλαξαν ημάς υπό την 
σκέπην των πτερύγων σου, κατοχύρωσον τη προς άλλήλους άγάπη 
καί ειρήνην άστασίαστον δώρησαι» (2).

Δ' ΕΥΧΗ
ΣΕ  Π ΕΡΙΠΤΩ ΣΙ ΑΝΟΜ ΒΡΙΑΣ

Ό  Γρηγόριος Παλαμας, μετά έτησία καταταλαιπώρησι σιά 
χέρια των Τούρκων μέσω των οθωμανικών κέντρων της Μικράς 
Ασίας καί όλιγόμηνη παραμονή στην Κωνσταντινούπολι γιά τή 
συμμετοχή σε συζητήσεις μέ τον Νικηφόρο Γρήγορά, έπέστρεψε 
στη Θεσσαλονίκη πιθανώς στις άρχές Σεπτεμβρίου τοϋ 1355. 4

4. Βλ. τά σχετικά έν Γρηγορίου Παλαμα Συγγράμματα Δ', 47-49.
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Έ πεκρατοΰσε άπ ό  καιρό φοβερή άνοβρία, σύμφω να με τον βιο
γρ ά φ ο Φ ιλόθεο Κόκκινο, «έπεί καί ύδάτων τω ν άνω θεν αισθητών  
διφώ σαν ούδέν ήττον αυτήν ευρεν καί αύχμω τικτομένην, λύει μεν 
αυτή τά της αισθητής άνομβρίας ευθύς εύχα ΐς καί δεήσεσι τον  
δημιουργόν δυσωπησας»5.

Ή  άναπεμφθεΐσα σύντομη ευχή είναι δομημένη με υλικά άπό  
τον 103 ψαλμό.

5. Βίος Γρηγορίου Παλαμά, ЕГШ, σ. 405.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τό κείμενο των ευχών διατηρείται σε επτά μελετηθέντα χειρό
γραφα, άπό τά όποια δύο, τά Βατοπ. 134 και Διον. 174, δεν περιέ
χουν την πρώτη ευχή, που ελέχθηκε στην Κωνσταντινούπολή καί 
άρα εκπροσωπούν την πρώτη συλλογή της Θεσσαλονίκης1. Τά 
υπόλοιπα διακρίνονται σε δύο ομάδες, ήτοι α) Αγ. Αναστασίας, 
Παντελεήμονος 215 καί Paris. 1239, καί β) Αθηνών 2715 καί 
Σιναϊτικός 1851. Γενικά οί διαφορές άναγνώσεων είναι ελάχιστες· 
πρέπει νά σημειωθή όμως ότι λόγω άπώλειας ενός φύλλου του Α 
θηναϊκού κώδικος λείπουν άπό αυτόν τό τέλος της ευχής Β' καί 
ολόκληρη ή εύχή Γ.

Οί ευχές αύτές έκδόθηκαν άπό τον Σοφοκλή Οικονόμου μαζί 
μέ τις 22 ομιλίες, βάσει τού κώδικος Παντελεήμονος 215, ό όποιος 
τότε εύρισκόταν στην Ελληνική Σχολή Θεσσαλονίκης2.

Κριτική Έκδοσις έγινε άπό εμάς στον Ε' τόμο τής γενικής 
έκδόσεως τών έργων τού ιερού Γρηγορίου3.

1. Επίσης ό κώδ. ‘Αγ. Στεφάνου Μετεώρων 51, φφ. 233α-226α, τόν όποιο 
δεν έχρησιμοποιήσαμε, περιλαμβάνει τις τρεις μόνο ευχές πού άναπέμφθηκαν 
στη Θεσσαλονίκη.

2. Τοϋ έν άγίοις Παχρός ή μδϊν Γρηγορίου άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
χοϋΠαλαμα όμιλίαι κ6\ Άθηναι 1861,308-316.

3. Παν. К  Χρήστου, Γρηγορίου χοϋ Παλαμα Συγγράμμαχα> Ε', Θεσσα
λονίκη 1992.



ΕΥΧΗ А '

Ж  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΟΦΘΕΙΣ ΤΟΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ
ΣΥΝΗΘΩΣ ΗΥΞΑ ΤΟ

I  'Ο βασιλεύς τών βασιλευόντων καί Κύριος των κυριευόν-
των} ον το κράτος άναρχον καί ή δόξα άτελεύτητος, ον ή βασι
λεία βασιλεία αιώνιος, καί βασιλεΐ έτέρφ ονχ ύπολειφ θήσεται, 
δ ί ον βασιλείς βασιλεύουσι καί άρχοντες κρατονσι γης, ό  καί 

5 των εν ούρανοϊς νοερών Εξουσιών τε καί Κυριοτήτων καί Αυ- 
νόμεων, Αρχών τε καί Αρχαγγέλων καί Α γγέλω ν καί των υπέρ 
τούτους υψηλών καί έπηρμένων Θρόνων, Χερουβίμ τε καί Σε
ρ αφίμ, δεσπόζων αιωνίως, οις πρώτοις κατά μέθεξιν καί την 
ύπερκόσμιον ιεραρχίαν καί τό βασίλειον ύψος δωρησόμενος ύ- 

ιοττηρέτας άκαμάτους καί ύμνολόγους άσιγήτους εστησας τής σής 
άνυπερβλήτου μεγαλειότητος* ό δ ί άνείκαστον φιλανθρωπίας 
πέλαγος καί επί γης ύστερον όφθείςκαί τοΐς άνθρώποις συνανα- 
στραφείς ώς άνθρωπος, ίνα καί то σόν επί γης άνασώσης πλά
σμα καί προς ουρανόν άνελκύσης καί από τής γής τό άνω πλη- 

ίδρώσης βασιλέων·  ό προσαγαγών σεαυτόν ίερεΐον άμωμον υπέρ 
ημών καί διά τής αυτουργού καί απορρήτου ταύτης ιεροτελε
στίας κατακτησάμενος σεαυτφ, λόγοις, έργοις, παθήμασιν οικεί
ο ις, λαόν περιούσιον, έθνος άγιον, βασιλέων ίεράτευμα, ύπερου * 3

1. Α' Τιμ. 6,16. 2. Δαν. 3,33. 7,27.
3. Ή  φράσις «καί ’Αγγέλων» δέν υπάρχει στα χειρόγραφα, άλλ’ είναι 

προφανές δτι παρελείφθη εκ παραδρομής κατά την άναγραφή από τό άρχέτυ- 
πο, έφ’ όσον ό Γρηγόριος εδώ χρησιμοποιεί τά όνόματα τών εννέα τάξεων τών 
άσωμάτων δυνάμεων σέ τριαδικές ομάδες κατά τό σύστημα τού Διονυσίου 
’Αρεοπαγίτη, Περί ουρανίου ιεραρχίας, καί είναι άδύνατον νά παρέλειψε



Α' ΕΥ ΧΗ

ΤΗΝ Ο Π Ο ΙΑ  Α Ν ΕΠ ΕΜ Ψ Ε Κ Α ΤΑ  ΤΗ Ν  ΣΥ Ν Η Θ Ε ΙΑ  
ΟΤΑ Ν  Π Α ΡΟ Υ ΣΙΑ ΣΘ Η Κ Ε ΣΤΟΥΣ Β Α ΣΙΛ ΕΙΣ

1 Ό  βασιλεύς των βασιλευόντων καί Κύριος των κυριευόν- 
των1· εσύ τού οποίου ή δύναμις είναι άναρχη καί ή δόξα άτελεί- 
ωτη, τού οποίου ή βασιλεία είναι βασιλεία αιώνια2 καί δεν πρό
κειται νά άπομείνη γι’ άλλον βασιλέα* διά τού οποίου βασιλείς 
βασιλεύουν καί άρχοντες κυριαρχούν επί της γης, ό όποιος 
δεσπόζεις αιωνίως των νοερών στους ούρανούς Εξουσιών καί 
Κυριοτήτων καί Δυνάμεων, ’Αρχών καί ’Αρχαγγέλων καί 
’Αγγέλων3, καί τών επάνω άπ? αύτούς υψηλών καί έπηρμένων 
Θρόνων καί Χερουβίμ καί Σεραφίμ, στούς οποίους πρώτα έδώ- 
ρησες κατά μέθεξι την υπερκόσμια ιεραρχία καί τό βασιλικό 
ύψωμα καί τούς οποίους έστησες άκούραστους ύπηρέτες καί 
άσίγαστούς ύμνολόγους της άνυπέρβλητης μεγαλειότητός σου* 
ό όποιος άπό άπέραντο πέλαγος φιλανθρωπίας έφάνηκες έπει
τα καί στη γη καί συναναστράφηκες μέ τούς ανθρώπους ως άν
θρωπος, με σκοπό νά σώσης καί τό επάνω στη γη πλάσμα σου 
καί νά τό άνασύρης στον ούρανό καί άπό τη γη νά έπανδρώσης 
τό άνω βασίλειο* ό όποιος πρόσφερες τον εαυτό σου ως άψογο 
σφάγιο γιά χάρι μας, καί μέ τούτη τήν αύτουργή καί άπόρρητη 
ιεροτελεστία κατέκτησεςγιά τον έαυτό σου μέ λόγια, μέ έργα, μέ 
παθήματα λαό περιούσιο4, έθνος άγιο, βασίλειο ιεράτευμα5, γιά

αύτός την τάξι τών ’Αγγέλων.
4. ΤΤγ.2,14. Έξ. 19,5. 5. Α 'Π έτρ .2,9. Έ ξ  19,6.
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καί τον ςίόον καησχύσας καί τοϋ Θανάτου βασιλεύσας, μόνος 
πρέπων ήμϊν άρχιερεύς καί βασιλεύς άνήλθες ώςμόνος ών ώς 
άληθώς ποιμήν καί έπίσκοπος των ήμετέρων σωμάτων καί ψυ
χών, και μόνος όντως όσιος ακακος αμίαντος καί κατά το άν- 

5 θρώπινον, διό καί υψηλότερος των ουρανών γενόμενος έκεϊθεν 
έν ύψηλοϊς καθήμενος πανσόφφ προνοίςι διοικείς τά πάντα, 
λόγοις άρρήτοις, οΐς αυτός έπίστασαι μόνος άρχών καί έξου- 
σιών καί άξιωμάτων όρια τιθείς καί μετατιθείς- ό καί έμε τον έν 
έσχατιρί κείμενον ώς ίκανότητος πάσης ένδεά κρίμασιν οΐς οΐδας 

ίο εις την της άρχιερωσύ'νης καλέσας περιωπήν καί δεήσεις άπό 
τούτης άναπέμπειν σοι καταξιώσας

Σύ αυτός, ό βασιλεύς μου καί ό  Θεός μου, ό Πατήρ των οί- 
κτιρμών, ό  δοτηρ των άγαθών, έπιόε έξ ύψους αγίου σου καί τάς 
έμάς ικεσίας ιλεως πρόσδεξαι προσαγομένας σοι νϋν υπέρ των 

15 σε μόνον είδστων αληθή Θεόν καί σοίμόνω διά βίου προσανεχόν- 
των βασιλέων ήμών, ονς αυτός έδικαίωσας βασιλεύειν τοϋ σοϋ 
λόχους καί της έπί γη ς 3Εκκλησίας σου. Α ός αύτοϊς καί λέγειν 
καί πράττειν παν ό,τι σοι μέν ενάρεστον, αύτοϊς δε σωτήριον. 
Έ γγραψον εις την διάνοιαν αυτών παν αγαθόν καί λυσετελές 

20 τφ έπωνύμω σου παντί λαφ, καί εις έργον αγειν ένίσχυσον. Γε- 
νοϋ αύτοϊς θεμέλιος έδραν παρεχόμενος βεβαίαν τάϊν τής εύσε- 
βείας άσφαλτον δογμάτων. 3Εποικοδομεϊν παράσχου τούτοις την 
τέον στον δικαιωμάτων φυλακήν. Περίθες αύτοϊς την πανοπλίαν 
τής οής βοήθειας παρεμβολή αγγέλων αγίων σου περιχαράκω- 

25 σον αυτούς όπλφ εύδοκίας περίφραξον αυτούς. Σύ γάρ αυτούς 
προασπιστείς τής \Εκκλησίας εστησας, προστάτας τής οής κλη
ρονομιάς, φύλακάς τε τής ήμέον προς σε πίστεως και τής προς 
άλλήλους όμονοίας σύν αλλήλοις χορηγούς τή γάρ τούτων συν-  

όδψ ούκ έκλειψις, ούκ έπισκίασις, ου σύγχυσίς τις, άλλά φώς 6 7

6. Έ6ρ. 7,26.
7. Β'Κορ. 1,3.
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χάρι του οποίου υπερίσχυσες του * Αδη κι9 έκυριάρχησες του 
θανάτου, άνηλθες σάν μόνος κατάλληλος γιά μάς άρχιερεύς και 
βασιλεύς, διότι είσαι ό μόνος πρα-γματικά ποιμήν και επίσκο
πος των σωμάτων καί των ψυχών μας, καί μόνος πραγματικά 
όσιος, άκακος, άμίαντος6 καί κατά το άνθρώπινο, γι’ αυτό καί, 
άφού έγινες υψηλότερος των ουρανών, άπ9 εκεί καθισμένος 
υψηλά διοικείς τά πάντα με πάνσοφη πρόνοια, θέτοντας καί 
μεταθέτοντας όρια άρχών καί εξουσιών καί άξιωμάτων, μέ 
άρρητους λόγους πού μόνο εσύ γνωρίζεις· ό όποιος κι9 εμένα, 
πού ευρίσκομαι στο έσχατο σημείο άφοϋ στερούμαι κάθε ίκανό- 
τητος, μ9 έκάλεσες μέ κρίμα πού εσύ γνωρίζεις στην περιωπή 
της άρχιερωσύνης καί μέ άξίωσες V άναπέμπω άπ9 αυτήν δεή
σεις.

