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Ω ν  ο  λ ο γ ο ς  α ρ ε τ α ι ς  ω ρ α ι ζ ε τ α ι ,  τ ο υ τ ω ν  ο  ν ο υ ς  γ ν ω σ τ ι κ α ι ς 
ε π ι λ α μ π ε τ α ι  χ α ρ ι σ ι ν ,  ε ξ ι σ τ ω σ α ι ς  λ η θ η ς  α π α σ η ς  α υ τ ο ν ,  ω σ π ε ρ 
ε κ ε ι ν ο ν  α π α τ η ς  ε κ ε ι ν α ι ,  κ α ι  π ρ ο ς  μ υ η σ ι ν  α γ ο υ σ α ι ς  τ ο υ  κ ρ υ φ ι ο υ 
τ ο σ ο υ τ ο ν ,  ο σ ο ν  α υ τ ο υ  δ ι ’  η μ α ς  ε κ φ α ν θ ε ν τ ο ς  π ρ ο ς  μ ι μ η σ ι ν 
ε π α ν α γ ο υ σ ι .  Τ ο υ τ ο  ε ν  Π ν ε υ μ α τ ι  α γ ι ω  π α ρ ε δ ε ι ξ α ς ,  ο ι ς  α υ τ ο ς 
α μ ι λ λ ω μ ε ν ο ς  ε μ μ ε λ ε ι α  τ ρ ο π ω ν  ι ε ρ ω ν  κ α ι  ι ε ρ ω τ ε ρ ω ν  π ρ α ξ ε ω ν , 
θ ε ο τ ι μ η τ ε  Π α τ ε ρ ,  υ π ε ρ ε χ ε ι ς  τ ο σ ο υ τ ο ν  τ η ν  ε υ φ η μ ι α ν ,  ο σ ο ν  κ α ι  ι κ α ν ο ς 
π ρ ο σ β α λ ε ι ν  τ η ν  ε υ τ ο ν ι α ,  π ε ρ α ς  μ ε ν  δ ρ ο μ ο υ  π ο ι ο υ μ ε ν ο ς  τ η ν 
ε π ε κ τ α σ ι ν ,  κ α ι  λ ο γ ο υ  τ η ν  ε π ι  τ ο ν  Λ ο γ ο ν  α ε ι κ ι ν η τ ο ν  α ν ο δ ο ν ,  ι ν α  κ α ι 
φ υ σ ι ν  υ π ε ρ β η ς ,  κ α ι  τ υ π ο υ ς  α π α ν τ α ς  δ ι α ρ ρ η ψ η ς ,  κ α ι  κ α θ α ρ ω ς  τ ω 
κ α θ α ρ ω τ α τ ω  π ρ ο σ ο μ ι λ η σ η ς ,  κ α τ α  τ η ν  ε κ  π α ν τ ω ν  κ α ι  π ρ ο ς  α π α ν τ α ς 
υ π ο σ τ ο λ η ν  ε α υ τ ο υ ,  κ α ι  τ ε λ ε ι α ν  ε ν  σ χ ε σ ε ι  δ ι α β α σ ι ν ·  η τ ι ς  τ η ν 
α ο ρ ι σ τ ο ν  ε υ ρ ο ι α ν  π ρ ο ξ ε ν ε ι  κ α τ α  χ α ρ ι ν  π ε ι γ ρ α φ ο υ σ α ν  τ ε  π α ν  ο ρ ι σ τ ο ν 
κ α ι  υ π ε ρ β α ι ν ο υ σ α ν ,  κ α ι  ε ι ς  τ α  Α γ ι α  τ ω ν  α γ ι ω ν ,  ε ν θ α  π ρ ο δ ρ ο μ ο ς  υ π ε ρ 
η μ ω ν  ε ι σ η λ θ ε  τ ο  κ α θ ’  η μ α ς  ο  υ π ε ρ  η μ α ς  Ι η σ ο υ ς  α π ρ ι ξ  χ ω ρ η σ α ι  ( 2 2 9 )  
π α ρ α σ κ ε υ α ζ ο υ σ α ν ,  τ ο ν  α π ο  δ ο ξ η ς  ε ι ς  δ ο ξ α ν  π ρ α κ τ ι κ ω ς  α υ τ ω  δ ι ’ 



α ρ ε τ η ς  σ υ ν α ν α β α ι ν ο ν τ α ,  κ α ι  τ ο υ ς  ο υ ρ α ν ο υ ς  α π ο  γ ν ω σ ε ω ς  ε ι ς  γ ν ω σ ι ν 
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ω ς  δ ι ε ρ χ ο μ ε ν ο ν ,  κ α ι  τ η  κ ρ υ φ ι ο μ υ σ τ ω  κ α ι  π ο λ υ φ ω ν ο τ α τ ω 
σ ι γ η ,  κ α τ α  π α σ α ν  ν ο ε ρ ω ς  ε ν ε ρ γ ε ι α ς  α π ο λ ε ι ψ ι ν ,  α γ ν ω σ τ ω ς 
ε ν τ υ γ χ α ν ο ν τ α  τ ω  Π α τ ρ ι  τ ω ν  π ν ε υ μ α τ ω ν ,  ω  δ ι α  χ α ρ ι τ ο ς  κ α ι  τ η ς  π ε ρ ι 
τ α  ι ε ρ ο υ ρ γ α  μ α κ α ρ ι α ς  σ π ο υ δ η ς  υ π ε ρ φ υ ω ς  α ν α χ θ ε ι ς ,  α ν α γ ε ι ς  τ ο υ ς 
κ α τ ’  ε μ ε  κ α τ ω  κ ε ι μ ε ν ο υ ς ,  χ ε ι ρ α  τ ε  σ υ μ π α θ ω ς  ο ρ ε γ ω ν  δ ι α  τ ο υ 
γ ρ α μ μ α τ ο ς ,  κ α ι  λ ο γ ο ν  δ ι α  τ η ς  ε ν  τ ο υ τ ω  κ ρ υ π τ ο μ ε ν η ς  ν ο η σ ε ω ς , 
π ε ι θ ω ν  τ ε  δ ι α  σ π ο υ δ η ς  υ π ε ξ ι σ τ α σ θ α ι  τ ω ν  ε ξ ι σ τ α ν τ ω ν  Θ ε ο υ ,  κ α ι 
μ ο ν η ν  α σ χ ε τ ω ς  τ η ν  α υ τ ο υ  κ α ι  π ρ ο ς  α υ τ ο ν  ε ν ω τ ι κ η ν  ε ξ  ο λ η ς  κ α ρ δ ι α ς  
( τ ι μ α ν ,  α σ κ ε ι ν ,  π ρ ο τ ι μ α ν , )  α γ α π η ν ,  κ α θ ’  η ν ,  ω ς  α π λ η ν  κ α ι  α ν ε ι δ ε ο ν , 
π α σ α ν  δ ι π λ ο η ν ,  κ α ι  σ χ η μ α τ ο ς  ε π ι κ α λ υ ψ ο ν  α υ τ η ς  τ ε  δ ι α ν ο ι α ς ,  κ α ι 
τ ο υ  φ α ι ν ο μ ε ν ο υ  δ ι α κ ρ ο υ σ α σ θ α ι  π α ρ α κ ε λ ε υ η ,  κ α ι  τ η ν  μ α κ α ρ ι α ν 
ο ν τ ω ς ,  κ α ι  τ ω ν  μ α κ α ρ ι ω ν  ε κ φ α ν τ ο ρ ι κ η ν  α ρ ε τ η ν  κ α τ ο ρ θ ο υ ν ,  η ν α  τ α ι ς 
σ α ι ς  ι ε ρ ω τ α τ α ι ς  σ τ η ρ ι ζ ο μ ε ν ο ς  π ρ ο σ ε υ χ α ι ς  δ υ ν η θ ε ι η ν  ε ξ α ν υ σ α ι , 
ε υ π ε ρ ι σ τ α τ ο ν  α μ α ρ τ ι α ν  α π ο λ ι π ω ν .                                                                             .....................................................................  9 3 6      
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δια  σε  κενωθεντι  και  σαρκωθεντι,  ουδεν  δε  χειρον  ειπειν  και 
ανθρωπισθεντι. "                                                                                  .............................................................................  1361  
Του  αυτου  εκ  του  αυτου  λογου  εις  το·  "  Ουτος  γαρ  ο  νυν  σοι 
καταφρονουμενος ην οτε και υπερ σε ην·  ο  νυν ανθρωπος και 
ασυνθετος  ην·  (1040)  ο  μεν  ην,  διεμεινεν,  ο  δε  ουκ  ην, 
προσελαβεν· εν αρχη ην αναιτιως (τις γαρ αιτια Θεου;)· αλλα και 
υστερον γεγονε δι’ αιτιαν· η δε ην το σε σωθηναι τον υβριστην, ος 
δια  τουτο  περιφρονεις  θεοτητα  οτι  την  σην  παχυτητα 
κατεδεξατο,  δια  μεσου  νους  ομιλησας  σαρκι  και  γενομενος 
ανθρωπος ο κατω Θεος, επειδη συνακεκραθη Θεω και γεγονεν 
εις,  του  κρειττονος  εκνικησαντος,  ινα  γενωμαι  τοσουτον  Θεος 
οσον εκεινος ανθρωπος. "                                                                   ..............................................................  1362  
Εις την προς Γαιον τον θεραπευτην επιστολην του Διονυσιου του 
Αρεοπαγιτου, επισκοπου Αθηνων· " Πως, φης, Ιησους, ο παντων 
επεκεινα, πασιν ανθρωποις εστιν ουσιωδως συντεταγμενος; Ουδε 
γαρ  ως  αιτιος  ανθρωπων  ενθαδε  λεγεται  ανθρωπος,  αλλ’  ως 
αυτος κατ’ ουσιαν ολην αληθωςανθρωπος ων."                            .......................  1366  
ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ. (1061)                                                                        ...................................................................  1374  
Προς  Ιωαννην  αρχιεπισκοπον  Κυζικου  Μαξιμος  εν  Κυριω 
χαιρειν.                                                                                                    ...............................................................................................  1374  



Εκ του περι φιλοπτωχιας λογου, εις το, "Φειδομαι ως συνεργου, 
και ουκ εχω πως φυγω την επαναστασιν,  η πως μη απο Θεου 
πεσω  βαρηθεις  ταις  πεδαις  κατασπωσαις  η  κατεχουσαις  εις 
εδαφος."                                                                                                  .............................................................................................  1376  
Εκ του αυτου λογου, εις το, "Τις η περι εμε σοφια, και τι το μεγα 
τουτο  μυστηριον;  η  βουλεται  μοιραν  ημας  οντας  Θεου,  και 
ανωθεν  ρευσαντας,  ινα  μη  δια  την  αξιαν  επαιρομενοι  και 
μετεωριζομενοι  καταφρονωμεν  του  Κτισαντος,  εν  τη  προς  το 
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Εξηγησις  περι  του  παθητικου  της  ψυχης,  και  των  αυτου 
καθολικων διαιρεσεων τε και υποδιαιρεσεων.                               ..........................  1448  
Θεωρια εκ της Γραφης περι του μη δειν τον γνωστικον τω της 
φυσεως  νομω  τον  της  σοφιας  λογον  συναπτειν,  και  τις  η 
προσθηκη του αλφα στοιχειου εις το ονομα του Αβρααμ.          .....  1449  
Θεωρια εις τον Μωυσην περι των αφαιρουμενων υποδηματων.  
                                                                                                                ..............................................................................................................  1450  
Θεωρια εις μερη των θυσιων.                                                             ........................................................  1450  
Θεωρια συντομος εις την κατα νομον διαφορον λεπραν.            ........  1450  
Θεωρια εις τον Φινεες και του αναιρεθεντας υπ’ αυτου.             ........  1451  
Θεωρια εις το, "Μη δωτε τα αγια τοις κυσι, και εις το, μητε ραβδον 
μητε  πηραν  μητε  υποδηματα  χρηναι  τους  αποστολους 
βασταζειν."                                                                                             ........................................................................................  1451  
Θεωρια περι του σεληνιαζομενου.                                                    ...............................................  1452  
Εκ του μβ΄ λογου του Θεολογου περι ων εμνησθη του μακαριου 
Ιωβ, εις το,· "Τα δε εξης μικρα, και μικρων ενεκεν οικονομηθεντα. 
"                                                                                                                 .............................................................................................................  1453  
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "  Καθαιρει  μεν  το  ιερον  των 
θεοκαπηλων  και  χριστεμπορων,  πλην  οσον  ου  φραγελλιω 
πλεκτω, λογω δε πιθανω τουτο εργαζεται."                                   ..............................  1454  



Του αυτου εκ του σχεδιασθεντος προς Ευνομιανους λογου, εις το, 
" Εισι τινες οι την ακοην κνηθομενοι και την γλωτταν."              .........  1454  
Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ωσπερ ανθος εν χειμωνι παντελως 
αωρον,  και  γυναιξι  κοσμος  ανδρειος  η  ανδρασι  γυναικειος,  η 
πενθει γεωμετρια. "                                                                              ..........................................................................  1456  
(1216) Του αυτου, εκ του μεγαλου θεολογικου, εις το, "του μεν γαρ 
ειναι Θεον και των παντων ποιητικην τε και συνεκτικην αιτιαν, 
και οψις διδασκαλος και ο φυσικος νομος, η μεν τοις ορωμενοις 
προσβαλλουσα και πεπηγοσι καλως και οδευουσι, και ακινητως, 
ιν’  ουτως  ειπω,  κινουμενοις  τε  και  φερομενοις,  ο  δε  δια  των 
ορωμενων  και  τεταγμενων  τον  αρχηγον  τουτων 
συλλογιζομενος."                                                                                  .............................................................................  1458  
Του αυτου λογου εις το, " Αλλ’ ει ασωματον, ουπω μεν ουδε τουτο 
της  ουσιας  παραστατικον,  ωσπερ  ουδε  το  αγεννητον,  και  το 
αναρχον, και το αναλλοιωτον, και αφθαρτον, και οσα περι Θεου 
η περι Θεον ειναι λεγεται. "                                                                ...........................................................  1462  
Εκ του αυτου λογου, εις το, "Ως γαρ ουκ αρκει το σωμα ειπειν, η 
το  γεγεννησθαι,  προς  το  και  περι  ο  ταυτα παραστησαι  τε  και 
δηλωσαι, αλλα δει και το υποκειμενον τουτοις ειπειν, ει μελλοι 
τελειως και  αποχρωντως το νοουμενον παραστησασθαι·  η  γαρ 
ανθρωπος η βους η ιππος τουτο το εν σωματι και φθειρομενον. " 
                                                                                                                ..............................................................................................................  1463  
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "  Ει  γαρ  το  μη  ον  ουδαμου,  το 
μηδαμου τυχον ουδε ον, ει δε εστι που, παντως, επειπερ εστιν, η 
εν τω παντι, η υπερ το παν."                                                              .........................................................  1468  
Εκ του αυτου λογου, εις το, "Ειτε φαντασια τις ην ημερινη, ειτε 
νυκτος  αψευδης  οψις,  ειτε  του  ηγεμονικου  τυπωσις, 
συγγινομενου τοις μελλουσιν ως παρουσιν."                                 ............................  1469  
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "  Παυλω  δε  ει  μεν  εκφορα  ην  α 
παρεσχεν  ο  τριτος  ουρανος,  και  η  μεχρις  εκεινου  προοδος,  η 
αναβασις, η αναληψις."                                                                       ..................................................................  1470  
Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ουδ’ αν αυτον δυνηθηναι χωρησαι 
τον κατω κοσμον, Ιωαννης ο του Λογου προδρομος, η μεγαλη της 
αληθειας φωνη, διωριζετο. "                                                               ..........................................................  1474  



Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "  Ο  δε  περι  Θεου  λογος,  οσω 
τελεωτερος, τοσουτω δυσεφικτοτερος, και πλειους τας αντιληψεις 
εχων, και τας λυσεις εργωδεστερας. "                                              ..........................................  1482  
Εκ του περι Υιου πρωτου λογου, εις το,  "  Δια τουτο μονας υπ’ 
αρχης εις δυαδα κινηθεισα μεχρι Τριαδος εστη. "                          .....................  1483  
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το·  "  Αλλ’  ετερον,  οιμαι,  θελων  και 
θελησις, γεννων και γεννησις, λεγων και λογος, ει μη μεθυομεν· 
τα μεν ο κινουμενος, τα δε οιον η κινησις. Ουκουν θελησεως το 
θεληθεν,  ουδε  το  γεννηθεν  γεννησεως  (  ουδε  γαρ  επεται 
παντως ), ου δε το ακουσθεν εκφωνησεως, αλλα του θελοντος και 
του γεννωντος και του λεγοντος. Τα του Θεου δε και υπερ παντα 
ταυτα, ω γεννησις εστιν ισως η του γενναν θελησις."                  .............  1484  
Εκ του αυτου λογου, εις το· "Επει τι κωλυει καμε ταυτην προτασιν 
ποιησαμενον  την  οτι,  Ο  Πατηρ  μειζων  τη  φυσει,  επειτα 
προσλαβοντα  το,  Φυσει  δε  ου  παντως  μειζον,  ουδε  Πατηρ, 
συναγαγειν, Το μειζον ου παντως μειζον, η, Ο Πατηρ ου παντως 
Πατηρ."                                                                                                   ..............................................................................................  1486  
Εστω δε και ενεργειας, ει δοκει, ουδε ουτως ημας αιρησετε. Αυτο 
δε τουτο ενεργηκως αν ειη το ομουσιον, ει και ατοπος αλλως η 
της περι τουτο ενεργειας υποληψις."                                                ...........................................  1487  
Εκ του β΄ περι Υιου λογου, εις το· " Θεος δε λεγοιτο αν ου του 
Λογου,  του ορωμενου  δε.  Πως γαρ ειη  του κυριως  Θεου  Θεος; 
ωσπερ και Πατηρ ου του ορωμενου,  του Λογου δε.  Και γαρ ην 
διπλους,  ωστε  το  μεν  κυριως  επ’  αμφοιν,  το  δε  ου  κυριως· 
εναντιως δε εφ’  ημων εχει.  Ημων γαρ κυριως Θεος ο Θεος,  ου 
κυριως δε Πατηρ."                                                                                 ............................................................................  1488  
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "  Λαμβανειν  αυτον,  δηλαδη  τον 
Χριστον, ζωην, η κρισιν, η κληρονομιαν εθνων, η εξουσιαν πασης 
σαρκος,  η  δοξαν,  η  μαθητας,  η  οσα  λεγεται,"  και  τουτοις 
επαγαγειν τον διδασκαλον οτι,  "  Και τουτο της ανθρωποτητος, 
ειτα προσεπαγαγειν," " Ει δε και τω Θεω δοιης, ουκ ατοπον. Ου 
γαρ  ως  επικτητα  δωσεις,  αλλ’  ως  εξαρχης  συνυπαρχοντα,  και 
λογω φυσεως, αλλ’ ου χαριτος."                                                        ...................................................  1490  



Εκ του αυτου λογου,  εις  το·  "  Ως γαρ αδυνατον ειναι  λεγομεν 
πονηρον ειναι Θεον, η μη ειναι."                                                       ..................................................  1491  
Εκ του αυτου λογους,  εις το,  "Εχεις  τας του υιου προσηγοριας, 
βαδιζε  δι’  αυτων,  οσαι  υψηλαι,  θεικως,  και  οσαι  σωματικαι, 
συμπαθως,  μαλλον  δε  ολον  θεικως,  ινα  γενη  Θεος  κατωθεν 
ανελθων δια τον κατελθοντα δι’ ημας ανωθεν."                           ......................  1491  
Του αυτου, εκ του εις τα Γενεθλια λογου, εις το, " Νομοι φυσεως 
καταλυονται· πληρωθηναι δει τον ανω κοσμον. Χριστος κελευει· 
μη αντιτεινωμεν. "                                                                                ............................................................................  1492  
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Αλλη θεωρια, εις το· " Πληρωθηναι δει τον ανω κοσμον."          .....  1495  
Εκ του αυτου λογου,  εις  το·  "  Παιδιον εγεννηθη ημιν Υιος  και 
εδοθη  ημιν,  ου  η  αρχη  επι  του  ωμου  αυτου·  τω  γαρ  σταυρω 
συνεπαιρεται."                                                                                       ..................................................................................  1496  
Εκ του αυτου λογου εις το· " Ο λογος παχυνεται."                        ...................  1498  
Εκ του αυτου λογου, εις το· " Ουκ εκ των κατ’ αυτον, αλλ’ εκ των 
περι αυτον, αλλης εξ αλλου φαντασιας συλλεγομενης, εις εν τι 
της αληθειας ινδαλμα."                                                                       ..................................................................  1499  
Εκ του αυτου λογου· " Επει δε ουκ ηρκει τη αγαθοτητι τουτο το 
κεινεισθαι μονον τη εαυτης θεωρια, αλλ’ εδει χεθηναι το αγαθον 
και οδευσαι ως πλεονα ειναι τα ευεργετουμενα."                         ....................  1500  
Εκ του αυτου λογου, εις το, "Δευτεραν κοινωνει κοινωνιαν, πολυ 
της προτερας παραδοξοτεραν."                                                         ....................................................  1500  
Εκ  του  αυτου,  εις  το,  "  Νυνι  δε  μοι  δεξαι  την  κυησιν,  και 
προσκιρτησον, και ει μη ως Ιωαννης απο γαστρος, αλλ’ ως Δαβιδ 
επι τη καταπαυσει της κιβωτου."                                                      .................................................  1501  
Εκ του αυτου λογου, εις το· "Αν εις Αιγυπτον φευγη, προθυμως 
συμφυγαδευθητι·  καλον τω Χριστω συμφευγειν διωκομενω.  Αν 
εν Αιγυπτω βραδυνη,  καλεσον αυτον εξ Αιγυπτου,  καλως εκει 
προσκυνουμενον."                                                                                ...........................................................................  1505  
Του  αυτου  εκ  του  εις  τα  Φωτα  λογου,  εις  το·  "  Ειπερ  ασεβειν 
αυτους  εδει  παντως,  και  της  του  Θεου  δοξης  αποπεσειν,  εις 
ειδωλα κατενεχθεντας και τεχνης εργα και χειρων πλασματα, μη 



αλλο  τι  κατ’  αυτων  ευξασθαι  τους  νουν  εχοντας,  η  τοιαυτα 
σεβασθηναι και ουτω τιμησαι."                                                         ....................................................  1507  
Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ου δε καθαρσις, ελλαμψις, ελλαμψις 
δε ποθου πληρωσις, τοις των μεγιστων, η του μεγιστου, η υπερ το 
μεγα εφιεμενοις."                                                                                  .............................................................................  1508  
Εκ του αυτου λογου, εις το, " Καινοτομουνται φυσεις, και Θεος 
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βαπτισματος, την εξ αναστασεως·" ειτα επειποντος τουτοις τινα, 
και τα γεννησεις ερμηνευοντος, φησαι, " Ταυτας δε τας γεννησεις 
απασας παρ’ εαυτου τιμησας ο εμος Χριστος φαινεται, την μεν 
τω εμφυσηματι τω πρωτω και ζωτικω, την δε τη σαρκωσει και τω 
βαπτισματι  οπερ  αυτος  εβαπτισατο,  την  δε  τη  αναστασει  ης 
αυτος απηρξατο,  ως εγενετο πρωτοτοκος εν πολλοις αδελφοις, 
ουτω και πρωτοτοκος εκ νεκρων γενεσθαι καταξιωσας."           ......  1515  
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Θεωρια  συντομος  προς  τους  λεγοντας  προυπαρχειν  η 
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Προς τους λεγοντας προυπαρχειν των σωματων τας ψυχας.   1521  
Προς τους λεγοντας των ψυχων προυπαρχειν τα σωματα.        . . .  1526  
Περι  του  πως  καινοτομια  γενεται  των  καινοτομουμενων 
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Οτι πασα φυσις τω οικειω λογω διαπαντος εχει το τελος.          .....  1531  
Δια  τι  συνηψε  τη  σαρκωσει  την  εκ  βαπτισματος  γεννησιν  ο 
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Του αυτου εκ του αυτου λογου, εις το, "Τι φαρμακα επιζητεις, τα 
μηδεν  ονησοντα;  τι  κριτικον  ιδρωτα,  ισως  παρεστωτος  του 
εξοδιου; "                                                                                                 ............................................................................................  1534  
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "  Ου  γαρ πολλακις  Χριστος  φιλει 
κλεπτομενος, και ει λιαν εστι φιλανθρωπος."                                ...........................  1535  



Του  αυτου  εκ  του  εις  το  Πασχα  λογου,  εις  το,  "  Γυμνον  τη 
απλοτητι και ζωη ατεχνω, και διχα παντος επικαλυμματος και 
προβληματος. Τοιουτον γαρ επρεπεν ειναι τον υπ’ αρχης."       . .  1535  
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Αλλη περι αυτου θεωρια.                                                                    ................................................................  1537  
Του αυτου λογου εις το· " Ενιαυσιον δε, ως ηλιον δικαιοσυνης, η 
εκειθεν ορμωμενον, η τω ορωμενω περιγραπτον."                       ..................  1538  
Εκ του αυτου λογου εις το· " Θαυμαστον ουδεν ει μαλιστα κατ’ 
οικον εκαστον επιζητειται το προβατον."                                       ..................................  1539  
Εκ του αυτου λογου εις το· " Οσον μεν σαρκωδες του λογου και 
τροφιμον,  μετα  των  ενδοσθιων  και  των  κρυφιων  του  νου 
βρωθησεται και εις πεψιν πνευματικην αναδοθησεται."             ........  1541  
Εκ του αυτου λογου, εις το· "Νεκρωσας τα μελη τα επι της γης, 
και την ζωνην Ιωαννου μιμουμενος, του ερημικου και προδρομου 
και μεγαλου της αληθειας κηρυκος."                                               ...........................................  1544  
(1368)  Εκ του αυτου λογου,  εις  το·  "  Και  ει  τις  μαθητης επι  το 
Ευαγγελιον πεμπεται, φιλοσοφως και απεριττως· ον δει προς τω 
αχαλκω  και  αραβδω και  μονοχιτωνι,  ετι  και  γυμνοποδειν,  ινα 
φανωσιν οι ποδες ωραιοι των ευαγγελιζομενων ειρηνην."         ....  1544  
Αλλο εις το αυτο θεωρημα.                                                                ...........................................................  1544  
Εκ του αυτου λογου,  εις το·  "Ει  μεν τις  ει  Ραχηλ η Λεια,  ψυχη 
πατριαρχικη και μεγαλη, και τα ειδωλα κλεψον απερ αν ευρης 
του  σου  πατρος,  ουχ  ινα  φυλαξης,  αλλ’  ινα  αφανισης·  ει  δε 
Ισραηλιτης σοφος,  προς την γην της επαγγελιας μετενεγκαι."  
                                                                                                                ..............................................................................................................  1546  
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το·  "  Αν  Σιμων  ης  Κυρηναιος,  τον 
σταυρον αρον και ακολουθησον."                                                     ................................................  1547  
Εκ του αυτου λογου, εις το· " Εαν συσταυρωθης ως ληστης, ως 
ευγνωμων τον Θεον γνωρισον."                                                        ...................................................  1547  
Αλλος εις το αυτο θεωρημα.                                                               ..........................................................  1548  
Αλλο εις το αυτο θεωρημα.                                                                ...........................................................  1548  
Αλλο εις το αυτο θεωρημα.                                                                ...........................................................  1548  
Εκ του αυτου λογου, εις το· " Καν Ιωσηφ ης ο απο Αριμαθαιας, 
αιτησαι το σωμα παρα του σταυρουντος. "                                     ................................  1549  



Αλλο εις το αυτο θεωρημα.                                                                ............................................................  1550  
Αλλο θεωρημα εις το αυτο.                                                                ...........................................................  1550  
Εκ  του αυτου λογου,  εις  το·  "  Καν Νικοδημος  ης  ο  νυκτερινος 
θεοσεβης, μυροις αυτον ενταφιασον. "                                            .......................................  1550  
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το·  "  Καν  Μαρια  τις  ης,  καν  η  αλλη 
Μαρια, καν Σαλωμη, καν Ιωαννα, δακρυσον ορθρια. Ιδε πρωτη 
τον  λιθον  ηρμενον,  τυχον  δε  και  τους  αγγελους,  και  Ιησουν 
αυτον. "                                                                                                    ...............................................................................................  1551  
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Εκ του αυτου λογου, εις το· " Γενου Πετρος η Ιωαννης·  επι τον 
ταφον  επειχθητι,  αντιτρεχων,  συντρεχων,  την  καλην  αμιλλαν 
αμιλλωμενος."                                                                                       ..................................................................................  1552  
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Εκ του αυτου, εις το· " Καν ως Θωμας απολειφθης των μαθητων 
οις  Χριστος  εμφανιζεται,  οταν  ιδης,  μη  απιστηστης.  Καν 
απιστησης, τοις λεγουσι πιστευσον. Ει δε μη τουτοις, τοις τυποις 
των ηλων πιστωθητι. Ι                                                                         ....................................................................  1552  
Αλλο θεωρημα εις το αυτο.                                                                ...........................................................  1553  
Εκ  του  αυτου λογου,  εις  το·  "  Αν εις  αδου  κατιη,  συγκατελθε. 
Γνωθι  και  τα  εκει  του  Θεου  μυστηρια  τις  ο  λογος  της  διπλης 
καταβασεως."                                                                                        ...................................................................................  1553  
Αλλο θεωρημα εις το αυτο.                                                                ............................................................  1553  
Εκ του αυτου λογου, εις το· " Καν εις ουρανους ανιη, συνανελθε. 
Γενου  μετα  των  παραπεμποντων  αγγελων  η  των  δεχομενων· 
αρθηναι ταις πυλαις διακελευσαι. "                                                 ............................................  1554  
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ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ

Α΄. 
(68)  Και  παντων  μεν  των  κατα  Θεον  πολιτευσαμενων  ο  Βιος, 

λυσιτελης  και  ωφελιμος·  οια  δη  προτρεπων  εις  αρετην,  και 
παραθηγων προς την του καλου μιμησιν· ο δε γε του θειου Μαξιμου 
και ομολογητου,  οσω μεγας και τοις  ολοις περιφανης,  τοσουτω και 
προς ανδρειαν αλειψαι ανυσιμωτερος, και ψυχην ωφελησαι παντων 
διαφορωτατος. Ανηρ γαρ εκεινος ου μονον βιον εχων υπερφυη, αλλα 
και λογον επιτερπη, και αθλησιν γενναιαν και απαραθετον· ου και 
μονη η μνημη,  πολλην μεν οιδε  φερειν  την ηδονην,  πολυν δε  ταις 
φιλοθεοις  ψυχαις  τον  της αρετης ενιησιν  ερωτα.Οθεν και  ο  παρων 
λογος τα κατ’ εκεινον μελλων ειπειν, βουλεται μεν και δια πολλου 
εχει, το τα καθ’ εκαστα των αυτω πεπραγμενων εις μεσον θειναι και 
παραστησασθαι· ως αν αυτος τε ηδιων τη τουτων γενηται μνημη, και 
τοις ακροωμενοις μεγαλην την χαριν καταθηται· ουκ εχει δ’ οπως η 



παντων ομου την περιληψιν σχειν,  η και  ων εχει  εν περιληψει  τον 
οφειλομενον  επι  τουτοις  επαινον  ειπειν,  τω κρειττω η  κατα λογου 
δυναμιν και τα ελαχιστα των ειργασμενων τω θαυμασιω τυγχανειν. 
Ουκουν  ως  μεν  ου  ραδιον  τω  λογω  ουδ’  ευπορον,  το  τοις  πασιν 
επεξιεναι,  παρησειν  και  αυτος  ευλογως  δοκω  μοι·  μηδεν  παντως 
εγκαλουμενος επι τω παραλιπειν· οτι μηδ’ αλλος τεως των προ ημων, 
οσα γε αυτοι συνισμεν, εις απαντα τα του ανδρος καθηκεν αυτον, τω 
χαλεπην δηλαδη και δυσεφικτον οραν την εγχειρησιν.Ως αν δε λοιπον 
μη φαινωμεθα παντελως τηλικαυτην υποθεσιν  παρατρεχοντες,  και 
οτι  μη εξον ημιν του παντος εφικεσθαι και το παν ελλιμπανοιμεν, 
οπερ ασυμφορον οιμαι,  και ουδ’  εξω πιπτον αιτιας·  αναγκαιον αρα 
εμοι τον παροντα λογον εισενεγκει, καν ελαχιστον οιδα τουτον, καν 
παρα πολυ των πραγματων λειπομενον. Ουτω γαρ αν και το τε εις 
ημας ηκον  αποπληρωσοιμεν,  και  υμιν  το  χρεος  αφοσιωσοιμεν,  τον 
περι εκεινου λογον, ειπερ τι αλλο, απαραιτητως εισπραττουσιν. Ει δε 
και  αλλα  τινα  των  τηνικαυτα  πραχθεντων  εν  τω  μεταξυ 
διαμνημονευσοι ο λογος, αλλα τουτο ουκ εξω παντως του λογου, ουτε 
μη του εικοτος· των τοτε καιρων πολλην κεκινηκοτων, ως ιστε, την 
(69) κατα της αληθειας επηρειαν· αλλα γαρ ανωθεν, ως οιον τε, τα 
κατα  τον  οσιον  τεως  διηγητεον,  δι’  ον  και  τον  λογον  ηδη 
ενεστησαμεθα.

Β΄.
Μαξιμω τοινυν τω θειω και ομολογητη πατρος μεν, η πρωτη των 

πολεων και μεγαλη Κωνσταντινουπολις· ην και Νεαν Ρωμην ο λογος 
οιδε  προσονομαζειν.  Πατερες  δε,  ευγενεις  ανωθεν,  και  τη  κατα 
κοσμον περιφανεια μη πολλων δευτεροι·  οις ευσεβεια το εξαιρετον, 
και η προς την αρετην νευσις τε και οικειωσις· ως αν εχοιεν εντευθεν 
μαλλον η απο του γενους το λαμπρον επιφερεσθαι. Οι δη και εις φως 
τον μακαριον τουτον προαγαγοντες,  και  εν  κομιδη νεω σωματι  τω 
θειω  λουτρω  προαγαγοντες,  ιν’  εκ  βρεφους  λαβοι  την  καθαρσιν, 
ουδεν  ειων  των  οσα  τοις  νεοις  προς  ηδονην,  πραττειν,  ουδε  τοις 
νηπιωδεσι  τουτοις  και  παιδικοις  την  διανοιαν  ασχολειν·  οπως  μη 
απλαστος  φυσις  και  απαλη,  προς  ανεσιν  ελκυσθη  και  ηθων 
μαλακοτητα· αλλα τοις στερροτεροις τε και ανδρωδεσι διαπλαττοντες 
τον γενναιον, πολλην αυτω την προς τα καλα ενετιθουν ροπην, και 
ολον αυτον συννευειν προς την αρετην επειθον.  Ος και  αυτος,  και 
φυσεως λαχων δεξιας, και αγωγης ουτω τυχων, και νεος μεν ων ετι, 



ειχεν εν εαυτω τα της αρετης προχαραγματα, οιον σκιας τινας και 
γραμμας ουκ αμυδρως το μελλον εικονιζουσας· ειχε δε ακριβεστερους 
τους ταυτης τυπους και χαρακτηρας, της ηλικιας αυτω προβαινουσης 
επι τα προσω, και πηξιν της διανοιας στασιμον λαμβανουσης· οτε και 
λογος και φρονημα και παντα ομου τα προς τα κρειττω τουτω εωρα 
και τελεωτερα.

Γ΄. 
Επει  δε  ουτος  και  επι  διδασκαλους  εφοιτα,  παιδειας,  ως  εικος, 

παντοιας επιμελουμεος, τι χρη και λεγειν, οσην εντος ολιγου χρονου 
γνωσιν  εαυτω  συνελεξατο;  γραμματικην  μεν  και  την  αλλην 
εγκυκλιον παιδευσιν εξασκησας επιμελεστατα, ρητορικης δε και της 
εν  τω  λεγειν  τεχνης  ηκων  εις  το  ακροτατον,  φιλοσοφιας  δε  ουτω 
φιλοπονως ακροασαμενος, ως μηδενα εγγυς αυτου αφειναι γενεσθαι 
και  κατα  μικρον.  Σπουδη  γαρ  εναμιλλω  τη  ευφυια  χρησαμενος, 
ικανως ειχεν εν πασι μαθημασι και περιττως·  οις και εκαστοις μεν 
συνεχρητο, ουκ ολιγα εστιν οτε τουτω προς τα βελτιω συναιρομενοις. 
Φιλοσοφιαν δε και τους απ’ αυτης λογους, μειζονως και περιειπε και 
περιεστεργε,  και  των  αλλων  απαντων  προεταττεν.  Επει  γαρ  ηδει 
ταυτην  και  γνωσιν  των  οντων  και  επιστημην,  και  περι  θεωριαν 
καταγινομενην και πραξιν, και φυσεως περι και κοσμου διεξιουσαν, 
και παν απλως αλλον παραδιδουσαν· ταυτη και την πλειω σπουδην 
ενεμε,  και  εν  νω  δια  παντος  εφερε·  πλην  ουχ  ως  ετυχεν  ουδ’ 
αλογιστως·  αλλα  το  μεν  σοφιστικον  ταυτης,  και  οσον  απατης  και 
παραλογισμων  εχεται,  πορρω  θεις  και  αποβαλομενος,  το  δε  περι 
λογους και δογματα και λογικας αλλας (72) μεθοδους και αποδειξεις 
εγκρινας και οικειωσαμενος. Τι γαρ αυτω ψευδης προτασις, και πλοκη 
νοθων συλλογισμων, και τοιουτον συμπερασμα, και οιστισιν αλλοις η 
αληθης σοφια καταχραινεται; Εκεινω γαρ πολλου δεον και φαναι, η 
τοιουτον  τι  εμελησε  πωποτε,  η  περι  τι  των  τοις  αλλοις  ου  καλως 
πονουμενων  ανεκτον  γεγονε  και  μικρον  την  διανοιαν  επικλιναι. 
Αμελει  και  δια  θαυματος  αυτον  απαντες  εποιουντο  ουτω  μεν 
γνωσεως, ουτω δε αρετης, εχοντα ουτω δε πλεον μετριοφροσυνης και 
ταπεινωσεως·  ον  γε  ουδεν των οντων επηρεν,  ουδε μειζον φρονειν 
επεισεν,  ου  γενους  ευκλεια,  ου  λογων  κατα  παντων  υπεροχη,  ουκ 
αρετης υψος, ουκ αλλο των παντων ουδεν· αλλ’ ουτως ην τω μετριω 
προσκειμενος, ως μονον τουτ’ εχειν και σεμνοτητα βιου και καυχημα, 



και  τουτω  πλεον  φρονειν,  η  ει  πασαν  ομου  τις  την  εν  ανθρωποις 
δοξαν αυτω εχαριζετο. 

Δ΄. 
 Αλλα γαρ ουκ ην ουτω βιουντα λαθειν τον θαυμασιον, ουδε μη 

και  ες  αλλους  εκφανες  το  κοινον  γενεσθαι  οφελος·  καιτοι  πολλα 
οσημεραι  ποιουντα,  ωστε  την  κενην  αποδραναι  δοξαν,  και  το  μη 
αλωναι ταις του βιου περιπετειαις· ων και το γενεσθαι εν χρω, μεγα 
προς αρετην εμποδιον ωετο. Αλλ’ ει και αυτος ουτω και εμελετα και 
επραττεν, ομως γουν και ακων αλισκεται· προς τα βασιλεια τουτον 
του  τοτε  κρατουντος  (Ηρακλειος  δ’  ουτος  ην),  ευνοια  τη  παση 
μετακαλεσαμενου,  και  υπογραφεα  πρωτον  των  βασιλικων 
υπομνηματων  καταστησαμενου·  ω  και,  οια  τηλικωδε  ανδρι,  και 
τοσουτου οικου, εν πασι τε εχρητο τοις ανα χειρα, και υπουργον και 
συλληπτορα των καλλιστων εκεκτητο. Ην γαρ ουτος συνιδειν μεν το 
δεον συνετωτατος, βουλην δ’ υποθεσθαι κομιδη δεξιωτατος, λογον δε 
σχεδιασαι  επιεικως  προχειροτατος·  ου  τη  συνουσια  και  βασιλευς 
αυτος και οι περι τα βασιλεια σφοδρα τε ηδοντα, και δια παντος ησαν 
τον ανδρα εκπεπληγμενοι.

Ε΄. 
Αλλ’ αυτος μικρα ταυτα προς φιλοσοφιαν, και δοξαν, και χρηματα, 

και τιμην, και οσα φιλοτιμιας ηπται της περιττης, ηγησαμενος· αλλως 
τε  και  την  πιστιν  τοτε  καινοτομουμενην  ορων,  τω  πολλα  την 
Εκκλησιαν το των Μονοθελητων διαλυμαινεσθαι δογμα, καταλειπει 
μεν απαντα, ψυχης ωσπερ κοινωσιν το τοις τοιουτους ανεστραφθαι 
οιομενος· προς δε τον μοναδα βιον, ατε και παλαι του καθ’ ησυχιαν 
βιωναι  ερων,  σπουδη  προσχωρει,  τω  κατα  την  αντιπεραν  ηιονα 
φροντιστηριω,  ο  της  Χρυσοπολεως  προσωνομασται,  τοτε  κατα 
φιλοσοφιαν ανθουντι, δους εαυτον· κακει τριχας τε κειραμενος, και το 
τριχινον ενδυσαμενος ενδυμα· οσγε και το απ’ εκεινου τρυχων ην το 
σωμα  δια  παντος,  ου  νηστεια  μονον  και  τη  αλλη  χρωμενος  ηδη 
κακοπαθεια,  αλλα  (73)  και  στασει  παννυχω και  ευχη  προσανεχων 
επιτεταμενη της ψυχης εντευθεν το ορθιον αναστηλων, και τον νουν 
αποσπων της υλης, και του δεσμου λυων και προ της διαλυσεως. Ο 
γαρ  και  προ  του  ακριβεστερου  βιου  αγωσιν  εαυτον  συνεθιζων  και 
πονοις, και την κατα φιλοσοφιαν μετιων αγωγην, σχολη γ’ αν ουτος 
μετα το εις αυτους υπεισδυναι αλλο τι η ειλετο η κατεπραξεν. Αμελει 
και πολλους εχων τους συνασκουμενους, παντας τε υπερεβαλε, και 



δη  και  το  κατα  παντων  πρεσβειον  θαυμασιως  ανηρητο·  οι  γε  και 
τοσουτον  της  τουδε  ηττηθησαν  αρετης,  ως  και  κοινη 
διαπρεσβευσασθαι προς αυτον, προστηναι τουτων εκλιπαρουντες, και 
ηγεμονιαν την κατ’ εκεινους αναδεδεχθαι· ησαν γαρ προ μικρου τον 
εαυτων καθηγεμονα αποβαλομενοι. Αλλ’ αυτος την αρχην ωσπερ τι 
βαρους  εφολκιον  διωθουμενος,  ανενδοτος  ην  περι  την  αιτησιν  και 
ισχυρογνωμων· μητε λογοις αυτων εικων, μηθ’ ικεσιαις υπενδιδους. 
Ως  δε  εωρα  μαλλον  επικειμενους,  και  τι  και  βιας  προστιθεντας, 
πειθεται μολις, και καταδεχεται την επιστασιαν· ουκ αρχην μαλλον η 
λειτουργιαν νομισας υπευθυνον. 

ΣΤ΄. 
Ενθεν τοι και εμφροντις γινεται μαλλον, και το παν μεμεριμνημενος· 
ου το καθ’ εαυτον μονον σκοπων, ουδ’ οπως αν αυτον αριστα διαβιωη· 
αλλ’  οπως αν ειη  τοις  αρχομενοις  λυσιτελως  τον βιον  ιθυνειν,  και 
αγωγης επειληφθαι της κρειττονος. Εωρα γαρ εν εαυτω, οτι τοις καθ’ 
εαυτους την αρετην μετιουσιν,  εξεσται παντως κατα το δοκουν,  τα 
μειζω η ελαττω των πραττομενων αιρεισθαι· οις και συγγνοιη αν τις, 
μη  τα  μεγαλα  πραττουσι.  Τω  δ’  αγειν  ψυχας  εγκεχειρισμενω,  και 
μικρον καθυφιεντι της ακριβειας, κινδυνος εσται ουχ ο τυχων, αυτω τε 
και τοις αρχομενοις· ον ουχ οπως αριστον ειναι δει μονον, αλλα και 
τοις  εμπροσθεν  επιδιδοναι  αει·  ειπερ  μελλοι  τω  καθ’  εαυτον 
υποδειγματι και τους υπο χειρα προσαξειν επι το βελτιον, ως προς το 
αρχετυπον τον εκεινου βιον ορωντας, καντευθεν η προς αρετην, η το 
εναντιον, προς κακιαν εναγομενους. Ταυτα ο θειος Μαξιμος εννοων, 
συνετηκετο  την  ψυχην·  το  λειπον  προσεδαπανα  των  σαρκων·  ταις 
φροντισι  των  φοιτητων  συνειχετο.  Δια  ταυτα  βελτιω  τουτοις 
υποτιθεις,  και  νυν  μεν,  ηπιωτερω  τω  λογω,  νυν  δε,  τραχυτερω 
χρωμενος τουτω· και αρτι μεν, ομαλως και αδηκτως επαφιεμενος την 
διδασκαλιαν·  αρτι  δ’  αυστηραν και ανηδυτον ταυτην προφερων,  ως 
εκαστον εωρα η εξεως η και φυσεως εχοντα. Και αυτος μεν ουτω και 
διεκειτο  προς  τους  αρχομενους,  και  τοιαυτη  διαθεσει  την  τουτων 
μετηει επιστασιαν. 

Ζ΄. 
 Επει  δ’  εωρα,  ως  ανωτερω  εφαμεν,  την  των  Μονοθελητων 

τηνικαυτα αιρεσιν εις τελειον μαλλον (76) εκτεινομενην, και δεινως 
καθ’ ημεραν υπο των της ασεβειας προστατων αυξανομενην· εστενε 
μεν και πενθει βαρυτατω συνειχετο, οικτιζομενος μαλιστα και τους τα 



παρανομα δρωντας·  ουκ ειχε δ’  ο  τι  και πραξοιεν εαυτω,  ουτω του 
κακου  εις  αμετρον  εκχυθεντος,  και  Εωαν  μικρου  πασαν 
καταλαβοντος  και  Εσπεριον.  Οθεν  και  εν  τοσουτοις  δεινοις,  τουθ’ 
ευρισκει  μονον εαυτω το λυσιτελουν, και τοις πραγμασιν. Επει γαρ 
εγινωσκε  την  πρεσβυτεραν  Ρωμην  του  τοιουτου  καθαρευουσαν 
μυσους,  και οσον εν Αφρικη,  και οσον εν αλλοις τοποις και νησοις 
εκειναις ταις περιξ· λιπων τα ενταυθα, εκεισε επιφοιτα, συνηγοριαν 
δωσων τω λογω, και τοις εκει συνεπομενος ορθοδοξοις· ουκ αμογητι 
μεν, ουδ’ ανευ καματου και ταλαιπωριας, την τοσαυτην ηνυκως οδον· 
παντα δ’ ομως ελαττω της καλης προθυμιας τιθεμενος· συμβουλοις 
ταχα και τοις κατ’ αυτον μοναζουσι χρησαμενος της αφιξεως· ων ει 
και  την  διαζευξιν  βαρειαν  και  ουδε  φορητην  ειχεν,  αλλ’  ουκ  ειχεν 
αλλο τι παρα τα βεβουλευμενα δρασαι, του καιρου στενοχωρουντος 
αυτον,  και  την  αναχωρησιν  επιτρεποντος.  Αλλα  γαρ  ο  λογος 
προεκδραμων,  παρηκε  τα  εν  τω  μεσω  ειπειν,  και  οθεν  την  αρχην 
εσχεν  η  πονηρα αυτη  δοξα και  αποτροπαιος,  ουτω την  Εκκλησιαν 
ταραξασα, και πολλους εις τον ομοιον υποσυρασα ολισθον. Ουκουν 
αναγκαιον μικρα περι  ταυτης  διαλαβειν·  ειθ’  ουτως προσθειναι  τω 
λογω και οσα εξης της υποθεσεως. 

Η΄. 
Ηρακλειου  των  της  βασιλειας  σκηπτρων  επειλημμενου,  και 

Σεργιου τον της Κωνσταντινουπολεως διεποντος θρονον· πρωτα μεν 
αυτος  Ηρακλειος  και  οσον περι  τα  βασιλεια  και  οσον εν  τελει  και 
αξιωματι, τη ορθοδοξω πιστει συναινουντες ετυγχανον· φυσεις διττας 
και  ενεργειας  τας  αυτας  και  θεληματα,  επι  τω  θεικω  τε  και 
ανθρωπινω  του  εμου  Χριστου,  και  ομολογουντες  και  κηρυττοντες. 
Αλλα τουτου,  φευ!  μετα πολλα κατα των εχθρων τροπαια, και την 
κατα Περσων εκεινην περιφανη αριστειαν, του ορθου μεταβαλομενου 
δογματος,  συμμεταβαλλεσθαι  και  τα  των  Εκκλησιων  ηρξατο·  ουκ 
ολιγης και του λαου μοιρας προς το εναντιον μετατραπεισης. Αιτιος 
δε τω βασιλει μεταβολης, Αθανασιος εκεινος, ο των Ιακωβιτων ουτω 
καλουμενος πατριαρχης·  ανηρ γοης,  και συγχεαι αληθειαν παντων 
δεινοτατος.  Ουτος  γαρ  εν  Ιεραπολει  της  Συριας  τω  Ηρακλειω 
διατριβοντι  προσιων,  και  υπουλως  τουτον  και  κακοηθως  υπελθων, 
προς  και  υποσχεσεσι  δελεασας,  ως  και  την  εν  Χαλκηδονι  δεξαιτο 
συνοδον,  η  τας  δυο  φυσεις  καθ’  υποστασιν  ηνωμενας  επρεσβευεν 
(  ειχε  γαρ  ποθος  Ηρακλειον,  ως  εδεικνυ  τα  πραγματα,  αυτον  τε 



Αθανασιον, ω και τον της Αντιοχειας υπισχνειτο δωσειν θρονον, και 
τους  αλλους  δηπου  οσους  εωρα  μη  συμφρονουντας,  προς  εκεινην 
συναψαι την συνοδον· καν ευηθεια και γνωμης κουφοτητι, προς τω 
μηδενα ελκυσαι, και εαυτω την κακοδοξιαν προσετριψε). Τουτον γουν, 
ως ειρηται, ποικιλως ο (77) Αθανασιος υποποιησαμενος, επιδοιαζοντα 
πως  περι  τας  διττας  ενεργειας  και  τα  θεληματα  των  δυο  φυσεων 
εγκατεστησε·  παρ’  ο  δη  και  πειθει  και  Σεργιω  τω 
Κωνσταντινουπολεως αναθεσθαι τα δεδογμενα· αλλα μην και Κυρον 
εκεινον τον Φασιδος, προς εαυτον ηδη μετακαλεσασθαι πειθεσθαι τε 
φησι κακεινον, πως αρα χρη περι τουτου δοξαζειν· και οπερ τουτοις 
ειη δοκουν, τουτ’ ειναι και αυτω συνδοκουν. Ηδει γαρ ο δυστροπος, 
εκατερους τη μια ενεργεια,  και τω ενι στοιχουντας θεληματι. Ως δ’ 
Ηρακλειος τον μεν προς εαυτον μετακλητον εποιησατο, τον Κυρον, 
τω δε πατριαρχη γραμμασι περι των δεδογμενων εσημανεν, ευρε δ’ 
αμφοτερους  το  μονοθελητον  επισης  περιθαλποντας  δογμα, 
συναινουντας τε αυ κακεινω τα ισα φρονειν απεπιδοιαστως· τοτε δη 
ολος της εναντιας γινεται μοιρας, και του αθελητου μαλλον ειπειν, η 
μονοθελητου, θεληματος.

Θ΄. 
Και  δη  κατα  ταχος  και  τω  προεδρω  της  Ρωμης  ανατιθησι  τα 

δογματισθεντα·  ωσπερ αδικειν  νομιζων,  ει  μη και  τους απανταχου 
γης,  της  οικειας  αναπλησειε  ζυμης,  και  της  λοιμωδους  μεταδοιη 
αιρεσεως. Αλλ’ ο θειος ουτος ανηρ, απατην νομισας τα παρ’ εκεινου 
σαφη·  και  της  φαυλης  προσοχθισας  κακοδοξιας,  ου  μονον 
αντιγραφοις  και  δυναταις  αντιρρησεσι  διελεγχει  και  ανατρεπει  τα 
προτεινομενα·  αλλα  και  αναθεματι  περιβαλλει  τους  εκεινα 
κρατουντας και περιεποντας. Αλλ’ ουδεν Ηρακλειον ωνησεν, ατε μη 
επιπολαιον, αλλα κατα βαθος την κακιαν εισδεδεγμενον· ος σπευδει 
μετα μικρον, και την Αλεξανδρειαν τουτου δη του μυσους εμπλησαι, 
Κυρον τον συμφρονα στειλας ταυτη επισκοπον, ως αν ειη και αυτη 
Αλεξανδρεια συμφρονουσα τα ισα και διολυμενη. Αμελει και Κυρος 
Θεοδωρω τω της Φαραν επισκοπω προς λογους ελθων, σφοδρα αυτω 
τοις Μονοθεληταις συνομαρτουντι, ποιειται ηδη συν τουτω την ουτω 
καλουμενην υδροβαφη ενωσιν· οιμαι δε τουτο σημαινειν, την εξιτηλον 
και υδαρωδη βαφην, και οιον πεφυρμενην και αδιαγνωστον, και μηδ’ 
οποτεραν  των  χροιων  καθαρως  διασωζουσαν·  ιν’  εξη  παντως  και 
τουτοις,  οποτερως αν βουλοιντο, φυρειν και συγχειν και ανακιρναν 



την δογματιζομενην ενεργειαν· και μηθ’ απλην ταυτην, μητε διπλην, 
μητ’  ουδετεραν,  ο  και  αληθες  ειπειν,  οιαν  τε  ουσαν  η  νοεισθαι  η 
ονομαζεσθαι.

Ι΄. 
Αλλ’ ουτοι μεν, ως αυτοι γε εδοξαν και τους ηπατημενους επεισαν, 

την μιαν ενεργειαν και το εν φυσικον επικυρωσαντες θελημα, λαβην 
και τοις Ιακωβιταις και τοις απο Θεοδοσιου δεδωκασι, της ημετερας 
καταυχασθαι πιστεως, και εν γελωτι και τωθασμω την εν Χαλκηδονι 
τιθεσθαι συνοδον· οι και κακουργω προυφερον γνωμη, ως και αυτη 
Χαλκηδων  (80)  τοις  εαυτων  ωφθη  συνεπομενη,  και  της  μιας 
εξεχομενη φυσεως·  και  τουτο δηλον εξ ων και  την μιαν πρεσβευει 
ενεργειαν·  οπερ  ουκ  αν  αλλως,  ως  φασι,  κατεπραξατο,  ει  μη  τον 
αληθη λογον εδυσωπηθη, και την καταληψιν εσχειν εντελεστεραν.

ΙΑ΄. 
Επει  δε  το  κατ’  εκεινο  καιρου,  Σωφρονιος  τον  εν  Ιεροσολυμοις 

θρονον  ενεχειρισθη,  ανηρ  ευσεβεια  διαλαμπων  και  αρετη· 
συναθροιζονται  περι  τουτον  οσον  αρχιερατικον  και  ορθοδοξον, 
διαβαλλον μεν συν αυτω και αναθεματι περιβαλλον τους μιαν επι του 
Χριστου φυσικην ενεργειαν και εν δοξαζοντας θελημα· ευφημουν δε 
και ανακηρυττον τους προς ταις δυο φυσεσι και τας διττας ενεργειας 
μετα  των  ισων  θεληματων  ομολογουντας  και  περιεποντας. 
Βουλομενος  ο  ιερος  ουτος  ανηρ  και  μειζονως  διατρανωσαι  τα 
εκτεθεντα, δηλοι ανα μερος περι αυτων και Ιωαννη τω Ρωμης (ουτω 
γαρ  εκαλειτο  εκεινος),  και  Σεργιω  τω  Κωνσταντινουπολεως,  αλλα 
μην  και  Κυρω  τω  Αλεξανδρειας·  τους  μεν,  κακιζων  και  πολλα 
φαυλιζων του δογματος· τον δ’, ως εικος, επαινων, τον Ιωαννην, και 
μυριοις καταστεφων τοις εγκωμιοις. 

ΙΒ΄. 
Α  δη  ο  βασιλευς  ενωτισθεις  Ηρακλειος,  εις  δεος  εμπιπτει  και 

αγωνιαν·  ποικιλλομενος  προς  εαυτον  και  μετατρεπομεος,  και  ουκ 
εχων προς  ο  αρα το καινοτομηθεν  διαμειψαιτο  δογμα·  το  υπογυον 
ταχα της μεταβολης αισχυνομενος, και την αθροαν προς τα εναντια 
μεταθεσιν. Αμελει και απορρηγνυται αμφοτερων, τας τε δυο φημι και 
την  μιαν  πρεσβευοντων  ενεργειαν·  τουτο  και  του  στυγητου  προς 
εκεινον υποθεμενου Σεργιου,  οια ευκολον ειδοτος περι  απαντα και 
ευαγωγον·  αλλως  τε  και  ορρωδησαντος  μη  τελεον  ιδοι  τουτον  της 
αυτων  αποσπωμενον  συμμοριας,  και  δια  τουτο  συγχωρησαντος 



τροπω σκαιοτερω πραξαι τον βασιλεα τα κατα βουλησιν. Ενθεν τοι 
και  ως  ερμαιω  τω  γενομενω  ηδομενος  Ηρακλειος,  και  εγγραφοις 
τυποις και τω λεγομενω ιδικτω το ατοπον βεβαιοι· οπερ οι τα Σευηρου 
φρονουντες,  γραμμασιν  ουτω  σεσημασμενον  εωρακοτες,  ου  μονον 
οικοι  και  καθ’  εαυτους,  αλλα  και  επι  καπηλειων  και  βαλανειων, 
σκωμμασιν εβαλλον, αθυρω ταυτα φθεγγομενοι στοματι, οτι Πρωην 
μεν τα Νεστοριου φρονουντες οι Χαλκηδονιται (ημας ουτω λεγοντες, 
καν τα παρ’ εκεινων ημεν ηθετηκοτες), ανενηψαν τε και του κακως 
φρονειν απεσχοντο,  ενωθεντες ημιν δια της μιας ενεργειας εις  την 
μιαν  του  Χριστου  φυσιν·  νυν  δε  καταγνοντες  του  καλως  εχοντος, 
απωλεσαν  αμφοτερα,  μητε  δυο,  μητε  μιαν  εν  τω  Χριστω  φυσιν 
ομολογουντες.  Ην  ουν  τοτε  ιδειν  συγχυσιν  εν  ταις  Εκκλησιαις  και 
ταραχην, οτι και ποιμενες και λαοι ηφρονευσαντο, και αρχοντες και 
αρχομενοι· μη οντος του συνιεντος, μηδε του εκζητουντος τον Κυριον. 
Τις  γαρ  αν  τους  πολλους  επεισε  τα  βελτιω  ελεσθαι,  ουτω  των 
προεστωτων  διακειμενων,  και  βασιλεων  (81)  και  αρχιερεων,  αντ’ 
αλλων τινων διαταγματων και νομων, την ασεβειαν θεσπιζοντων, και 
υποκυπτειν παντας αναγκαζοντων, και τον ατμητον της Εκκλησιας 
χιτωνα εις πολλας μοιρας τεμνοντων, και εφηδεσθαι διδοντων τοις τα 
ημετερα μωμοσκοπουσι και δαβαλλουσιν; 

ΙΓ΄. 
 Αλλα γαρ  ου  πολυ το  εν  μεσω,  και  Σεργιος  ο  της  κακοδοξιας 

σπορευς,  η πολυκεφαλος υδρα, τον τηδε βιον διεξεισιν, ολον εαυτω 
τον της δικης τρυγιαν εκεισε ταμιευσαμενος· Πυρρον δε τω εκεινου 
θρονω  Ηρακλειος  εγκαθιστησι,  της  εναντιας  οντα  και  τουτον  και 
μοιρας και δοξης, και τα ισα τω απελθοντι πρεσβευοντα. Επει δε και 
αυτος  Ηρακλειος  μετ’  ολιγον  τον  βιον  διεστρεψε,  Κωνσταντινος  ο 
τουτου  υιος  επι  των  σκηπτρων  καθισταται·  ον  και  Πυρρος  κατα 
σκειοτητα τροπων, συν αμα και Μαρτινη εκεινη γυναικι φαυλη και 
πραξαι  το κακον επικαιροτατη,  φαρμακω ανελων,  παρα δοξαν τον 
εκεινης  υιον  Ηρακλωναν  ουτω  προσονομαζομενον,  προς  την 
βασιλειαν αντιμεθιστησι·  καλα γε ο αρχιερευς δρων, και της αυτου 
πραοτητος  αξια.  Αλλα  τον  Ηρακλωναν  η  συγκλητος  μυσαχθεισα, 
θαττον μετακινει της αρχης, εν ταυτω και τον δυσσεβη Πυρρον, συν 
τη  ομοτροπω  Μαρτινη  της  βασιλιδος  απελασαμενοι·  και  τεως  ο 
γενναδας ταυτην  τινει  την  δικην,  θρονου τε  και  πολεως  εξωσθεις, 
ανθ’ ου τον αδικον φονον εσκαιωρησατο. Βασιλευει δε τοτε Κωνστας, 



ο του αναιρεθεντος Κωνσταντινου υιος·  προχειρισαμενος ουτος και 
Παυλον  της  Βυζαντιδος  επισκοπον,  υποθαλποντας  δη  και  αυτους 
(υποθαλποντα  και  αυτον)  το  αλογιστον  εκεινο  δογμα  και 
μονοθελητον.  Αλλα  γαρ  επανιτεον  ημιν  παλιν  προς  τα  του  θειου 
Μαξιμου, ον και ο λογος ημιν υποθεσιν ενεστησατο, ει και περι αλλα 
την διηγησιν ετρεψεν, ων δη και αυτων ως αναγκαιων μνησθηναι εν 
αρχη καθυπεσχετο. 

ΙΔ΄. 
 Ως  ουν  τη  Ρωμη  φοιτησαι  δια  την  επιπολασασαν  τη 

Κωνσταντινουπολει κακοδοξιαν, ο ιερος ουτος ανηρ ειλετο, καθα μοι 
και  ανωτερω  δεδηλωται,  πρωτα  μεν  τοις  εν  Αφρικη  επισκοποις 
συγγινεται κατα παροδον· οις και λογους προθεις τους οικειου, και 
γλωσσαν την τα θεια πελαγιζουσαν επαφεις,  βεβαιοτερους τε περι 
την  πιστιν  καθιστα,  και  οπως  αν  εχοιεν  τας  των  εναντιων 
διαδιδρασκειν λαβας, καλογους αυτων τους σοφιστικους υπεκβαινειν, 
εδιδασκε μαλα και υπετιθει. Ηδει γαρ ο ευσυνετος, οτι πολλης ημιν 
δει  της  εμπειριας  και  της  διαλεξεως,  ειγε  μελλοιμεν  βαλλειν  τους 
αντιτεταγμενους, και παν αυτων καθαιρειν υψωμα, κατα της αληθους 
επαιρομενον  γνωσεως.  Δια  τουτο  παντι  τροπω  εκεινους  παρεθηγε· 
συνεκροτει,  λογοις  ηλειφε  προς  ανδρειαν,γενναιοτερου  ενεπιπλα 
φρονηματος. Ει (84) γαρ και τω θρονω υπερειχον, αλλα την γε σοφιαν 
και συνεσιν, ελλατους ησαν και αποδεοντες· ινα μη την αλλην αρετην 
λεγω, και την εν απασι του ανδρος ευκλειαν. Οθεν και λογοις τε ησαν 
τοις εκεινου υπεικοντες, και παραινεσεσιν αλλαις και συβουλαις ουτω 
πολυ ωφελιμον εχουσαις, αναντιρρητως πειθομενοι.Εωρων γαρ εν τω 
ανδρι  βιον  μεν  ανωκισμενον  και  υπερφυη,  λογον  δε  αφθονον  και 
πολυν,  και  ου  κατα  τινας  ψεκαδας,  αλλα  κατα  ποταμους  ρεοντα· 
συνεσιν  δε  και  την  αλλην  καταστασιν  εν  ψυχη,  ουδενι  ουδ’  ολως 
παρισουμενην. Δι’ α παντα, ουχ οσον εν ιερευσι και επισκοποις, αλλα 
και οσοι του λαου και οσοι του πληθους προτεταγμενοι,  εκεινου τε 
ησαν  ολοι  δι’  ολων  εξηρτημενοι,  και  αυτου  οια  μαγνητιδος 
εκκρεμαμενοι·  ταυτον πεπονθοτες προς τον μακαριον,  ο φασι προς 
την λιθον εκεινην τα σιδηρια· η και ο προς τας μυθευομενας Σειρηνας, 
οι τουτων τοις μελεσιν ενισχημενοι. Επει δ’ ουτοι επυθοντο τηνικαυτα 
συνελευσιν  επισκοπων  τον  Ρωμης  αθροισαντα,  ως  αν  κοινη  συν 
αυτοις το εκτοπον δογμα αραις υποβαλη και αναθεματι τουτο δη και 
αυτοι  προτροπη  και  εισηγησει  του  θειου  Μαξιμου  πραξαι 



προηχθησαν· ουκ Αφρικη μονον και οσον περι ταυτην, αλλα και ει 
τινες  εν  αλλαις  ταις  εκει  νησοις,  προς  το  εργον  επαχθεντες,  και 
σπουδη το καλον δρασαντες· οτι δη και απαντες ουτοι, εκεινον ειχον 
και διδασκαλον και καθηγητην, και των πραττομενων συλληπτορα. 

ΙΕ΄.
 Χρονος το απ’ εκεινου διηει ουχι συχνος, και Ιωαννης ο της Ρωμης 

προεδρος  προς  κυριον  εκδημει·  ανεισι  δε  προς  τον  εκεινου  θρονον 
Θεοδωρος, ουχ ηττον της προεδρειας, η της ορθοδοξιας διαδοχος. Εν 
τοσουτω δε και Πυρρος, οια της βασιλιδος απελαθεις, καταλαμβανει 
την Αφρικην, και τω θειω Μαξιμω συγγινεται, λογους τους οικειους 
αυτω  προβαλλλομενος,  και  τους  παρ’  εκεινου  δεχομενος·  ων  και 
αμφοτερων  προς  πευσεις  και  αντιρρησεις  ιοντων,  πως  αν  επι  του 
παροντος αξιως, η την του αγιου μετα του πιθανου και της αληθειας 
εν εκαστω προβληματι παραστησαιμι λυσιν, η την του Πυρρου προς 
εκαστον των λεγομενων ητταν και συγκαταθεσιν; Ο μεν γαρ, ως τι 
των αμαχων και δυσεκλυτων, εν ειναι τω ενι Χριστω προυβαλλετο και 
το  θελημα,  και  ουκ  αν  φησιν  αλλως  εχειν  την  επ’  αληθειας 
καταληψιν· ο δε, και ενα τουτον καθ’ υποστασιν ενθυπεφερεν· αλλα 
γε  και  το  διπλουν  διηρει  των  φυσεων,  αις  συνδιηρειτο  και  τα 
θεληματα και τουσο ισχυρως αγαν και αναντιρρητως εδεικνυ. Και ο 
μεν αυθις τοις θελημασι και τους θελοντας συνηγεν, ατοπω συνδεων 
το ατοπον· ο δ’ οσιος, τουτο μεν ως εκτοπως παραλογον απετρεπεν εκ 
του  ακολουθου  και  ηλεγχεν.  "Ει  γαρ  δοθη,  φησι,  τοις  θελημασι 
συνεισαγεσθαι  και  τους  θελοντας  (αυτοις  γαρ  τοις  της  μακαριας 
γλωσσης  χρησομαι  λογοις),  παντως  και  τοις  θελουσι  τα  θεληματα 
κατα  την  ευλογον  αντιστροφην  συνεισαχθησεται·  (85)  και 
ευρεθησεται,  καθ’  υμας,  της  υπερουσιου  και  υπεραγαθου  και 
αρχικωτατης  θεοτητος,  δια  μεν  το  εν  αυτης  θελημα,  μια  και 
υποστασις,  κατα  Σεβελλιον·  δια  δε  τα  τρια  προσωπα,  τρια  και  τα 
θεληματα· και δια τουτο τρεις φυσεις, κατα Αρειον· ειπερ, κατα τους 
πατρικους ορους και κανονας, η διαφορα των θεληματων, και φυσεων 
εισαγει διαφοραν." 

ΙΣΤ΄.
 Και  τι  αν  τα  καθ’  εκαστα  λεγοιμι  των  τοτε  ρηθεντων;  α  και 

υποθεσιν  ολην ενστησαμενος,  μολις  αν  δυνηθειην  πασιν  εις  τελος 
επεξελθειν· ουτω μακρας ουσης και ποικιλης και περινενοημενης, της 
τουτων  επεξηγησεως.  Ουκουν  εξεστιν,  εκεινο  αυτο  το  πονηθεν 



συνταγμα τω αγιω διεξελθουσιν, εκ τουδε καταμαθειν ακριβεστερον, 
και του αγιου την μετα συνεσεως και λογισμων επικαιροτατων πευσιν 
εν  απασι  και  αποκρισιν,  και  του  Πυρρου  τον  εν  προτασεσιν 
ασυναρτητον  και  μαχομενον,  η  μαλλον  ασυλλογιστον  ειπειν  και 
ανοτητον·  ος και  τοις  ολοις  απειρηκως,  βουν επι  γλωσσης,  ο  φασι, 
τιθεται, και του οικειου λογου καταγινωσκει ασθενειαν· ον καιτοι εις 
πολλα μορφωσας και  ποικιλας,  και  πανταχοθεν  ελιξας,  ουκ  εσχεν 
ομως  προς  τι  των  κατα  βουλησιν  αυτω  συναιρομενον.  Αμελει  και 
συγγνωμην εφ’ οις εδρασεν εξαιτειται, δογμα παρευθυς το οικειον και 
μονοθελητον,  εγγραφως  εξομοσαμενος,  δους  και  τω  Ρωμης 
λιβελλους· και υπ’ αυτου πως αν ειποις δεχθεις ασμενεστατα. Αλλ’ ο 
αφρων  και  ισχυρως  ανοητος,  ωσπερ  ουδενος  επ’  αυτον  καινου 
γεγονοτος, εν Ραβεννη κυων επι τον ιδιον ανετρεχεν εμετον. Οσπερ 
και εις ωτα τω θειω Μαξιμω πεσον, και αυτω τω ειρημενω προεδρω, 
κοινη  συνελευσει  την  κατ’  αυτου  ψηφον  εκφερουσιν,  ως  τι  μελος 
σεσηπος  και  συνολως  ανιατον,  τελεον  εκκοψαντες  τον  αθλιον  και 
αποβαλ(λ)ομενοι.  Ο  δε,  και  ουτω  παθων,  ουδ’  ουτως  εληγεν 
αναιδειας, ουδε του μειζον κατωφρυωσθαι· αλλ’ ορμη αυθαδεστερα, 
τω  εν  Κωνσταντινουπολει  και  αυθις  θρονω  επιπηδα,  και  αθλον 
ασεβειας, την αρχιερωσυνην λαμβανει δευτερον. 

ΙΖ΄. 
Επει δε και τον αιτιον, οστις εστιν, ουκ ηγνοει(και πως γαρ αν ουτω 

λαμποντα πασι και εν υπαιθρω τον λογον πυρσευοντα;), σπουδη τον 
οσιον εισαχθηναι προσταττει προς τα βασιλεια· οιομενος ως ει τουτου 
κρατησοι, και παντων των αλλων εσται κρατων. Συν αυτω δε και τον 
τουτου  μαθητην  Αναστασιον,  μεθ’  αμα  του  ομωνυμου  τουτου  και 
ομοτροπου, ος και αποκρισιαριος της κατα Ρωμην Εκκλησιας ελεγετο· 
ου  μην  αλλα  και  Μαρτινον  τον  θειοτατον  συν  επισκοποις  των 
εσπεριων πλειοσι, θαττον εν Βυζαντιδι παριστησι· τουτοις, οια εικος, 
(88) δια το της γνωμης αντιξοον εμπικραινομενος. Αλλα τα μεν κατα 
τον  ιεραρχην  Μαρτινον,  και  οσα  προς  τουτον  πεπαρωνηκει  ο 
δυσσεβης,  μυριαις  αυτον πλυνας ταις  υβρεσι  και  αικιαις,  ω χειρων 
ανοσιων!  τον  αθωον  τιμωρησαμενος,  και  το  τελευταιον  υπερορια 
μακροτατη καταδικασας (Χερσων δ’ ην αυτω ο της υπεροριας τοπος), 
τα ισα δηλαδη και τοις αυτου δρασας επισκοποις· αλλα ταυτα μεν ου 
σχολη  τεως  εμοι  καθα  επραχθη  διεξελθειν,  προς  τα  του  θειου 
Μαξιμου επειγομενω· πολλοι δε ισως εκεινα, οι μεν ηδη ερουσιν, οι δε 



και ειρηκασιν, οιμαι, τον ανδρα τιμωντες, και τουτου την πολιτειαν 
σεμνυνοντες· ημιν δ’ ως ο λογος εχει, τα του σκοπου διιτω.

ΙΗ΄. 
 Ως  ουν  λοιπον  ο  ιερος  ουτος  ανηρ  χερσιν  ην  φονωντων 

συνειλημμενος,  και  προς  αυτον  ησαν  απαντες  ενορωντες·  ιδωμεν 
ποιοις πρωτον αυτον δεξιουνται τοις απαντημασι, και ποταπη κρισει 
τα  κατ’  αυτον  οι  καλοι  ουτοι  διεξαγουσι  θεσμοθεται.  Αμα γαρ  τω 
προσοκειλαι  τη  Βυζαντιδι  δια  πλοιου  ηδη  αναχθεντα,  ηκουσι  προς 
αυτον οι παρα βασιλεως αποσταλεντες, ανδρες απο μονης της οψεως 
πολλην εν τη ψυχη την πικριαν εμφαινοντες· οι και αναιδην του οσιου 
λαβομενοι,  ανυποδητου και διχα οντος περικαλυμματος, ειλκον βια 
την  οδον  και  απηγον,  συνεπομενου  και  του  μαθητου,  και  τοις 
δρωμενοις επιστεναζοντος· ον δη και απαγαγοντες, προς τι καθειρξαν 
ζοφωδες  δωματιον,  μηδ’  αυτο  μονον,  της  του  μαθητου  μεταδοντες 
αυτω  συνοικησεως.  Και  δη  και  ημερων  διαγενομενων,  αγουσι  τον 
δικαιον  εν  τω παλατιω της  συγκλητου απασης  προκαθημενης,  και 
φονιον τι και μανικον προς αυτον αποβλεπομενης· και τεως μεν τω 
Σακελλαριω,  πρωτω  την  αξιαν  τυγχανοντι,  την  κατ’  αυτου 
επιτρεπουσι  δικην·  ανδρι  δεινω  μεν  ειπειν·  δεινω  δε  λογους 
συμπλασαι· κακουργησαι δι’ αληθειαν, παντων ουχ ηκιστα δεινοτερω. 
Ος,  τι  μεν  κακιας  ενελιπε;  τι  δε  πονηριας  ουκ ειργαστο;  μη  γηρας 
αυτου  το  τιμιον  αιδεσθεις  (περι  γαρ  τα  ογδοηκοντα  που  τοτε 
ετυγχανεν  ετη  μικρου  δεοντος),  μη  την  επανθουσαν  τω  προσωπω 
χαριν, μη το εν ηθει κοσμιον, και την αλλην ευπρεπη, και σεμνοτατην 
καταστασιν·  και  ταυτ’  εχων  ο  αδικωτατος,  δικαιον  μεν  ουδεν  ουδ’ 
ευλογον εφ’ οις επραττεν εγκαλειν, μονην δ’ ως ειπειν, την οικειαν 
εμφαινων σκαιοτητα, και το ιταμον του τροπου και μοχθηροτατον· ος, 
ει  και τα τηλικαυτα ωφθη αναιδευομενος, ομως γουν ματην εφανη 
παντα  κυκων·  δυσνους  μονον  εξελεγχθεις,  και  την  πονηριαν 
διασημοτατος.  Αλλα  γαρ  τα  καθ’  εκαστα  των  τοτε  ρηθεντων  και 
πραχθεντων, και οιας τας συκοφαντιας τω αναιτιω προσηψαν οι τω 
ψευδει οιομενοι σκεπασθησεσθαι, αυτος ο καλος του οσιου μαθητης 
επι μερους διεξεισιν, εν ιδιω εκθεμενος υπομνηματι· παρ’ ου και τω 
βουλομενω  εξεσται  παντα  διιεναι  προς  ρημα,  και  αναμαθειν 
ακριβεστερον.  Πλην  ουκ  απο  σκοπου  και  (89)  ημιν  βραχεα  απ’ 
εκεινων  ερειν,  και  τω  παροντι  ενθειναι  λογω,  ως  αν  μη  ωμεν 
παντελως των τοιουτων μηδενος μεμνημενοι·  και ταυτα μελλοντες, 



ου κατα διηγησιν,  αλλα κατ’  επιδρομην,  ως  αν ειποι  τις,  περι  των 
πεπραγμενων διεξελθειν.

ΙΘ΄. 
Ως  ουν  ο  δυσωνυμος  εκεινος  Σακελλαριος  εις  οψιν  τον  αγιον 

παρεστησατο,  λογοις  αυτον  τραχυτεροις  και  απειλαις  ευθυς 
προκατασειειν  ηρχετο·  αδικον  και  προδοτην,  και  τοις  βασιλευσιν 
εχθρον, και τα πατων αποκαλων αισχιστα.Ως δ’ επυθετο ουτος, οτου 
χαριν ειη  ταυτα καταλεγων αυτου,  και  τις  ην  ειργαστο προδοσιαν· 
τοτ’  εκεινος  συμπλαττει  διαβολας,  ας  εκεινον  μονον  συμπλασσειν 
εικος, παριστων εφ’ ομολογουμενω τω ψευδει και μαρτυρας. Και δη 
κατεφλυαρει  του  οσιου,  ως  ειη  πολεις  μεγαλας  προσεδωκως, 
Αλεξανδρειαν φημι και Αιγυπτον και Πενταπολιν, των ημετερων μεν, 
φησιν, αποσπασας οριων, τοις δε Των Σαρακηνων ηδη προσθεμενος· 
ων και τα μαλιστα ευνουν αυτον εκαλει, και οικειοτατον.

Κ΄. 
 Ως δε ταυτην αυτου την σκαιωριαν λογω αναντιρρητω ο αγιος 

απεκρουσατο,  συκοφαντιαν σαφη και  ουδεν  αλλο ουσαν δειξας  (τι 
γαρ  αυτω  και  τη  αλωσει  των  πολεων,  αις  μαλλον  τα  λυσιτελη 
εβουλετο;)· ετεραν ο αναιδης ετραπετο, ονειρους τινας πλαττων και 
σκιας και φαντασματα· εν οις και φωνων απηχησεις μειζονων τε και 
ελαττονων, και βασιλεων προσηγοριας, και τω της Εσπερας μαλλον, η 
τω  της  Εωας,  την  τρανοτεραν  φωνην  επαφιεμενην  απηχησιν· 
κατηγορους  κανταυθα,  και  συκοφαντας  εμφανιζων  και 
προβαλλομενος. Εφ’ ω και μαλλον ο οσιος επιστεναξας, "Ευχαριστω 
τω Θεω μου, ειπεν, οτι εις χειρας υμων παραδεδομαι,  και τοιουτοις 
αιτιαμασι βαλλομαι· ως αν δια των ακουσιων τουτωνι, τα εκουσιως 
μοι  προστριβεντα  απαλιφη,  και  κηλιδων  των  εν  τω  βιω  εμαυτον 
αποσμηξαιμι. Πλην ινα μικρον και προς ταυτα απολογησωμαι, ουτε 
ονειροσκοπος εγω, ουτε επιιστωρ ονειρων· οτι μηδε σχολη εμοι τοις 
τοιουτοις  καταφανταζειν  τον  νουν.  Επει  δ’  ουτω  μου  κατηγορειν 
ειλεσθε,  ως  και  μαρτυρας  παρισταν·  και  τουτους  ου  τους  ειδοτας, 
αλλα  τους  παρα  των  ειδοτων  ακηκοοτας,  ως  εκεινων,  φατε, 
απολελοιποτων τον βιον· δια τι μη απ’ αρχης, και ετι περιοντων των 
πρωτων, τας περι των ονειρων απητειτε ευθυνας; Ουτω γαρ αν αυτοι 
τε ητε πραγματων απηλλαγμενοι, καγω αν εισεπραξαμην την δικην 
εφ’ ομολογουμενοις τοις πραγμασιν. Αλλ’, ως εοικεν, ουτε η αληθεια 
ουτως  εχει,  ουθ’  οι  κατειποντες  ημων,  τον  εταζοντα  καρδιαν  εν 



οφθαλμοις  εθεντο.  Μη  γαρ  ιδοιμι  του  εμου  Δεσποτου  και  Κυριου 
επιφανειαν,  μηδε  Χριστιανος  (92)  λογισθειην  (ου  γαρ  αλλο  τι  εχω 
εμαυτω επαρασασθαι),  ει  τον συμπλασθεντα ονειρον,η ειδον εγω η 
ανετυπωσαμην, η αλλοις εξηγησαμην, ως ερμαιω δηθεν τω πραγματι 
εφηδομενος." 

ΚΑ΄. 
Ειτα και τριτην αυτω επαγουσι κατηγοριαν, ως την δευτεραν ειδον 

εληλεγμενην·  ην  ουδ’  ενθειναι  τω  λογω  δεον  ωηθην,  τω  προς  τω 
απιθανω και παιδιωδη ειναι και καταγελαστον. Επει δ’ ουδε τεταρτων 
λογων και ψευδολογιων οι καλοι απεσχοντο δικασται, εισαγουσι τινα 
Γρηγοριον,  ειρηκεναι  λεγοντα εν Ρωμη τον του αγιου μαθητην,  μη 
οσιον ειναι μηδ’ ευλογον, ιερεα τον βασιλεα καλεισθαι· ατε παρα του 
διδασκαλου τουτο μεμαθηκοτα. Αλλ’ ο ιερος ανηρ, ουδε προς ταυτα 
απολογιας ηπορησεν, αυτω κατα προσωπον Γρηγοριω αντικαταστας, 
και  δειξας,  αλλα  μεν  ειναι  τα  τοτε  ομιληθεντα,  αλλα  δε  τα  νυν 
προβαλλομενα. "Και οτι, φησιν, εκεινω την Ρωμην καταλαβοντι, περι 
ενωσεως ην ο λογος, και του το δεδεχθαι τον τυπον ημας, δι’ ου το 
θρυλλουμενον δογμα ετυπουτο και επεγραφετο. Προς α δηλαδη και 
ημιν οι τε λογοι ησαν και απαντη, τα συνοισοντα εαυτοις διεξιουσι, 
και  α  λυσιτελη  ενομιζομεν.  Δια  τουτο  γουν  ουτε  εμα  οιδα  τα  νυν 
προφερομενα, ουτε του ενδιαβαλλομενου μαθητου· ωτινι ουδεν ποτε 
τοιουτον  επι  Θεω  μαρτυρι  εκοινολογησαμην.  Πλην  τουτο  μονον 
συνοιδα ειρηκως (ου τω μαθητη, αλλ’ αυτω δηπου τω Γρηγοριω· οπερ 
ουδ’ αυτος παντελως αρνηθειη, ει μη και εαυτον τελειως αρνησοιτο), 
οτι το οριζεσθαι περι δογματων και ζητειν, ιερεων μαλλον η βασιλεων 
εστι. Επει και τουτοις ανειται χριειν, και χειροθετειν, και τον αρτον 
προσφερειν,  και  θυσιαστηριω παριστασθαι,  και  οσα αλλα θειοτερα 
πραττειν  και  μυστικωτερα.  Ταυτα  και  τοτε  εφθεγξαμην,  και  νυν 
φθεγγομαι. Επι τουτοις βουλομενος η αφιετω, η κατακρινετω· ου γαρ 
αν αδικηθειη ανθρωπος παρα ανθρωπων, καν ει τα παντων δεινοτερα 
πεισοιτο." 

ΚΒ΄.
 Ειτα  μη εχοντες  τι  δρασαι,  οι  τω ψευδει  την ελπιδα  τιθεμενοι, 

εξαγουσι  μεν  του  κριτηριου  τον  δικαιον,  τον  δε  τουτου  μαθητην 
εισαγουσιν  Αναστασιον·  ον  λογοις  και  απειλαις  εξεδειματουν,  του 
διδασκαλου  κατειπειν  αναγκαζοντες·  και  ως  ειη  τον  Πυρρον 
λελυπηκως, οτ’ εις λογους αυτω συνεγενετο, ειπειν εκβιαζοντες· ουκ 



οιδα  ανθ’  οτου  το  τοιουτον  οι  ψευδολογοι  συσκευαζομενοι.  Ως  δε 
ταναντια η αυτοι προσεδοκων ειρηκει και Αναστασιος, και οτι ουδεν 
ουμενουν ου μονον τουτον λυπησοι, αλλα και τιμη τιμησοι τη παση, 
και οια ευνουν δοκουντα φιλοφρονεστατα δεξιωσοιτο, πυγμαις αυτον 
και κονδυλοις κατα κεφαλης και παρειων αικισαντες, και ταυτην (93) 
της  αληθειας εισπραξιν διδωκοτες,  φρουρα και  αυθις  εγκλεισθηναι 
προσταττουσιν.

ΚΓ΄. 
Αγουσι δε παλιν προς εαυτους τον οσιον, ωσπερ ουκ αρκουμενοι 

τοις προλαβουσι, και πειραν αλλην τω απειραστω προσαγουσιν. Η δε 
ην, ως ειη στοιχων τοις του Ωριγενους δογμασι, και τουτω εν απασι 
συμφρονων.  Ως  δε  θαττον  την  σαθραν  ταυτην  και  ευδιαλυτον 
κατηγοριαν διελυσε,  φαμενος παρρησια, ως ειη Θεου κεχωρισμενος 
και της των Χριστιανων μοιρας, ο τα Ωριγενους φρονων, και λογους 
αυτου τους ληρρωδεις παραδεχομενος· περι του Πυρρου εκ δευτερου 
και  των  τοτε  λεχθεντων  πυνθανονται,  προσωπειον  υποδυντες 
χρηστοτητος,  η  ειδοτες,  η  επι  καρδιαν  θεμενοι.  Ειθ’  εξης,  και  οτω 
τροπω της του πατριαρχου κοινωνιας απερρηξεν. Εφ’ οις και αλλας εν 
τω μεταξυ πευσεις και ερωτησεις προτειναμενοι, και τον παρ’ αυτοις 
προβαλλομενον  τυπον  τιμασθαι  δεον  ισχυρισαμενοι,  ουτω  σφοδρα 
υπ’ εκεινου βδελυττομενον και ατιμαζομενον· και απλως οσα τουτοις 
εδοκει αφυκτα τινα, και ταις απαντησεσι δυσληπτα παρενθεμενοι, και 
μητε απειλων των κατ’ αυτου, μητε υβρεων αποσχομενοι· τελος ως 
ειδον εαυτους ηττωμενους εν απασι, και οικειοις, το του λογου, πιλοις 
[πτιλοις]  αλισκομενους·  το συνεδριον λυσαντες,  αυτοι  σπουδη προς 
τον  βασιλεα  εισηεσαν,  την  του  ανδρος  ενστασιν,  και  το  εν  λογοις 
αηττητον  προσαγγελοντες,  και  οτι  Μαξιμον  ουδεις  αν  πεισοι 
συνθεσθαι τοις ημετεροις, καν κολαζειν επιχειροιη.

ΚΔ΄. 
 Χρονος το απ’ εκεινου βραχυς, και αφικνουνται προς αυτον ετεροι, 

εμφρουρον ηδη τυγχανοντα· οιομενοι ταχα τω συχνα προσβαλλειν, 
και  λογοις  δεδιττειν  μαλακωτερω  εντευξεσθαι.  Εφασκον  δ’  οι 
αφιγμενοι  προς  του  πατριαρχου  εσταλθαι·  οι  και  ταυτα,  ως  ειχον, 
προυτειναν τω αγιω·  "Ποιας ει,  φασιν,  ω ουτος,  Εκκλησιας;"  αυτοις 
γαρ  τοις  εκεινων  χρησομαι  ρημασι·"Βυζαντιου,  Ρωμης,  Αντιοχειας, 
Αλεξανδρειας,  Ιεροσολυμων;  Ιδου  πασαι  μετα  των  υπ’  αυτας 
επαρχιων ηνωθησαν. Ει τοινυν ει της Καθολικης και αυτος Εκκλησιας, 



ενωθητι,  μηπως  ξενην  οδον  τω  βιω  καινοτομων,  παθης  απερ  ου 
προσδοκας."  Προς  ους  ο  μακαριος  πως  αν  ειποις  επικαιρως  και 
συνετων  αποκρινεται·  "Καθολικην  Εκκλησιαν,  την  ορθην  και 
σωτηριον της πιστεως ομολογιαν, ο Κυριος ειναι ειπων, επι τουτω και 
Πετρον καλως ομολογησαντα,  εμακαρισεν·  εφ’  ω και  την τοιαυτην 
οικοδομησειν  Εκκλησιαν,  ο  των  ολων  Θεος  απεφηνατο.  Πλην 
βουλομαι  μαθειν  την  ομολογιαν,  εφ’  η  πασα  η  τωνΕκκλησιων 
γεγονεν  ενωσις·  και  ει  καλως  τουτο  γεγονεν,  ουδ’  αυτος 
αλλοτριουμαι."

ΚΕ΄.
 (96)  Προς  ον  οι  απεσταλμενοι,  "Καν  ουκ  εχωμεν,  ειπον,  περι 

τουτου  κελευσιν,  ομως  ερουμεν,  δια  το  ειναι  σε  παντελως 
απροφασιστον. Δυο λεγομεν ενεργειας δια την διαφοραν, και μιαν δια 
την  ενωσιν."  Ο  δε  φησι·  "Τας  δυο,  δια  την  ενωσιν  μιαν  φατε 
γεγενησθαι, η παρα ταυτας ετεραν; - Ου, φασιν ουτοι, αλλα τας δυο 
μιαν  δια  την  ενωσιν.  -Απηλλαγημεν,  εφη,  πραγματων,  εαυτοις 
ανυποστατον  πιστιν,  και  Θεον  ανυπαρκτον  πλασαντες.  Ει  γαρ  εις 
μιαν συγχεομεν τας δυο δια την ενωσιν, και παλιν εις δυο διαιρουμεν 
την μιαν δια την διαφοραν, ουκ εσται μονας ουτε δυας ενεργειων· υπ’ 
αλληλων  αναιρουμενων  αει,  και  ποιουσων  ανενεργητον,  τον  ω 
προσπεφυκασι, και παντελως ανυπαρκτον. Το γαρ μηδε μιαν εχων εκ 
φυσεως  αναφαιρετον,  και  μηδενι  λογω  τροπης  αλλοιουμενην  και 
μεταπιπτουσαν κινησιν, πασης ουσιας εστερηται, κατα τους Πατερας· 
ουκ εχον ενεργειαν ουσιωδως αυτο χαρακτηριζουσαν. Τουτο τοινυν 
λεγειν ου δυναμαι, ουδε εδιδαχθην εκ των αγιων Πατερων ομολογειν· 
δοκουν ουν υμιν ουσιν εξουσιασταις, ποιησατε." 

ΚΣΤ΄. 
 Οι δε μη εχοντες προς ταυτα αντειπειν, το δοξαν τοις κρατουσι 

τουτω  προσεπιφερουσιν·  ως  ειη,  φασκοντες  αυτον  αναθεματι  μη 
πειθομενοι  υποβληθηναι,  και  θανατον  αυτω  τον  ορισθεντα 
προσαπενεγκασθαι.Ο  δε  πραως  ουτω  και  ταπεινως,  "Το  τω  Θεω, 
φησιν, ορισθεν επ’ εμοι,  νυν δεξοιτο περας, φερον αυτω δοξαν προ 
παντος  εγνωσμενην  αιωνος."  Αλλα  τεως  μεν  αναβαλλονται  τα 
εξενηνεγμενα·  συμβουλιον  δε  ποιησαμενοι  βασιλευς  αμα  και 
πατριαρχης,  ουδεν ηττον η Πιλατος και Ιουδαιοι  επι τω εμω Ιησου, 
κατακρινουσιν  εξορια  τον  δικαιον·  επι  τι  πολιχνιον,  Βυζυη  ουτω 
καλουμενον,  θαττον  απαγομενοι·  εν  ταυτω  δε  και  τον  μαθητην 



Αναστασιον, εις τινα τοπον εκτοπως φαυλον, και της Ρωμαιων αρχης 
εσχατον,  μονον  απενεγκαμενοι  (Περβερις  ουτω  πως  γλωσση 
βαρβαρω ο τοπος ωνομασται)· τα ισα δηλαδη και τω αυτου δρασαντες 
συνωνυμω, τω της Ρωμης αποκρισιαριω φημι. 

ΚΖ΄. 
Και δη ημερων συχνων διαγενομενων, πεμπουσιν εν εξορια προς 

τον αγιον Θεοδοσιον εκεινον τον Καισαρειας επισκοπον, και Παυλον 
και  Θεοδοσιον  ετερον,  την  του  υπατου  αμφοτερους  περικειμενους 
αξιαν·  οι  και  αυτοι,  πολλους  μεν  και  ποικιλους  τω  μακαριω 
προυτειναν λογους· νυν μεν κολακευοντες, νυν δ’ απειλουντες· νυν δε 
και προς το πυθεσθαι διερωτωντες. Ων και την ανα μερος υφηγησιν, 
το  εκτεθεν  προς  του  καλου  Αναστασιου,  καθα  μοι  και  ανωτερω 
ειρηται,  διεμφαινει  υπομνημα. Ουκ ακαιρον δε ισως και ημιν ολιγα 
και  απο  τουτων  ερειν,  ποιουμενοις  κανταυθα  κατ’  επιδρομην  την 
διηγησιν. (97) Ουτω γαρ αν μαλλον, το εν πασιν αναλωτον του ανδρος 
καταμαθοιμεν,  οτι  και  πολλων  οντων  των  τινασσοντων,  και 
διασαλευειν πολυτροπως επιχειρουντων, αυτος ουδεν ηττον ακλινης 
εμενε, στερρος ολος και το φρονημα ατρεπτος.

ΚΗ΄. 
Αλλα γαρ ιδωμεν οια οι ρηθεντες ουτοι τω αγιω προσφερουσι. Τα 

κατ’  αυτον  οπως  εχοι,  πρωτον  διαπυνθανονται·  φιλικην  δηθεν 
ταυτην, η κολακικην μαλλον ειπειν, την πευσιν τουτω προσαγοντες. 
Ως δ’ εφη ουτος· "Καθα προεγνωσμενον τε και προωρισμενον εστι τω 
προνοητικω του Θεου το περι αυτον της βιοτης περας, ουτως δη και 
εχοιμι·"  αυθις αντερωτωσιν αυτοι·  "Τι το προγνωναι αυτο, και τι  το 
προωρισθαι δηλοι, και τι το των εκατερων διαφορον." Του δε φαντος, 
το μεν, των εν ημιν ειναι, εννοιων τε φημι, και λογων, και εργων, το 
προγνωναι· εξ ων αι αρεται και αι κακιαι ημιν επεισιασι· το δε, των 
ουκ  εφ’  ημιν,  αλλα  των  εξωθεν  επισυμβαινοντων  ακουσιως,  το 
προωρισθαι·  επιφορων τε  δηπου  παντοιων,  και  αλλων κολαστικων 
τροπων·  και  απλως  περι  εκαστου  τουτων  του  θεοληπτικωτατου 
διεξελθοντος·  και  ποιαι  μεν  των  θλιψεων,  δι’  εκτισιν  αμαρτιων, 
διελθοντος· ποιαι δε δια δοκιμασιαν, η και οικονομιαν δικαιως ημιν, 
και  ως  ουκ  αν  ειποι  τις  αλλως,  συμφεροντως  επαγονται·  εκεινοι 
τουτων τεως αφεμενοι, περι ων ηκοντες ησαν αντεπηγον τους λογους· 
προς κοινωνιαν αυτον, εκκαλουμενοι, και ων εδρασαν, συγκαταθεσιν. 
Ως δε ουτος την γενομενην τη Εκκλησια ανθυπεφερε καινοτομιαν, και 



την  της  πιστεως  συγχυσιν·  τηνικαυτα  και  ο  Καισαρειας  Θεοδοσιος 
προς  διαλεξιν  αυτω  επισυνισταται,  και  ως  ουδεν  εναντιον  παρα 
τουτοις πρεσβευοιτο, ουδ’ εκφυλον και του ορθου λογου αλλοτριον, 
μαλα ενστατικως προυφερε· την ενεργειαν και το μονοθελητον εκεινο 
θελημα συγκροτων, και υπερμαχομενος.

ΚΘ΄. 
Αλλα την εν τοις τοιουτοις ατοπιαν ο οσιος διελεγξας, και ως ει μια 

ενεργεια, φησιν, δυο θειη επι θεοτητος λεγεσθαι και ανθρωποτητος, 
συγχυθησεται  παντως  και  ο  της  θεολογιας  και  ο  της  οικονομιας 
λογος·  και  το  ατοπον,  τετρας  εσται  η  τριας,  τω  ομοφυη  τω  Λογω, 
γενεσθαι την σαρκα· ειπερ, κατα τους Πατερας, " Ων ουσια μια, μια 
εσται και ενεργεια." Αλλα μην και τα γνωριστικα και συστατικα της 
τε  θεοτητος  και  ανθρωποτητος  αφαιρεθησεται,  η  και  εις  τελειαν 
εκατερα χωρησει ανυπαρξιαν· τω μητε μιαν, μητε δυο τας ενεργειας η 
τας  θελησεις,  εξον  η  νοεισθαι  η  λεγεσθαι  κατα  τους  υμετερους 
τουτους λογους, και την καινην δογματοποιιαν· και πολλα ετερα τω 
λογω  προσθεις,  ωσπερ  απορησας  ο  Θεοδοσιος,  "  Αλλα  το  δι’ 
οικονομιαν, φησι, γεγενημενον ου δεον ως κυριον δογμα λαμβανειν, 
καθα και (100) νυν ο παρ’ ημων προτεινομενος τυπος, οικονομικως 
γεγενητο,  αλλ’  ου  δογματικως."Του  δε  οσιου,  "Ουτ’  ευλογον,  ουτε 
δικαιον ταις τοιαυταις καινοτομιαις συμφερεσθαι, υπειποντος, και ως 
ψευδοδιδασκαλων  το  τοιουτον  και  απατεωνων,  οις  ουδε  πειθεσθαι 
χρη,  αλλ’  εκκλινειν,  ως  εγχωρουν,  και  αποδιιστασθαι,  ινα  μη  και 
δοξωμεν κακον τι της τουτων συνουσιας παραπολαυειν·" ενεοι ωσπερ 
επι τοις λαληθεισιν ουτοι γενομενοι, σιγωντες ησαν εφ’ ικανου, και 
τας κεφαλας κατω κυπτοντες.

Λ΄. 
Αλλα παλιν ο Θεοδοσιος εφ’ εαυτου γεγονως, και πευσεις ετερας 

κατα  σχολην  συναγηοχως,  ας  και  ωσει  τινας  ακροπολεις 
ακαθαιρετους  εαυτω  ωετο  διαμενειν·  ταυτας  ουν  τας  ρησεις 
προτεθεικως, και παραδοχην φωνων τινων απλων· και παραδεχεσθαι 
τον Μαξιμον ταυτας ισχυρισαμενος· προς δε, και ζητησεις αλλας περι 
τε υποστατικης ενεργειας, και φυσικης τινος και σχετικης θελησεως 
κεκινηκως,  ων  και  ο  λογος  μακροτερας  δειται,  και  ου  κατα  τον 
παροντα λογον, της διηγησεως· επει ουν εκεινος μεν ταυτα, ο δ’ οσιος, 
πασαν την  εν  λογοις  αυτου  και  λογισμοις  προβολην  μαλα ραδιως 
ετυχεν  ανατετραφως·  τελος  αποκαμων  ουτος,  και  μη  εχων  τεως 



αντιφθεγξασθαι  τι  προς  τα  παροντα  τροπον  ετερον  πειραται  τον 
αγιον  εφελκυσαι·  φιλικωτερον  τουτω  δηπου  προσομιλων,  και  ως 
βουλοιτο  αν  και  αυτος,  τα  εν  μεσω  εξαιρεθηναι  σκωλα  τε  και 
προσκομματα,  και  την προτεραν ειρηνην τη Εκκλησια αποδοθηναι. 
Οπερ  ουκ  αν,  φησι,  γενοιτο  αλλως,  ει  μη  και  προς  τους  εν  Ρωμη 
αφικοιμεθα  ηδη,  και  επι  συμβασεις  και  διαλλαγας  τουτους 
εκκαλεσοιμεθα·  το  εν  δηλαδη  συν  εκεινοις  και  πνευσαντες,  και 
φρονησαντες.  Εφ’ ω και μαλλον ο αγιος ευθυμος γεγονως,  πως αν 
ειποις αυτον προς τα ειρημενα διατεθησεσθαι· ποιαις δ’ ευθημιαις τον 
ειρηκοτα  ου  διαμειψασθαι.  Ος  γε  και  ουτω  πονηρως  εχων  του 
σωματος,  τω  ασκησει  αμα  και  γηρα  εκτετρυχωσθαι,  προθυμος  ην 
ομως και τη Ρωμη αυθις επιφοιτησαι, και συναμα αυτοις τα λυσιτελη 
καταπραξαι· "Μονον εργον γενοιτο, φησι, τουτο, αλλα μη λογος ειη 
λελεγμενος τηναλλως." 

ΛΑ΄. 
Του  δε  Θεοδοσιου  και  ορκω  τα  ειρημενα  επιβεβαιωσαντος,  και 

χερσι  των  αχραντων  Ευαγγελιων  προσψαυσαντος,  ει  και  ουδεν  ο 
ασυνετος  τουτων διεφυλαξατο,  οια  τοις  των κρατουντων θελημασι 
συνελκομενος· ετι μαλλον ο οσιος ευθυμος ην, ολον εαυτον προς την 
αποδημιαν  συντεινων,  και  τα  συνοισοντα  αυτοις  τε  και  τοις  κατα 
Ρωμην σκοπων. Ειθ’  ως εκειθεν εμελλεν απαιρειν ο Θεοδοσιος,  ινα 
και  τοις  κατα  την  βασιλιδα  περι  τουτων  κοινωνησοιτο,  ασπασμω 
αυθις τον οσιον δεξιωσαμενος· και τι και στιχαριον αυτω και φαιον 
αναδεδωκως τριβωνιον,  ουτως την (101)  Βυζαντιδα εισερχεται,  μεθ’ 
αμα και των δυο υπατων, οι τουτω συνειποντο. 

ΛΒ΄. 
Οκτω δε το απ’ εκεινου διηλθον ημεραι, και Παυλος τη του υπατου 

και αυτος αξια τετιμημενος, προς τον αγιον εξεισι· προσταχθεν τουτω 
παρα βασιλεως,  συν  αιδοι  τον  οσιον  και  σεβασματι,  οια  φιλον και 
συνηθη και των εαυτου προγονων τυγχανοντα, της Βιζυης αναλαβειν, 
και  προς  τι  των  εν  τω  Ρηγιω  μοναστηριων,  ο  του  αγιου 
προσωνομασται Θεοδωρου, τουτον μετακομισαι. Και τη εξης φοιτωσι 
προς  αυτον  Επιφανιος  και  Τρωιλος,  πατρικιων  αμφοτεροι  αξιωμα 
περικειμενοι,  συν  αμα  και  τω  Καισαρειας  Θεοδοσιω·  ον  και  τα 
ειρημενα  εμπεδωσειν  ο  αγιος  εμενε,  μη  εκεινου  το  υπουλον 
φωρασαμενος, ο την διανοιαν αδολωτατος· οι δη και αυτοι πλειστα τω 
οσιω διομιλησαμενοι, τα παρα του βασιλεως επαγγειλαμενοι, ως και 



πατερα θησειν εαυτου και ανωτερον δειξειν παντων υπισχνουμενου, 
μονον ει γενοιτο τουτω ενωθηναι και συνελθειν, και κοινη συν αυτοις 
ελεσθαι  τα  δεδογμενα·  και  οτι  τουτου  αποδιισταμενου  και 
στασιαζοντος, και Ανατολη μικρου πασα και Δυσις συστασιαζει και 
συναφισταται·  και αλλα προς τουτοις,  α προς εκεινων ειναι εδοκει, 
ειποντες και προβαλ(λ)ομενοι, τον ατυπωτον εκεινον τυπον, ανω και 
κατω εν οις  ελεγον πασι προσεπιφεροντες·  επει  εγνωσαν ηδη ουδε 
βραχυ τον οσιον των παρ’ εκεινοις λογων επιστρεφομενον, τουτο προ 
των αλλων μεγα ανακεκραγοτα, οτι "Πασα η των ουρανων δυναμις, 
το παρ’ υμιν πραξαι ου πεισει με· τι γαρ, φησι, απολογησομαι, ου τω 
Θεω λεγω,  αλλα τω εμω συνειδοτι,  ει  γε δια δοξαν ανθρωπων την 
ουδεν προς υπαρξιν  εχουσαν,  την σωζουσαν με πιστιν  εξομοσομαι 
ηδη;" 

ΛΓ΄. 
Επει  ουν  εκεινον  ουτως  εχοντα  εγνωσαν,  και  μαλιστα  και  τω 

Θεοδοσιω επιμεμφομενον, ματην ουτω και επι κακω τω σφετερω τους 
λογους και τους ορκους προισχομενω, τοτε ανασταντες ουτοι σπουδη, 
τα εαυτων επραττον, και οια αν τοιουτοι πραξειαν ανθρωποι. Οι μεν 
γαρ  αυτον  πυγμαις,  ω  χειρων  ανοσιων!  ηκιζον,  παραθηγοντες  και 
τους  συνεπομενους  προς  την  τολμαν  υπηρετας·  οι  δ’  εκολαφιζον· 
αλλοι  ραπισμασι  και  ωθισμοις  εβαλλον·  οι  δε,  και  εις  το  τουτου 
ενεπτυον  προσωπον,  καθα  και  τον  εμον  Ιησουν  οι  στρατιωται  και 
δημος  ο  ανομος·  ον  ου  πριν  ανηκαν  τοις  πτυσμασιν  οι  αληθως 
καταπτυστοι  επιπαττοντες,  πριν  το  προσωπον  απαν  των  πτυελων 
εμπλησαι,  και  ρακια  αυτα  κατακλυσαι·  ως  και  τω  πληθει  των 
καταφερομενων σιελων, δυσωδιαν ουχ οπως και φορητην εγγινεσθαι· 
ης  αλλος  μεν  ουδεις,  μονοι  δ’  οι  δυσωδεις  εκεινοι  και  εξαγιστοι, 
οσφραινεσθαι  αξιοι·  και  ουκ  αν  επαυσαντο  ουτω  (104)  δρωντες  οι 
αναιδεστατοι,  ει  μη  ο  Καισαρειας  Θεοδοσιος,  τας  τουτων  επισχων 
ορμας, προς αλλα τετραφθαι αποιησεν. Οι και ως μηδεν δεδρακοτες, 
οι πως ειποιμι και κυνων ιταμωτεροι, παλιν μεταβραχυ, ερωτησεις και 
πευσεις, και αλλα αττα ληρηματα τω αγιω προσηγον· ως δ’ ανηνυτα 
τα  παρ’  αυτων  εωρων  και  απρακτα,  εικη  μονον  πονουντες  και 
ματαιαζοντες, υβρεις αυτου τας ουδε λογω ρητας καταχεαντες, και ει 
τι  των  χρειωδων  τουτω  και  αναγκαιων  ετυγχανεν  αφελομενοι, 
εκειθεν αναχωρουσιν οι δυστροποι.



ΛΔ΄. 
Μετα  δε  τινα  χρονου  παραδρομην,  εισαγουσιν  αυτον  εν 

Κωνσταντινουπολει,  συν  αυτω  και  τον  μαθητην  Αναστασιον 
εισαγοντες·  προς  δε,  και  τον  ετερον  Αναστασιον,  ον  και 
αποκρισιαριον  εφαμεν.  Και  αραις  κατ’  αυτων  χρησαμενοι,  οι 
επιρρητοι  ουτοι  και  επαρατοι,  και  αναθεματι  υποβαλοντες  (ουκ 
αυτους μονον, αλλα απαντας ορθοδοξους, τους τε περιοντας, και τους 
απελθοντας) παραδιδοασι τοτε τοις επι το κολαζειν τεταγμενοις, ως 
αν  τα  εξενηνεγμενα  κατ’  αυτων  διαπραξοιντο·  το  μεν  ζην  δηθεν 
τουτοις ου πανταπασιν αφαιρουμενοι, ιν’ η τι και τοις αφιλανθρωποις 
φιλανθρωπον,  πικροτερον  δ’  αυτου  θανατου  τας  τιμωριας 
προσεξεργαζοντες.  Ο γαρ της πολεως αυτους παραλαβων επαρχος, 
και εν τω πραιτωριω εισαγαγων, πρωτα μεν τον θειον Μαξιμον εκ 
τεσσαρων τεινας, νευροις απεσκληκοσιν εκελευε τυπτεσθαι· μη γηρας 
αυτου  κατοικτισας  ο  μιαρος,  μη  τα  κατερρικνωμενα  των  σαρκων 
μελη, μη σωμα εκεινο το νηστεια και πονοις δαπανηθεν· αλλ’ ουτως 
ωμως  εξαινεν,  ως  και  τω  πληθει  του  καταρρεοντος  αιματος,  το 
υποκειμενον εδαφος απαν φοινιξαι,  και  σαρκας πασας δαπανησαι, 
και μηδε βραχυ των μελων υγιες εναπολιπειν.

ΛΕ΄.
 Ειτα ο θηριωδης, και προς τον αυτου μετεισι μαθητην· εξης δε και 

προς τον εκεινου συνωνυμον, πολλας και αυτοις επιθεις τας πληγας, 
και  μωλωπων  υποπλεους  απεργασαμενος·  επιστησας  τουτοις  και 
κηρυκας,  ταυτα  μαστιζομενοις  επιβοωντας·  "Οι  τοις  βασιλικοις 
απειθουντες θεσπισμασι, και ανενδοτοι μενοντες, ουτω παθειν αξιοι." 
Ους δη και μικρα πνεοντας, φεροντες τη ειρκτη εναπερριψαν.

ΛΣΤ΄. 
 Και το εξης παριστωσι τον οσιον συναμα και τω μαθητη, ολον τοις 

μωλωψιν  εστιγμενον,  ολον  εξωδηκοτα,  ολον  ταις  πληγαις 
εμφλεγμαινοντα·  ον  και  ουτως  οδυνων  εχοντα,  δρασαι  ομως  επ’ 
αυτον  και  αλλα  χειρω  ουκ  απεσχοντο,  την  φυσιν  πανταπασι 
διωσαμενοι.  Γλωσσαν  γαρ  εκεινην  την  θεολογον,  και  τους  λογους 
υπερ  ποταμους  βλυσασαν,  ενδον  απο  του  φαρυγγος  και  της 
παραψαυουσης  επιγλωττιδος,  (105)  παρανομως εκτεμνουσιν·  ως  αν 
του  φωνητικου  αφαιρεθεντος  οργανου,  συναφαιρεθειη  και  λογος 
τουτω και διδασκαλια· και σιγων ειη αφθογγος. Αλλ’ ουκ εμελλες, ω 
καλε  Μαξιμε,  και  την  γλωσσαν  τεμνομενος,  σιωπαν·  ουδε  λογους 



εκεινους  τους  ηδιστους  μη  κελαδειν·  αλλ’  ο  γλωσσαν  καταρτιζων 
νηπιων, και αλαλον θεις φθεγξασθαι και κωφον, αυτος και σε παρα 
δοξαν και φθεγγεσθαι πεποιηκε,  και λαλειν,  και μειζον η προσθεν 
διηρθρωμενους τους λογους προιεσθαι.

ΛΖ΄. 
Επει δε το αυτο καν τω μαθητη Αναστασιω εδρασαν, και γλωσσαν 

κακεινω ενδον απετεμον, η αυτη ην και τουτον ενισχυουσα χαρις· και 
λογον  διδουσα  διχα  του  φωνουντος  οργανου,  πολυν  τινα  τουτον 
παραδοξως  και  αφθονον.  Εφ’  ω  και  μειζονι  φθονω  πληγεντες  οι 
μιαροι,  και αλλην τοις γενναιοις  καινοτεραν βασανον προσεπηγον· 
ωσπερ  αδικειν  νομιζοντες,  ει  μη  πασαν πειραν  δεινων  επι  τουτοις 
κινησαιεν· ους και πολλω βελτιον ην θανατω υπεξαγαγειν, καθο και 
ην  εκεινοις  δοκουν,  η  ουτω  παραδουναι  κολασεσι.  Σχοινοις  γαρ 
λεπταις  τον  μακαριον  ενειλισαντες,  και  στρεβλαις  πανταχοθεν 
πιεσαντες, σμιλη και σφυρα την δεξιαν των χειρων αποκοπτουσι, και 
επ’ εδαφους ριπτουσιν· ειθ’ ως ειχον, και προς τον συναθλον μετιασιν 
Αναστασιον·  την  ισην  κακεινον  τιμωριας  εισπραττοντες,  ιν’  εχοι 
παντως και της ισης δοξης την παραπολαυσιν. Ους και αγλωττους και 
αχειρας εκβαλοντες του πραιτωριου,  ειλκον και περιηγον κατα την 
αγοραν,  τα  κεκομμενα  θεατριζοντες  μελη,  και  κραυγαις  ασημοις 
χρωμενοι· και τωθασμοις αυτους και σκωμμασι βαλλοντες. Εφ’ ω και 
μετα την ατιμον εκεινην περιαγωγην, εξορια μακροτατη παραδιδοασι· 
μεθ’ αμα και του αποκρισιαριου Αναστασιου· τουτο γε μονον καλως 
ποιησαμενοι τους αγιους, οι εναγεις, εαυτων αποδιαστειλαντες.

ΛΗ΄. 
Αλλα γαρ η  θεια  ουκ  ημελει  δικη,  καιτοι  μακροθυμουσα ως  τα 

πολλα·  αλλα  τιμωριαν  μετα  μικρον  τον  παρανομισαντα  βασιλεα 
εισεπραξε· πορρω εκτοπισασα, και εις την εν Σικελια Συρακουσαν τον 
οικτιστον δουσα θανατον απενεγκασθαι.  Τοις  γαρ Βυζαντιοις  δι’  α 
εδρασεν  ο  μισους  αξιος  μισηθεις,  και  εχθιστος  μαλα γεγενημενος· 
δεισας μητι και παθοι προς τουτων κακον, μετα συζυγου και παιδων 
εκεισε αφικετο· ω δη και εν βαλανειω λουσασθαι εισελθοντι, των τις 
υπηρετουντων  καιριαν  δους  κατα  κεφαλης,  το  τε  κρανιον  απαν 
συνετριψε, και τω δυστηνω την ζωην προσαφειλετο. Επει δ’ ο τουτου 
υιος  Κωνσταντινος  ος  εκαλειτο,  μετα  Ηρακλειου  και  Τιβεριου  των 
αδελφων επι των σκηπτρων κατεστη,  εγνω δειν αυτος μη την ισην 
πατρι  πεπορευσθαι,  ινα  μη των ισων και  αντιτυχοι·  οθεν  και  τους 



απανταχη συναθροισας Πατερας, και συνοδον μεγαλην κροτησας, η 
και  εκτη  των οικουμενικων  λεγεται·  πολλα  μεν  και  αλλα  εν  αυτη 
μνημης αξια (108) κατεπραξατο, και διττας δη του Χριστου θελησεις 
και ενεργειας, επι των δυο φυσεων τρανωτερον διεξηρυξεν· αρα και 
αναθεματι  καθυποβαλων  τους  το  μονοθελητον  εκεινο  δογμα 
παρεισαγοντας και πρεσβευοντας. Τουτο δε προτερον εν Ρωμη και ο 
ταυτης  προεδρος  Αγαθων,  ος  και  μετα  Μαρτινον  τω  θρονω 
επικαθιδρυθη, θειω κινουμενος Πνευματι επραξεν· επαρατους και της 
Εκκλησιας  εκπτυστους  τους  τα  παρανομα  δεδρακοτας  και  ουτος 
καταστησαμενος. Αλλα ταυτα μεν υστερον.

ΛΘ΄ .
Επει δ’ ως ο λογος εφη, προς την υπεροριαν τον θειον απηνεγκαν 

Μαξιμον,  πολλα  μεν  συνεβη  τουτον  παθειν  κατα  την  οδον,  και 
πολλας υπομειναι  τας αλγηδονας,  οια  μητ’  εις  υποζυγιον,  μητ’  εις 
λεκτικιον  καθεσθηναι  δυναμενον·  τω  παντη  κατειργασθαι  τοις 
πονοις,  και  ταις  μυριαις  τετρυχωσθαι  οδυναις.  Αμελει  και  εις  τι 
χαλαδριον βεργεσι  πεπλεγμενον τουτον ενθεμενοι,  μολις και κοπω 
διαβασταζοντες,  την μακραν οδον εκεινην απηγαγον·  ον και εις εν 
των  κατα  την  Αλανιαν  καστρων,  Σχιμαριν  ουτω  λεγομενον, 
εμφρουρον ποιησαμενοι, ειασαν αυτον πανταπασιν ατημελητον. Επει 
δε και τον καλον μαθητην μετα του συνωνυμου αυτου την αυτην οδον 
ηλαυνον, διαιρουσι μεν αμφοτερους του διδασκαλου· διαιρουσι δε και 
αυτους απ’ αλληλων· ενα προς ενα πολλους διαμειβοντας τοπους, και 
πορρω που της των Αβασγων χωρας απαγομενους· εξ ου και τον ενα 
αυτων  τη  πολλη  απειρηκοτα  κακοπαθεια,  και  αυτην  την  πνοην 
διαφειναι,  η  μονη  τουτω  περιελειπετο·  και  μηδ’  αυτην  εγνωσθαι 
ακριβως την ημεραν καθ’ ην των ωδε μετεστη, ως ο τουτου ειρηκει 
ομωνυμος· αποκρισιαριος φημι Αναστασιος. 

Μ΄. 
Αλλα  γαρ  τω  θειω  Μαξιμω  τω  κατα  την  Αλανιαν  ηδη  καστρω 

εγκαθειρμενω, θεια τις επιφοιτα ανωθεν οψις·  την τε ημεραν αυτω 
δηλουσα της τελευτης, και προς τας εκειθεν μετακαλουμενη σκηνας· 
Επει δε και η ημερα καταλαβοι εκεινη· η δε ην η τρισκαιδεκατη του 
Αυγουστου μηνος,  αφιησι  μεν  τα  ενταυθα,  προς  δε  τους  ουρανους 
ανατρεχει, ο των ουρανων αληθως και της εκει κατοικιας αξιος. Εν ω 
δε το ιερον αυτου σωμα εναπετεθη, τρεις διαφανεις πυρσοι κατα μιαν 
των  νυκτων  εκτοτε  τω  μνηματι  εναυγαζουσι·  θαυμαστην  μεν  την 



αιγλην  εναφιεντες,  θαυμαστοτεραν  δ’,  ως  εικος,  τοις  ορωσι  την 
εκπληξιν εμποιουντες,  και του μεγαλοδωρου Θεου περι τον εαυτου 
θεραποντα πλουσιωτατην χαριν εμφαινοντες.

ΜΑ΄.
Αλλα σοι μεν, ω ιερωτατε πατερ, μεγαλη μεν και η των παροντων 

δοξα  τε  και  λαμπροτης,  πλεον  σε  κανταυθα  του  Δεσποτου 
τετιμηκοτος· μειζων δε πολλω και υπεροχικωτατη η αυτοθι ληξις και 
ουρανια·  φωτι  τω  μεγαλω  παρισταμενω,  και  ολην  την  αιγλην  της 
μακαριας  και  αρχιφωτου  Τριαδος  εν  εαυτω  δεχομενω·  και  Θεον 
ορωντι,  το  παραδοξοτατον,  θεω  δηλαδη  και  αυτω  τη  ενωσει 
γεγενημενω,  και  κατα  μεθεξιν  ολω  θεουμενω,  και  αρρητον  την 
θεωσιν υφισταμενω. Ουκουν ουτω δοξης τυχων, διδου πολλην και την 
παρα σου βοηθειαν τοις ετι (109) νηχομενοις ημιν τα παροντα, και τον 
δολιχον τουτον βιον και πολυκινδυνοτατον διαπλεουσιν· ως αν υπο 
σοι  κυβερνητη  και  οδηγω,  κουφοι  την  αστατον  θαλασσαν 
υπερπλευσαντες, τοις ακλυστοις και αιδιοις λιμεσι καθορμισθειημεν· 
ενθα η μακαρια διαγωγη και καταπαυσις η γαληνοτατη. 

ΜΒ΄. 
Ουτος  ο  παρ’  ημων  σοι  λογος,  ω  πατερων  αριστε  και 

φιλοτεκνοτατε,  των  μεν  πραγματων,  ωσγε  και  αυτον  οιδα,  παντη 
απολειπομενος, του δε ποθου οιμαι ουδενος ελαττουμενος. Αιτιος δε 
παντως του λογου και καθηγεμων, ο σου εξεχομενος ιεραρχης· ος και 
την  ομωνυμιαν  και  ομοτροπιαν  του  εν  Μυροις  επλουτησε 
ποιμεναρχου·  λογων  ουτος  αει  των  σων  θαυμασιως  ερων,  και  σε 
διαφεροντως ποθων· και τρυφην γλωσσης, το ηδιστον σου ποιουμενος 
ονομα.  Ω  και  αντιδοιης  την  μετα  σου  συναυλιαν  και  συσκηνιαν· 
πολλην ως ορας και αυτω υπερ του καλου τεθεμενω την αγωνιαν, και 
την ψυχην προιεμενω αυτην,  μονον ει  τι  βελτιον ειη τουτω εν τοις 
πραγμασι καταπραξασθαι· εν αυτω Χριστω τω Κυριω ημων, ω η δοξα 
και το κρατος, νυν και αει, και εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην. 



ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Σελ. (110)

Γενομενης, μεταξυ του κυριου αββα Μαξιμου, και των συν αυτω, 
και των αρχοντων επι σεκρετου.

Α΄ .
Τη ημερα η προσωρμισθησαν ταυτη τη βασιλευουση πολει,  ο  τε 

κυριος Μαξιμος,  και οι συν αυτω, περι δυσμας ηλιου, ελθοντες δυο 
μανδατωρες μετα δεκα εκσκουβιτωρων, επηραν αυτους εκ του πλοιου 
γυμνους,  και  ανυποδετους·  και  μερισαντες  αυτους  απ’  αλληλων, 
εφυλαξαν  εις  διαφορα  εκσκουβιτα.  Και  μεθ’  ημερας  τινας 
αναφερουσιν αυτους εν τω παλατιω, και εισαγουσι τον γεροντα, εν ω 
τοπω συνηχθη η συγκλητος, και πολυς αλλος οχλος· και παριστωσιν 
αυτον  μεσον  των  αρχοντων  καθημενων,  και  λεγει  αυτω  ο 
σακελλαριος μετ’ οργης πολλης και μανιας· Χριστανος ει;  Και ειπε· 
Χαριτι Χριστου του Θεου των ολων, Χριστανος ειμι. Και λεγει εκεινος· 
Ουκ εστιν αληθες. Απεκριθη ο δουλος του Θεου· Συ λεγεις. Ουκ ειμι· 
αλλ’ ο Θεος λεγει ειναι με, και διαμενειν Χριστιανον. Και πως, φησιν, 
ειπερ (112) Χριστιανος ει, μισεις τον βασιλεα; Αποκριθεις ο του Θεου 
δουλος, εφη· Και ποθεν δηλον; το γαρ μισος ψυχης εστι κεκρυμμενη 
διαθεσις, ωσπερ ουν και η αγαπη. Και λεγει αυτω· Εξ ων εποιησας, 
πασιν  εγενου  φανερος,  οτι  μισεις  τον  βασιλεα,  και  την  πολιτειαν 
αυτου· συ γαρ μονος Αιγυπτον και Αλεξανδρειαν και Πενταπολιν και 
Τριπολιν  και  Αφρικην  Σαρακηνοις  παρεδωκας.  Και  τις  τουτων 
αποδειξις;  εφη.  Και  παραφερουσιν  Ιωαννην  τον  γενομενον 
σακελλαριον  Πετρου  του  γενομενου  στρατηγου  Νουμηδιας  της 
Αφρικης λεγοντα,  Οτι  προ εικοσιδυο ετων ο  παππος του δεσποτου 
εκελευσε  τω  μακαριω  Πετρω,  λαβειν  στρατον,  και  απελθειν  εις 
Αιγυπτον κατα των Σαρακηνων, και εγραψε σοι ως προς δουλον του 
Θεου  λαλων,  πληροφοριαν  εχων  εις  σε  ως  αγιον  ανθρωπον,  ει 
συμβουλευεις  αυτω απελθειν.  Και  αντεγραψας αυτω λεγων,  μηδεν 
τοιουτο  ποιησαι,  επειδη  ουκ  ευδοκει  ο  Θεος  επι  της  βασιλειας 
Ηρακλειου, και του γενους αυτου, συμπραχθηναι την πολιτειαν των 
Ρωμαιων. Λεγει ο δουλος του Θεου· Εαν αληθευη, παντως εχεις και 
την  προς  εμε  Πετρου,  και  την  εμην  προς  αυτον  επιστολην· 
παρενεχθωσι,  και  υποκειμαι  ταις  δοκουσαις  τω  νομω  ποιναις.  Και 
λεγει· Εγω ουκ εχω επιστολην, αλλ’ ουτε οιδ, ει ολως εγραψε σοι. Αλλ’ 
εν τω φοσατω ταυτα κατ’ εκεινον ελαλουν παντες τον καιρον. Λεγειν 



προς αυτον ο του Θεου δουλος· Ει το φοσατον ολον τουτο διελαλει, 
πως συ μονος τουτο σικοφαντεις με; Εθεωρησας με ποτε, η εγω σε; 
Και λεγει· Ουδεποτε. Τοτε στραφεις προς την συγκλητον ο του Θεου 
δουλος ειπεν· Ει δικαιον εστι τοιουτους παρακομιζεσθαι κατηγορους, 
η  μαρτυρας,  κρινατε·  Ω  γαρ  κριματι  κρινετε,  κριθησεσθε·  και  οιω 
μετρω μετρειτε, μετρηθησεσθε, φησιν ο των ολων Θεος.

Β΄. 
 Και μετα τουτον φερουσι Σεργιον τον Μαγουδαν, λεγοντα· Προ εννεα 
ετων  ο  μακαριος  αββας  Θωμας  ελθων  απο  Ρωμης  ειπε  μοι,  οτι  ο 
Παππας Θεοδωρος επεμψε με προς τον πατρικιον Γρηγοριον, ινα ειπω 
αυτω, μη φοβηθηναι τινα. Ο γαρ δουλος του Θεου ο αββας Μαξιμος 
εθεωρησεν οναρ,  οτι  κατ’  ουρανους εις  ανατολας και δυσμας ησαν 
δημοι  αγγελων·  και  οι  μεν  εις  ανατολας  εκραζον·  Κωνσταντινε 
Αυγουστε, του βιγκας· οι δε εις δυσμας εβοουν· Γρηγοριε Αυγουστε, 
του  βιγκας·  και  υπερισχυσεν  η  φωνη  των  εις  δυσμας,  την  των  εις 
ανατολην φωνην.  Και  τοτε  κραυγαζει  ο  σακελλαριος·  Επεμψε σε ο 
Θεος  καυθηναι  εις  την  πολιν  ταυτην.  Λεγει  ο  του  Θεου  δουλος· 
Ευχαριστω τω Θεω, καθαιροντι με των εκουσιων κακων, δι’ ακουσιου 
κολασεως· πλην, Ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων. Αναγκη γαρ 
ελθειν τα σκανδαλα· ουαι δε δι’  ου σκανδαλον ερχεται.  Οντως ουκ 
εδει  τοιαυτα  λαλεισθαι  παρουσια  Χριστιανων·  ουδε  ατιμωρητους 
μενειν  τους  τα  τοιαυτα  πραττοντας  προς  το  αρεσαι  ανθρωποις, 
σημερον  ουσι,  και  αυριον  ουκ  ουσι.  Ταυτα  ζωντος  Γρηγοριου  εδει 
τουτον ειπειν, (113) και γνωρισαι τω βασιλει την εις αυτον ευνοιαν. 
Δικαιον δε εστι, ει και υμιν παρισταται, τον προ τουτου συκοφαντην, 
εκβιασθηναι απελθειν ενεγκαι τον πατρικιον Πετρον, και τουτον τον 
αββαν Θωμαν, κακεινον τον μακαριον παππαν Θεοδωρον· και τοτε 
παρουσια παντων, ελεγον τω πατρικιω Πετρω· Ειπε, κυρι ο πατρικιος· 
εγραψας μοι ποτε περι ων ειπεν ο σακελλαριος σου, η εγω σοι; Και 
οταν κατεθετο,  υπο κολασιν εγενομην.  Ομοιως δε  και  τω μακαριω 
παππα·  Ειπε,  δεσποτα,  εγω  σοι  ποτε  οναρ  αφηγησαμην;  Και  οταν 
ηλεγξε  με,  εκεινου  ην  το  εγκλημα,  ουκ  εμου  του  εωρακοτος. 
Απροαιρετον γαρ πραγμα το οναρ· μονα δε τα προαιρετικα κολαζει ο 
νομος,  ειπερ  αυτω  εναντιουται.  Τοτε  λεγει  προς  αυτον  ο  Τρωιλος· 
Παιζεις,  αββα,  ουκ οιδας που ει.  Ο δε·  Ου παιζω,  αλλα πενθω την 
ζωην μου συντηρηθεισαν μεχρι του νυν, ινα τοιουτων λαβω πειραν 
φαντασματων. Λεγει Επιφανιος ο πατρικιος· Ο Θεος γινωσκει, καλως 



ποιει παιζων αυτα, εαν ουκ εισιν αληθη. Μεθ’ ον ο σακελλαριος παλιν 
προς αυτον μετ’ οργης ειπεν· Απλως παντες ψευδονται, και συ μονος 
αληθευεις ; Και αποκριθεις ειπεν ο του Θεου δουλος, συνδακρυσας τω 
λογω·  Εξουσιαν  εχετε  συγχωρουντος  του  Θεου,  και  ζωωσαι  και 
θανατωσαι·  πλην εαν ουτοι  αληθευωσι,  και ο Σατανας φυσει Θεος 
εστιν. Ει δε ουκ εστιν, ωσπερ ουν ουδε εστιν, ουδε ουτοι αληθευσαν. 
Μητε  γαρ  αξιωθω  μετα  Χριστιανων  θεωρησαι  την  επιφανειαν  του 
υπερουσιου  Θεου,  ποιητου  τε  και  δημιουργου,  και  κτιστου,  κα 
προνοητου, και κριτου, και Σωτηρος των ολων, ει ποτε οναρ τοιουτον 
αφηγησαμην,  η  αλλου  αφηγουμενου  ηκουσα,  ει  μη  τη  ωρα  ταυτη 
παρα του κυρου Σεργιου του ευνοικου της βασιλειας.

Γ΄ . 
Ειτα  τριτον  συκοφαντην  προβαλλονται,  Θεοδωρον  τον  υιον 

Ιωαννου  του  Κανδιδατου  λεγομενου,  τον  επικλην  Χιλα,  τον  νυν 
γαμβρον του κυρου Πλατωνος του πατρικιου, λεγοντα· Οτι συντυχιας 
μεταξυ  ημων  εν  Ρωμη  γενομενης  περι  του  βασιλεως,  διεσυρε  το 
λαλουμενον,  βυτια  ποιων  και  λαιβια.  Προς  ον  ειπεν  ο  του  Θεου 
δουλος·  Ουδεποτε  διελεχθην  σοι,  ει  μη  απαξ  μετα  του  οσιωτατου 
πρεστυτερου κυρου Θεοχαριστου, του αδελφου του εξαρχου, δια τον 
πριμικηριον, προτραπεις δια γραμματων περι τουτου. Και εαν ευρεθω 
ψευδομενος, απολαυω. 

Δ΄. 
 Και μετα τουτον, τεταρτον αγουσι Γρηγοριον τον υιον Φωτεινου, 

λεγοντα,  οτι  Απηλθον εις  το  κελλιον του αββα Μαξιμου εν  Ρωμη, 
καμου  ειποντος,  οτι  και  ιερευς  εστιν  ο  βασιλευς,  ειπεν  ο  αββας 
Αναστασιος ο μαθητης αυτου· Μη αξιωθη ειναι ιερευς. Ευθεως λεγει 
προς αυτον ο του Θεου δουλος·  Φοβηθητι τον Θεον,  κυρι  Γρηγοριε, 
ουδεν παντελως εν τη περι τουτων διαλεξει λελακηκεν ο συνδουλος 
μου.  Και  (116)  ριπτει  εαυτον  εις  την  γην,  λεγων  τη  συγκλητω· 
Ανασχεσθε  του  δουλου  υμων,  και  παντα  λεγω  ως  ελαληθη,  και 
ελεγξει  με  εαν  ψευσομαι.  Ο  κυριος  μου  ειναι  Γρηγοριος  ελθων εις 
Ρωμην, ηξιωσεν ελθειν εις το κελλιον του δουλου υμων· ον θεωρησας, 
ως  εθος  μοι  εστιν,  ερριψα  εμαυτον  εις  την  γην,  και  προσεκυνησα 
αυτω· και ησπασαμην αυτον, και ειπον αυτω μετα το καθισαι· Τις η 
αιτια της ποθητης παρουσιας του δεσποτου μου; Και ειπεν· Ο αγαθος 
και θεοστηρικτος ημων δεσποτης, φροντιζων της ειρηνης των αγιων 
του Θεου Εκκλησιων, εποιησε κελευσιν προς τον θεοτιμητον παππαν, 



πεμψας και προσφοραν εις τον αγιον Πετρον, προτρεπομενος αυτον 
ενωθηναι τω προεδρω Κωνσταντινουπολεως· απερ πεμφθηναι δια της 
εμης  μετριοτητος  κατηξιωσε  το  ευσεβες  αυτου  κρατος.  Και  ειπον· 
Δοξα Θεω τω ποιησαντι σε αξιον της τοιαυτης διακονιας. Πλην, επι 
ποιω  τροπω  γενεσθαι  την  ενωσιν  η  αυτου  θεοστεφης  εκελευσε 
γαληνοτης;  Παλιν  ειπε·  Ειπερ  οιδας.  Και  ειπας·  Επι  τω  Τυπω.  Και 
εφην·  Αδυνατον,  ως  οιμαι,  τουτο καθεστηκεν·  ου  γαρ ανεχονται  οι 
Ρωμαιοι συναναιρεθηναι ταις των ακαθαρτων αιρετικων φωναις, τας 
των  αγιων  Πατερων  φωτοφορους  φωνας·  η  τω  ψευδει 
συναποσβεσθηναι  την  αληθειαν·  η  τω  σκοτει  συναφανισθηναι  το 
φως.  Ουδεν  γαρ  ημιν  εσται  το  προσκυνουμενον,  ει  γενηται  των 
θεοδιδακτων λογων αναιρεσις.  Και ειπας· Ουκ αναιρεσιν των ιερων 
τυπος ποιειται φωνων, αλλα σιωπην, ινα την ειρηνην οικονομησωμεν. 
Και ειπον· Εστι παρα τη θεια Γραφη σιωπη και αναιρεσις. Ο Θεος γαρ 
ειπε δια του Δαβιδ· Ουκ εισι λαλιαι, ουδε λογοι, ων ουκ ακουονται αι 
φωναι αυτων. Ουκουν ει  μη λαλουνται και ακουονται οι περι  Θεου 
λογοι, ουδε ολως εισι κατα την γραφην. Και ειπας· Μη βαλης με εις 
υλας·  εγω αρκουμαι  τω αγιω συμβολω.  Και  πως  δυνασαι  τω αγιω 
αρκεισθαι συμβολω, εφην, δεχομενος τον τυπον; - Και τι βλαπτει το 
δεχεσθαι  τον  τον τυπον,  και  λεγειν  το  συμβολον;  εφης.  Λεγω·  Οτι 
προφανως αναιρει το συμβολον ο τυπος. Και ειπας· Δια τον Κυριον, 
πως; -Ειπε μοι, εφην, το συμβολον, και γνωθι πως αναιρειται υπο του 
τυπου.  Και  ηρξω  του  λεγειν·  Πιστευω  εις  ενα  Θεον  Πατερα 
παντοκρατορα,  ποιητην  ουρανου  και  γης·  ορατων  τε  παντων  και 
αορατων. Επισχε, ειπον, μικρον, και μαθε πως η των εν Νικαια πιστις 
ηρνηται.  Ποιητης  γαρ  ουκ  αν  ειη  Θεος,  θελησεως  και  ενεργειας 
φυσικης εστερημενος, ειπερ θελησας, αλλ’ ουκ αναγκασθεις εποιησε 
τον ουρανον και την γην, ειπερ αληθευει εν Πνευματι Δαβιδ· Παντα 
οσα ηθελησεν ο Κυριος, εποιησεν εν τω ουρανω και εν τη γη· εν ταις 
θαλασσαις,  και  εν  πασαις  ταις  αβυσσοις.  Ει  δε  οικονομιας  χαριν 
συναναιρειται  τη  κακοπιστια  η  σωτηριος  πιστις,  χωρισμος  Θεου 
παντελης, αλλ’ ουχ ενωσις Θεου εστι το τοιουτον ειδος της λεγομενης 
οικονομιας.  Και  γαρ  αυριον  οι  δυσωνυμοι  Ιουδαιοι  λεγουσιν· 
Οικονομησωμεν την προς αλληλους ειρηνην, (117) και ενωθωμεν, και 
περιελωμεν  ημεις  μεν  την  περιτομην,  και  υμεις  το  βαπτισμα,  και 
μηκετι  αλληλους  πολεμησωμεν.  Τουτο  Αρειανοι  ποτε  προετειναν 
εγγραφως επι του μεγαλου Κωνσταντινου, λεγοντες· Περιελωμεν το 



Ομοουσιον και  το ετεροουσιον,  και  ενωθωσιν αι  Εκκλησιαι.  Και  ου 
κατεδεξαντο  οι  θεοφοροι  Πατερες  ημων·  αλλ’  ειλκοντο  μαλλον 
διωκεσθαι και αποθανειν, η σιωπησαι φωνην παραστατικην της μιας 
του  Πατρος  και  του  Υιου  και  του  αγιου  Πνευματος  υπερουσιου 
θεοτητος. Και ταυτα συνεπιτιθεμενου τοις τα τοιαυτα προτεινουσι του 
μεγαλου Κωνσταντινου, καθως πολλοις ιστορηται τοις φιλοπονως τα 
τοτε  γενομενα γραψασι.  Και  ουδεις  των βασιλεων ηδυνηθη  μεσαις 
φωναις  πεισαι  τους  θεηγορους  πατερας  συμβιβασθηναι  τοις  επι 
αυτων αιρετιζουσιν· αλλα ταις τραναις και κυριαις, και καταλληλοις 
τω  ζητουμενω  δογματι  εκεχρηντο,  λεγοντες  προφανως,  οτι  Ιερεων 
εστι  το  ζητειν,  και  οριζεσθαι  περι  των  σωτηριων  δογματων  της 
καθολικης  Εκκλησιας.  Και  ειπας·  Τι  ουν;  ουκ  εστι  πας  βασιλευς 
Χριστιανος  και  ιερευς;  Και  ειπον·  Ουκ  εστιν·  ουδε  γαρ  παρισταται 
θυσιαστηριω, και μετα τον αγιασμον του αρτου υψοι αυτον, λεγων· Τα 
αγια τοις  αγιοις.  Ουτε  βαπτιζει,  ουτε  μυρου τελετην  επιτελει,  ουτε 
χειροθετει,  και  ποιει  επισκοπους  και  πρεσβυτερους  και  διακονους· 
ουτε  χριει  ναους,  ουτε  τα  συμβολα  της  ιερωσυνης  επιφερεται, 
ωμοφοριον και το Ευαγγελιον, ωσπερ της βασιλειας, τον τε στεφανον 
και την αλουργιδα. Και πως η Γραφη βασιλεα και ιερεα λεγει ειναι τον 
Μελχισεδεκ;  εφης.  Και  ειπον·  Ενος  του  φυσει  βασιλεως  Θεου  των 
ολων γενομενου φυσει δια την ημων σωτηριαν αρχιερεως, εις υπηρχε 
τυπος ο Μελχισεδεκ. Ως δε γε κατα την ταξιν Μελχισεδεκ ετερον ειναι 
λεγεις βασιλεα και ιερεα, και τα λοιπα τολμησον ειπειν, το, απατωρ, 
αμητωρ,  αγενεαλογητον,  μητε  αρχην  ημερων,  μητε  τελος  ζωης 
εχοντα.  Και  σκοπει  το  εκ  τουτου  αναφυομενον  κακον·  αλλος  γαρ 
ευρεθησεται  Θεος  ο  τοιουτος  ενανθρωπησας,  κατα  την  ταξιν 
Μελχισεδεκ,  αλλ’  ου  κατα  την  ταξιν  Ααρων  την  ημων  ιερουργων 
σωτηριαν. 