2 Έσύ ό ίδιος, ό βασιλεύς μου καί ό Θεός μου, ό Πατήρ των 
οίκτιρμών7, ό δοτήρ των άγαθών, έπίβλεψε άπό τό άγιο ύψος 
σου καί πρόσδεξαι εύμενώς τις Ικεσίες μου πού προσάγονται 
τώρα σ9 εσένα υπέρ των βασιλέων μας ot όποιοι εσένα μόνο άνα- 
γνωρίζουν άληθινό Θεό καί σ9 εσένα μόνο είναι διά βίου άφιε- 
ρωμενοι, στούς οποίους έσύ έδωσες τό δικαίωμα νά βασιλεύουν 
στο λαό σου καί στήν επί της γης Εκκλησία σου. Δός τους νά 
λέγουν καί νά πράττουν κάθε τι πού σ’ εσένα μέν είναι ευάρε
στο, σ9 αυτούς δέ σωτήριο. Έγγραψε μέσα στή διάνοιά τους 
κάθε άγαθό καί ωφέλιμο σέ όλον τον επώνυμο λαό σου καί ένί- 
σχυσέ τους νά τό πραγματοποιήσουν. Γίνε τους θεμέλιος, προ- 
σφέροντας στερεά έδρα των άσφαλών δογμάτων της ευσεβείας. 
Πρόσφερέ τους νά έποικοδομοΰν τη φύλαξι των παραγγελμά
των σου. Ένδυσέ τους τήν πανοπλία της βοήθειας σου* περιχα- 
ράκωσέ τους μέ στράτευμα αγίων αγγέλων σου* περίφραξέ τους 
μέ όπλο ευδοκίας. Διότι έσύ τούς έστησες προασπιστές της 
Εκκλησίας, προστάτες της κληρονομιάς σου, φύλακες της 
πίστεώς μας προς έσένα καί χορηγούς της προς άλλήλους όμο- 
νοίας, καί της μεταξύ αυτών των ιδίων* διότι μέ τή συμφωνία 
αυτών δέν παρουσιάσθηκε έκλειψις ούτε έπισκίαση ούτε σύγχυ-
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γαλήνης έπέλαμψεν ήμϊν καί χάρις είρηνόόωρος επί τό γένος 
ημών έχέθη.

Α όςούν αύτοΐς ένμιςί καρδίρ παρ’ άλλήλοις κεΐσθαι καί έν 
άλλήλοις άγάπης άρρήκτοις συνδουμένοις αμμασι, καί οΰτω 

5προς σε δλέπειν και τον σόν λαόν λυσιτελώς διευθύνειν, δν αύ- 
τοϊς ένεπίστενσας, χρίσας αυτούς τφ χρίσματί σου τφ άγίω, καί 
δασιλικφ στέφει καί διαδήματι κατακοσμήσας αυτούς*  ότι σοί 
καί τφ σφ πανσθενεϊΠατρί καί Πνεύματι θαρροϋντες ουτοι, καί 
τοϊς έξ ομοφύλων έπηρεασταϊς τής ευσεδείας καί τοϊςέξ άλλοφύ- 

ιολων έπηρασταϊς τοϋ γένους των Ρωμαίων όσημέραι πολεμοϋσιν.

3Επιλαδού τοίνυνκαί αύτός όπλου καί θυρεού, κατά τό ψαλ- 
αικόν, καί άνάστηθι εις την βοήθειαν αυτών. 3Ενίσχυσον αυτών 
τον βραχίονα, έκχεον ρομφαίαν, καί ούγκλεισον έξ εναντίας των 
άντιταττομένων αύτοΐς. Σκέπασον αύτούς έν ήμέρςι πολέμου τη 

ΐδπαναλκεΐ σου δεξιφ φρουρυτν αύτών πάσαν είσοδόν τε καί έξ
οδον, οϊκοι τε τό δασίλειον ειρηνικόν αύτοΐς δωρούμενος, τούς 
έν τέλει καί άξίμώμασι φίλτρω δικαίφ καί άναγκαίω τφ προς 
αύτούς έποφειλΌμένφ δουλαγώγησον απαντας, καί τάς του υπη
κόου παντός όρμάς ρύθμισαν καί παιδαγώγησαν, όμογνωμοσυ- 

20νην δραδενων απασιν έν τφ πειθαρχεΐν τοΐς ύπό σοϋ τό δασιλευ- 
εινλαχοϋσι. Αόςπάσι συνοράν, ώς παραβάτης έστί των έπί σου 
συνθηκών ό μή την πίστιν φνλάττων άκράδαντον τοΐς ύπό σοϋ 
δασιλεύειν δικαιωθεΐσιν οΰτω γάρ δεσμοΐς εύνοιας καί θείου 
φόβου συνεχόμενοι πάντες τάξιν έκαστος στέργει την εαυτού, δι 

25ης ειρήνη δαθεΐα χορηγείται τοΐς πλήθεσι. Καί τό μέν υπήκοον 
οΰτω ρυθμίξων απαν καί καταστορεννύς, των δε φίλο πολέμων 
έθνών θραύων καί διασκεδάζων τάς δούλάς καί τάς άτάκτους 
όρμάς, καί χειρί κρυφίρ τάς δυναστείας αύτών καταπολεμών, γε-

8. Ψαλμ. 20 , 4.
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σις, άλλα έλαμψε επάνω μας φως γαλήνης καί έχύθηκε επάνω 
στο γένος μας χάρις είρηνόδωρη.

4 Δός τους λοιπόν νά εύρίσκονται με μια καρδιά ό ένας 
κοντά στον άλλο καί ό ένας μέσα στον άλλο, συνδεδεμένοι με 
άρρητους δεσμούς, κι* έτσι νά βλέπουν προς εσένα καί νά διευ
θύνουν επωφελώς τον λαό σου, τον όποιο έμπιστεύθηκες σ’ 
αυτούς, δταν τούς έχρισες με τό άγιο χρίσμα σου καί τούς έκό- 
σμησες μέ βασιλικό στέμμα καί διάδημα* διότι αύ-τοί θαρρώ
ντας σε σένα καί στον παντοδύναμο Πατέρα σου καί στο 
Πνεύμα πολεμούν καθημερινώς καί τούς άπό τό ομόφυλο 
διώκτες της εύσεβείας καί τούς άπό τό άλλόφυλο εχθρούς τού 
γένους τών Ρωμαίων.

5 Πάρε λοιπόν καί σύ δπλο καί άσπίδα, κατά τό ψαλμικό 
λόγιο8, καί σήκω νά τούς βοηθήσης. Ένίσχυσε τον βραχίονά 
τους, τέντωσε τή ρομφαία καί συμπύκνωσε τις τάξεις των άπέ- 
ναντι σ’ αυτούς πού επιτίθενται εναντίον τους. Σκέπασέ τους 
την ήμερα τού πολέμου με τη δυνατή δεξιά σου, φρουρώντας 
κάθε είσοδο καί έξοδό τους, καί δωρίζοντάς τους τό βασίλειο* 
εσωτερικά ειρηνικά φέρε σε υποταγή δλους δσοι είναι σε άρχη 
καί άξίωμα μέ δίκαια καί άναγκαία άφοσίωσι πού οφείλεται σ’ 
αυτούς, καί ρύθμισε καί παιδαγώγησε τις ορμές δλων τών υπη
κόων άμείβοντας μέ όμογνωνοσύνη δλους μέ τήν ύπακοή σ’ 
εκείνους πού έπηραν άπό σένα τή βασιλική εξουσία* Δώσε σε 
δλους V άντιληφθούν δτι δποιος δέν φυλάττει τήν πίστι στούς 
δικαιωμένους άπό σένα νά βασιλεύουν άκράδαντη είναι παρα
βάτες τών συμφωνιών ενώπιον σου. Έτσι πραγματικά δλοι, 
συνδεόμενοι μέ δε-σμούς εύνοιας καί θείου φόβου ό καθένας 
στέργει στην τάξι του, διά της οποίας χορηγείται βαθειά ειρήνη 
στά πλήθη. Καί ρυθμίζοντας έτσι δλους τούς υπηκόους καί σκε
πάζοντας καί άπό τό άλλο μέρος θραύωντας καί διασκορπώ- 
ντας τις βουλές καί τις άτακτες ορμές τών φιλοπολέμων εχθρών 
καί πολεμώντας τις δυνάμεις τους μέ κρυφά χέρια, γίνε βοηθός
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νοϋ βοηθός είς σωτηρίαν τοϊς βασιλεϋσιν ημών καί τη ση σνμμα- 
χίρ όεϊξον αμάχους καί τοϊς πάσιν άηττη τους αυτούς.

Ώ ς στέφανον έκλίθων τίμιων περιέθηκας έπί την κεφαλήν 
αυτών, οντω στεφάνφ νίκης άνάόησον αύτοϊς τον βίον άπαντα, 

5 ημέρας έφ3 ημέρας προστιθείς αύτοϊς καί όός ήμϊν έμπανηγνρί- 
ζειν τοϊς σννεχέσι καιf έχθρών τροπαίοις καί χαριοτηρίους φδάς 
διηνεκείς υπέρ τούτων είς τό σόν κράτος άναπέμπειν καί την ση ν 
άήττητον δυναστείαν. Ναι δη, βασιλεύ ούράνιε καί αιώνιε, συνε- 
κλάμποντας δεϊξον τους ήμετέρους έπί πλεΐστον βασιλείς, ώς φω- 

ιο στήρας έπί γης ζωής έπέχονταςλόγον καί της ευημερίας έξάρχο- 
ντας τον τών Ρωμαίων γένους, και ταϊς a rt αυτών είς τό έξης δι
άδοχούς τού βασιλείου γένους την σην άίδιον, έφ3 όσον έξεστιν, 
είκονίζοντας βασιλείαν. 3Επί πάσι τής ζωής αύτοϊς την άναγκαί- 
αν λήξινμετάθεσιν ποίησον έπί ζωήν, από τής επικήρον ταύτης 
προς την άκήραχον και άίδιον μεταβιβάζων, άπό δόξης είς δό-

15 ξαν την άληκτόν τε καί άνεκλάλητον, άπό βασιλείας είς βασιλεί
αν την άδιάόοχον καί άθάναχον, πρεσβείαις τής πανυπεράγνον 
δεσποίνης ημών Θεοτόκον καί πάντων τών a rt αίώνός σοι ευα- 
ρεστησάντων 3Αμήν.
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των βασιλέων μας γιά σωτηρία καί μέ τη συμμαχία σου άνάδει- 
ξέ τους ακαταμάχητους καί αήττητους άπό δλους.