Ε΄. 
Πλην, τι θελομεν δια πολλων ελθειν; Εις την αγιαν αναφοραν επι 

της αγιας τραπεζης, μετα τους αρχιερεας και διακονους, και παντος 
ιερατικου  ταγματος,  μετα  των  λαικων  οι  βασιλεις  μνημονευονται, 
λεγοντος  του  διακονου·  Και  των  εν  πιστει  κεκοιμημενων  λαικων, 
Κωνσταντινου,  Κωνσταντος,  και  τους  λοιπους.  Ουτω  δε  και  των 
ζωντων μνημονευει βασιλεων, μετα τους ιερωμενους παντας. Ταυτα 
αυτου  λεγοντος,  κραζει  ο  Μηνας·  Ταυτα  λεγων  εσχισας  την 
Εκκλησιαν. Και λεγει προς αυτον· Ει ο λεγων τα των αγιων Γραφων, 



και τα των αγιων Πατερων σχιζει την Εκκλησιαν, ο αναιρων τα των 
αγιων δογματα,  τι  δειχθησεται  τη Εκκλησια ποιων,  ων χωρις,  ουδε 
αυτο τουτο, Εκκλησιαν ειναι δυνατον; Και στραφεις ο σακελλαριος, 
ειπε  τοις  (120)  ανθρωποις  του  εξαρχου  μετα  κραυγης·  Ειπατε  τω 
εξαρχω·  Τοιουτον  ανθρωπον  ωφειλες  εασαι  ζην  οπου  αρχεις;  Και 
λαβοντες αυτον εξω, εισαγουσι τον μαθητην, και απαιτουντες αυτον 
κατειπειν του επιστατου, ως θλιψαντος Πυρρον, απεκρινατο ηρεμαια 
τη φωνη τα της αληθειας, οτι ουδεις ετιμησε Πυρρον ως ετιμησε· και 
κελευεται  κραξαι.  Και  επειπερ  ου  κατεδεξατο  της  πρεπουσης 
μοναχοις  ευλαβους  φωνης  ξενωθηναι,  κελευει  τυπηναι  αυτον  υπο 
των  παρεστωτων·  και  πυγμαις  αυτον  βαλοντες,  ημιθανη  αυτον 
πεποιηκασι.  Και  απολυσαντες  αυτους  εις  τα  δεσμωτηρια 
καταλαμβανει τον γεροντα ο Μηνας, λεγων παρουσια των αρχοντων· 
Εβαλε σε ο Θεος, και ηγαγε σε ωδε, ινα απολαβης,  οσα εις αλλους 
εποιησας, πλανων παντας εις τα Ωριγενους δογματα. Προς ον ειπεν ο 
του  Θεου  δουλος  παρουσια  παντων·  Αναθεμα  Ωριγενει  και  τοις 
δογμασιν  αυτου,  και  παντι  συμφρονι  αυτου.  Και  λεγει  ο  πατρικιος 
Επιφανιος·  ελυθη,  κυρι  αββα  Μηνα,  ο  κατ’  αυτου  παρα  σου 
επαγομενος ψοφος, ινα και ει ην Ωριγενιστης, επαν ανεθεματισε, της 
τοιαυτης εαυτον ηλευθερωσε μεμψεως. Εγω δε ως ουκετι τοιουτο περι 
αυτου  λεγομενον  παραδεχομαι·  Απηνεχθη  εκαστος  αυτων,  εν  ω 
παρεφυλαττετο τοπω. 

ΣΤ΄ . 
 Και τη αυτη ημερα περι την αυτην αφην του λυχνου, Τρωιλος ο 

πατρικιος, και Σεργιος ο Ευκρατας, ο επι της τραπεζης της βασιλικης, 
παρεγενοντο  προς  τον  δουλον  Θεου  τον  γεροντα,  και  καθισαντες, 
εκελευσαν και αυτον καθισαι, και ειπον προς αυτον· Ειπε ημιν, κυρι 
αββα,  την μεταξυ σου και Πυρρου γενομενην εν Αφρικη και  Ρωμη 
περι των δογματων κινησιν· και ποιοις αυτον επεισας αναθεματισαι 
το δογμα το ιδιον, και τω σω συνθεσθαι. Και αφηγησατο αυτοις παντα 
καθεξης, οσα η μνημη ανεσωσε. Και τουτο ειπεν, οτι Εγω δογμα ιδιον 
ουκ  εχω,  αλλα  το  κοινον  της  Εκκλησιας  της  καθολικης.  Ου  γαρ 
εκινησα φωνην την οιανουν, ινα ιδιον μου λεγηται δογμα· και μετα 
την  αφηγησιν  λεγουσιν  αυτω·  Ου  κοινωνεις  τω  θρονω 
Κωνσταντινουπολεως; Και ειπεν· Ου κοινωνω. Δια ποιαν ου κοινωνεις 
αιτιαν, ειπον; Απεκριθη· Οτι τας αγιας τεσσαρας συνοδους εξεβαλον 
δια των εν Αλεξανδρεια γενομενων εννεα κεφαλαιων· και δια της εν 



ταυτη  τη  πολει  γενομενης  παρα  Σεργιου  εκθεσεως,  και  δια  τουτο 
προσεχως επι της εκτης ινδικτιωνος εκτεθεντος τυπου· και οτι απερ 
εδογματισαν δια των κεφαλαιων, δια της εκθεσεως κατεκριναν· και 
απερ εδογματισαν δια της εκθεσεως,  δια του τυπου ηκυρωσαν·  και 
καθειλαν εαυτους τοσαυτακις.  Οι τοινυν υφ’ εαυτων κατακριθεντες 
και υπο των Ρωμαιων, και της μετα ταυτα επι της ογδοης ινδικτιωνος 
γενομενης  συνοδου  καθαιρεθεντες,  ποιαν  επιτελεσουσι 
μυσταγωγιαν·  η  ποιον  πνευμα  τοις  παρα  των  τοιουτων 
επιτελουμενοις  επιφοιτα;  Και  λεγουσιν  αυτω·  Συ  μονος  σωζη,  και 
παντες  απολλυνται;  Και  ειπεν·  (121)  Ουδενα  κατεκριναν  οι  τρεις 
παιδες  μη  προσκυνησαντες  τη  εικονι,  παντων  ανθρωπων 
προσκυνουντων.  Ου  γαρ  εσκοπουν  τα  των  αλλων,  αλλ’  εσκοπουν 
οπως αν αυτοι μη εκπεσωσι της αληθους ευσεβειας. Ουτω και Δανιηλ 
βληθεις  εις  τον  λακκον  των  λεοντων,  ου  κατεκρινε  τινα  των  μη 
προσευξαμενων τω Θεω κατα το θεσπισμα Δαρειου,  αλλα το ιδιον 
εσκοπησε· και ειλετο αποθανειν, και μη παραπεσειν τω Θεω, και υπο 
της  ιδιας  μαστιγωθηναι  συνειδησεως,  επι  τη  παραβασει  των φυσει 
νομιμων. Καμοι ουν μη δω ο Θεος κατακριναι τινα, η ειπειν, οτι εγω 
μονος  σωζομαι.  Αιρουμαι  δε  αποθανειν,  η  θροησιν  εχειν  κατα  το 
συνειδος, οτι περι την εις Θεος πιστιν παρεσφαλην καθ’ οιονδηποτε 
τροπον.

Ζ΄.
 Λεγουσιν αυτω· Και τι εχεις ποιησαι, των Ρωμαιων ενουμενων τοις 

Βυζαντιοις; Ιδου γαρ χθες ηλθον οι αποκρισιαριοι Ρωμης, και αυριον 
τη Κυριακη κοινωνουσι τω πατριαρχη· και πασι δηλον γινεται, οτι συ 
διεστρεφες  τους  Ρωμαιους·  αμελει  σου  απαρθεντος  εκειθεν, 
συνεθεντο  τοις  ενταυθα.  Και  ειπε  προς  αυτους·  Οι  ελθοντες, 
οιονδηποτε προκριμα τω θρονω Ρωμης, καν κοινωνησωσιν, επαν ουκ 
ηγαγον προς τον πατριαρχην επιστολην, ου ποιουσι· και ου πειθομαι 
παντως οτι οι Ρωμαιοι ενουνται τοις ενταυθα, ει μη ομολογησωσι τον 
Κυριον ημων και Θεον, καθ’ εκατεραν των εξ ων, εν οις τε και απερ 
εστιν, ειναι φυσει θελητικον τε και ενεργητικον της ημων σωτηριας. 
Και λεγουσιν· Ει δε συμβιβασθωσι τοις ενταυθα οι Ρωμαιοι, τι ποιεις; 
Και  ειπε·  Το  Πνευμα  το  αγιον  δια  του  Αποστολου,  και  αγγελους 
αναθεματιζει παρα το κηρυγμα τι νομοθετουντας.



Η΄. 
Και λεγουσι· Παντως αναγκη εστι, θελησεις λεγεσθαι επι Χριστου 

και  ενεργειας;  Απεκριθη·  Πασα  αναγκη,  ειπερ  ευσεβειν  κατα 
αληθειαν θελωμεν. Ουδεν γαρ των οντων χωρις ενεργειας φυσικης 
υφεστηκεν.  Οι  γαρ  αγιοι  Πατερες  φανερως  λεγουσι·  Μητε  ειναι,  η 
γινωσκεσθαι χωρις  της ουσιωδους αυτης  ενεργειας  την οιανδηποτε 
φυσιν.  Ει  δε  ουτε  εστιν,  ουτε  γινωσκεται  φυσις,  ανευ  της  αυτην 
ουσιωδως  χαρακτηριζουσης  ενεργειας,  πως  ειναι  τον  Χριστον,  η 
γνωριζεσθαι Θεον αληθως φυσει και ανθρωπον, ανευ της θεικης και 
ανθρωπινης  ενεργειας,  εστι  δυνατον;  Απολεσας  γαρ,  κατα  τους 
Πατερας, το βρυχικον ο λεων, ουκ εστι λεων· και κυων το υλακτικον 
ουκ εστι  κυων.  Και  αλλο το οιονουν το φυσικως αυτου συστατικον 
απολεσας, ουκ εστιν ετι οπερ ην. Και λεγουσιν αυτω· Οιδαμεν οντως 
οτι  ουτως  ην·  πλην  μη λυπησης  τον  βασιλεα,  δια  την  ειρηνην  και 
μονον ποιησαντα τον τυπον, ουκ επ’ αναιρεσει τινος των επι Χριστου 
νοουμενων·  αλλ’  επι  ειρηνη  την  (124)  σιωπην  των  ποιουσων  την 
διαστασιν φωνων οικονομουντα.

Θ΄. 
Και ριψας ο του Θεου δουλος εαυτον εις την γην μετα δακρυων· 

Ουκ ωφειλε λυπηθηναι ο αγαθος και ευσεβης δεσποτης κατα της εμης 
ταπεινωσεως. Ου γαρ δυναμαι λυπησαι τον Θεον σιωπων, απερ αυτος 
λαλεισθαι  και  ομολογεισθαι  προσεταξεν.  Ει  γαρ  κατα  τον  θειον 
Αποστολον,  αυτος  εστιν  ο  θεμενος  εν  τη  Εκκλησια,  πρωτον 
αποστολους· δευτερον, προφητας· τριτον, διδασκαλους, δηλον εστιν, 
οτι  αυτος  εστιν  ο  δια  τουτων  λαλησας.  Δια  πασης  ουν  της  αγιας 
Γραφης,  της  τε  Παλαιας  και  Νεας  Διαθηκης,  και  των  αγιων 
διδασκαλων και συνοδων διδασκομεθα, θελητικον τε και ενεργητικον 
θεοτητι τε και ανθρωποτητι, τον σαρκωθεντα Θεον. Ουδενος γαρ των 
οις ως Θεος γινωσκεται, και των οις ως ανθρωπος φυσει γνωριζεται, 
χωρις αμαρτιας, εστιν αν ελλιπης. Ει δε τελειος εστι καθ’ εκατερον, ως 
ουδενος  καθ’  εκατετου  ελλιπης,  προφανως  το  κατ’  αυτον  ολον 
νοθευει μυστηριον, ο μη ομολογων αυτον ειναι οπερ εστι, μετα των 
προσοντων  αυτω  καθ’  εκατερον,  εν  οις  τε  και  απερ  εστι,  παντων 
φυσικων ιδιωματων.

Ι΄. 
Και μικρον σιωπησαντες, αλληλοις προσνευσαντες λεγουσι· Ποθεν 

δυνασαι  δειξαι,  οτι  τας  συνοδους  εκβαλλουσιν,  οι  θρονου 



Κωνσταντινουπολεως;  Και  λεγει  αυτοις·  Ηδη δεκεικται  μερικως δια 
των εν Ρωμη λαληθεντων παρ’ εμου προς τον κυριν Γρηγοριον, τον 
ασηκρητιν·  και  νυν,  ει  παρισταται  τω δεσποτη τουτο δειχθησεσθαι, 
κελευσει  δοθηναι  αδειαν τω αναξιω υμων δουλω,  και  ποιω γνωσιν 
βιβλιων, οτι τα εμα αφηρεθησαν· και πασι φανερον ποιω τουτο, χωρις 
οιασδηποτε  σκολιοτητος  λογων.  Και  λοιπον  αλλων  πολλων 
λαληθεντων,  εις  γραφικας  και  φυσικας  και  τεχνικας  ετραπησαν 
γυμνασιας  τε  και  θεωριας·  εφ’  αις  ηδυνθεντες,  ιλαρωτερως 
διετεθησαν· και ηρξαντο λεγειν· Οιδεν ο Κυριος, ωφεληθημεν, και απο 
του νυν ενοχλειν υμιν ουκ εχομεν.

ΙΑ΄. 
Ο δε κυρις Σεργιος ειπεν αυτω, οτι Πολλακις ηλθον εις το κελλιον 

σου εις Βεββας, και ηκροασαμην της διδασκαλιας σου· και ο Χριστος 
εχει βοηθησαι σοι· και μη αγωνιασης. Εις εν δε μονον λυπεις παντας, 
οτι πολλους ποιεις χωρισθηναι της κοινωνιας της ενταυθα Εκκλησιας. 
Εστι τις ο λεγων, ειπεν ο δουλος του Θεου, οτι ειπον· Μη κοινωνηση τη 
Εκκλησια των Βυζαντιων; Απεκριθη ο κυρις Σεργιος· αυτο τουτο, το σε 
μη κοινωνειν,  μεγαλη προς παντας εστι  φωνη, μη κοινωνησαι.  Και 
ειπεν ο του Θεου δουλος· ουδεν βιαιοτερον συνειδοτος κατηγορουντος, 
και ουδεν τουτου συνηγορουντος παρρησιαστικωτερον. Ακουσας δε ο 
κυρις Τρωιλος, οτι ο τυπος αναθεματιζεται εις πασαν την δυσιν, λεγει 
προς  τον  δουλον  του  Θεου,  Καλον  εστιν,  οτι  του  ευσεβους  ημων 
δεσποτου η υποληψις υβριζεται; (125) Απεκριθη ο του Θεου δουλος· Ο 
Θεος συγχωρησει τοις εκβιβασασι τον δεσποτην ποιησαι τον τυπον, 
και  τοις  συγχωρησασι.  Και  λεγει·  Τινες  εισιν  οι  εκβιβασαντες,  και 
τινες οι συγχωρησαντες; Απεκριθη· Οι της Εκκλησιας εξεβιβασαν, και 
οι αρχοντες συνεχωρησαν· και ιδου ο ρυπος εκ των υπευθυνων εις τον 
αθωον  και  καθαρον  πασης  αιρεσεως,  εξετιναχθη.  Αλλα 
συμβουλευσατε ποιησαι, ο εποιησεν ο ευσεβης τη μνημη γενομενος 
αυτου παππος. Εκεινος γαρ αισθομενος οτι ψογον αυτου τινες κατα 
την δυσιν καταχεουσι, δια κελευσεως ελευθερον εαυτον εποιησε της 
επι τη Εκκλησια μεμψεως, γραψας, οτι Εκθεσις ουκ εστιν εμη· ουτε 
γαρ εγω υπηγορευσα, η εκελευσα γενεσθαι·  αλλα Σεργιος αυτην ο 
πατριαρχης  συνταξας  προ  πεντε  ετων,  του  ανελθειν  με  απο  της 
Ανατολης,  εδεηθη  μου  κατ’  αυτην  γενομενου  την  πανευδαιμονα 
πολιν,  ονοματι  μου  προτεθηναι  αυτην  μεθ’  υπογραφης·  και 
κατεδεξαμην  την  εκεινου  παρακλησιν.  Νυν  δε  γνους  οτι  τινες  επ’ 



αυτην  διαμαχονται,  πασι  δηλον  ποιω,  οτι  ουκ  εστιν  εμη.  Ταυτην 
εποιησατο  την  κελευσιν  προς  τον  μακαριον  Ιωαννην  παππαν, 
κατακρινοντα την εκθεσιν, εν τοις προς Πυρρον τοτε γραφεισι. Και 
εκτοτε Σεργιου χρηματιζει πανταχου ειναι εκθεσις. Τουτο ποιησει και 
ο νυν ευσεβως βασιλευων ημων, και μενει παντελως αχραντος πασης 
μεμψεως η προληψις αυτου. Τοτε σεισαντες τας κεφαλας, εσιωπησαν, 
τουτο μονον ειρηκοτες· Ολα δυσχερη και ανεκβατα.

ΙΒ΄
Τουτων  και  ετερων  διαφορων  λαληθεντων,  προσκυνηθεντες  και 

προσκυνησαντες, μετα πασης ιλαροτητος ανεχωρησαν. Και παλιν τω 
αλλω  Σαββατω,  ανηγαγον  αυτους  εν  τω  παλατιω·  και  εισφερουσι 
πρωτον  τον  μαθητην  του  γεροντος,  συνελθοντων  και  των  δυο 
πατριαρχων·  και  αγουσι  Κωνσταντινον και  Μηναν κατηγορους του 
γεροντος,  και  απαιτουντες  την  μαθητην  συγκαταθεσθαι  τοις  κατ’ 
αυτων  λαλουμενοις.  Μετα  δε  πασης  παρρησιας  ειπεν  ο  μαθητης 
αφοβως  προς  την  συγκλητον·  Κωνσταντινον  εισαγετε  εν  σεκρετω 
παλατιου;  Ουτος  ουκ  εστιν  ουτε  πρεσβυτερος,  ουτε  μοναχος,  αλλα 
τριβουνος  θυμελης.  Εγνωρισθη  Αφροις  και  Ρωμαιοις,  ποια  γυναια 
βοσκων  ηλθεν  εκεισε.  Παντες  εμαθον  τας  πανουργιας  αυτου,  ας 
εποιησε προς το λαθειν· ποτε μεν λεγων, οτι αδελφαι αυτου εισι· ποτε 
δε,  οτι  δια  το  μη  κοινωνησαι  τη  Εκκλησια  Κωνσταντινουπολεως 
επηρα αυτας, ινα μη χρανθωσι τη αιρετικη κοινωνια. Αλλα και παλιν 
εαν λειψη αυτω σπαταλη, και ευρη χωραν μη γνωριζουσαν αυτον, τα 
αυτα ποιει, αισχρου κερδους χαριν, και ρυπαρας ηδονης. Και μεγαλη 
αισχυνη  εστι,  το  καν  συντυγχανειν  αυτω,  τοις  σεμνως  βιωναι 
θελουσιν.  Ειτα  μετα  ταυτα,  ερωτηθεις  ει  τον  τυπον  ενεθεματισεν, 
αφοβως ειπεν· Ου μονον ανεθεματισα, αλλα και λιβελλον εποιησα. Τι 
ουν; ουχ ομολογεις πεποιηκεναι κακως; λεγουσιν αυτω οι αρχοντες. 
Και  λεγει·  Μη  δω  ο  Θεος,  ινα  οπερ  εποιησα  καλως  κατα  θεσμον 
εκκλησιαστικον,  ειπω  (128)  γενεσθαι  κακως.  Και  πολλα  αλλα 
ερωτηθεις, και αποκριθεις καθως ο Θεος εχορηγησεν αυτω, εξαγεται 
του σεκρετου. 

ΙΓ΄. 
Και εισαγουσι τον γεροντα, και λεγει προς αυτον κυρις Τρωιλος· 

Ειπε, αββα, βλεπε, ειπε την αληθειαν, και ελεει σε ο δεσποτης· επει 
εαν  δια  της  νομιμου  διηγησεως  ελθωμεν,  και  ευρη  καν  εν  των 
κατηγορηθεντων σου αληθες, ο νομος φονευει σε. Και ειπε· και ηδη 



ειπον, και παλιν λεγω, οτι εαν μονον εν λεγηται ειναι αληθες, και ο 
Σατανας  Θεος  εστιν.  Ει  δε  ουκ  εστι  Θεος,  αλλ’  αποστατης,  και  τα 
κατηγορηθεντα  μου  ψευδη  και  ανυποστατα.  Πλην  ει  τι  κελευετε 
ποιησαι, ποιησατε. Θεον σεβων, ουκ αδικουμαι. Και λεγει αυτω· Ουκ 
ανεθεματισας τον τυπον; Απεκριθη· Πολλακις ειπον οτι ανεθεματισα. 
Λεγει  αυτω  τον  τυπον  ανεθεματισας;  τον  βασιλεα  ανεθεματισας. 
Απεκριθη ο δουλος του Θεου· Εγω βασιλεα ουκ ανεθεματισα, αλλα 
χαρτην  αλλοτριον  της  ορθοδοξου και  εκκλησιαστικης  πιστεως.  Και 
λεγει αυτω· Που ανεθεματισθη; - Υπο της συνοδου Ρωμης, απεκριθη, 
εις την εκκλησιαν του Σωτηρος, και εις την Θεοτοκον. Τοτε λεγει προς 
αυτον ο επαρχος·  Κοινωνεις  τη Εκκλησια των ωδε,  η  ου κοινωνεις; 
Απεκριθη, και ειπεν· Ου κοινωνω. Λεγει αυτω· Δια τι; Απεκριθη· Οτι 
εξω εβαλε τας συνοδους. Και ειπεν· Εαν εξω εβαλε τας συνοδους, πως 
εις τα διπτυχα αναφερονται; Και λεγει· Και τις ονησις ονοματων, των 
δογματων εκβεβλημενων; Και δυνασαι, εφη, τουτο δειξαι; Και ειπεν· 
Εαν λαβω αδειαν, και κελευετε, δειχθηναι εχω τουτο πανυ ευχερως. 
Και σιωπησαντων αυτων, λεγει  αυτω ο σακελλαριος·  Διατι αγαπας 
τους  Ρωμαιους,  και  τους  Γραικους  μισεις.  Αποκριθεις  ο  του  Θεου 
δουλος, ειπε· Παραγγελιαν εχομεν, του μη μισησαι τινα. Αγαπω τους 
Ρωμαιους,  ως  ομοπιστους·  τους  δε  Γραικους,  ως  ομογλωσσους.  Και 
παλιν  λεγει  αυτω  ο  σακελλαριος·  Ποσων  ετων  λεγεις  εαυτον· 
Απεκριθη; Εβδομηκοντα πεντε. Και λεγει αυτω· Ποσους χρονους εχει 
μετα σου ο μαθητης σου; Απεκριθη· Τριακοντα επτα. Τοτε ανεκραξε 
εις  κληρικος·  Απεδωκε  σοι  ο  Κυριος,  οσα  εποιησας  τω  μακαριω 
Πυρρω. Προς ον ουδεν απεκριθη ολως. 

ΙΔ΄. 
Τοσουτων  δε  λαληθεντων  εν  τω  σεκρετω,  ουδεις  ουδεν  των 

πατριαρχων εφθεγξατο. Εν δε τω κινεισθαι περι της συνοδου Ρωμης 
λογον,  κραζει  ο  Δημοσθενης·  Ου  κεκυρωται  η  συνοδος,  του 
συγκροτησαντος αυτην καθαιρεθεντος. Και λεγει ο του Θεου δουλος· 
Ου  καθηρεθη,  αλλ’  εδιωχθη.  Ποια  γεγονεν  επι  τοις  πεπραγμενοις 
συνοδικη  και  κανονικη  πραξις  ασφαλως  εχουσα  αυτου  την 
καθαιρεσιν;  Πλην  ινα  και  κανονικως  καθηρεθη,  ου  ποιει  τουτο 
προκριμα τοις ορθοδοξως κατα τους θειους κανονας κυρωθεισιν· οις 
και τα γραφεντα παρα του εν αγιοις παπα Θεοδωρου συμβαινουσι. 
Και λεγει τουτων ακουσας Τρωιλος ο πατρικιος· Ουκ οιδας τι λεγεις, 
αββα· το γενομενον γεγονε.



ΙΕ΄.
 (129) Ταυτα οσα η μνημη κατεχει τα κεκινημενα τε και ειρημενα· 

και εις τοιουτον τα κατ’ αυτους κατεληξε τελος, απολυσαντες και τον 
αγιον γεροντα του σεκρετου, εν τη φρουρα. Και τη επαυριον, ητις ην 
Κυριακη,  συμβουλιον  ποιησαντες  οι  της  Εκκλησιας,  επεισαν  τον 
βασιλεα,  ταυτην  αυτους  κατακριναι  την  πικραν  και  απανθρωπον 
εξοριαν,  διηρημενους  αλληλων·  τον  μεν  αγιον  γεροντα  εις  Βιζυην 
καστρον της Θρακης· τον δε μαθητην αυτου εις Περβεριν· ο ουκ εχει 
εξωτερον βημα ποδος η  Ρωμαιων βασιλεια,  απρονοητους,  γυμνους, 
ατροφους,  πασης  της  προς  το  ζην  αφορμης  εστερημενους·  μη 
εγγιζοντας θαλασση, ινα μη εχωσιν εκ των ελεημονων επισκεψιν. Και 
ουτως εισι γυμνοι και ατροφοι, μονην εχοντες την ελπιδα του Θεου· 
παρακαλουντες  παντας  τους  Χριστιανους,  τουτο  βοωντες·  Ευξασθε 
δια  τον  Κυριον,  ινα  τελειωση  ο  Θεος  το  ελεος  αυτου  μετα  της 
ταπεινωσεως  ημων,  και  διδαξη  ημας  οτι  οι  συμπλεοντες  αυτω, 
ηγριωμενης  πειραν  λαμβανουσι  θαλασσης,  ανεμοις  και  κυμασι 
δονουμενου  μεν  του  σκαφους,  ακατασειστου  δε  διαμενοντος. 
Συγχωρει  γαρ  κλυδωνος  μεγαλου  αυτους  πειραθηναι,  δοκιμαζων 
αυτων την περι αυτον διαθεσιν, ινα μεγαλη τη φωνη κραξωσι· Κυριε, 
σωσον ημας, απολλυμεθα· και μαθωσι παντα μονω αυτω επιγραφειν, 
τα  της  αυτων  σωτηριας·  και  μη  πεποιθοτες  ωσιν  εφ’  εαυτοις,  και 
τυχωσι  γαληνης  μεγαλης,  του  ανεμου  και  των  κυματων 
κατευνασθεντων· και εις μεσον λυκων αυτους εκδιδωσι, και δια της 
στενης  πυλης  εισελθειν,  και  δια  τεθλιμμενης  οδευειν  τριβου 
παρακελευεται·  και λιμον, και διψαν, και γυμνωσιν, και δεσμα, και 
φυλακας, και απαγωγας, και μαστιγας, και σταυρον, και ηλους και 
οξος, και χολην, και εμπτυσματα, και ραπισματα, και κολαφισματα, 
και εμπαιγμους προτεινεται· και παθος και θανατους πολυτροπους· 
ων τελος, η παμφαης αναστασις, φερουσα μεθ’ εαυτης ειρηνην τοις δι’ 
αυτον διωχθεισι· και χαραν, τοις δι’ αυτον θλιβεισι· και αναληψιν εις 
ουρανους,  και  προσαγωγην τω Πατρικω και  υπερουσιω θρονω,  και 
ληξιν υπερ ανω πασης αρχης ουσαν και εξουσιας και δυναμεως και 
κυριοτητος·  και  παντος  ονοματος  ονομαζομενου,  ειτε  εν  τω  αιωνι 
τουτω,  ειτε  εν  τω  μελλοντι·  ης  τυχοιμεν  απαντες,  ευχαις  και 
πρεσβειαις  της  πανυμνητου  πανσεπτου  και  υπερενδοξου  κυριως 
φυσει Θεοτοκου και αειπαρθενου Μαριας, και των αγιων αποστολων, 
προφητων και μαρτυρων. Αμην.



ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΑ (132)

Χθες  οκτωκαιδεκατη  του  μηνος,  ητις  ην  η  αγια  Πεντηκοστη,  ο 
πατριαρχης 

εδηλωσε  μοι  λεγων·  Ποιας  Εκκλησιας  ει;  Βυζαντιου;  Ρωμης; 
Αντιοχειας  Αλεξανδρειας;  Ιεροσολυμων;  Ιδου  πασαι  μετα  των  υπ’ 
αυτας επαρχιων ηνωθησαν.  Ει  τοινυν ει  της  καθολικης  Εκκλησιας, 
ενωθητι,  μηπως  ξενην  οδον  τω  βιω  καινοτομων,  παθης  οπερ  ου 
προσδοκας.  Προς  ους  ειπον·  Καθολικην  Εκκλησιαν,  την  ορθην  και 
σωτηριον της εις αυτον πιστεως ομολογιαν, Πετρον μακαρισας εφ’ οις 
αυτον καλως ωμολογησεν, ο των ολων ειναι Θεος απεφηνατο. Πλην 
μαθω την ομολογιαν, εφ’ ην πασων των Εκκλησιων γεγονεν η ενωσις· 
και  του  γενομενου  καλως,  ουκ  αλλοτριουμαι.  Και  φασι·  Καν  ουκ 
εχωμεν περι  τουτου κελευσιν,  λεγομεν δια το γενεσθαι σε  παντως 
απροφασιστον. Δυο λεγομεν ενεργειας δια την διαφοραν, και μιαν δια 
την ενωσιν.  -Τας δυο δια την ενωσιν μιαν φατε γεγονεναι,  η παρα 
ταυτας, ειπον, ετεραν -Ου, φασιν, αλλα τας δυο μιαν δια την ενωσιν, 
-Απηλλαγημεν πραγματων,  εφην,  εαυτοις ανυποστατον πιστιν,  και 
Θεον ανυπαρκτον πλασαντες. Ει γαρ εις μιαν συγχεομεν τας δυο δια 
την ενωσιν, και παλιν εις δυο διαιρουμεν δια την διαφοραν, ουκ εσται 
μονας  ουτε  δυας  ενεργειων,  αλληλαις  αναιρουμενων  αει,  και 
ποιουσων ανενεργητον ω προσπεφηκαν, και παντελως ανυπαρκτον. 
Το  γαρ  μηδεμιαν  εχον  εκ  φυσεως  αναφαιρετον,  και  μηδενι  λογω 
τροπης  αλλοιουμενην  και  μεταπιπτουσαν  κινησιν,  πασης  ουσιας 
εστερηται  κατα  τους  Πατερας,  ουκ  εχον  ενεργειαν  ουσιωδως  αυτο 
χαρακτηριζουσαν. Τουτο ουν λεγειν ου δυναμαι, ουτε εδιδαχθην παρα 
των αγιων Πατερων ομολογειν. Το δοκουν υμιν, ουσιν εξουσιασταις, 
ποιησατε.  -  Ουκουν  ακουσον,  εφησαν·  εδοξε  τω  δεσποτη  και  τω 
πατριαρχη, δια πραικεπτου του παππα Ρωμης, αναθεματισθηναι σε 
μη πειθομενον, και τον οριζομενον αυτοις απενεγκασθαι θανατον. - 
Το τω Θεω προ παντος αιωνος ορισθεν εν εμοι δεξοιτο περας, φερον 
αυτω δοξαν προ παντος εγνωσμενην αιωνος, αυτοις τουτο ακουσας 
απεκριναμην. -Και προς το γνωναι σε, και προσθηκην ευχης τω Θεω 
ποιησασθαι  και  δεησεως,  εμφανη  σοι  τα  δηλωθεντα  πεποιηκα, 
παρακαλων τω κυριω Θειω, και τοις εκει συν αυτω πατρασιν ημων 
αγιοις γνωριμα καταστησαι ταυτα, της αυτης χαριν αιτιας.



ΤΟΜΟΣ Β΄. Σελ. (136)

Του εν αγιοις Πατρος ημων και ομολογητου Μαξιμου, 

Περι των πραχθεντων εν τη πρωτη εξορια, ητοι εν Βιζυη· τα παρα 
του  Θεοδοσιου  επισκοπου  Καισαρειας  Βιθυνιας,  και  αυτου 
διαλεχθεντα.

Α΄. 
Τα κεκινημενα περι της αμωμητου ημων των Χριστιανων πιστεως, 

και της των δι’ εναντιας παρεισακτου καινοτομιας, μεταξυ του αββα 
Μαξιμου, και Θεοδοσιου επισκοπου Καισαρειας Βιθυνιας αναγκαιον 
ηγησαμην  καταδηλον  ποιησαι  πασιν  υμιν  τοις  εν  ορθοδοξια 
διατελουσιν,  ινα  ακριβεστερον  τα  περι  τουτων  ειδεναι  εχοντες, 
δοξαζητε  μαλλον  τον  φιλανθρωπον  Θεον,  τον  διδοντα  λογον  εν 
ανοιξει του στοματος (137) των φοβουμενων αυτον· μηπως συνηθως 
οι εχθροι της αληθειας, ταναντια ταυτης διαφημιζοντες, εκταραξωσιν 
υμων τας καρδιας.

Β΄. 
Τοιγαρουν  τη  εικοστη  τεταρτη  του  Αυγουστου  μηνος  της  νυνι 

παρελθουσης τεσσαρεσκαιδεκατης επινεμησεως, εξηλθεν προς αυτον 
εν η παρεφυλαττετο εξορια, τουτεστιν εν καστρω Βιζυης, ο προρηθεις 
επισκοπος Θεοδοσιος, ως ειπεν, εκ προσωπου Πετρου του προεδρου 
Κωνσταντινουπολεως πεμφθεις· και Παυλος και Θεοδοσιος οι υπατοι, 
ως  ειπον  και  αυτοι,  εκ  προσωπου  βασιλεως  πεμφθεντες·  και 
ανελθοντες  προς  τον  ειρημενον  μοναχον  Μαξιμον,  εν  ω  τοπω 
απεκεκλειστο, εκαθισαν, και επετρεψαν και αυτον καθισαι, συνοντος 
αυτοις  δηλονοτι  και  του  επισκοπου  Βιζυης.  Και  λεγει  προς  αυτον 
Θεοδοσιος ο επισκοπος· Πως εχεις, κυρι αββα; ΜΑΞ. Ως πρωρισεν ο 
Θεος προ παντων των αιωνων την περι εμε προνοητικην διεξαγωγην, 
ουτως  εχω.  ΘΕΟΔ.  Τι  ουν;  προ  παντος  περι  εκαστου  ημων 
ωρισεν(προωρισεν)  Ο  Θεος;  ΜΑΞ.  Ειπερ  προεγνω,  παντως  και 
προωρισε· ΘΕΟΔ. Τι εστιν αυτο το, Προεγνω, και Προωρισεν; ΜΑΞ. Η 
προγνωσις  των  εφ’  ημιν  εννοιων  και  λογων  και  εργων  εστιν·  ο 
προορισμος δε των ουκ εφ’ ημιν συμβαινοντων εστι. ΘΕΟΔ. Ποια εστι 
τα  εφ’  ημιν,  και  ποια  τα  ουκ  εφ’  ημιν;  ΜΑΞ.  Ως  εοικε,  παντα 



γινωσκων ο δεσποτης μου, δοκιμαστικως διαλεγεται προς τον δουλον 
αυτου.  ΘΕΟΔ.  Μα  την  αληθειαν  του  Θεου,  αγνοων  ηρωτησα,  και 
μαθειν θελων την διαφοραν των εφ’ ημιν, και ουκ εφ’ ημιν· και πως 
τα  μεν  υπο  την  προγνωσιν  του  Θεου  υπαρχουσι·  τα  δε,  υπο  τον 
προορισμον εισιν. ΜΑΞ. Εφ’ ημιν εστι τα εκουσια παντα, τουτεστιν 
αρεται και  κακιαι·  ουκ εφ’  ημιν δε,  αι  επιφοραι των συμβαινοντων 
ημιν κολαστικων τροπων, η των εναντιων. Ουτε γαρ εφ’ ημιν εστιν η 
κολαζουσα νοσος, ουτε η ευφραινουσα υγεια· και αι ποιοτητες και αι 
τουτων αιτιαι. Οιον αιτια νοσου αταξια, ωσπερ και υγειας ευταξια· και 
βασιλειας ουρανων αιτια, η των εντολων φυλακη, ωσπερ και πυρος 
αιωνιου, η των τουτων παραβασις. ΘΕΟΔ. Τι ουν; δια τουτο θλιβη εν 
τη εξορια ταυτη, επειδη αξια τινα εποιησας ταυτης της θλιψεως; ΜΑΞ. 
Παρακαλω  ινα  ο  Θεος  ταυτη  τη  θλιψει  περιοριση  τας  εκτισεις  ων 
ημαρτον  αυτω  εν  τη  παραβασει  των  αυτου  δικαιωτικων  εντολων. 
ΘΕΟΔ. Ουκ εστι δοκιμης ενεκεν απαγομενοη θλιψις πολλοις; ΜΑΞ. Η 
δοκιμη των αγιων εστιν, ινα φανερωθωσι δια της θλιψεως τω βιω των 
ανθρωπων,  αι  περι  το  φυσει  καλον  διαθεσεις  αυτων,  εαυταις 
συνεκφαινουσαι τας ηγνοημενας πασιν αρετας, ως επι Ιωβ και Ιωσηφ. 
Ο μεν γαρ επι φανερωσει της κεκρυμμενης ανδρειας επειραζετο· ο δε, 
επ’ εκφωνησει της αγιαστικης σωφροσυνης εδοκιμαζετο· και πας των 
αγιων  ακουσιως  εν  τω  αιωνι  τουτω  θλιβεις,  επι  τισι  τοιαυταις 
οικονομιαις  εθλιβετο,  ινα  δια  της  ασθενειας  της  συγχωρουμενης 
αυτοις  επαχθηναι,  τον  υπερηφανον  και  αποστατην  περιπατησωσι 
δρακοντα, τουτεστι τον διαβολον.(140) Η γαρ υπομονη, δοκιμης εργον 
εστιν  εφ’  εκαστου των  αγιων.  ΘΕΟΔ.  Μα  την  αληθειαν  του  Θεου, 
καλως  ειπας·  και  ομολογω  την  ωφελειαν·  και  εζητουν  αει  εν  τοις 
τοιουτοις συνδιαλεγεσθαι υμιν· αλλ’ επειδη επ’ αλλω κεφαλαιω καγω 
και  οι  δεσποται  μου  οι  μελλοπατρικιοι  προς  σε  γεγοναμεν,  και 
τοσαυτα  διαστηματα  ηλθομεν,  παρακαλουμεν  σε  τα  παρ’  ημων 
προτεινομενα  δεξασθαι,  και  χαροποιησαι  πασαν  την  οικουμενην. 
ΜΑΞ. Ποια ταυτα εισι, δεσποτα, και τις εγω, και ποθεν ειμι, ινα η επι 
τοις  προτεινομενοις  μοι  συγκαταθεσις  χαροποιηση  πασαν  την 
οικουμενην; ΘΕΟΔ. Μα την αληθειαν του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, 
απερ λεγω σοι,  εγω τε  και  οι  δεσποται  μου μελλοπατρικιοι  εκ του 
στοματος  του  δεσποτου  ημων  του  πατριαρχου  και  του  ευσεβους 
Δεσποτου της οικουμενης ηκουσαμεν. ΜΑΞ. Κελευσατε, οι δεσποται 
μου, ειπειν απερ βουλεσθε, και απερ ηκουσατε.



Γ΄. 
ΘΕΟΔ. Παρακαλει ο βασιλευς και ο πατριαρχης δι’ ημων, μαθειν 

παρα  σου,  δια  ποιαν  αιτιαν  ου  κοινωνεις  τω  θρονω 
Κωνσταντινουπολεως. ΜΑΞ. Εχετε περι τουτου επιτροπην εγγραφον 
παρα του ευσεβεστατου βασιλεως,  η  παρα του  πατριαρχου;  ΘΕΟΔ. 
Ουκ  ωφελες,  δεσποτα,  απιστησαι  ημιν.  Καν  γαρ  ταπεινος  ειμι, 
επισκοπος ακουω· και οι δεσποται μου συγκλητου μερος τυγχανουσι· 
και ουκ ηλθομεν πειρασαι σε· μη δωη Θεος. ΜΑΞ. Οιωδηποτε τροπω 
ηλθατε προς τον δουλον υμων, εγω χωρις πασης υποστολης λεγω την 
αιτιαν δι’ ην ου κοινωνω τω θρονω Κωνσταντινουπολεως· Πλην καν 
αλλων ην το ερωταν με δια ποιαν αιτιαν, υμων εστι, των γινωσκοντων 
ασφαλως πλειον εμου την αιτιαν. 

Δ΄ . 
Γινωσκετε τας γενομενας καινοτομιας απο της εκτης επινεμησεως 

του  διελθοντος  κυκλου  αρξαμενας  απο  Αλεξανδρειας  δια  των 
εκτεθεντων  εννεα  κεφαλαιων  παρα  Κυρου,  του  ουκ  οιδα  πως 
γεγονοτος  εκεισε  προεδρου,  των  βεβαιωθενων  υπο  του  θρονου 
Κωνσταντινουπολεως· και τας αλλας αλλοιωσεις, προσθηκας τε και 
μειωσεις, τας γενομενας συνοδικως υπο των προεδρευσαντων της των 
Βυζαντιων  Εκκλησιας,  Σεργιου  λεγω,  και  Πυρρου,  και  Παυλου· 
αστινας  καινοτομιας  πασα  γινωσκει  η  οικουμενη.  Δια  ταυτην  την 
αιτιαν  ου  κοινωνω,  ο  δουλος  υμων,  τη  Εκκλησια 
Κωνσταντινουπολεως. Αρθωσι τα προσκομματα τα τεθεντα υπο των 
ειρημενων ανδρων,  μετ’  αυτων εκεινων των θεμενων αυτα,  καθως 
ειπεν ο Θεος· Και τους λιθους εκ της οδου διαρριψατε, και την λειαν 
και τετριμμενην, και πασης ακανθωδους αιρετικης κακιας ελευθεραν 
οδον του Ευαγγελιου, καθαπερ και ην ευρισκων, οδευω πασης διχα 
προτροπης ανθρωπινης. Εως δε αν τοις (141) τεθεισι προσκομμασι, και 
τοις τεθεικοσιν αυτα σεμνυνωνται οι προεδροι Κωνσταντινουπολεως, 
ουδεις εστιν ο πειθων με λογος η τροπος κοινωνειν αυτοις.

Ε΄ . 
ΘΕΟΔ. Τι  γαρ κακον ομολογουμεν,  ινα χωρισθης της κοινωνιας 

ημων; ΜΑΞ. Οτι μιαν ενεργειαν λεγοντες θεοτητος και ανθρωποτητος 
του  Θεου  και  Σωτηρος  ημων  Ιησου  Χριστου,  συγχεετε  τον  τε  της 
θεολογιας, και της οικονομιας λογον. Ει γαρ πεισθηναι δει τοις αγιοις 
Πατρασι,  λεγουσιν,  Ων  η  ενεργεια  μια,  τουτων  και  η  ουσια  μια· 
τετραδα ποιειτε την αγιαν Τριαδα, ως ομοφυους τω Λογω γενομενης 



της  αυτου  σαρκος,  και  εκστασης  της  προς  ημας  και  της  αυτον 
τεκουσης συγγενους κατα φυσιν ταυτοτητος.

ΣΤ΄. 
Και παλιν, αναιρουντες τας ενεργειας, και μιαν κυρουντες θελησιν 

θεοτητος του  αυτου και  ανθρωποτητος,  αφαιρεισθε αυτου την των 
αγαθων διανομην. Εαν γαρ ενεργειαν ουδεμιαν εχη, κατα τους τουτο 
θεσπισαντας, δηλον οτι, καν θελη, ελεησαι ου δυναται, αφαιρεθεισης 
αυτω  της  των  αγαθων  ενεργειας,  ειπερ  ενεργειας  αγαθης  χωρις, 
ουδεν των οντων ενεργειν η πραττειν πεφυκεν.

Ζ΄. 
Αλλως τε δε, και την σαρκα ποιειτε τω θεληματι συνδημιουργον 

παντων  των  αιωνων,  και  των  εν  αυτοις,  Πατρι  τε,  και  Υιω,  και 
Πνευματι· τη δε φυσει κτιστην, η το αληθεστερον ειπειν, αναρχον τη 
θελησει,  επειπερ  η  θεια  θελησις  αναρχος  εστιν,  ως  αναρχου 
Θεοτητος· τη δε φυσει προσφατον, οπερ πασαν ουκ ανοιαν υπερβαινει 
μονον, αλλα και ασεβειαν. Ου γαρ λεγετε απλως μονον εν θελημα, 
αλλα  και  τουτο  θεικον.  Θειας  δε  θελησεως,  ουδεις  δυναται  αρχην 
επινοησαι χρονικην, η τελος, επειδη μηδε της θειας φυσεως, ης εστιν 
ουσιωδης η θελησις.

Η΄. 
Παλιν δε ετεραν εισαγοντες καινοτομιαν, αφαιρεισθε πανταπασι 

παντα  τα  γνωριστικα  και  συστατικα  της  θεοτητος  και  της 
ανθρωποτητος του Χριστου, νομοις και τυποις θεσπιζοντες μητε μιαν, 
μητε  δυο  επ’  αυτου  θελησεις  η  ενεργειας  λεγεσθαι·  οπερ  εστι 
πραγματος  ανυπαρκτου.  Ουδεν  γαρ  των  οντων,  ειτε  νοερον  εστιν 
αφηρηται  θελητικης  δυναμεως  και  ενεργειας,  ειτε  αισθητικον 
αισθητικης  ενεργειας,  ειτε  φυτικον,  αυξητικης  και  θρεπτικης 
ενεργειας· ειτε παντελως αψυχον, και πασης αμοιρον ζωης, της καθ’ 
εξιν λεγομενης ενεργειας και επιτηδειοτητος. Και δηλουσι παντα τα 
ουτως οντα, αντιληπτα τυγχανοντα ταις των αισθητικων αισθησεσιν. 
Ενεργεια γαρ των τοιουτων, το υποπιπτειν παντως ορασεσι, δια της 
ιδιας  επιφανειας·  ακοη,  δια  κτυπου·  οσφρησει,  δι’  ατμου  τινος 
προσφυους· γευσει, τισι χυμοις· και αφη, δια της αντιτυπιας. Ωσπερ 
γαρ  ενεργειαν  λεγομεν  της  ορασεως  το  οραν,  ουτως  και  των 
ορωμενων  το  ορασθαι.  Και  τα  λοιπα  παντα  κατα  τον  αυτον 
θεωρουμεν γινομενα τροπον. Ει τοινυν ουδεν των οντων εστι πασης 
ερημον παντελως φυσικης (144) ενεργειας· ο δε Κυριος ημων και Θεος 



( ιλασθητι, Κυριε ) ουδεμιαν εχει φυσικην θελησιν η ενεργειαν καθ’ 
εκατερον των εξ ων, εν οις τε και απερ εστι· πως δυνασθε η ειναι η 
καλεισθαι  θεοσεβεις,  κατ’  ουδενα  τροπον  υπαρχοντα  θελητικον  η 
ενεργητικον, παρ’ υμων προσκυνουμενον λεγοντες; Τρανως γαρ υπο 
των  αγιων  Πατερων  διδασκομεθα,  λεγοντων·  Το  γαρ  μηδεμιαν 
δυναμιν εχον, ουτε εστιν, ουτε τι εστιν, ουτε εστι τις αυτου παντελως 
θεσις.

Θ΄. 
ΘΕΟΔ. Το δι’ οικονομιαν γενομενον, μη λαβης ως κυριον δογμα. 

ΜΑΞ. Ει μη εστι κυριον δογμα των δεχομενων, ο θεσπιζων τυπος και 
νομος  μηδεμιαν  λεγεσθαι  του  Κυριου  θελησιν  η  ενεργειαν,  ων  η 
αφαιρεσις την ανυπαρξιαν δηλοι του ταυτας αφηρημενου, δια ποιαν 
αιτιαν  βαρβαροις  εθνεσι  και  αθεοις  απεδοσθε  με  ανευ  τιμης;  Δια 
ποιαν αιτιαν κατεκριθην οικησαι Βιζυην, και οι συνδουλοι μου, ο μεν 
Περβεριν,  ο δε Μεσημβριαν;  ΘΕΟΔ. Μα τον Θεον τον μελλοντα με 
ετασαι,  και  οτε  γεγονεν,  ειπον,  και  νυν  τα  αυτο  λεγω,  οτι  κακως 
γεγονεν  ο  Τυπος,  και  επι  βλαβη  πολλων.  Προφασις  δε  γεγονε  το 
εκτεθειναι αυτον, η προς αλληλους των ορθοδοξων περι θεληματων 
και  ενεργειων  ζυγομαχια·  και  δια  το  προς  αλληλους  ειρηνευσαι 
παντας, συνειδον τινες τας τοιαυτας κατασιγασθηναι φωνας. ΜΑΞ. 
Και ποιος πιστος δεχεται οικονομιαν κατασιγαζουσαν φωνας, ασπερ 
λαλεισθαι δι’ αποστολων, και προφητων, και διδασκαλων ο των ολων 
Θεος  ωκονομησε;  Και  σκοπησωμεν,  κυρι  ο  μεγας,  εις  ποιον  κακον 
καταντα ψηλαφουμενον το κεφαλαιον τουτο. Ει γαρ ο μεν Θεος εθετο 
εν τη Εκκλησια, πρωτον μεν αποστολους, δευτερον προφητας, τριτον 
διδασκαλους  προς  τον  καταρτισμον  των  αγιων·  ειρηκως  εν  τω 
Ευαγγελιω τοις αποστολοις, και δι’ αυτων και τοις μετ’ αυτους· Ο υμιν 
λεγω, πασι λεγω. Και παλιν· Ο δεχομενος υμας,  εμε δεχεται·  και ο 
αθετων υμας, εμε εθετει· δηλον οτι και προφανες, ως ο μη δεχομενος 
τους αποστολους και προφητας, και διδασκαλους, αλλ’ αθετων αυτων 
τας φωνας, αυτον αθετει τον Χριστον. 

Ι΄. 
Και  αλλο  δε  σκοπησωμεν·  Ο  Θεος  εκλεξαμενος,  εξηγειρεν 

αποστολους, και προφητας, και διδασκαλους, προς τον καταρτισμον 
των αγιων· ο δε διαβολος, ψευδαποστολους και ψευδοπροφητας, και 
ψευδοδιδασκαλους κατα της ευσεβειας εκλεξαμενος εξηγειρεν, ωστε 
και  τον  παλαιον  πολεμηθηναι  νομον,  και  τον  ευαγγελικον. 



Ψευδαποστολους δε,  και  (145)  ψευδοπροφητας,  και  ψευδοδισκαλους 
μονους  νοω  τους  αιρετικους·  ων  οι  λογοι  και  οι  λογισμοι 
διεστραμμενοι  εισιν.  Ωσπερ  ουν  ο  τους  αληθεις  αποστολους,  και 
προφητας,  και  διδασκαλους  δεχομενος,  Θεον  δεχεται·  ουτως  και  ο 
τους  ψευδαποστολους,  και  ψευδοπροφητας,  και  ψευδοδιδασκαλους 
δεχομενος, τον διαβολον δεχεται. Ο τοινυν συνεκβαλων τους αγιους 
τοις  εναγεσι  και  ακαθαρτοις  αιρετικοις  (δεξασθε  λεγοντα  την 
αληθειαν), τω διαβολω προφανως τον Θεον συγκατεκρινεν.

ΙΑ΄.
 Ει  τοινυν  γυμναζοντες  τας  γενομενας  καινοτομιας  εν  τοις 

ημετεροις  χρονοις,  εις  τουτο  καταντουσας  αυτας  ευρισκομεν  το 
ακροτατον  κακον,  ορατε  μηπως  ειρηνην  προφασιζομενοι,  την 
αποστασιαν ευρεθωμεν νοσησαντες, και κηρυττοντες ην προδρομον 
ειπεν  εσεσθαι  της  του  Αντιχριστου  παρουσιας  ο  θειος  Αποστολος. 
Ταυτα  χωρις  υποστολης  ειπον  υμιν,  δεσποται  μου,  ινα  φεισησθε 
εαυτων  τε  και  ημων.  Κελευετε  ινα  ταυτα  γεγραμμενα  εχων  εν  τη 
βιβλω  της  καρδιας,  ελθω  κοινωνησων  εν  η  ταυτα  κηρυττεται 
Εκκλησια· και γενωμαι κοινωνος των αληθως μεν τον Θεον, δηθεν δε 
τον  διαβολον  τω  Θεω  συνεκβαλλοντων;  Μη  γενοιτο  μοι  παρα  του 
Θεου, του δι’ εμε γενομενου χωρις αμαρτιας. Και βαλων μετανοιαν 
ειπεν· Εγω, ει τι κελευετε εις τον δουλον ημων ποιησαι, ποιησατε· εγω 
τοις ταυτα δεχομενοις, ουδεποτε γενωμαι συγκοινωνος.

ΙΒ΄.
 Και αποπαγεντες επι τοις λαληθεισι, κατω βαλοντες τας κεφαλας 

εσιγησαν  επι  ωραν  ικανην·  και  ανακυψας,  και  τω  αββα  Μαξιμω 
ατενισας Θεοδοσιος ο επισκοπος, ειπεν· Ημεις αντιφωνουμεν σοι, τον 
δεσποτην  ημων  τον  βασιλεα,  οτι  σου  κοινωνουντος  κουφιζει  τον 
Τυπον. ΜΑΞ. Πολυ απεχομεθα απ’ αλληλων ακμην· τι ποιουμεν περι 
της συνοδικως βεβαιωθεισης φωνης, του ενος θεληματος, επ’ εκβολη 
πασης ενεργειας υπο Σεργιου και Πυρρου ; ΘΕΟΔ. Εκεινος ο χαρτης 
κατηνεχθη και απεβληθη. ΜΑΞ. Κατηνεχθη εκ των λιθινων τοιχων, 
ου μην εκ των νοερων ψυχων. Δεξωνται την κατακρισιν τουτων την εν 
Ρωμη συνοδικως εκτεθεισαν δι’ ευσεβων δογματων τε και κανονων, 
και λελυται το μεσοτοιχον,  και προτροπης ου δεομεθα. ΘΕΟΔ. Ουκ 
ερρωται  η  συνοδος  η  εν  Ρωμη,  επειδη  χωρις  κελευσεως  γεγονε 
βασιλεως.  ΜΑΞ.  Ει  τας  γνομενας  συνοδους  αι  κελευσεις  των 
βασιλεων κυρουσιν, αλλ’ ουχι ευσεβης πιστις, δεξωνται και τας κατα 



του  ομοουσιου  γενομενας  συνοδους,  επειδη  κελευσει  βασιλεων 
γεγονασιν· φημι δε, την εν Τυρω, την εν Αντιοχεια, την εν Σελευκεια, 
την εν Κωνσταντινουπολει επι Ευδοξιου του Αρειανου· την εν Νικη 
της  Θρακης,  την  εν  τω  Σιρμιω·  και  μετα  ταυτας  πολλοις  υστερον 
χρονοις,  την  εν  Εφεσω  δευτερον,  ης  εξηρχε  Διοσκορος·  ολας  γαρ 
ταυτας,  κελευσις  βασιλεων ηθροισε,  και  ομως πασαι κατεκριθησαν 
δια  την  αθειαν  των  κυρωθεντων  ασεβως  δογματων.  Δια  τι  δε  ουκ 
εκβαλλετε την καθελουσαν Παυλον τον Σαμοσατεα επι των αγιων 
και  μακαριων  (148)  Πατερων,  Διονυσιου  του  παπα  Ρωμης  και 
Διονυσιου του Αλεξανδρειας και Γρηγοριου του Θαυματουργου, του 
της αυτης αρξαντος συνοδου, επειδη μη γεγονε κελευσει  βασιλεως; 
Ποιος δε κανων διαγορευει, μονας εκεινας εγκρινεσθαι συνοδους, τας 
κελευσει βασιλεως αθροισθεισας, η ολως κελευσει βασιλεως παντας 
τας  συνοδους  αθροιζεσθαι.  Εκεινας  οιδεν  αγιας  και  εγκριτους 
συνοδους  ο  ευσεβης  της  Εκκλησιας  κανων,  ας  ορθοτης  δογματων 
εκρινεν.  Αλλα,  καθως  οιδεν  ο  δεσποτης  μου,  και  αλλους  διδασκει, 
δευτερον γινεσθαι συνοδον κατα πασαν επαρχιαν του ετους ο κανων, 
διηγορευσε, κελευσεως βασιλικης μηδεμιαν μνημην πεποιημενος, επ’ 
ασφαλεια της σωτηριωδους ημων πιστεως, και διορθωσει παντων τω 
θειω της Εκκλησιας νομω μη συναινουντων κεφαλαιων.

ΙΓ΄. 
 ΘΕΟΔ.  Ως  λεγεις  εστιν·  η  των δογματων ορθοτης εγκρινει  τας 

συνοδους· πλην ου δεχη τον λιβελλον Μηνα, εν ω μιαν θελησιν και 
μιαν ενεργειαν του Χριστου εδογματισεν; ΜΑΞ. Μη δω Κυριος ο Θεος· 
Υμεις ου δεχεσθε, αλλ’ εκβαλλεσθε παντας τους διδασκαλους, τους 
μετα την αγιαν εν Χαλκηδονι συνοδον, τους αγωνισαμενους κατα της 
του Σεβηρου μιαριας·  καγω εχω δεξασθαι τον λιβελλον Μηνα,  του 
γενομενου μετα την συνοδον; δι’ ου συνηγορει προφανως Σεβηρω, και 
Απολιναριω  και  Μακεδονιω  και  Αρειω  και  παση  αιρεσει,  και 
κατηγορει  της  συνοδου·  μαλλον  δε  τελειως  εκβαλλει,  δι’  ων 
εδογματισε. ΘΕΟΔ. Τι ουν; ολως ου δεχη μιαν ενεργειαν; ΜΑΞ. Και τις 
λεγει μιαν ενεργειαν των εγκριτων διδασκαλων; και ηγαγε Θεοδοσιος 
τας ψευδωνυμως παρ’ αυτων περιφερομενας Ιουλιου του Ρωμης, και 
του θαυματουργου Γρηγοριου, και Αθανασιου των αγιων χρησεις, και 
ανεγνω  αυτας.  ΜΑΞ.  Φοβηθωμεν  δη  τον  Θεον,  και  μη  θελησωμεν 
παροργισαι αυτον, επι τη παραγωγη των αιρετικων χρησεων. Ουδεις 
αγνοει ταυτας ειναι του δυσσεβους Απολιναριου. Ει μεν αλλας εχεις, 



δειξον·  Επει  ταυτας  προφεροντες,  πλειον  πειθετε  παντας,  οτι  κατ’ 
αληθειαν  Απολιναριου  του  δυσσεβους,  και  των  ομοφρονων  αυτω 
κακοδοξιαν ενοσησατε. Και προφερει ο αυτος επισκοπος Θεοδοσιος, 
επ’  ονοματι  του  Χρυσοστομου  δυο  χρησεις,  ας  αναγνους  ο  αββας 
Μαξιμος εφη· Αυται Νεστοριου εισι του νοσησαντος επι Χριστου την 
προσωπικην δυαδα. Και ευθεως θυμω ζεσας ο επισκοπος ειπε· Κυρι 
μοναχε, ο Σατανας ελαλησε δια του χαλινου σου. ΜΑΞ. Μη λυπηθη ο 
δεσποτης  μου  προς  τον  δουλον  αυτου.  Και  λαβων,  ευθεως  εδειξεν 
αυτω τας αυτας φωνας ουσας Νεστοριου, και εν ποιοις λογοις αυτου 
κειμενας.  ΘΕΟΔ.  Ο  Θεος  οιδεν,  αδελφε,  τας  χρησεις  ταυτας  ο 
πατριαρχης μοι εδωκε· πλην ιδου, τας μεν Απολιναριου ειπας· τας δε, 
Νεστοριου.  Και  παραγαγων  την  του  αγιου  Κυριλλου  χρησιν  την 
λεγουσαν· Μιαν τε και συγγενη, και δι’ αμφοιν επιδεικνυς ενεργειαν,
(149) ειπε· Τι προς ταυτα λεγεις; ΜΑΞ. Εισι τινες δειξαντες αυτην κατ’ 
αληθειαν κατα προσθηκην τεθεισαν εν τη ερμηνεια του Ευαγγελιου, 
τη γενομενη εκ του αγιου τουτου Πατρος, υπο Τιμοθεου του Ελουρου. 
Εστω  δε  καθ’  υμας  αυτου.  Εξετασωμεν  τοινυν  την  διανοιαν  των 
πατρικων  φωνων,  και  γνωσομεθα  την  αληθειαν.  ΘΕΟΔ.  Τουτο  ου 
συγχωρω γενεσθαι· απλας γαρ τας φωνας αναγκην εχεις δεξασθαι. 
[ΜΑΞ. Ειπε μοι την διαφοραν, ικεσιος γενομενος, των απλων φωνων 
προς  τας  ποικιλας.  ΘΕΟΔ.  Ινα  ως  εστι  την  φωνην  δεξη,  και  μη 
ερευνησης την διανοιαν αυτης.] ΜΑΞ. Προφανως καινους και ξενους 
της Εκκλησιας και περι των φωνων εισαγετε θεσμους. Ει καθ’ υμας ου 
δει ερευναν τας φωνας των Γραφων και των Πατερων, εκβαλλομεν 
πασαν  την  Γραφην την  Παλαιαν  και  την  Καινην.  Ηκουσαμεν  γαρ 
λεγοντος του Δαβιδ· Μακαριοι οι εξερευνωντες τα μαρτυρια αυτου, εν 
ολη  καρδια  εκζητησουσιν  αυτον·  ως  μηδενος  χωρις  ερευνης 
δυναμενου  εκζητησαι  τον  Θεον.  Και  παλιν·  Συνετισον  με,  και 
εξερευνησω τον νομον σου, και φυλαξω αυτον εν ολη καρδια μου· ως 
της  ερευνης  αγουσης  επι  την  γνωσιν  του  νομου,  και  της  γνωσεως 
ποθω  πειθουσης  τους  αξιους  εν  καρδια  αυτων  φυλαξαι,  δια  της 
πληρωσεως  των  εν  αυτω  κειμενων  αγιων  εντολων.  Και  παλιν· 
Θαυμαστα τα μαρτυρια σου, δια τουτο εξηρευνησεν αυτα η ψυχη μου. 
Τι δε παραβολας και αινιγματα και σκοτεινους λογους ερευναν ημας 
βουλεται ο παροιμιακος λογος; Τι δε ο Κυριος εν παραβολαις λαλων 
βουλεται  νοειν  τους  μαθητας,  διδασκων  των  παραβολων  την 
διανοιαν; Τι δε προστασεων, Ερευνατε τας Γραφας, ως μαρτυρουσας 



περι  αυτου;  Τι  δε  ο  των  αποστολων  κορυφαιος  Πετρος  διδασκειν 
βουλεται, Περι ης σωτηριας εξεζητησαν, και εξηρευνησαν προφηται, 
λεγων; Τι δε Παυλος ο θειος αποστολος, λεγων· Ει κεκαλυμμενον εστι 
το  Ευαγγελιον,  αλλ’  εν  τοις  απολλυμενοις,  ων  ο  Θεος  του  αιωνος 
τουτου  ετυφλωσε  τους  οφθαλμους  της  διανοιας  αυτων,  εις  το  μη 
διαυγασαι αυτοις τον φωτισμον της γνωσεως του Χριστου; Ως εοικεν, 
εξομοιωθηναι  ημας  βουλεσθε  τοις  Ιουδαιοις,  οιτινες  απλαις  ταις 
φωναις,  ως λεγετε,  τουτεστι μονω τω γραμματι ωσπερ τινι φορυτω 
εγχωσαντες τον νουν, εξεπεσαν της αληθειας, το καλυμμα εχοντες εν 
ταις  καρδιαις  αυτων,  του  μη  νοησαι  το  κυριον  πνευμα,  το 
εγκεκρυμμενον τω γραμματι, περι ου φησι· Το μεν γραμμα αποκτενει· 
το δε πνευμα ζωοποιει.  Πληροφορηθη ο δεσποτης μου, οτι εγω ουκ 
ανεχομαι δεξασθαι φωνην χωρις της εγκειμενης αυτη διανοιας, ινα 
μη γενωμαι προφανης Ιουδαιος.

 ΙΔ . 
Τουτο δε ακουσας Θεοδοσιος, ειπεν· Μιαν ενεργειαν του Χριστου 

υποστατικην οφειλομεν λεγειν. ΜΑΞ. Σκοπησωμεν το τικτομενον εκ 
τουτου  κακον,  και  φυγωμεν  την  ξενην  ταυτην  φωνην·  μονων  γαρ 
αιρετικων  πολυθεουντων  εστιν.  Ει  γαρ  υποστατικην  λεγομεν  του 
Χριστου την μιαν ενεργειαν, ου (152 συμβαινει δε κατα την υποστασιν 
τω Πατρι και Πνευματι ο Υιος, δηλον οτι ουτε κατα την υποστατικην 
ενεργειαν· αναγκαζομεθα δε ωσπερ τω Υιω, ουτω και τω Πατρι και τω 
Πνευματι υποστατικας ενεργειας απονειμαι· και καθ’ υμας, τεσσαρας 
ενεργειας  εξει  μακαρια  Θεοτης·  τρεις  αφοριστικας  των  εν  οις  εστι 
προσωπων, και μιαν κοινην σημαντικην της κατα φυσιν των τριων 
υποστασεων  κοινοτητος·  και  κατα  τους  Πατερας,  ειπερ  αυτων 
δεχομεθα  την  διδασκαλιαν,  τετραθειαν  νοσησομεν.  Φυσικην  γαρ, 
αλλ’ ουχ υποστατικην πασαν ειναι διαγορευουσιν ενεργειαν. Και ει 
τουτο  εστιν  αληθως,  ως  ουν  και  εστι,  τεσσαρας  φυσεις,  τεσσαρας 
θεους, διαφεροντας αλληλων υποστασει τε και φυσει δειχθησομεθα 
λεγοντες.  Πλην,  τις  ειδεν  η  εθεωρησεν  ιδιαζουσαν  ενεργειαν 
οιανδηποτε των υπο το  ειδος  φυσει  αγομενων,  και  υπο τον κοινον 
ορισμον του ειδους φυσει ταττομενων; Ουδεποτε γαρ γινεται το φυσει 
κοινον,  ενος  και  μονου  τινος  ιδιον.  Τα  γαρ  υποστατικα  σημαντρα, 
οιον, γρυποτης, η σιμοτης η γλαυκοτης, η ψεδνοτης, και οσα τοιαυτα, 
αφοριστικα  εισι  συμβεβηκοτα  των  αριθμω  αλληλων  διαφεροντων. 
Πας  γαρ  ανθρωπος,  ως  τι  την  φυσιν  ων,  αλλ’  ουχ  ως  τις  την 



υποστασιν,  ενεργειν  πεφυκε,  κατα  τε  τον  ιδιαιτατα  και  κοινως 
νοουμενον  τε  και  λεγομενον  κατηγορικον  λογον,  οιον  το  ζωον,  το 
λογικον, το θνητον, οπερ εστι του καθ’ ημας γενικου λογου. Παντες 
γαρ της αυτης μετεχομεν ζωης, της αυτης λογικοτητος, και της αυτης 
ροης και απορροης, και του καθεζεσθαι και ιστασθαι, και λαλειν και 
σιγαν, και οραν και ακουειν και απτεσθαι· απερ εισι του κοινου εφ’ 
ημων νοουμενου λογου. Ου δει ουν καινοτομειν φωνας μη εχουσας 
ισχυν  η  Γραφικην,  η  Πατρικην,  η  φυσικην·  αλλα  ξενην,  και 
διαστροφαις  ανθρωπων  εξηυρημενην.  Πλην  δειξον  μοι  ταυτην 
κειμενην  εν  οιωδηποτε  Πατρι,  και  παλιν  τον  νουν  του  ταυτην 
ειρηκοτος επιζητουμεν.



ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ ( Τομ. Β΄. Σελ. 180 )

Επισκοπου Πορτου, ηγουν του λιμενος, Ρωμης, και μαρτυρος της 
αληθειας. 

Εκ του κατα Βηρωνος και Ηλικος των αιρετικων περι θεολογιας 
και σαρκωσεως κατα στοιχειον, ου η αρχη·  "Αγιος, αγιος, αγιος, 
Κυριος  Σαβαωθ  ασιγητω  φωνη  βοωντα  τα  Σεραφιμ  τον  Θεον 
δοξαζουσιν."

ΙΖ΄.
Απειραδυναμω θελησει του Θεου και γεγονε παντα, και σωζεται 

τα  γενομενα,  κατα  τους  εαυτων  ευκρινως  εκαστα  συντηρουμενα 
λογους,  αυτω  τω  κατα  φυσιν  απειροδυναμω  Θεω  και  ποιητη  των 
ολων· της θειας αυτου θελησεως, η τα παντα πεποιηκε τε και κινει, 
τοις  εαυτων  εκαστα  φυσικοις  διεξαγομενα  νομοις,  ακινητου 
συνδιαμενουσης.  Το  γαρ  απειρον  κατ’  ουδενα  τροπον  η  λογον 
επιδεχεται κινησιν, ουκ εχον οποι και περι ο κινηθησεται. Τροπη γαρ 
του κατα φυσιν απειρου, κινεισθαι μη πεφυκοτος, η κινησις. Διο και 
καθ’ ημας αληθως γενομενος ανθρωπος χωρις αμαρτιας ο του Θεου 
Λογος, ενεργησας τε και παθων ανθρωπινως οσα της φυσεως εστιν 
αναμαρτητα, και φυσικης σαρκος περιγραφης ανασχομενος δι’ ημας, 
τροπην ουχ υπεμεινεν,  μηδ’ ενι παντελως ω ταυτον εστι τω Πατρι, 
γενομενος  ταυτον  τη  σαρκι  δια  την  κενωσιν·  αλλ’  ωσπερ  ην  διχα 
σαρκος,  πασης  εξω  περιγραφης  μεμενηκε·  και  δια  σαρκος  θεικως 
ενεργησας  απερ  θεοτητος  εστιν.  Αμφοτερα  δεικνυς  εαυτον,  δι’  ων 
αμφοτερως,  θεικως δη φημι  και  ανθρωπινως,  ενηργησε κατ’  αυτην 
την  οντως  αληθη  και  φυσικην  υπαρξιν·  Θεον  απειρον  ομου  και 
περιγραπτον ανθρωπον οντα τε και νοουμενον· την ουσιαν εκατερου 
τελειως  πελειαν εχοντα,  μετα της αυτης  ενεργειας,  ηγουν  φυσικης 
ιδιοτητος·  εξ  ων μενουσαν αει  κατα φυσιν  διχα τροπης την αυτων 
ισμεν διαφοραν· αλλ’ ουχ ως τινες φασι, κατα συγκρισιν· ινα μη τον 
αυτον κατα το εαυτο, αυτω παρ’ ο δει, μειζονα και μειονα λεγωμεν. 
Ομοφυων  γαρ,  ουχ  ετεροφυων,  αι  συγκρισεις·  Θεω  δε  ποιητη  των 
ολων,  ποιητον·  απειρω,  περατον·  και  απειρια  τερας  κατ’  ουδενα 
συγκρινεται  λογον,  αει  κατα παντα φυσικως,  αλλ’  ου  συγκριτικως, 
αλληλων  διαφεροντα·  καν  αρρητος  τις  και  αρρηκτος  εις  μιαν 
υποστασιν  αμφοτερων  γεγονεν  ενωσις,  πασαν  παντος  γεννητου 



παντελως διαφευγουσα γνωσιν. Το γαρ Θειον, ως ην προ σαρκωσεως, 
εστι  και  μετα  σαρκωσιν  κατα  φυσιν  απειρον,  ασχετον,  απαθες, 
ασυγκριτον, αναλλοιωτον, ατρεπτον, αυτοσθενες, και το παν ειπειν, 
υφεστως ουδιωσες, μονον απειροσθενες αγαθον.

(181) Του αυτου εκ του αυτου λογου β΄. 
ΙΗ΄ . 
Γεγονεν ουν αληθως, κατα τας Γραφας,  μη τραπεις ο των ολων 

Θεος,  ανθρωπος  αναμαρτητος·  ως  οιδεν  αυτος  μονος,  υπαρχων 
τεχνιτης  φυσικος των υπερ εννοιαν·  κατ’  αυτην αμα την σωτηριον 
σαρκωσιν, της ιδιας θεοτητος εμποιουσα τη σαρκι την ενεργειαν, ου 
περιγραφομενην  αυτη  δια  την  κενωσιν·  ουδ’  ωσπερ  της  αυτου 
θεοτητος,  ουτω  και  αυτης  φυσικως  εκφυομενην·  αλλ’  εν  οις  αν 
σαρκωθεις θεικως ενηργησε δι’ αυτης εκφαινομενην ου γαρ γεγονε 
φυσει θεοτητος, μεταβληθεισα την φυσιν, η σαρξ, γενομενη τη φυσει 
θεοτητος  σαρξ·  αλλ’  οπερ  ην,  και  θεοτητι  συμφυεισα,  μεμενηκε· 
ηγουν  σαρξ,  ασθενης  και  παθητην  την  φυσιν  και  την  ενεργειαν· 
καθως ειπεν ο Σωτηρ· Το μεν πνευμα προθυμον, η δε σαρξ ασθενης· 
καθ’ ην ενεργησας τε και παθων απερ ην αναμαρτητου σαρκος, την 
υπερ  ημων  επιστωσατο  κενωσιν  Θεοτητος,  θαυμασι  και  σαρκος 
παθημασι φυσικως βεβαιουμενην. Δια γαρ τουτο γεγονεν ανθρωπος ο 
των ολων Θεος,  ινα σαρκι  μεν παθητη πασχων,  απαν ημων το τω 
θανατω  πραθεν  λυτρωσηται  γενος·  απαθει  δε  θεοτητι  δια  σαρκος 
θαυματουργων,  προς  την  ακηρατον  αυτου  μακαριαν  απαναγαγη 
ζωην·  ης  απεπεσεν  τω  διαβολω  πειθομενος·  και  τα  κατ’  ουρανους 
αγια  ταγματα  των  νοερων  ουσιων  στομωση  προς  ατρεψιαν  τω 
μυστηριω  της  αυτου  σωματωσεως·  ης  εργον  η  των  ολων 
ανακεφαλαιωσις. Μεμενηκεν ουν και σαρκωθεις κατα την φυσιν Θεος 
υπεραπειρος,  την εαυτω συγγενη και  καταλληλον  εχων ενεργειαν· 
της  Θεοτητος  ουσιωδως  εκφυομενην·  δια  δε  της  αυτου  παναγιας 
σαρκος εν  τοις  θαυμασιν  οικονομικως εκφαινομενην·  ινα πιστευθη 
Θεος  ειναι,  δι’  ασθενους  φυσει  σαρκος  αυτουργων την  του παντος 
σωτηριαν.



Του αυτου, εκ του αυτου λογου γ΄. 
ΙΘ΄.
 Καμοι γαρ, ινα τρανωσω παραδειγματι το περι Σωτηρος λεχθεν, ο 

φυσικος μου λογος συγγενης εστι και καταλληλος οντι λογικω τε και 
νοερω την ψυχην· ης κατα φυσιν εστιν αυτοκινητος ενεργεια τε και 
πρωτη δυναμις αεικινητος, ο λογος, φυσικως αυτης πηγαζομενος· ον 
ρηματισας τε και γραμμαις ευ χαραξας, γλωσση μεν οργανικως, οτε 
χρη προφερω, και γραμμασι τεχνικως, δια των ανομοιων υπαρχοντα, 
και δια των ανομοιων μη τραπεντα δεικνυς αυτον εξακουομενον. Ου 
γαρ γλωσσης και γραμματων ο φυσικος μου λογος εστι, καν δι’ αυτων 
αυτου  ποιουμενου  την  προφοραν·  αλλ’  εμου  του  κατα  φυσιν 
λαλουντος,  και  δι’  αμφοιν  αυτον  ως  εμον  εκφωνουντος·  της  μεν 
νοερας μου ψυχης φυσικως αει παγαζομενον· δια δε της σωματικης 
μου γλωσσης οργανικως, ως εφην, οτε χρη προφερομενον. Ωσπερ ουν 
ημων οσον εικασαι (184) τον παντελως ανεικαστον, δια της σωματικης 
ημων γλωσσης, ατρεπτως η κατα φυσιν της ψυχης λογικη προφερεται 
δυναμις, ουτω και επι της υπερφυους του Θεου σωματωσεως, δια της 
αυτου παναγιας σαρκος, εν οις αν θεικως ενηργησε,  διχα τροπης η 
παντοκρατορικη και των ολων ποιητικη της ολης θεοτητος ενεργεια 
διαδεικνυται, πασης εκτος κατα φυσιν περιγραφης διαμενουσα, καν 
δια  σαρκος  διελαμψε  φυσει  πεπερασμενης.  Ου  γαρ  πεφυκε 
περιγραφεσθαι γενητη φυσει το κατα φυσιν αγενητον· καν συνεφυ 
αυτω κατα συλληψιν παντα περιγραφουσαν νουν· ουτε μεν εις ταυτον 
αυτω φερεσθαι φυσεως ποτε και φυσικης ενεργειας, εως αν εκατερον 
της  ιδιας  εντος  μενει  φυσικης  ατρεψιας.  Ομοφυων  γαρ  μονον  η 
ταυτουργος  εστι  κινησις,  σημαινουσα  την  ουσιαν,  η  φυσικη 
καθεστηκε δυναμις,  ετεροφυους  ιδιοτητος  ουσιας ειναι  κατ’  ουδενα 
λογον η γενεσθαι διχα τροπης δυναμενης.

Του αυτου, εκ του αυτου λογου δ΄. 
Κ΄. 
Το  γαρ  μυστηριον  τηςθειας  σαρκωσεως,  αποστολοις  τε  και 

προφηταις και διδασκαλοις, διττην και διαφορον εχον διεγνωσται την 
εν  πασι  φυσικην  θεωριαν·  ανελλιπους  υπαρχον  θεοτητος,  και 
πληρους  ενδεικτικον  ανθρωποτητος  ον.  Εως  αν  ουχ  εις  κατα  την 
ουσιαν  γνωριζεται  Λογος  μιας  ενεργειας,  ουδεποτε  καθοτιουν 
αμφοτερων  γνωσθησεται  κινησις.  Ο  γαρ  αει  κατα  φυσιν  υπαρχων 



Θεος,  υπεραπειρω  δυναμει  γενομενος,  ως  ηθελησεν,  ανθρωπος 
αναμαρτητος,  οπερ  ην,  εστι,  μεθ’  οσων  νοειται  Θεος·  και  οπερ 
γεγονεν, εστι, μεθ’ οσων νοειται και γνωριζεσθαι πεφυκεν ανθρωπος. 
Εαυτου καθ’  εκατερον αει  μενων ανεκπτωτος,  οις  θεικως ομου και 
ανθρωπινως  ενηργησε,  τελειον  κατα  τον  εκατερον  λογον  σωζων 
εαυτου φυσικως αναλλοιωτον.

Του αυτου, εκ του αυτου λογου ε΄. 
ΚΑ΄.
 Βηρων  γαρ  τις  εναγχος,  μεθ’  ετερων  τινων,  την  Βαλεντινου 

φαντασιαν αφεντες,  χειρονι κακω κατεπαρησαν, λεγοντες· Την μεν 
προσληφθεισαν τω λογω σαρκα γενεσθαι ταυτουργον τη θεοτητι, δια 
την προσληψιν·  την θεοτητα δε  γενεσθαι ταυτοπαθη τη σαρκι,  δια 
κενωσιν· τροπην ομου και φυρσιν και συγχυσιν, και την εις αλληλους 
αμφοτερων μεταβολην δογματιζοντες. Ει γαρ η προσληφθεισα σαρξ 
γεγονε  κενωθεισα  τη  σαρκι  ταυτουργος  τη  θεοτητι,  δηλονοτι  και 
φυσει  Θεος,  μεθ’  οσων  φυσικως  νοειται  Θεος.  Και  ει  γεγονε 
κενωθεισα τη σαρκι ταυτοπαθης η θεοτης, δηλονοτι και φυσει σαρξ, 
μεθ’  οσων  φυσικως  γνωριζεσθαι  πεφυκε  σαρξ.  Τα  γαρ  αλληλοις 
ομοεργη  και  ταυτουργα,  και  ομοφυλα  παντως  και  ταυτοπαθη 
διαφοραν ουκ επιδεχεται φυσεως· και φυσεως αυτων συγκεχυμενων, 
εσται  δυας  ο  Χριστος,  και  προσωπων  μεμερισμενων  τετρας,  το 
φευκτοτατον.  Και πως αυτοις εις  και ο αυτος Θεος ομου φυσει  και 
(185) ανθρωπος,  ο Χριστος;  Ποιαν δε κατ’  αυτους εξει  την υπαρξιν, 
μεταβολη  θεοτητος  γενομενος  ανθρωπος,  και  σαρκος  μεταποιησει 
Θεος;  Η  γαρ  εις  αλληλας  τουτων  μεταπτωσις,  παντελης  εστιν 
αμφοτερων αναιρεσις· σκοπεισθω δε παλιν ημιν ετερως ο λογος. 

Του αυτου, εκ του αυτου λογου στ΄. 
ΚΒ΄. 
 Ευσεβες κεκυρωται δογμα Χριστιανοις·  κατ’ αυτην τε φυσιν και 

την ενεργειαν, και παν ετερον αυτω προσφυες, ισον εαυτω και ταυτον 
ειναι τον Θεον, μηδεν εαυτω των εαυτου παντελως ανισον εχοντα και 
ακαταλληλον. Ει τοινυν κατα Βηρωνα της αυτης αυτω προσληφθεισα 
φυσικης  ενεργειας  γεγονεν  η  σαρξ,  δηλονοτι  και  της  αυτης  αυτω 
γεγονε φυσεως, μεθ’ οσων η φυσις, αναρχιας, αγεννησιας, απειριας, 
αιδιοτητος,  ακαταληψιας,  και  των  οσα  τουτων  καθ’  υπεροχην  ο 



θεολογικος υπερφυως ενορα τη θεοτητι λογος· και τροπην αμφοτερα 
πεπονθεν, μηδετερου τον της φυσεως ουσιωδη λογον ετι σωζομενον 
εχοντος.  Ο  γαρ  ετεροφυων  ειδως  ταυτουργιαν,  συγχυσιν  ομου 
φυσικην,  και  διαιρεσιν αυτων εισηγειται  προσωπικην·  αδιαγνωστου 
παντελως τη των ιδιωματων μεταβολη της φυσικης αυτων γενομενης 
υπαρξεως. 

Του αυτου, εκ του αυτου λογου ζ΄. 
ΚΓ΄. 
Ει  δε  της  αυτης  αυτω μη γεγονε  φυσεως,  ουδε  της  αυτης  αυτω 

γενησεται φυσικης ενεργειας, ινα μη δειχθη τη φυσει την ενεργειαν 
ανισον, εχων και ακαταλληλον· και της αυτου δι’ ολων των εαυτου 
φυσικης εξω γεγονως ισοτητος και ταυτοτητος· οπερ ασεβες. 

Του αυτου, εκ του αυτου λογου η΄. 
ΚΔ΄. 
 Εις ταυτην δε την πλανην κατηχθησαν, κακως πεισθεντες ιδιαν 

γενεσθαι  της  σαρκος  την  δι’  αυτης  εκφανθεισαν εν  τοις  θαυμασοι 
θειαν ενεργειαν·  η το παν ο Χριστος ουσιωσας,  καθο νοειται Θεος, 
συνεχει  κρατουμενον.  Ου  γαρ  εγνωσαν,  αδυνατον  ειναι  θειας 
ενεργειαν φυσεως ετεροφανους ουσιας ιδιωμα γενεσθαι διχα τροπης· 
ουδε  συνηκαν,  ως  ου  παντως  ιδιον  εστι  σαρκος,  το  δι’  αυτης  μεν 
εκφαινομενον,  ουκ  αυτης  δε  φυσικως  εκφυομενον·  καιτοι  σαφους 
αυτοις ουσης και προφανους της αποδειξεως. Εγω γαρ γλωσση λαλων 
και  χειρι  γραφων,  μιαν  και  την  αυτην  δι’  αμφοιν  της  νοερας  μου 
ψυχης  εκφαινω  διανοιαν,  ενεργειαν  αυτης  υπαρχουσαν  φυσικην· 
μηδενι λογω δειξας αυτην γλωσσης η χειρος φυσικως εκφυομενην· 
μητε μην γενομενην αυτων η λεγομενην διανοιαν, δια την δι’ αμφοιν 
αυτης  εκφανσιν.  Γλωσσαν  γαρ  η  χειρα  διανοητικην  συνετος  οιδεν 
ουδεις·  ωσπερ  ουδε  την  παναγιαν  του  Θεου  σαρκα,  δια  το 
προσληφθηναι,  και  το  δι’  αυτης  εκφανθηναι  την  θειαν  ενεργειαν, 
γενομενην  κατ’  αυτον  φυσει  δημιουργον·  αλλ’  ευσεβως  ομολογει 
πιστευων,  οτι  δια  την  ημων  σωτηριαν,  και  το  δησαι  προς  (188) 
ατρεψιαν  το  παν,  ο  των  ολων  δημιουργος  εκ  της  παναγιας 
αειπαρθενου  Μαριας,  κατα  συλληψιν  αχραντον,  διχα  τροπης, 
ενουσιωσας εαυτω ψυχην νοεραν μετ’ αισθητικου σωματος, γεγονεν 
ανθρωπος  φυσει  κακιας  αλλοτριος·  ολος  Θεος  ο  αυτος,  και  ολος 



ανθρωπος  ο  αυτος·  ολος  Θεος  ομου  φυσει  και  ανθρωπος  ο  αυτος· 
θεοτητι μεν τα θεια δια της αυτου παναγιας σαρκος, ουκ οντα φυσει 
της σαρκος ενεργων· ανθρωποτητι δε τα ανθρωπινα, ουκ οντα φυσει 
θεοτητος,  ανοχη  πασχων  θεοτητος.  Μηδεν  θειον  γυμνον  σωματος 
ενεργησας·  μηδε  ανθρωπινον  ο  αυτος  αμοιρον  δρασας  θεοτητος. 
Τηρων εαυτω και καθ’ ον ενηργησεν αμφοτερα καινοπρεπη τροπον, 
το κατ’ αμφω φυσικως αναλλοιωτον· εις πιστωσιν της αυτου τελειας 
ενανθρωπησεως, της οντως αληθους, και μηδεν εχουσης φαυλοτητος. 
Ο μεν ουν Βηρων, ουτως εχων, ως εφην, ενεργειας μοναδι την θεοτητα 
του  Χριστου  και  την  ανθρωποτητα  συγχεας,  ομου  φυσικως  και 
προσωπικως μεριζων,  καταλυει  τον  βιον·  αγνοησας μονης  της των 
ομοφυων  προσωπων  ομοφυους  ταυτοτητος  την  ταυτουργιαν  ειναι 
δηλωτικην.



Συνεχεια του Τομ. Β΄ σελ. 152

Ι Ε΄. 
 ΘΕΟΔ.  Τι  ουν;  Ου  δει  παντελως  επι  Χριστου  λεγειν  μιαν 

ενεργειαν; ΜΑΞ. Κατα την αγιαν Γραφην, και τους αγιους Πατερας 
ουδεν  τοιουτον  λεγειν  παρελαβομεν·  αλλ’  ωσπερ  δυο  φυσεις  τον 
Χριστον τας εξ ων εστιν, ουτως και τας φυσικας αυτου θελησεις και 
ενεργειας καταλληλως αυτω, ομου τε φυσει Θεω και ανθρωπω οντι 
τω  αυτω  πιστευειν  και  ομολογειν  επετραπημεν.  ΘΕΟΔ.  Οντως, 
δεσποτα,  και  ημεις  ομολογουμεν  και  τας  φυσεις  και  διαφορους 
ενεργειας,  τουτεστι,  θειαν τε και ανθρωπινην· και θελητικην αυτου 
την θεοτητα, και θελητικην αυτου την ανθρωποτητα· επειδη ουκ ανευ 
θελησεως ην η ψυχη αυτου.  Δυο δε ου λεγομεν ινα μη μαχομενον 
αυτον  αυτω  εισαγαγωμεν.  ΜΑΞ.  Τι  ουν;  δυο  θελησεις  λεγοντες, 
μαχομενας αυτας εισαγετε δια τον αριθμον; ΘΕΟΔ. Ου. ΜΑΞ. Τι ουν; 
φυσεσιν επιφημηζομενος ο αριθμος ου διαιρει· αλλ’ επι θελησεων και 
ενεργειων λεγομενος, διαιρεσεως εχει δυναμιν; ΘΕΟΔ. Παντως και οι 
Πατερες επι θελησεων και (153) ενεργειων ουκ ειπον, φευγοντες την 
διαιρεσιν,  αλλ’  αλλην  και  αλλην,  και  θειαν,  και  ανθρωπινην,  και 
διπλην, και διττην· και ως ειπαν λεγω, και ως ειρηκασι λεγω. 

ΙΣΤ΄ . 
ΜΑΞ. Δια τον Κυριον, εαν τις σοι ειπη· αλλην και αλλην, ποσας νοεις; 
η,  θειαν και ανθρωπινην,  ποσας νοεις;  η,  διπλην και διττην, ποσας 
νοεις ; ΘΕΟΔ. Οιδα πως νοω, δυο δε ου λεγω. Τοτε στραφεις ο αββας 
Μαξιμος  προς  τους  αρχοντας,  ειπε·  Δια  τον  Κυριον,  εαν  ακουσητε 
μιαν και μιαν, η αλλην και αλλην· η δις δυο, η δις πεντε, τι νοουντες 
τοις λεγουσιν αποκρινεσθε; και ειπαν· Επειδη ωρκισας ημας, το μιαν 
και μιαν δυο νοουμεν· και αλλην και αλλην, δυο νοουμεν· και δις δυο 
τεσσαρα νοουμεν.  Ομοιως και  δις  πεντε,  δεκα νοουμεν.  Και  ωσπερ 
αιδεσθεις  Θεοδοσιος  την αποκρισιν  εκεινων,  ειπε·  Το  μη ειρημενον 
τοις  Πατρασιν,  ου  λεγω.  Και  λαβων ευθεως  ο  αββας  Μαξιμος  την 
βιβλον  των  πεπραγμενων  της  αγιας  αποστολικης  συνοδου,  εδειξε 
τους αγιους Πατερας  τας δυο θελησεις  και  ενεργειας  του Σωτηρος 
ημων και Θεου Ιησου Χριστου διαρρηδην λεγοντας· ην λαβων βιβλον 
των πεπραγμενων εξ αυτου Θεοδοσιος ο υπατος, ανεγνω και αυτος 
πασας  τας  χρησεις  των  Πατερων.  Και  τοτε  αποκριθεις  Θεοδοσιος 



επισκοπος  ειπεν·  Ο  Θεος  οιδεν,  ει  μη  προσωπικως  τα  αναθεματα 
εθηκεν η συνοδος αυτη, πλειον παντος ανθρωπου εδεχομην αυτην· 
αλλ’ ινα μη χρονοτριβωμεν ενταυθα, ει τι ειπαν οι Πατερες, λεγω, και 
εγγραφως  ευθεως  ποιω,  δυο  φυσεις,  και  δυο  θεληματα,  και  δυο 
ενεργειας· και εισελθε μεθ’ ημων κοινωνησων, και γενεσθω ενωσις.

ΙΖ ΄. 
ΜΑΞ.  Δεσποτα,  εγω  ου  τολμω  δεξασθαι  συγκαταθεσιν  παρ’  υμων 
εγγραφον περι  τοιουτου πραγματος,  ψιλος υπαρχων μοναχος·  αλλ’ 
εαν  κατενυξεν  υμας  ο  Θεος,  τας  των  αγιων  Πατερων  δεξασθαι 
φωνας,  καθως  απαιτει  ο  κανων,  προς  τον  Ρωμης  περι  τουτου 
εγγραφως αποστειλατε·  ηγουν ο βασιλευς,  και ο πατριαρχης,  και η 
κατ’  αυτον  συνοδος.  Εγω  γαρ  ουδε  τουτων  γινομενων  κοινωνω, 
αναφερομενων  των  αναθεματισθεντων  επι  της  αγιας  αναφορας. 
Φοβουμαι γαρ το κατακριμα του αναθεματος. ΘΕΟΔ. Ο Θεος οιδεν, ου 
καταγινωσκω σου φοβουμενου· αλλ’ ουτε αλλος τις. Αλλα δος ημιν 
βουλην δια τον Κυριον, εαν εστι τουτο δυνατον γενεσθαι. ΜΑΞ. Ποιαν 
βουλην εχω υμιν περι  τουτου δουναι;  Υπαγετε,  ψηλαφησατε εαν τι 
τοιουτον γεγονε ποτε,  και μετα θανατον απελυθη τις  του περι  την 
πιστιν εγκληματος, και του εξενεχθεντος κατ’ αυτου κατακριματος· 
και καταδεξηται ο βασιλευς και ο πατριαρχης μιμησασθαι του Θεου 
την συγκαταβασιν· και ποιησωσιν, ο μεν κελευσιν παρακλητικην, ο 
δε,  συνοδικην  δεησιν  προς  τον  παπαν  Ρωμης·  και  παντως  ειπερ 
ευρεθειη  τροπος  εκκλησιαστικος,  τουτο  επιτρεπων  δια  την  ορθην 
ομολογιαν της πιστεως, συμβιβαζεται υμιν περι τουτου. 
(156) ΘΕΟΔ. Τουτο παντως γινεται αλλα δος μοι λογον, οτι, εαν εμε 
πεμπωσιν,  ερχη  μετ’  εμου.  ΜΑΞ.  Δεσποτα,  συμφερει  σοι  τον 
συνδουλον  μου  τον  εν  Μεσημβρια  λαβειν  μεθ’  εαυτου,  ειπερ  εμε· 
εκεινος  γαρ  και  την  γλωσσαν  οιδε,  και  αιδουνται  αυτον  αξιως, 
τοσουτους χρονους κολαζομενον, δια τε τον Θεον, και την κρατουσαν 
ορθην πιστιν εν τω κατ’ αυτους θρονω. ΘΕΟΔ. Αψιμαχιας διαφορους 
προς  αλληλους  εχομεν,  και  ουχ  ηδεως  εχω  μετ’  εκεινου  απελθειν. 
ΜΑΞ.  Δεσποτα,  επαν  εδοξε  τουτο  γενεσθαι,  εκβασις  γενηται  των 
δοξαντων·  και  οπου  βουλεσθε,  ακολουθω  υμιν.  Και  επι  τουτω 
ανεστησαν παντες μετα χαρας και δακρυων· και εβαλον μετανοιαν, 
και  ευχη  εγενετο·  και  εκαστος  αυτων  τα  αγια  Ευαγγελια,  και  τον 
τιμιον σταυρον,  και  την εικονα του Θεου και  Σωτηρος ημων Ιησου 
Χριστου,  και  της  Δεσποινης  ημων,  της  αυτον  τεκουσης  παναγιας 



Θεοτοκου ησπασαντο, τεθεικοτες και τας ιδιας χειρας επι βεβαιωσει 
των λαληθεντων.

ΙΘ΄. 
Ειτα μικρον ομιλησαντες προς αλληλους περι του κατα Θεον βιου, και 
της θειων εντολων τηρησεως, στραφεις Θεοδοσιος ο επισκοπος προς 
τον αββαν Μαξιμον ειπεν· Ιδου παντα διαλελυται τα σκανδαλα, και 
γεγονεν ειρηνη δια του Θεου, και γενησεται· αλλα δια τον Κυριον, μη 
κρυψης με· ου λεγεις καθ’ οιονδηποτε τροπον μιαν θελησιν και μιαν 
ενεργειαν επι Χριστου; ΜΑΞ. Ουκ ενδεχεται με τουτο ειπειν ποτε. Και 
λεγω την αιτιαν· επειδη ξενη εστιν η φωνη τοις αγιοις Πατρασι, δυο 
φυσεων  μιαν  λεγειν  θελησιν  και  ενεργειαν.  Ειτα  δε,  δια  παντος 
τροπου  ο  τουτο  λεγων,  ευρισκει  ευθυβολως  υπαντωσαν  αυτω  την 
ατοπιαν.  Εαν γαρ ειπω φυσικην φοβουμαι  την συγχυσιν·  εαν ειπω 
υποστατικην,  διαιρω  του  Πατρος  και  του  Πνευματος  τον  Υιον,  και 
τρεις  θελησεις  εισαγων  φανησομαι,  μη  συμβαινουσας  αλληλαις, 
ωσπερ και τας υποστασεις·  εαν ειπω την ως ενος μιαν θελησιν και 
ενεργειαν, αναγκαζομαι και την ως ενος Πατρος, και την ως ενος του 
Πνευματος  ειπειν,  καν  μη  θελω,  θελησιν  και  ενεργειαν,  και 
ευρεθησεται εις πολυθειαν εκπιπτων ο λογος· εαν ειπω σχετικην, την 
Νεστοριου  εισαγω  προσωπικην  διαιρεσιν·  εαν  ειπω  παρα  φυσιν, 
φθειρω  την  υπαρξιν  του  θελοντος·  φθορα  γαρ  τη  φυσει,  το  παρα 
φυσιν εστι, καθως οι Πατερες ειρηκασι. 

Κ΄ . 
ΘΕΟΔ. Μιαν δια την ενωσιν του Σωτηρος ημων θελησιν, παντη τε 

και παντως οφειλομεν λεγειν, καθαπερ Σεργιος και Πυρρος, ως οιμαι, 
καλως νενοηκοτες γεγραφασι. ΜΑΞ. Ει κελευεις, δεσποτα, δεξαι μου 
περι τουτου δυο ρηματα. Ει δια την ενωσιν μια του Θεου και Σωτηρος 
ημων, καθαπερ Σεργιος, και Πυρρος, και Παυλος γεγραφασι, γεγονε 
θελησις, ετεροθελης κατ’ αυτους εσται ο Υιος τω Πατρι· δια την φυσιν, 
αλλ’ ου δια την ενωσιν, μιαν κατα τον (157) Υιον εχοντι θελησιν, ειπερ 
ου ταυτον εστιν ενωσις και φυσις. Ει δια την ενωσιν μια κατ’ αυτους 
του Σωτηρος ημων γεγονε θελησις, αιτιαν αυτης εξει παντως την ε

νωσιν,  αλλ’  ουδετεραν  των εξ  ων  εστι  φυσιν·  και  σχεσεως  κατ’ 
αυτους εσται προδηλως η θελησις, αλλ’ ου φυσεως· σχεσιν γαρ , αλλ’ 
ου  φυσιν  ο  της  αληθειας  την  ενωσιν  επισταται  λογος.  Ει  δια  την 
ενωσιν ως εφασαν, μια του Σωτηρος ημων γεγενηται θελησις,  ποια 
θελησει  φασιν αυτην γεγενησθαι την ενωσιν.  Ου γαρ δηπου τη δι’ 



αυτην γενομενη φαιεν αν αληθειας φροντιζοντες, και το παραλογον 
φευγοντες.  Ει  δια  την ενωσιν  μια  του Σωτηρος  γεγενηται  θελησις, 
δηλον οτι προ της ενωσεως, η πολυθελης ην η παντελως αθελης. Και 
ει  μεν  πολυθελης  ην,  μειωσιν  των  πολλων,  προς  μιαν  σταλεις, 
υπεμεινε,  θελησιν,  και  τροπης  προφανως  εδεξατο  παθος,  την  των 
προσουσων  αυτω  φυσικως  πολλων  θελησεων  μειωσιν.  Ει  δε 
πανταπασιν ην αθελης, κρειττονα της φυσεως απεφηνεν ουσαν την 
ενωσιν,  εξ  ης  επορισατο  θελησιν,  ην  η  φυσις  ηπορησε·  και  παλιν 
τρεπτος  απεφηνε  (επεφηνε),  το  μη  τη  φυσει  προσον  αυτω,  σχεσει 
κτησαμενος. Ει δια την ενωσιν μια του Σωτηρος ημων καθ’ ετερον των 
εξ ων εστι γεγονε θελησις, προσφατος γεγονε θελησει Θεος, ο αυτος 
δια  την  ενωσιν  τη  φυσει  μενων  αιδιος,  και  αναρχος  ανθρωπος  τη 
θελησει,  μενων τη  φυσει  προσφατος,  οπερ  αδυνατον,  ινα  μη λεγω 
δυσσεβες.  Ει  δια  την  ενωσιν  μια  των  φυσεων  γεγονε  θελησις,  τι 
δηποτε δια την αυτην αιτιαν μια των φυσεων ου γεγονε φυσις.

ΚΑ΄. 
Και  διακοψας  επι  τουτοις  την  του  λογου  φοραν  Θεοδοσιος  ο 

επισκοπος,  ειπε·  Τι  τοινυν δια την ενωσιν γεγονε,  ει  μηδεν τουτων 
γεγενηται δι’ αυτην; ΜΑΞ. Ενσαρκον εδειξεν αψευδως γεγονοτα τον 
ασαρκον  αυτον  φυσει  Θεον·  και  τον  των  ολων  δημιουργον,  φυσει 
γενομενον  ανθρωπον  αριδηλως  παρεστησεν,  ου  τροπη  φυσεως,  η 
μειωσει  τινος  των  της  φυσεως,  αλλ’  αληθει  προσληψει  νοερως 
εψυχωμενης  σαρκος,  ηγουν  ανελλιπους  ανθρωποτητος,  παντος 
προπατορικου  καθαρας  κατα  φυσιν  εγκληματος.  Και  τω  κατ’ 
επαλλαγην λογω, το θαυμασιον οντως και πασι καταπληκτον, ολον 
εν τοις ανθρωπινοις Θεον τον αυτον ολοκληρως μενοντα των ιδιων 
εντος· ολον εν τοις θειοις ανθρωπον, ολοκληρως μενοντα των ιδιων 
ανεκπτωτον.  Περιχωρησις  γαρ  εις  αλληλας  των  φυσεων  και  των 
αυταις προσοντων φυσικων, κατα την των θεηγορων Πατερων ημων 
διδασκαλιαν· αλλ’ ου μεταχωρησις, η μειωσις δια την ενωσιν γεγονεν, 
οπερ ιδιον εστι των συγχυσιν κακουργως ποιουμενων την ενωσιν, και 
δια τουτο τοις καινισμοις πολυτροπως εμφυρομενων, και δι’ αποριαν 
του κατ’ αυτους λογου σταθηροτητος διωκοντων τους ευσεβεις.

ΚΒ΄. 
(160) Ων ακουσας Θεοδοσιος ο επισκοπος, εδοξε μετα των λοιπων 

των συν αυτω παραγενομενων, το λεχθεν αποδεχεσθαι. Και παλιν ο 
αυτος επισκοπος προς τον αββαν Μαξιμον φησιν· Ποιησον αγαπην· τι 



εστιν οπερ ειπας ημιν, οτι ουδεις ως τις την υποστασιν, αλλ’ ως τι την 
φυσιν ενεργει; προιεται γαρ μοι νοησαντι το λεχθεν. ΜΑΞ. Ουδεις ως 
τις  την υποστασιν  ενεργει,  αλλ’  ως  τι  την φυσιν·  οιον,  Πετρος  και 
Παυλος  ενεργουσιν·  αλλ’  ου  Πετρικως  και  Παυλικως,  αλλ’ 
ανθρωπικως·  αμφω  γαρ  ανθρωποι  φυσικως  κατα  τον  κοινον  και 
οριστικον της φυσεως λογον (αλλα ουχ υποστατικως κατα τον ιδιως 
ποιον.  Ωσαυτως  Μιχαηλ  και  Γαβριηλ  ενεργουσιν),  αλλ’  ουχι 
Μιχαηλικως και Γαβριηλικως,  αλλα αγγελικως·  αμφω γαρ αγγελοι. 
Και ουτως επι πασης φυσεως, πολλων τω αριθμω κατηγορουμενης, 
κοινην, αλλ’ ουχι μονην την ενεργειαν θεωρουμεν. Ουκουν ο λεγων 
υποστατικην ενεργειαν,  αυτην την φυσιν μιαν ουσαν, απειρον ταις 
ενεργειαις εισαγει γεγενημενην· και κατα το πληθος των υπ’ αυτην 
αγομενων  ατομων,  εαυτης  διαφερουσαν·  οπερ  ει  δεξομεθα  καλως 
εχειν, παση φυσει τον επ’ αυτη του πως ειναι λογον συνδιαφθειρομεν.

ΚΓ΄.
 Και  τουτων  ειρημενων,  εν  τω  ασπαζεσθαι  αλληλους,  ειπε 

Θεοσοσιος ο υπατος· ιδου γεγονε τα παντα καλως· αρα καταδεχεται ο 
βασιλευς παρακλητικην ποιησαι κελευσιν; ΜΑΞ. Παντως ποιει,  εαν 
θελη  μιμητης  ειναι  του  Θεου,  και  συνταπεινωθηναι  αυτω,  δια  την 
κοινην παντων ημων σωτηριαν· λογιζομενος, ως ειπερ ο φυσιν σωζων 
Θεος,  ουκ εσωσεν εως εταπεινωθη θελων·  πως ο  φυσει  σωζομενος 
ανθρωπος  η  σωθησεται,  η  σωσει  μη  ταπεινουμενος;  Και  ειπε 
Θεοδοσιος ο υπατος, οτι Ελπιζω του Θεου σωζοντος μοι την μνημην, 
τουτο  αυτω  τον  λογον  λεγω,  και  πειθεται.  Και  ασπασαμενοι 
αλληλους  επι  τουτοις,  απηλθον  μετ’  ειρηνης,  δεδωκοτος  του 
επισκοπου  τω  αββα  Μαξιμω  πεμφθεν  αυτω  ποσον  μικρον,  και 
στιχαριν  και  καμασιν·  και  το  μεν  στιχαριν  ευθεως  κατ’  αυτην  την 
ωραν Βιζυης ο επισκοπος· εν τω Ρηγιω δε ου το δοθεν αυτω ποσον 
μονον, αλλα και αλλο ει τι δηποτε εξ ευποιιας ειχε, μετα των λοιπων 
οικτρων αυτου πραγματων και εσθηματων, αφειλαντο.

ΚΔ΄. 
Μετα  δε  το  απελθειν  τους  ειρημενους  ανδρας,  τη  ογδοη  του 

Σεπτεμβριου  μηνος  της  παρουσης  πεντεκαιδεκατης  ινδικτιωνος, 
εξηλθεν αυθις Παυλος ο υπατος εν Βιζυη προς τον αββαν Μαξιμον, 
κελευσιν  επιφερομεος  περιεχουσαν  ουτως·  Κελευομεν  τη  ση 
ενδοξοτητι  απελθειν  εν  Βιζυη,  και  αγαγειν  Μαξιμον  τον  μοναχον 



μετα πολλης τιμης και κολακειας, δια τε το γηρας και την ασθενειαν 
(161)  και  το  ειναι  αυτον  προγονικον  ημων,  και  γενομενον  αυτοις 
τιμιον·  και  θεσθαι  τουτον  εν  τω  ευαγει  μοναστηριω  του  αγιου 
Θεοδωρου,  τω  διακειμενω  πλησιον  του  Ρηγιου·  και  ελθειν,  και 
μηνυσαι  ημιν,  και  πεμπομεν  εκ  προσωπου  ημων  δυο  πατρικιους, 
οφειλοντας  διαλεχθηναι  τα  παρασταντα  ημιν,  φιλουντας  ημας 
ψυχικως, και φιλουμενους παρ’ ημων· και ελθειν, και αναγγειλαι ημιν 
την παρουσιαν αυτου. Αγαγων ουν ο αυτος υπατος,  και θεις εν τω 
προειρημενω μοναστηριω, απηλθε αναγγειλαι.

ΚΕ΄. 
Και τη εξης ημερα εξερχονται προς αυτον Επιφανιος και Τρωιλος 

οι πατρικιοι μετα πολλης περιβολης και φαντασιας, και Θεοδοσιος ο 
επισκοπος,  και  ανερχονται  προς  αυτον  εν  τω  κατηχουμενιω  της 
εκκλησιας της αυτης μονης· και του συνηθους ασπασμου γενομενου, 
εκαθισαν, βιασαμενοι και αυτον καθισαι· και απαρξαμενος του προς 
αυτον λογου Τρωιλος, ειπεν· Ο δεσποτης ημων εκελευσεν ημας προς 
σε  γενεσθαι,  και  λαλησαι  υμιν  τα  δοξαντα τω αυτου  θεοστηρικτω 
κρατει. Αλλ’ ειπε ημιν πρωτον, ποιεις την κελευσιν του βασιλεως, η ου 
ποιεις; Μαξιμος ειπε· Δεσποτα, ακουσω τι εκελευσε το ευσεβες αυτου 
κρατος, και δεοντως αποκρινομαι· επει προς το αγνοουμενον, ποιαν 
εχων αποκρισιν δουναι;  Τρωιλος επεμενε λεγων· Ουκ ενδεχεται οτι 
λεγομεν  τι  ποτε,  εαν  μη  πρωτον  ειπης  ει  ποιεις,  η  ου  ποιεις  την 
κελευσιν του βασιλεως. Και ως οιδεν αυτους ενισταμενους, και επι τη 
αναβολη  αυτου  πικροτερον  βλεποντας,  και  τραχυτερον 
αποκριναμενους  μετα  παντων  των  συνοντων  αυτοις,  και  των 
αξιωματων κοσμοις επηρμενων, αποκριθεις ο αββας Μαξιμος, ειπεν· 
Επαν  ουκ  ανεχεσθε  ειπειν  τω  δουλω  υμων  τα  παρασταντα  τω 
δεσποτη ημων και βασιλει,  ιδου λεγω ακουοντος του Θεου και των 
αγιων αγγελων,  και  παντων υμων, οτιπερ ει  τι  δηποτε κελευει  μοι 
περι  οιουδηποτε  πραγματος  τω αιωνι  τουτω συγκαταλυομενου  και 
συμφθειρομενου,  προθυμως  ποιω.  Και  ευθεως  αναστας  Τρωιλος, 
ειπεν· Ευξασθε μοι, εγω υπαγω· ουτος γαρ ουδεν ποιει. Και πολλου 
πανυ γενομενου θορυβου, και πολλης ταραχης και συγχυσεως, ειπεν 
αυτοις Θεοδοσιος ο επισκοπος· Ειπατε αυτω την αποκρισιν, και γνωτε 
τι  λεγει·  επει  το  ουτως  εξελθειν  μηδεν  ειρηκοτας  και  μηδεν 
ακουσαντας, ουκ εστιν ευλογον. Τοτε Επιφανιος ο πατριαρχης ειπε· 
Τουτο σοι δηλοι δι’ ημων ο βασιλευς, λεγων· Επειδη πασα η Δυσις, και 



οι εν τη Ανατολη διαστρεφοντες εις σε θεωρουσι· και απαντες δια σε 
στασιαζουσι,  μη  θελοντες  συμβιβασθηναι  ημιν  δια  την  πιστιν· 
κατανυξοι  σε  ο  Θεος  κοινωνησαι  ημιν  επι  τω παρ’  ημιν  εκτεθεντι 
Τυπω,  και  εξερχομεθα  ημεις  δι’  εαυτων  εις  την  Χαλκην,  και 
ασπαζομεθα  σε,  και  υποτιθεμεθα  υμιν  την  χειρα  ημων,  και  μετα 
πασης τιμης και δοξης εισαγομεν υμας εις την μεγαλην Εκκλησιαν, 
και μεθ’ εαυτων ιστωμεν εν ω κατα συνηθειαν οι βασιλεις ιστανται, 
και ποιουμεν αμα την συναξιν, και κοινωνουμεν αμα των αχραντων 
και (164) ζωοποιων μυστηριων του ζωοποιου σωματος και αιματος του 
Χριστου·  και ανακηρυττομεν σε Πατερα ημων· και γινεται χαρα ου 
μονον  τη  φιλοχριστω  και  βασιλιδι  ημων  πολει,  αλλα  και  παση  τη 
οικουμενη. Οιδαμεν γαρ ασφαλως, οτι σου κοινωνουντος τω αγιω των 
ενταυθα  θρονω,  παντες  ενουνται  ημιν,  οι  δια  σε  και  την  σην 
διδακαλιαν αποσχισαντες της κοινωνιας ημων.

ΚΣΤ΄. 
Και στραφεις προς τον επισκοπον ο αββας Μαξιμος, μετα δακρυων 

ειπεν  αυτω·  Κυριε  ο  μεγας,  ημεραν  κρισεως  εκδεχομεθα  παντες. 
Οιδας τα τυπωθεντα, και δοξαντα επι των αγιων Ευαγγελιων και του 
ζωοποιου σταυρου, και της εικονος του Θεου και Σωτηρος ημων, και 
της αυτον τεκουσης παναγιας αειπαρθενου Μητρος. Και βαλων κατω 
το προσωπον ο επισκοπος, στυγνοτερα τη φωνη λεγει προς αυτον· Και 
τι εχω ποιησαι εγω, επαν ετερον τι παρεστη τω ευσεβεστατω βασιλει; 
Και φησι προς αυτον Μαξιμος· Και δια τι ηψω των αγιων Ευαγγελιων, 
και οι μετα σου, ουκ ουσης εφ’ υμιν της των λαληθετων εκβασεως; 
Οντως πασα η δυναμις των ουρανων τουτο ου πειθει με ποιησαι. Τι 
γαρ απολογησομαι, ου λεγω τω Θεω, αλλα τω εμω συνειδοτι, οτι δια 
δοξαν ανθρωπων, τω κατ’  αυτην λογω μηδεμιαν εχουσαν υπαρξιν, 
την σωζουσαν τους στεργοντας αυτην πιστιν εξωμοσαμην;

ΚΖ΄. 
Και επι τω λογω τουτω ανασταντες, θυμου στρατηγησαντος πασιν 

αυτοις, τιλμοις, και ωθισμοις, και σφαιρισμοις παρελυσαν αυτον, απο 
κεφαλης  εως  ονυχων  κατακλυσαντες  αυτον  πτυσμασιν·  ωνπερ, 
μεχρις αν επλυνθησαν απερ εβεβλητο ιματια, διεπνεετο ο βρομος. Και 
αναστας ο επισκοπος ειπεν· Ουτως ουκ εδει γενεσθαι, αλλ’ ακουσαι 
μονον  παρ’  αυτου  την  αποκρισιν,  και  εισελθειν  αναγγειλαι  τω 
δεσποτη  ημων  τω  αγαθω.  Τα  γαρ  κανονικα  πραγματα,  ετερω 
διοικουνται τροπω. Και μολις πεισας αυτους ο επισκοπος ησυχασαι, 



παλιν  εκαθισαν,  και  μυριαις  υβρεσι  και  αραις  ανεπινοητοις 
μωμωσαντες  αυτον,  μετα  θυμου  και  τραχυτητος  ειπεν  Επιφανιος· 
Ειπε, κακεσχατε φαγοπολιε, ως αιρετικους εχων ημας, και την πολιν 
ημων, και τον βασιλεα, τουτους ειπας τους λογους; Οντως πλειον σου 
Χριστιανοι  εσμεν  και  ορθοδοξοι·  και  τον  Κυριον  ημων  και  Θεον 
ομολογουμεν εχειν και θεικην θελησιν και ανθρωπινην θελησιν, και 
νοεραν ψυχην· και οτι πασα νοερα φυσις, παντως εχει το θελειν εκ 
φυσεως και το ενεργειν, επειδη ζωης ιδιον η κινησις, και νοος ιδιον η 
θελησις.  Και θελητικον αυτον οιδαμεν,  ου θεοτητι μονον, αλλα και 
ανθρωποτητι.  Αλλα  και  τα  δυο  θελησεις  αυτου  και  ενεργειας  ουκ 
αρνουμεθα.

ΚΗ΄. 
(165) Και αποκριθεις ο αββας Μαξιμος, ειπεν· Εαν ουτω πιστευετε, 

καθως αι νοεραι φυσεις, και η του Θεου Εκκλησια, πως με αναγκαζετε 
κοινωνησαι επι τω Τυπω, τω μονην τουτων εχοντι αναιρεσιν; ΕΠΙΦ. 
Δι’ οικονομιαν τουτο γεγονεν, ινα μη βλαβωσιν οι λαοι ταις τοιαυταις 
λεπτομερεσι  φωναις.  Και  αποκριθεις  ο  αββας  Μαξιμος,  ειπε· 
Τουναντιον πας ανθρωπος αγιαζεται δια της ακριβους ομολογιας της 
πιστεως, ου μην δια της αναιρεσεως, της εν τω Τυπω κειμενης. Και 
ειπε Τρωιλος·  Και  εν τω παλατιω ειπον σοι,  οτι  ουκ ανειλεν,  αλλα 
κατασιγασθηναι εκελευσεν, ινα ειρηνευωμεν παντες. Και αποκριθεις 
ο αββας Μαξιμος ειπεν· Η σιγη των λογων, αναιρεσις των λογων εστι. 
Δια γαρ του Προφητου λεγει  το Πνευμα το αγιον·  Ουκ εισι  λαλιαι, 
ουδε  λογοι,  ων  ουχι  ακουονται  αι  φωναι  αυτων.  Ουκουν  ο  μη 
λαλουμενος λογος, ουδε λογος εστι. Και ειπε Τρωιλος· Εχε εν καρδια 
σου,  ως θελεις·  ουδεις  σε κωλυει.  Ο αββας Μαξιμος ειπεν.  Αλλ’ ου 
περιωρισεν ο Θεος τη καρδια την ολην σωτηριαν, ειπων· Ο ομολογων 
με  εμπροσθεν  των  ανθρωπων,  ομολογησω  αυτον  εμπροσθεν  του 
Πατρος μου του εν ουρανοις. Και ο θειος Αποστολος διδασκει, λεγων· 
Καρδια μεν πιστευεται  εις  δικαιοσυνην·  στοματι  δε ομολογειται  εις 
σωτηριαν.  Ει  ουν ο Θεος,  και οι  του Θεου προφηται και  αποστολοι 
κελευουσιν ομολογεισθαι  το μυστηριον φωναις αγιων,  το μεγα και 
φρικτον, και παντος του κοσμου σωτηριον, ουκ εστι χρεια οιωδηποτε 
τροπω  κατασιγασθηναι  την  τουτο  κηρυττουσαν  φωνην,  ινα  μη 
μειωθη των σιγωντων η σωτηρια. 



ΚΘ΄. 
Και αποκριθεις τραχυτατω λογω Επιφανιος, ειπεν· Υπεγραψας εν 

τω λιβελλω; Και ειπεν ο αββας Μαξιμος· Ναι, υπεγραψα. - Και πως 
ετολμησας, ειπεν, υπογραψαι, και αναθεματισαι τους ομολογουντας 
και  πιστευοντας  ως  αι  νοεραι  φυσεις,  και  η  καθολικη  Εκκλησια; 
Οντως τη εμη κρισει εισαγομεν σε εις την πολιν, και ιστωμεν εις τον 
φορον δεδεμενον, και τους μιμους και μιμαδας, και τας προισταμενας 
πορνας,  και παντα τον λαον φερομεν, ινα εκαστος και εκαστη, και 
ραπιση  και  εμπτυση  το  προσωπον  σου.  Προς  ταυτα  αποκριθεις  ο 
αββας Μαξιμος,  ειπεν·  Ως ειπατε,  γενηται,  εαν τους ομολογουντας 
δυο  φυσεις  εξ  ων  ο  Κυριος  εστι,  και  τας  καταλληλας  αυτω  δυο 
φυσικας  θελησεις  και  ενεργειας,  Θεω  φυσει  δι’  αλληλων  οντι  και 
ανθρωπω, ανεθεματισαμεν. Αναγνωθι, δεσποτα, τα πεπραγμενα, και 
τον λιβελλον,  και εαν, ως ειπατε, ευρητε,  ποιησατε οπερ βουλεσθε. 
Εγω γαρ, και οι συνδουλοι μου οσοι υπεγραψαν, τους κατα τον Αρειον 
και  Απολιναριον  μιαν  θελησιν  και  ενεργειαν  λεγοντας, 
ανεθεματισαμεν,  και  μη ομολογουντας  τον Κυριον  ημων και  Θεον 
καθ’ ετερον των εξ ων, εν οις τε και απερ εστι, φυσει νοερον· και δια 
τουτο κατ’ αμφω θελητικον και ενεργητικον της ημων σωτηριας. Και 
λεγουσιν· Εαν τουτω συνεπαχθωμεν, ου τρωγομεν, ου πι(ν)ομεν· αλλ’ 
αναστωμεν,  και  αριστησωμεν,  και  εισελθωμεν.  Ειπωμεν  α  (168) 
ηκουσαμεν. Ουτος γαρ πεπρακεν εαυτον τω Σατανα. Και ανασταντες 
ηριστησαν· και εισηλθον μετ’ οργης τη παραμονη της Υψωσεως του 
τιμιου και ζωοποιου σταυρου. 

Λ΄.
 Και  τη  εξης  εωθεν  εξηλθε  Θεοδοσιος  ο  υπατος  προς  τον 

προειρημενον  αββαν Μαξιμον,  και  αφειλε  παντα οσα ειχεν,  ειπων 
αυτω  εκ  προσωπου  του  βασιλεως·  "  Οτι  ουκ  θελησας  τιμην,  και 
μακρυνθησεται απο σου. Και υπαγε οπου εαυτον αξιον εκρινας ειναι, 
εχων το κριμα των μαθητων σου, του τε εν Μεσημβρια, και του εν 
Περβεροις,  του  γενομενου  νοταριου  της  μακαριας  ημων  μαμμης." 
Ησαν δε και οι πατρικιοι, τουτεστι Τρωιλος και Επιφανιος ειρηκοτες, 
οτι Παντως φερομεν και τους δυο μαθητας, τον τε εν Μεσημβρια και 
τον εν Περβεροις, και δοκιμαζομεν και αυτους, και βλεπομεν και την 
επ’ αυτοις εκβασιν. Πλην ινα ειδες, κυρι αββα, οτι μικραν ανεσιν εαν 
λαβωμεν εκ της συγχυσεως των εθνων, αρμοσασθαι υμιν εχομεν, μα 
την αγιαν Τριαδα, και τον παπαν τον νυν επαιρομενον, και παντας 



τους εκεισε λαλουντας,  και τους λοιπους σου μαθητας·  και παντας 
υμας χωνευομεν εκαστον εν τω επιτηδειω αυτου τοπω, ως εχωνευθη 
Μαρτινος. Και λαβων αυτον ο ρηθεις υπατος Θεοδοσιος, παρεδωκεν 
αυτον στρατιωταις, και ηγαγον αυτος εως Σαλεμβριας. 

ΛΑ΄. 
 Και εμειναν εκει δυο ημερας, εως ου απηλθεν εις το φοσσατον ο 

εις  των  στρατιωτων,  και  ειπεν  ολω  τω  στρατω,  οτι  Ο  μοναχος  ο 
βλασφημων  την  Θεοτοκον  ωδε  ερχεται,  ινα  κινησωσι  τον  στρατον 
κατα του ρηθεντος αββα Μαξιμου, ως βλασφημουντος την Θεοτοκον. 
Και μετα δυο ημερας επανελθων ο στρατιωτης, ελαβεν αυτον εν τω 
φοσσατω  και  κατανυγεις  υπο  του  Θεου  ο  στρατηγος,  ηγουν  ο 
τοποτηρητης  του  στρατηγου,  επεμψεν  εγγυς  αυτου  τους 
προβεβηκοτας των βανδων· πρεσβυτερους τε και διακονους, και τους 
ευλαβεις σιγνοφυλακας.  Ους ιδων παραγενομενους ο ρηθεις αββας 
Μαξιμος,  εγερθεις  εβαλε  μετανοιαν·  και  αντεβαλον  κακεινοι  ,  και 
εκαθισαν, κελευσαντες και αυτω καθισαι. Και τις πανυ γερων τιμιος 
ειπε  προς  αυτον  μετα  πολλης  της  ευλαβειας·  Πατερ,  επειδη 
εσκανδαλισαν  ημας  τινες  εις  την  σην  αγιωσυνην,  ως  ου  λεγεις, 
Θεοτοκον την Δεσποιναν ημων την παναγιαν Παρθενον, ορκιζω σε 
κατα της αγιας και ομοουσιου και ζωοποιου Τριαδος, ειπειν ημιν την 
αληθειαν, και αποτριψασθαι των καρδιων ημων τουτο το σκανδαλον, 
ινα μη βλαπτωμεθα αδικως σκανδαλιζομενοι. Και βαλων μετανοιαν, 
ανεστη, και εκτεινας τας χειρας εις τον ουρανον μετα δακρυων ειπεν· 
Ο  μη  λεγων  την  Δεσποιναν  ημων  την  πανυμνητον  και  παναγιαν 
αχραντον,  και  παση  φυσει  τη  νοερα  και  σεπτην,  φυσικην  αληθως 
μητερα του Θεου γενομενην, του ποιησαντος τον ουρανον και την γην 
και  την  θαλασσαν,  και  παντα  τα  εν  αυτοις,  εστω  αναθεμα  και 
καταθεμα απο του Πατρος, και του Υιου, και του αγιου Πνευματος, 
της  ομοουσιου  και  προσκυνητης  Τριαδος,  και  πασης  επουρανιου 
Δυναμεως· και του χορου των αγιων (169) αποστολων και προφητων, 
και  του  απειρου  δημου  των  μαρτυρων·  και  παντος  πνευματος  εν 
δικαιοσυνη τετελειωμενου, νυν και αει και εις τους απειρους αιωνας 
των αιωνων. Αμην. Και κλαυσαντες ηυξαντο αυτω, λεγοντες· Ο Θεος 
ενδυναμωσει  σε,  Πατερ,  και  αξιωσει  σε απροσκοπον τελειωσαι τον 
δρομον  τουτον.  Και  τουτων  ειρημενων,  ηθροισθησαν  πολλοι 
στρατιωται,  πολλων  καλων  κινηθεντων  λογων  ακροωμενοι·  και 
θεωρησας τις των δομεστικων του στρατηγου, οτι πολυς επισωρευεται 



στρατος,  και  οικοδομειται,  και  καταγινωσκει  των  εις  αυτον 
γινομενων, τι υπονοησας ο Θεος οιδεν, επετρεψεν αναρπαστον αυτον 
γενεσθαι,  και βληθηναι απο δυο μιλιων του φοσσατου,  εως αν την 
συναξιν  ποιησωσι,  και  ελθωσιν  οι  οφειλοντες  απαγαγειν  αυτον  εν 
Περβεροις. Πλην οτι θεια αγαπη νικωμενοι οι κληρικοι, επεζευσαν τα 
δυο μιλια, και ηλθον, και ησπασσαντο αυτον, και ηυξαντο αυτω· και 
χερσιν  ιδιαις  βαστασαντες  αυτον,  εθηκαν  επι  το  κτηνος,  και 
υπεστρεψαν μετ’ ειρηνης εις τους τοπους αυτων, και αυτος απηνεχθη 
εν Περβεροις, εν τη συνεχουση αυτον φρουρα.

ΛΒ΄. 
Και τουτο δε ιστεον, οτι εν τω Ρηγιω αποτεινομενος Τρωιλος προς 

τον αββαν Μαξιμον, ειπεν, ως ο κονσιλαριος Ιωαννης εγραψεν αυτω 
περι συμβασεως προταθεισης αυτοις· και τουτο γενεσθαι τεως, η των 
σων  μαθητων  αταξια  διεκωλυσε.  Οιμαι  δε,  οτι  ουκ  εγραψεν  ο 
ειρημενος κονσιλαριος Ιωαννης προς τον Τρωιλον, αλλα προς Μενναν 
τον μοναχον, κακεινος ειπε τοις του παλατιου. 

ΛΓ΄. 
Και  μετα  ταυτα  ηγαγον  αυτους  εν  Κωνσταντινουπολει,  και 

εποιησαν  κατ’  αυτων  πραξιν,  και  μετα  το  αναθεματισαι  και 
ανασκαψαι  αυτους  τον  εν  αγιοις  Μαξιμον,  και  τον  μακαριον 
Αναστασιον τον μαθητην αυτου· τον τε αγιωτατον παπαν Μαρτινον, 
και τον αγιον Σωφρονιον τον πατριαρχην Ιεροσολυμων, και παντας 
τους  ορθοδοξους  και  συμφρονας  αυτων,  ηνεγκαν  και  τον  αλλον 
μακαριον  Αναστασιον,  και  τοις  αυτοις  αναθεμασι  και  υβρεσι 
χρησαμενοι και επ’ αυτον παρεδωκαν τοις αρχουσιν, ειποντες ουτως· 
Συ μεν ουν, Αναστασιε, το φαιον της πανδημου των αναθηματων της 
αρας  ενδυσαμενος  περιβολαιον,  απαλλασου  της  κανονικης 
ακροασεως,  προς  ην  ηρετισω  στασιν  της  γεεννης,  αποφερομενος, 
συνουσης ημιν της ευκλεους και παντα συνδιαιτησασης τιμιας τε και 
ιερας συγκλητου, παραχρημα την μεθ’ ημας παραληψομενης κρισιν, 
και  τα  τοις  πολιτικοις  δοκουντα νομοις  επι  σοι  διαπραξομενης,  ως 
αυτοι  δοκιμασειεν,  των  τηλικουτων  σου  βλασφημιων  ενεκα  και 
τυραννιδων.  Ψηφος  γαρ  κατ’  αυτων  της  παρουσης  συνοδου,  και 
συνεργεια  του  παντοδυναμου  Χριστου  του  αληθινου  ημων  Θεου 
κανονικως ψηφισαμενης τα δεοντα καθ’ υμων Μαξιμε, Αναστασιε και 
Αναστασιε,  επει  το λειπον υπηρχε προς τα παρ’ υμων λεχθεντα τε 
δυσσεβως  και  πραχθεντα,  (172)  ταις  αυστηραις  των  νομων 



καθυποβληθηναι  ποιναις·  ει  και  αξια  ποινη  των  τοιουτων  υμων 
πλημμεληματων και  βλασφημιων ουχ υπεστι,  τω δικαιω υμας περι 
της μειζονος καταλιποντες κριτη, εν τω παροντι βιω, και εν τουτω την 
των  νομων  κενουντες  ακριβειαν,  κερδαινοντων  υμων  το  ζην, 
ψηφηζομεθα υμιν,  τον παροντα ημιν πανευφημον επαρχον,  αυτικα 
παραναλαμβανοντα υμας εν τω κατ’ αυτον πολυαρχικω πραιτωριω· 
και νευροις τα μεταφρενα τυπτοντα, (Μαξιμον, και Αναστασιον και 
Αναστασιον,  το  οργανον  της  υμων  Μαξιμου  και  Αναστασιου  και 
Αναστασιου)  ακολασιας,  τουτεστι  την  βλασφημον  υμων  γλωσσαν, 
ενδοθεν εκτεμειν. Ειτα δε, και την διακονησασαν τω βλασφημω υμων 
λογισμω σκαιοτατην δεξιαν, σιδηρω διατεμειν, περιαχθησομενων αμα 
στερησει  των  αυτων  βδελυκτων  μερων,  τα  δυο  και  δεκα  τμηματα 
ταυτης  της  κυριας  των  πολεων  περινοστευσας,  αειφυγια  τε  και 
φυλακη  προς  επι  τουτοις  διηνεκει  παραδουναι  υμας,  προς  το 
μετεπειτα υμας, και εις τον απαντα της ζωης υμων χρονον, τα οικεια 
οιμωζειν  βλασφημα σφαλματα,  της  επινοηθεισης  καθ’  ημων αρας, 
περιτραπεισης τη υμων κεφαλη. Παραλαβων ουν αυτους ο επαρχος, 
και κολασας, ετεμε τα μελη αυτων· και περιαγαγων ολην την πολιν 
εξωρισεν αυτους εν Λαζικη.



ΚΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ Σελ. 201 Τομ. β΄. 

Υπερ του αγιου Πατρος ημων Μαξιμου, στηλιτευκτικον υπο τινος 
μοναχου, εκ δριμυξεως καρδιας συγγραφεν. 

Οι μη την αληθειαν συνιεντες, ως θεμις, το ψευδος δηποθεν αντι 
της ειρημενης ασπαζονται. Οταν γαρ ψυχη αναξια η της του Θεου δια 
την οικειαν ραθυμιαν ελλαμψεως, αγνωσιας πληρουται και σκοτους· 
(204)  και βλεπει το φως σκοτος,  και το σκοτος φως.  Και ον τροπον 
τοξοτης  ασκοπος,  και  προς τουτω και  νευραν τεινων ευεικτον,  την 
βολην αστοχως βαλλει και ατεχνως· ουτως και αυτη λογους και εργα 
προβαλλομενη,  καμπυλα  και  λοξωδη  και  ασυναρτητα  ταυτα 
προτεινεται·  και  μαλιστα  τοις  σταγονα  ουρανιον  καταξιωθεισιν 
υποδεξασθαι.  Οπερ  δη  πεπονθεν  ο  αλογωτατος  και  εννεωτατος 
βασιλευς, και οι περι Επιφανιον, μαλλον δε Αποφανιον τον πυρικαον, 
αλλ’  ου  πατρικιον·  και  Θεοδοσιον  τον  υποσκοπον,  αλλ’  ουκ 
επισκοπον,  των  τον  αγιον  Μαξιμον  και  τριτον  θεολογον 
γλωσσοδεξιοτμητον  δρασαντων·  και  τοις  δυοιν  Αναστασιοιν  των 
αυτου ανωθεν φοιτητων, τω αυτω κριματι ψηφισαντων. 

Τι γαρ, ω ουτοι, ινα μικρα προς υμας διαλεξωμαι εξ ανιας (λυπης), 
και αλυκης ου της τυχουσης, ασεβες εν τοις εγκριτοις και θεολογικοις 
και  ψυχωφελεσιν  αυτοις  (αυτων)  δογμασι,  και  εν  τοις  ηθικοις,  και 
γνωστικοις, και θεοπρεπεσι νοημασιν εξηυρατε, ως γραφης ατοπον, 
ινα  τοιαυτη  απανθρωπω  τιμωρια  τον  δικαιον  ως  δυσχριστον 
αποκοψητε;  Σπερματα  πονηρα,  αμβλωθριδια  ατελεστα,  πτηνα 
νυκτοπορινα,  γης  εντερα,  κοιλιαι  αργαι,  τραπεζογιγαντες  και 
γυναικοιερακες.  Ιδου  μετα  χειρας  των  απορων  η  βιβλος  αυτου,  ην 
πασα φυσις εθαυμασε και θαυμαζει, και ετι θαυματωθησεται. Ιδε αι 
δυο  προς  ταις  τεσαρσιν  εκαντονταδες,  ας  ου  λεγω  τους  αναξιους 
υμας, αλλα και τοις αγαν εγκριτοις εφανησαν τιμιαι. Ο δε των ψηφων 
κωδηξ  σιγη  τιμασθω.  Τα  γαρ υπερ  την  ενουσαν τη  φυσει  δυναμιν 
καθισταμενα,  υβριν  υπομενει  και  επαινουμενα.  Η  υμων  ωφειλε 
τμηθηναι  δεξια,  ως  αφη  λυσσωσα,  ως  αγει,  ινα  μη  λεγω  δια  το 
δυσφημον,  παντη  μεμολυσμενη,  ως  υποδοχος  της  δευτερας 
ειδωλολατρειας.  Εχρην  τους  υμων  εξορυξαι  οφθαλμους,  ως 
προχειροτατον του διαβολου οργανον, ως ασελγειας προδρομον, ως 
λυσσωδους  λαγνειας  διανευματα.  Την  υμων  καθηκεν  ενδοθεν 



γλωτταν τεμειν, ως εις ουρανον αναχθεισαν, κακειθεν απορριφεισαν, 
ως τρεφουσαν πονον και κοπον και ηδονην εν λαρυγγι διωθουσαν, 
και γλασφημιαν εγκισσωσαν· και αργα και πτωχοκτονα διαλοχουσαν. 
Τον  νωτον  υμων  εχρην  διασπαραχθηναι,  και  το  θυμου  γεμον 
στηθηνιον, ως οχημα δαιμονων, ως οφεως ερπιστηριον, ως δαιμονων 
σκιρηντριον (σκιριτηριον), ως ασεβειας χαρτοφυλακειον. 

Τοιαυτα σου, επταλοφε Βαβυλων, τα αυχηματα· τηλικαυτα ανοσια 
και  κοσμοβορα θηλαζεις  εγγονα.  Αιμασιν  αγιοις  κομας·  τω λυθρω 
των οσιων ανασκιρτας.  Παν αιμα δικαιον αδικως εκενωσας,  και ου 
καταπτησεις; πας οστις δικαιος παρα σου εδιωχθη, και ουκ ερυθριας; 
αλαζονευη, και ουκ επιγινωσκεις; Σκαζεις, και ου τρομεις; Λοχας, και 
ρητορευεις;  Σφαζεις,  και  φιλοσοφεις;  Γλωττοτομεις,  και  κοινωνεις; 
(205) Δεξιαν, Θεου αληθειαν λεγω, εκτεμνεις, και Τα αγια τοις αγιοις 
ανεπαισθητως  κραζεις;  Αλλα  σε  μεν,  και  τους  σους  η  του  Θεου 
αδιαδραστος  διδασκει  δικη·  τους  δε  ομολογητας  και  ουκ  ελαττον 
μαρτυρας, η αιωνιος Χριστου υποδεξεται βασιλεια· ης και ημεις, ει και 
τολμηρον  ειπειν,  επιτυχοιμεν  δια  των  ευπροσδεκτων  αυτων 
παρακλησεων. Αμην.

Ακολουθια α΄. Αγιου Μαξιμου. ΤΟΜΟΣ Β΄. Σελ. 206.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ α΄.
Του  οσιου  Μαξιμου,  Αναστασιου  και  Μακαριου  (Αναστασιου). 

Στιχ. Ηχος πλαγ. δ.
 
Προσομια. Μαρτυρες Κυριου, ικετευσατε.

Οσιοι  Πατερες,  πασαν  πολιν  ηγιασατε,  και  παντα  τοπον 
εφωτισατε· και νυν πρεσβευσατε οικησαι τον φωτισμον του Χριστου 
ταις ψυχαις ημων, δεομεθα.

Οσιοι  πατερες,  εβδελυξασθε  πασαν  αιρεσιν·  εκηρυξατε  την 
ευσεβειαν· διο πρεσβευσατε οικησαι τον φωτισμον του Χριστου ταις 
ψυχαις ημων δεομεθα. 



Οσιοι  Πατερες,  μετα  την  εκτομην  των  μελων  υμων  ως  ουδεν 
πεπονθοτες  ενειργησατε,  λαλουντες  στομασιν  αγλωσσοις,  και 
γραφοντες χερσι τα θεια δογματα.

Ηχος πλ. δ΄. ωδ. α΄. Τον Ισραηλ εκ δουλειας.

 Της ανωτατου σοφιας τους θησαυρους κτησαμενος εν τη καρδια, 
οσιε, δι’ αυτης επλουτισας τον κοσμον τοις σοις δογμασιν.

 Αγγελικην  απεδειξω  διαγωγην  εν  γη  κατοικων,  και  γεγονας 
ταμειον Θεου, Χριστοκηρυξ οσιε, διο και ανεκραθης αυτω.

 Αιρετικων γλωσσαλγειας τη φλογιφορω γλωσση σου κατεφλεξας, 
μακαριε, τον Σωτηρα ενα Υιον κηρυξας εν δυαδι μορφων. 

Θεοτ.
 Χαιρε,  αγνη  Θεοτοκε,  η  τον  προοντα  Λογον  Θεου  τεκουσα 

επεσχατων  σαρκι·  χαιρε,  τειχος  παντων  ημων  και  σκεπη  των 
τιμωντων σε.

Ωδη γ΄ . Ουκ εστιν αγιος ο Κυριος;

 Τα αιματα σταζουσι της τιμιας σου χειρος, και τα δογματα ρυουσι 
της σωφρονος γλωσσης σου, της εναρθρως βιωσης μετα την εκτομην 
αυτης, Χριστον εν δυο φυσεσιν.

 Η χειρ σου τοις γραμμασιν ουκ επαυσατο βοαν, και η γλωσσα τοις 
δογμασι  σαλπιζει  την  πιστιν  σου,  (208)  θεορημον  τρισμακαρ.  Θεος 
γαρ ην εκατερα κινω και συμβιβαζων λαλα. 

 Εκ γης το πολετευμα νοητως εις ουρανους καταλαξαντες, οσιοι, 
εκει  αυλιζομενοι  εν  φωτι  αιωνιω,  διο  και  ουρανιον  το  στεφος 
εκομισατε.

Θεοτ.
 Γυναικες  μεν  τικτουσι,  Μητροπαρθενε  αγνη,  αλλ’  ουκ  ετι 

παρθενοι, ως συ, διαμενουσιν· ουδεμια γαρ τουτων Θεον απεκυησεν, 
ει μη συ, Θεοτοκε σεμνη.

Ωδη δ΄. Εξ ορους κατασκιου.



 Συ τον Μωυσην μιμουμενος, θεοφρον, πλακας νοερας εδεξω των 
δογματων.  Εν  γαρ  τω  γνοφω  εισεδυς  (εισδυς  )  των  νοηματων, 
κατεπλουτησας το της γνωσεως φως.

 Συ τον  Αβρααμ ζηλωσας,  θεοφορε,  αλλον Ισαακ προσηξας τω 
Κυριω,  την  σεαυτου  θυσιασας,  Πατερ,  καρδιαν,  εν  τω  πυρι  της 
συνειδησεως.

 Τουτους η Τριας εδοξασεν αξιως· τουτους ο Θεος συνηρμοσε τη 
πιστει, ομολογουντας αλληλοις τη ευσεβεια της απλανους ομολογιας 
ημων. 

Θεοτ.
 Αχρονον Υιον εγεννησας εν χρονω·  αφθαρτος,  αγνη,  διεμεινας 

τεκουσα τον  δι’  ημας  σαρκωθεντα εν  τη  γαστρι  σου,  Θεογεννητορ 
αειπαρθενε.

Ωδη ε΄ . Ορθριζοντες βοωμεν.
 Ουκ ετεμεν σου,  Πατερ,  το  ξιφος την παρρησιαν·  ουκ εσβεσεν, 

οσιε, η εξορια την πιστιν σου. 
 Κηρυττει μεν η Ρωμη τον ζηλον σου, θεοφορε· σαλπιζει δε, οσιε, η 

Εκκλησια τους λογους σου. 
 Την  πιστιν  σου  ασαλευτον  εστερξας  εν  καρδια,  και  νουν 

ανεπτερωσας προς ουρανον, μεγαλωνυμε.
Θεοτ.
Πηγην  αθανασιας  υμνουμεν  σε  Θεοτοκε·  συ  γαρ  την  αενναον 

ζωην τω κοσμω επηγασας.