"Οπως έβαλες επάνω στην κεφαλή τους στέφανο άπό 
πολυτίμους λίθους9, έτσι περίβολε δλον τους τον βίο μέ στέφανο 
νίκης, προσθέτοντας τους ημέρες επάνω σε ημέρες. Καί δώσε 
μας νά πανηγυρίζωμε γιά συνεχή τρόπαια καί ν’ άναπέμπωμε 
ευχαριστήριες ώδές διαρκώς υπέρ αυτών προς τη δύναμί σου 
καί προς την αήττητη δυναστεία σου. Μάλι-στα, βασιλέα ουρά
νιε καί αιώνιε, άνάδειξε τούς βασιλείς νά συνεκλάμπουν έντονα, 
σάν φωστήρες επάνω στη γη πού κρατούν τον λόγο της ζωής10, 
καί νά προεξάρχουν τής ευημερίας τού γένους τών Ρωμαίων 
καί νά είκονίζουν δσο είναι δυνατό την άΐδια βασιλεία προς 
τούς διαδόχους των επί τού βαλιλικού θρόνου. Καί τέλος κάμε 
μεταβιβάζοντάς τους την υποχρεωτική κατάληξι τής ζωής των 
μετάθεσι προς ζωήν άπό αυτήν τήν πρόσκαιρη προς την 
άφθαρτη καί άΐδια, άπό δόξα σέ δόξα11 άτελείωτη καί άνέκφρα- 
στη, άπό βασιλεία σέ βασιλεία άδιάδοχη καί άθάνατη, μέ τις 
πρεσβείες τής πανυπέραγνης δέσποινάς μας Θεοτόκου καί 
δλων όσοι άπό τούς αιώνες σ’ ευαρέστησαν. ’Αμήν.

9. Ψαλμ. 20 , 4 .
ία  ΦΟ.2,16.
11. Β'Κορ. 3 , 18.
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ΗΝΠΡΟ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΗΥΞΑ ΤΟ
ΣΥΝΗΘΩΣ

ΟΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΕΜΕΛΛΕΝ ΕΣΣΕΛΘΕΙΝ

Θεέ θεών, άγιε άγιων, εύόιόλλακτε, μακρόθυμε, άνεξίκακε 
δέσποτα Συ Πατήρ οίκτιρμών υπάρχεις, συ Κύριος ελέους, συ 
Θεός πόσης παρακλήσεως' σοϋ το πλήθος τής ευσπλαχνίας 
άνεκδιήγητον και τό τής φιλανθρωπίας πέλαγος αφατον σέΠα- 

5  τέρα κατάχόριν έπιγραφόμεθα, τον μόνον φύσει Θεόν και βασι
λέα ήμέτερον, και σε μόνον έπικαλουμεθα, ότι και τό σόν όνομα 
διά μόνην την σήν αγαθότητα και την δι ημάς απόρρητον συγ- 
κατάβασιν έφ' ημάς έπικέκληταε.

Τον γάρ άνθρωπον έκ γής πλάσας και παρ’ αύτοϋ διπλα- 
ιοσιάσας αυτόν, ΐν  εχη βοηθόν καΡ αυτόν, ένδιαιτάσθαι τούτον 

εύδόκηοας τή τοϋ άκηράτου παραδείσου τρυφή ζωής αύτφ πα- 
ρασχόμενος έντολήν. ’Α λλά καί την ζωοποιόν ταύτην έντολήν 
ούκ εις μακράν άπωσάμενον αυτός τούτον ούκ εις τέλος άπώσω, 
πολυέλεε δέσποτα*  θανάτψ δε διακόψας την αμαρτίαν ταΐς έξ 

πάλλήλων διαδοχάΐς ούκ άθάνατονμόνον, αλλά καί πολυπληθές 
τό γένος εποίησας. Καί συναυξη θεΐσαν αύτφ πάλιν την αμαρτί
αν ίδών τφ παγκοσμίω έκείνψ κατακλυσμφ περιέτεμεςμέν συμ- 1

1. Γεν. 2,18.
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ΕΙΣΕΛΘΗ Σ’ΑΥΤΗΝ

1 Θεέ θεών, άγιε άγιων, ευδιάλλακτε, μακρόθυμε, άνεξίκακε 
δέσποτα. Έσύ είσαι Πατήρ οίκτηρμών, εσύ είσαι Κύριος ελέους, 
εσύ είσαι Θεός κάθε παραμυθίας* σου τό πλήθος τής ευσπλα
χνίας είναι άνεκδιήγητο καί τό πέλαγος τής φιλανθρωπίας 
άνέκφραστο* Εσένα αναγράφομε ώς Πατέρα κατά χάρι, τον 
μόνο φύσει Θεό καί βασιλέα μας, κι’ εσένα μόνο επικαλούμαστε, 
διότι καί τό όνομά σου έχει έπικληθή επάνω μας έξ αιτίας μόνο 
τής άγαθότητός σου καί τής γιά χάρι μας άπόρρητης συγκατα- 
βάσεώς σου. 2

2 Διότι, όταν έπλαθες τον άνθρωπο άπό τη γή καί τον έδι- 
πλασίασες άπό τον ίδιο, γιά νά έχη βοηθό οίκεϊον του1, ευδόκη
σες νά διαιτάται με την τρυφή τού άφθάρτου παραδείσου, άφού 
τού έδωσες εντολή γιά ζωή. ’Αλλά, ενώ εκείνος έπειτα άπό 
σύντομο χρόνο άπέρριψε τούτην τήν ζωοποιό εντολή, έσύ δεν 
τον άπώθησες οριστικά, πολυέλεε δέσποτα* άπλώς, άφού διέκο- 
ψες τήν άμαρτία με την άλληλοδιάδοχο παραγωγή, έκαμες τό 
άνθρώπινο γένος, όχι μόνο αθάνατο άλλά καί πολυπληθές. Κι’ 
όταν είδες πάλι ν’ αυξάνεται μαζί του ή άμαρτία, τό περιέκσψες 
μεν μ’ εκείνον τον παγκόσμιο κατακλυσμό, κατά τό συμφέρον 
του, δεν τό έξερρίζωσες όμως, άλλά έφύλαξες σπέρματα γιά ένα
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φερόντως, ονκ έξέτεμες δέ, αλλά δεύτερον κόσμον σπέρματα 
έφνλαξας, Νώε τον έν ту γενεά αύτοϋ κατ' αρετήν τέλειον πατέ
ρα τών έφεξής καταστήσας, ώ και νπέσχον μηκέτι δι οργής ποι- 
ήσασθαι μη δ2 3 4 έπέ άπωλείρ κατακλνσαι πάσαν τήνγήν.

3 5 3Ωκονόμεις δέ πολντρόπως τονντεϋθεν πελάγει χρηστότη-
τος διά τής σής επί γήςπαρονσίας έπικλϋσαι πάσαν την γήν, δ  
και προδιατνπώσας και πολνειδώς προκαταγγείλας, ύστερον δέ 
τελέσας έμφανώς διά σαρκός επί τήςγής ώφθης καί τοϊς άνθρω
πο ις  σννανεστράφης, λοντρφ παλιγγενεσίας δι νδατος καί 

ίο Πνεύματος άναγεννήσας ημάς καί ζωοποιούς πάλιν έντολάς ή- 
μ ϊν χαρισάμενος' τοϊς δέ σοιςπάθεσι τά πάθη θεραπενσας ημών 
καί τώ Θανάτω σον καταργήσας τον θάνατον καί διά τής άνα- 
στάσεως τελέως άνακαινίσας την παλαιωθεϊσαν νπό τής αμαρ
τίας φνσιν ημών, άνήγαγες αντήν καί ένίδρνσας έν δεξιή, τής 

15μαγαλωσννηςέν ύψηλοΐς ΐνακαί ήμεϊς έν ουρανφ το πολντενμα 
εχοντες διά τον προς σέ βλέπειν καί τ<ών σών ζωοποιών έντολών 
άντεχομενοι καί την σην ειρήνην, ήν ώς κληρονομιάν άκήρατον 
ήμϊν έδωρήσω, κατέχοντες, προς άλλήλονς εν ώμεν έν σοΐ τώ τής 
ειρήνης δοτήρι καί χορηγώ.

r  20 *Αλλ3 ήμεϊς πάλιν άπωσάμεθα τάς έντολάς σον, ήγνοήσαμεν
άλλήλονς, έγενόμεθα ώς το a rt αρχής, δτεμήπω συνήγαγες ή- 
μάς εις ένα Θεάν, μίαν πίστιν, έν βάπτισμα, μίαν κοινωνίαν απόρ
ρητον καί ενοποιόν, το σον αίμα, δ  έξέχεαςμέν ειςλύτρον υπέρ 
ήμών πεπραμένων ταϊς άμαρτίαις ήμών, έδωκας δέ ήμϊν εις  

25 πόμα σεαυτφ καί αλλήλοις ή μάς άνακιρνών τε καί συναλλάττων. 
Καίμετά τόλαδεϊν την τής σήςχάριτοςπεριουσίαν άπεδημήσα- 
μεν εις χφραν μακράν έστερημένην τον φωτός τής χάριτος, μετά 
το λαβεΐν την έπίγνωσιν τής αλήθειας ώς ένεπιγνώμονες τών 
έντολών σον έπορεύθημεν- τοιοϋτοι δέ γεγονότες και? άλλήλων

2 . Ίω.3,5.
3 . Έ6ρ. 1, 3.
4. Φιλ. 3, 20.



ΕΥΧΕΣ 525

δεύτερον κόσμο, καθιστώντας τον Νώε, τον τέλειο κατά την 
άρετή άνδρα στη γενεά του, πατέρα τών μετέπειτα άνθρώπων, 
στον όποιο ύποσχέθηκες, ότι ποτέ πλέον δεν θά κατακλύσης 
άπό οργή όλη τη γη μέχρι καταστροφής.

3 Άντιθέτως οικονόμησες άπό τότε με πολλούς τρόπους τά 
πράγματα, ώστε διά της παρουσίας σου επάνω στη γη νά πλημ
μυρίσουν όλη τη γη πελάγη χρηστότητος. ’Αφού προδιετύπω- 
σες τούτο τό πράγμα καί τό προκατήγγειλες πολυειδώς, έπειτα 
τό έπραγματοποίησες φανερά, εμφανιζόμενος επάνω στή γη 
καί συναναστρεφόμενος τούς άνθρώπους* μας άναγέννησες με 
λουτρό παλιγγενεσίας διά ΰδατος καί Πνεύματος2 καί μας έχά- 
ρισες πάλι εντολές ζωοποιούς. Καί άφου μέ τά πάθη σου έθερά- 
πευσες τά δικά μας πάθη καί μέ τον θάνατό σου κατάργησες 
τον θάνατο καί διά της άναστάσεως άνακαίνισες τελείως την 
παλαιωμένη άπό την άμαρτία φύσι μας, την άνέβασες καί την 
έγκατέστησες στά δεξιά τής μεγαλωσύνης στά ύφη3. Έτσι κι* 
εμείς, έχοντας τό πολίτευμα στον ουρανό4 μέ την προς εσένα 
άνάβλεψι καί διατηρώντας τις ζωοποιές εντολές σου καί κατέ
χοντας την ειρήνη, τήν οποία μάς έδώρισες σάν κληρονομιά 
άφθαρτη, θά είμαστε ένα άναμεταξύ μας μέσα σ’ εσέ τον δοτήρα 
καί χορηγό τής ειρήνης.