Ωδη  ς΄.  Εκ  κοιλιας  αδου  κραυγης  μου  ηκουσας φωνης  μου,  και 
ερευσω εκ φθορας την ζωην μου, ως φιλανθρωπος.

 Εθαυμαστωσεν  σου,  τρισμακαρ,  την  ομολογιαν,  ο  εν  σοι 
φθεγξαμενος Ιησους, ο συναθλησας σοι.

 Ουκ αρχοντων τυφον, ου ξιφος, ου πυρ απειλουν σοι κατεπλαγης, 
οσιε· τη γαρ πιστει ησθα παγιος. 

 Μετα βιου τελος, Πατερες, θαυματα τελειτε, ενεργεις παρεχοντες 
αποδειξεις των θαυματων υμων. 

Θεοτ.



 Υπερ  νουν  και  λογον,  Παρθενε,  τον  τροφεα  (209)  παντων  εκ 
μαζων θηλαζουσα, τα μητερων ουχ υφιστασαι.

Καθισμα. Ηχος γ΄. πλ. Θειας πιστεως.
 Δογμα  ενθεον  επικρατυνων,  στυλος  γεγονας  οσθοδοξιας,  και 

κραταιωμα, θεοφρον, της πιστεως, δυσιν ουσιαις και δυσι θελησεσιν 
ανακηρυξας Χριστον τον Θεον ημων, Πατερ Μαξιμε, ον νυν εκτενως 
ικετευε δωρησασθαι ημιν το μεγα ελεος.

Συναξαριον.
 Αθλησις του εν αγιοις Πατρος ημων Μαξιμου του ομολογητου, ος 

επι  της  βασιλειας  Κωνσταντινου  του  επιλεγομενου  Πωγωνατου, 
εγγονου Ηρακλειου, ταις μεγισταις τιμαις υπο των πρωην βασιλεων 
δεξιωθεις,  και  ικανος  εν  ταις  πολιτικαις  διοικησεσι  τα  πρακτεα 
υφηγεισθαι,  δια λογον και τροπον και την απο χρονου συνεσιν, εις 
τον  του  πρωτοασηκρητις  προεβιβασθη  αξιωμα,  και  βουλης  τοις 
βασιλευσιν γεγονεν κοινωνος. Επει δε η πονηρα και εκφυλος δοξα, 
των μιαν θελησιν  επι  της  οικονομιαις  του Χριστου την δια  σαρκος 
εισαγοντων επεκρατει ληρωδουσα, και διαταγματα τινα την τοιαυτην 
περιεχοντα  βλασφημιαν  κατα  την  αγοραν  επομπευεν,  και  επι  της 
μεγαλης προυκειτο Εκκλησιας, ουτος ουκ ανεχομενος τη των ασεβων 
κοινωνια  συνασεβειν,  αφεις  τας  κοσμικας  αρχας  και  τιμας,  ειλετο 
μαλλον  εν  τω  οικω  του  Θεου  παρερριφθαι,  η  εν  σκηνωμασιν 
αμαρτωλων  κατοικειν.  Και  καταλαβων  το  εν  Χρυσοπολει 
μοναστηριον, την κομην απεθετο· ου και καθηγητης υστερον γεγονεν. 
Ειτα θειω ζηλω ωσπερ υπο πυρος εξαφθεις, την πρεσβυτεραν Ρωμην 
κατελαβεν,  και  Μαρτινον  τον  μακαριον  παπαν  παρεσκευασεν, 
τοπικην  αθροισαντα  συνοδον,  αναθεματισαι  τους  εισηγητας  του 
ανοσιου δογματος,  των μιαν επι  Χριστου βλασφημουντων θελησιν· 
και  εις  ελεγχον  των  ουτως  φρονουντων  λογους  συγγραψας,  και 
επιστολας λογικαις αποδειξεσι και γραφικαις της καθ’ ημας πιστεως 
συστατικας, πανταχου της οικουμενης εξεπεμψεν. Αναζευξας δε απο 
Ρωμης μετα των δυο Αναστασιων των μαθητων αυτου, εις ευθυνας 
παρα  της  συγκλητου  καθισταται,  ομοδοξουσης  τη  του  βασιλεως 
αιρεσει·  οτι  παντων  υπεικοντων  τω  βασιλει,  αυτος  τε  μονος 
ανθισταται, και τους αλλους εις αποστασιαν κινει,  εναντια δια των 
επιστολων  φρονειν  μεταπειθων  αυτους.  Επι  τουτω  πεμπεται  εν 



φρουρα  κατα  την  Θρακην·  και  επιμενων  τη  ορθοδοξω  πιστει,  την 
χειρα και την γλωτταν ακροτηριαζεται,  κακειθεν εις την υπεροριαν 
κατα την Λαζικην πεμπεται·  ενθα επι  τρισι  χρονοις  διαγαγων,  και 
ταις οικειαις του σωματος χρειαις αυτος υπηρετησαμενος, και πληρης 
ημερων ων, μικρον νοσησας, ανεπαυσατο εν Κυριω· και κατετεθη εν 
τη  μονη  του  αγιου  Αρσενιου  εν  αυτη  χωρα  των  Λαζων,  πολλας 
θαυματων ενεργειας καθ’ εκαστην τελων.

Λεγεται δε μετα την εκτομην, αυθις υπο Θεου (212)  παραδοξως 
αποκαταστηναι την γλωτταν, και τρανως φθεγγεσθαι, μεχρις αν εν 
τω  βιω  υπηρχεν.  Των  δε  δυο  αυτου  μαθητων,  ο  μεν  πρεσβυτερος 
Αναστασιος, ισα τω διδασκαλω την γλωτταν και την χειρα τμηθεις, 
μακραν εξωρισθη· ο δε νεωτερος, εν τινι των κατα Θρακην φρουριων 
πεμφθεις, τον βιον κατελυσεν.

Ωδ. ζ΄. Ο εν αρχη την σην.
 Συ την στολην της φυσικης αξιας, αιματι σω κατεστιξας, θεοφρον· 

σιγωσαν,  Πατερ,  και  φθεγγομενην  αποδειξιν  παρασχωντα  ταυτης 
τοις λογοις σου.

 Ωσπερ χρυσος οι τρεις δοκιμασθεντες εν τω πυρι των πειρασμων 
εκεινων,  καθαρωτεραν  την  πιστιν  υμων  προσηξατε  τω  Χριστω, 
Πατερες τιμιοι.

 Δευτε λοιπον, Πατερες θεοφοροι, κραζει Χριστος, τους πονους των 
καματων  απολαβοντες  και  τα  βραβεια,  αυλιζεσθαι  εν  χαρα  εις 
αιωνιους σκηνας.

Θεοτ.
 Ο μυστικην εικονα της Παρθενου την εν  Σινα συ προτυπωσας 

βατον,  την καιομενην,  ου φλεγομενην,  ευλογητος ει,  Χριστε,  ο  των 
Πατερων.

Ωδη η΄ . Τον εν ορει αγιω.
 Την ακτινα της θειας δαδουχιας εν καρδια δεξαμενος, θεοφρον, 

τον  φωτισμον  της  γνωσεως  επλουτησας·  και  τον  της  σοφιας 
θησαυρον απεθου εν τη ψυχη σου, Πατερ. 



 Τον χιτωνα τον της ασκησεως σου, μαρτυριου κατεστησας, εικονα, 
και ιεροις σου τουτον κατεποικιλας αθλοις, θεοφορε, αιμασι φοινιξας 
τοις υπερ αληθειας.

 Εν αγνεια τηρησαντες  τον βιον,  και  τη πιστει  κοσμησαντες τα 
εργα, της ουρανιου δοξης ηξιωθητε, τιμιοι Πατερες, οθεν ανυμνειτε 
Χριστον εις τους αιωνας.

Θεοτ.
 Χαιρε,  πυλη  και  εμψυχε  νεφελη·  χαιρε,  ορος,  και  βατος,  και 

λυχνια· χαιρε,  ναε,  και θρονε,  και παραδεισε·  χαιρε,  η τεκουσα τον 
Δημιουργον του παντος, ευλογημενη.

 Ωδ΄ θ΄ . Τον προδηλωθεντα.
 Ευ δι’ απαθειας και θεωριας, τρισμακαρ, εδιδαξας λογους ημας 

ζωης  της  αιωνιου,  στηλην  εμπνουν  ορθοδοξιας  τω  κοσμω  την 
ομολογιαν σου καταλειψας. 

 Οντως  εδοξασθητε,  θεοφοροι  Πατερες,  αικισμοις  και  μαστιξι, 
διωγμοις και κινδυνοις, εν δεσμοις τε και φυλακαις, και σιδηροις, και 
υπεροριαις εναθλησαντες.

 Οσιοι  Πατερες  ημων,  οι  ζηλω  και  ποθω  τον  του  μαρτυριου 
συνδιανυσαντες δρομον, ικετευσατε τον Θεον και Δεσποτην, πασης 
πλανης ρυσασθαι τους δουλους υμων.

Θεοτ.
 Βατον καιομενην πυρι και μη φλεγομενην προεωρα (213) παλαι 

Μωσης,  θεομητερ  Παρθενε,  την  θεοδεκτον  προτυπουσαν  γαστερα 
υποδεχομενην το ακηρατον πυρ.

Εξαποστειλαριον. Φως αναλλοιωτον.

 Σαλπιγξ  εδειχθης  σοφιας,  ευηχω  γλωττη  σου  πληττων  των 
εναντιων  τα  στιφη,  Μαξιμε,  φως  μοναζοντων·  διο  τοις  σοις 
εντρυφωντες λογοις την γνωσιν κατανοουμεν των οντων.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Β΄.
Εις το " Κυριε εκ εκραξα. " 



Στιχ. Ηχος δ΄ . Προσομια. Ως γενναιον εν μαρτυσιν.

Τον  δι’  οικτον  γενομενον,  ως  ευδοκησεν,  ανθρωπον,  εν  δυσι 
θελησεσιν  ενεργειας  τε  κατανουμενον,  οσιε  ,  εκηρυξας,  Μαξιμε, 
αποφραττων  μιαρων  τα  απυλωτα  στοματα,  μονοθελητον, 
μονοενεργητον  πλανην  δοξαζοντων,  επηρεια  διαβολου,  του  την 
κακιαν τεκτηναντος

 Ταις  νευραις  των  δογματων  σου,  Πυρρον,  Πατερ,  απεπνιξας, 
ληρωδουντα, Μαξιμε, τον κακοφρονα· και διωγμους εκαρτερησας και 
θλιψεις,  αοιδιμε,  μαστιζομενονς  σφοδρως,  και  την  γλωτταν 
τεμνομενος, και την παντοτε προς Θεον αιρομενην θειαν χειρα, δι’ ης 
γραφων διετελεις τα υψηλοτατα δογματα. 

 
 Οξυγραφου ως καλαμος τεθηγμενη τω Πνευματι η αγια γεγονε, 

Μακαρ,  γλωσσα  σου  καλλιγραφουσα  εν  Πνευματι  πλαξι  καρδιων 
ημων  νομον  θειων  αρετων  και  δογματων  ακριβειαν,  και  την 
σαρκωσιν, του εν δυο ουσιαις τοις ανθρωποις, και μια τη υποστασει 
εμφανισθηναι θελησαντος. 

Δοξα. Ηχος πλ. δ΄ .
Των μοναστων τα πληθη τον καθηγητην σε τιμωμεν, Πατερ ημων 

Μαξιμε·  δια  γαρ  σου  την  τριβον  την  οντως  ευθειαν  πορευεσθαι 
εγνωμεν. Μακαριος ει, τω Χριστω δουλευσας, και εχθρου θραμβευσας 
την δυναμιν, αγγελων συνομιλε, οσιων συμμετοχε και δικαιων, μεθ’ 
ων πρεσβευε τω Κυριω ελεηθηναι τας ψυχας ημων. 

Οσιε  Πατερ,  εις  πασαν  την  γης  εξηλθεν  ο  φθογγος  των 
κατορθωματων σου· δια εν τοις ουρανοις ευρες μισθον των καματων 
σου· των δαιμονων ετρεψας τας φαλαγγας· των αγγελων εφθασας τα 
ταγματα, ων τον βιον αμεμπτως εζηλωσας.  Παρρησιαν εχων εν τη 
μνημη σου, ειρηνην αιτησαι ταις ψυχαις ημων.

Απολυτικιον της εορτης και του αγιου. Ηχος πλ. δ΄.



Ορθοδοξιας  οδηγε,  ευσεβειας  διδασκαλε  και  σεμνοτητος,  της 
οικουμενης ο φωστηρ· των μοναζοντων θεοπνευστον εγκαλλωπισμα, 
Μαξιμε  σοφε,  λυρα  του  (216)  Πνευματος,  Πατερ  οσιε,  πρεσβευε 
Χριστω τω Θεω, σωθηναι τας ψυχας ημων.

Κανων ου η ακροστιχις. " Ο παμμεγιστος Μαξιμος δοξαζεται."
Ωδη α΄. Ηχος πλαγ. δ΄. Ασωμεν τω Κυριω, Ιωαννου μοναχου.
 
Ολην  μοι  την  θεοπνουν  εκ  της  μελιρρυτου  και  ηδειας  σου 

εναποσταζον γλωττης, θειε Μαξιμε, χαριν του Πνευματος.

Πυρ καιομενον ωφθης κατα των αιρεσεων, μακαριε· ως καλαμην 
γαρ ταυτας κατηναλωσας ζηλω του Πνευματος.

Αλογον  προετεθη  εκ  δυσσεβεστατης  προαιρεσεως  μονοθελητον 
δογμα· τοις δε λογοις σου, Πατερ, διηλεγκται.

Θεοτ.
Αχραντε  Θεοτοκε,  η  σεσαρκωμενον  τον  αιδιον  και  υπερθεον 

Λογον υπερ φυσιν τεκουσα, υμνουμεν σε.

Ωδη γ΄. Ο ειρμος. Συ ει το στερεωμα των προσεχοντων σοι, Κυριε· 
συ ει το φως των εσκοτισμενων, και υμνειν σε το πνευμα μου·

Μεγιστος ο  Μαξιμος  της  ευσεβους  Χριστου πιστεως παναληθης 
κηρυξ τε και μαρτυς ανεδειχθης δι’ αιματος.

Μαξιμε  μακαριε,  συ  δι’  ασκησεως  γεγονας  θεοπρεπες  της 
φιλοσοφιας και σωφρων ενδιαιτημα.

Εμβλυσεν η γλωσσα σου ποταμηδον Χριστου δογματα πανευσεβη, 
Μαξιμε παμμακαρ, της σοφιας ο τροφιμος. 

Θεοτ.
Σε παντες κεκτημεθα καταφυγην και τειχος ημων, Χριστιανοι. Σε 

δοξολογουμεν ασιγητως πανυμνητε.

Κοντακιον της εορτης και του οσιου. Ηχος πλ. β΄.
Την υπερ ημων.



 Φως  το  τριλαμπες  οικησαν  εν  τη  ψυχη  σου,  σκευος  εκλεκτον 
ανεδειξε  σε,  παμμακαρ.  Σαφηνιζεις  γαρ  τα  θεια  τοις  περασι, 
δυσεφικτων τε νοηματων την δηλωσιν, μακαριε, Τριαδα πασι, Μαξιμε, 
αναξηρυττων τρανως υπερουσιον, αναρχον. 

Ο οικος.
Των  ιερεων  η  κρηπις,  η  βασις  των  δογματων,  η  σαλπιγξ  της 

σοφιας,  μαρτυρων  η  ακροτης  και  των  πιστων  ο  στηριγμος  κοσμω 
προανισχει,  Μαξιμος  ο  θαυμαστος  δια  της  θειας  αυτου  μνημης 
σημερα.  Τουτου  ουν  προς  την  λαμψιν  αναστητε  παντες,  την 
παρρησιαν και τον ζηλον ευφημουντες, ον εδειξεν υπερ ευσεβειας, δι’ 
ην  αληθως  ποιμην  υπερ  ποιμνης  παρεταξατο  στερρως  κατα  τον 
λυκων,  ους  καταβαλων,  βραβειοις  νικης  εστεφθη·  Τριαδα  πασιν 
ανακηρυττων τρανως υπερουσιον, αναρχον.

(217) Δοξα. Ηχος γ΄. Την ωραιοτητα.

Τα  κατορθωματα  της  πολειτειας  σου,  παντων  φωτιζουσι  τα 
διαβηματα, Μαξιμε, πατερ αληθως των πιστει μιμουμενων σε· οθεν 
τους εκ ποθου σε μακαριζοντας παντοτε σωζε ταις πρεσβειαις σου 
απο  πασης  στενωσεως,  Χριστον  τον  αγαθον  ικετευων,  μακαρ 
αξιοθαυμαστε.

Ωδη δ΄. Εισακηκοα, Κυριε.
 Γηγενεις σε γεραιρουσι, και των ουρανιων ταξεις θαυμαζουσι· τη 

φιλια της σοφιας γαρ ανεδειχθης, Πατερ, ωσπερ ασαρκος. 
 Ιταμος μεν ο τυραννος· αλλ’ η καρτερια σου ακαταπληκτος· οθεν 

συ μεν μεμακαρισαι· εκεινος δε, Πατερ, εξωστρακισται.
 Συναθλουσι σοι, Μαξιμε, η των μαθητων δυας η πανολβιος, σοι 

των αθλων κοινωνησαντες· διο και επαθλων ισων ετυχον.
 Τη  ροη  σου  του  αιματος  καταρδευομενη  η  Εκκλησια  Χριστου, 

εξανθει πατροπαραδοτον του θειου σου σπορου δογμα, οσιε.

Θεοτ.
Η τον σταχυν βλαστησασα τον ζωοποιον ανηρωτος αρουρα, τον 

παρεχοντα τω κοσμω ζωην, Θεοτοκε, σωζε τους υμνουντας σε. 



Ωδη ε΄. Ορθριζοντες βοωμεν σοι.
 Ο γνωσιν των γηινων αθροισας και ουρανιων, ενδικως φιλοσοφος 

κατονομαζεται Μαξιμος. 
 Σοφιας  της  αμεινονος  τω  ερωτι,  του  Χριστου  σου  μιμητης 

παναριστος ωφθης, αοιδιμε Μαξιμε. 
 Μανια υπεροριος γεγονας του τυραννου· ευρες δε, Μακαριε, τον 

Ιησουν παραμυθιον. 
Θεοτ.
 Κατευνασον  τον  αστατον  κλυδωνα  των  παθων  μου,  η  Θεον 

κυησασα τον κυβερνητην και Κυριον.

Ωδη  στ΄.  Ο  ειρμος.  Χιτωνα  μοι  παρασχου  φωτεινον,  ο 
αναβαλλομενος φως ως ιματιον, πολυελεε Χριστε ο Θεος ημων.

 Ανενδοτον  προσφερων τω Θεω,  θεοφορε,  δεησιν,  ψυχης  τε  και 
σωματος των παθων και της φθορας ημας λυτρωσαι.

 Ξηραινεται αιρεσεως πηγη βορβορωδους απασα, αοιδιμε Μαξιμε, 
φραττομενη τ·η ηδυτητι της γλωττης σου.

 Ιλασθητι  μοι,  μονε  αγαθε,  και  πηγην  της  χαριτος,  Χριστε,  τη 
καρδια μου ταις λιταις του σου οσιου αναβλυσον.

Θεοτ.
 Η μονη δια λογου εν σαρκι τον Λογον κυησασα, ρυσαι, δεομεθα, 

των παγιδων του εχθρου τας ψυχας ημων.

Ωδη ζ΄. Οι εκ της Ιουδαιας.

Μιαν φυσιν Τριαδος, μιαν θελησιν εφη, μιαν (220) ενεργειαν· Θεου 
δε  σαρκωθεντος,  δυο  φυσεις,  θελησεις  ενεργειας  εκηρυξας·  ο  των 
πατερων ημων Θεος ευλογητος ει.

 Ου θεληματα δυο διαιρουμενα γνωμης εναντιοτητι,  ποιοτητι  δε 
μαλλον,  ανεκηρυξας,  Πατερ,  φυσικη  διαφεροντα·  Ο  των  πατερων 
ημων Θεος ευλογητος ει. 

 Στηλην ορθοδοξιας τους ενδοξους σου λογους, Πατερ, κατεχοντες, 
τον ενα της Τριαδος εν δυσι ταις ουσιαις και θελησεσι σεβομεν· Ο των 
πατερων ημων Θεος, ευλογητος ει.



 Δυο,  Πατερ,  ειδοτες  ενεργειας  του  οικτω  σεσαρκωμενου  Θεου, 
δισσας αυτεξουσιους θελησεις διδαχθεντες υπο σου, αναμελπομεν· Ο 
των πατερων ημων Θεος, ευλογητος ει. 

Θεοτ.
 Παρθενικης εκ νηδυος σαρκωθεις επεφανης εις σωτηριαν ημων· 

διο  σου την μητερα ειδοτες  Θεοτοκον,  ευχαριστως κραυγαζομεν·  Ο 
των πατερων ημων Θεος, ευλογητος ει.

Ωδη  η΄.  Ο  ειρμος.  Νικηται  τυραννου  και  φλογος  τη  χαριτι  σου 
σφοδρα ανεχομενοι  παιδες,  εβοων·  "Ευλογειτε,  παντα τα εργα,  τον 
Κυριον, και υπερυψουτε εις παντας τους αιωνας." 

 Ολικως  ποθησας  τον  υπερποθησαντα  γενος  ανθρωπων,  τον 
σταυρον  σου  ηρας,  και  αυτω,  μακαριε  συνεσταυρωθης.  Ευλογειτε, 
παντα τα εργα, τον Κυριον.

 Ξενωθεις  απασης  ηδονης,  μακαριε,  θανατηφορου,  σεαυτον 
ειργασω  ολον  ακηλιδωτα  εσοπτρον  θειον·  Ευλογειτε,  μελπων,  τα 
εργα, τον Κυριον. 

 Απηνους τυραννου δεσσεβους ωμοτητα ου κατεπλαγης· αλλ’ ως 
πυργος εστης ακλινης αλονητος ορθοδοξιας· Ευλογειτε,  μελπων, τα 
εργα, τον Κυριον. 

 Ζωηφορον αιγλην εκ μιας Θεοτητος τρισυποστατου δεδογμενος 
ωφθης τοις εν σκοτει ηλιος και πλανωμενοις· Ευλογειτε, μελπων, τα 
εργα, τον Κυριον.

Θεοτ.
Του Αδαμ, Παρθενε, του παραπεσοντος μεν ωφθης θυγατηρ, του 

Θεου  δε  μητηρ,  του  ανακαινισαντος  μου  την  ουσιαν,  ον  υμνουμεν 
παντα τα εργα τον Κυριον.

Ωδη θ΄. Ο ειρμος. Τον προδηλωθεντα εν ορει τω νομοθετη εν πυρι 
και  βατω τοκον της  Αειπαρθενου,  εις  ημων των πιστων σωτηριαν, 
υμνοις ασιγητοις μεγαλυνομεν.



 Ετι σου ως Αβελ το αιμα, και εις αιωνας τα θεοπνευστα δογματα 
φωνη διαπρυσιω η Χριστου Εκκλησια κηρυττει, Μαξιμε παμμακαρ και 
παμμεγιστε.

 Τετμηται  η χειρ  σου·  γραφει  δε θειω δακτυλω,  ως καλαμω και 
μελανι,  τετμημενη  τη  γλωσση  τω  σω  αιματι  τω  οσιω,  παμμακαρ, 
πιστιν εν καρδιαις την ορθοδοξον.

 (221)  Αιδεται  εν  κοσμω  η  ενθεος  παρρησια  και  το  πυρ  το 
εγκαρδιον  της ενθεου αγαπης,  δι’  ην,  οσιε,  την του αιματος χυσιν, 
Μαξιμε, υπεστης προθυμοτατα.

 Ιστασο  προ  βηματος  θειου  μετα  μαρτυρων,  οις  του  ζηλου  της 
πιστεως εκοινωνησας, Πατερ, και ημας οικειων τω Δεσποτη, και σου 
μιμητας εργαζομενος.

Θεοτ.
 Συ ει, Θεοτοκε, τα οπλα ημων και τειχος· συ ει η αντιληψις των εις 

σε  προστρεχοντων.  Σε  και  νυν  εις  πρεσβειαν  κινουμεν,  ινα 
λυτρωθωμεν των εχθρων ημων.

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ.
Γυναικες, ακουτισθητε.
 Τα βαθη των κριματων σου ηρευνηται  τω Πνευματι·  τα δε του 

Πνευματος,  Σωτερ,  εν πνευματι και δυναμει Μαξιμος εξηρευνησεν, 
ως ενδικος Φιλοσοφος, θελησεις ενεργειας τε ανακηρυττων σου δυο. 
Διο λαμπρως νυν τιμαται.

 Τω αυτω μηνι ιγ΄. Η μεταθεσις του λειψανου του οσιου Πατρος 
ημων Μαξιμου του ομολογητου. 

Κινουσι σου Μαξιμε, πιστοι την κονιν,
Δηλουντες ως γης εξαμειβοντος τοπους.
Μαξιμου, αμφι την τρισκαιδεκατην μετετεθης·

Σελ. 244 Τομ. Β΄.

Προς Θαλασσιον τον οσιωτατον πρεσβυτερον και ηγουμενον Περι 
Διαφορων απορων της θειας Γραφης.

Τω οσιωτατω δουλω του Θεου, κυριω Θαλασσιω πρεσβυτερω 
και ηγουμενω, Μαξιμος ταπεινος μοναζων, χαιρειν. 



Της σαρκος κατα την σχεσιν λογικως την ψυχην αποχωρησας, και 
της  αισθησεως  ολικως  δια  του  πνευματος  εκσπασας  τον  νουν, 
ανθρωπε του Θεου· την μεν, αρετων κατεστησας μητερα πολυτιμον, 
την δε,  θειας πηγην αενναον ανεδειξας γνωσεως,  εις χρησιν μονον 
της των κρειττονων (248) οικονομιας, την προς την σαρκα της ψυχης 
συζυγιαν  ποιουμενος,  και  προς  κατανοησν  της  των  ορωμενων 
μεγαλουργιας οργανον κεκτημενος την αισθησιν. Την μεν πρακτικως 
δια  του  ηθους  προς  ειδος  τυπουμενον  το  κατ’  αρετην  της  ψυχης 
δεχομενην  κλεος,  και  τοις  εξω  προφαινουσαν,  ινα  εχωμεν  αρετης 
εικονα, προς μιμησιν προβεβλημενον τον υμετερον βιον· την δε, τοις 
των  ορομενων  σχημασι  τους  λογους  των  νοητων  συμβολικως 
εγχαραττουσαν,  και  δι  αυτων  προς  την  απλοτητα  των  νοητων 
θεαματων τον νουν αναβιβαζουσαν, πασης καθαρως απολυθεντα της 
εν τοις ορωμενοις ποικιλιας τε και συνθεσεως· ιν’ εχωμεν αληθειας 
οδον  απλανη  την  υμετεραν  γνωσιν  της  προς  τα  νοητα διαβασεως. 
Εντευθεν μετα την τελειαν της προς αισθησιν τε και σαρκα σχετικης 
προσπαθειας  αποθεσιν,  τω  απειρω  πελαγει  των  λογιων  του 
πνευματος μετ’ επιστημης κατα νουν ευτονως διανηχομενος, ερευνας 
μετα του πνευματος τα του Πνευματος· παρ’ ου δεξαμενος την των 
κεκρυμμενων  μυστηριων  φανερωσιν,  δια  πολλην,  ως  εοικεν, 
ταπεινοφροσυνην,  πολλων  της  αγιας  Γραφης  απορουμενων 
κεφαλαιων χαρτην πληρωσας απεστειλας, ζητων και παρ’ εμου του 
πασης  αρετης  ερημου  και  γνωσεως,  εκαστου  κεφαλαιου  κατα  την 
αναγωγικην θεωριαν την αποκρισιν εγγραφον.

Ον δεξαμενος, και αναγνους, καταπλαγεις και νουν και ακοην και 
διανοιαν,  ητουν  υμας  εκλιπαρων  περι  τουτου  συγνωμην  της 
παραιτησεως· μολις ειναι λεγων προσιτα τα ζητουμενα, και τοις αγαν 
επι  πλειστον  εν  θεωρια  διαβεβηκοσι,  και  περι  το  τελος  που  της 
υψηλοτατης και ανεφικτου τοις αλλοις εφθακοσι γνωσεως· μη οτι γε 
εμοι τω κατα γην ερριμμενω· και κατα τον οφιν, αλλην, ως η παλαια 
καταρα, μετα την γην των παθων βρωσιν ουκ εχοντι, και σκωληκος 
δικην ιλυσπωμενω τη σηψει των ηδονων. Και τουτο πολλακις και επι 
πολυ ποιησας, ως ευρον μη δεχομενους υμας την εμην περι τουτου 
παρακλησιν,  δεισας  μη  τι  παθη  το  χρημα  της  αγαπης,  καθ’  ην 
αλληλοις  συγκραθεντες,  μιαν  εχομεν  ψυχην,  καν  δυο  σωματα 
φερωμεν,  εις  προφασιν  απειθειας  ως  εικος  νομισθεισης  υμιν  της 



παραιτησεως,  κατετολμησα  και  μη  θελων  των  υπερ  δυναμιν· 
κατηγορηθηναι  μαλλον  προπετειαν,  και  γελασθαι  κρειττον 
ηγουμενος παρα των βουλομενων, η την αγαπην κατα τι δεξασθαι 
σαλον και  μειωσιν·  ης  ουδεν των μετα Θεον εστι  τοις  νουν εχουσι 
τιμιωτερον·  μαλλον  δε,  τω  Θεω  προσφιλεστερον·  ως  τους 
διηρημενους,  εις  εν  συναγουσης,  και  μιαν  εν  τοις  πολλοις,  η  τοις 
πασιν  αστασιαστον  κατα  την  γνωμην  δημιουργησαι  δυναμενης 
ταυτοτητα.

Και μοι συγγνωθι πρωτος αυτος, τιμιε Πατερ, της εγχειρησεως, και 
τους αλλους αιτει  προπετειας (248)  αφιεσθαι με·  και  ιλεων μοι  τον 
Θεον  ταις  ευχαις  καταστησον,  και  των  λεγομενων  συλληπτορα· 
μαλλον  δε  της  ολης  και  ορθης  γενεσθαι  περι  εκαστου  κεφαλαιου 
χορηγον αποκρισεως.  Παρ’ αυτου γαρ εστιν πασα δοσις αγαθη και 
παν δωρημα τελειον, ως πηγης και πατρος των αναλογως τοις αξιοις 
χορηγουμενων πασων φωτιστικων γνωσεων τε και δυναμεων. Υμιν 
γαρ  θαρρων,  το  υμετερον  κατεδεξαμην  επιταγμα·  της  ευπειθειας 
μισθον εκδεχομενος, την δι’ υμων θειαν ευμενειαν.

Εκαστον δε των κεφαλαιων, ειρμω τε και ταξει καθως παρ’ υμων 
εγραφη  προθεις,  προς  επος  ποιησομαι  την  αποκρισιν,  ως  οιον  τε 
συντομον, και οριστικην καθ’ οσον οιος τε ω· και την προς το νοειν τε 
και  λεγειν  ευσεβως,  θεοθεν χορηγουμαι χαριν  και  δυναμιν·  ινα μη 
πληθει λογων βαρησωμεν των εντευξομενων την ακοην· και μαλιστα 
προς  υμας  γε  των  λογων ποιουμενος  την  ακοην,  τους  γνωστικους 
οντως και ακριβεις των θειων θεαμονας· και των παθων διαβαντας 
την οχλησιν, και την ολην παρελθοντας σχεσιν της φυσεως, και των 
καθηκοντων  κεκτημενους  τον  λογον  ηγεμονα  και  δικαστην 
δικαιοτατον· και τον νουν δια της κατα το κρειττον ανοησιας, εις το 
ενδοτατον της θειας αφθεγξιας καταστησαντας τοπον·  ενθα μονης 
εστιν  αγνωστως  ευφροσυνης  θειας  αντιλαμβανεσθαι,  της  των 
αξιουμενων  αυτης  πειραν  μονην  εχουσης  του  οικειου  μεγεθους 
διδασκαλον·  και  δια  τουτο,  μονης  χρηζοντας  μικρας  περι  των 
ζητουμενων  εμφασεως,  προδεικτικης  του  παμφαους  καλλους,  των 
εμφερομενων  τοις  θειοις  λογιοις  μυστικων  θεαματων,  και  της  επ’ 
αυτοις πνευματικης μεγαλονοιας· ειπερ και τουτο θεμιτον εμοι προς 
υμας ειπειν, τους αλας ηδη της γης, και φως του κοσμου, κατα τον 
Κυριακον λογον, δια τον πλουτον της αρετης, και την πολλην χυσιν 
της γνωσεως γεγεννημενους και την εν αλλοις σηπεδονα των παθων, 



τροποις αρετων εκκαθαιροντας· και την αγνοιαν, ψυχης υπαρχουσαν 
τυφλωσιν, τω της γνωσεως φωτι καταυγαζοντας.

Παρακαλω δε τους αγιωτατους υμας,  και  παντας τους ως εικος 
εντευξομενους  τωδε  γραμματι,  μη  τουτο  ορον  ποιεισθαι  της  των 
κεφαλαιων πνευματικης ερμηνειας τα λεγομενα παρ’ εμου· πολυ γαρ 
της των θειων λογιων απολιμπανομαι διανοιας, και της αλλων προς 
τουτο χρηζω διδασκαλιας· αλλ’ ει τι και παρ’ εαυτων, η παρ’ αλλων 
επιβαλλειν,  η  μαθειν δυνηθητε,  μαλλον εκεινο διδκαιως εκκρινατε, 
και της υψηλοτερας και αληθους γενεσθαι διανοιας· ης εργον εστιν, η 
της  καρδιας  πληροφορια,  των  εφιεμενων  της  απορηθεντων 
πνευματικης διαγνωσεως.

Υδατι γαρ ο θειος εοικεν λογος,  ωσπερ φυτοις παντοδαποις και 
βλαστημασιν,  και  διαφοροις  ζωοις,  τοις  αυτον  φημι  τον  λογον 
ποτιζομενοις,  αναλογως  αυτοις  εκφαινομενος  τε  γνωστικως  και 
πρακτικως δια των αρετων ως καρπος προδεικνυμενος, κατα την (249) 
εκαστω  ποιοτητα  της  αρετης  και  της  γνωσεως,  και  γινομενος  δι’ 
αλλων αλλοις  επιδημος·  ενι  γαρ ουδε ποτε περιγραφεται·  και  μιας 
εντος  ουκ  ανεχεται  διανοιας  γενεσθαι,  δια  την  φυσικην  απειριαν 
κατακλειστος.

Επειδη  δε  περι  των  διοχλουντων  ημιν  παθων  πρωτον  ειπειν 
εκελευσατε, ποσα τε και ποια. Τυγχανει, και εκ ποιας αρχης, και εις 
οιον  δια  της  οικειας  μεσοτητος  καταντα περας·  και  ποιας  εκαστον 
δυναμεως  ψυχης,  η  μελους  σωματος  εκφυομενον,  προς  εαυτο 
αορατως μορφοι τον νουν, και το σωμα ποιει βαφης δικην, ολην δια 
των λογισμων προς την αμαρτιαν χρωσαν την αθλιαν ψυχην· της τε 
προσηγοριας εκαστου την δυναμιν και την ενεργειαν· τους τε καιρους 
και τα σχηματα, και τους δι’ αυτων δολους των ακαθαρτων δαιμονων· 
και τας αορατους συμπλοκας, και τας υποκρισεις· και πως δι’ αλλων 
αλλα  λεληθοτως  προβαλλονται·  και  επ’  αλλα  δι’  αλλων  πιθανως 
επισυρουσιν [Fr. επισυρ.]· τας τε λεπτοτητας, και τας σμικροτητας, και 
τα μεγεθη, και τους ογκους αυτων· υφεσεις τε και υποχωρησεις και 
συστολας, επιμονας τε και προσεδρειας ταχυτερας η βραδυτερας· και 
οιον τας ως εν δικαστηριω προς την ψυχην δικαιολογιας και τας δηθεν 
κατα διανοιαν γινομενας ψηφους· τας τε φαινομενας ηττας η νικας· 
τις τε η εφ’ εκαστω διαθεσις· και δια ποιαν αιτιαν ενι πολλα παθη τη 
ψυχη συγχωρουνται  προσβαλλειν,  και  τουτο η  καθ’  εαυτους η  συν 
αλληλοις και ποιω λογισμω [Fr. λογω] αναφερουσιν εαυτοις αχρονως 



τας  οικειας  υλας,  δι’  ων  κεκρυμμενως  προς  ημας  τον  πικρον 
συμπλεκουσι πολεμον· ως επι παρουσιν εργωδως τοις μηδαμως ουσιν 
διαπονουμενους, και οιον ορμωντας ταις υλαις, η φευγοντας. Το μεν, 
δι’  ηδονην· το δε, δι’  οδυνην πασχοντας. Τον τε τροπον της εν ημιν 
υπαρξεως αυτων, και της πολυπλοκου και διαφορου κατα τον υπνον 
αυτων εν ονειροις φαντασιας· και ει εν τινι μερει καθειργνυνται της 
ψυχης, η του σωματος· η εν ολη τη ψυχη, και εν ολω τω σωματι· και ει 
εντος οντες, δια των ψυχικων παθων τα εκτος επισπασθαι πειθουσι 
την  ψυχην  δια  μεσου  του  σωματος,  και  πλανωσι,  της  αισθησεως 
μονης  ολην  γενεσθαι,  των  κατα  φυσιν  οικειων  αφεμενην·  η  εκτος 
οντες, δια της εξωθεν επαφης του σωματος, την αορατον ψυχην προς 
τα  υλικα  σχηματιζουσιν,  συνθετον  αυτη  μορφην  επιτιθεντες,  της 
αναλειφθεισης (Fr. αναληφθεισης] κατα την φαντασιαν υλης το ειδος, 
προσπλαττοντες· και ει ταξις εστιν εν αυτοις, και ειρμος κακουργως 
επινενοημενος, δια τωνδε των παθων προτερον αποπειραν λαβειν της 
ψυχης, και ουτως δια των αλλων ακολουθως αυτη μαχεσθαι· και τινες 
τινων προηγουνται, τινες τε τισιν συνεπονται παλιν, η παρεπονται, η 
φυρδην  ατακτως,  ως  ετυχεν,  δι’  οιων  δηποτε  παθων  την  ψυχην 
εκταραττουσιν· και ει προνοιας διχα τα τοιαυτα πασχειν υπ’ αυτων η 
ψυχη  συγχωρειται,  η  κατα  προνοιαν·  και  τις  ο  της  προνοιας  εφ’ 
εκαστω παθει της εγκαταλειψεως της ψυχης λογος· τις τε της εκαστου 
των απηριθμημενων παθων αναιρεσεως ο τροπος· και ποιοις εργοις, 
(252)  η  λογοις,  η  λογισμοις  η  ψυχη  τουτων  ελεθερουται,  και  της 
συνειδησεως τον μολυσμον εκτινασσεται· ποιω δε παθει ποιαν αρετην 
αντιθεισα  νικησει,  τον  πονηρον  φυγαδευσασα  δαιμονα, 
συναφανισασα παντελως αυτω και  την αυτην του παθους κινησιν· 
και  πως  μετα  την  των  παθων  απαλλαγην,  τα  οικεια  καλως 
διασκοπησαι δυνησεται· και δια ποιων λογων η τροπων τας απαθεις 
των αισθητων προς τας αισθησεις οικειωσαμενη δια του κατα φυσιν 
λογου  σχεσεις,  μορφωσει  προς  αρετας,  ως  δια  των  παθων  αυτη 
προτερον εμορφουτο προς αμαρτιαν· και πως την καλλην ποιησεται 
δη δεοντως αντιστροφην,  τοις  δι’  ων το πριν  επλημμελει,  χρωμενη 
προς  γενεσιν  αρετων  και  υποστασιν·  πως  δε  τουτων  παλιν 
απαλλαγεισα των σχεσεων, τους των γεγονοτων λογους δια της εν 
πνευματι  φυσικης  θεωριας,  αφετους  των  εν  αυτοις  αισθητων 
συμβολων γενομενους,  επιστημονικως αναλεξεται·  πως τε αυ μετα 
τουτους παλιν τοις νοητοις προσβαλουσα, καθαρω της επ’ αισθησεσιν 



διανοιας  γενομενω  τω  νω,  τας  απλας  δεξεται  νοησεις,  και  την  τα 
παντα  συνδεουσαν  αλληλοις  κατα  τον  αρχικον  της  σοφιας  λογον, 
απλην αναληψεται  γνωσιν·  μεθ’  ην,  ως  παντα τα οντα περασασα, 
μετα των αυτοις προσφυων νοηματων, πασης υπολελυμενη καθαρως, 
και αυτης προς το νοειν οικειας δυναμεως, προς αυτον παθη τον Θεον 
την υπερ νοησιν ενωσιν· καθ’ ην αφραστως παρ’ αυτου δεχομενη της 
οντως  αληθειας,  σπερματος  δικην,  την  μαθησιν,  προς  αμαρτιαν 
ουκετι  τραπησεται  χωρας  ουκ  ουσης  ετι  τω  διαβολω  προς  κακιαν 
αυτην πιθανως υποσυρεσθαι, δια την αγνοιαν του φυσει καλου, και 
παντα τα μετεχειν αυτου δυναμενα καλλωπιζοντος.

Επειδη τουτων, και των τοιουτων εζητησατε τους λογους και τους 
τροπους,  και  τας  αιτιας  εγγραφως  υμιν  καταθεσθαι,  κελευοντων 
υμων, αναμεινατω μικρον τεως ο περι τουτων λογος· αν διδω Θεος, εν 
αλλοις  ευκαιροτερον  εξετασθησομενος  και  φιλοπονωτερον 
βασανισθησομενος,  ειπερ  ολως  αισθωμαι  δυναμεως  κατα  νουν 
νυκτικης,  και  τουτου  του  μεγαλου  και  βαθεως  κατατολμησαι 
πελαγους  ανεχομενης·  ου  γαρ  αισχυνομαι  λεγειν,  ως  ουδεπω  τας 
δυσεκλυτους  εγνων  των  ακαθαρτων  δαιμονων  μεθοδειας  τε  και 
τεχνας,  ατε  δη  τον  της  υλης  κονιορτον  εχων  επισκοτουντα  τοις 
ομμασι  της  ψυχης,  και  ουκ  εωντα  καθαρως  θεωρησαι  την  των 
γεγονοτων  φυσιν·  και  διακριναι  των  οντων  συλλογου  τα  ειναι 
δοκουντα, και μονην φενακιζοντα την αλογον αισθησιν· οτι μονων ως 
αληθως  εστιν  τα  τοιαυτα  διερευνασθαι  και  ειπειν,  των  αγαν 
θεωρητικων  και  υψηλων  την  διανοιαν·  και  δια  πειρας  πολλης 
ειληφοτων, την τε των καλων και μη τοιουτων διαγνωσιν· και το δη 
των αλλων απαντων κρειττον και τιμιωτερον, την προς το νοειν τε 
καλως,  και  λεγειν  σαφως  τα  νοηθεντα  (253)  παρα  του  Θεου 
δεξαμενων  χαριν  και  δυναμιν·  πλην  ως  αν  μη  παντελως 
απαραμυθητος  κατα την παρουσαν υποθεσιν  ο  περι  τουτων λογος 
καταλειφθη,  μικρα περι  της  γενεσεως  των παθων ειπων,  και  οσον 
παραδειξαι τοις καθ’ υμας γνωστικοις το τελος εκ της αρχης, των εφ’ 
εξης ακολουθως ποιουμαι κεφαλαιων την εξηγησιν. 

Ορος κακου.
Το κακον ουτε ην, ουτε εσται κατ’ οικειαν φυσιν υφεστως· ουτε γαρ 

εχει καθ’ οτιουν ουσιαν, η φυσιν, η υποστασιν, η δυναμιν, η ενεργειαν 
εν  τοις  ουσιν·  ουτε,  ποιοτης εστιν,  ουτε ποσοτης,  ουτε  σχεσις,  ουτε 



τοπος, ουτε χρονος, ουτε θεσις, ουτε ποιησις, ουτε κινησις, ουτε εξις, 
ουτε  παθος,  φυσικως  τινι  των  οντων  ενθεωρουμενον,  ουτε  μην  εν 
τουτοις πασιν το παραπαν κατ’ οικειωσιν φυσικην υφεστηκεν· ουτε 
αρχη, ουτε μεσοτης, ουτε τελος εστιν· αλλ’ ινα ως εν ορω περιλαβων 
ειπω, το κακον της προς το τελος των εγκειμενων τη φυσει δυναμεων 
ενεργειας εστιν ελλειψις, και αλλο καθαπαξ ουδεν· η παλιν, το κακον, 
των φυσικων δυναμεων κατ’ εσφαλμενην κρισιν εστιν, επ’ αλλο παρα 
το τελος αλογιστος κινησις· τελος δε φημι, την των οντων αιτιαν, ης 
φυσικως  εφιεται  παντα,  καν  ει  τα  μαλιστα  τον  φθονον  ευνοιας 
πλασματι  καλυψας  ο  πονηρος,  προς  αλλο  τι  των  οντων παρα την 
αιτιαν κινησαι την εφεσιν παραπεισας δολω τον ανθρωπον, την της 
αιτιας εδημιουργησεν αγνοιαν.

Της  ουν  προς  το  τελος  ενεργειας  των  κατα  φυσιν  δυναμεων  ο 
πρωτος  ανθρωπος  ελλειψας  την  κινησιν,  την  της  οικειας  αιτιας 
ενοσησεν αγνοιαν·  εκεινον νομισας ειναι  Θεον,  δια της  συμβουλης 
του  οφεως,  ονπερ  εχειν  απομοτον  ο  της  θειας  εντολης  διεταξατο 
λογος. Ουτω δε παραβατης γενομενος, και τον Θεον αγνοησας, προς 
ολην την αισθησιν,  ολην απριξ  αναμιξας την νοεραν δυναμιν,  την 
συνθετον  και  ολεθριον  προς  παθος  ενεργουμενην  των  αισθητων 
επεσπασατο γνωσιν, και παρεσυνεβληθη τοις κτηνεσιν τοις ανοητοις, 
και ωμοιωθη αυτοις, τα αυτα αυτοις κατα παντα τροπον και ενεργων 
και  ζητων και  βουλομενος·  και  πλεον  εις  αλογιαν  εχων,  του  κατα 
φυσιν λογου προς το παρα φυσιν την αμειψιν. Οσον ουν κατα μονην 
την αισθησιν, της των ορωμενων επεμελειτο γνωσεως ο ανθρωπος, 
τοσουτον επεσφιγγεν εαυτω του Θεου την αγνοιαν· οσον δε ταυτης 
της αγνοιας συνεσφιγγε τον δεσμον,  τοσουτο της πειρας αντειχετο 
της των γνωσθεντων υλικων αισθητικης απολαυσεως· οσον δε ταυτης 
ενεφορειτο,  τοσουτον  της  εκ  ταυτης  γεννωμενης  φιλαυτιας  εξηπτε 
τον ερωτα· οσον δε πεφροντισμενως περιεποιειτο της φιλαυτιας τον 
ερωτα, τοσουτον της ηδονης, ως της φιλαυτιας ουσης και γεννηματος 
και τελους,  πολλους επενοει  τροπους συστασεως.  Και  επειδη πασα 
κακια  πεφυκε  τοις  συνιστωσιν  αυτην  συμφθειρεσθαι  τροποις·  (255) 
ευρισκων  δι’  αυτης  της  πειρας,  πασης  ηδονης  ειναι  παντως  την 
οδυνην διαδοχον, προς μεν την ηδονην, την ολην εσχεν ορμην· προς 
δε  την  οδυνην,  την  ολην  αποφυγην·  της  μεν,  κατα  πασαν 
υπεραγωνιζομενος  δυναμιν,  την  δε,  κατα  πασαν  σπουδην 
καταγωνιζομενος·  οιομενος,  οπερ  αμηχανον  ην,  δια  της  τοιαυτης 



μεθοδειας,  αλληλων  ταυτας  διαστησαι,  και  μονην  την  ηδονην 
συνημμενην  την  φυλαυτιαν  εχειν,  παντελως  οδυνης  απειραστον· 
αγνοησας υπο του παθους, ως εοικεν, ως ουκ ενδεχεται ποτε χωρις 
οδυνης  ειναι  την  ηδονην.  Εγκεκραται  γαρ  τη  ηδονη  της  οδυνης  ο 
πονος, καν λανθανειν δοκει τους εχοντας δια την κατα το παθος της 
ηδονης επικρατειαν· επειδη το επικρατουν αει διαφαινεσθαι πεφυκεν, 
καλυπτον του παρακειμενου την αισθησιν. 

Εντευθεν ο πολυς οχλος, των παθων και αναριθμητος εισεφθαρη 
τω βιω των ανθρωπων. Εντευθεν πολυστενακτος γεγονεν ημιν η ζωη, 
της  οικειας  αναιρεσεως  τιμωσα  τας  αφορμας,  και  της  φθορας  τας 
προφασεις εαυτη δια την αγνοιαν εξευρισκουσα τε και περιεπουσα. 
Εντευθεν η μια φυσις,  εις  μυρια  κατεμερισθη τιμηματα·  και  οι  της 
αυτης  φυσεως,  αλληλων  εσμεν  δικην  ερπετων  θηριων 
παραναλωματα. Ηδονης γαρ δια την φιλαυτιαν αντιποιουμενοι, και 
οδυνην  δια  την  αυτην  αιτιαν  παλιν  φευγειν  σπουδαζοντες,  τας 
αμυθητους των φθοροποιων παθων επινοουμεν γενεσεις· οιον, ει μεν 
δι’ ηδονης της φιλαυτιας φροντιζομεν, γεννωμεν την γαστριμαργιαν, 
την υπερηφανιαν,  την κενοδοξιαν,  την φυσιωσιν,  την φιλαργυριαν, 
την  πλεονεξιαν,  την  τυραννιδα,  τον  γαυρον,  την  αλαζονειαν,  την 
απονοιαν, την μανιαν, την οιησιν, τον τυφον, την καταφρονησιν, την 
υβριν, το βεβηλον, το ευτραπελον, την ασωτειαν, την ακολασιαν, την 
περπερειαν,  τον  μετεωρισμον,  την  βλακειαν,  τον  αικισμον,  τον 
εκμυκτηρισμον,  την  πολυλογιαν,  την  ακαιρολογιαν,  την 
αισχρολογιαν, και οσα αλλα τοιουτου γενους εστιν· ει δε μαλλον δι’ 
οδυνης ο της φιλαυτιας αικιζεται τροπος, γεννωμεν τον θυμον, τον 
φθονον, το μισος, την εχθραν, την μνησικακιαν, την λοιδοριαν, την 
καταλαλιαν,  την  συκοφαντιαν,  την  λυπην,  την  ανελπιστιαν,  την 
απογνωσιν, την της προνοιας διαβολην, την ακηδιαν, την ολιγωριαν, 
την αθυμιαν,  την δυσθυμιαν,  την ολιγοψυχιαν,  το  ακαιρον πενθος, 
τον  κλαυθμον,  την  κατηφειαν,  τον  ολοφυρμον,  τον  ζηλον,  την 
ζηλοτυπιαν,  την παραζηλωσιν,  και οσα αλλα της των καθ’ ηδονην 
αφορμων εστερημενης εστιν διαθεσεως. Εκ δε της γινομενης δι’ αλλας 
τινας  αιτιας  καθ’  ηδονην  [Fr.και  οδυνην]  οδυνης  μιξεως  ηγουν 
μοχθηριας· ουτω γαρ καλουσι τινες την εκ των εναντιων μερων της 
κακιας συνθεσιν, γεννωμεν την υποκρισιν, την ειρωνειαν, τον δολον, 
την  προσποιησιν,  την  κολακειαν,  την  ανθρωπαρεσκειαν,  και  οσα 
αλλα της μικτης εισι πανουργιας επινοηματα [Phot. al. επινοσηματα]. 



Παντα  γαρ  απαριθμεισθαι  τανυν,  και  λεγειν  μετα  των  οικειων 
σχηματων τε, και τροπων, και αιτιων, και καιρων, (257) ουκ ανεκτον· 
της  επ’  αυτοις  εξετασεως  Θεου  χαριζομενου  δυναμιν,  κατ’  ιδιαν 
υποθεσιν ερευνηθησομενης. 

Ορος αλλος κακιας.

Το  τοινυν  κακον  εστιν,  ως  προεφην,  η  αγνοια  της  αγαθης  των 
οντων  αιτιας·  ητις  τον  μεν  νουν  πηρωσασα  τον  ανθρωπινον,  την 
αισθησιν  δε  τρανως διανοιξασα,  της μεν θειας γνωσεως παντελως 
αυτον  απεξενωσεν·  της  δε  των  αισθητων  εμπαθους  επληρωσε 
γνωσεως· ης προς μονην την αισθησιν ανεδην μεταλαμβανων κτηνων 
αλογων δικην ο ανθρωπος, και ευρων δια της πειρας της φαινομενης 
αυτου σωματικης φυσεως συστατικην των αισθητων την μεταληψιν, 
εικοτως  οια  του  νοητου  καλλους  ηδη  της  θειας  ωραιοτατος 
διαμαρτησας, την φαινομενην κτισιν εις Θεον παρεγνωρισεν, δια την 
αυτης προς συστασιν σωματος χρειαν, θεοποιησας· και το σωμα το 
ιδιον  οικειως  εχον  κατα  φυσιν  προς  την  νομισθεισαν  ειναι  Θεον 
κτισιν,  κατα το εικος ηγαπησε,  κατα πασαν σπουδην,  δια της περι 
μονον το σωμα φροντιδος τε και επιμελειας, λατρευων τη κτισει παρα 
τον κτισαντα. Ου γαρ αλλως δυναται τις λατρευειν τη κτισει, μη το 
σωμα  περιποιουμενος·  ωσπερ  ουδε  τω  Θεω  τις  λατρευειν,  μη  την 
ψυχην  ταις  αρεταις  εκκαθαιρων.  Καθ’  ο  σωμα  την  φθοροποιον 
επιτελων λατρειαν ο ανθρωπος, και καθ’ εαυτου γενομενος φιλαυτος, 
ηδονην ειχεν  απαυστως,  και  οδυνην ενεργουμενην·  εσθιων αει  του 
ξυλου  [Αl.  το  ξυλον]  της  παρακοης,  του  καλου  τε  και  κακου  κατ’ 
αυτον μεμιγμενην κατα την αισθησιν δια της πειρας εχων την οιησιν 
[Fr. γνωσιν] . 

Και ταχα ξυλον ειναι γνωστον καλου και πονηρου την φαινομενην 
κτισιν ειπων τις, ουχ αμαρτησει της αληθειας· ηδονης γαρ και οδυνης 
ποιητικην εχει φυσικως την μεταληψιν.

Η παλιν επειδη και  λογους εχει  πνευματικους των ορωμενων η 
κτισις, και νουν διατρεφοντας· και δυναμιν παλιν φυσικην, την μεν 
αισθησιν  τερπουσαν·  τον  δε  νουν  διαστρεφουσαν,  ξυλον  γνωστον 
καλου τε  και  κακου προσηγορευθη·  του καλου μεν εχουσα γνωσιν 
θεωρουμενη πνευματικως·  του κακου δε,  λαμβανομενη σωματικως. 
Παθων  γαρ  γινεται  διδασκαλος  τοις  σωματικως  αυτης 



μεταλαμβανουσιν,  των  θειων  αυτοις  ληθην  επαγουσα·  διο  τω 
ανθρωπω  τυχον  απηγορευσεν,  αναβαλλομενος  αυτης  τεως  την 
μεταληψιν ο Θεος, ινα προτερον, ως ην μαλιστα δικαιον, δια της εν 
χαριτι μετοχης την οικειαν επιγνους αιτιαν, και την δοθεισαν κατα 
χαριν  αθανασιαν  δια  της  τοιαυτης  μεταληψεως  προς  απαθειαν 
στομωσας και ατρεψιαν, ως θεος ηδη τη θεωσει γενομενος, αβλαβως 
επ’  αδειας  μετα Θεου τα του  Θεου διασκεψηται  κτισματα,  και  την 
αυτων αναληψηται  (260)  γνωσιν ως Θεος,  αλλ’  ουκ ανθρωπος,  την 
αυτην εχων τω Θεω κατα χαριν των οντων μετα σοφιας ειδησιν, δια 
την προς θεωσιν του νου και της αισθησεως μεταποιησιν.

Ουτω μεν ουν ενταυθα ληπτεον περι του ξυλου, κατα την πασιν 
αρμοσαι  δυναμενην  αναγωγην,  του  μυστικωτερου  λογου  και 
κρειττονος φυλαττομενου τοις μυστικοις την διανοιαν, και παρ’ ημων 
δια της σιωπης τιμωμενου. Του ξυλου δε νυν της παρακοης εμνησθην 
παροδικως,  δειξαι  θελων  ως  η  περι  Θεον  αγνοια,  την  κτισιν 
εθεοποιησεν· ης υπαρχει λατρεια σαφης, η κατα το σωμα του γενους 
των ανθρωπων φυλαυτια· περι ην εστιν ωσπερ τις μικτη γνωσις, η της 
ηδονης πειρα και της οδυνης· δι’ ας η πασα των κακων επεισηχθη τω 
βιω των ανθρωπων ιλυς, διαφορως τε και ποικιλως, και ως ουκ αν τις 
εφικοιτο λογος, πολυμορφως συνισταμενη, καθοσον εκαστος των της 
ανθρωπινης μετειληφοτων φυσεως,  κατα το ποσον τε και ποιον εν 
εαυτω  ζωσαν  εχει  και  πραττουσαν  την  περι  το  φαινομενον  αυτου 
μερος· λεγω δε το σωμα, φιλιαν, αναγκαζουσαν αυτον δουλοπρεπως, 
δια τε την επιθυμιαν της ηδονης, και τον φοβον της οδυνης, πολλας 
ιδεας  επινοησαι  παθων,  καθως  οι  τε  καιροι  συμπιπτουσι  και  τα 
πραγματα,  και  ο  των  τοιουτων  επιδεχεται  τροπος·  εφ’  ω  την  μεν 
ηδονην  ελειν  δυνηθηναι  διαπαντος  προς  συμβιωσιν·  της  οδυνης  δε 
παντελως  ανεπαφον  διαμειναι,  το  αμηχανον  επιτηδευειν 
διδασκουσαν,  και  εις  περας  κατα  σκοπον  ελθειν  μη  δυναμενον. 
Φθαρτης γαρ ουσης της ολης φυσεως των σωματων και σκεδαστης, δι’ 
οσων τις επιτηδευει τροπων ταυτην συστησασθαι, την αυτης φθοραν 
ισχυροτεραν  μαλλον  καθιστησιν·  δεδοικως  και  μη  θελων  αει  το 
στεργομενον,  και  παρα  γνωμην  περιεπων  ανεπαισθητως  δια  του 
στεργομενου το μη στεργομενον, εξηρτημενον των φυσει στηναι μη 
δυναμενων· και δια τουτο συνεξαλλοιων τοις σκεδαστοις της ψυχης 
την διαθεσιν, συνδιανηχομενην αστατως τοις ρεουσιν, και την οικειαν 



απωλειαν ου κατανοων, δια την παντελη της ψυχης προς αληθειαν 
τυφλωσιν.

Παντων δε τουτων των κακων εστιν απαλλαγη, και συντομος προς 
σωτηριαν οδος, η αληθης του Θεου κατ’ επιγνωσιν αγαπη, και η καθ’ 
ολου  της  κατα  ψυχην  προς  τε  το  σωμα  και  τον  κοσμον  τουτον 
εξαρνησις· καθ’ ην, της μεν ηδονης την επιθυμιαν, και της οδυνης δε 
τον  φοβον  αποβαλλομενοι,  της  κακης  ελευθερουμεθα  φιλαυτιας, 
προς  την  γνωσιν  αναβιβασθεντες  του  Κτισαντος,  και  πονηρας 
αγαθην  αντιλαμβανοντες  νοεραν  φιλαυτιαν  σωματικης 
κεχωρισμενην στοργης, ου παυομεθα λατρευοντες τω Θεω δια ταυτης 
της  καλης  φιλαυτιας,  εκ  Θεου  της  ψυχης  αει  ζητουντες  συστασιν. 
Αυτη γαρ εστιν η αληθης λατρεια, και οντως θεαρεστος η της ψυχης 
δια των αρετων ακριβης επιμελεια.

Ο τοινυν σωματικης ηδονης μη εφιεμενος, και οδυνην παντελως 
μη  φοβουμενος,  γεγονεν  απαθης,  και  ταυταις  μετα  της  τεκουσης 
αυτας φιλαυτιας, παντα τα (261) δι’ αυτης τε και εξ αυτων, μετα της 
αρχικωτατης  των κακων αγνοιας  ομοθυμαδον  συναπεκτεινε  παθη, 
και  ολος  γεγονεν  του  εστωτος  τε  και  μενοντος,  και  αει  ωσαυτως 
εχοντος φυσει καλου· πανταπασιν αυτω συνδιαμενων ακινητος, και 
ανακεκαλυμμενω προσωπω την δοξαν του Θεου κατοπτριζομενος, εκ 
της εν αυτω φωτοειδους λαμπροτητος, την θειαν και απροσιτον δοξαν 
θεωμενος. 

Δειχθεισης τοιγαρουν ημιν υπο του λογου της ορθης και ραδιας 
οδου των σωζομενων, την ηδονην της παρουσης ζωης, και την οδυνην 
οση δυναμις αρνησωμεθα· και τους υφ’ ημας τουτο ποιειν διδαξωμεν 
παρακλησει  πολλη,  και  πασης  παθων  επινοιας  και  δαιμονιωδους 
κακουργιας παντελως απηλλαγημεν τε και απηλλαξαμεν· και μονης 
αντιποιηθωμεν  της  αγαπης,  και  ουδεις  ημας  του  Θεου  χωρισαι 
δυνησεται,  ου  θλιψις,  ου  στενοχωρια,  ου  λιμος,  ου  κινδυνος,  ου 
μαχαιρα, ουχ οσα τω αγιω απηριθμηται Αποστολω κατα τον τοπον· 
δια  της  κατ’  ενεργειαν  γνωσεως,  της  αγαπης  εν  ημιν  ακινητου 
μενουσης, την ψυχης αιδιον τε και αρρητον εξ αυτου χορηγουμενοι 
ευφροσυνην και συστασιν· ης αξιωθεντες, προς μεν τον κοσμον, την 
σωζουσαν εξομεν αγνοιαν,  μηκετι  διχα λογισμου σωφρονος,  ως  το 
προτερον ανακεκαλυμμενω προσωπω της αισθησεως, ως δοξαν την 
των αισθητων επιφανειαν βλεποντες, περι ην τα παθη προδηλως εχει 
την γενεσιν· αλλα μαλλον ανακεκαλυμμενω προσωπω της διανοιας, 



παντος  αισθητου  καλυμματος  απηλλαγμενω,  την  εν  αρεταις  και 
γνωσει πνευματικη δοξαν του Θεου κατοπτριζομενοι· καθ’ ην η κατα 
χαριν προσγινεσθαι πεφυκεν ενωσις. Ως γαρ αγνοησαντες τον Θεον 
την απολαυστικως τη αισθησει γνωσθεισαν κτισιν δια την εξ αυτης 
του σωματος συστασιν Θεον εποιησαμεν· ουτω την εφικτην τη νοησει 
κατ’ ενεργειαν γνωσιν του Θεου λαμβανοντες, δια την εξ αυτου την 
ψυχης  προς  τε  το  ειναι,  και  ευ  ειναι  συστασιν,  πασαν  πασης 
αισθησεως αγνοησομεν πειραν. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Των παρακειμενων τοις μετωπιοις σχολιων.

Φυσικον  μεν  τοις  λογικοις  πεφυκεν  καλλος,  ο  λογος·  λογου  δε 
καλλος,  η  κατα  τον  λογον  ακριβης  των  λογικων  εστι  συνεσις· 
συνεσεως δε καλλος εστιν η κατα την αρετην συν λογω των λογικων 
γνωριμος εξις. Ταυτης δε καλλος της εξεως, η περι την αληθη γνωσιν 
απλανης  θεωρια  καθεστηκεν,  ης  τελος  εστιν  η  σοφια,  συνεσεως 
υπαρχουσα σαφεστατη συμπληρωσις, οια δη λογος τυγχανουσα κατα 
φυσιν  τετελεσμενος,  οστις  εστιν  νους  καθαρος,  τη  περι  την  αιτιαν 
ενωσει,  σχεσιν  λαβων  υπερ  νοησιν·  καθ’  ην  αποπαυσας  την 
πολυποικιλον προς τα μετα την αιτιαν φυσικην αυτου κινησιν τε και 
σχεσιν, μονης (264) αγνωστως αντεχεται, κατα την αφθεγκτον ληξιν 
γεγενημενος  της  υπερ  νοησιν  παμμακαριστου  σιγης  ην  δηλωσαι 
παντελως  ου  δυναται  λογος  η  νοησις·  αλλα  μονη  κατα  μεθεξιν  η 
πειρα  των  αξιωθεντων  της  υπερ  νοησιν  απολαυσεως·  ης  σημειον 
εστιν ευγνωστον τε και πασι καταδηλον, η κατα διαθεσιν προς τον 
αιωνα τουτον παντελης αναισθησια της ψυχης διαστασις.

Εντευθεν  ειδως  μηδεν  λογου  κατα  φυσιν  ειναι  τοις  λογικοις 
οικειοτερον,  μητε  μην  τοις  περι  αυτον  τριβης  και  συνεσεως  τοις 
φιλοθεοις  προς  ευδοξιαν  αρμοδιωτερον·  φημι  δε  λογον,  ου  τον  εκ 
τεχνης  εν  προφορα  κατ’  ευγλωττιαν  προς  ακοης  ηδονην  κομψως 
γεγοητευμενον,  ον  ασκεισθαι  και  μοχθηροι  δυναντ’  αν  ανδρες 
επιτηδευοντες·  αλλ’  ον η φυσις ουσιωδως και  διχα μαθησεως κατα 
διαθεσιν  εχει  κρυπτομενον,  προς  τε  την  απταιστον  των  οντων 
διασκεψιν, και της εν λογοις αληθειας διαληψιν· ον και το Πνευμα του 
Θεου  το  αγιον  καλως  τοις  αρεταις  διαπλασθεντα,  προς  συμβιωσιν 



πεφυκεν αγεσθαι,  και θειον αγαλμα της καθ’ ομοιωσιν ωραιοτητος 
αυτον  κατασκευαζειν·  μηδενι  των  προσοντων  φυσικως  τη  θεοτητι 
κατα την χαριν λειπομενον.  Οργανον γαρ εστιν ολην επιστημονως 
συλλεγομενον την νοητως εν τοις ουσι απαστραπτουσαν της θειας 
αγαθοτητος εμφασιν· δι’  ης εμβατευων τη των οντων μεγαλουργια, 
προς την γενετιν φερει τε και φερεται των οντων αιτιαν· τους αυτω δι’ 
ολου  ποιωσαντας  την  ολην  ορμην  της  ενουσης  αυτοις  κατα φυσιν 
εφεσεως,  μηδενι  των μετα  την αιτιαν παντελως κρατουμενους.  Ον 
ημεις περιεποντες, παντων παρα φυσιν δουλουμενοι· πασων δε των 
θειων  αναδεικνυμεθα  πρακτορες  αρετων,  παντι  δηλονοτι  καλω  το 
κατα  την  υλην  αισχος  της  ψυχης,  προς  καλλος  πνευματικον 
αποξεοντες.  Ενθα  γαρ  λογος  κρατει,  το  κατ’  αισθησιν  πεφυκεν 
απογινεσθαι  κρατος,  εν  ω  της  αμαρτιας  πεφυρται  πως  η  δυναμις, 
προς  οικτον  της  συγγενους  καθ’  υποστασιν  σαρκος  την  ψυχην  δι’ 
ηδονης υποσυρουσα· καθ’ ην ως εργον αυτη φυσικον εγχειρησασα την 
εμπαθη  και  καθ’  ηδονην  της  σαρκος  επιμελειαν,  απαγει  της  κατα 
φυσιν ζωης,  και  πειθεται  της ανυποστατου κακιας αυτην γενεσθαι 
δημιουργον. Κακια γαρ εστι ψυχης νοερας,  η ληθη των κατα φυσιν 
καλων, ητις εκ της περι σαρκα τε και κοσμον εμπαθους, επιγινεται 
σχεσεως·  ην  αφανιζει  στρατηγων  ο  λογος,  και  κατ’  επιστημην 
πνευματικην,  την  τε  του  κοσμου  και  της  σαρκος  διερευνωμενος 
γενεσιν τε και φυσιν, και προς την συγγενη των νοητων την ψυχην 
χωραν  ελαυνων,  προς  ην  ο  νομος  της  αμαρτιας  ουδεμιαν  ποιειται 
δυναμιν, ουχ εχων καθαπερ γεφυραν προς τον νουν διαβιβαζουσαν 
αυτον ετι την αισθησιν, διαλυθεισαν ηδη προς την ψυχην κατα την 
σχεσιν, και τοις αισθητοις εναπορριφεισαν θεαμασιν· ων διαβας την 
σχεσιν και την φυσιν ο νους, παντελως ουκ αισθανεται. 

(265)  Τουτο,  καθαπερ  εφην,  ειδως,  δειν  ωηθην  ετεραν  τινα  τω 
παροντι  λογω  τησδε  της  συγγραφης  δουναι  βοηθειαν,  την  των 
παρατεθεντων  εν  τοις  μετωπιοις  σχολιων  γραφην·  αυτον  τε  προς 
καλλος συμπληρουσαν τον λογον· και τοις εντευξομενοις, ηδυτεραν 
των  εν  τοις  νοημασι  παρεχομενην  εστιασιν·  και  πασης  απλως 
γινομενην της εμφερομενης τη συγγραφη διανοιας, ασφαλειαν. Μετα 
γαρ εκδοσιν  αναγνους την ολην πραγματειαν,  ευρων τε  τινας  μεν 
τοπους δεομενους σαφηνειας· τινας δε, προσθηκης και διανοιας· και 
αλλους  μετριας  τινος  επι  τω  κειμενω  κατα  την  εκδοσιν 
επενθυμησεως·  ταυτην  εποιησαμην  την  των  σχολιων  γραφην, 



αρμοσας  εκαστω  τοπω  το  προσηκον  ενθυμημα.  Διο  παρακαλω 
παντας  τους  εντευξομενους,  η  και  μεταγραψοντας,  και  την  των 
σχολιων  εξωθεν  αναγνωναι  και  παραθεσθαι  γραφην,  κατα  την 
εκαστω σημειωσιν· ινα αρτιος η κατα παντα τροπον ο λογος, μηδενι 
παρημελημενω παντελως κολοβουμενος.

ΣΧΟΛΙΑ.
α.΄ Την σαρκα φησιν δια των φαινομενων ηθων ειναι δεκτικην της 

κατ’  αρετην  της ψυχης  διαθεσεως,  οργανον προς  εμφασιν  αυτη τη 
ψυχη συνεζευγμενην. 

β΄.  Την αισθησιν λεγει  παραπεμπουσαν τω νω την των ορατων 
φαντασιαν, προς κατανοησιν των εν τοις ουσιν λογων, ως οργανον 
της του νου προς τα νοητα διαβασεως.