4 ’Αλλά εμείς άπορρίψαμε πάλι τις εντολές σου, άγνοήσαμε 
ό ένας τον άλλο, εγίναμε όπως στην άρχή, όταν δέν μας είχες 
συναγάγει άκόμη σ’ ένα Θεό, μιά πίστι, ένα βάπτισμα, μιά κοι
νωνία άπόρρητη καί ενοποιό, στο αιμα σου, τό όποιο έχυσες 
σάν λύτρο γιά χάρι ήμών πού είχαμε πωληθή γιά τις άμαρτίες 
μας, μας τό έδωσες δέ γιά ποτό, συμφιλιώνοντας καί συδιαλλά- 
σσντάς μας προς τον εαυτό σου καί προς άλλήλους. Κι* άφου έ- 
λάβαμε τήν περιουσία τής χάριτός σου, άπεδημήσαμε σέ μα
κρινή χώρα στερημένη τού φωτός τής χάριτος, άφου έλάβαμε 
τήν έπίγνωσι τής άληθείας, έπορευθήκαμε σάν άγνοηταί τών 
εντολών σου. Καί, άφου εγίναμε τέτοιοι, εγίναμε μανιακοί έναν-
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ΐιεμήναμεν, καί ταΐς άλλήλων έπιχαίρομεν ον σνμφοραϊς μόνον, 
άλλά και σφαγαϊζ, μηκέτι φέροντες έν έαυτοϊς εικόνα σοϋ τοϋ 
τής άγάπηζΠατρός, άλλ3 εκείνον, φεϋ, οςέξ άρχής άνθρωποκτό- 
νοςέστί Τ ί δεϊλέγειν τάς ήμετέρας έπιορκίας τάς αισχρολογίας, 

5 τάς αίσχρονργίαζ, τοϋς κατ' άλλήλων άφανεις όόλους, τάς κατ? 
άλλήλων συκοφαντίας, τους και? άλλήλων φανερούς πολέμους, 
τάς πλεονεξίας, τάς άρπαγάς;

S ’Όντως εις βάθος κακών ένεπέσομεν, όντως όειναϊς σειραϊς
αμαρτημάτων περιεσφίγχθημεν. Σοϋ μόνον λϋσαι τάς σειράς 

ίο πάλιν, σου μόνον τής αμαρτίας άνακαλέσασθαι. Μνήσθητι όή 
των άρχαίων σου οίκτιρμών, μνήσθητι τοϋ όσί αίώνοςελέους σου*  

ώς άπέστρεφας το πρόσωπόν σου και έταρ άχθη μεν όιά τάς 
αμαρτίας ήμών, έπίστρεψον τό πρόσωπόν σου και σωθησόμεθα 
όιά τάς δεήσεις ήμύόν και την σην άνείκαστον άγαθότητα. *Έχο- 

Ι5αεν τόν ήμεόαπόν και ήμέτερον πολιοϋχον, τόμέγα τής οικουμέ
νης Θαϋμα, τό μέγα των σών μαρτύρων ώράίσμα, τόν πολύν έν 
πάσικαι Θαυματουργόν και μυροβλήτην Αημήτριον, υπέρ ήμών 
πρεσβενοντα *  τούτφ σννφόων συνεξιλ άσκεταί σου καί συνεκ- 
καλεΐται τόν έλεον χορός άποστόλων, δήμος μαρτύρων, στίφος 

2οπροφητών, αρχιερέων κατάλογος, οσίων πάντων όμήγυρις Τού
των και αυτός θαρρών ταΐς πρεσδείαις ό σός διά την σην χάριν 
λεττουργός και σε κατά τοϋτο μιμούμενος τόν άραντα την άμαρ- 
τίαν τοϋ κόσμου, τοις αμαρτίας και αυτός αρας και τά παραπτώ- 
иата τοϋ λαοϋ τούτου, ον λόγοις άρρήτοις προνοίας ένεπίστευ- 

25σας τή έμή ταπεινότητα τφπελάγει προσάγω τών σών οίκτιρμών, 
και σοϋ δέομαι τοϋ την παλαιόν άράν άφανίσαντος και την ήμε- 
τέραν φύσιν άνακαινίσαντος, εκπλυνον και νϋν τόν έξ άφροσύ- 
νης προσγενόμενον ρύπον τώλαώ τούτφ καί τό αίσχος άνακαθά- 
ρας αυτών, «ττνεϋμα εύθές έγκαίνισον έν τοις έγκάτοις αύτών» 

3οκαι όός αύτοΐςμετάνοιαν εις σωτηρίαν άμεταμέλητον. 5

5. Έ ξ άρχής άνθρωποκτόνος είναι βέβαια ό Διάβολος, ό όποιος διά της 
παραπλανή σεως προκάλεσε τόν θάνατο του άνθρώπου.
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τίον άλλήλων καί χαίρομε για τις μεταξύ μας όχι μόνο συμφορές 
άλλά καί σφαγές, φέροντας επάνω μως όχι τή δική σου πλέον 
εικόνα, τού Πατέρα της άγάπης, άλλά, άλλοίμονο, εκείνου πού 
είναι άπό την άρχη άνθρωποκτόνος5. Τί χρειάζεται V άναφέρω- 
με τις επιορκίες μας, τις αισχρολογίες, τις αίσχρουργίες, τούς 
κρυφούς δόλους αναμεταξύ μας, τις άναμεταξύ μας συκοφαν
τίες, τούς φανερούς πολέμους άναμεταξύ μας, τις πλεονεξίες, τις 
άρπαγές;

5 Πράγματι έπέσαμε στο βυθό των κακών, πράγματι πε- 
ρισφιχθήκαμε σέ φοβερές άλυσίδες άμαρτημάτων. Έσύ μόνο 
μπορείς νά λύσεις πάλι τις άλυσίδες* εσύ μόνο μπορείς ν’ άνακα- 
λέσεις τις άμαρτίες. Ένθυμήσου λοιπόν τούς παλαιούς οίκτηρ- 
μούς σου. Ένθυμήσου τό άπό τούς αιώνες έλεος σου. "Οπως 
άπέστρεψες τό πρόσωπό σου καί έταραχθήκαμε γιά τις άμαρ
τίες μας, στρέψε τό πρόσωπό σου καί θά σωθούμε άπό τις δεή
σεις μας καί την απερίγραπτη άγαθότητά σου. Έχομε τον εντό
πιο καί δικό μας πολιούχο, τό μεγάλο θαύμα της οικουμένης, τό 
μέγα κόσμημα τών μαρτύρων σου, τον σέ όλα πολύν καί θαυμα
τουργό καί μυροβλήτη Δη μητριό πού πρεσβεύει υπέρ ήμών* 
συμφωνώντας μέ αύτόν σέ Ικετεύει καί ζητεί τό έλεος σου χορός 
τών Αποστόλων, δήμος μαρτύρων, στέφος προφητών, άθροι
σμα άρχιερέων, όμήγυρις όλων τών οσίων. Σ’ αυτών τις πρε
σβείες θαρρώ κι’ εγώ, ό σύμφωνα μέ τή χάρι σου λειτουργός 
σου, καί μιμούμενος εσένα κατά τούτο, ό όποιος έσηκωσες τήν 
άμαρτία τού κόσμου, έσηκωσα κι’ εγώ τά παραπτώματα τού λα
ού τούτου, τον όποιο μέ τούς άρρήτους λόγους της προνοίας έμ- 
πιστεύθηκες στην ταπεινότητά μου, τον οδηγώ στο πέλαγος τών 
οίκτιρμών σου* καί παρακαλώ εσένα πού άφάνισες την παλαιά 
κατάρα καί άνακαίνισες τή φύσι μας, ξέπλυνε καί τώρα τον ρύ
πο πού έχει προσγίνει στον λαό τούτο καί, άφού καθαρίσης τό 
αίσχος τους, «εγκαινίασε πνεύμα ευθές στά έκγατά τους»6, καί 
δώσε τους μετάνοια γιά οριστική σωτηρία.

6. Ψαλμ. 50,12.
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6 Ά πάλλαξον αντονς τής προς άλλήλονς έριόος. Κατάλ- 
λαξον αυτούς προς σεαυΐόν και άλλήλονς. Εύόόκησον αντονς έν 
ειρήνη καί όμονοίρ τον έξης βιώσαι χρόνον, υποταγήν καί ενμέ-
νειαν έργοις καί λόγοις ένόεικννμένονς την έποφειλομένην τε 

5 και προσήκονσαν πρόζ τε τούς θεοτάτους ημών βασιλείς, ονς έ- 
όικαίωσας βασιλεύειν επί τής γης, και προς την σην ίεράν * Εκ
κλησίαν και ημάς τους κατά την σην μόνην χάριν ταυτής προε- 
σιηκστας, ΐνα και βασιλείς και βασιλευόμενοι, και ποιμένες και 
ποιμαινόμενοι, προς έν βλέποντες, το σόν άγιον θέλημα, και υπό 

ίο σου ποόηγούμενοι, και την νϋν ενρωμεν ευζωίαν και της μελ- 
λουσης έπυτυχωμεν μακαριότητος, ής γένοιτο πάντας ημάς έπι- 
τυχεϊν, χάριτι καί οικτιρμοϊς και φιλανθρωπίρ τον συνανάρχου 
σου Παχρός, με& ου σοι πρέπει δόξα συν τφ παναγίφ και ζωο
ποιώ σου Πνευματι νϋν και άεί και εις τους αιώνας των αιώνων. 

15*Αμήν.
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6 ’Απάλλαξε τους άπό την ματαξύ τους έριδα. Συνδιάλ λαξέ 
τους προς τον εαυτό σου και μεταξύ τους. Ευδόκησε νά ζούν 
στον μέλλοντα χρόνο με ειρήνη καί ομόνοια, δείχνοντας υπο
ταγή καί εύμένεια με έργα καί λόγια, δπως είναι χρέος καί κα
θήκον, προς τους θειοτάτους βασιλείς μας, τους οποίους έδικαί- 
ωσες νά βασιλεύουν επί τής γής, καθώς καί προς τον ιερή 
Εκκλησία σου καί προς έμας πού μόνο κατά τή χάρι σου έγίνα- 
με προϊστάμενοί της. Έτσι καί βασιλείς καί βασιλευόμενοι, καί 
ποιμένες καί ποιμαινόμενοι, άποβλέποντας μόνο προς ένα, 
δηλαδή προς τό άγιο θέλημά σου καί καθοδηγούμενοι άπό σέ
να, καί την τωρινή εύζωΐα νά ευρωμε καί τή μέλλσυσα μακαριό
τητα νά έπιτύχωμε, με τή χάρι καί τούς οίκτιρμούς καί τη φιλαν
θρωπία τού συνανάρχου σου Πατρός, μέ τον οποίο σε σένα πρέ
πει δόξα μαζί μέ τό παναγίο καί ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα 
καί πάντοτε καί στούς αιώνες των αιώνων. ’Αμήν.



ΕΥΧΗ Г
ΕΠΙ ΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ

Κύριε ό  Θεός ημών, ό  υπάρχων προ των αιώνων και διαμέ- 
νων εις τούς αιώνας, ό τοσοϋτον ύπερδάλλων τη ευσπλαχνία 
δαον και τφ τής όυνάμεως άπεριλήπτω, ό  όιά τους άνεκδιηγή- 
τους σου οίκτιρμους κλίνας ουρανούς και καταδάς έπι την γη ν  

5και διά την τών άμαρτωλών σωτηρίαν ένανθρωττήσας, ό  την ήμε- 
τεραν άπαθανατίσας ήν προσελάδου φύσιν και μεΥ αυτής άνελ- 
θών δθεν και κατήλθες ως άν έξ ουρανών υπάκουης ιλεως τών 
εν συντετριμμένη καρδίςι δοώντων προς σέ· αυτός, δέσποτα τών 
απάντων, κλϊνον το ονς σου και έπάκουσον ημών τών αναξίων 

ίο δούλων σου, τών έμφραττομένων μεν το στόμα διά τό τής σννει- 
δήσεως αύτοκατάκριτον, τολμώντων δε όμως την δέησιν

”Ισμεν γάρ άναξίως πολιτενθέντες τής σής ύπέρ ημών μέ- 
χρις ήμάχν απορρήτου κενώσεως και τών μεγάλων έργων και λό
γων και παθημάτων και τήςμέχρις ςίδου συγκαταδάσεως και τής 

15ύπερδεδοξασμένης έπανελεύσεως άλλ* οίδαμέν σου και την άήτ- 
τητον φιλανθρωπίαν και την άδαπάνητον άγαθότητα- διό και 
προσρίπτομεν έαυτούς εις τό πέλαγος τών σών οίκτιρμών και ό- 
αολσγοϋμεν την δεσποτείαν, είκα ί τών σών άλλοτριούμεθα προσ
ταγμάτων διά τό πλήθος τών πλημμελημάτων ημών, καί δεόμεθά 

20 σου, μη άποστρέψης τό πρόσωπόν σου άφ’ ημών, μη δε άπορ- 
ρίφης ημάς άπό τοϋ προσώπου σου, μηδε παραδφς ημάς τοϊς 
κα& ημών μαινομένοις. Έπίδλεψον έφί ημάς ενσπλάγχνω σου



Γ  ΕΥΧΗ
ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙ ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ ΒΑΡΒΑΡΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1 Κύριε ό Θεός μας, πού υπάρχεις προ των αιώνων και 
διαμένεις ατούς αιώνες, πού διακρίνεσαι τόσο γιά την υπερ
βολή τής εύσπλαγχίας δσο και γιά την άσύλληπτη δύναμι, 
πού άπό τούς ανεκδιήγητους οίκτιρμούς σου έκλινες τούς 
ουρανούς και κατέβηκες στη γη και γιά τή σωτηρία των ά- 
μαρτωλών ένενθρώπησες, πού άποθανάτωσες την φύσι μας 
την οποία προσέλαβες καί μαζί της άνέβηκες εκεί άπό δπου 
κατέβηκες, ώστε άπό τούς ουρανούς νά άκούης εύσπλα- 
χνικά αυτούς πού φωνάζουν προς εσένα με συντετριμμένη 
καρδιά· εσύ, δέσποτα των δλων, κλίνε τό αυτί σου καί ακού
σε εμάς τούς άναξίους δούλους σου, πού έχομε σφραγισμένο 
τό στόμα εξ αιτίας της αύτοκατακρίσεως της συνειδήσεως, 
άλλ’ δμως τολμούμε ν’ άπευθύνωμε τή δέη σι. 2

2 Διότι γνωρίζομε δτι έπολιτευθήκαμε άνάξια προς τήν 
άπόρρητη κένωσί σου γιά χάρι μας έως εμάς, προς τό μεγάλα 
έργα καί λόγια καί παθήματα, προς τή συγκατάβασι έως τον 
"Αδη καί τήν ύπερδοξασμένη επιστροφή. ’Αλλά γνωρίζομε καί 
τήν αήττητη φιλανθρωπία καί τήν άνεξάντλητη άγαθότητα 
σου. Γι’ αυτό ριπιόμαστε στο πέλαγος των οίκτιρμων σου καί ο
μολογούμε τή δεσποτεία σου, άν καί είμαστε άποξενωμένοι άπό 
τά προστάγματά σου έξ αιτίας τού πλήθους των πλημμελημά
των μας, καί σέ παρακαλούμε, νά μή άποστρέψης τό πρόσωπό 
σου άπό μάς ούτε νά μάς άπορρίψης άπό τό πρόσωπό σου ούτε 
νά μάς παραδώσης σ’ δσους είναι μανιακοί άπέναντί μας* επί-
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ομμαη, έπιδε συμπαθώς επί την ήμετέραν ταπείνωσιν καί όεϊ- 
ξον άνωνέρους των τε ορατών καί αοράτων εχθρών, καί τών επι
κειμένων καί προσόοκωμένων δεινών. *Ένθες ήμϊν δύναμιν εξ 
ύψους- περιτείχισον ημάς τη ση παντοδυνόμφ δεξιά  φύλαξον 

5 ή μάς υπό την σκέπην τών πτερύγων σου*  κατοχύρωσον τη προς 
άλλήλους αγάπη καί ειρήνην άστασίαστον δώρησαι.

3  Προ όέ πάντων καί επί πάσι τον σόν φόβον καί την σην ά-
γάπην εν ήμΐν στηριξόν, ΐνα καί έφ3 ημάς δοξασθη το όνομά σου 
το άγιον, δτιμόνω σοί κατελείφθημεν καί προς σε μόνον βλέπο- 

ιομεν καί έπί σοίμόνψ πάσας τάς ελπίδας εχομεν καί σοί την δό
ξαν άναπέμπομεν συν τώ άνάρχψ σου Πατρί καί τώ ζωοποιώ 
Πνενματι νυν καί αεί καί εις τους αιώνας τών αιώνων.3Αμήν.
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βλεψε μ’ εύσπλαχνα μάτια προς εμάς, κύτταξε μέ συμπάθεια 
στην ταπείνωσί μας, καί δείξε μας άνωτέρους, τόσο άπό τούς 
ορατούς δσο καί άπό τούς άοράτους εχθρούς, καθώς καί 
άπό τά επικείμενα καί άναμενόμενα δεινά. Βάλε μέσα μας 
δύναμι άπό τά ύψη* περιτείχισε μας με τό παντοδύναμο χέρι 
σου* φύλαξε μας κάτω άπό τή στέγη των πτερύγων σου* 
κατοχύρωσέ μας μέ την άναμεταξύ μας άγάπη καί δώρισέ 

3 μας ειρήνη άστασίαστη.

Προ πάντων δμως καί επάνω άπό δλα στήριξε μέσα 
μας τον φόβο σου καί την άγάπη σου, γιά νά δοξασθη καί 
στήν περίπτωσί μας τό δνομά σου τό άγιο. Διότι σέ σένα 
μόνο έγ-καταλειφθήκαμε καί μόνο προς εσένα άποβλέπομε 
καί μόνο σ’ εσένα εχομε στηριγμένες τις ελπίδες μας, καί σέ 
σένα άναπέμπομε την δόξα μαζί μέ τον άναρχο Πατέρα καί 
τό ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αιώνες 
των αιώνων. ’Αμήν.



Ε Υ Χ Η  А '

ΕΠΙ ΑΝΟΜΒΡΙΑ

t Κύριε, ό Θεός ό παντοκράτωρ, ό  υπάρχων προ των αιώνων
και διαμένων εις τούς αιώνας ό  τα πάντα έκ μή δντων ττοιήσας 
και περιθείς αύτοΐς κύκλω τον ουρανόν εν συνέσει, ο στενάζων 
εν ϋόασι τα ύπερώα και τιθείς νέφη την έπίβασιν αύτοϋ, ό  άνά- 

5γω ν νεφέλας εξ εσχάτου της γης και ποτίζων όρη έκ των υπερώ
ων, ό  προσκαλούμενος το ύδωρ της θαλάσσης και προμηθώς 
αυτό πάλιν έκχέων επί πρόσωπον πάσης της γης ώς έκ καρπού 
των έργων σου χορτάζεσθαι αυτήν σου δεόμεθα και σε ίκετεύο- 
ΐιεν τον βραδύν εις οργήν και ταχύν εις άντίληφιν, μή άποστρέ- 

ιοψης το πρόσωπόν σου άφ1 2 3 ημών δεομένων σου διά τό πλήθος 
τών πλημμελημάτων ημών.

”Ισμεν άναξίως πολυτευόμενοι της σής υπέρ ημών απορρή
του κενώσεως και μέχρις ςίδου συγκαταβάσεως και τής ύπερδε- 
δοξασμένης έπανελεύσεως άλλ3 οϊδαμέν σου και τήν άήττητον 

15φιλανθρωπίαν και τήν άδαπάνητον άγαθότητα- διό και προσρί- 
πχοντες ή μας αυτούς εις τό πέλαγος τών σών οίκτιρμών, σοι τήν 
έκτενή ταύτην Ικεσίαν προσάγομεν, και σε παρακαλοΰμεν, μή 
άποστήσης τό έλεος σου από τών αίτούντων και προσδοκώντων 
έκ τής σής παντονργοϋ και παναγάθου προνοίας ύετόν άγαθό- 

2θτητος άλλ3 εντειλαι τάίς νεφέλαις τοϋ βρέξαι και όμβρον δοϋναι 
καρποφόρον ήμΐν, βροχήν έκούσιον άφορίζων τή κληρονομίςι

1. ψαλμ. 103, 3 .
2 . Ψαλμ. 103, 13.
3. Ψαλμ. 103, 13.



Δ' ΕΥΧΗ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ.

1 Κύριε ό Θεός ό παντοκράτωρ, πού υπάρχεις προ των 
αιώνων καί παραμένεις στους αιώνες, πού κατασκεύασες τά 
πάντα άπό τά μή όντα καί με σύνεσι τά περιέβαλες γύρω μέ 
τον ουρανό, πού στεγάζεις μέ ύδατα τά υπερώα του καί ορί
ζεις τά σύννεφα γιά νά έπιβαίνης1, πού άνεβάζεις σύννεφα 
άπό τά έσχατα της γης καί ποτίζεις τά όρη άπό τά υπερώα2, 
πού προσκαλεΐς τό ύδωρ τής θάλασσας καί προνοητικώς τό 
χύνεις πάλι επάνω στην επιφάνεια δλης τής γής, ώστε άπό 
τον καρπό τών έργων σου νά χορταίνη3. Εσένα παρακαλού- 
με καί εσένα ικετεύομε, τον άργό στήν οργή καί γρήγορο 
στην βοήθεια* μή στρέφεις τό πρόσωπό σου μακριά άπό μας 
πού σε παρακαλούμε εξ αιτίας τού πλήθους τών πλημμελη
μάτων μας.

2 Ξεύρομε δτι πολιτευόμαστε άνάξια τής άπόρρητης γιά 
χάρι μας κενώσεως καί μέχρι τού "Αδη συγκαταβάσεώς σου
καί τής ύπερδοξασμένης επιστροφής σου* άλλά γνωρίζομε 
καί τήν άήττητη φιλανθρωπία σου καί τήν άνεξάντλητη 
άγαθότητα. Γι’ αυτό ριπτόμενοι στο πέλαγος τών οίκτιρμών 
σου, σού προσάγομε τούτη τήν εκτενή ικεσία καί σε παρα
καλούμε νά μή άπομακρύνης τό ελεός σου άπό αυτούς πού 
κάμουν τήν αΐτησι καί προσδοκούν άπό τήν παντουργή καί 
πανάγαθη πρόνοια βροχή άγαθότητος* άλλά παράγγειλε 
στα σύννεφά σου νά βρέξουν καί νά μας δώσουν όμβρο καρ
ποφόρο, προσφέροντας στήν κληρονομιά σου εκούσια βρο-
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σου καί τον αύχμόν και την άλέαν εις ευκρασίανμετασκευάζων 
υγιεινήν και σωτήριον. Έμπλησον το τής γης πρόσωπον και- 
ρίως, ύετούς γονίμους αυτή καταπέμπων, ώς έξάγειν άρτον ήμϊν 
εις δρώσιν καί οίνον ευφραίνοντα καρδίαν ανθρώπου και χλόην 

5 τοϊς κτήνεσιν* ο ί γάρ οφθαλμοί πάντων εις σε έλπίζουσι, λαδεϊν 
παρά σοϋ τροφήν εις εύκαιρον, έπί οοίτε πεποίθαμεν καί εκτός 
σου άλλον θεόν ονκ οίδαμεν.

Συ γάρ ελεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις καί σοί 
την δόξαν άναπέμπομεν συν τφ άνάρχμ σου Πατρί καί τφ ζω- 

ίο οποιφ Πνενματι νυν καί άεί καί εις τους αιώνας των αίατνων. 
’Αμήν.
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χή καί μετατρέποντας την ξηρασία καί τον καύσωνα σ’ 
ευκρασία υγιεινή καί σωτηρία. Γέμισε εγκαίρως την επιφά
νεια τής γης, στέλλοντας σ’ αυτήν γόνιμες βροχές, ώστε νά 
έξαγάγη άρτο γιά διατροφή καί οίνο πού ευφραίνει τήν 
καρδιά τού άνθρώπου καί χλόη γιά τά ζώα4, διότι δλων οί 
οφθαλμοί σε σένα ελπίζουν νά λάβουν τροφή έπικαίρως 
άπό σένα4 5, σε σένα εχομε τήν πεποίθησι καί εκτός άπό σένα 
δεν γνωρίζομε άλλον θεό6.

Διότι εσύ είσαι έλεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός καί σε 
σένα άναπέμπομε τήν δόξα μαζί με τον άναρχο σου Πατέρα 
καί τό ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αιώνες 
των αιώνων. ’Αμήν.

4. Ψαλμ. 1θ3Λ4έ.
5. Ψαλμ. 103»27·
6. Ήσ. 26,13*



ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
Οι άριθμοί παραπέμπουν κατά σειρά γιά τα χωρία τής Γραφής στό κεφά
λαιο, τάν στίχο καί τη σελίδα πού εύρίσκινται, ένω γιά τά όνόματα καί 

πράγματα άπλως στη σελίδα πού ευρίσκσνται

1. Ευρετήριο χωρίων της Γραφής
Γένεσις

1 1 96
4 74
26 154.156
27 100.104.112.116.122.126

128.152154
28 128.152

2 2 236
7 100.132
15 426
17 130.132132134.136.356

3 1 124
1-6 370
6 130.396

7-8 134
14 502
19 132140.356

4 8 460
5 5 356
6 2 154502
9 25 224

14 20 326
"Εξοδος

3 26 398
20 4 486

5 486

7 490
8 492
12 494
13 496
14 502
15 500
16 502
17 502

21 16 496
23 4-5 502
25 17

Λευϊτικον
488

21 9
’Αριθμοί

496

17 23
Δευτερονόμιον

142

6 4 238.484
5 484
7 434
13 434

8 18 434
10 12 434

21 434
15 9 396
32 8 152
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Ίησαϋς Ναυη
1 6 316
5 14

Βασιλειών Α '
316

2 3 134
16 7

Βασιλειών Β'
498

6 6-7
Βασιλειών Γ

352

17 4έέ. 322
21έέ

Βασιλειών Δ '

332

19 8 318
4 34εέ.