γ΄. Της αγαπης ιδιον φησι των κατ’ αυτην ζωντων μιαν ενδειξαι 
γνωμην.

δ΄. Οτι των οντων διαβας την ουσιαν ο νους, ανοητος γινεται Θεω 
προσβαλλων υπερ πασαν οντι και ουσιαν και γνωσιν και νοησιν.

ε΄. Οτι προς διαθεσεις ψυχων ο του Θεου λογος εν τοις δεχομενοις 
αυτον ποιειται την των χαρισματων διαφοραν.

στ΄. Οτι κατα διανοιαν ως υπερ παρουσων των υλων τους αφανεις 
ημων συμπλεκονται πολεμους οι δαιμονες. 

ζ΄. Οτι δια την ηδονην φησι αγαπωμεν τα παθη· και δια την οδυνην 
την αρετην αποφευγομεν.

η΄.  Οτι  καθαπερ  ο  λογος  κρατων  των  παθων  αρετης  οργανον 
ποιειται  τας  αισθησεις,  ουτω  και  τα  παθη  κρατουντα  του  λογου, 
μορφουσιν τας αισθησεις προς αμαρτιαν. 

θ΄. Των αισθητων δηλονοτι.
ι΄. Οτι καθ’ εξιν μετα την απαλλαγην της προς τα οντα φυσικης 

σχεσεως  ενωθεισα  τω  Θεω  η  ψυχη,  την  περι  το  καλον  παγιοτητα 
λαμβανει αμετακινητον. 

(268) ια΄. Οντα λεγει τας των οντων ουσιας· ειναι δε δοκουντα τας 
κατα ποιον και ποσον ροας τε και απορροας, περι ας η των αισθησεων 
πλασις συνεστηκεν την αμαρτιαν δημιουργουσα.

ιβ΄. Οτι μεσος ων Θεου και υλης ο ανθρωπος, το προς τον Θεον ως 
αιτιαν και τελος της οικειας γενεσεως μη κινεισθαι, αλλα προς την 
υλην,  εικοτως τον Θεον ηγνοησε,  τη προς την υλην ροπη τον νουν 
απογεωσας.



ιγ΄.  Συνθετον  γνωσιν  ειπεν,  την  κατ’  αισθησιν  πειραν  των 
αισθητων, ως κατα φυσιν εχουσαν ηδονην δια την γενεσιν, και πονον 
δια την φθοραν.

ιδ΄.  Κτισις  των  ορατων,  φησιν,  και  προς  τον  νουν  εχει  λογους 
πνευματικους,  και φυσικην προς αισθησιν δυναμιν· ων τα νοηματα 
καθαπερ  ξυλον  εν  μεσω  της  καρδιας,  παραδεισου  τροπικως 
νοουμενης, υπαρχουσι.

ιε΄. Αγνοει τις την καθ’ ηδονην και οδυνην της αισθησεως πειραν, 
οταν  τω  Θεω  προσδησει  τον  νουν,  της  σωματικης  ελευθερος 
γενομενος σχεσεως.

Εκ των Φωτιου.
Τουτων τας λυσεις ο θειος ουτος ανηρ και γενναιος ομολογητης 

αποδιδοναι υπερχεται πονον. Εστι δε την φρασιν σχοινοτενης τε ταις 
περιοδοις, και χαιρων υπερβατοις· ενακμαζων τε ταις περιβολαις, και 
κυριολογειν  ουκ εσπουδασμενος·  εξ  ων αυτου τη συγγραφη και  το 
ασαφες και δυσεπικτητον (δυσεπισκοπητον) διατρεχει. Τω τραχει δε 
του ογκου, οσα περι συνθηκην και αναπαυσεις τον λογον υποβαλλων, 
ουδ’ ηδυς ειναι σπουδαζει τη ακοη. Μεταφορα αυτω των λεξεων ουκ 
εις το χαριεν και γεγοητευμενον περιηνθισται, αλλ’ ουτως απλως και 
απεριμεριμνως  παραλαμβανεται·  ο  δε  εγγυς,  και  τους  περι  αυτον 
αποκναιει εσπουδακοτας, πορρω του γραμματος και της εγνωσμενης 
ιστοριας  η  μαλλον  και  αυτου  του  ηπορημενου  αι  λυσεις  αυτω 
περινοουνται·  πλην ει  τινι  φιλον αναγωγαις και θεωριαις τον νουν 
ανελισσειν,  ουκ  αν  ποικιλωτεραις  ουδ’  εσπουδασμεναις  μαλλον  η 
ταυταις περιτυχοι. Συλλεγει μεν γαρ και των προ αυτου εις ενια των 
ηπορημενων ειρημενα· συναπτει δε και της οικοθεν φιλοπονιας ουδεν 
ελαττον,  ει  μη  και  μαλλον,  το  γλαφυρον  τε  και  περινενοημενον 
προβεβλημενα. Πανταχου δε το ευσεβες αυτου, και του εις Χριστον 
ποθου το καθαρον και γνησιον διαλαμπει.

Επειδη ηγαθυνε σε ο Θεος, κελευσαι μοι απερ ειχον σεσημειωμενα 
των  απορουμενων  μοι  κεφαλαιων  γραψαι,  και  πεμψαι  σοι,  τα 
αναγκαιοτερα μοι φανεντα προεταξα.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ Α΄ .
Τα  παθη  αυτα  καθ’  εαυτα  κακα,  η  παρα  την  χρησιν  κακα; 
Λεγω  δε  ηδονην  και  λυπην,  επιθυμιαν  και  φοβον,  και  τα 
τουτοις επομενα.
Αποκρισις. (269)
Τα  παθη  αυτα,  ωσπερ  και  τα  λοιπα,  τη  φυσει  των  ανθρωπων 

προηγουμενως ου συνεκτισθη· επει και εις τον ορον αν συνετελουν 
της  φυσεως.  Λεγω  δε,  παρα  του  Νυσσαεως  μεγαλου  Γρηγοριου 
μαθων,  οτι  δια  την  της  τελειοτητος  εκπτωσιν,  επεισηχθη  αυτα  τω 
αλογωτερω μερει προσφυεντα της φυσεως· δι’ ων, αντι της θειας και 
μακαριας εικονος, ευθυς αμα τη παραβασει διαφανης και επιδηλος εν 
τω ανθρωπω γεγονεν,  η των αλογων ζωων ομοιωσις.  Εδει  γαρ της 
αξιας  του  λογου  καλυφθεισης,  υφ’  ων  γνωμικως  επεσπασατο  της 
αλογιας  γνωρισματων,  ενδικως  την  φυσιν  των  ανθρωπων 
κολαζεσθαι· σοφως εις συναισθησιν της λογικης μεγαλονοιας ελθειν 
οικονομουντος του Θεου τον ανθρωπον.

Πλην  καλα  γινεται  και  τα  παθη  εν  τοις  σπουδαιοις·  οπηνικα 
σοφως αυτα των σωματικων αποστησαντες, προς την των ουρανιων 
μεταχειριζονται κτησιν·  οιον,  την επιθυμιαν,  της νοερας των θειων 
εφεσεως ορεκτικην εργαζονται κινησιν· την ηδονην δε,  της επι τοις 
θειοις χαρισμασι του νου θελητικης ενεργειας ευφροσυνην απημονα· 
τον  δε  φοβον,  της  μελλουσης  επι  πλημμελημασι  τιμωριας 
προφυλακτικην  επιμελειαν·  την  δε  λυπη,  διορθωτικην  επι  παροντι 
κακω  μεταμελειαν.  Και  συντομως  ειπειν,  κατα  τους  σοφους  των 
ιατρων,  σωματι  φθαρτικου  θηρος  της  εχιδνης  την  ουσαν 
ημελετωμενην  αφαιρουμενους λωβωσιν,  τοις  παθεσιν  τουτοις  προς 
αναιρεσιν χρωμενοι παρουσης κακιας η προσδοκωμενης, και κτησιν 
και  φυλακην  αρετης  τε  και  γνωσεως.  Καλα  ουν,  ως  εφην,  ταυτα 
τυγχανει δια την χρησιν, εν τοις παν νοημα αιχμαλωτιζουσιν εις την 
υπακοην του Χριστου.

Ει δε και επι Θεου τι τουτων ειρηται τη Γραφη, η εφ’ αγιων· επι μεν 
Θεου, δι’ ημας, και ως ημιν προσφυως δια των ημετερων παθων τας 
σωστικας  ημων  και  αγαθουργους  της  προνοιας  προοδους 
εκφανουσης,  επι δε των αγιων, ως ουκ αλλως δυναμενων τας περι 
Θεον  νοερας  αυτων  σχεσεις  και  διαθεσεις  δια  φωνης  προενεγκαι 
σωματικης, χωρις των εγνωσμενων τη φυσει παθων.



ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Πως και ποτε καλα ταυτα τα παθη γινεται.
β΄. Οτι τους δαφορους περι ημας της Προνοιας τροπους τοις ημιν 

εγνωσμενοις παθεσιν η Γραφη διαπλαττει.
γ΄. Οτι την περι Θεον ποιαν σχεσιν των αγιων τοις ονομασι τουτοις 

τουτοις η Γραφη διασημαινει.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Β΄ . (272)
Ει  παντα  τα  ειδη  τα  συμπληρουντα  το  κοσμον,  εν  ταις  εξ 
ημεραις  ο  Δημιουργος  εποιησεν,  τι  μετα  ταυτα  ο  Πατηρ 
εργαζεται;  Εφη  γαρ  ο  Κυριος·  "Ο  Πατηρ  μου  εως  αρτι 
εργαζεται, καγω εργαζομαι." Μη τι αρα των απαξ γεγονοτων 
ειδων συντηρησιν λεγει; 
Αποκρισις.
Τους μεν πρωτους των γεγονοτων λογους Θεος, και τας καθ’ ολου 

των  οντων  ουσιας  απαξ,  ως  οιδεν  αυτος,  συμπληρωσας,  εως  ετι 
εργαζεται,  ου  μονον  την  τουτων  αυτων  προς  το  ειναι  συντηρησιν, 
αλλα  και  την  κατ’  ενεργειαν  των  εν  αυτοις  δυναμει  μερων 
δημιουργιαν,  προοδον  τε  και  συστασιν·  ετι  μην  και  την  δια  της 
προνοιας προς τα καθ’ ολου των μερικων εξομοιωσιν· εως αν τω κατα 
φυσιν γενικωτερω λογω της λογικης ουσιας, δια της προς το ευ ειναι 
κινησεως  των  μερικων,  την  αυθαιρετον  ενωσας  ορμην,  ποιησειεν 
αλληλοις τε και τω ολω συμφωνα και ταυτοκινητα, μη εχοντων την 
γνωμικην προς τα καθ’ ολου των επι μερους διαφοραν· αλλ’ εις και ο 
αυτος εφ’ ολων θεωρηθησεται λογος, μη διαιρουμενος τοις των καθ’ 
ων  ισως  κατηγορειται  τροποις·  και  ουτως  ενεργουμενην  την 
εκθεωτικην των ολων επιδειξηται χαριν· δι’ ην γενομενος ανθρωπος ο 
Θεος  και  Λογος  φησιν·  Ο  Πατηρ  μου  εως  αρτοι  εργαζεται,  καγω 
εργαζομαι· ο μεν, ευδοκων· ο δε, αυτουργων, και του αγιου Πνευματος 
ουσιωδως την τε του Πατρος επι πασιν ευδοκιαν και την αυτουργιαν 
του Υιου συμπληρουντος, ινα γενηται δια παντων και εν πασι εις ο εν 
Τριαδι Θεος, αναλογως εκαστω κατα χαριν των αξιουμενων, και ολοις 
ενθεωρουμενος, ως ολω και εκαστω μελει του σωματος διχα μειωσεως 
ενυπαρχει φυσικως η ψυχη. 

ΣΧΟΛΙΑ.



α΄  .  Εν  τη υλη·  τουτεστι,  τη  καθολου των οντων ουσια δυναμει 
τυγχανουσι,  τα  κατα  μερος  εκ  της  υλης  φινομενα  μερικα,  ων  την 
γενεσιν φησιν ο Θεος προδηλως εργαζεται.

β΄  .  Την  προς  τα  καθολου  των  μερικων  εξομοιωσιν  λεγει,  την 
παντων  των  ανθρωπων  κατα  μιαν  της  γνωμης  κινησιν  προς  τον 
λογον της φυσεως ενωσιν, ην εργαζεται δια της προνοιας ο Θεος, ινα 
γενηται παντων ωσπερ μια φυσις, ουτω και γνωμη, παντων Θεω τε 
και αλληλοις συναφθεντων δια του Πνευματος.

γ΄. Το ισως, ανθ’ ομοιως.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ Γ΄ .

Τις εστι κατα το Ευαγγελιον ο εν πολει το κεραμιον βασταζων 
του υδατος, ω οι υπο Χριστου πεμπομενοι μαθηται απαντωσι, 
και  κελευονται  ακολουθειν;  Τις  τε  ο  οικοδεσποτης;  πως τοις 
(και δια τι παρα τοις) ευαγγελισταις σιωπαται το ονομα; και τι 
το ανωγεων το μεγα και εστρωμενον, εν ω το φρικτον του θειου 
δειπνου τελειται μυστηριον;
Αποκρισις. (273)
Η  Γραφη  παρεσιωπησε  του  ανθρωπου  το  ονομα,  προς  ον 

απεστειλεν ο Σωτηρ τους δυο μαθητας εις την του Πασχα παρασκευη· 
αλλα  και  της  πολεως  εις  ην  απεσταλησαν.  Οθεν  κατα  πρωτην 
επιβολην,  υπονοω τουτον δηλουσθαι  δια  της  πολεως τον αισθητον 
κοσμον· τον ανθρωπον δε, την καθολου φυσιν των ανθρωπων, προς 
ην αποστελλονται ως μαθηται του Θεου και Λογου, και προδρομοι της 
αυτου προς την φυσιν των ανθρωπων μυστικοις ευωχιας ετοιμασται, 
ο  της  πρωτης  διαθηκης  νομος,  και  ο  της  καινης·  ο  μεν,  δια  της 
πρακτικης φιλοσοφιας παντος μολυσμου την φυσιν αποκαθαιρων· ο 
δε,  δια της θεωρητικης μυσταγωγιας,  απο των σωματικων προς τα 
συγγενη των νοητων θεαματα τον νουν γνωστικως αναβιβαζων· και 
τουτου  τεκμηριον,  το  τους  πεμφθεντας  μαθητας  ειναι  Πετρον  και 
Ιωαννην.  Εστι  γαρ  ο  μεν  Πετρος,  πραξεως,  ο  δε  Ιωαννης,  θεωριας 
συμβολον.

Διο προσφορως υπαντα πρωτος αυτοις ο το κεραμιον βασταζων 
του  υδατος·  σημαινων  δι’  αυτου  παντας  τους  κατα  την  πρακτικην 
φιλοσοφιαν τοις ωμοις των αρετων, ως εν κεραμιω τη νεκρωσει των 
επι γης μελων του σωματος, φρουρουμενην βασταζοντας την δια της 
πιστεως των μολυσμων αυτους εκκαθαιρουσαν χαριν του Πνευματος. 
Ειτα  μετα  τουτον  δευτερος,  ο  το  ανωγεω  εστρωμενον  δεικνυς 



οικοδεσποτης·  διδασκων  ωσαυτως  δι’  αυτου,  παντας  τους  κατα 
θεωριαν  το  υψος  της  εαυτων  καθαρας  και  μεγαλοφυους  διανοιας, 
ωσπερ  ανωγεων  προς  υποδοχην  του  μεγαλου  Λογου  θεοπρεπως, 
γνωστικοις νοημασι τε και δογμασι καταστρωσαντας. Η δε οικια εστιν 
η κατ’ ευσεβειαν εξις· προς ην μεν πρακτικος οδευει νους την αρετην 
διεπων· δεσποζει δε ταυτης, ως ιδιαν φυσει λοιπον κτησαμενος, ο τω 
θειω  φωτι  της  μυστικης  γνωσεως  καταλαμπομενος  νους·  και  δια 
τουτο  συν  τω  πρακτικω,  της  υπερφυους  του  Σωτηρος  Λογου 
παρουσιας τε και ευωχιας αξιουμενος. 

Εις μεν ουν ο ανθρωπος ειρηται,  και δυο· ειπερ ο μεν, κεραμιον 
βασταζων γεγραπται, ο δε, οικοδεσποτης αναγορευεται.  Εις μεν, ως 
εφην, τυχον, δια την μιαν φυσιν· δυο δε, δια το ταυτην την φυσιν τοις 
πρακτικοις κατ’ ευσεβειαν διηρησθαι, και θεωρητικοις· ους παλιν δια 
του πνευματος μιγνυς ο λογος, ενα καλει τε και ποιει.

Ει  δε  και  εις  τον  καθεκαστον  ανθρωπον  θελοι  τις  τα  ειρημενα 
θεωρησαι,  της  αληθειας  ουκ  εκβεβηκε.  Πολις  γαρ  εστιν  η  του 
καθεκαστον ψυχη, εις ην διαπαντος αποστελλονται ως μαθηται του 
Λογου και Θεου, οι περι αρετης και γνωσεως λογοι. Ο δε το κεραμιον 
βασταζων  του  υδατος  εστιν  ο  ανεχων  τοις  ωμοις  της  εγκρατειας 
ακαθαιρετον  την  εν  βαπτισματι  δοθεισαν  χαριν  της  πιστεως 
καρτερικος τροπος τε και λογισμος. Η δε οικια εστιν η εκ πολλων και 
διαφορων,  ωσπερ  λιθων  στερρων  τε  και  ανδρικων  ηθων  τε  και 
λογισμων οικοδομηθεισα καταστασις τε (276) και εξις των αρετων. Το 
δε ανωγεων, η πλατεια και ευρυχωρος εστι διανοια τε και απορρητων 
δογματων  κατακοσμηθεισα  θεαμασιν.  Ο  δε  οικοδεσποτης  εστιν  ο 
νους, ο τω λαμπρω της κατ’ αρετην οικιας, και τω υψει, καλλει τε και 
μεγεθει  της  γνωσεως  εμπλατυνομενος·  προς  ον  μετα  των  αυτου 
μαθητων,  τουτεστι  των  περι  φυσεως  και  χρονου  πρωτων  και 
πνευματικων  νοσηματων,  ενδημων  ο  Λογος,  εαυτον  μεταδιδωσι. 
Πασχα γαρ αληθως εστιν η προς τον ανθρωπινον νουν του Λογου 
διαβασις, καθ’ ην το πληρες απασι χαριζεται τοις αξιοις δια της των 
οικειων  αγαθων  μετοχης,  παραγενομενος  μυστικως  ο  του  Θεου 
Λογος. 

ΣΧΟΛΙΟΝ.
Εν οις κρυπτομενος φαινεται. Εκ γαρ των οντων, τον των οντων 

γινωσκομεν Ποιητην, οντα κυριως οι λογοι των γεγονοτων. Χρονον δε 



και φυσιν, οις περιεχεται το υπο χρονον και φυσιν φησι, και υφ’ α παν 
κτιστον, νοητον τε και αισθητον· μεθ’ ων ο Λογος και Θεος τοις αξιοις 
επιδημων.  Εκ  γαρ  των  περι  αυτον  γινωσκεται,  ολον  τε  αυτον 
εμπαρεχει,  κατ’  αναλογιαν  εκαστω συμμορφαζομενος.  Πνευματικα 
δε νοηματα περι χρονου και φυσεως, το τους λογους τουτων ειδεναι, 
δια του εξω υλης και ειδους γενεσθαι, ητοι σαρκος και κοσμου, δια τον 
ταυτα δι’ ημας γενομενον.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Δ΄ .
Πως  τοις  μαθηταις  ενετειλατο  ο  Κυριος,  μη  κτησασθαι  δυο 
χιτωνας,  αυτος  πεντε  κεκτημενος,  κατα  τον  αγιον 
ευαγγελιστην Ιωαννην,  ως εκ  των μερισαμενων αυτα δηλον 
εστι· και τινα ταυτα τα ιματια;

Αποκρισις
Ο Σωτηρ ουκ εσχε πεντε χιτωνας, αλλ’ ενα τον επι του σωματος, 

και την εξω περιβολην· ων το μεν εντος επι του σωματος,  καλουσι 
χιτωνιον·  την  εξω  δε  περιβολην,  προσαγορευουσιν  ιματιον.  Αλλα 
μυστικως  τω  ρητω  της  ιστοριας  το  της  θεωριας  αρρητον  ο  μεγας 
εξεδωκεν δια του Πνευματος ευαγγελιστης Ιωαννης, ινα τον ημετερον 
νουν  δια  των  ιστορουμενων,  επι  την  αληθειαν  οδηγηση  των 
νοουμενων. Ο μεν ουν ανωθεν υφανθεις διολου χιτων του Σωτηρος, 
ον  ουκ  εσχισαν  οι  σταυρωσαντες,  καν  εκδυσαι  συνεχωρηθησαν,  η 
διαλληλος των αρετων και αδιαστατος εστι συνοχη τε και συμπλοκη· 
και η παρ’ ημων τω Λογω καταλληλος τε και πρεπουσα σκεψις· η η 
ανωθεν του νεου κατ’ αυτον ανθρωπου δια του Πνευματος υφασμενη 
χαρις. Η εξω δε περιβολη ο αισθητος εστι κοσμος, στοιχειοις τεσσαρσι 
διαιρουμενος,  ον  ως  τεσσαρα  ιματια  μεριζονται  οι  νοητως  εν  ημιν 
σταυρουντες τον Κυριον.

Μεριζονται  τοινυν οι  δαιμονες  την φαινομενην (277)  κτισιν  των 
τεσσαρων  στοιχειων,  προς  παθος  οραν  κατ’  αισθησιν  ημας 
παρασκευαζοντες, τους εν αυτη θειους αγνοησαντας λογους· τοον δε 
χιτωνα  των  αρετων  καν  επαιρωσιν  εξ  ημων  δια  της  των  καλων 
απραξιας·  αλλα  την  αρετην  κακιαν  ειναι  πεισαι  ου  δυνανται.  Μη 
τοινυν πλεονεξιας αφορμην ποιησωμεν τα πεντε του Σωτηρος ιματια, 
αλλα γνωμεν τι  της Γραφης υπαρχει το βουλημα, και πως εν ημιν 
αμελουσι  των καλων,  ο  Κυριος  σταυρουται,  και  γυμνουται  δια  της 



ημων εν  τοις  καλοις  αργιας·  και  προς  υπηρεσιαν  παθων δι’  ημων, 
ωσπερ ιματια μεριζονται την αυτου κτισιν οι δαιμονες· και ασφαλεις 
γενωμεθα φυλακες των εκ Θεου χαρισθεντων ημιν αγαθων· και την 
κτισιν,  καλως  προς  μονην  την  αυτου  θεασωμεθα  δοξαν·  και  τον 
χιτωνα του λογου της γνωσεως, φημι δε τας αρετας, δια της σπουδης 
των αγαθων εργων αναφαιρετον τηρησωμεν.

Ει  δε  βουλεσθε  προς  τοις  ειρημενοις  χιτωνα  μεν  νοειν  ανωθεν 
υφαντον, τον των ασωματων και νοητων ουσιων κοσμον, την εξω δε 
περιβολην, ην εις τεσσαρα μερη ως στοιχεια διειλεν ο λογος, εις την 
σωματικην φυσιν νοειν, ουχ αμαρτησεσθε της αληθειας·  ων το μεν 
σωμα τη φθορα διελυσαν, ισχυν λαβοντες καθ’ ημων του νομου της 
εντολης  την παραβασιν·  την δε  ψυχην,  ως  της  ανωθεν  συγγενειας 
υπαρχουσαν, ου κατεσχισαν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ε΄.

Τις  η  κατηραμενη  γη  εν  τοις  εργοις  του  Αδαμ  κατα  την 
αναγωγην, και τι το εν λυπαις αυτην φαγειν· και τι το, μετα το 
ανατειλαι ακανθας και τριβολους, τον χορτον εσθιειν· και τι το 
τελευταιον, εν ιδρωτι του προσωπου αυτου τον αρτον φαγειν; 
Και  μεν  τοι  ουδεποτε  ωφθη  ανθρωπος  γην  εσθιων,  ουδε 
χορτον· ουδε οι τον αρτον εσθιοντες, κατα την αποφασιν της 
ιστοριας, εν ιδρωτι του προσωπου εσθιουσιν.
Αποκρισις.
Η καταραμενη γη εν τοις εργοις του Αδαμ εστιν η σαρξ του Αδαμ, 

αει  γινομενη  δια  των  εργων  του  Αδαμ,  λεγω  δε  των  παθων  του 
γεωθεντος νου, κατηραμενη τη των αρετων, ως εργων Θεου, ακαρπια· 
ην  μετ’  οδυνης  πολλης  και  λυπης  εσθιει,  της  κατ’  αυτην  μικρας 
ηδονης απολαυων. Ητις σαρξ υπερ ταυτης της φθαρτης απολαυσεως, 
ανατελλει  αυτω  μεριμνας  και  φροντιδας,  καθαπερ  ακανθας·  και 
μεγαλους πειρασμους και κινδυνους ωσπερ τριβολους, κατα τε λογον 
και  θυμον  και  επιθυμιαν,  αλγεινως  αυτον  πανταχοθεν 
κατακεντουντας, ινα μολις δυνηθη την ταυτης υγειαν τε και ευεξιαν, 
ως  χορτον  μαραινομενον  περιποιησασθαι  και  φαγειν,  τουτεστι, 
τυχειν· και τοτε μετα πολλην των οδυνων επανακυκλησιν, εν ιδρωτι 
του προσωπου, τουτεστιν, εν τω κατ’ αισθησιν καματω τε και κοπω 
της  περιεργου  κατασκοπης  των  αισθητων·  ωσπερ  αρτον  την  προς 
συστασιν εχειν της παρουσης ζωης αφορμην, η δια (280) τεχνης, η δι’ 
αλλης τινος περινενοημενης τω βιω μεθοδειας. 



Η μαλλον γη, του Αδαμ εστιν η καρδια, καταραν λαβουσα δια της 
παραβασεως, την των ουρανιων αγαθων αφαιρεσιν. Ηντινα γην κατα 
την πρακτικην φιλοσοφιαν δια πολλων θλιψεως εσθιει, καθαρθεισαν 
της κατα συνειδησιν καταρας των εργων αισχυνης.  Και παλιν τους 
ανατελλοντας  εν  αυτη  δικην  ακανθων  λογισμους  περι  της  των 
σωματων  γενεσεως,  και  ωσπερ  τριβολους  τους  περι  της  των 
ασωματων  προνοιας  τε  και  κρισεως  περισκελεις  λογισμους 
αποκαθαιρων τω λογω, την φυσικην ωσπερ χορτον δρεπεται θεωριαν 
πνευματικην·  και  ουτως,  ως  εν  ιδρωτι  του  προσωπου,  τω 
επιστημονικω της διανοιας κατα την γνωσιν τροπω, τον αφθαρτον 
της θεολογιας αρτον εσθιει, τον μονον οντως ζωντα [Fr.ζωτικον], και 
εσθιοντων συντηρουντα προς αφθαρσιαν την γενεσιν. Γη τοινυν εστι 
καλως εσθιομενη, η δια πρακτικης (πραξεως) της καρδιας καθαρσις· 
χορτος  δε,  η  κατα την  φυσικην θεωριαν  επιστημη των γεγονοτων· 
αρτος δε, η κατα την θεολογιαν αληθης μυσταγωγια.

ΣΧΟΛΙΟΝ.
α΄ .  Εργα λεγει  του Αδαμ τα παθη της ατιμιας·  τας γαρ αρετας 

εργαζεται μονος ο Θεος εν τοις βουλομενοις·  προς την των αρετων 
φενερωσιν, μονην καθαπερ οργανον λαμβανων, των βουλομενων την 
προθεσιν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ Στ΄.

Ει  κατα  τον  αγιον  Ιωαννην,  " Ο  γεγεννημενος  εκ  του  Θεου, 
αμαρτιαν  ου  ποιει,  οτι  σπερμα  αυτου  εν  αυτω  μενει,  και  ου 
δυναται  αμαρτανειν·" ο  δε  γεγεννημενος  εξ  υδατος  και 
Πνευματος, ουτος εκ του Θεου γεγεννηται· πως οι εκ του Θεου 
δια  του  βαπτισματος  γεγεννημενοι  ημεις  δυναμεθα 
αμαρτανειν;

Αποκρισις.
Διττος  εν  ημιν  της  εκ  Θεου  γεννησεως  ο  τροπος·  ο  μεν  πασαν 

δυναμει παρουσαν τοις γεννωμενοις διδους την χαριν της υιοθεσιας· ο 
δε,  κατ’  ενεργειαν ολην παρουσαν και την του γεννωμενου πασαν 
προς  τον  γεννωντα  Θεον  προαιρεσιν,  γνωμικως  μεταπλαττουσαν 
εισαγων· και ο μεν, κατα πιστιν μονην δυναμει παρουσαν την χαριν 
εχων· ο δε προς τη πιστει, και την κατ’ επιγνωσιν ενεργουσαν, εν τω 
επεγνωκοτι  την  του  γνωσθεντος  θειοτατην  ομοιωσιν  εμποιων.  Οις 



μεν ουν ο πρωτος της γεννησεως ενθεωρειται τροπος,  δια το μηπω 
την  γνωμην  καθαρως  εξηλωθεισαν  της  σαρκικης  προσπαθειας 
ποιωθηναι διολου τω Πνευματι,  κατ’ αυτην των εγνωσμενων θειως 
μυστηριων δι’ ενεργειας την μεθεξιν, το προς αμαρτιαν ρεψαι ποτε 
βουλομενοις  ουκ  απεστιν.  Ου  γαρ  γεννα  γνωμην  το  Πνευμα  μη 
θελουσαν,  αλλα  βουλομενην  μεταπλαττει  προς  θεωσιν,  ης  ο  κατ’ 
επιγνωσιν πειρα μεταλαβων, ου δυναται του κυριως κατ’  αληθειαν 
απαξ εργω  διαγνωσθεντος,  προς  αλλο(281)  τι  παρ’  εκεινο,  κακεινο 
ειναι προσποιουμενον, μεταπεσειν· ωσπερ ουτε οφθαλμος απαξ τον 
ηλιον θεασαμενος, εις την σεληνην, η τινας αλλους των κατ’ ουρανον 
αστερων  παραγνωρισαι.  Ων  δε  κατα  την  γεννησιν,  την  ολην 
προαιρεσιν λαβον το Πνευμα το αγιον, απο της γης προς ουρανους δι’ 
ολου μετεθηκε, και δια της κατ’ ενεργειαν αληθους επιγνωσεως, ταις 
του  Θεου  και  Πατρος  μακαριαις  ακτισι  τον  νουν  μετεποιησεν,  ως 
αλλον  ειναι  θεον  νομισθηναι  παροντα  τα  κατα  την  εξιν  δια  της 
χαριτος· οπερ ου πασχων, αλλ’ υπαρχων κατ’ ουσιαν εστιν ο Θεος· 
τουτων  σαφως  αναμαρτητος  κατα  την  εξιν  της  αρετης  και  της 
γνωσεως η προαιρεσις γεγονεν, μη δυναμενων αρνησασθαι το δια της 
πειρας  αυτης  κατ’  ενεργειαν  διεγνωσμενον.  Καν  ουν  εχομεν  το 
πνευμα της υιοθεσιας,  οπερ εστι  σπερμα προς την του σπειραντος 
ειδοποιουν τους γεννωμενους ομοιωσιν· αλλ’ ου παρεχομεν αυτω την 
γνωμην της επ’ αλλο ροπης τε και διαθεσεως καθαραν· και δια τουτο 
και  μετα  το  γεννηθηναι  δι’  υδατος  λεγω  και  Πνευματος,  την 
ενεργειαν δεχεσθαι γνωστικως την γνωμην παρεσκευαζομεν, αραγε 
δια  [Fr.  αρα  αν  δια)  της  πρακτικης  το  μυστικον  υδωρ εποιειτο  της 
συνειδησεως  καθαρσιν·  και  το  ζωοποιον  Πνευμα  την  ατρεπτον  εν 
ημιν του καλου δια της εν πειρα γνωσεως ενηργει τελειωσιν. Λειπει 
τοιγαρουν εκαστω ημων των αμαρτειν ετι  δυναμενων,  το καθαρως 
εαυτους  ολους  κατα  την  γνωμην  εμπαρεχειν  βουληθηναι  τω 
Πνευματι.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄.  Προς  τους  ερωτωντας,  ποτερον  ο  Αδαμ  θνητος  η  αθανατος 

διεπλασθη, προσφορος ομου και λιαν καταλληλος η αποκρισις.
β΄. Αργη πιστις, φησι, δυναμει την χαριν εχει της υιοθεσιας, ως δια 

των εντολων μη κινουμενη υπο των εχοντων αυτην.



γ΄.  Δυο  τινας  αποφαινεται  τροπους  γεννησεως·  τον  μεν  κατ’ 
ουσιαν,  ιν’  ουτως  ειπωμεν,  του  ολου  ανθρωπου·  καθ’  ον  η  της 
υιοθεσιας τελειωσις δυναμει τη ψυχη εγγινεται· το δε κατα γνωμην 
και προαιρεσιν,  καθ’ ον το Πνευμα το αγιον παραλαβον θελουσαν 
γνωμην  τε  και  προαιρεσιν,  μεταπλαττει  προς  θεωσιν,  ολην  αυτην 
ενουν τω Θεω. Κατα μεν ουν τον πρωτον της γεννησεως τροπον, οιον 
τε  τους  γεγεννημενους  ρεψαι  προς  αμαρτιαν,  μη  βουλομενους  εις 
εργον αγειν την ενουσαν αυτοις της υιοθεσιας δυναμιν, τη προς την 
σαρκα  προσπαθεια.  Η  γαρ  προαιρεσις  εστι  το  χρωμενον·  η  δε  της 
υιοθεσιας δυναμις, οιονει το οργανον, η τις δη ανενεργητος μενει, της 
προαιρεσεως  μη  ταυτης  χρησθαι  προαιρουμενης.  Κατα  μεν  ουν 
τουτον της γεννησεως τον τροπον, οιον τε φησι τους γεγεννημενους 
εξαμαρτησαι· κατα δε τον δευτερον, αμηχανον, απαξ θεωθεισης της 
γνωμης(284) και προαιρεσεως. Τον ουν Αποστολον, κατα τουτον της 
γεννησεως  τον  τροπον  φαναι,  τον  γεγεννημενον  εκ  του  Θεου, 
αμαρτιαν μη ποιειν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ζ΄.

Τι εστιν,  "Εις τουτο γαρ και νεκροις ευηγγελισθη, ινα κριθωσι 
μεν κατα ανθρωπον σαρκι, ζωσι δε κατα θεον πνευματι·" Πως 
οι νεκροι σαρκι κρινονται;

Αποκρισις.
Εθος εστι τη Γραφη τους χρονους μεταλλασσειν, και εις αλληλους 

μεταλαμβανειν·  και  τον  μελλοντα  ως  παρωχηκοτα,  και  τον 
παρωχηκοτα ως μελλοντα· και τον ενεστωτα, εις τον προ αυτου και 
μετ’ αυτον χρονον εκφωνειν, ως εστι δηλον τοις αυτης πεπειραμενοις. 
Φασιν ουν τινες, νεκρους λεγειν ενταυθα την Γραφην, τους προ της 
επιδημιας  του  Χριστου  τελειωθεντας  ανθρωπους·  οιον,  τους  εν  τω 
κατακλυσμω, τους εν τω χρονω της πυργοποιιας, τους εν Σοδομοις, 
τους εν Αιγυπτω, και τους αλλους τους κατα διαφορους καιρους τε και 
τροπους,  την  πολυτροπον  δικην,  και  τας  εξαισιας  επαγωγας  των 
θειων  κριματων  δεξαμενους.  Οιτινες  ουχ  υπερ  αγνοιας  Θεου 
τοσουτον,  οσον  της  εις  αλληλους  παροινιας  την  δικην  ετισαν·  οις 
ευηγγελισθαι  λεγει  το  μεγα  της  σωτηριας  κηρυγμα,  κριθεισιν  ηδη 
σαρκι  κατα  ανθρωπον·  τουτεστιν  απολαβουσι  των  εις  αλληλους 



εγκληματων την δικην, δια της εν σαρκι ζωης, ινα ζησωσι κατα Θεον 
πνευματι,  τουτεστι  ψυχη·  δεχομενοι  κατα  τον  αδην  οντες  της 
θεογνωσιας το κηρυγμα, δια του και νεκρους σωσαι κατελθοντος εις 
αδην Σωτηρος πιστευσαντας. Υπερ δε του νοηθηναι τον τοπον, ουτως 
εκλαβωμεν·  Εις  τουτο  γαρ  και  νεκροις  ευηγγελισθη,  κριθεισι  κατα 
ανθρωπον σαρκι, ινα ζησωσι κατα Θεον πνευματι.

Η παλιν νεκρους λεγει τυχον επικεκρυμμενως, τους την νεκρωσιν 
του Ιησου εν τω σωματι περιφεροντας, οις εικοτως κατα αληθειαν, δι’ 
αυτων των εργων δεδοται το θειον Ευαγγελιον· ειπερ το Ευαγγελιον 
σαρκικης μεν εισηγειται  ζωης αρνησιν,  πνευματικης  δε  ομολογιαν· 
τους αει μεν κατα ανθρωπον, λεγω δε την ανθρωπινην εν σαρκι κατα 
τον αιωνα τουτον ζωην, αποθνησκοντας, ζωντας δε κατα Θεον μονω 
τω πνευματι, κατα τον θειον Αποστολον και τους αμφ’ αυτον· τους 
ζωντας μεν ουδαμως ιδιαν ζωην, ζωντα δε τον Χριστον εν εαυτοις, 
κατα μονην εχοντας την ψυχην. Ουτως οι δια τον Θεον εν τω αιωνι 
τουτω  νεκροι,  σαρκι  κρινονται,  θλιψεις  και  βασανους  πολλας  και 
στενοχωριας εχοντες και διωγμους, και μυρια πειρασμων ειδη μετα 
χαρας υπομενοντες.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Η΄.
Επειδη παλιν λεγει ο αγιος Ιωαννης· "Ο Θεος φως εστι·" και μετ’ 
ολιγα παλιν·" Εαν εν τω φωτι περιπατωμεν, ως αυτος εστιν εν 
τω φωτι· "πως και φως ο αυτος λεγεται και εν τω φωτι ειναι, ως 
αλλος εν αλλω; 
Αποκρισις.
 (285) Ο κατ’ ουσιαν αληθως φως υπαρχων Θεος, εν τοις εν αυτω 

δια των αρετων περιπατουσιν εστιν αληθως φως γενομενος. Ωσπερ 
ουν το κατα μεθεξιν φως, ως οι αγιοι παντες, δια φιλοθειας εν τω κατ’ 
ουσιαν γινονται φωτι, ουτω το κατ’ ουσιαν εν τω κατα μεθεξιν φωτι 
δια φιλανθρωπιαν γινεται φως. Εαν ουν εσμεν κατα την αρετην και 
την  γνωσιν  ως  εν  φωτι  τω  Θεω,  και  αυτος  ο  Θεος  εν  τω  μιμησει 
γινεται φωτι, ως εν εικονι αρχετυπον· η μαλλον φως εστιν ο Θεος και 
Πατηρ,  εν  φωτι  δηλαδη  τω  Υιω  και  αγιω  Πνευματι,  ουκ  αλλο  και 
αλλο, και αλλο φως υπαρχων· αλλα κατ’ ουσιαν εν και το αυτο, κατα 
τον της υπαρξεως τροπον τρισσοφαες. 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ Θ΄ .



Τι  λεγει  παλιν  ο  αγιος  Ιωαννης·  "Αδελφοι,  νυν  τεκνα  Θεου 
εσμεν, και ουπω εφανερωθη τι εσομεθα;" Πως ο αγιος Παυλος 
λεγει· " Ημιν δε απεκαλυψεν ο Θεος δια του Πνευματος· το γαρ 
Πνευμα παντα ερευνα, και τα βαθη του Θεου." Πως δε και τα 
τοιαυτα φιλοσοφει περι του, τι εσομεθα;
Αποκρισις.
Ο μεν ουν αγιος ευαγγελιστης Ιωαννης, τον τροπον της μελλουσης 

των γενομενων ενταυθα τεκνων του Θεου δια των κατα την πιστιν 
αρετων  θεωσεως,  ηγνοηκεναι  λεγει,  μηπω  φανερωθεισης  της 
αυθυπαρκτου κατα το ειδος των μελλοντων αγαθων υποστασεως. Δια 
πιστεως  γαρ  ενταυθα  περιπατουμεν,  ου  δια  ειδους.  Ο  δε  αγιος 
Παυλος,  τον  επι  τοις  μελλουσιν  αγαθοις  θειον  σκοπον  λεγει,  δι’ 
αποκαλυψεως ειληφεναι·  ου  μην αυτον επεγνωκεναι  τον  κατα τον 
θειον  σκοπον  της  εκθεωσεως  τροπον.  Διο  λεγει  σαφως  εαυτον 
ερμηνευων· Κατα σκοπον διωκω, προς το βραβειον της ανω κλησεως· 
γνωναι δηλονοτι θελων εκ του παθειν τον τροπον της κατ’ ενεργειαν 
εκπληρωσεως  του  θειου,  και  αυτω  δι’  αποκαλυψεως  ενταυθα 
γνωσθεντος  σκοπου,  της  εκ  θεωτικης  των  αξιουμενων  δυναμεως. 
Συναδουσιν  ουν  οι  αποστολοι,  δια  της  δοκουσης  εναντιοφανους 
διδασκαλιας  αλληλοις  συμπνεοντες,  ως  υφ’  ενος  και  του  αυτου 
κινουμενοι Πνευματος. Ο μεν γαρ, του τροπου της μελλουσης κατα 
την  χαριν  θεωσεως  ομολογει  την  αγνοιαν·  ο  δε,  του  σκοπου 
μεγαλοφυως εισηγειται την ειδησιν. Οτι δε ταυτης εχεται της γνωμης 
ο αγιος Αποστολος, αυτος εαυτου δια παντων των θειων αυτου λογων 
μαρτυς  καθεστηκεν·  ποτε  μεν,  πασαν  καταργηθησεσθαι  φασκων 
γνωσιν  και  προφητειαν·  ποτε  δε,  ουπω  λογιζομενος  εαυτον 
κατειληφεναι· ποτε δε, δι’ εσοπτρου και αινιγματων βλεπειν λεγων τα 
μελλοντα·  και  ειναι  καιρον,  οτι  τω  προσωπω  προς  προσωπον  των 
ελπιζομενων μεγαλης(288) και υπερ νοησιν απολαυσει χαριτος· ποτε 
δε ακ μερους γινωσκειν ομολογων, και εκ μερους προφητευειν· ποτε 
δε, χρηναι αυτον γνωσεσθαι, καθως και επεγνωσθη, διαρρηδην βοων· 
ως ουπω δηλονοτι γνους το γνωσθησομενον· και συντομως ειπειν το, 
Οταν ελθη το τελειον, το εκ μερους καταργηθησεται, τω Αποστολω 
ειρημενον,  ταυτον  ειναι  μοι  φαινεται  τω,  Ουπω  εφανερωθη  τι 
εσομεθα, λεχθεντι τω Θεολογω· 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ι΄.



Ει  ο φοβουμενος ου τετελειωται εν τη αγαπη, πως ουκ εστιν 
υστερημα τοις  φοβουμενοις  αυτον.  Εαν  ουκ εστιν  υστερημα, 
δηλον οτι τετελειωται· πως ουν ο φοβουμενος ου τετελειωται;
Αποκρισις.
Η  καλη  των  θειων  Γραφων  ευταξια,  κατα  τον  σωστικον  του 

Πνευματος θεσμον, των απο της εκτος κατα τα παθη πληθυος επι την 
θειαν  ενοτητα  κινουμενων  τους  βαθμους  διοριζουσα,  τους  μεν 
εισαγομενους, και επι τα προπυλα που τυγχανοντας της θειας αυλης 
των αρετων, φοβουμενους εκαλεσε· τους δε κτησαμενους συμμετρον 
εξιν  των  κατα  την  αρετην  λογων  τε  και  τροπων,  οιδεν  ονομαζειν 
προσκοπτοντας·  τους δε κατα αυτην γνωστικως ηδη γεγενημενους, 
της  των  αρετων  εκφαντικης  αληθειας  κορυφην,  προσαγορευει 
τελειους. Ουτε ουν ο φοβουμενος τον Κυριον, απεστραμμενος διολου 
την κατα την φθοραν των παθων αρχαιαν αναστροφην, και πασαν 
εαυτου  την  διαθεσιν  δια  τον  φοβον  εκδεδωκως  τοις  θειοις 
προσταγμασιν,  υστερει  τινος  καλου  των  εισαγομενοις  πρεποντων· 
καν  ουπω  την  εν  αρεταις  εξιν  εκτησατο,  και  της  εν  τοις  τελειοις 
λαλουμενης  σοφιας  γεγονε  μετοχος·  αλλ’  ουδε  ο  προκοπτων,  των 
επιβεβλημενων αυτω τω βαθμω καλων τινος υστερει· καν την αυτην 
ουπω τοις τελειοις υπερεχουσαν των θειων εκτησατο γνωσιν.

Και παλιν, οι μεν την πρακτικην ανδρικως μετιοντες φιλοσοφιαν, 
φοβου  και  μνημης  των  μελλοντων  θειων  δικαιωτηριων  ουπω  την 
ψυχην απολυσαντες,  νοεισθωσαν ημιν οι φοβουμενοι·  μηδενος μεν, 
κατα τον μακαριον Δαβιδ, υστερουντες καθαπαξ των υπερ αληθειας 
αγωνιζομενων  κατα  της  αντικειμενης  δυναμεως·  ομως  δ’  ουν  ετι 
λειπομενοι  της  κατα  νουν  των  τελειων  ακραιφνους  των  μυστικων 
θεαματων διαδοσεως. Οι δε της θεωρητικης ηδη μυστικως αξιωθεντες 
θεολογιας,  και  πασης  φαντασιας  υλικης  τον  νουν  καθαρον 
καταστησαντες,  και  εικονα  της  θειας  ωραιοτητος  ολην  ανελλιπως 
φερουσαν την εκμιμησιν, εστωσαν ημιν οι αγαπωντες.

Ουκ  εστιν  ουν  υστερημα  τοις  φοβουμενοις,  κατα  τον  μακαριον 
Δαβιδ, ως φοβουμενοις, καν ουκ εχη το πληρες και τελειον της αμεσου 
προς τον λογον (288) ενωσεως κατα το ισον τοις αγαπωσι τον Κυριον, 
ο  φοβουμενος.  Εκαστος  γαρ  εν  τω  ιδιω  ταγματι,  κατα  την 
ηφωρισμενην  αυτω μονην,  εχει  το  τελειον·  καν αλλος αλλου κατα 
ποιον η ποσον της πνευματικης ηλικιας εστιν υψηλοτερος. Επειδη δε 
διττος εστιν ο φοβος, κατα το· Φοβηθητε μαλλον τον δυναμενον και 



ψυχην και σωμα απολεσαι εν γεεννη· και κατα το· Ο φοβος Κυριου 
αγνος, διαμενων εις αιωνα αιωνος· και· Μεγας, και φοβερος εστιν επι 
παντας τους περικυκλω αυτου· ζητητεον, πως εξω βαλλει τον φοβον η 
αγαπη,  ειπερ  εις  αιωνα  αιωνος  διαμενει·  πως  δε  φοβερος  εστι 
διαμενων  ο  Θεος,  εις  τους  απειρους  αιωνας  επι  παντας  τους 
περικυκλω  αυτου;  Η  μαλλον,  επειδη,  καθως  εφην,  διττος  εστιν  ο 
φοβος, ο μεν αγνος, ο δε ουχ αγνος· οιον, ο μεν επι πλημμελημασι 
κατ’ εκδοχην κολασεως συνισταμενος φοβος, αιτιαν εχων της οικειας 
γενεσεως  την  αμαρτιαν,  ως  ουχ  αγνος,  ουκ  εσται  διαπαντος·  τη 
αμαρτια  δια  της  μετανοιας  συναφανιζομενος·  ο  δε  αγνος  φοβος,  ο 
διχα της επι πλημμελημασι μνημης αει συνεστως, ουκ απογεννησεται 
ποτε·  διοτιπερ  ουσιωδως.  Εμπεφυκε  πως  τω  Θεω  προς  την  κτισιν, 
ποιουμενος εκδηλον αυτου πασι την φυσικην αιδεσιμοτητα της υπερ 
πασαν βασιλειαν τε και δυναμιν υπεροχης. Ο τοινυν μη φοβουμενος 
τον Θεον ως κριτην, αλλ’ αιδουμενος αυτον δια την υπερβαλλουσαν 
της απειρου δυναμεως υπεροχην, ουκ εχει δικαιως υστερημα, τελειος 
υπαρχων εν τη αγαπη, μετ’ αιδους και της πρεπουσης σεβασμοτητος 
αγαπων  τον  Θεον·  και  ουτος  εστιν  ο  κτησαμενος  τον  διαμενοντα 
φοβον εις αιωνα αιωνος, και ουκ εσται αυτω υστερημα το παραπαν 
ουδεν.

Συναδουσιν ουν αλληλοις  ο  τε προφητης και  ο  ευαγγελιστης·  ο 
μεν,  λεγων  μη  ειναι  τοις  κατα  τον  αγνον  φοβον  τον  Κυριον 
φοβουμενοις  υστερημα·  ο  δε,  τον  φοβουμενον,  ως  κριτην,  δια  την 
ερρυπωμενην συνειδησιν, μη ειναι τελειον εν τη αγαπη· κατα ταυτην 
την εκδοχην λοιπον, και επι παντας τους περικυκλω αυτου φοβερος 
εστιν  ο  Θεος·  ως  εγκεκραμενην  φοβω  ποιων  την  των  αγαπωντων 
αυτον, και περι αυτον γενησομενων, αγαπην. Φοβου γαρ καθ’ εαυτην 
κεχωρισμενη  η  αγαπη,  εις  καταφρονησιν  πεφυκεν  ως  τα  πολλα 
μεταπιπτειν·  μη  οιον  στομουμενης  φοβω  της  εξ  αυτης  τικτομενης 
φυσικως παρρησιας· τι δε βουλεται το, περικυκλω αυτου, λεγομενον, 
ει δοκει, κατανοησωμεν.

Ο γαρ κυκλουμενος και εμπροσθεν, και οπισθεν, και εκ δεξιων, και 
εξ αριστερων εχει  τους περικυκλουντας αυτον. Επειδη τοινυν και ο 
Κυριος εχει τους περικυκλουντας, νοησωμεν τους μεν οπισω, τους δια 
των εντολων κατα την πρακτικην αρετην (292) αμεπτως οπισω Κυριου 
του Θεου πορευθεντας τους εξ  αριστερων δε,  τους την φυσικην εν 
πνευματι  θεωριαν  μετα  της  των  κριματων  ευσεβους  αναληψεως 



κατορθωσαντας. Φησι γαρ περι της Σοφιας η των Παροιμιων βιβλος· 
Εν δε τη αριστερα αυτης, πλουτος και δοξα· τους εκ δεξιων δε, τους 
καθαραν  αισθητης  φαντασιας  δεξαμενους  την  αυλον  γνωσιν  των 
νοητων· εν γαρ τη δεξια αυτης, φησιν, ετη ζωης· τους δε εμπροσθεν 
τους  δι’  υπερβαλλουσαν  περι  το  θειον  καλλος  ερωτικην  της  κατα 
νοουν  εφεσεως  ζεσιν,  αξιωθεντας  της  προσωπον  προς  προσωπον 
απολαυσεως.  Ει  δε  και  αλλος  εστι  περι  τουτου  μειζων  λογος  και 
υψηλοτερος, υμιν και τοις καθ’ υμας θειοις ανδρασιν εστι ληπτος.

ΣΧΟΛΙΟΝ.
α΄. Διττον ειναι φησι τον φοβον, τον μεν αγνον, τον δε ουχ αγνον· 

επειδη των ανθρωπων, οι μεν εισιν αμαρτωλοι, οι δε δικαιοι· ων οι μεν 
δικαιοι, δια το καθαρον και αρρυπον της συνειδησεως τον πρωτον εν 
εαυτοις φυλαττουσι προς το Θειον φοβον, αιδουμενοι τουτον δια την 
υπερβαλλουσαν  υπεροχην  της  αυτου  απειρου,  δυναμεως·  οι  δε 
αμαρτωλοι, κατα τον δευτερον φοβον, απεκδεχομενοι παρ’ αυτου τας 
επι πλημμελημασι τιμωριας. Και τον μεν αγνον φοβον διαμενειν αει 
και ανεξαλειπτον ειναι, κατα το, Ο φοβος Κυριου αγνος, διαμενων εις 
αιωνα αιωνος· τον δε ουχ αγνον, εξιτηλον ειναι και ανεπιμονον, δια 
της  μετανοιας  αφανιζομενον.  Τον  μεν  ουν  Αποστολον,  μη  τελειον 
ειναι φαναι τον φοβουμενον εν τη αγαπη, κατα τον ουχ αγνον φοβον· 
τον δε Προφητην, μη ειναι, υστερημα τοις φοβουμενοις τον Κυριον, 
κατα τον αγνον φοβον.

 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΑ΄.

Τις  η  αρχη  των  μη  τηρησαντων  αυτην  αγγελων,  και  τι  το 
οικητηριον  ο  απελιπον;  και  τινες  οι  αιδιοι  δεσμοι;  και  τις  ο 
ζοφος,  υφ’  ον  τετηρηνται;  και  τι  εν  τη  κρισει  της  μεγαλης 
ημερας πεισονται;
Αποκρισις.
Ο μεν ακριβης περι τουτων λογος, τοις αποστολικοις την διανοιαν 

μονοις εστω τετηρημενος,  τοις αμεσως παρα του Λογου διδαχθεισι, 
την τε των οντων γνωσιν αψευδη, και της επι τοις ουσι σαφως (σοφης) 
προνοιας την αγαθην και δικαιαν διεξαγωγην· οια μηδεν εαυτων και 
του Λογου κατα νουν αφεισι κωλυτικον διατειχισμα. Οσον δ’ ουν εις 
εμε  φθανει  τον  κατω,  και  πολλα  εχοντα  της  του  Λογου  προς  με 
κωλυματα  διαβασεως,  αρχη  των  μη  τηρησαντων  αυτην  αγγελων 



εστιν, ο λογος τυχον, καθ’ ον εκτισθησαν· η η δοθεισα προς εκθεωσιν 
αυτοις κατα χαριν φυσικη δυναστεια· η παλιν, η κατα την αξιαν της 
χαριτος ταξις της στασεως· το δε οικητηριον εστιν, η ο ουρανος, η η 
κατα  την  εξιν  των  υπερ  εννοιαν  αγαθων  σοφια,  ην  οικειν 
εδημιουργηθησαν· οιδε γαρ και σοφιαν οικον ονομαζειν ο λογος· η η 
φρουρητικη  των  δοθεντων  αυτοις  φυσικων  τε  και  (293)  επικτητων 
αγαθων  επισκοπη  της  αχραντου  θεοτητος,  ην  απελιπον 
τυραννησαντες·  αιδιοι  δε  δεσμοι  εισιν,  η  κατα  γνωμην  αυτων 
παντελης τε και διηνεκης περι το καλον ακινησια, καθ’ ην ουδαμως 
ουδε  ποτε  θειας  ανεσεως  απολαυουσιν·  η  παλιν,  η  δια  την  ημων 
σωτηριαν  της  καθ’  ημων  μανιας  αυτους  επεχουσα  προβηναι  της 
αυτων  πονηριας  τα  καθ’  ημων  μηχανηματα·  ζοφος  δε  εστιν,  η 
παντελης και ολοκληρος της θειας αγνοια χαριτος·  καθ’  ην διολου 
γνωμικως  ποιωθεντες,  της  μακαριας  και  παμφαους  του  ακηρατου 
φωτος  εστερηνται  διαδοσεως·  περι  το  μη  ον,  πασαν  την  δοθεισαν 
αυτοις  κατα  φυσιν  νοεραν  δυναμιν  αναλωσαντες.  Τι  δε  πεισονται 
κατα την φοβεραν ημεραν της κρισεως, μονος οιδεν ο δικαιος Κριτης, 
ο κατ’ αξιαν εκαστω δικαιαν αφοριζων την αμοιβην, και τω μετρω της 
κακιας  ισον  πρεποντως  το  ειδος  διανεμων  της  κρισεως·  και 
προσφορον  την  επ’  αιωσιν  ατελευτητοις  ψηφον  συνεκφερων  μετα 
δικαιοσυνης, τοις αγαθοις αυτου δογμασιν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΒ΄.
Τις ο απο της σαρκος εσπιλωμενος χιτων.
Αποκρισις. 
Ο πολλοις πλημμελημασι των εκ της σαρκος παθων (παθηματων) 

κεκηλιδωμενος  βιος,  χιτων  εστιν  εσπιλωμενος.  Ως  εκ  τινος  γαρ 
ενδυματος της κατα τον βιον αναστροφης εκαστος των ανθρωπων 
διαφαινεσθαι  πεφυκεν,  ειτε  δικαιος,  ειτε  αδικος·  ο  μεν,  χιτωνα 
καθαρον εχων, τον εναρετον βιον· ο δε, πονηροις εσπιλωμενην εργοις 
την ζωην κεκτημενος. Η μαλλον, εσπιλωμενος απο της σαρκος εστι 
χιτων,  η  κατα  συνειδησιν  μορφουσα  δια  της  μνημης  των  εκ  της 
σαρκος πονηρων κινηματων τε και ενεργηματων την ψυχην εξις τε 
και διαθεσις· ην ορωσα δια παντος καθαπερ χιτωνα τινα περι εαυτην, 
δυσωδιας  πληρουται  παθων.  Ως  γαρ  απο  του  πνευματος  δια  των 
αρετων αλληλαις κατα λογον συνυφαινομενων,  αφθαρσιας γινεται 
καλη και επιδοξος· ουτω και απο της σαρκος, των παθων αλληλοις 



κατα την αναλογιαν συνυφαινομενων, γινεται τις χιτων ακαθαρτος 
και  εσπιλωμενος,  εξ  εαυτου  δεικνυς  γνωριμον  την  ψυχην,  μορφην 
αλλην αυτη και εικονα παρα την θειαν ενθεμενος.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΓ΄.
Τι  εστι,  "Τα  γαρ  αορατα  αυτου  απο  κτισεως  κοσμου  τοις 
ποιημασι νοουμενα καθοραται· η τε αιδιος αυτου δυναμις και 
θειοτης;  "Τινα  τα  αορατα  του  Θεου,  και  τις  η  αιδιος  αυτου 
δυναμις και θειοτης;
Αποκρισις.
Οι  των οντων λογοι  προκαταρτισθεντες  των αιωνων (296)  Θεω, 

καθως οιδεν αυτος, αορατοι οντες· ους και αγαθα θεληματα καλειν 
τοις  θειοις  εθος  εστιν  ανδρασιν·  απο  των  ποιηματων  νοουμενοι 
καθορωνται. Παντα γαρ τα ποιηματα του Θεου κατα φυσιν μετα της 
δεουσης επιστημης γνωστικως υφ’ ημων θεωρουμενα, τους καθ’ ους 
γεγενηνται λογους κρυφιως ημιν απαγγελλουσι, και τον εφ’ εκαστω 
ποιηματι θειον σκοπον εαυτοις συνεκφαινουσι· καθ’ ο και Οι ουρανοι 
διηγουνται δοξαν Θεου, και το στερεωμα την των χειρων αναγγελλει 
ποιησιν. Αιδιος δε δυναμις εστι και θειοτης, η συνεκτικη των οντων 
προνοια, και η κατα ταυτην εκθεωτικη των προνοουμενων ενεργεια.

Η ταχα τα αορατα του Θεου εισιν ουκ αλλο τι  παρα την αιδιον 
αυτου δυναμιν και θειοτητα, εχουσαν διαπρυσιως κηρυκας τας των 
γεγονοτων  υπερφυεις  μεγαλοπρεπειας.  Ως  γαρ  εκ  των  οντων  τον 
κυριως οντα Θεον οτι εστι πιστευομεν· ουτως και εκ της των οντων 
ουσιωδους  κατ’  ειδος  διαφορας,  την  κατ’  ουσιαν  εμφυτον  αυτου 
σοφιαν  υφεστωσαν,  και  των  οντων  συνεκτικην  διδασκομεθα.  Και 
παλιν,  εκ  της  ουσιωδους  κατ’  ειδος  των οντων  κινησεως,  την  κατ’ 
ουσιαν  εμφυτον  αυτου  ζωην  υφεστωσαν,  και  των  οντων 
συμπληρωτικην μανθανομεν· εκ της κατα την κτισιν σοφης θεωριας, 
τον  περι  της  αγιας  Τριαδος,  Πατρος  λεγω,  και  Υιου  και  αγιου 
Πνευματος, λογον λαμβανοντες· Θεου γαρ αιδιος εστιν ως ομοουσιος 
δυναμις  ο  Λογος,  και  θειοτης  αιδιος  το  Πνευμα  αγιον.  Κατακριτοι 
τοιγαρουν οι μη συνδιδαχθεντες εκ της των οντων θεωριας, την αιτιαν 
των οντων, και τα κατα φυσιν της αιτιας ιδια, την δυναμιν λεγω, και 
την θειοτητα. Βοα τοινυν η κτισις δια των εν αυτη ποιηματων, και οιον 
απαγγελλει  τοις  νοερως  δυναμενοις  ακουειν,  την  ιδιαν  αιτιαν 
τριαδικως  υμνουμενην·  λεγω  δε  τον  Θεον  και  Πατερα,  και  την 



αφραστον  αυτου  δυναμιν  και  την  θειοτητα,  ηγουν  τον  μονογενη 
Λογον και το Πνευμα το αγιον. Ταυτα γαρ εστι τα αορατα του Θεου 
τα απο της κτισεως του κοσμου νοησει καθορωμενα.

ΣΧΟΛΙΟΝ.
α΄. Οτι εκ των οντων, φησι, των οντων γινωσκομεν αιτιον· και εκ 

της  διαφορας των οντων την  ενυποστατον  του  οντος  διδασκομεθα 
σοφιαν· και εκ της των οντων φυσικως κινησεως,  την ενυποστατον 
του οντος μανθανομεν ζωην, την των οντων ζωοποιον δυναμιν,  το 
Πνευμα το αγιον.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΔ΄ .
Τι εστι, "Και εσεβασθησαν και ελατρευσαν τη κτισει παρα τον 
Κτισαντα;" Τι εστι σεβας, και τι εστι λατρεια;
Αποκρισις.
Σεβας εστιν η μετα πιστεως προσκυνησις του Θειου· λατρεια δε, η 

δια των εργων θεραπεια. Τουτο δε το σεβας, ηγουν την πιστιν, επι την 
κτισιν  μεταβιβασαντες  οι  ανθρωποι,  παρα  τον  Κτισαντα  (297) 
προσκυνησαν  [Fr.  προσεκυνουν],  πιστευοντες  δαιμονιοις·  και 
ελατρευον,  την  δια  των  πονηρων  εργων  αυτοις  θεραπειαν 
προσαγοντες. Ημεις δε τον Θεον σεβοντες, δια της εις αυτον Πιστεως, 
σπουδασωμεν και λατρειαν αυτω προσαγειν καθαραν, την δια των 
αρετων τετελειωμενην πολιτειαν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΕ΄ .

Τι εστι,  "Το γαρ αφθαρτον σου Πνευμα εστιν εν πασι· διο τους 
παραπιπτοντας,  κατα  μικρον  ελεγχεις." Ει  περι  του  αγιου 
Πνευματος  λεγει,  πως  εις  ασυνετον  καρδιαν  σοφια  ουκ 
εισελευσεται, ουδε κατοικησει εν σωματι καταχρεω αμαρτιαις; 
εσημειωσαμεθα  (Fr.  εσημειωσαμην)  δε  τουτο,  δια  το  απλως 
ειπειν, " Εν πασιν."
Αποκρισις.
Το Πνευμα το αγιον, ουδενος απεστι των οντων· και μαλιστα των 

λογου καθοτιουν μετειληφοτων· Συνεκτικον γαρ υπαρχει της εκαστου 
γενεσεως, οτι Θεος και Θεου Πνευμα κατα δυναμιν προνοητικην δια 
παντων χωρουν, και τον εν εκαστω κατα φυσιν λογον ανακινουν, και 
δι’  αυτου προς συναισθησιν  των πλημμελως παρα τον θεσμον της 
φυσεως πεπραγμενων αγον το αισθανομενον· τον την προαιρεσιν (Fr. 
και  την  προαιρ.)  ευεικτον  εχοντα  προς  υποδοχην  των  εκ  φυσεως 



ορθων  λογισμων.  Αμελει  τοι  πολλους  ευρισκομεν  και  των  αγαν 
βαρβαρων και νομαδων ανθρωπων, καλοκαγαθιας μεταποιουμενους, 
και τους ανεκαθεν κρατησαντας τους εν αυτοις θηριωδεις αθετουντας 
νομους. Ουτω μεν ουν εν πασιν απλως εστι το Πνευμα το αγιον.

Προσδιωρισμενως δε και κατ’ αλλην επινοιαν εστιν εν πασι τοις 
κατα  νομον  ως  νομοθετικον,  και  προαγορευτικον  μελλοντων 
μυστηριων,  εμποιουν  αυτοις,  αισθησιν  μεν  της  των  εντολων 
παραβασεως,  επιστημην  δε,  της  προαγορευθεισης  (Reg.  et  Fr. 
προσαγορ.)  κατα  Χριστον  τελειοτητος·  οθεν  κακ  τουτων  πολλους 
ευρισκομεν,  τους  μεν  παλαιαν  και  εν  σκιαις  κειμενην 
καταλιμπανοντας  λατρειαν,  προς  δε  την  νεαν  και  μυστικην 
προθυμως μεταβαλλομενους. 

Εστι δε προς τοις ειρημενοις τροποις, και εν πασι τοις το θειον και 
θεοποιον οντως ονομα του Χριστου κληρωσαμενοις δια της πιστεως, 
ου μονον ως φρουρητικον,  και  προνοητικως λογου του κατα φυσιν 
ανακινητικον·  και  ως  δεικτικον  της  των  εντολων  παραβασεως  και 
φυλακης, και της κατα Χριστον εξαγγελτικον προαγορευεσεως. Αλλα 
και  ως  δημιουργον  της  κατα  χαριν  δια  της  πιστεως  δοθεισης 
υιοθεσιας. Ως γαρ σοφιας ποιητικον εν μονοις εκεινοις γινεται, τοις 
κατα  ψυχην  και  σωμα  καθαρθεισι  δια  της  των  εντολων  ακριβους 
συνασκησεως,  ως  οικειοις  προσομιλουν,  δια  της  απλης  και  αυλου 
γνωσεως (Fr. Ορα τις η απλη και αυλος γνωσις), και τον νουν αυτων 
ταις αχραντοις των αρρητων νοησεσι προς εκθεωσιν εκτυπουν.

Εστι ουν εν πασι μεν απλως, καθ’ ο παντων εστι συνεκτικον και 
προνοητικον,  και  των  φυσικων  σπερματων  ανακινητικον· 
προσδιωρισμενως δε, και εν (300) πασι τοις εν νομω, καθοτι της των 
εντολων  εστιν  υποδεικτικον  παραβασεως,  και  της  κατα  Χριστον 
προαγορευθεισης  επαγγελιας  φωτιστικον·  Εν  δε  πασι  τοις  κατα 
Χριστον, προς τοις ειρημενοις, ως υιοθετικον· ως δε σοφιας ποιητικον, 
εν  ουδενι  των  ειρημενων  εστιν  απλως,  πλην  των  συνιεντων,  και 
εαυτους  δια  της  ενθεου  πολιτειας  αξιους  ποιησαμενων  της  αυτου 
θεωτικης  ενοικησεως.  Πας  γαρ  μη  ποιων  τα  θεια  θεληματα,  καν 
πιστος  εστιν,  ασυνετον  εχει  την  καρδιαν,  ως  πονηρων  λογισμων 
εργαστηριον,  και  το  σωμα  καταχρεων  αμαρτιαις,  ως  διαπαντος 
μολυσμοις παθων συνεχομενον.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ιστ΄ . 
Τις ο χωνευτος μοσχος, και δια τι μοσχον ενικος λεγει· το δε, 
"Ουτοι  οι  θεοι  σου,  Ισραηλ" πληθυντικως.  Και  τι  το, 
λεπτυνθηναι  και  διασπαρηναι  υπο  το  υδωρ·  και  τινα  τα 
ενωτια, και τα εξης κοσμια;
Αποκρισις.
Ο κατα τον Ισραηλ εξ Αιγυπτου της αμαρτιας εξερχομενος νους, 

και  συνεξιουσαν εχων εαυτω της  καθ’  αμαρτιαν πλανης,  καθαπερ 
εκτυπωματα  κακιας  εν  τη  διανοια  την  φαντασιαν,  επαν  μικρον 
αμελησας απολειφθη της λογικης διακρισιας, ως παλαι του Μωυσεως 
ο Ισραηλ, την αλογιστον καθαπερ μοσχον, και παντων μητερα των 
παθων  εξιν  υφιστησιν·  ως  μεν  ενωτια,  τους  λογους  ους  ειληφε 
φυσικως περι θεολογιας εκ της των οντων ευσεβους κατανοησεως· ως 
δε περιτραχηλιους κοσμους, τας εκ της φυσικης θεωριας εγγινομενας 
αυτω θεοπρεπεις  περι  των οντων δοξας·  ως δε  ψελλια χειρων,  τας 
κατα  την  πρακτικην  των  αρετων  φυσικας  ενεργειας  χωνευων  εν 
καμινω, τη διαπυρω ζεσει της του θυμου και της επιθυμιας εμπαθους 
διαθεσεως·  και  κατα  την  προαποκειμενην  τη  διανοια  του  κακου 
φαντασιαν τε και μορφην, δι’ ενεργειας αυτης την αει σκεδαστην, και 
συνδιασκεδαζουσαν εαυτη τον αυτην διαπραττομενον νουν, και της 
περι την αληθειαν ενικης ταυτοτητος, αυτον διατεμνουσαν· και περι 
πολλας  και  απαγεις  διαχεουσαν  των  ουκ  οντων φαντασιας  τε  και 
δοξας, αλογιστον εξιν συνιστησιν, ην λεαινει και σπειρει υπο το υδωρ 
η  του  θειου  Λογου  παρουσια,  τη  λεπτοτητι  της  θεωριας  το  προς 
αισθησιν κατ’ επιφανειαν εν τοις παθεσι παχος τη διανοια λεαινουσα, 
και  την  εις  αλληλας  των  φυσικων  δυναμεων  γενομενην  κατα  το 
παθος μεταβολην τε και συγχυσιν, ευκρινως διαστελλουσα, και προς 
την οικειαν παλιν αρχην της γνωσεως επαναγουσα. Τουτο γαρ το υπο 
το υδωρ σπειραι μοι νοειται (al.  νενοηται)·  πασαν μεν ουν την των 
ιστορουμενων  κατα  τον  τοπον  (Fr.  τυπον)  εν  τουτοις  συντεμων, 
παρεθετο την θεωριαν ο λογος. Ινα δε σαφεστερον γενηται το χωριον, 
οριστικως εκαστον, ει δοκει, θεωρησωμεν.