Ψαλμοί

432

5 27 386
7 6 390

10 5 122
7 132

17 30 464
21 7 320
30 25 316
32 9 486
33 9 266.412
37 6 384.460
38 3 452

9 452
40 5 350
48 12 146
50 12 410.448

19 378
52 6 390
58 3 332
73 15 318

75 5 304.414.452
12 480

83 5 476
6 414

61 302
89 2 164

17 168.210
93 10 466
94 6 430

102 8 486
103 15 408

23 414.452
106 10 146

33-34 318
113 9 388
115 1 414
118 103 412
122 2 388
138 17 490

Π αροιμίαι Σολομώντος

8 30 116
Εκκλησιαστής

1 6 84

Σοφία Σολομώντος

1 7 82
13 16.140.132

6 17 456
13 5 180

Σοφία Σειράς

9 8 396
24 21 354

Μ ιχαίας

5 1 164
Ίω ηλ

3 1 168
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456
310

358.500
498
490

354.502
44&502

410
234
500
386

384.460
376

130.422
358.500
130.356

494
326
390
380
162
366

398.450
492
394
444.
254
27

158
254
254
496
498
382
366
468

370.498
122
234

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ζαχαρίας

ΉσαΕας

Ιερεμίας

Βαρσυχ

Δανιήλ

Μ ατθαίος

162

364
170
258
146
378

19
160
496
398
268
364

358
414

312495
258
364
410

466
488

318
33

13έ.
16
22
28
34
42

6 4
6
9
14
21
33

7 13
14

8 12
22

10 37
11 5

8
29

12 28
36
45

14 7-2
15 16
16 27έ.
17 Ιέ.

1-2
1-6
2
6

18 18
19 12

24
20 Ιέέ.
21 13
22 30

37-39
23 9

146
318
146

51.378.386.388.396.404
276.420

404.406.410.424
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9-10 496
24 30 490
25 26 276

3146 444
34 100
41

Μάρκος
486

1 15 146
9 Ιέ. 254

1-3 27
2-13 158
44 358
48 486

10 29ε. 502
12 29 238.484

30έ.
Λουκάς

122

1 78 146.158
20 380
22 414
26 374
29 500

9 28-36 158
32 254

10 27 122
42 370

11 20 162
12 15 382.458

18 382.458
14 33 410
15 21 428
17 21 17.148
18 28 370
19 8

Ιω άννης
326

1 14 258

16 208.454
3 34 194
4 23 150

23έ. 17
24 150
36 368

5 16-17 130
26 216
44 392

6 44 366
45 496
47 216
63 360
68 360

8 12 94
44 500

10 10 368
27έ. 216

11 25 110
45έέ. 460

14 6 150
11 214.222

16έέ. 408
21 148
23 148

15 1 366
Ιέέ. 374
5 366.500
26 116

17 2

Πράξεις

216

1 18 386
9 3-4 158

15 176
17 28

Ρωμαίους

456

1 19 178.464
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20 20.178. 2 16 360
25 102 4 13 414.450

6 14 396 5 2-3 158
7 10 360 19 366

23 438 7 10 354.376
δ 6 372 11 2 456

13 358 14 316
15 496
17 380 Γαλάτας
21 76 1 10 394.462
26 446 2 18 424

11 35 142 Έφεσίους12 2 476
21 502 1 10 286

13 14 394 21 264
15 2 312 23 82

Κορινθίους А ' 2 5 130
7 412

1 18 436 3 15 496
30 436 5 6 364

2 9 408446 14 356
6 15 496 19 338

17 50.166.366.428 32 428
7 29-31 372 6 12 390

34 372 17 464

10
35
24

498
312

Φ ιλιππησίους

31 394 2 16 456
12 8 204 3 20 372.390
13 3

7
148
434 Κολοσσαείς

14 15 150 1 12 304
15 25 362 2 9 214

50 284 3 5 380
16 13

Κορινθίους В '

316 11

Θεσσλονικεΐς Α '

286

1 3 366 4 4 498
14 96 17 362



544

Θεσσαλονικεις В'
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’Ιακώβου

1 9

Τιμόθεον Α '

500

1 17 220
19 392

5 3 376
6 12δ
14 370

6 δ 45δ
9

Τιμόθεον Β'

3δ2

10 3δ0
2 5 462
4 1

Εβραίους

4δδ

7 462
1 3 3δ6.4δδ

14 126
6 20 362
δ 1 144

10 31 364
12 14 39δ.500

1 15 502
4 4 372
5 20

Πέτρου Α '

312

1 19 414
2 11 356
3 15 174
5 1

Πέτρου Β'

362

1 4 200
1δ 25δ
19 414.452

3 16 352
2 20

Ίωάννου Α '

474

27 474
4 16 14δ

20 46δ
5 16-17

Ά ποκάλυψις

354

1 4-5 162
10 492

20 14 35δ.362
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2. Ευρετήριο χωρίων τής Γραφής

А

Α βραάμ 142 310.326. 
αγαθοεργία 382 466. 
άγαθότης 108.110.112 114.116.118. 

170.178.180.184.188. 190. 522 
526.534

άγαλλίασις266.
αγάπη 122134.148.333.348.354.4ia  

426. 436. 448. 450. 466. 468. 476. 
488. 490. 494. 496. 498. 518. 526. 
532

άγγελος 118. ,120.122 126.128.150. 
152.154.156.168.170. 322. 332. 
342 362 384.416.444.484.514. 

άγεννησία230.
"Α για άγιω ν488. 
αγιασμός 142 
αγνεία 500. 
αγρυπνία406. 
αγχίνοια 314.
Α δάμ  140.142144.356. 
αδης360.516.530.534. 
άδικία122 
άδοξία 94. 
αθανασία 126.142 
άθλιότης146.172 
άθυμία408 
Α θω ς 274.294. 
άϊδιότηςΙΙΟ . 
αίμα (Χρίστου) 524. 
αίσχρουργία498.526. 
αισχύνη 134.466.490. 
ακαθαρσία 192 
ακακία478. 
ακαταληψία 200.
Ά κινδυνιανοΙ 176.230. 234.246. '256.

Α κίνδυνος 156.160.162 164.168.176. 
180.192.194.196. 204. 206. 224.
22& 236.242 246.248.250.260. 

άκτημοσυνη 384.410.412 
Α λέξανδρος ό Μ έγας468. 
αλήθεια 74.94.106.134.15α 202 210.

380.396.416.496.524. 
άλλοίωσις 274.332 
Άμαληκ306
άμάρτη μα,- τα  144.426.498.526. 
αμαρτία 130.192 366. 416. 422 466.

492500.502522524. 
αμαρτωλός,- οί 312 358.530. 
άμεριμνία42 
ανάθεμα 256.
άνάλαβος, ένδυμα μονάχου, 476. 
άνάστασις (Κ υρίου) 358. 360. 362. 

524.
άνθρωπαρέσκεια 392
άνθρωποκτόνος 500.526.
άνομη μα 396.
άνομος,- οι 490.
άνυ αππόδοσις364.466.
άνάλη/ψις534.
άπσγνωσις366.
άπλότης112438.
άποστασία128.
άπώλεια376.496.
Α ραβες 280.
Α ρειος156
άρέσκεια ανθρώπινη 476. 
άρετη 92 94.2110.120.136.148.1172. 

266. 274. 308. 316. 318. 322 370. 
378. 386.388. 398. 404.410. 412 
418.44& 474.478.

’Αριστοτέλης 86.102 
αρπαγή 380.502 526.
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Α ρχαί (ούράνιαι) 514.
<*ρχιερωαύνη 516.
Ασέβεια 22& 246.248.
5Ασία 288.
άσχημσσύνη 158.390. 
ατιμία 3?4. 
α6τάρκεΐα458. 
αύτεξρύσιον 364. 
αύοαγ αθότη ς 264. 
αύτοζωη ΐ86.αύτομεωία 406.40& 
αύτομετοχη 184.186. 
αφθαρσία 360. 
αφροσύνη 384.458.460.526.

В

βάπτισμα416.524.
Βαρλαάμ 160.168.176.178.180. 204.

218.224.228.242.260.
Βαρλαμίται 186.228.
βασιλεία Θεού 460.
βασιλεία (των ουρανών) 146.378. 380.

381 386.398.400.402. 
βασίλεισν ειρηνικόν 518. 
βασίλειον ίεράτευμα 514.
Βασίλειος ό Μ εγας 160.161164.168. 

178.186.206.208. 226. 228. 250. 
254.421 

βασκανία411 
βλακεία390. 
βουλή θεία 244. 
βρυγμός όδόντων446.486.

Γ

γαλήνη 518. 
γάμος άφθαρτος498. 
γαστριμαργία394. 
γέεννα πυροζ358.500. 
γένεσις κόσμου 74.
Γιεξή 384.

$46

γνώσις 106.114.121156.226.268.420.
424.464.466.494. 

γνώσεως πρακτικόν 461 
γνώσις σωτήριος 101 
Γρηγόριος ό Θεολόγος 158.161 201 

206.210.231234.236.254.

Δ

Δαβίδ 164.168.318.331 490. 
δαιμόνον,- α 161330. 
δαίμων 334.441 464.
Δαμασκός 158.
Δανιήλ 318 334.
Δη μήτριος ό Μυροβλήτη ς 526. 
δημιουργεΐν 198.236.248.
Διάβολος 381488. 
διάκρισις 176.180.181 
διαφθορά 106. 
δικαιοκρισία364. 
δίκαιον (τό) 76. 
δικαιοσύνη 131146.
Διονύσιος (’Α ρεοπαγίτης) 180.184.

186.201224.350. 
διπλόη 221 
δόλος 526.
δόξα (Θεοί), Χ ρίστου, Π νεύματος) 

94.134.256.391394.430.470.504. 
520.531536. 

δόξα απόρρητος 421 
Δυνάμεις (ουράνιοι) 514 
δύναμις (Θ εοϋ, θεία) 190. 200. 204. 

224.
δύναμις δημιουργική 190. 
δύναμις προγνωστική 190 
δύναμις συνεκτική 190. 
δυναστεία (θεία) 520. 
δυσσέβεια 216.2Α6.248.258. 
δυσχέρεια370.
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Ε

Εβραίος,- οι 160. 
εγκράτεια 372.406
είκών (κατ’ εικόνα Θεού) 100.104.

116.122126.12& 158.488. 
ειρήνη 162.444.524.528.532. 
έκπορεύειν 196. 
ελεημοσύνη 490. 
ελευθερία 370.466.
Έλισσάϊος332
έλλαμψις 154.156.158.160.256. 258. 

268.
Έ λλη ν,- ες 76.84.102.436.462 
έλττίς376.446.532 
’Εμπεδοκλής 102 
ένδεια 382 384.
ενέργεια (θεία, Θεού, Χριστού, Πνεύ

ματος) 106.108.158.160.162164. 
166. 168.176.178.180.182 190. 
194.196.198. 200. 208. 210. 212. 
214. 222. 224. 226. 228. 230. 232.
234. 236. 240. 242. 244. 246. 250. 
252.420.

ενέργεια άκτιστος 194. 
ενέργεια δημιουργική 192.198. 
ενέργεια εποπτική 180. 
ενέργεια ούσιοποιός κα ί ζω οποιός 

καί σοφοποιός καί απλή καί ποι
ητική καί συνεκτική των κτιστως 
δντων 184.190. 

ενέργεια συνεκτική 184.200. 
εντελέχεια440. 
εντολή Θεού 144.148.
Έ νώ ς142
ενωσις 176.180.184.188.264.360. 
Έ νώ χ 142. 
έξεις άτιμαι 442. 
έξις προς κακίαν454.

Έξουσίαι (ουράνιαι) 514. 
έπίγνωσις αλήθειας 524. 
επιθυμία380.384.386.394.502. 
επιμιξία 370. 
επιορκία 526. 
έρως 382.
έρως άνωτάτω 116. 
έρως δύσερως 458. 
έρως θείος 116.
Εύα30& 502 
ευδαιμονία 438. 
ευεξία402. 
ευεργεσία292. 
ευζωία 528. 
ευθυμία 374. 
εύκλεια προγόνων 388.
Ευκλείδης 102. 
ευκρασία 536. 
ευλογία 142402 
εύμένεια528.
Εύνομιανοί 228.230.
Εύνόμιος 178.228.260. 
εύπείθεια374.378. 
ευπορία 378.
Ευρώπη 2 8 8 m  260.502 518. 
εύσπλαγχνία 428.522 530. 
ευτέλεια 378.388.422 
ευφροσύνη 428. 
ευχαριστία 412 
έωσφόρος 516.

Ζ

Ζακχαίος 326.
ζηλοτυπία 308.
ζόφος αιώνιος 128.
ζωή 106.108.110.124.136.214.216.

218.222 224.360.364 
ζωή αιώνιος 120.368.426.502
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ζωή αληθινή 120. 
ζωή προαιώνιος 212. 
ζωώσεις 188.

Η

ηδονή 130.136.268 290.328.376.401 
426.440. 

ήδυπάθεια476.
Ή θάμ318.
Ή λιος 318 331 
Η ρώ δης 491 
Ή σαΐας 160.161

Θ

Θαβώρ 256.
θάνατος 131140.141144.146. 340. 

354. 356. 358. 360. 362. 364. 422. 
444.466.478.480.490.501 524. 

θαυματαποιΐαι 454. 
θεαρχία 180.
θέλημα θειον 184.188. 286. 328. 464. 

466.484.528.
θελησις (ΘεοΟ) 190.196.198.251 
θεογνωσία 141 
Θεόδωρος ό Στουδίτης476. 
Θεόδωρος ό φιλόσοφος434. 
θεοκτσνία 391 460. 
θεολσγία78184. 
θεολογία αποφατική 226.228 
θεολογία καταφατική 226.
Θεός 76.78.96.100.104.106.118120. 

122.124.126.128.130.132.136. 
138.140.142.144.146.148.151 
154.158.160.162.166.168.170. 
172.174.176.178.180.182.184. 
186.188.190.192.194.196.198. 
200. 202. 204. 206. 208. 210. 212. 
214. 220. 222. 226. 228. 230. 232.

236. 238. 240. 241 244. 246. 248. 
250. 251 254. 256. 258. 260. 276. 
278 280. 281 284. 286. 288. 290. 
291 294. 296. 298. 306. 308. 310. 
311 314. 320. 324. 326. 328. 331 
340. 341 344. 348 350. 354. 361 
364. 366. 370. 376. 378 380. 381 
384. 388. 391 394. 400. 401 408 
410. 411 414. 416. 421 426. 428 
430. 441 444. 446. 448. 450. 451 
454. 460. 461 464. 468. 470. 474. 
476. 478 480. 481 486. 488. 490. 
494. 496. 498 500. 501 504. 516. 
521 524.

θεατής 180.181200.214.231254.256.
258484.490.520.

Θεοτόκος 288.290.311
Θλ1'ψις421
Θνητότης360.
Θράκη 336.
Θρόνοι (ουράνιοι) 514. 
θυμηδία πνευματική 406. 
θυμός 364.

I
Ιάκω βος (Ά δελφόθεος) 254. 
ιεραρχία υπερκόσμιος 514. 
ίεράτευμα βασίλεισν 514. 
ίερεϊον άμωμσν 514.
Ιερεμ ίας466. 
ίερολσγία478.
Ιερουσαλήμ 158 
Ίεσσαί 160.
Ίησοΰς Χ ριστός 162. 362. 366. 490.

494.504.
"Ικαρος 321 
ικεσία 490.516. 
ίλαρότης406.
Ιούδας 384.
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ϊσομοιρία86.
Ισραήλ 134.418.
Ιω άννης Βαπτιστής 194.
Ιω άννης Δαμασκηνός 166.172. 234. 

236.250.256.
’Ιωάννης (ό Ευαγγελιστής) 254. 258. 

358
’Ιωάννης της Κλίμακος406.
’Ιωάννης (Φιλόσοφος) 434.
’Ιω άννης (Χ ρυσόστομος) 158.166.

170.194.204.256.352
Ίώβ318.

К

καθαρότης 146.168.368.418.420. 
Καιν
κακία 112124.172 246.298.326.362 

418.450.454. 
κακοδοξία 258. 
κακοπάθεια396.398.406. 
κάλλος θειον454. 
καπηλεία 380.
καταδίκη 144.224.408.438.446. 
κατακλυσμός 522 
κατάνυξις 392 408. 
κενοδοξία 386.388. 
κένωσις530.534. 
κληρονομιά (θεία) 494.496.516. 
κλοπή 380. 
κόλασις 362 406.466. 
κόλασις αιώνιος426.486.500. 
Κορίνθιοι148. 
κουκσύλιον 476.478.
Κρήτη 288L 290. 
κρίσις (μέλλουσα) 438.
Κυρικακή 492 494.
Κύριλλος ^Α λεξάνδρειάς) 166. 214.

216.218.220.222 224.228.250. 
Κ ύριος 130.132.134.148.166.170.

238. 254. 256. 258. 266. 316. 328. 
334. 352 356. 362. 364. 370. 372 
374. 376. 384. 386. 388. 390. 394. 
398. 400.402 406. 412 424. 428. 
430. 466. 480.484. 490. 492 500. 
504.514.534.

Κυριότητες (ουράνιοι) 514.

А
λαμπρότης 4168.192 210.256. 
λαός περιούσιος 514.
Λιβύη 288. 
λιχνεία 302
Λόγος 114.116.126.158.258.338.436.

454.484.486.488.
Λόγος τού Θεού 488.
Λουκάς 162 380. 
λουτρόν παλιγγενεσίας496.
Λυγκεύς 338. 
λύπη 142354.376.424. 
λύπη κατά Θεόν426.

Μ

μακαριστής 172 404.528. 
Μακεδόνες468. 
μακροθυμία366.402 
Μ άξιμος (ό 'Ο μολογητής) 176.186. 

208.210.
Μ αρία (αδελφή Λαζάρου) 354. 
Μ αρίνος 102 
Μ άρκος 422 
Μ ασσαλιανοί 206.
Μ ατθαίος 162 
μεγαλειότης 178.514. 
μεγ αλοδωρεά 148. 
μεγαλωσύνη 144.386.488.524. 
μέθεξις 170.186.194. 230. 252.444. 

514.
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Μελχισεδέκ 142.326.
μεριστόν 208.
μετάδοσις 190.
μεταμόρφωσις 260.
μετάνοια 130.142.144.146.148. 364.

400.426.444.478.526. 
μετουσία 170. 
μετοχή 184.186. 
μιαιφονία 460. 
μίσος 148.
Μ ιχαίας 162. 
μνηστεία Ιερά 412.428 
μυστήριον428.454. 
μωρία 314.436.
Μ ωυσης74.96.152.168.236.488 

N

Νείλος 416. 
νεκρωσις 124.130. 
νηστεία372 396.
Νικόλαος (άγιος) 282 284.286.288. 
νόμος 74.
νόμος της αμαρτίας 438. 
νόμος του νοός438 
Νους 126.
Νώε 142

b-d

Ξένη (όσία) 348.
ξυλον (του παραδείσου) 134.136.

Ο

οδύνη (μελλσυσα)446.
Ό ζά ν352
οικονομία σωστική 142 
οίκτιρμοί 516.530. 
ομογνωμοσύνη 518.

ομόνοια 528. 
όμοούσιον236. 
όμοίωσις (Θ εσϋ) 154.168. 
οργή 500.534. 
όρκος 490.492 
"Ορος Θαβώρισν 254. 
ουσία (Θεού, θεία) 156.166.178.180. 

194. 196. 198. 200. 202 206. 208. 
214. 220. 224. 228. 230. 232 234. 
238. 240. 242 244. 246. 248. 250. 
252254.256.258.260. 

ουσία άκτιστος194. 
ουσία άμέθεκτος 208 
ουσία του Πνεύματος 482, 
ουσία τρισυπόστατος 230. 
ουσιώσεις 188.190.

Π

πάθημα,-τα352 490.514.530. 
πάθος 138.382 390.408. 
παλιγγενεσία 358 494. 
παράβασις 120.138 168.356.360. 
παράδεισος 134.144.146. 312 364.

378.412 
παραίνεσις 120. 
παράκλησης366.408.424.426. 
Παράκλητος 116.430.446. 
παράπτωμα,- τα  130.526. 
παρθενία 372 374. 498 
παρρησία 428.490.
Πατήρ 114.116.148.150.164.190.196. 

210. 212 214. 216. 218 222 224. 
228. 230. 232 238. 336. 374. 430. 
448. 454. 470. 484. 488.498. 516. 
518

Π αύλος 148.158.166.178. 204.284. 
354. 358. 372 376. 380. 382 390. 
394.422428.462 

Παύλος Ά σάνη ς 474.
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πειρασμός 392.
πένθος 408.410.420.424.426.490. 
πένθος μακάριον 412 
πενία 94.
περιπλάνησις 410. 
περιτομή 400. 
περιτομή πνευματική 402 
περιφάνεια374.
Πέτρος 254.352 360.370.
Πέτρος ’Αθωνίτης 274. 282 284. 286. 

288. 290. 290. 292. 294. 296. 302. 
306. 314. 316. 320. 322. 334. 336. 
340.

πίστις 126.154.206.320.516.524. 
πλάνη 94.246.312 392486.
Πλάτων 102174. 
πλεονεξία 380.458.502 
πλημμέλημα 530.534. 
πλησμονή 138. 
πλούτος 94.368 374.382 
πλούτος αδαπάνητος 422 
πλούτος πνευματικός 386. 
πλούτος χριστότητος 412 
Πνεύμα άγιον 76. 96.114.116.118. 

126.150.160.162.164.168.174. 
186. 190.194.196. 204. 210. 212 
214. 218. 224. 226. 232 234. 236. 
238. 240. 254. 322. 338. 410. 416. 
418. 428. 446. 448. 464. 470.484. 
486.496.498 504.518. 

πνεύμα βουλής 160. 
πνεύμα γνώσεως 160. 
πνεύμα εύσεβείας 160. 
πνεύμα ισχύος 160. 
πνεύμα σοφίας 160. 
πνεύμα συνέσεως 160. 
πνεύμα φόβου 160. 
πόθος 134.
πολλιτεία θεάρεστος480.

■ /
' '  w  ^  ^

πονηριά 108.112 
πρακτικόν της γνώσεως 462 
προαίρεσις 172 380.382.388. 
προγινώσκειν 198 
πρόγνωσις 168186.198 
πρόνοια 176.198.288 382 526.534. 
πρόνοια δημιουργική 198 
πρόοδοι 180.182 202 
προορισμοί 184. 
προπάτορες 138.140. 
προσευχή 270.376.396.398 412 416. 

418468
προσκύνησις 504. 
πρόσλημμα 162 484.
Πρωτευς316.
Πτολεμαίος 102
πτωχεία 378 384. 394. 398 410. 420. 

422
πτωχεία κατά κόσμον404. 
πτωχεία μακαριστή 424. 
πτωχεία πνευματική 404.406.402 
πτωχεία σωματική 406.

Ρ

ραθυμία420..
Ρωμαίοι 518 520.
Ρώμη 286.

Σ

Σαβέλλιος 224.246.250. 
Σατάν128.120.
Σεραφίμ514.
Σήθ 142152154.
Σήμ502 
Σολομών 84.116.
σοφία 78.106.110.116.122 134.142 

144.160.170178 436.464.468 
σοφία άληθής 100
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σοφοποίησις 188.190. 
στενοχώρια 422.
συγκατάβ ασις 146.170.522.530.534. 
συκοφαντία 146.526. 
συμβεβηκός 232.234.242.244. 
συμβουλή ζωοποιός 132.134. 
Συμεώνης282 
συμμαχία (Θεοί)) 52α 
συμφορά 526. 
συνάφεια204. 
σχήμα μοναχικόν476.
Σωκράτης 102 
Σωτήρ488504.
σωτηρία 126. 330. 374.376.404.426.