Μοσχος  ουν  εστι  χωνευτος,  η  των  κατα  φυσιν  δυναμεων  εις 
αλληλας φυρσις και συγχυσις· η μαλλον (301) συνοδος εμπαθης και 
αλογιστος,  και  της  αλογιστου  των  παρα  φυσιν  παθων  ενεργειας 
αποτελεστικη. Εις δε μοσχος, οτι μια κακιας εξις,  εις πολλα κακιας 
ειδη διασκεδαζομενη· μοσχος δε, δια το καρτερικον και φιλοπονον, και 



γεωργικον, και οιον αναδοτικον και επινοητικον, ως εν μηρυκισμω της 
περι  τα  παθη  κακης  διαθεσεως·  χωνευτος  δε,  οτι  κατ’  ειδος  της 
προαποκειμενης  τη  διανοια  κακης  φαντασιας,  η  των  παθων  εξις 
αποτελειται  και  ενεργεια.  Το  δε·  Ουτοι  οι  θεοι  σου,  πληθυντικως 
ειρημενον,  επειδη σκεδαστον φυσει  το κακον υπαρχει  και αστατον, 
και  πολυμορφον  και  διαιρετικον.  Ει  γαρ  φυσει  το  καλον  εστιν 
ενοποιητικον των διηρημενων και συνεκτικον, το κακον δηλονοτι των 
ηνωμενων  εστι  διαιρετικον  τε  και  φθαρτικον.  Ενωτια  δε,  οι  περι 
θεολογιας φυσικως τω νω ενυπαρχοντες εκ της των οντων ευσεβους 
κατανοησεως τυγχανουσι λογοι. Οι δε περι τον τραχηλον κοσμοι εισι, 
τα  κατα  την  φυσικην  θεωριαν  ορθα  περι  των  οντων  δογματα·  τα 
ψελλια, η κατα την πραξιν εστιν ενεργεια των αρετων.

Η  παλιν  ενωτια  εστιν  ο  εμφυτος  λογος.  Λογου  γαρ  το  ους 
συμβολον.  Περιτραχηλιος  δε κοσμος εστι  το θυμικον·  αναστηματος 
γαρ και τυραννιδος τυπος ο τραχηλος. Ψελλια δε χειρων, η επιθυμια, 
δια της καθ’ ηδονας μηνυομενη πραξεως. Απερ παντα κατα την περι 
εκαστου  δοθεισαν  εννοιαν  απτων  ο  νους  εις  το  πυρ  των  παθων, 
αποτελει  την  αλογον  και  ανοητον  της  αγνοιας  εξιν,  την  παντων 
μητερα των κακων. Λεπτυνει δε αυτην, οπηνικα το του παθους κατα 
την επιφανειαν προς αισθησιν παχος τη διανοια διασκοπησας ο νους, 
των ποιουντων του  παθους  την συνθεσιν,  προς  την οικειαν  αρχην 
εκαστον διελων αναγαγη, και ουτως σπειρη υπο το υδωρ· λεγω δε την 
γνωσιν της αληθειας, αγων τα διευκρινηθεντα, και της προς αλληλα 
κακης απαλλαγεντα συμπλοκης και συνθεσεως.

Οιον τι λεγω, παν παθος κατα συμπλοκην παντως αισθητου τινος, 
και  αισθησεως  και  φυσικης  δυναμεως·  θυμου  λεγω  τυχον,  η 
επιθυμιας, η λογου παρατραπεντος του κατα φυσιν, συνισταται. Εαν 
ουν το προς αλληλα κατα συνθεσιν τελος, του τε αισθητου και της 
αισθησεως,  και  της  επ’  αυτη  φυσικης  δυναμεως  θεωρησας  ο  νους, 
δυνηθη  προς  τον  οικειον  φυσει  λογον  τουτων  εκαστον  διακρινας 
επαναγαγειν, και θεωρησαι καθ’ εαυτον το αισθητον, ανευ της προς 
αυτο της αισθησεως σχεσεως, και την αισθησιν διχα της του αισθητου 
προς αυτην οικειοτητος, και την επιθυμιαν, φερε ειπειν, η αλλην τινα 
των κατα φυσιν δυναμεων, χωρις της εμπαθους επ’ αισθησει τε και 
αισθητω διαθεσεως, ως η του παθους ποια παρασκευαζει την θεωριαν 
γινεσθαι  κινησις,  ελεπτυνε  λεανας  του  μοσχου,  τουτεστι  του 
οιουδηποτε παθους συμβαινοντος την συστασιν, και υπο το υδωρ της 



γνωσεως εσπειρεν·  αφανισας  παντελως  και  αυτην  των παθων την 
ψιλην φαντασιαν, δια της προς εαυτα των αποτελουντων αυτα κατα 
φυσιν  πραγματων  αποκαταστασεως.  Γενοιτο  δε  και  ημας  τον 
χωνευτον  μοσχον  λεπτυναντας  της  (304)  ψυχης  αφανισαι,  μονην 
εχουσης  ακιβδηλον  την  θειαν  εικονα,  μηδενι  καθαπαξ  των  εκτος 
μολυνομενην.  Το  δε  φερομενον,  Και  εποτισεν  αυτο  Μωυσης  τους 
υιους  Ισραηλ,  τον  τροπον  σημαινει  της  των  παθων  καθαιρετικης 
διδασκαλιας, τοις μανθανουσι παρα των διδασκοντων διδομενον.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΖ΄ .

Ει ο Θεος τον Μωυσην απεστειλεν εις Αιγυπτον, τινι τω λογω 
τον  υπο  του  Θεου  απεσταλμενον  ο  του  Θεου  αγγελος 
αποκτειναι εζητει, και αν απεκτεινεν, ει μη σπευσασα η γυνη 
το παιδιον περιετεμεν, και δι’ εαυτης την του αγγελου ορμην 
εστησε; Και ει αναγκαια ην η περιτομη του παιδιου, δια τι προ 
του  αυτον  τον  Θεον  αποστειλαι,  μετα  ημεροτητος  ουκ 
ενετειλατο  αυτω  περιτεμειν  το  παιδιον;  Δια  τι  δε  και  οτι 
πταισμα ην, ο αγαθος αγγελος τον υπο του Θεου εις τοιαυτην 
διακονιαν αποστελλομενον, ημερως ουκ ενουθετησεν;
Αποκρισις.
Ο των γραφικων αινιγματων φοβω Θεου τον νουν διερευνωμενος, 

και μονης της θειας ενεκεν δοξης, οιον ως προκαλυμμα, περιαιρων το 
γραμμα του πνευματος, Ευρησει παντα, κατα τον της Σοφιας λογον, 
ενωπια, μηδενος ευρισκομενου κωλυμματος προς την αμεμπτον επι 
τα θεια της διανοιας κινησιν. Την μεν ουν ιστοριαν ηδη πληρωθεισαν 
σωματικως  εν  τοις  κατα  Μωσεα  καιροις,  παρησομεν·  την  δε  της 
ιστοριας  εν  πνευματι  δυναμιν,  νοεροις  κατανοησομεν  ομμασιν,  αει 
γινομενην, και τω γινεσθαι, πλεον ακμαζουσαν.

Ερημος τοινυν αφ’  ης  πεμπεται  Μωσης εις  Αιγυπτον εξαγαγειν 
τους υιους Ισραηλ, εστιν η η ανθρωπεια φυσις, η ο κοσμος ουτος, η η 
παθων εστερημενη εξις·  καθ’ ην και εν ω την δια της θεωριας των 
οντων  παιδευθεις  γνωσιν  ο  νους,  επιτροπην  δεχεται  παρα  Θεου 
κρυφιαν τε και μυστικην, κατα το αφανες της καρδιας, εξαγαγειν της 
Αιγυπτου,  λεγω  δη  της  σαρκος  και  της  αισθησεως,  καθαπερ 
Ισραηλιτας,  τα θεια των οντων νοηματα· περι  τον πηλον,  τα παθη 
λεγω της σαρκος, ανοητως πονουμενα. Ταυτην δε την θειαν ο νους 
πιστευομενος  διακονιαν μετα της  συνημμενης  αυτω συμβιου δικην 
κατα  την  γνωσιν  σοφιας,  και  του  εξ  αυτης  γεννηθεντος  ευγενους 



τροπου τε και λογισμου, της κατα τον βιον σεμνης πολιτειας, την οδον 
παντως οδευει των αρετων, την μηδαμως επιδεχομενην των εν αυτη 
βαδιζοντων στασιν· αλλ’ αεικινητον και οξυν εχοντων κατα σκοπον 
της ψυχης, προς το βραβειον της ανω κλησεως τον δρομον. Επειδη της 
αρετης η στασις, κακιας εστιν αρχη, του νου περι τι των εκατερωθεν 
τη  οδω  παρακειμενων  υλικων  εμπαθως  ασχοληθεντος·  και  τον 
καθαρον,  και  διολου  περιτετμημενον  τροπον  τε  και  λογισμον  της 
ευσεβους  αγωγης,  ακροβυστον  ποιουμενου  και  βεβηλον.  Διο  τον 
ελεγχοντα  λογον  ευθυς  ως  αγγελον  κατα  συνειδησιν  θανατον 
απειλουντα  θεωρει,  και  της  απειλης  αιτιαν  ειναι  την  κατ’  αρετην 
στασιν  (305)  διαμαρτυρομενον,  την  της  ακροβυστιας·  του  λογισμου 
περιποιητικην· ον η συνοικος τω νω δυσωπει σοφια, ψηφω τω λογω 
της  πιστεως,  ως  η  Σεπφορα  την  εγγενομενην  υλικην  τω  λογισμω 
παιδι  φαντασιαν  περιτεμνουσα,  και  πασαν αισθητης  ζωης  εννοιαν 
αποξηραινουσα. Φησι γαρ· " Εστη το αιμα της περιτομης του παιδιου·" 
τουτεστιν,  εληξεν  η  εμπαθης  ζωη  και  φαντασια  και  κινησις, 
καθαρθεντος  δια  της  σοφιας  κατα  την  πιστιν  του  μολυνθεντος 
λογισμου μεθ’ ην καθαρσιν, παυεται καθαπερ τις αγγελος ο δια της 
συνειδησεως  πληττων  τον  αμαρτανοντα  νουν,  και  ενδιαβαλλων 
αυτου παν νοημα παρα το προσηκον κινουμενον λογος. Πολλων γαρ 
επ’  αληθεια  πεπληρωται  των  αρετων  η  οδος  αγιων  αγγελων,  των 
εκαστης αρετης κατ’ ειδος ενεργητικων, φημι, λογων τε και τροπων, 
και  των  αορατων  προς  τα  καλα  συνεργουντων  ημιν  αγγελων·  και 
τους  τοιουτους  ημιν  ανακινουντων  λογισμους  [λογους  ambo 
Seguierani] . 

 Καλως  ουν  εχει  και  μεγαλοφυως  της  αγιας  Γραφης  ο  λογος, 
παριστων  αει  τα  νοουμενα  προ  των  ιστορουμενων,  εν  τοις  υγιη 
κεκτημενοις της ψυχης τα ομματα και μηδεμιαν εχων διαβολην η του 
Θεου  η  των  αγιων  αυτου  αγγελων.  Ου  γαρ  ειχε  Μωυσης 
αποστελλομενος παρα του Θεου,  κατα τον νοουμενον της Γραφης, 
ακροβυστον υιον, ητοι λογισμον. Επει αρα προσταξας αυτω προτερον 
περιτεμειν,  απεστελλεν·  ουτε  μην  ο  θειος  αγγελον  απηνης  ην, 
μηνυων τω Μωυση τον εκ της εσφαλμενης αυτω κατα την των αρετων 
οδον στασεως συμβαντα θανατον, ον η περι τον δρομον τυχον ατονια 
των αρετων υπεστησεν επισκηπτοντες γαρ και υμεις ακριβεστερον τη 
ιστορια, σαφως ευρησετε ως ου κατα την αρχην, ουτε κατα το μεσον, 
ουτε κατα το της οδου τελος,  αλλ’  εν τω καταλυματι υπαντησας ο 



αγγελος, τον υπερ του συμβαντος λεληθοτως κατα διανοιαν παθους 
ηπειλησε  θανατον·  ως,  ειγε  μη εστη του  δρομου και  κατελυσε  της 
οδοιποριας,  ουκ  αν  διεβληθη,  δεξαμενος  δια  του  αγγελου  την 
αγανακτησιν επι τη του παιδος ακροβυστια. Παρακαλεσωμεν δε τον 
Θεον,  ειπερ  εσμεν  εν  τη  οδω  των  εντολων,  κατα  πασαν  ημων 
παραβασιν του εξ αυτης θανατου μη παυσασθαι καθαπερ αγγελον 
τινα  τον  μηνυτην  κατα  συνειδησιν  αποστελλοντα  λογον  [Fr.  Mη 
παυσασθαι αποστελλοντα μηνυτην του εκ της παραβασεως θανατου 
αγγελον λογον], οπως λαβοντες αισθησιν, μαθωμεν δια της εμφυτου 
φρονησεως περιτεμνειν  καθαπερ ακροβυσιαν την κατα τον δρομον 
του βιου λεληθοτως συμβαινουσαν ημιν των παθων ακαθαρσιαν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΗ΄ .
Ει οι ποιηται του νομου δικαιωθησονται, κατα τον Αποστολον, 
πως  παλιν  λεγει·  " Οσοι  εν  νομω  δικαιουσθε,  της  χαριτος 
εξεπεσατε;"
Αποκρισις.
Ουχ  απλως  οι  ποιηται  του  νομου  δικαιωθησονται,  αλλ’  οι  του 

πνευματικου νομου, και νοουμενου πνευματικως, και κατα τον εσω 
ανθρωπον  εν  πνευματι  ποιουντες  τον  κατα  πνευμα  νομον, 
δικαιωθησονται  μη  εκπιπτοντες  της  χαριτος,  δια  την  εις  το  βαθος 
(308)της ψυχης κατα την καθαρσιν του λογου διαβασιν· οι δε κατα το 
φαινομενον  του  νομου  σωματικως  λατρευοντες,  της  θειας  παντως 
εκπιπτουσι  χαριτος,  αγνοουντες  την  τον  νουν  πασης  καθαιρουσαν 
κηλιδος  εν  χαριτι  του  πνευματικου  νομου  τελειωσιν,  και  το  τελος, 
Χριστον.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΘ΄ .
Τι εστιν· " Οσοι ανομως ημαρτον, ανομως και απολουνται· και 
οσοι  εν  νομω  ημαρτον,  δια  νομου  κριθησονται;" Και  πως  ο 
αυτος  λεγει  παλιν·  " Οτε  κρινει  ο  Θεος  τα  κρυπτα  των 
ανθρωπων κατα το Ευαγγελιον μου, δια Ιησου Χριστου; " Ει δια 
νομου κριθησονται, πως δια Ιησου Χριστου;
Αποκρισις.
Ο του Θεου Λογος Ιησους Χριστος, ως μεν παντων δημιουργος, και 

νομου του κατα φυσιν εστι ποιητης. Ως δε προνοητης και νομοθετης, 
και  του εν  τω γραμματι  σαφως,  και  του εν πνευματι,  τουτεστιν εν 



χαριτι,  νομου  εστι  δοτηρ·  Τελος  γαρ  νομου  Χριστος,  δηλονοτι  του 
γραπτου  νοουμενου  πνευματικως.  Ει  τοινυν  εις  Χριστον  ως 
δημιουργον,  προνοητην  τε  και  νομοθετην,  και  ιλασμον,  ο  τε  κατα 
φυσιν, και ο γραπτος, και ο της χαριτος συναγεται νομος, αληθευει 
φασκων ο  θειος  Αποστολος,  οτι  ο  Θεος τα κρυπτα των ανθρωπων 
μελλει  κρινειν  κατα  το  Ευαγγελιον  αυτου,  τουτεστι,  καθ’  ο 
ευαγγελιζεται· δια Ιησου Χριστου του μονογενους κατ’ ουσιαν οικειου 
Λογου, χωρων δια παντων· και τους μεν ελεγχων, τους δε προσφορως 
αποδεχομενος·  και  τοις  κατα  φυσιν  και  νομον  και  χαριν,  δια  του 
συνοντος  αυτω  κατ’  ουσιαν  μονογενους  αφραστου  Λογου,  τα  κατ’ 
αξιαν απονεμων· πασης γαρ φυσεως και παντος νομου, και θεσμου, 
και ταξεως, ο του Θεου Λογος εστι ποιητης, και των εν φυσει και νομω 
και  θεσμω  και  ταξει  κριτης·  του  γαρ  διαγορευοντος  λογου  χωρις, 
νομος  ουκ  εστιν.  Ειτε  ουν  εν  νομω  τις  κρινεται,  ως  εν  Χριστω 
κριθησεται·  ειτε  χωρις  νομου,  παλιν  εν  αυτω  παντως  κριθησεται· 
παντων γαρ των οντων, και νοουμενων και λεγομενων, εστι και αρχη, 
και μεσοτης, και τελος, ως δημιουργος ο Λογος.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ Κ΄ .

Τις η εν τω Ευαγγελιω παραλογως, οσον προς το φαινομενον, 
ξηρανθεισα  συκη;  Τις  η  ακρασια  της  πεινης,  παρα  καιρον 
επιζητουσης καρπον; Και τις η του αναισθητου καταρα;
Αποκρισις.
Ο παντα σωτηριας ενεκεν των ανθρωπων μετα σοφιας οικονομων 

Θεος Λογος,  προτερον δια νομου σωματικωτεραν εχοντος λατρειαν 
παιδαγωγησας  την  φυσιν·  ου  γαρ  ηδυνατο  γυμνην  τυπικων 
προκαλυμματων δεξασθαι την αληθειαν, δια την εγγενομενην αυτη 
προς  την  αρχετυπιαν  των  θειων  πραγματων  αγνοιαν  τε  και 
αλλοτριωσιν υστερον εμφανως δι’ εαυτου γενομενος ανθρωπος, κατα 
προσληψιν  σαρκος  (309)  νοεραν  τε  και  λογικην  εχουσης  ψυχην 
παραγενομενος, προς την αυλον γνωστικην εν πνευματι λατρειαν, ως 
Λογος  την  φυσιν  μεταγαγων,  ουκ  ηβουλετο  της  αληθειας  τω  βιω 
διαφανεισης,  την σκιαν εχειν  την δυναστειαν,  ης  τυπος υπηρχεν η 
συκη.  Δια  τουτο  φησιν·  Επανιων  εκ  Βηθανιας  εις  Ιεροσολυμα, 
τουτεστι, μετα την τυπικην και σκιωδη κατα τον νομον λανθανουσαν 
αυτου  παρουσιαν,  αυθις  τη  φυσει  των  ανθρωπων  δια  σαρκος 
επιδημων.  Ουτω  γαρ  ληπτεον  το·  Επανιων,  ειδε  συκην  εν  τη  οδω 
φυλλα  μονα  εχουσαν,  την  εν  σκιαις  υπαρχουσαν  και  τυποις, 



σωματικην δηλαδη του νομου λατρειαν,  κατα την αστατον και την 
παροδικην,  ως  εν  οδω κειμενην,  παραδοσιν,  και  μονων ουσαν των 
παρερχομενων  τυπων  τε  και  θεσμων·  ην  θεασαμενος  ο  Λογος, 
κομψως τε και αμφιλαφως, καθαπερ συκην τοις εκτος ωσπερ φυλλοις, 
περιειλημασι  των  σωματικων  του  νομου  προτερηματων 
κεκοσμημενην·  και  μη  ευρηκως  καρπον,  δηλονοτι  δικαιοσυνης,  ως 
Λογον μη τρεφουσαν, κατηρασατο· μαλλον δε προσεταξε, μηκετι τοις 
κατα νομον τυποις καταδυναστευομενην καλυπτεσθαι την αληθειαν. 
Ο δη προβαν, εδειχθη δια των εργων, καταξηρανθεισης παντελως της 
εν μονοις σχημασιν εχουσης το ειναι νομικης ωραιοτητος, και του επ’ 
αυτη τυφου των Ιουδαιων αποσβεσθεντος. Ου γαρ ην ευλογον, ουτε 
μην ευκαιρον, της αληθειας των της δικαιοσυνης καρπων εμφανως 
δειχθεισης, απατωμενην παραπειθεσθαι φυλλοις την ορεξιν, των την 
παρουσαν ζωην  ως  οδον  παρατρεχοντων,  αφεντων του  Λογου την 
εδωδιμον ευκαρπιαν.  Διο  φησιν·  Ουκ ην ο  καιρος συκων·  ο  χρονος 
δηλαδη  καθ’  ον  εκρατει  της  ανθρωπινης  φυσεως  ο  νομος,  ουκ  ην 
δικαιοσυνης καρπων, αλλ’  εικονιστικος των εν δικαιοσυνη καρπων· 
και οιον της μελλουσης παντων σωστικης θειας και απορητου χαριτος 
μηνυτικος·  εις  ην μη φθασας ο  παλαιος δια της απιστιας απωλετο 
λαος.  Ισραηλ  γαρ,  φησιν  ο  θειος  Αποστολος,  διωκων  νομον 
δικαιοσυνης, τον εν σκια δηλονοτι και τυποις, εις νομον διακαιοσυνης 
ουκ εφθασε, τον εν πνευματι κατα Χριστον δηλαδη τελειουμενον.

Η  παλιν,  επειδη  των  ιερεων  και  γραμματεων,  και  νομικων  και 
Φαρισαιων η πληθυς την κενην νοσησασα δοξαν, δια της των ευσεβως 
δηθεν  πεπλασμενων  ηθων  επιδειξεως,  τω  δοκειν  μετιεναι 
δικαιοσυνην,  τον  εκ  της  οιησεως  διετρεφε  τυφον·  συκην  ακαρπον, 
μονοις κομωσαν τοις φυλλοις ειναι φησι των ειρημενων την οιησιν ο 
λογος· ην ο της σωτηριας ορεγομενος παντων ανθρωπων, και πεινων 
αυτων την εκθεωσιν,  ως ακαρπον καταρωμενος αποξηραινει·  οπως 
του δοκειν ειναι δικαιοι, το ειναι μαλλον προκριναντες, τον μεν καθ’ 
υποκρισιν της ηθικης επιδειξεως εκδυσαμενοι χιτωνα, τον εναρετον 
δε καθως ο θειος βουλεται λογος, ανοθευτως μετελθοντες, ευσεβως 
την  ζωην διενεγκωσι·  Θεω μαλλον  της  ψυχης  την διαθεσιν,  η  τοις 
ανθρωποις τον εκτος επιδεικνυμενοι περι τα ηθη σχηματισμον.

 (312) Ει δε και των Χριστιανων εσμεν τοιουτοι τινες, την ευλαβειαν 
δια  των  τροπων  σχηματιζομενοι  διχα  της  επ’  εργοις  δικαιοσυνης, 
εκδεξωμεθα  τον  λογον  ως  φιλανθρωπον,  ημων  πεινωντα  την 



σωτηριαν,  αποξηραινοντα  της  ψυχης  το  της  κακιας  σπερμα  την 
οιησιν,  μηκετι  φθορας  καρπον  φερουσαν  την  ανθρωπαρεσκειαν 
[Fr.ανθρωπαρεσκιαν].  Εχετε  κατα  την  εμην  πενιχραν  δυναμιν,  του 
λογου την δυναμιν· κατα την εκδοθεισαν αφηγησιν καλως πεινωντα 
τον  Κυριον,  χρησιμως  τε  την  συκην  καταρωμενον,  και  ευκαιρως 
ξηραινοντα δειξασαν, ως εμποδιστικην της αληθειας, ειτε κατα την 
παλαιαν κατα τον νομον των σωματικων τυπων παραδοσιν, ειτε των 
Φαρισαιων και ημων επι τοις ηθεσιν οιησιν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΑ΄ .

Τι εστιν, "Απεκδυσαμενος τας αρχας και τας εξουσιας," και τα 
εξης; Πως δε και ην αυτας ολως ενδυσαμενος, αμαρτιας χωρις 
γεγενημενος;
Αποκρισις.
Ο κατα παντα τροπον ομοιος ημιν, διχα μονης αμαρτιας, ατρεπτως 

υποδυς  την  ημετεραν  φυσιν  θεαρχικος  Λογος,  τελειος  γενομενος 
ανθρωπος, τον πρωτον Αδαμ ειχε, τοις κατα γενεσιν τε και γεννησιν 
τροποις φαινομενον· οιον ο ανθρωπος, εκ Θεου το ειναι λαβων, και 
γενομενος  κατ’  αυτην  του  ειναι  την  γεννησιν,  φθορας  ην  και 
αμαρτιας ελευθερος.  Ου γαρ συνεκτισθη αυτω φθορα και αμαρτια. 
Οτε  δε  την εντολην  παραβας ημαρτε,  γεννησιν  καταδικαζεται,  δια 
παθους  και  αμαρτιας  συνισταμενην,  εν  τω  δι’  αυτην  παθητω,  της 
αμαρτιας εχουσης ως εν νομω λοιπον κατα την φυσιν την γενεσιν· 
καθ’ ον ουδεις εστιν αναμαρτητος, υποκειμενος (313) φυσει τω νομω 
της μετα την γενεσιν δια την αμαρτιαν επεισαχθεισης γεννησεως.

 Επειδη τοινυν δια την παραβασιν η αμαρτια, δια δε την αμαρτιαν 
το παθητον κατα την γεννησιν τη φυσει των ανθρωπων επεισηλθε, 
και συνηκμαζεν αει τω παθητω της γεννησεως δια της αμαρτιας η 
πρωτη παραβασις, ουκ ην ελπις ελευθεριας, δεσμω πονηρω δεθεισης 
αλυτως  κατα  γνωμην  της  φυσεως.  Οσον  γαρ  προς  την  οικειαν 
εσπευδε δια της γεννησεως συστασιν η φυσις, τοσουτω πλεον εαυτην 
τω νομω της  αμαρτιας  επεσφιγγεν,  ενεργουμενην  εχουσα κατα το 
παθητον την παραβασιν. Εν αυτω γαρ τω παθητω δια την φυσικην 
περιστασιν  εχουσα  της  αμαρτιας  την  αυξησιν,  πασων  ειχε  των 
ουρανιων Δυναμεων, Αρχων τε και Εξουσιων, κατα την εν τω παθητω 
γενικην αμαρτιαν, δια των παρα φυσιν παθων, εγκεκρυμμενας τοις 
κατα  φυσιν  παθεσι  τας  ενεργειας.  Δι’  ων  πασα  πονηρα  δυναμις 



ενηργει,  κατα το παθητον της φυσεως,  εις  την [Fr.και την] φθοραν 
των παρα φυσιν παθων, την γνωμην δια των κατα φυσιν ελαυνουσα.

 Γενομενος γαρ ουν υπερ φιλανθρωπιας ο  του Θεου μονογενης 
Υιος  και  Λογος,  τελειος  ανθρωπος,  δια  το  ταυτης  της  πονηρας 
εξελεσθαι την των ανθρωπων φυσιν αμηχανιας, εκ μεν της κατα την 
γενεσιν  του  Αδαμ  πρωτης  συστασεως,  λαβων  ειχε  διχα  της 
αφθαρσιας  το  αναμαρτητον·  εκ  δε  της  υστερον  δια  την  αμαρτιαν 
επεισαχθεισης τη φυσει γεννησεως, μονον ειληφε διχα της αμαρτιας 
το παθητον. Επει τοινυν εν τω παθητω τω κατα τον Αδαμ, ως εφην, 
δια την αμαρτιαν, αι πονηραι Δυναμεις εσχον τας ενεργειας αφανως 
εγκεκρυμμενας  τω  περιστατικω  νομω  της  φυσεως·  εικοτως  εν  τω 
Σωτηρι  Θεω  του  Αδαμ  θεωρουσαι  κατα  φυσιν  δια  την  σαρκα  το 
παθητον,  και  δοκουσαι  προς  αναγκης  περιστατικως  ως  ψιλον 
ανθρωπον,  και  τον  Κυριον  κεκτησθαι  τον  νομον της  φυσεως,  αλλ’ 
ουχι  κατα  θελησιν  γνωμη  κινουμενον,  προσεβαλον,  ελπιζουσαι 
κακεινον  δια  του  κατα  φυσιν  παθους  το  παρα  φυσιν  πειθειν 
φανταζεσθαι παθος,  και  τι  δραν αυταις  εοικος.  Ος δια της πρωτης 
πειρας  των  καθ’  ηδονην  πειρασμων,  τοις  οικειοις  συγχωρησας 
εμπαιζεσθαι  αυτας  δολοις,  εξεδυσατο  ταυτας  εξωσθεισας  της 
φυσεως, απροσιτος μεινας αυταις και ανεπαφος· ημιν προδηλως, αλλ’ 
ουχ  εαυτω  την  νικην  ποιουμενος·  οις  και  γεγονεν  ανθρωπος, 
προσαγων ως αγαθος ολον το κατορθουμενον. Ου γαρ αυτος εδειτο 
πειρας,  Θεος  ων  και  Δεσποτης,  και  παντος  παθους  κατα  φυσιν 
ελευθερος·  αλλ’  ινα  τοις  ημετεροις  πειρασμοις  την  πονηραν 
προσκαλουμενος δυναμιν, εληται τη προσβολη νεκρωσεως, την ελειν 
αυτον ως εν αρχη τον Αδαμ προσδοκησασαν.

 Ουτω μεν ουν κατα την πρωτην πειραν προσβαλουσας τας Αρχας 
και τας εξουσιας εξεδυσατο, πορρω ποιησας της φυσεως, και το καθ’ 
ηδονην παθητον ιασαμενος, και το χειρογραφον εν εαυτω του Αδαμ 
της  των  καθ’  ηδονην  παθων  γνωμικης  (316)  συγκαταθεσεως 
απαλειψας.  Δι’  ου  την  γνωμην  ο  ανθρωπος  ρεουσαν  εχων  προς 
ηδονην,  την  πονηραν  καθ’  εαυτου,  και  σιγων  δια  των  εργων 
ανεκηρυττε  δεσποτειαν,  τω  του  θανατου  φοβω  της  καθ’  ηδονην 
ενοχης ουκ ελευθερουμενος.

 Επειδη τοινυν δια της καθ’ ηδονην πρωτης πειρας ηττησας, τας 
πονηρας εματαιωσε Δυναμεις,  Αρχας τε και Εξουσιας ο Κυριος, και 
δευτεραν αυταις συγχωρει ποιεισθαι προσβολην, και την λειπομενην 



δι’  οδυνης  και  πονων  πειραν  των  πειρασμων  προσαγαγειν·  ινα 
τελειως κενωσας εν εαυτω τον φθαρτικον ιον της αυτων πονηριας, ως 
πυρ δαπανηση,  παντελως εξαφανισας της φυσεως,  απεκδυσαμενος 
κατα  τον  του  θανατου  καιρον  εν  τω  σταυρω  τας  Αρχας  και  τας 
Εξουσιας,  μεινας τοις πονοις αναλωτος·  μαλλον δε φοβερος φανεις 
κατα του θανατου, το κατ’ οδυνην παθητον εξηλωσας της φυσεως· ης 
απορρεπουσαν  δια  της  δειλιας  την  γνωμην  εχων  ο  ανθρωπος,  δια 
παντος φοβω θανατου και παρα γνωμην τυραννουμενος, δια το ζην, 
της καθ’ ηδονην αντειχετο δουλειας.

 Εξεδυσατο μεν ουν ο Κυριος τας Αρχας και τας Εξουσιας κατα την 
πρωτην εν τη ερημω πειραν των πειρασμων, το καθ’ ηδονην παθητον 
της ολης φυσεως ιασαμενος. Απεξεδυσατο δε ταυτας παλιν κατα τον 
καιρον του θανατου,  της φυσεως ομοιως εξηλωσας το κατ’  οδυνην 
παθητον, το ημιν κατορθουμενον, εαυτου δια την φιλανθρωπιαν ως 
υπευθυνου ποιουμενος· μαλλον δε των κατορθουμενων το κλεος, ημιν 
ως  αγαθος  λογιζομενος.  Επειδη  γαρ  ομοιως  ημιν  λαβων  χωρις 
αμαρτιας το της φυσεως παθητον, δι’ ου πεφυκεν ενεργειν τα εαυτης 
πασα πονηρα και ολεθριος δυναμις, εν τω καιρω του θανατου, και επ’ 
αυτον  ελθουσας  ερευνης  χαριν  απεξεδυσατο,  θριαμβευσας  τε  και 
παραδειγματισας αυτας εν τω σταυρω κατα την εξοδον της ψυχης, 
μηδεν το συνολον ευρουσας εν τω κατ’  αυτον παθητω της φυσεως 
ιδιον·  οτε μαλιστα προσεδοκων δια το φυσει  κατα σαρκα παθητον, 
ευρειν τι παντως ανθρωπινον· εικοτως τη εαυτου δυναμει, και πασαν 
ως δια τινος απαρχης της εξ ημων αγιας αυτου σαρκος, την φυσιν των 
ανθρωπων  της  εμφυρεισης  αυτη  κατα  το  παθητον  κακιας 
ηλευθερωσεν,  υποταξας αυτω τω της φυσεως παθητω την εν αυτω 
ποτε,  φημι  δε  τω  παθητω,  βασιλευσασαν  της  φυσεως  πονηραν 
δυναστειαν.

 Ην μεν και αλλως τον περι τουτου λογον μυστικωτερον τε και 
υψηλοτερον  θεωρησαι  δυνατον·  αλλ’  επειδη,  καθως  ιστε,  τα  των 
θειων  δογματων  απορρητοτερα  δια  γραφης  ου  δει  κατατιθεσθαι, 
αρκεσθωμεν  τοις  ειρημενοις  δυσωπουσι  φιλοπραγμονουσαν  περι 
τουτου  την  εννοιαν.  Θεου  δε  χαριζομενου,  και  το  κατ’  οφθαλμους 
υμων  αξιωθηναι,  την  αποστολικην  διανοιαν  αμα  φιλομαθως 
εξεταζομεν.

ΣΧΟΛΙΑ.



α΄ . Γενεσιν λεγει την εκ Θεου πρωτην του ανθρωπου διαπλασιν· 
γεννησιν δε,  την εκ καταδικης (317)  υστερον δια την παραβασιν εξ 
αλληλων διαδοχην.

β΄ . Την ημων καθ’ ηδονην, οικειουσαι πειραν εις προκλησιν του 
πειραζοντος, φυσει καθ’ ηδονην και ως ανθρωπος, απαθης υπαρχων· 
παθητος γαρ ην σαρκι κατα φυσιν, ως ανθρωπος, δια το θνητον, αλλ’ 
ουκ εμπαθης κατα γνωμην ως αναμαρτητος.

γ΄ . Φυσεως ιδιον κεκληκε, το κατα γνωμην μετα παραβασιν προς 
αμαρτιαν εξ ασθενειας ολισθηρον·  οπερ ουτε κατα σαρκα φυσικως 
ειχεν ο Κυριος, και σαρκι κατ’ ουσιαν αναμαρτητος ων.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΒ΄ .

Ει εν τοις αιωσι τοις επερχομενοις δειξει τον πλουτο αυτου ο 
Θεος, πως εις ημας τα τελη των αιωνων κατηντησεν;
Αποκρισις.
Ο  πασης  κτισεως  ορατης  τε  και  αορατου  κατα  μονην  του 

θεληματος  την  ροπην  υποστησας  την  γενεσιν,  προ  παντων  των 
αιωνων,  και  αυτης  της  των  γεγονοτων  γενεσεως,  την  επ’  αυτοις 
αφραστως  υπεραγαθον  ειχε  βουλην·  η  δε  ην  αυτον  μεν  ατρεπτως 
εγκραθηναι τη φυσει των ανθρωπων δια της καθ’ υποστασιν αληθους 
ενωσεως· εαυτω δε την φυσιν αναλλοιωτως ενωσαι την ανθρωπινην· 
ινα  αυτος  μεν  ανθρωπος  γενηται,  καθως  οιδεν  αυτος,  Θεον  δε 
ποιησειε  τη  προς  εαυτον  ενωσει  τον  ανθρωπον,  μερισας  δηλονοτι 
σοφως τους αιωνας και διορισας·  τους μεν,  επ’  ενεργεια  του αυτον 
γενεσθαι ανθρωπον· τους δε, επ’ ενεργεια του τον ανθρωπον ποιησαι 
Θεον.  Των  ουν  επ’  ενεργεια  του  αυτον  γενεσθαι  ανθρωπον 
προωρισμενων  αιωνων,  εις  ημας  τα  τελη  κατηντησε,  της  θειας 
προθεσεως κατα την σαρκωσιν δι’ αυτων των πραγματων λαβουσης 
την  εκβασιν.  Οπερ  ο  θειος  διασκοπησας  Αποστολος,  της  κατα 
προθεσιν των αιωνων προς το γενεσθαι τον Θεον ανθρωπον βουλης 
ενιδων το τελος, δι’ αυτης του Θεου και Λογου σαρκωσεως, φησιν, εις 
ημας  κατηντηκεναι  τα  τελη  των  αιωνων·  ουχ  απλως  παρ’  ημων 
νοουμενων  των  αιωνων,  αλλα  των,  επ’  ενεργεια  δηλονοτι  του  της 
ενσωματωσεως μυστηριου, το οικειον κατα προθεσιν του Θεου περας 
ειληφοτων.

 Επει ουν οι κατα προθεσιν επ’ ενεργεια του γενεσθαι τον Θεον 
ανθρωπον  προορισθεντες  αιωνες  εις  ημας  το  τελος  ειληφασιν, 
ενεργησαντος  κατ’  αληθειαν  του  Θεου  την  εαυτου  τελειαν 



ενανθρωπησιν και πληρωσαντος· τους αλλους εκδεχεσθαι χρη λοιπον 
αιωνας ελευσομενους, επ’ ενεργεια της των ανθρωπων μυστικης και 
απορρητου  θεωσεως·  καθ’  ους  τον  υπερβαλλοντα  πλουτον  της 
χρηστοτητος αυτου εις ημας δειξει ο Θεος, ενεργησας τελειως εν τοις 
αξιοις  την  θεωσιν.  Ει  γαρ  αυτος  της  επι  τω  (320)  ανθρωπισθηναι 
μυστικης ενεργειας ειληφε περας,  κατα παντα τροπον χωρις μονης 
αμαρτιας ημιν ομοιωθεις, και εις τα κατωτερα μερη της γης καταβας, 
ενθα τον ανθρωπον απεωσατο της αμαρτιας η τυραννις· παντως και 
της  επι  τω  θεωθηναι  τον  ανθρωπον  μυστικης  ενεργειας  ληψεται 
περας, κατα παντα τροπον, χωρις μονης δηλονοτι της προς αυτον κατ’ 
ουσιαν  ταυτοτητος,  ομοιωσας  εαυτω  τον  ανθρωπον,  και  υπερανω 
παντων  των  ουρανων  αναβιβασας·  ενθα  το  της  χαριτος  φυσει 
μεγεθος υπαρχον προκαλειται δια την απειριαν της αγαθοτητος τον 
κατω  κειμενον  ανθρωπον.  Οπερ  μυστικως  διδασκων  ο  μεγας 
Αποστολος φησιν εν τοις αιωσι τοις επερχομενοις την εν ημιν [Fr. εις 
ημας]  υπερβαλλοντα  πλουτον  της  του  Θεου  χρηστοτητος 
δειχθησεσθαι.

 Διελωμεν ουν και ημεις τη επινοια τους αιωνας, και αφορισωμεν, 
τους μεν, τω μυστηριω της θειας ενανθρωπησεως, τους δε, τη χαριτι 
της  ανθρωπινης  θεωσεως·  και  ευρησομεν  τους  μεν  περι  το  οικειον 
οντας τελος, τους δε, ουπω πραγενομενους. Και συντομως ειπειν, των 
αιωνων οι μεν της του Θεου προς ανθρωπους εισι καταβασεως, οι δε 
της  των  ανθρωπων  προς  Θεον  υπαρχουσιν  αναβασεως.  Ουτω 
νοουντες,  ουκ  ενσκαζομεν  τη  ασαφεια  των  θειων  λογων,  την  εις 
ταυτον περιπτωσιν νομιζοντες παθειν τον θειον Αποστολον.

 Η μαλλον, επειδη και αρχη, και μεστοτης, και τελος παντων εστι 
των αιωνων, των τε παρελθοντων, και οντων και εσομενων, ο Κυριος 
ημων  Ιησους  Χριστος,  εικοτως  εις  ημας  κατηντησε  δυναμει  της 
πιστεως, το κατ’ ειδος ενεργεια κατα την χαριν εσομενον επι θεωσει 
των αξιων τελος των αιωνων.

 Η παλιν,  επειδη ετερος ο του ποιειν,  και  ετερος ο του πασχειν 
λογος·  μυστικως  αρα  και  σοφως  διειλε  παρελθουσιν  αιωσι  και 
μελλουσι,  τον  του  ποιειν  και  τον  του  πασχειν  λογον  ο  θειος 
Αποστολος· οιον οι της σαρκος αιωνες, εν οις νυν ζωμεν. Οιδε γαρ η 
Γραφη και χρονικους αιωνας, και το, Και εκοπιασεν εις τον αιωνα, και 
ζησεται εις τελος, της του ποιειν εισιν ιδιοτητος· οι δε μελλοντες ειναι 
του  πνευματος  μετα  την  παρουσαν  ζωην,  της  του  πασχειν  εισιν 



μεταποιησεως. Ενταυθα τοινυν οντες ως ποιουντες, εις αιωνων τελος 
καταντωμεν, περας λαμβανουσης ημων κατα το ποιειν της δυναμεως 
τε και της ενεργειας· εν δε τοις αιωσι τοις επερχομενοις πασχοντες 
την  προς  το  θεουσθαι  χαριτι  μεταποιησιν,  ου  ποιουμεν,  αλλα 
πασχομεν· και δια τουτο ου ληγομεν θεουργουμενοι. Υπερ φυσιν γαρ 
τοτε το παθος εστι, και μηδενα λογον εχον οριστικον της επ’ απειρον 
των τουτο πασχοντων θεουργιας. Ποιουμεν γαρ ημεις, εφ’ οσον την τε 
των αρετων ποιητικην φυσει λογικην εχομεν δυναμιν ενεργουμενην, 
και  την  πασης  γνωσεως  δεκτικην  νοεραν  ασχετως  δυναμιν  πασαν 
των  οντων  και  γινωσκομενων  φυσιν  διαβαινουσαν,  και  παντας 
κατοπιν εαυτης τους αιωνας ποιουμενην· και πασχομεν ηνικα των εξ 
ουκ οντων τελειως τους λογους περασαντες, εις την των (321) οντων 
αγνωστως  ελθωμεν  αιτιαν,  και  συγκαταπαυσωμεν  τοις  φυσει 
πεπερασμενοις τας οικειας δυναμεις, εκεινο γινομενοι, οπερ της κατα 
φυσιν δυναμεως ουδαμως υπαρχει κατορθωμα· επειδη του υπερ φυσιν 
η  φυσις  καταληπτικην  ου  κεκτηται  δυναμιν.  Θεωσεως  γαρ  ουδεν 
γενητον κατα φυσιν εστι ποιητικον, επειδη μηδε Θεου καταληπτικον· 
μονης γαρ της θειας χαριτος ιδιον πεφυκεν ειναι, το αναλογως τοις 
ουσι χαριζεσθαι θεωσιν, και λαμπρυνουσης την φυσιν τω υπερ φυσιν 
φωτι, και των οικειων ορων αυτην υπερανω κατα την υπερβολην της 
δοξης ποιουμενης.

 Ουκουν τα τελη των αιωνων εις ημας εικοτως κατηντησαν (Fr. 
κατηντησε), τους οσον ουδεπω δια της εν Χριστω χαριτος ληψομενους 
των  υπερ  αιωνας  και  φυσιν  αγαθων  την  δωρεαν·  ων  τυποι  και 
προχαραγματι  καθεστηκασιν,  οι  τροποι  των  αρετων,  και  των 
γνωσθηναι φυσει δυναμενων οι λογοι· δι’ ων ο Θεος αει θελων εν τοις 
αξιοις ανθρωπος γινεται. Μακαριος ουν ο μεταποιησας δια σοφιας εν 
εαυτω τον Θεον ανθρωπον,  και  του τοιουτου μυστηριου πληρωσας 
την γενεσιν, πασχων τω γενεσθαι τη χαριτι Θεος, οτι του αει τουτο 
γενεσθαι περας ου ληψεται. Ο γαρ ταυτην τοις αξιοις ποιων, αοριστος 
υπαρχων κατ’ ουσιαν, αοριστον εχει, και πασης αοριστιας επεκεινα, 
την  τουτο ποιουσαν δυναμιν,  και  μηδεποτε  συγκαταληγουσαν τοις 
υπ’  αυτης  γινομενοις,  καθαπερ  ημεις·  αει  δε  μαλλον  εαυτη 
συγκρατουσαν τους εξ αυτης το ειναι λαβοντας, ανευ αυτης ειναι μη 
δυναμενους. Οθεν και πλουτον ειπε χρηστοτητος, ως μη παυομενης 
ποτε της εφ’ ημιν εν χρηστοτητι κατα την προς θεωσιν μεταποιησιν, 
θειας και παμφαους διαθεσεως. 



ΣΧΟΛΙΑ.
α΄  .  Η  προς  την  σαρκα  του  Λογου καθ’  υποστασιν  ενωσις,  τον 

απορρητον της θειας βουλης εφανερωσε σκοπον, εν τω μη φυραι τη 
ενωσει της σαρκος την ουσιαν· μιαν δε δειξαι, καν τη σαρκωσει του 
Λογου την υποστασιν· ινα και μεινη σαρξ κατα την ουσιαν η σαρξ, και 
γενηται θεια κατα την υποστασιν.

β΄  .  Των  αιωνων,  φησιν,  οι  μεν  εκφαντικοι  γεγονασιν 
ενανθρωπησεως,  ων εις  ημας τα τελη κατηντησεν·  οι  δε  της  ημων 
αποδεικτικοι τυγχανουσιν εκθεωσεως· ων ουπω της δοξης ο πλουτος 
εφανερωθη. 

γ΄  .  Βεβαια  πιστωσις  εστι,  φησι,  της  προς  εκθεωσιν  ελπιδος  τη 
φυσει  των  ανθρωπων,  η  του  Θεου  ενανθρωπησις·  τοσουτον  Θεον 
ποιουσα τον ανθρωπον, οσον αυτος γεγονεν ανθρωπος. Ο γαρ χωρις 
αμαρτιας  γενομενος  ανθρωπος,  δηλον  οτι  χωρις  της  εις  Θεον 
μεταβολης,  την  φυσιν  θεοποιησει·  και  τοσουτον  αναβιβασει  δι’ 
εαυτον, οσον δια τον ανθρωπον εαυτον κατεβιβασε.

δ΄  .  Αλλη  θεωρια,  δι’  ης  εν  Χριστω  κατα  περιγραφην  ειναι 
δεικνυσιν αδιαστατως, την αρχην και το μεσον και το (324) τελος των 
αιωνων. Ος εις ημας κατηντησεν ως αιωνων τελος δια σαρκωσεως, 
εχων φυσικως το πληρωμα της πατρικης αγαθοτητος, ουπερ εν εαυτω 
κατα  χαριν  ημας  μετοχους  κατεστησε,  πιστεως  ημιν  θεμενος  την 
ελπιδα βεβαιωσιν.

ε΄ . Αλλη θεωρια. Ο του ποιειν λογος εστιν η φυσικη προς αρετων 
ενεργειαν δυναμις·  ο δε του πασχειν λογος εστιν η χαρις των υπερ 
φυσιν, η συμβασις των παρα φυσιν. Ως γαρ του υπεροντος φυσικην 
ουκ  εχομεν  δυναμιν,  ουτως  ουτε  του  μη  οντος  εχομεν  φυσει  την 
δυναμιν.  Πασχομεν ουν ως υπερ φυσιν ουσαν κατα χαριν,  αλλ’  ου 
ποιουμεν την θεωσιν. Ου γαρ εχομεν προς γενεσιν κακιας φυσικην 
δυναμιν.  Ποιουμεν ουν ενταυθα,  φησιν,  οντες,  τας αρετας προς  το 
ποιειν  ταυτας  εχοντες  φυσει  την  δυναμιν·  πασχομεν  δε  κατα  το 
μελλον την θεωσιν, την προς το παθειν ταυτην κατα δωρεαν χαριν 
δεχομενοι.

στ΄ . Τας μεν αρετας ποιουντες μετα τηνδε, φησι, παυομεθα την 
ζωην·  την  δε  κατα  χαριν  υπερ  φυσιν  παθος,  αοριστον,  οτι  και 
δραστικον· το δε παρα φυσιν, ανυπαρκτον, οτι και αδρανες. 

ζ΄ . Του τε θυμου και της επιθυμιας επιστατων ο λογος, φησι, ποιει 
τας  αρετας·  ο  δε  νους  τοις  λογοις  επιβαλλων  των  γεγονοτων  την 



απταιστον  των  γεγονοτων  συλλεγεται  γνωσιν.  Οταν  ουν  ο  λογος 
μετα την των αντικειμενων αποβολην ευρη το κατα φυσιν εραστον· 
και ο νους μετα την των γινωσκομενων διαβασιν λαβηται της υπερ 
ουσιαν και γνωσιν των οντων αιτιας, τηνικαυτα το της θεωσεως κατα 
χαριν  επιγινεται  παθος,  τον  μεν  λογον  απαγον  της  φυσικης 
διακρισεως, ενθα διακρινομενον ουκ εστι· τον δε νουν καταπαυον της 
κατα φυσιν νοησεως, ενθα μη εστι το γινωσκομενον, καταποιουν τη 
κατα την στασιν ταυτοτητι Θεον, τον αξιουμενον της θειας μεθεξεως.

η΄ .  Των θειων φησιν αγαθων τυπους ειναι τους τε κατ’ αρετην 
τροπους, και τους των οντων λογους· τους τροπους εχων των αρετων 
ως σωμα· ως δε ψυχην,  τους εν πνευματι λογους της γνωσεως,  οις 
τους  αξιους  θεοποιει,  χαρακτηρα  διδους  αρετης  ενυποστατον,  και 
απλανους γνωσεως ενουσιον χαριζομενος υπαρξιν. 

θ΄ . Πλουτον ερμηνευσεν ειναι χρηστοτητος, την εις ημας του Θεου 
διαθεσιν της αγαθοτητος. 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΒ΄ .

Ει Δαβιδ του κατα σαρκα μονον Ισραηλ εβασιλευσεν· ο δε κατα 
σαρκα Ισραηλ την του Χριστου απωσατο βασιλειαν,  διο και 
μετηλθεν επι τα εθνη· πως κατα την φωνην του Αρχαγγελου 
(325) σταθησεται, το· "Και δωσει αυτω ο Θεος τον θρονον Δαβιδ 
του  πατρος  αυτου,  και  βασιλευσει  επι  τον  οικον  Ιακωβ  εις 
αιωνας;"
Αποκρισις.
Τουτο  πανυ  φαινεται  το  απορον,  δηλην  εχον  και  φανεραν  την 

διασαφησιν. Ει γαρ ου παντες οι εξ Ισραηλ, ουτοι Ισραηλ· ουδ’ οτι εισι 
σπερμα Αβρααμ, παντα τεκνα· αλλα τεκνα της επαγγελιας λογιζεται 
ο Θεος εις σπερμα. Και, Εαν η ο αριθμος των υιων Ισραηλ ως τα αστρα 
του  ουρανου,  και  ως  η  αμμος  της  θαλασσης,  το  καταλειμμα 
σωθησεται,  δηλον ως ο πιστος λαος,  και δι’  εργων δικαιοσυνης και 
αληθους της κατα την πιστιν γνωσεως ορων τον Θεον, εστιν Ισραηλ· 
ειτε κατα σαρκα φερει το γενος εξ Ισραηλ, ειτε της εθνικης υπαρχει 
μεριδος.  Ο  γαρ  του  Αβρααμ  και  Ισαακ  και  Ιαωβ,  εν  εαυτω  φερων 
τρανον και αχραντον τον χαρακτηρα της πιστεως, της του αληθινου 
Ισραηλ ουκ απηλλωτριωται κλησεως τε και χαριτος.

 Αλλα και Δαβιδ αυτος ο μακαριος των εν Ισραηλ πιστων ειχε την 
βασιλειαν·  οθεν  αμα της  πιστεως  κατεσβεσεν  εαυτου  το  φεγγος  ο 
Ισραηλ, αμα και της του Δαβιδ ευθεως απεστη βασιλειας. Αρ’ ουν τον 



του Δαβιδ πνευματικον θρονον, και την νοητην των λογικων ψυχων 
βασιλειαν, και τον πιστον οικον του Ιακωβ, και το αγιον μεγα εθνος, 
εφ’ ον αντι του σωματικου και παραπικραινοντος Ισραηλ, προφητικως 
χρηματιζων ο Θεος τω Μωυση καταστησειν αυτον· ητοι τον δι’ αυτου 
τυπικως νοουμενον επηγγειλατο,  ειπων·  Αφες με,  και  εξαλειψω το 
εθνος τουτο εισαπαξ, και καταστησω σε εις εθνος μεγα και φοβερον, 
η τουτο· αλλ’ ου τον απιστον οικον του Ιακωβ, και παραπικραινοντα, 
και το αμαρτωλον εθνος, και το πονηρον σπερμα, και τους ανομους 
υιους, και τους αρχοντας Σοδομων, και τον λαον Γομορρας, και τους 
αποστραφεντας  αποστροφην  πονηραν,  και  τον  Κυριον 
εγκαταλιποντας, και τον Αγιον Ισραηλ παροξυναντας, και τον Θεον 
ουκ επεγνωκοτας,  ουδε συνιεντας,  και πληγεντας πληγην απιστιας 
ανιατον, και μηδεμιαν δεχομενην λογικης ιατρειας μεθοδον, απιστιαν 
ψυχης  θεραπευουσαν.  Ουαι  γαρ,  φησιν,  εθνος  αμαρτωλον,  σπερμα 
πονηρον, υιοι ανομοι· εγκατελειπατε τον Κυριον, και παρωξυνατε τον 
Αγιον  του  Ισραηλ·  τι  ετι  πληγητε  προστιθεντες  ανομιαν;  Ουκ εστι 
μαλαγμα  επιθειναι,  ουτε  ελαιον,  ουτε  καταδεσμους.  Ου  τους 
χωλαναντας  επ’  αμφοτεραις  ταις  ιγνυαις,  και  την  αληθειαν 
απεστραμμενους, και εκβεβλημενους της θειας κληρονομιας κατα τον 
Καιν  και  Ισμαηλ  και  Ησαυ  και  Ρουβιμ  και  Ηρ  και  Αυναν  και 
Μανασσην  και  Ελιαφ  και  Αμνων,  τους  των  πατριαρχων  τε  και 
προφητων πρωτοτοκους και εκβεβλημενους και αποδεδοκιμασμενους. 
Φησι γαρ· Υιος μου πρωτοτοκος Ισραηλ· ου γαρ μονογενης· επειπερ 
επεισαγωγη  προς  υιοθεσιαν  θεσπεσιου  λαου  (328)  και  ευσεβους 
ηλπιζετο, κατα Θεον κτιζομενου, και εις υιοθεσιαν προσαγομενου την 
εν χαριτι, δια της εκβολης του πρωτοτοκου και απιστου λαου Ισραηλ 
(Fr. απιστου Ισραηλ) επανασταντος τω νοητω Αβελ δια φθονον, και 
αποκτειναντος κατα τον Καιν, και εμπαιξαντος τω θειω τροπω του 
νοητου Ισαακ κατα τον Ισμαηλ· και μανεντος κατα του νοητου Ιακωβ, 
ως Ησαυ· και το σπερμα της πιστεως, και της κατ’ αυτην δικαιοσυνης 
εις την γην της πλανης και των παθων εκχεαντος κατα τον Ηρ και 
Αμνων·  και  την  του  Θεου  Εκκλησιαν,  ως  εκεινοι  την  Θαμαρ, 
αρνησαμενου·  και την ληθην οικειωσαμενου των αρετων, κατα τον 
Μανασσην·  και  επι  τω  νοητω  Δαβιδ  λαβοντι  την  βασιλειαν  εξ 
υπερηφανιας διαπονηθεντος, και δια τουτο εξουδενωθεντος κατα τον 
Ελιαφ, και γενομενου ξενης παρανομιας δημιουργου κατα τον Αμων. 
Ου τουτους τους αλλοτριους υιους, και χωλαναντας απο των τριβων 



αυτων·  τους  μανιας  και  φονου  πνεοντας  (al.  γεμοντας),  τους 
σαρκικους οντως, κατα σαρκων μονων υιους, τους ξενους της χαριτος, 
ων Θεος η κοιλια, και η δοξα εν τη αισχυνη αυτων· ων της απιστιας 
απωλετο το  μνημοσυνον μετ’  ηχου·  αλλ’,  ως εφην,  τον  πιστον και 
πνευματικον  Ισραηλ,  και  ορωντα  Θεον  δια  της  πιστεως·  τον  εκ 
παντων  των  εθνων  συνειλεγμενον,  κατ’  εκλογην  χαριτος,  εις 
περιποιησιν,  λαον,  και  αγιον  εθνος,  και  βασιλικον  ιερατευμα, 
επηγγειλατο δωσειν δια του αγγελου προς την Παρθενον χρηματιζων 
ο Θεος,  τω εξ αυτης τεχθησομενω Σωτηρι Θεω των ολων. Οπερ δι’ 
αυτης της των πραγματων εκβασεως την οικειαν εδεξατο πιστωσιν· 
του  Κυριου  τας  προς  τους  πατερας  επαγγελιας  πληρωσαντος,  και 
παντα  τα  εθνη  εν  τω  νοητω  Αβρααμ  ευλογησαντος  τε  και 
υιοθετησαντος, και παντων των εθνων καταστησαντος εν πνευματι 
δια της πιστεως αυτον πατερα τον Αβρααμ· και καθεσθεντος εν τω 
πνευματικω θρονω του Δαβιδ, και βασιλευοντος επι τον πιστον οικον 
Ιακωβ εις τους αιωνας, βασιλειαν περας ουκ εχουσαν.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Επι του Ιεροβαμ απεστη ο Ισραηλ του οικου Δαβιδ απιστησας 

τω Θεω. 
β΄. Απαριθμησις των απο του αιωνος εκβεβλημενων πρωτοτοκων, 

οις  εικαζομενος  και  ο  Ισραηλιτης  λαος·  και  δωμεν  περι  αυτου 
συμπεριφορικως  ειρησθαι  το·  Υιος  μου  πρωτοτοκος  Ισραηλ,  ως 
πρωτοτοκος αποβεβληται δια την του μετ’ αυτον εισποιηθεντος λαου 
των εντευθεν δια πιστεως κλησιν.

γ΄. Τους υποβουλευθεντας υπο των πρωτοτοκων αδελφους, φερειν 
τυπον φησι του Κυριου και του κατα πιστιν νεου λαου.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΔ΄. 

 Τι  εστι  το  εν  ταις  Πραξεσι  περι  του  Πετρου  κειμενον·  " 
Διελθοντες  πρωτην φυλακην και  δευτεραν,  ηλθομεν  (ηλθον) 
επι την πυλην την σιδηραν;"
Αποκρισις.
Ο πιστος, κατα Πετρον τον αγιον, και πρακτικος (329) νους, υπο 

Ηρωδου  κρατουμενος,  του  δερματινου  νομου  (δερματινος  γαρ  ο 
Ηρωδης  ερμηνευεται·  Οπερ  εστι,  το  φρονημα  της  σαρκος,  υπο  δυο 
συγκλειεται  φυλακε  [Fr.φυλακας]  και  μιαν  πυλην  σιδηραν), 
πολεμουμενος εκ τε της των παθων ενεργειας, και της κατα διανοιαν 



επι  τοις  παθεσι  συγκαταθεσεως·  αστινας  καθαπερ  φυλακας,  ητοι 
ειρκτας  δια  του  λογου  της  πρακτικης  φιλοσοφιας,  ως  δι’  αγγελου 
διαπερασας, ερχεται επι την πυλην την σιδηραν, την φερουσαν εις την 
πολιν·  την  προς  τα  αισθητα  λεγω  των  αισθησεων  στερραν  και 
αποτομον και δυσκαταμαχητον σχεσιν· ην ο της φυσικης εν πνευματι 
θεωριας διανοιγων λογος, αυτοματην προς τα συγγενη νοητα λοιπον 
αφοβως τον νουν παραπεμπει, της Ηρωδου μανιας ελευθερον. 

ΣΧΟΛΙΟΝ.
α΄.  Φυλακας  ειπεν  την  εξιν  της  κακιας  και  την  ενεργειαν· 

χαρακτηρ γαρ της εξεως η  συγκαταθεσις·  εφ’  ας  ο  πονηρος ποιειν 
αγωνιζεται  τους  αγιους.  Πυλην  δε  σιδηραν  την  προς  τα  αισθητα 
φυσικην των αισθησεων σχεσιν, ων καθαπερ αγγελος εξαιρειται τον 
αληθως πιστον, ο της πρακτικης γνωσεως λογος.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΕ΄.
Τι  εστι,  "Θελω υμας  ειδεναι,  οτι  παντος  ανδρος  η  κεφαλη  ο 
Χριστος εστι, κεφαλη δε γυναικος ο ανηρ, κεφαλη δε Χριστου ο 
Θεος·  και  πας  ανηρ  προσευχομενος  η  προφητευων  κατα 
κεφαλης εχων καταισχυνει την κεφαλην αυτου· πασα δε γυνη 
προσευχομενη  η  προφητευουσα  ακατακαλυπτω  τη  κεφαλη 
καταισχυνει  την κεφαλην αυτης·  εν  γαρ καιτο αυτο  εστι  τη 
εξυρημενη;" Και  τι  παλιν  εστι  το·  "Δια τουτο  οφειλει  η  γυνη 
εξουσιαν εχειν επι της κεφαλης δια τους αγγελους;"
Αποκρισις.
Ιστεον, οτι παντος ανδρος ειπων ο θειος Αποστολος ειναι κεφαλην 

τον Χριστον, πιστου δηλονοτι κατα την πραξιν των θειων εντολων, 
και  την  θεωριαν  των  ευσεβων  δογματων,  ανδρος  απεφηνατο  την 
κεφαλην  τον  Χριστον  ειναι,  της  περιεκτικης  σημασιας  ου 
συμπερικλειουσης τω λογω και τους απιστους ανδρας. Πως γαρ και 
ειη  κεφαλη  των  μη  πιστευοντων  Χριστος;  Ουκουν  κατα  μιαν 
επιβολην, τω της αναγωγης προσβαινοντες λογω, φαμεν ανδρα ειναι 
τον πρακτικον νουν, κεφαλην εχοντα τον λογον της πιστεως· προς ον 
ως Χριστον αφορων, ταις των εντολων χαρισιν ωκοδομημενον δια της 
πραξεως,  τον  οικειον  συνιστησι  βιον  ο  νους,  μη  καταισχυνων  την 
κεφαλην αυτου,  τουτεστι  την πιστιν,  τινι  των εκτος κατα την υλην 
επικαλυμματων·  εκ  του  μηδεν  υπερανων  της  πιστεως  τιθεναι  των 
προσκαιρων και λυομενων. Γυναικα δε του (332) τοιουτου νοος ειναι 



φαμεν,  αυτην  την  εξιν  της  πραξεως,  πολλοις  τε  και  διαφοροις 
κομωσαν  τε  και  κατακεκαλυμμενην  πρακτικοις  τε  λογισμοις  και 
ηθεσι·  μαλλον δε αυτον τον νουν,  ως κεφαλην ιδιαν κατα την των 
τοιουτων λογισμων τε και τροπων πυκνωσιν και ευπρεπειαν εχουσαν 
[εχοντα]  κεκαλυμμενην.  Χριστον  δε  φαμεν  ειναι  την  ενυποστατον 
πιστιν,  ης  κεφαλη εστι  σαφως ο Θεος,  προς ον αγει  της πιστεως ο 
λογος, δεικνυς τω αναγομενω τον εν ω κατα φυσιν υπαρχει Θεον.

 Και  παλιν,  ανηρ  εστιν  ο  της  φυσικης  εν  πνευματι  θεωριας 
επιμελουμενος  νους,  κεφαλην  εχων  τον  κατα  πιστιν  εκ  της  των 
ορωμενων  διακοσμησεως  γενεσιουργον  του  παντος  Λογον 
διαδεικνυμενον, ον ου καταισχυνει καλυπτων, και οιον υποτιθεις τινι 
των  ορωμενων  ο  νους,  και  αλλο  [al.  αλλα]  το  παραπαν  αυτου 
ποιουμενος υψηλοτερον. Γυνη δε του τοιουτου νοος εστιν η συνοικος 
αισθησις, δι’ ης επιβατευει τη φυσει των αισθητων, και τους εν αυτη 
θειοτερους  αναλεγεται  λογους,  μη  συγχωρων  των  λογικων  αυτην 
αποκαλυφθεισαν  επιβληματων,  αλογιας  γενεσθαι  και  αμαρτιας 
υπουργον· του νοος εις κεφαλην, δια της των θειοτερων λογων, ως 
επικαλυμματων αποβολης, ανταλλαξαμενην της αλογιας το παθος· 
κεφαλη δε Χριστου, τουτεστι του κατα πιστιν δια της κατα φυσιν των 
γεγονοτων θεωριας αναλογως τοις ουσι διαφαινομενου δημιουργικου 
Λογου εστιν, ο κατ’ ουσιαν αυτον γεννων απορρητος Νους· προς ον ο 
Λογος  δι’  εαυτου  τον  αναγομενον  δια  της  των  οντων  ευσεβους 
θεωριας καθιστησι νουν, χορηγων αυτω συμμετρους κατα την γνωσιν 
των ορατων τας νοητας των θειων εμφασεις.

 Και αυθις ανηρ εστιν ο της μυστικης θεολογιας εντος γενομενος 
νους, κεφαλην εχων ακατακαλυπτον τον Χριστον· τουτεστι, τον ταις 
αναποδεικτοις  μυσταγωγιαις  αγνωστως  νοουμενον,  η  κυριωτερον 
ειπειν,  ανοητως  γινωσκομενον  λογον  της  πιστεως·  υπερ  ον  ουδεν 
τιθεται των οντων, ουκ αισθητιν,  ου λογον,  ου νουν,  ου νοησιν,  ου 
γνωσιν,  ου  γινωσκομενον,  ου  νοουμενον,  ου  λεγομενον,  ουκ 
αισθητον,  ουκ  αισθανομενον·  ο  την  επαινετην  και  υπερεχουσαν 
εαυτου  τε  και  των  οντων  παντελως  και  διαφεροντως  θεοποιον 
στερησιν  συνασκουμενος  νους.  Γυνη δε  του  τοιουτου  νοος  εστιν,  η 
πασης αισθητης φαντασιας καθαρευουσα διανοια, καθαπερ κεφαλην 
εχουσα τον νουν,  ταις  αναρχοις και  υπερ νοησιν των αρρητων και 
αγνωστων δογματων επιβολαις πεπυκασμενον. Κεφαλη δε Χριστου, 
τουτεστι  του  καθ’  υπεροχην  μυστικως  αποπεφασμενου  [Fr. 



νοουμενου]  Λογου,  εστιν  ο  παντων  απολυτως  κατα παντα τροπον 
απειρως  εξωκισμενος  Νους·  ον  ως  φυσει  Νου  Λογος  υπαρχων  ο 
Χριστος νοουμενος,  ποιει  γνωστον τοις αξιοις.  Ο γαρ εωρακως εμε, 
φησιν,  εωρακε  τον  Πατερα.  Και  γαρ  αληθως  η  του  Λογου  νοησις, 
αριδηλος  του  γεννησαντος  αυτον  Νουν  καθεστηκε  γνωσις,  ως  εν 
εαυτω δεικνυντος υφισταμενον κατ’ ουσιαν τον Νουν, προς ον αναγει 
τον  εφιεμενον  της  προς  Θεον  (333)  κατα  χαριν  ταυτοτητος  νουν, 
απολυθεντα της εν πληθει των οντων κατα την νοησιν διαφορας και 
ταυτοτητι τε και απλοτητι της περι Θεον επιστατικης αεικινησιας.

 Πας  τοιγαρουν  πρακτικος  νους  προσευχομενος  η  προφητευων, 
τουτεστι τους των αρετων εξαιτουμενος λογους (ουτω γαρν νοητεον 
το,  προσευχομενος),  η  τους  αυτων  τοις  εργοις  εκφαινων  τροπους 
(ουτω γαρ εκληπτεον το, προφητευων),  μονον οραν ωφειλε γυμνον 
τον  της  πιστεως  λογον,  μηδεν  νοων  η  λογιζομενος,  η  ποιων  κατα 
προσκλισιν  επικαλυπτων  την  κεφαλην,  υπερ  αυτην  αλλο  τι 
τιθεμενος.  Και  πασα  γυνη,  τουτεστι  πρακτικου  νοος  εξις, 
προσευχομενη  η  προφητευουσα,  ητοι  κατα  διαθεσιν  αφανως 
κινουμενη, η τοις εκτος ηθεσι διαπλαττουσα την αρετην, ανευ λογικης 
διακρισεως,  καταισχυνει  την  κεφαλην  αυτης·  προς  παθος 
μετερχομενη  το  αγαθον,  οια  του  καλλωπιζοντος,  ως  επιβληματος, 
εστερημενη λογου. Και πας νους την φυσικην ασκουμενος θεωριαν, 
προσευχομεος  η  προφητευων,  κατα  κεφαλης  εχων,  τουτεστι, 
γνωστικως τους των οντων λογους επιζητων, η τουτους διδασκαλικως 
αλλοις παραδιδους, μετα της προς αλλο τι καθ’ οιον δηποτε τροπον 
ροπης,  ανευ  του κατ’  ευσεβειαν σκοπου,  καταισχυνει  την κεφαλην 
αυτου,  ως  υπερθεμενος  τι  των  παρερχομενων  της  ορθης  κατ’ 
ευσεβειαν γνωσεως. Και πασα γυνη, τουτεστιν αισθησις, φυσικως τοις 
αισθητοις προσβαλλουσα, κατα κεφαλης μη εχουσα τους νοερους των 
ειρημενων λογους αυτην περικαλυπτοντας, καταισχυνει την κεφαλην 
αυτης,  προς  παθος  δια  την  φυσικην  σχεσιν,  των  ορωμενων 
επερχομενη  θεωριαν.  Και  πας  νους  μυστικης  γενομενος  εραστης 
θεολογιας,  προσευχομενος  η  προφητευεων,  κατα  κεφαλης  εχων, 
τουτεστι ταις αδυτοις εμβατευων αγνωστως θεωριαις, η διδασκων και 
μυσταγωγων αλλους προς θεολογιαν, ει τινα μορφην σχοιη νοησεως, 
τον  υπερ  νοησιν  Λογον  μυσταγωγουμενος  η  μυσταγωγων, 
καταισχυνει  την  κεφαλην  αυτου·  τον  απλουν  και  υπερ  επεκεινα 
πασης  νοησεως,  υποθεις  τινι  των  οντων  και  γινωσκομενων·  δεον 



πασης  αυτον  γυμνον  εννοιας  και  γνωσεως  ανομματως  οραν  τον 
ληθινον Θεον Λογον, γινωσκοντα σαφως, ως επι Θεου μαλλον αι καθ’ 
υπεροχην στερησεις αληθευουσι, ποσως μηνυουσαι την θειαν θεσιν, 
δια της των οντων παντελως αφαιρεσεως. Και πασα γυνη, διανοια του 
τοιουτου  νοος,  προσευχομενη  η  προφητευουσα  ακατακαλυπτω 
κεφαλη, τουτεστιν, αφετος της επ’ αυτη τοις πολλοις πεπυκνωμενης 
μυστικοις  θεωρημασι  νοερας  δυναμεως,  καταισχυνει  την  κεφαλην 
αυτης, αποβαλλομενη την ως κεφαλην καλυπτουσαν τον νουν, θειαν 
και απορρητον γνωσιν.