476.488.494.520.526.530. 
σωφροσύνη 314.398.

Τ

ταυτάτης (ουσίας) 208. 
ταπεινότης 526.

ταπείνωσις 266.378.396.398.402 
406.410.478532 
τεκνογονία394. 
τελειότης270.300. 
τελείωσις 154. 
τρυφή 372 458

Υ

ύβρις146.500. 
υιοθεσία496.
Υ ιός 114.116.148 154.164.190.196. 

210. 212.214. 216. 218. 220. 222. 
228. 230. 232 238. 240. 290. 362. 
366.380.430.486. 

ύπακοή360 
ύπερηφανία392 
ύπερου σιότης220. 
ύπόκρισις312378.386.

υπομονή 402 424.
ύπόστασις 114.118.166.168.180.182 

188. 200. 204. 206. 210. 214. 222 
234.238242246.250. 

υποταγή 386.

Φ

φαντασία 124.200. 
φειδωλία380. 
φθόνος 392 460. 
φθορά 436.
φιλανθρωπία 140.142 146. 362 364. 

366. 368 468 478 488 504. 514. 
520.528530.534. 

φιλαργυρία380.382 
φιληδονία 394.442 
φιλία372 494. 
φιλοδοξία 386.440. 
φιλοκοσμία372 
φιλοκτημοσύνη 380. 
φιλοσοφία 102434.436. 
φιλότης372
φόβος 132406.448 478 480.490.518 
φόβος κατά Θεόν426.
Φθόνησις464.
Φρενοβλάβεια254.
φύσις (Θεοϋ, θεία) 1164.166.192196. 

204.234.
φύσις τρισυπόστατος206. 
φως άκρότατσν 170. 
φως απόρρητον 94. 
φως ζωής 94. 
φως θαβώριον258.
Φως τής χάριτος 524.
Φωτόκωμις336.338.

Χάμ502

X
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χαρά428.448.
χάρις 166.192.208. 244.252 256.310.

438.504.524. 
χάρις κτιστή 426. 
χάρισμα 168.268.326.410.448. 
Χερουβίμ488.514. 
χρίσμα άγιον474.
Χριστιανός,- οί 106.
Χρυσόστομος Ιωάννης 158.166.170. 

194.204.256.352
Χριστός 76.130.148.162168.176.194. 

210. 258. 286. 318. 328. 334. 350. 
352. 354. 356. 360. 366. 370. 374. 
380. 382. 394. 402. 404. 424. 434. 
438. 458. 462 470. 474. 480. 488. 
490.492 494.496.498.500.502 

χριστότης 412 416.426.524.

Ψ

ψυχή 76.78. 80, 92 94.104.108.118. 
122 136.138.152. 268.270. 274. 
290. 298. 324. 332. 338. 348. 354. 
356. 360. 362 364. 370. 374. 378. 
380. 382 386. 390. 394. 398. 400. 
404. 406. 408. 410. 412 414.426. 
434.43& 442 450.494.496.502 

ψυχή ανθρώπινη 80. 
ψυχή κοσμική 76.80. 
ψυχή λογική 90.112128.

Ω

Ω ριγένης 352
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3. Ευρετήριο Πατέρων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Κηρυκπκόν εις τον Ευαγγελισμόν 2έ PG 28 920BCD
Σελίς

214
Προς Έ λληνας 32 ε. PG 25 152
ΠρόςΣεραπίωνα 1,9 PG 26 172

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Εις την Έξαήμερον 1,4 P G 29 12С 76
» » 2,5 P G 29 37-40 442

Επιστολή 234,1 PG 32 269Α 240
» 234,1 PG 32 869ΑΒ 208

Ερμηνεία εις Ψαλμσν 5 P G 29 317Α 254
» » » 8 P G 29 146
» » » 44,5 P G 29 400С 254
» » » 44,5 PG 29 400С 256

Και?Εύνομίσυ 2,32 P G 29 648Αέ 178
» » 5 P G 29 413Β 216
» » 5 P G 29 689С 226
» » 5 P G 29 716CD 162
» » 5 P G 29 772С 226

"Οτι συκ εστιν αίτιος των κακών ό Θεός 7, PG 31 345Α 358

Περί αγίου Πνεύματος 9,22 PG 32 186 168
» » » 9,22 PG 32 108С 206
» » » 9,23 PG 32 168
» » » 19,49 PG 32 156D 160

’Ανατρεπτικός προς Εύνόμισν 4, P G 29 689С 250

Υπόμνημα είςΉ σάίαν, προοίμιον3, PG 30 121С - 124Α 192
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

“Επη Δογματικά 4, 83 PG 37 442Α 202

Λόγος 20,6 PG 36 118
Λόγος 28,19 PG 36 52Β 258
Λόγος 29,3 PG 36 96ΑΒ 236
Λόγος 30,21 (Θεολογικός4ος) PG 36 132Β 206
Λόγος 31, 5 ( » 5ος) PG 36 137 234
Λόγος 31, 6 (  ̂ » 5ος) PG 36 14QA 234.236
Λόγος 38,11 ( Εις Θεοφάνεια) PG 36 324Α 210
Λόγος 38,12 ( »β ) PG 36 324С 136
Λόγος 39, 9 (Είς τά αγία Φώτα) PG 36 344Β 158
Λόγος 40, 5 (Ει'ςτό Βάπτισμα ) PG 36 364Β 156.170
Λόγος 40, 5 ( » » » ) PG 36 364С 170
Λόγος 41, 3 PG 36 431С 162
Λόγος 42,15 PG 36 476Α 228
Λόγος 44, 3 Εις Καινήν Κυριακήν PG 36 609Β 168
Λόγος 44, 3 » » » PG 36 609С 170
Λόγος 45, 2 PG 36 624С 170
Λόγος 45, 8 PG 36 632D 13

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ

Εϊςτά"Α σματα 6 Jaeger VI, 173 118
’Επιστολή PG 46 1089 С 204
Περί κατασκευής του ανθρώπου, 4 128

» » » » 130
Π ρός’Αβλάβιον PG 45 125С 210
ΠρόςΕύνόμιον 12 PG 45 11Q5C-1108B 180

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΦΩΤΙΚΗΣ

Κεφάλαια 89 Ε. des Places 1266,149-150 418
Κεφάλαια 89 Ε. des Places 1266, 150 418

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

PG 3Περί θείων ονομάτων 1,1ε. 436
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Περί θείων ονομάτων 2,1 PG 3 652Α 180
» » » 2,3 PG 3 640Β 110
» » » 2,5 PG 3 64 ΙΑ 160
» » » 2,5 PG 3 641D -644Β 180
» » » 2,5 PG 3 644Α 188.190
» » » 211 PG 3 649Β 180
» » » 211 PG 3 652Α 176
» » » 3,50 PG 3 588Α 200
» » » 4,1 PG 3 693Β 110
» » » 4, Ιέ PG 3 693Β 112
» » » 4 ,8 PG 3 704D 156.170
» » » 4,11 PG 3 708С 350
» » » 4,15 PG 3 713 190
» » » 4,19 PG 3 716С 202
» » » 5 ,1 PG 3 816Β 202
» » » 5 ,8 PG 3 824С 184
» » » 8 ,2 PG 3 889D 226

Περί ουρανίου ιεραρχίας 4 ,1 PG 3 177С 230

Διαθήκη

Περί ψυχής
» » 45

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΠΉΣ

PG 99

ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΗΘΑΤΟΣ

1816С 476

120
128

ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ

’Ασκητικά, Λόγος 32, Φιλοκαλία 8Β, σ. 82 418

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Διαλεκτικά 5,1-2 Kotter 7,8 ΕΠ Ε τ.2  σ. 901. 232
Έ κδοσις ’Ορθοδόξου πίστεως 2 PG 94 174
Έ κδοσις ’Ορθοδόξου πίστεως 8 PG 94 813 246
’'Εκδοσις’Ορθοδόξου πίστεως 8 PG 94 813ΑΒ 252
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Έ κδοσις ’Ορθοδόξου πίστεωζ 59 PG 94 7-9 καί 37 166
» » » 59 PG 94 948Α 236.252
» » » 59 PG 94 1048Α 234
» » » 74 PG 94 1104Α 236

Λόγος εις την μειαμόρφωσιν 12 PG 96 564
492

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ 458

Κλίμαξ 6 PG 88 769Β

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ό μιλία εις Ψαλμόν 44,3 PG 55 186 166
Ό μιλία 14 εις’Ιωάννη ν 1 PG 59 9 208

» 14 » PG 59 41-92 208
» 30,2 » PG 59 174 194

Παραινετικός προς Θεόδωρον АД1 PG 47 292 256
Περί αγίου Πνεύματος 3 P G 52 817 204
Ύπόμνη μα εις Ή σάίαν PG 56 88 170•

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Θησαυροί 14 PG 75 233Β 216
» 14 PG 75 233ВС 216
» 14 PG 75 236ВС 218
» 14 PG 75 236С 218
» 14 PG 75 240Α 220
» 14 PG 75 241CD 222
» 14 PG 75 244Β 222
» 14 PG 75 244ВС 214
» 18 PG 75 312С 166.196

18 PG 75 312С 250
» 31 PG 75 444ВС 222
» 31 PG 75 448D 228

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΚΥΘΟΠΟΛΠΉΣ

Βίος Ευθυμίου 8, Φιλοκαλία 5,36 324
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ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Ζήτησις (διάλεξις) μετά Πύρρου PG 91 297Α 168
Κεφάλαια Θεολογ ικά 1,48 PG 90 1100CD 186

» » 1,50 PG 90 1101ΑΒ 186
Περί αποριών PG 91 1253D 168210

» » PG 91 1308Α 208
Προς Θαλάσσιον 29 PG 90 320Α 208
Σχόλια εις τό περί θείων ονομάτων PG 4 221ΑΒ 188
Προς Μαρίνον PG 91 33Α 168210

ΜΑΡΚΟΣ ΕΡΙΗΜΓΓΗΣ

Περί των οίομένων έξ έργων δικαιοΰσθαι 211, PG 65 264CD 424

ΝΕΙΛΟΣ (ΕΥΑΓΡΙΟΣ)

Κεφάλαια πρακτικά προς Άνατόλιον PG 40 1244A 416
Περί των οκτώ λογισμών 18 PG 79 1221Β 416
Περί υπεροχής ήσυχαζόντων 20 PG 79 1083CD 398

ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

Υπόμνημα εις τον άγιον Ευαγγελιστήν Ίωάννην P G 116 685D 258

ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Η θικός Λόγος Δ ' 17έ., Φιλοκαλία 19 Β, σ. 382 398
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7-73
1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΕΡΙ ΙΏΝ 150 ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7-34

Τίτλος καί επιδίωξις του έργου 7
Περιεχόμενα Κεφαλαίων 9

Κεφάλαια φυσικά (1 - 33) 9
Κεφάλαια θεολογικά(34-40) 13
Κεφάλαια ηθικά τε καί πρακτικά (41 - 67) 14
Κεφάλαια καθαρτικά της Βαρλααμίτιδος λύμης (68-150) 18
Χρόνος συγγραφής 28

Τό κείμενον 31
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜ

ΜΑΤΩΝ 35-73
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του 39
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νουν σχόλης 48

δ. Πρός’Ιωάννην καί Θεόδωρον τους φιλοσόφους 55
ε. Προς τον Παύλον Άσάνην, Περί του Μεγάλου

Σχήματος 62
ς. Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας 65
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 70

ΚΕΙΜΕΝΟ - Μ ΕΤΑΦ ΡΑΣΕ 74-505
Α\ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΓΗΚΟΝΓΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΙ

ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΡΛΑΑΜΙΤΙΔΟΣ ΛΥΜΗΣ 74
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В’. ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 264-505
1. ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 264
2. ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΚΑΙ ΙΣΑΓΓΕΛΟΝ ΒΙΟΝ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΠΩ ΟΡΕΙ ΤΩ ΑΘΩ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ 274

3. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΜΝΟΤΑΤΗΝ ΕΝ ΜΟΝΑΖΟΥΣΑΙΣ ΞΕΝΗΝΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΉΚΤΟΜΕΝΩΝ ΕΚΊΉΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ ΣΧΟΛΗΣ 348
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ΡΟΝ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ 434
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