 Πας  ουν  ανηρ,  ηγουν  νους  πρακτικος,  η  φυσικος,  (336)  η 
θεολογικος, προσευχομενος η προφητευων, τουτεστι διδασκομενος, η 
διδασκων,  ακατακαλυπτον εχετω την κεφαλην,  τον Χριστον·  ο  μεν 
πρακτικος,  μηδεν  πιστεως  και  αρετης  προκρινων·  ο  δε  φυσικος, 
μηδενα  του  πρωτου  λογου  ποιουμενος  αλλον  ανωτερον·  ο  δε 
θεολογικος,  τον υπερ νοησιν και γνωσιν καθοτιουν μη σχηματιζων 
ταις  δια  των  οντων  νοησεσι.  Και  πασα  γυνη,  τουτεστιν  εξις 
πρακτικου,  η  αισθησις  φυσικου,  η  σοφη  διανοια  θεολογικου  νοος, 
κατακαλυπτεσθω την κεφαλην· η μεν πρακτικη εξις,  των ποιητεων 
και ου ποιητεων επικειμενην εχουσα την του λογου διακρισιν· η δε 
αισθησις, την επι τοις ορωμενοις επιστημονικην του λογου δυναμιν· η 
δε  διανοια,  την  παντελως  αναποδεικτον  των  υπερ  νοησιν  γνωσιν. 
Πασα  γαρ  εξις,  η  αισθησις,  η  διανοια,  μη  καλυπτομενη  κατα  τον 
αποδοθεντα  τροπον,  ουδεν  διαφερει  της  εξυρημενης,  τουτεστι,  της 
μηδενα λογον εχουσης αρετης, η θεοσεβειας, η γνωσεως μυστικης και 
θειας αγαπης.

 Οφειλει  ουν  εχειν,  και  δια  το  εικος,  πασα  τοιαυτη  γυνη,  την 
εξουσιαν του λογου δια παντος επι της κεφαλης, λεγω δε την λογικην 
επιστασιαν, και μαλιστα δια τους αγγελους, τους θεωμενους ημων τα 
τε φανερα και αφανη κινηματα, και απογραφομενους παν νοημα και 
ποιημα  προς  επαινον  η  ελεγχον  ημων,  εν  τη  φοβερα  ημερα  της 
διαγνωσεως·  και  δια  τους  κατα  συνειδησιν  λογισμους,  και  αυτους 
αγγελους  τροπικως  νοουμενους,  επι  τοις  γινομενοις  παρ’  ημων 
κατηγορουντας, η και απολογουμενους νυν τε και υστερον κατα την 
ημεραν  της  κρισεως·  και  δια  τους  πονηρους  αγγελους,  τους 
φυλαττομεους  ημων  και  εξιν  και  αισθησιν  και  διανοιαν·  ινα  επαν 
ειδωσι  γυμνωθεντας  της  λογικης  τε  και  νοερας  διακρισεως  τε  και 
ευσεβειας  και  γνωσεως,  επιθωνται,  την  των  εναντιων  αυταις 



δημιουργουντες γενεσιν· αδιακρισιαν λεγω, και ασεβειαν και αγνοιαν· 
δι’ ων κακιαν και πλανην και αθειαν ενεργειν οι πονηροι πεφυκασι 
δαιμονες.  Κεφαλη δε Χριστου ο Θεος ειρηται,  ως Λογου φυσει νους 
κατ’ αιτιαν αρχη.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄ . Ανηρ εστι και ο πρακτικην φιλοσοφιαν μετερχομενος.
β΄.  Κεφαλην  ειπεν  τον  Χριστον,  ως  υποστασιν  των  μελλοντων 

αγαθων. Η γαρ πιστις, κατα τον θειον Αποστολον, μελλοντων εστιν 
υποστασις,  και  πραγματων  ελεγχος  ου  βλεπομενων·  οπερ  εστιν 
αυτος,  εν  ωπερ  εισιν  οι  θησαυροι  της  σοφιας  αποκρυφοι,  και  της 
γνωσεως.

γ΄. Ενυποστατος πισις εστιν, η ενεργης και εμπρακτος, καθ’ ην ο 
του  Θεου  Λογος  εν  τοις  πρακτικοις  δεικνυται  ταις  εντολαις 
σωματουμενος·  δι’  ων  ως  Λογος  προς  τον  εν  ω  κατα  φυσιν  εστιν 
αναγει Πατερα τους πραττοντας. 

(337)  δ΄.  Οτι  ανηρ  εστιν  και  ο  την  φυσικην  θεωριαν  ευσεβως 
ασκουμενος  νους,  τον  κατα  πιστιν  τη  διανοια  θεωρητον  του  Θεου 
Λογον κεφαλην εχων, ως αιτιαν της των ορωμενων γενεσεως.

ε΄.  Την  κτισιν  ει  τις  εθελει  καλως  οραν  (εχει  γαρ  δυναμιν 
ανθρωπος φυσικην του καλως οραν, και διακρινειν το κρειττον απο 
του χειρονος), προς το της ζωης χειραγωγηθησεται ξυλον, οπερ εστιν, 
ο παντος ξυλου δημιουργος Θεος· Εν ω οι θησαυροι της σοφιας και της 
γνωσεως  αποκρυφοι.  Ει  δε  τη  φυσικη  δυναμει  παραχρησαμενος, 
κακως οραν την κτισιν βουληθη, πορρω τε στησεται της ζωης, και το 
ξυλον φαγεται το διακρισιν εχον καλου και κακου· τη αισθησει και 
αλογια τον νουν υποταξας αλογως και τον λογον. Και καλον μεν την 
ηδονην  δια  την  του  σωματος  ηγουμενος  συστασιν·  κακον  δε,  την 
οδυνην, δια την αυτην αιτιαν, και τους πονους του σωματος, και εις 
Θεον  την  κτισιν  παραγνωριζων,  ως  δι’  αυτης  τας  αφορμας  της 
σωματικης ηδονης ποριζομενος.

στ΄.  Επειδη,  φησιν,  συνεπινοειται  παντως  τω  γενεσιουργω  των 
οντων Λογω και ο Νους,  προς ον εχει  κατ’  αιτιαν την αναφοραν ο 
Λογος· κεφαλην του Χριστου τον Πατερα κεκληκεν ως Νουν Λογου 
κατα φυσιν γεννητορα.



ζ΄.  Fr.  Εκ γαρ της ουσιας των ορατων και της κινησεως και  της 
διαφορας, την τρισυποστατον αγιαν μοναδα γινωσκομεν. Ως αλλαχου 
εν τω. . . . . . .ω τινι μεν εξαγεται, φησιν ο διδασκαλος.

η΄. Οτι ανηρ εστι, και ο την μυστικην διδασκομενος θεολογιαν.
 θ΄.  Καθ’  υπεροχην  εκδεχου  το  ανοητως.  Υπερ  νοησιν  γαρ  το 

πιστευομενον, οπερ εστιν ο Θεος. 
ι΄. Ο την αμεσον τη καθ’ υπεροχην στερησει των γενητων προς τον 

επεκεινα  παντος  λογου Λογον αγνωστως λαβων,  φησιν,  αυτοψιαν, 
αυτον εχει κεφαλην τον παντη μονωτατον Λογον· υπερ ον η μεθ’ ου, 
η μεθ’ ον ετερος φυσει καθαπαξ ουχ υφεστηκε λογος, ου ο εις φυσει 
Νους  υπαρχει  γεννητωρ·  προς  ον  ως  κεφαλην  αναγων  δια  του 
συμφυους κατ’ ουσιαν Πνευματος τον επομενον συνιστησι νουν. 

ια΄. Του μεν πρακτικου γυναικα φησιν ειναι την εξιν, ως των κατ’ 
αρετην τροπων γεννητικην· του δε φυσικου, την εξευγενισθεισαν τοις 
λογοις του πνευματος αισθησιν, ως τικτουσαν τας των οντων απαθεις 
φαντασιας·  του  δε  θεολογικου  την  καθαραν  διανοιαν  του  ενος 
τρισφαους φωτος μοναδικως δεκτικην.

ιβ΄.  Χριστον λεγει  τον  υπερουσιον,  και  υπερουσιως  σαρκωθεντα 
Λογον,  οτι  μηδε την σαρκωσιν αυτου λογω φυσικω κατελαβε νους. 
Τουτου δε κεφαλην (340) φησι, τον κατα φυσιν αναιτιον Νουν, κατ’ 
αιτιαν  φυσει  τω  Λογω  συνεπινοουμενον.  Ο  γαρ  πιστει  τον  Λογον 
εωρακως, αχρονως αυτω Λογω τον του Λογου γεννητορα Νουν, ως εν 
αυτω κατ’ ουσιαν οντα, μυστικως συνεωρακεν. Φασι δε τινες Χριστον 
μεν λεγεσθαι του Χριστου τον ανθρωπινον, ως του παντος, ηγουν της 
ολης  φυσεως  κεφαλην.  Ουπερ  ανθρωπινου  δηλον,  η  του  Χριστου 
θεοτης  καθεστηκε  κεφαλη.  Τη  γαρ  ονομασια  του  ολου  τα  μελη 
καλεσαντες, ορθην εκδεδωκασιν εννοιαν.

ιγ΄. Προς τον Θεον του τελειωθεντος νους κατα χαριν ταυτοτης, 
εστιν η περι  το φυσει  ταυτον απλη και αδιαιρετος κινησις,  περι  ην 
νοητων  αναληψις  ουκ  εστι,  ποσω  τε  τω  κατ’  ουσιαν  και  τω  κατα 
δυναμιν  ποιω  διαφεροντων·  αλλ’  απολαυσις  αρρητος  αισθησιν 
εχουσα την υπερ εννοιαν.

ιδ΄. Προσευχην λεγει του μεν πρακτικου, την των αρετων αιτησιν· 
προφητειαν δε, των εν αυταις λογων την αληθη διδασκαλιαν· του δε 
φυσικου προσευχην φησιν ειναι, της περι των οντων επιστημονικης 
γνωσεως  αιτησιν·  προφητειαν  δε,  την  ταυτης  κατα  την  αληθη 
διδασκαλιαν εις αλληλους μεταδοσιν· του δε θεολογικου προσευχην 



ειναι  λεγει,  την  απορρητον  σιγην·  καθ’  ην  ο  νους  υπεροχικως  τη 
στερησει  των  οντων  αξιος  γινεται  της  υπερ  νοησιν  και  γνωσιν 
ενωσεως·  προφητειαν  δε,  την  αλλων περι  τουτων μυσταγωγιαν.  Η 
γαρ προσευχη προς Θεον ποιειται του προσευχομενου την ενωσιν· η 
δε  προφητεια  δια  Θεον  τοις  ανθρωποις  κοινωνησαι  των  δοθεντων 
καλων πειθει τον προφητευοντα.

ιε΄.  Οταν  το  Θειον  καταφασκωμεν  των  οντων,  φησι, 
συνεπινοουμεν αυτο τοις  ουσιν·  αλλ’  ως αιτιαν ποιητικην.  Οταν δε 
των  οντων  αυτο  παντελως  αποφασκωμεν,  ουτε  κατ’  αιτιαν  αυτο 
συνεπινοουμεν τοις ουσιν· οτι μηδεμιαν, αληθως ειπειν, εχει προς τα 
οντα  σχεσιν·  καθ’  ην  την  επ’  αμφοιν  ων  εστι  σχεσις  εννοιαν  αμα 
συναναφερειν  πεφυκαμεν.  Ουκουν  ο  καλος  θεολογος  την  καθ’ 
υπεροχην αγνωσιαν θεσιν γνωσεως αληθους ποιειται,  του Θεου το 
παντελως ανεννοητον.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ Κστ΄. 

Ει ο βασιλευς Βαβυλωνος αλληγορειται εις τον διαβολον, τις ο 
λογος ον δια [Gist. ωδια] του, προφητου Ιερεμιου απειλει τοις 
βασιλευσι  των  εθνων,  και  τω  βασιλει  Ιουδα·  κλοιους  και 
δεσμους,  και  λιμον,  και  θανατον,  και  μαχαιραν,  και 
αιχμαλωσιαν,  εαν  μη  αυτω  δουλευσωσι;  Τοις  δε  εκουσιως 
δουλευουσι,  μετα  ανεσεως  ειναι  επι  της  γης  αυτων·  και  οτι 
δουλον αυτον προσαγορευει,  λεγων·  " Εγω εδωκα πασαν την 
γην (341) Ναβουχοδονοσορ βασιλει Βαβυλωνος, τω δουλω μου, 
και τα θηρια του αγρου δεδωκα δουλευειν αυτω." Τις ουν εστιν 
η του διαβολου δουλεια, και τινα τα θηρια, και τινα τα εξ ειδη 
της απειλης, και τινες οι βασιλεις των εθνων, και ο βασιλευς 
Ιουδα; 

Αποκρισις. 
Ο διαβολος και εχθρος εστι του Θεου, και εκδικητης· εχθρος μεν, 

οταν ως μισων αυτον, δοκη πως την ολεθριον κεκτησθαι προς ημας 
τους ανθρωπους αγαπην, τοις των εκουσιων παθων τροποις δια της 
ηδονης πειθων ημων την προαιρεσιν των αιωνιων αγαθων προκρινειν 
τα προσκαιρα· δι’ ων κλεπτων ολης της ψυχης την εφεσιν, της θειας 
ημας  παντελως  αγαπης  αφιστησιν,  εκουσιους  εχθρους  ποιων  του 
ποιησαντος· εκδικητης δε, οταν γυμνωσας το προς ημας μισος, ως ηδη 
γενομενους αυτω δια την αμαρτιαν υποχειριους, εξαιτειται την καθ’ 



ημων τιμωριαν. Ουδεν γαρ ουτω φιλον τω διαβολω καθεστηκεν, ως 
ανθρωπος  τιμωρουμενος.  Τουτο  δε  συγχωρηθεις,  τας  επαλληλους 
επινοων των ακουσιων παθων επαγωγας,  λαιλαπος  δικην  απηνως 
επιφερεται, τοις καθ’ ων εκομισατο συγχωρησει Θεου την εξουσιαν· 
ου το προσταγμα το θειον εκπληρωσαι βουλομενος, αλλα το οικειον 
του  καθ’  ημων  μισους  διαθρεψαι  παθος  επιθυμων·  ινα  τω  πολλω 
μετρω των οδυνηρων συμφορων η ψυχη δι’  ατονιαν οκλασασα, της 
θειας ελπιδος εαυτης περικοψη την δυναμιν· αντι νουθεσιας, αθειας 
αιτιαν ποιουμενη την των αλγεινως συμβαινοντων επαγωγην. 

 Αγαθος γαρ υπαρχων ο Θεος, και θελων ημων εκτιλαι παντελως 
το  της  κακιας  σπερμα,  την  ηδονην  την  τον  νουν  της  θειας 
αποσυλωσαν  αγαπης,  συγχωρει  τω  διαβολω  πονους  ημιν  και 
τιμωριας επαγαγειν· κατα ταυτον και της προλαβουσης ηδονης τον 
ιον,  δια  των πονων της  ψυχης  αποξεων,  και  προς  τα παροντα και 
μονην την αισθησιν σαινοντα, μισος ημιν και τελειαν αποδιαθεσιν, ως 
μηδεν  τιμωριας  πλεον  εις  κερδος  κεκτημενα  κατα  την  χρησιν, 
εμποιησαι  βουλομενος·  και  την  εκεινου  τιμωρον  δυναμιν  και 
μισανθρωπιαν,  της  προς  αρετην  επαγαγωγης  περιστατικην  αιτιαν 
ποιησασθαι, των αυτης εκουσιως απολισθησαντων.

 Ως  ουν  κατα  συγχωρησιν  τιμωρουμενος  τους  αμαρτανοντας  ο 
διαβολος  του  Θεου  κεκληται  δουλος,  αποστατης  ων  και  ληστης 
πονηρος,  και τοις εκουσιως δια της ηδονης αφισταμενοις του Θεου, 
την  γνωμην  εχων  πανυ  καταλληλον.  Πρεπον  γαρ  εστιν  υπο  του 
διαβολου  κολαζεσθαι  τους  τας  αυτου  πονηρας  υποθηκας  των 
εκουσιων αμαρτηματων ηδεως δεξαμενους· ουτω μεν ουν και ηδονης 
εστι δια των εκουσιων παθων σπορευς ο διαβολος, και οδυνης δια των 
ακουσιων επαγωγευς.

 (344)  Οταν ουν οι  την Ιουδαιαν και  την Ιερουσαλημ οικουντες, 
τουτεστι,  την  πρακτικην  εξιν,  η  την  θεωρητικην  απειληφοτες 
επιστημην, προς την των ανθρωπων ταυτας μετερχονται δοξαν· ηθη 
μεν αρετων τω φαινομενω τροπω σκιαγραφουντες· λογους δε σοφιας 
και γνωσεως μονους λαλουντες, διχα των κατα δικαιοσυνην εργων, 
και τον επ’ αρετη και γνωσει τοις αλλοις επιδεικνυνται τυφον· εικοτως 
τοις πρεπουσι παραδιδονται πονοις, δια του πασχειν την αγνοηθεισαν 
αυτοις εκ της ματαιας οιησεως ταπεινοφροσυνην μεταμανθανοντες· 
οπερ ειδως και  ο  θαυμασιος Αποστολος,  παρεδωκε τω Σατανα τον 
παρανομησαντα Κορινθιον, εις ολεθρον της σαρκος,  ινα το πνευμα 



σωθη  εν  ημερα  του  Κυριου  Ιησου.  Δια  τουτο  της  Ιουδαιας  και 
Ιερουσαλημ  ο  βασιλευς  παραδιδοται  τω  βασιλει  των  Ασσυριων, 
τουτεστιν, ο θεωρητικος νους και γνωστικος προς τιμωριαν εκδιδοται 
τω διαβολω, πονους αυτω δικαιως επαγοντι και συμφορας· ινα μαθη 
πασχων, περι καρτεριας μαλλον, και πονων υπομονης φιλοσοφειν, η 
διακενης τοις ουκ ουσιν υπερηφανως εμματαιαζειν. 

 Πας ουν ανεχομενος εκουσιως  εκ  της  των αυτω πεπραγμενων 
συναισθησεως,  δεξασθαι  τας  επιπονους  των  ακουσιων  επιφορας 
πειρασμων, μετα της δεουσης ευχαριστιας, ουκ εξοικιζεται της κατ’ 
αρετην  και  γνωσιν  εξεως  τε  και  χαριτος·  καθαπερ  οι  παλαι  της 
Ιουδαιας και Ιερουσαλημ· ως υπελθων εκουσιως τον ζυγον βασιλεως 
Βαβυλωνος,  και  ως  χρεος  αποτιννυς,  τας  των  βασανων  επιφορας 
καταδεχομενος· και εν αυταις μενων, τελει τω μεν βασιλει Βαβυλωνος 
τους εκ του παθητου της φυσεως βιαιους πονους, και την επ’ αυτοις 
κατα  την  διανοιαν  ως  οφειλετης  αυτου  δια  τας  προλαβουσας 
πλημμελειας  συγκαταθεσιν·  τω  δε  Θεω  προσφερει  δια  λατρειας 
αληθους, της ταπεινης λεγω διαθεσεως, την των πεπλημμελημενων 
διορθωσιν. 

Ο  δε  την  κατα  συγχωρησιν  Θεου  προς  διορθωσιν  επαγομενην 
αυτω  δια  των  ακουσιων  πειρασμων  συμφοραν  ευχαριστως  μη 
καταδεχομενος, και την επι τω δοκειν δικαιον ειναι ματαγνους ουκ 
αποτιθεμενος οιησιν, ως τοις θειοις των δικαιων κριματων εμπιπτων 
θεσπισμασι,  κατα  τους  παλαι  της  Ιουδαιας  οικητορας,  και  μη 
καταδεχομενος  εκουσιως  υπο  τον  ζυγον  γενεσθαι  του  βασιλεως 
Βαβυλωνος, κατα την θειαν διαταγην, εις αιχμαλωσιαν παραδιδοται 
τω  βασιλει  Βαβυλωνος,  και  κλοιους,  και  δεσμα,  και  θανατον,  και 
λιμον,  και  μαχαιραν,  και  της  ιδιας  παντελως  αποικιζεται  γης· 
τουτεστι, της κατ’ αρετην και γνωσιν ειναι δοκουσης εξεως· δια μεν 
της αιχμαλωσιας, την των θειων αποστασιν κατακρινομενος· δια δε 
των κλοιων, την ψευδη περι των οντων δοξαν· δια δε των δεσμων, την 
παντελη των καλων απραξιαν· δια του λιμου, την των θειων στερησιν 
διδαγματων· δια δε του θανατου, την τελειαν προς τα καλα πωρωσιν 
τε  και  αναισθησιαν·  δια  δε  της  μαχαιρας,  τους  των θειων μνημων 
αναιρετικους εμπαθεις και ακολαστους λογισμους. 

 (345) Παντα γαρ ταυτα, και τουτων πλειονα, ο της κατ’ αρετην και 
γνωσιν ως ιδιας γης εξοικιζομενος εξεως,  πασχει·  δια το μη θελειν 
αυτον  εξ  υπερηφανιας  και  ματαιας  οιησεως,  τας  εφ’  οις 



επλημμελησεν εκτιννυς δικας, εν θλιψεσιν ευδοκησαι και αναγκαις 
και στενοχωριαις κατα τον θειον Αποστολον,  καιτοι  πασης της επι 
τουτοις  οφειλης  οντα  δια  την  δικαιοσυνην  ελευθερον.  Ηδει  γαρ  ο 
μεγας  Αποστολος,  φυλακτικην  των  θειων  κατα  ψυχην  θησαυρων 
υπαρχουσαν, την εκτος περι το σωμα συνισταμενην δια των πονων 
ταπεινωσιν· και δια τουτο, στεργων υπεμενε, και δι’ εαυτον, και τους, 
οις  αρετης  και  πιστεως  προεκειτο  τυπος·  ινα  καν  ως  υπευθυνοι 
πασχωσι κατα τον επιτιμηθεντα Κορινθιον, εις παρηγοριαν εχωσι και 
υπομονης μιμησιν [Fr. et. Reg. υπομονην και μιμησιν], τον ανευθυνως 
πασχοντα.

 Τους δε βασιλεις των εθνων ειναι νομιζω κατα τουτον της Γραφης 
τον  τοπον,  τους  των  λοιπων  της  ατιμιας  παθων  επαρχοντας 
ανθρωπους  [ισ.  λογισμους],  και  αυτους  υποκειμενους  ενδικως  τη 
τιμωρια των οικειων οφληματων· και δια τουτο τω βασιλει Βαβυλωνος 
παραδιδομενους  ως  τιμωρω  δυναμει,  και  χαιρουση  τη  βασανω  της 
φυσεως. Εστιν ουν ο μεν Αιγυπτιος βασιλευς, ο φιληδονος νους και 
ακολαστος·  ο  δε  Μωαβιτης,  ο  τρυφητης  και  βεβηλος  νους·  ο  δε 
Αμμανιτης,  ο  πλεονεκτικος  νους·  ο  δε  Συρος,  ο  δεισιδαιμων  και 
διαλεκτικος νους·  μονος γαρ αντικεισθαι γεγραπται τω Σαλομων ο 
Συρος, τουτεστι, τη ειρηνη και σοφια· ο δε Τυριος, ο φιλοκοσμος νους 
και  φιλοζωος·  και  οι  λοιποι  παντες βασιλεις,  ους γνωσεται  δια της 
οικειας σημασιας ο γνωστικος εκ της ονοματων ερμηνειας, η της των 
τοπων θεσεως, η της κρατουσης εν αυτοις γενικης παραδοσεως, η της 
εν αλληλοις επιτηδευσεως, η της προς Ισραηλ ποιας αντιπαθειας. Ου 
γαρ  παντοτε  και  παντες  ωσαυτως  και  καθ’  εν  σημαινομενον 
λαμβανονται· αλλα προς την προκειμενην χρειαν, και της προφητειας 
την δυναμιν.

 Επειτοι  γε  και  εις  τον  διαβολον  οιδεν  η  Γραφη λαμβανειν  τον 
Φαραω,  οταν αναιρετης  γινηται  του Ισραηλ·  και  παλιν  εις  τον  της 
φυσεως  νομον,  οταν  αυτω  δουλευη  κατ’  οικονομιαν  ο  Ιωσηφ, 
προφητικως  δι’  εαυτου  σημανας  τον  φυσει  και  παθεσιν  ημετεροις 
εκουσιως δουλευοντα Θεον Λογον, διχα μονης αμαρτιας. Ομοιως και 
ο βασιλευς Τυρου νοειται εις τον διαβολον, οταν τον Ισραηλ δια του 
Σισαρα πολεμη· και παλιν εις τον φυσικον νομον, οταν σπενδηται τω 
Δαβιδ,  και  εις  την οικοδομην του θειου ναου τω Σολομων πλειστα 
συμβαλλεται·  και  εις  αλλα  πολλα  σημαινομενα,  εκαστος  των 



απηριθμημενων  τη  Γραφη  βασιλεων,  παραλαμβανεται 
[Fr.λαμβανεται]· κατα μεντοι την υποκεμενην τη προφητεια δυναμιν. 

 Τα δε θηρια απερ διδωσιν ο Θεος τω βασιλει Βαβυλωνος, εισιν οι 
δαιμονες,  εκαστος  κατα την  ενδιαθετως  επικειμενην  επιτηδειοτητα 
προς  τηνδε  η  τηνδε  (348)  των  πειρασμων  επαγωγην  λειτουργων. 
Αλλος γαρ αλλης εμποιητικος κακιας, και αλλος αλλους σαφως εστι 
μιαρωτερος· και προς τοδε μαλλον το ειδος της κακιας επιτηδειοτερος. 
Ουτε  γαρ  αυτοι  οι  δαιμονες  ανευ  θειας  συγχωρησεως  κατ’  ουδεν 
υπουργειν δυνανται τω αρχεκακω διαβολω· ινα καθως οιδεν αυτος ο 
Θεος,  μετα  της  δεουσης  και  φιλανθρωπου  και  αγαθου  προνοιας, 
συγχωρη τω διαβολω δια των αυτου υπουργων, τας εφ’ οις ημαρτομεν 
διαφορους ποιεισθαι τιμωριας. Και δηλοι τουτο σαφως η περι του Ιωβ 
συγγραφη,  μη  δυναμενον  τω  Ιωβ  προσπελασαι  τον  διαβολον 
αναγραφομενη διχα της θειας συγχωρησεως. 

 Αλλα και  Ναβουχοδονοσορ αυτος  ο  της  Βαβυλωνιας  βασιλευς, 
λαμβανεται  πολλακις  εις  τον  φυσικον  νομον.  Και  τουτο  δηλουσι 
γραφοντες τοις εν Ιερουσολυμοις, οι τον πνευματικον νομον στερξαι 
μη  δυνηθεντες,  και  δια  τουτο  προς  την  Βαβυλωνιαν  κατασυρεντες 
γην· λεγω δε την εξιν της κατα την υλην συγχυσεως· ευξασθαι υπερ 
της  ζωης  Ναβουχονοσορ  βασιλεως  Βαβυλωνος,  και  της  ζωης 
Βαλτασαρ του υιου αυτου· του φυσικου νομου δηλαδη, και της αυτου 
κατα την κινησιν εξεως· υφ’ ους τοτε γεγονασιν, ινα ωσιν αι ημεραι 
αυτων  ως  αι  ημεραι  του  ουρανου.  Δια  τουτων  παρακαλουντες 
ευξασθαι τους εν τη απαθεια της αρετης, και τη αληθεια της γνωσεως 
μειναντας, ινα ωσι τα νοηματα του κατα φυσιν νομου, και της αυτου 
κατα την κινησιν εξεως, εν ω, τον πνευματικον απολιποντες νομον, 
γεγονασιν·  ως τα θεια  νοηματα του νομου του  πνευματος·  ημερας 
καλεσαντες τα νοηματα· ουρανον δε, τον πνευματικον νομον· εζητουν 
γαρ μη απαδειν του πνευματικου νομου, τον υφ’ ον γεγονασι φυσικον 
και επιμοχθον νομον.

 Τουτοις  συμφωνει  και  το  προς  αυτον  κατα  την  θειαν  απειλην 
μυστικως  ειρημενον  υπο  του  μεγαλου  Δανιηλ,  το  θεαθεν  οναρ 
ερμηνευοντος·  Και  σε  εκδιωξουσιν  απο  των  ανθρωπων,  και  μετα 
θηριων αγριων εσται η κατοικια [Seg. 1, κατοικησις] σου, και χορτον 
ως βουν ψωμιουσι σε, και απο της δροσου του ουρανου αυλισθηση· και 
επτα καιροι αλλαγησονται επι σε, εως ου γνως οτι κυριευει ο Υψιστος 
της βασιλειας των ανθρωπων και ω εαν θελει δωσει αυτην· και οτι 



ειπεν· Εασατε την φυην του δενδρου των ριζων εν τη γη, η βασιλεια 
σου σοι μενει, αφ’ ης αν γνως την βασιλειαν την επουρανιον. Εκδιωξιν 
μεν λεγων ταχα την εις τον κοσμον τουτον δια την παραβασιν εκ του 
παραδεισου  εκβολην,  και  της  μετα  των  αγιων  αγγελων  διαιτης 
αλλοτριωσιν·  ηγουν  την  εκ  των  νοητων  θεαματων  προς  την  κατ’ 
αισθησιν  του  νομου  της  φυσεως  σχεσιν·  την  δε  μετα  των  αγριων 
θηριων κατοικιαν, την μετα των παθων και των ενεργουντων αυτα 
δαιμονων  καταμονην,  ηγουν  κατοικιαν  και  συναναστροφην 
σημαινων.  Ο  δε  χορτους  ον  εψωμισαν  αυτον,  [οι  ανθρωποι  Gisl. 
αγγελοι, ita etiam Fr. Ad marg.] δηλον , αλλ’ ουχι τα θηρια, μεθ’ ων 
εσχε  την  κατοικιαν·  εκεινα  γαρ  ου  ψωμιουσιν,  (349)  αλλα 
σπαραττουσιν),  η  κατ’  αισθησιν  εστι  των  φαινομενων  φυσικη 
κατανοησις,  και  κατ’  αρετην  επιπονος  πραξις.  Απερ  ως  χορτον 
χορηγουσι τοις ανθρωποις οι αγγελοι. 

 Το δε απο της δροσου του ουρανου αυλισθηναι, το δια της θειας 
προνοιας  εσχηκεναι  την  εν  τουτοις  ουσαν  δυναμιν.  Δροσον  γαρ 
ουρανου, την προνοιαν εκαλεσεν ο λογος, δι’  ης εν τω αιωνι τουτω 
μετα  την  των  απηριθμημενων  την  συντηρησιν  εσχεν  ο  ανθρωπος· 
ητοι ο κατα φυσιν νομος, παντελως μη διαφθει ρομενος· η τυχον η δια 
των  φαινομενων  γινομενη  κατα  χαριν  Θεου  περι  των  νοουμενων 
συμμετρος γνωσις·  δι’  ην εστιν ο ανθρωπος ενταυθα τη ελπιδι των 
μελλοντων κρατουμενος. 

 Το  δε,  Επτα καιροι  αλλαγησονται  επι  σε,  την  κατα τον  αιωνα 
τουτον εβδοματικην του χρονου παρατασιν δηλοι, υφ’ ην γεγονε, την 
φυλακην της οικειας εξεως και ενεργειας εασας ο κατα φυσιν νομος, 
και μεθ’ ην συντελουμενην κατα την προσδοκωμενην αναστασιν, δια 
της  αποβολης  των  ιδιωματων  των  αλογων,  προς  εαυτον 
επανελευσεται  παλιν,  την  εξ  αρχης  ευκληριαν  της  βασιλειας 
απολαμβανων· επιγνους δια της κατα τον αιωνα τουτον προνοητικης 
οικονομιας,  το  κρατος της αληθους βασιλειας.  Το  γαρ,  Εασατε την 
φυην  των  ριζων  του  δενδρου  εν  τη  γη,  φαναι,  το  μη  της  φυσεως 
αναιρεθηναι τελειως δια παραβασιν το σπερμα, και τας δυναμεις της 
αγαθοτητος, δηλοι· καθ’ ας και παλιν λαμβανουσα την αυξησιν, εις το 
πρωην  φυσικον  δια  της  αναστασεως  επαναγεται  μεγεθος  τε  και 
καλλος. 

 Αλλ’ ημιν γε κρειττον τω νομω στοιχουντας των εντολων, εαυτους 
προς  αναιρεσιν  του  φρονηματος  της  σαρκος  εκουσιοις  εμπαιδευειν 



πονοις· και ου νομον κρειττον, αλλα και πανυ φιλοσοφον και πρεπον 
τοις τον εμφυτον λογον ηγεμονα των παθων καταστησασιν· ει δε μη 
τουτο, τογε τουτου δευτερον· ακουσιως παιδευομενοι, στερξωμεν του 
παιδευοντος  ημας  την  βουλην,  μετα  της  πρεπουσης  ευχαριστιας, 
καθαπερ  ζυγον  βασιλεως  Βαβυλωνος  καταδεχομενοι,  εφ’  οις 
ημαρτομεν κολασιν· και της ημετερας γης τουτεστι της πιστεως και 
της ελπιδος, και της κατ’ αρετην εξεως· ου μεταφερει τον ημετερον 
νουν  ο  νοητος  βασιλευς  Βαβυλωνος.  Κατα  τουτον  ουν  τον 
προαποδοθεντα  τροπον,  και  Θεου  δουλος  ο  διαβολος  λεγεται,  και 
παραδιδονται αυτω οι βασιλεις των εθνων, και ο βασιλευς Ιουδα, και 
τα θηρια του αγρου. 

ΣΧΟΛΙΑ.
 α΄. Κατα ποιον τροπον, φησιν, εχθρος εστι Θεου και εκδικητης ο 

διαβολος. 
 β΄.  Οτι  κατιωθεισαν  ψυχην  τω  ρυπω  της  ηδονης  φησιν, 

αποκαθαιρει  πονος,  και  αφαιρει  παντελως  αυτης  την  σχεσιν  των 
υλικων, της προς αυτα φιλιας την ζημιαν μεταμαθουσαν· δι’ ην αιτιαν 
ο Θεος συγχωρει  τω διαβολω κατα κρισιν δικαιαν τους ανθρωπους 
βασανοις καταπιεζειν.

 γ΄.  Ο  πασχων  φησιν,  υπερ  χαριτος  Θεου  παραβαθεισης,  εαν 
επιγνω  της  ιωμενης  αυτον  θειας  προνοιας  τον  λογον,  την  τε 
συμφοραν  ευχαριστως  (352)  δεχεται  χαιρων,  και  την  υπερ  ης 
παιδευεται  διορθουται  πλημμελειαν·  ο  δε  ταυτης  αναισθητων  της 
ιατρειας της δοθεισης, ενδικως απαγεται χαριτος, και τη συγχυσει των 
παθων παραδιδοται· προς την πραξιν ελθειν καταλιμπανομενος, ων 
ενδιαθετον ειχε την εφεσιν. 

 δ΄. Την μεν ειρηνην κατα προσηγοριαν ειχεν του ονοματος· την δε 
σοφιαν κατα θειαν δωρεαν ως προσευχης καρπον ειχεν ο Σολομων.

ε΄.  Εις  τον  φυσικον  νομον  ενταυθα  λαμβανει  τον 
Ναβουχοδονοσορ, και εις την εξιν αυτου του φυσικου νομου τον υιον 
αυτου Βαλτασαρ.

στ΄. Εκ της ευχης δηλον εστι, φησιν, οτι τον φυσικον νομον, και την 
εξ αυτου τικτομενην εξιν ενταυθα σημαινουσι Ναβουχοδονοσορ και 
Βαλτασαρ, αλλ’ ου τον διαβολον· ουδεις γαρ ευχην υπερ του διαβολου 
γινεσθαι  παντελως  εξηγειται·  ην  γαρ  ου  διεβαλεν  ευχην  ο  της 



προφητειας λογος, ου χρη νομιζειν υπερ του διαβολου ταυτην τω Θεω 
προσενηνεχθαι. 

ζ΄. Fr. Επανελευσεται προς εαυτην η φυσις, την αναμαρτησιαν και 
την  αφθαρσιαν  απολαμβανουσα.  Απολουνται  γαρ  οι  αμαρτωλοι, 
ηγουν της αμαρτιας τα αιτια, και παντες εσονται αναμαρτητοι, και 
δια τουτο,  και αφθαρτοι·  εξ αλληλων δε και ταυτα και παντες την 
αληθινην  επιγνωσονται  βασιλειαν·  οι  μεν  τη  ελλαμψει,  οι  δε  τη 
κολασει·  ου  παντες  δε  των  αγαθων,  ουδ’  ομοιως  οι  απολαυοντες 
απολαυσουσι.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΖ΄ .

Του  Κυριου  μετα  την  αναστασιν  φανερως  εντειλαμενου 
μαθητευσαι  παντα  τα  εθνη,  πως  εδειτο  ο  Πετρος  επι  του 
Κορνηλιου αποκαλυψεως δια τα εθνη; η πως οι εν Ιερουσαλημ 
ακουσαντες αποστολοι τα κατα τον Κορνηλιον,  διεκρινοντος 
προς τον Πετρον;
Αποκρισις.
Πανυ μεν ουν εδειτο της περι εθνων θειας αποκαλυψεως ο των 

αποστολων  εξαρχος  Πετρος  ο  παναγιος·  ου  γαρ  εγινωσκεν  οτι 
περιτομης και ακροβυστιας ουκ εστι διαστολη κατα την πιστιν· ουτε 
μην  ηδει  σαφως,  οτι  διχα  της  κατα  νομον  φαινομενης  λατρειας, 
μαθητευθηναι τα εθνη ο Κυριος ειπεν, εως ου της απορρητου βουλης 
αυτου δι’ αποκαλυψεως εφανερωσε το μυστηριον, δια τε του κατα την 
σινδονα παραδειγματος πεισας, δια τε της ισως αυτω κατα μονην την 
πιστιν δοθεισης και τοις εθνεσι χαριτος του αγιου Πνευματος, ως ουκ 
εστιν  εν  Χριστω  διαστολη  Ιουδαιου  και  Ελληνος·  οπερ  και  οι  εν 
Ιεροσολυμοις  αγνοουντες  αποστολοι,  διεκρινοντο  προς  αυτον,  εως 
εμαθον  και  αυτοι  τον  εν  αποκρυφοις  πλουτον  της  επι  παντας 
ανθρωπους θειας χρηστοτητος. Θειας γαρ ζωης και καινης λατρειας 
παρα την νομικην επεισαγωγη, και ψυχης εκουσιως σωματος αυτην 
απολυουσης  κατα  την  γνωμην  υπηρχε  διδαχη,  και  αλλης  αρχης 
θειοτερας  γενεσεως  υποτυπωσις,  η  του  κηρυγματος  χαρις.  Και  δια 
τουτο, (353) της του προσταξαντος εχρηζον, εφ’ εκαστω λογω διδαχης, 
οι ταυτην πιστευθεντες την διακονιαν. Ει δε τω μη δοκω του δεοντος 
ειναι περιεργοτερος, πας λογος χρηζει θειας εντολης παντως, του επ’ 
αυτω προς ενεργειαν ορισθεντος τροπου, διδαχης και αποκαλυψεως. 
Ου  γαρ  εστι  το  παραπαν  ο  διαγινωσκων  τον  τινος  λογου  τροπον, 
χωρις της του φαμενου τον λογον αποκαλυψεως.  Οπερ ειδως και ο 



πανευφημος Πετρος, λαβων ηδη παρα του Κυριου τον περι των εθνων 
του κηρυγματος λογον, ουκ ενεχειρησεν, αναμενων διδαχθηναι παρα 
του δοντος τον λογον, του λογου τον τροπον. 

Ταχα  δε  και  ετερα  προς  τουτοις  ην,  απερ  δια  της  καθιεμενης 
ουρανοθεν  οθονης,  και  των  εν  αυτη  διαφορων  ζωων,  ο  μεγας 
εδιδασκετο Πετρος. Μαλλον δε, το παν γενος των ανθρωπων· η ο κατ’ 
αυτον  τον  Πετρον,  επειλημμενος  της  κατα  την  πιστιν  θειας 
ακροτητος, μανθανων διαρρηδην πασαν εαυτου παντελως αποσβεσαι 
την αισθησιν· καθ’ ην εως ορα τα φαινομενα, φθαρτικην εαυτης την 
του Θεου κτισιν επισταται, μη δυναμενην φθορας ειναι καθαραν και 
συγχυσεως.  Δια  μεν  ουν  της  οθονης,  και  των  εν  αυτη  ζωων,  τον 
φαινομενον  προεδεικνυε  δια  του  αορατου  κοσμον  τοις  λογοις 
νοουμενον, η τον αορατον, τοις των αισθητων τυποις φαινομενον, ο 
προς αυτον χρηματιζων, και ως προς εδωδην πνευματικην επιτηδειον. 
Διο  φησιν·  Αναστας,  Πετρε,  θυσον,  και  φαγε.  Ποθεν  αναστηναι 
κελευεται; Ποθεν αλλοθεν, η της κατ’ αισθησιν εξεως τε και σχεσεως, 
και της περι των οντων χθαμαλωτερας προληψεως, η της νομιζομενης 
κατα νομον δικαιοσυνης; ινα κατα μονον τον νουν απολελυμενον της 
κατ’  αισθησιν  φαντασιας,  δυνηθεις  σχηματων  γυμνους  θεασασθαι 
τους  λογους  των  αισθητων,  επιγνω  τους  τυπους  των  νοητων,  και 
μαθη  μηδεν  των  υπο  Θεου  γεγονοτων  ακαθαρτον  ειναι.  Ο  γαρ 
θεωρησας  εκ  του  νοητου  κοσμου  προφαινομενην  τοις  λογοις  την 
ορωμενην κτισιν, η τους τυπους των νοητων εκ της των φαινομενων 
διακοσμησεως,  καθαπερ  ουρανοθεν  οθονην  διαφαινομενην,  ουδεν 
ακαθαρτον ειναι  πιστευσειε  των ορατων·  μηδεμιαν τοις  των οντων 
λογοις  εμφαινομενην  θεωρων  αντιπαθειαν.  Η  φθορα  γαρ  εν  τη 
αισθησει καθεστηκε, και ο των γεγονοτων προς αλληλα πολεμος· εν 
δε τοις λογοις ουδεν υπαρχει καθαπαξ εναντιον.

Εστι  μεν  ουν  η  οθονη,  ο  αισθητος  κοσμος  εκ  τεσσαρων αρχων, 
καθαπερ  στοιχειων,  και  αυτον  κρατουμενος·  τα  δε  ερπετα  και  τα 
θηρια και τα πετεινα, οι διαφοροι λογοι των γεγονοτων εισι, προς μεν 
αισθησιν οντες ακαθαρτοι, προς δε νουν, καθαροι τε και τροφιμοι, και 
της νοουμενης συστατικοι τυγχανοτες ζωης. Η δε εκ τριτου γενομενη 
φωνη, πρακτικην και φυσικην και θεολογικην διδασκει φιλοσοφιαν. 
Δει γαρ ουχ απαξ, αλλα και δις, και τρις ανασταντα θυσαι την κτισιν 
των φαινομενων, και φαγειν αυτην γνωστικως,  τον τω Θεω διολου 
(356)  εψομενον  γνησιως.  Ο  γαρ  αναστας  της  εμπαθους  περι  τα 



φαινομενα διαθεσεως,  την των φαινομενων εθυσε κινησιν,  και  την 
πρακτικην κατορθωσας εφαγεν αρετην. Ο δε της ψευδους περι των 
οντων δοξης αναστας, τα μεν των φαινομενων εθυσε σχηματα· τους 
δε μη φαινομενους λογους φαγων, την εν πνευματι φυσικην θεωριαν 
κατωρθωσεν·  ο  δε  της  πολυθεου  πλανης  αναστας,  αυτην  μεν  των 
οντων την ουσιαν κατεθυσε·  την δε  των οντων αιτιαν κατα πιστιν 
φαγων, θεολογικης ενεφορηθη δυναμεως.

Πας ουν θεωρητικος νους εχων την μαχαιραν του πνευματος,  ο 
εστι  ρημα Θεου,  εν εαυτω της φαινομενης κτισεως αποκτεινας την 
κινησιν,  κατωρθωσεν  αρετην·  και  των  αισθητων σχηματων εαυτου 
την  φαντασιαν  αποτεμων,  την  εν  τοις  λογοις  των  οντων  ευρεν 
αληθειαν· καθ’ ην η φυσικη θεωρια συνεστηκε· και της ουσιας των 
οντων  υπερανω  γενομενος,  τον  της  θειας  και  αμαχου  μοναδος 
δεχεται  φωτισμον,  καθ’  ον  της  αληθους  θεολογιας  συνεστηκε  το 
μυστηριον. 

Η τυχον εκελευετο θεοθεν η των αποστολων ακροτης,  Πετρος ο 
πανενδοξος, αναστας της συμ[με]μετρημενης τη φυσει δυναμεως, επι 
την κατα χαριν θειαν ευκληριαν, μετα Θεου καταθυσαι τη μαχαιρα 
του λογου τα εν ανθρωποις παθη της μοχθηριας, και ποιησαι βρωμα 
καλον,  και  τω  Λογω  προσφορον,  και  εις  πεψιν  πνευματικην 
αναδιδομενον,  τη  αποθεσει  της  προτερας  εμπαθους  και  θηριωδους 
ζωης. Φασι γαρ ζωης συμβολον ειναι το αιμα, οπερ παντος απορρειν 
σφαττομενου ζωου πεφυκεν. Και δηλοι ταχα των δειχθεντων ζωων η 
διαφορα, την εν ανθρωποις των παθων ποικιλιαν σημαινουσα. Τα μεν 
γαρ ερπετα,  τους απαν το επιθυμητικον τοις  γηινοις επισυρομενον 
εχοντας  προδεικνυσι·  τα  δε  θηρια,  τους  ολον  το  θυμικον  εις  την 
αλληλων φθοραν εκμανως διεγειροντας· τα δε πετεινα, τους ολον το 
λογικον  προς  την  υβριν  της  υπερηφανιας  ανωσαντας,  και  την  εξ 
αυτης υψηλοφροσυνην, και αδικιαν λαλουντας εις υψος, και θεμενους 
εις ουρανον το στομα αυτων· απερ οια Θεω συνεργος ο μεγας Πετρος 
καταθυσας τω λογω του πνευματος, τους μεν εποιησε των ουρανιων 
επιθυμητας,  τους  δε  ημερους  και  φιλανθρωπους,  και  αλληλων 
ανθεκτικους· τους δε φιλοθεους και ταπεινοφρονας. 

Τι  δε  και  Ιοππη βουλεται  δηλουν δια  της  ερμηνειας  του οικειου 
ονοματος,  εν η ταυτην ειδε την οπτασιαν η μεγαλη της Εκκλησιας 
κρηπις,  Πετρος  ο  παναγιος,  κατιδωμεν.  Ιοππη  κατασκοπη 
ερμηνευεται,  (357) την πρακτικην πρεπουσαν φυλακην σημαινουσα. 



Παρ’  αυτην  γαρ  κειμενη  της  θαλασσης  την  οχθην,  πολλοις 
ανεβαλλετο κυμασιν, ει μη εφ’ υψος ειχε την θεσιν η πολις. Οθεν μοι 
φαινεται  δηλουν  τον  επι  το  υψος  της  γνωσεως,  καθαπερ  πολιν 
οικοδομουντα  την  αρετην·  ου  μακραν  δε  των  ακουσιων  οντα 
πειρασμων, εχοντα παρακειμενην εγγυθεν καθαπερ θαλασσαν, την 
μηπω τελειως απορραπισθεισαν σχεσιν των αισθητων, και δια τουτο 
κατασκοπης  δεομενον,  μηπως  λαθοντες  δια  των  ακουσιων 
πειρασμων,  ποιησωνται  την  των  εκουσιων  παθων  επιδρομην  οι 
ακαθαρτοι δαιμονες· αλλα και της μεριδος τυγχανουσα της φυλης [al. 
φυλακης]. Ισσαχαρ Ιοππη· μισθος δε και καματος ουτος ερμηνευεται· 
διδωσι πλεον νοειν,  οτι  πρακτικης εστιν εξις  φυλακτικη Ιοππη, τας 
αορατους  εφοδους  φυλαττομενη  των  πνευματων  της  πονηριας. 
Ταυτης ουν ανασταντα προς την των υψηλων γνωσιν μεταθειναι τον 
νουν ισως εκελευετο ο μεγας αποστολος. 

Ο  τοινυν  της  πρακτικης  φιλοσοφιας  οικων  το  της  κατασκοπης 
υψος,  εν  Ιοππη  λεγεσθω  ειναι·  ο  δε  την  εν  Ιεροσολυμοις  Σιων 
κατοικων, τουτεστι το σκοπευτηριον, το κατα την ορασιν της ειρηνης 
ιδρυμενον· τουτο γαρ Ιερουσαλημ ερμηνευεται, πασης μακραν γεγονε 
της κατ’ αισθησιν σχεσεως, οσον ιστορικως, του τοπου της Σιων κατα 
την θεσιν, η θαλασσα· και σκοπευει μονον κατα το υψος τυγχανων 
της γνωσεως, τα νοητα των οντων θεαματα· τη κατα νουν περιαιρεσει 
των φαινομενων εν τοις ουσι σχηματων· και δεχεται τας των θειων 
εμφασεις κατα το θεμιτον εκφανεις, τυπουσας αυτου το ηγεμονικον 
προς το θειοτερον. Ο γουν οικων Ιοππην πρακτικος εστι, καταθεωρων 
των εναντιων τα θηρατρα·  ο  δε  κατοικων εν  Σιων,  γνωστικος εστι 
μονην κατα νουν των θειων θεωρων την ευπρεπειαν. 

Ει  δε  παλιν  εις  ουρανον  ανασπασθη  το  σκευος  της  οθονης, 
νοησωμεν  οτι  μετα  το  δειχθηναι  τω  μεγαλω  Πετρω  τους  των 
αισθητων πνευματικους λογους τοις νοητοις συνυπαρχοντας, παλιν 
ανελκει προς εαυτον τουτους ο Θεος· διδασκων, ως ουδεν ων οι λογοι 
παρ’  αυτω  μενουσιν,  εστιν  καθαπαξ  ακαθαρτον.  Διο  γνους  των 
οραθεντων την δυναμιν  ο  μεγας Αποστολος,  εμαθε μηδενα λεγειν 
ακαθαρτον  ανθρωπον,  μηδε  προσωποληψιαν  ειναι  παρα  τω  Θεω, 
ποιουμενην αδικον την των οντων διαιρεσιν. Οθεν μηδεν μελλησας, 
το θειον επληρωσε προσταγμα, θυσας προς ζωην πνευματικην τους 
την  καρδιαν  εκουσιως  περιτεμνομενους  τω  λογω  της  χαριτος,  και 
πασαν  απιστιας,  κακιας  τε  και  αγνωσιας  ακαθαρσιαν  καθαπερ 



ακροβυστιαν αποβαλλομενους [Fr. αποβαλλομενους]· της δε σαρκος, 
μηδεν  των  προσοντων  αυτη  φυσικως  περιτεμνοντας·  ων  ουκ  εξ 
εμπαθους γνωμης η συστασις, αλλ’ εκ θειας δημιουργιας η γενεσις. 
Ουδεν  γαρ  (360)  των  κατα  φυσιν  ακαθαρτον,  οτι  Θεον  εχει  της 
υπαρξεως αιτιον. 

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Ζωης μεταθεσιν φησι και λατρειαν αγγελικην, και προς σωμα 

ψυχης  εκουσιον αλλοτριωσιν·  και  εν  πνευματι  θειας μεταποιησεως 
γενεσιν, το της νεας Διαθηκης καταγγελλει μυστηριον.

β΄.  Ετερος,  φησιν,  ο  της  εντολης  εστι  λογος,  και  ετερος  ο  του 
γινεσθαι της εντολης ο τροπος. Λαβων ουν ο μεγας Πετρος περι των 
εθνων του κηρυγματος εντολην, αγνοων δια της οθονης της εντολης 
εδιδασκετο τον τροπον· οτι διχα περιτομης, και των λοιπων του νομου 
σωματικωτερων,των  εθνων  χρη  γινεσθαι  την  κλησιν·  πνευματικην 
γαρ  οιδεν  ο  λογος  περιτομην,  εμπαθους  σχεσεως  προς  σωμα  της 
ψυχης εκτομην.

γ΄. Fr. Πας λογος θειας εντολης χρηζει παντως διδαχης του πως 
οφειλει πραχθηναι· οπερ ο μεγας Αποστολος ικανοτητα λεγει.

δ΄. Ο μη τοις σχημασι των ορατων εναπομενων δια την αισθησιν, 
αλλα κατα νουν τους λογους αυτων αναζητων, ως νοητων τυπους, η 
λογους αισθητων θεωμενος κτισματων, ουδεν ακαθαρτον ειναι των 
ορωμενων διδασκεται. Παντα γαρ φυσει καλα λιαν καθεστηκεν.

ε΄.  Ο  τη  κινησει  φησι  των  αισθητων  μη  συναλλοιουμενος, 
ακιβδηλον  την  των  αρετων  μετερχεται  πραξιν.  Ο  δε  τοις  αυτων 
σχημασι  μη  διατυπωσας  τον  νουν,  την  αληθη  περι  των  οντων 
απειληφε δοξαν. Ο δε και αυτην την ουσιαν των οντων τη διανοια 
παρεδραμεν, ως αριστος θεολογος μετα ταυτην αγνωστως τη μοναδι 
προσεβαλεν.  Ουκουν ο τριτον εν εαυτω καταθυσας την κτισιν των 
ορωμενων, της των τελειων αξιος γεγονε ταξεως. 

στ΄. Ιοππη μεν εξις εστιν αρετης, φησιν, την εκ των παρακειμενων 
αισθητων φυλαττομενη βλαβην. Η δε Σιων εξις εστι γνωστικη, την 
των νοητων σκοπευουσα χαρισματων υποδοχην. 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΗ΄ .

Το·  "Δευτε, καταβαντες συγχεωμεν αυτων τας γλωσσας," προς 
τινας ελεγεν ο Θεος; 

Αποκρισις.



Προς  την  υποκειμενην  των  προνοουμενων  διαθεσιν  ευρισκομεν 
την  αγιαν  Γραφην τον  Θεον  διαπλαττουσαν·  οθεν  και  λεοντα,  και 
αρκτον,  και  παρδαλιν,  και  πανθηρα,  και  ανθρωπον,  και  βουν,  και 
προβατον,  και  ηλιον,  και  αστερα,  και  πυρ,  και  πνευμα,  και  αλλα 
μυρια,  απερ  μηδαμως  υπαρχων  λεγεται,  κατα  την  εκαστης  φωνης 
επινοιαν θεωρουμενος. Τω γουν Αβρααμ φανεις ο Θεος οντι τελειω 
κατα την γνωσιν, εν τω περι μοναδος λογω τον αυλον περι Τριαδος 
ειναι λογον εδιδασκεν, ηδη τον νουν εχοντι της υλης παντελως, και 
των  κατ’  αυτην  τυπων  εκβεβηκοτα.  Και  δια  τουτο  και  ως  τρεις 
εφαινετο,  και  ως  εις  διελεγετο·  τω  δε  Λωτ,  μηπω  (361)  της  των 
σωματων καθαρον τον νοουν ποιησαμενω συνθεσεως, αλλ’ ετι της εξ 
υλης  και  ειδους  των  σωματων  γενεσεως  εξηρτημενω,  και  μονης 
δημιουργον  ειναι  πιστευοντι  τον  Θεον  της  ορατης  κτισεως, 
εμφανιζομενος ο Θεος, δυικως, αλλ’ ου τριαδικως εφανη· δεικνυς δι’ 
ων  αυτος  εαυτον  εσχηματιζε,  μηπω  της  υλης  και  του  ειδους 
εκβεβηκεναι τον αναγομενον νουν. Ουτως εφ’ εκαστω τοπω της τον 
Θεον  πολυτροπως  διαπλαττουσης  Γραφης,  τους  λογους  μετ’ 
επιστημης  διασκοπουμενος,  ευρησεις  αιτιαν  ειναι  της  πολλης  των 
θειων πλασματων εξαλλαγης, την των προνοουμενω διαθεσιν. 

Επειδη τοινυν και οι τον πυργον οικοδομησαντες, προτερον της του 
φωτος χωρας της ανατολης κινηθεντες, λεγω δε της μιας και αληθους 
περι  Θεον  γνωσεως,  ηλθον  εις  γην  Σεννααρ,  την  ερμηνευομενην 
βλασφημους  οδοντας,  και  εις  πολλας  περι  Θεοτητος  δοξας 
κατεπεσαν,  και  τον  εκαστης  δοξης  λογον,  οιονει  πλινθους  τινας 
συνθησαντες,  ωκοδομησαν καθαπερ πυργον την πολυθεον αθειαν· 
εικοτως  ο  της  κακης  συμφωνιας  των  πλανηθεντων  ανθρωπων 
διασκεδαζων  την  ομολογιαν  Θεος,  εκ  της  των  προνοουμενων 
διαθεσεως  εις  απειρους  δοξας  διασκεδασθεισης  και  διασπαρθεισης, 
πληθυντικως  εαυτον  ονομαζει·  δεικνυς  εις  οτι  ων,  εις  πολλους  εν 
εκεινοις  εμερισθη·  ωσπερ  και  επι  του  Αδαμ  φαινεται  λεγων·  Ιδου 
γεγονεν  Αδαμ ως εις  εξ  ημων.  Προς  ουν το  υποκειμενον αιτιον,  η 
πληθυνεται ταις των Γραφων εκφωνησεσιν ο Θεος, η συναγεται.

Το  δε,  προς  τινας  ο  Θεος  διαλεγεται,  εθος  εστι  τη  Γραφη  τας 
αλαλητους και κρυφιας βουλας του Θεου σωματικως διαπλαττειν, ιν’ 
ημεις  εκ  των  συγγενων  ρηματων  τε  και  φωνων,  νοησαι  τα  θεια 
δυνηθωμεν· επει ο Θεος νους εστιν αγνωστος, και λογος αρρητος, και 
ζωη ακαταληπτος, και ουτε λαλει ουτε λαλειται, αυτολογος ων, και 



αυτοβουλη  κατ’  ουσιαν  υπαρχων.  Και  ει  ουτω  νοησομεν  τας  των 
θειων  λογων  φωνας,  ουδενι  των  γεγραμμεων  εκ  της  ασαφειας 
προσκοψομεν. 

Ει δε τις φαιη, μη παντως επι διαβολης κεισθαι τη Γραφη την περι 
Θεου  πληθυντικην  σημασιαν,  και  προφερει  προς  την  του  οικειου 
λογου βεβαιωσιν  το·  Και  ειπεν  ο  Θεος·  Ποιησωμεν  ανθρωπον κατ’ 
εικονα ημετεραν, και καθ’ ομοιωσιν, και ου δηπου δια ταυτης, ειποι, 
της  φωνης,  πολυθειας  υπονοιαν  εισηγεισθαι  νοουμεν  τον  λογον· 
φαμεν, ως οποταν μεν προς τους ευσεβεις ευσεβως η αγια Γραφη τω 
πληθυντικω  περι  Θεου  κεχρηται  λογω,  την  δηλωσιν  ποιειται  των 
παναγιων  τριων  υποστασεων·  μυστικως  τον  της  υπαρξεως 
σημαινουσα  τροπον  της  παναγιας  και  αναρχου  και  ομοουσιας 
Τριαδος· επειδη μονας κατ’ ουσιαν εστιν η πανσεπτος και προσκυνητη 
και πανευφημος Τριας των υποστασεων. Μονας γαρ εν Τριαδι και εν 
μοναδι  Τριας  εστιν  ο  Θεος  ημων.  Ηνικα  δε  προς  τους  ασεβεις 
πληθυντικον περι Θεου ποιειται τον λογον, την ψεκτην (364) εκεινων, 
ως  οιμαι,  διελεγει  περι  Θεοτητος  εννοιαν,  φυσικην,  αλλ’  ουχι 
υποστατικην ειναι την εν τοις ιδιωμασιν υπειληφοτων διαφοραν· οπερ 
σαφως την πολυθεον εισηγειται  πλανην τοις  ουτως περι  Θεοτητος 
εχουσιν.

Ει δε μη τουτο λεγοντες πειθομεν, επειδη φιλον τω Πνευματι, και 
τοις  Πνευμα  φιλουσιν  αγαπητον,  το  μη  μαχεσθαι,  δεξωμεθα 
συμφωνως  αλληλοις  την  αγιαν  Γραφην·  την  εν  μοναδι  παναγιαν 
Τριαδα,  ποτε μεν,  ως  δημιουργον εισηγουμενην,  ως το·  Ποιησωμεν 
ανθρωπον· Πατρος γαρ και Υιου, και αγιου Πνευματος εργον εστιν η 
των  οντων  υποστασις·  ποτε  δε,  ως  αποδεκτικην  των  τοις  αυτης 
ευσεβως  νομοις  πολιτευσαμενων·  ως  προνοητικην  των  υπ’  αυτης 
ειληφοτων  του  ειναι  την  γενεσιν·  ως  τω  Αβρααμ  τριαδικως 
φαινομενην, και μοναδικως διαλεγομενην· ποτε δε, ως τιμωρητικην, 
ηγουν κριτικην των τους νομους παραφθειροντων της φυσεως· ως το· 
Καταβαντες  συγχεωμεν  αυτων  τας  γλωσσας.  Ου  γαρ  δημιουργικη 
μονον  υπαρχει  των  οντων  η  αγια  και  ομοουσιος  Τριας·  αλλα  και 
συνεκτικη,  και  προς  αξιαν  εκαστου  διανεμητικη·  οια  δη  Θεος  εις 
υπαρχουσα κατα φυσιν δημιουργος,  προνοητικη τε και  κριτικη των 
υπ’  αυτου  πεποιημενων·  κοινον  γαρ  Πατρος,  και  Υιου,  και  αγιου 
Πνευματος,  ωσπερ το δημιουργειν,  ουτω δε και το κρινειν,  και των 
πεποιημενων σοφως προνοειν.



ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Εκαστω φησι, κατα την υποκειμενην αυτω περι Θεου δοξαν ο 

Θεος  εμφανιζεται.  Τοις  μεν  κατ’  εφεσιν  την  υλικην  περασασι 
συνθεσιν,  και τας δυναμεις της ψυχης ισονομουσας αλληλαις κατα 
μιαν  και  την  αυτην  περι  Θεον  αεικινησιαν  κεκτημενοις,  ως  μονας 
εμφαινεται και Τριας· ινα την οικειαν υπαρξιν παραδειξειεν, και τον 
αυτης τροπον μυστικως εκδιδαξειεν. Τοις δε περι μονην την υλικην 
διαθεσιν εχουσι κινουμενην την εφεσιν, και αλληλαις ασυνδετους τας 
της  ψυχης  δυναμεις  κεκτημενοι,  ουχ  ως  εστιν,  αλλ’  ως  εισιν 
εμφανιζεται·  δεικνυς οτι της ημων δυαδος αμφοιν επελαβοντο ταιν 
χεροιν, καθ’ ην ο σωματικος εξ υλης και ειδους συνεστηκε κοσμος.

β΄.  Ο φυσικην ειναι λεγων, φησιν, επι Θεου την των ιδιωματων, 
αλλ’  ουχ  υποστατικην  διαφοραν,  ουκ  ενθεος  ο  τοιουτος,  αλλα 
πολυθεος,  ουσιων  ιδιοτησιν,  αλλ’  ουχ  υποστασεων  επιδεχεσθαι 
φασκων το Θειον την εξαριθμησιν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΘ΄.

Τι εστι το εν ταις Πραξεσι κειμενον· "Οιτινες δια του Πνευματος 
ελεγον  τω  Παυλω,  μη  αναβαινειν  εις  Ιεροσολυμα;" Δια  τι 
παρηκουσε του Πνευματος και ανεβη;
Αποκρισις. (365)
Ο μεν αγιος Ησαιας ο προφητης, εν τη κατ’ αυτον προφητεια επτα 

πνευματα  τω  εκ  της  ριζης  Ιεσσαι  ανατειλαντι  Σωτηρι  λεγει 
επαναπαυεσθαι· ουχ επτα πνευματα Θεου γινωσκων, και ουτω τους 
αλλους εκδεχεσθαι διδασκων, αλλα τας ενεργειας του ενος και του 
αυτου αγιου Πνευματος,  πνευματα καλεσας,  δια το παση ενεργεια 
ολον ανελλιπως υπαρχειν αναλογως το ενεργουν αγιον Πνευμα. Ο δε 
θειος  Αποστολος  τας  διαφορους  ενεργειας  αυτου  του  ενος  αγιου 
Πνευματος  χαρισματα  λεγει  διαφορα·  υφ’  ενος  δηλονοτι  και  του 
αυτου  ενεργουμενα  Πνευματος.  Ει  τοινυν  κατα  το  μετρον  της  εν 
εκαστω πιστεως διδοται η φανερωσις του Πνευματος,  εν τη μετοχη 
του  τοιουδε  χαρισματος·  εκαστος  των  πιστων  δηλονοτι  κατα  την 
αναλογιαν της πιστεως, και της υποκειμενης αυτω κατα την ψυχην 
διαθεσεως, συμμεμετρημενην δεχεται του Πνευματος την ενεργειαν, 
χαριζομενην αυτω τησδε η τησδε της εντολης την αρμοζουσαν προς 
ενεργειαν εξιν.



Ουκουν ωσπερ ο μεν λαμβανει λογον σοφιας, ο δε λογον γνωσεως, 
ετερος δε πιστεως, και αλλος αλλο τι των απηριθμημενων τω μεγαλω 
Αποστολω χαρισματων του Πνευματος· ουτως ο μεν δεχεσθαι δια του 
Πνευματος  χαρισμα της  τελειας  και  αμεσου προς  Θεον,  και  μηδεν 
εχουσης υλικον αγαπης, κατα την αναλογιαν της πιστεως· ετερος δε 
δια  του  αυτου  Πνευματος,  της  τελειας  προς  τον  πλησιον  αγαπης 
χαρισμα, και αλλος αλλο τι κατα το αυτο Πνευμα, ως εφην, εχοντος 
εκαστου ενεργουμενον το οικειον χαρισμα. Ταυτα δε τα χαρισματα 
κατα  τον  αγιον  Ησαιαν,  πνευματα  καλεσας  τις,  ως  οιμαι,  της 
αληθειας  ου  διαπιπτει·  παντι  γαρ  χαρισματι  ολον  ως  ενεργουν 
αναλογως ενυπαρχει το Πνευμα το αγιον, ειτε μειζονι, ειτε ηττονι.

Ουκουν  ο  μεγας  οντως,  και  των  υπερ  ανθρωπον  μυστηριων 
γενομενος  διακονος  Παυλος  ,  αμεσως  της  εν  αγαπη  Θεου  τελειας 
χαριτος  το  πνευμα  δεξαμενος  κατα  την  αναλογιαν  της  εν  αυτω 
πιστεως,  των ειληφοτων το χαρισμα της τελειας εις αυτον αγαπης, 
λεγοντων αυτω μη αναβαινειν εις  Ιεροσολυμα· δια του Πνευματος, 
τουτεστι του ενεργουμενου αυτοις υπο του Πνευματος της εις αυτον 
αγαπης χαρισματος· ταυτον γαρ τω χαρισματι το πνευμα, καθα εφην 
εκ του προφητου λαβων, παρηκουσεν· ασυγκριτως της εξ αλλων εις 
αυτον πνευματικης αγαπης,  προκρινων την θειαν και υπερ νοησιν. 
Μαλλον  δε  ουδε  παρακουσας  ανηλθεν,  αλλ’  εκεινους  δια  της 
συμμετρως  αυτοις  κατα  το  χαρισμα  δοθεισης  ενεργειας  του 
Πνευματος προφητευοντας, τω κατ’ αυτον τυπω προς τον του παντος 
υπερεπεκεινα ποθον κατα την εφεσιν ελκων. Ουκουν ου παρηκουσεν 
ο μεγας Παυλος του Πνευματος, αλλ’ εδιδαξεν επι το υψηλοτερον απο 
του ηττονος μετενεχθηναι Πνευματος τουτεστι χαρισματος, τους περι 
αυτου κατα το χαρισμα της αγαπης προφητευοντας. 

Και  παλιν,  ει  το  προφητικον  χαρισμα  πολυ  του  αποστολικου 
υπαρχει δευτερον, ουκ ην λογου του το (368) παν διευθυνοντος, και 
την  εκαστου διοριζοντος  ταξιν,  το  κρειττον  εικειν  τω ηττονι·  αλλα 
μαλλον  επεσθαι  το  ηττον  τω  κρειττονι.  Οι  μεν  γαρ  τοτε 
προφητευοντες  δια  του εν  αυτοις  προφητικου πνευματος,  αλλ’  ουκ 
αποστολικου, τον τροπον της τω αγιω Παυλω συμβησομενης υπερ του 
λογου  κακοπαθειας  εμηνυον·  ο  δε  προς  μονον  αφορων  τον  θειον 
σκοπον,  εις  ουδεν ηγειτο  τα μεσα παντα,  σπουδην εχων ουχ οπως 
διενεγκη τα συμβησομενα, αλλ’ οπως αλλος γενηται Χριστος· μιμησει 
του  Χριστου  παντα  κατορθωσας  τα,  δι’  α  Χριστος  την  εν  σαρκι 



φιλανθρωπως  κατ’  οικονομιαν  ειλατο  ζωην.  Ουκουν  ευταξιας  εστι 
φυλακη,  της  παντα  διεπουσης  τα  θεια  και  διευθυνουσης,  και  της 
οικειας ανεκπτωτον μονης και ιδρυσεως εκαστον διαφυλαττουσης, η 
δοκουσα του  μεγαλου Αποστολου παρακοη,  και  σαφης  διδασκαλια 
του  μηδαμως  αλληλοις  φυρεσθαι  τους  καλως  υπο  του  Πνευματος 
διωρισμενους της Εκκλησιας βαθμους. 

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄.  Το  διαφορως  ενεργουν,  εν  εκαστω  των  υπ’  αυτου  διαφορως 

ενεργουμενων, ολον εστιν, και εν ολοις αμα μη διαιρουμενον. Αμιγως 
γαρ, φησιν, εν ολοις και τω καθ’ εκαστον αδιαιρετως κατα μιαν και 
την αυτην εκφαινεται δυναμιν ενεργουν το Πνευμα το αγιον, οτι και 
παντων εστι των οντων πληρωτικον· Θεος γαρ, και πασιν αχωρητον 
τοις ουσιν, υπερουσιον.

β΄. Πασαν εντολης εξιν ενεργουμενην, Πνευματος ειναι χαρισμα 
λεγει. 

γ΄. Ο τον Θεον αγαπων εξ ολης καρδιας και ψυχης και δυναμεως, 
του τον πλησιον αγαπωντος,φησι, μειζων εστιν. Ουκ εστιν ουν λογου 
νομοθετεισθαι το κρειττον υπο του χειρονος· αλλα γενεσθαι μαλλον 
το ηττον υπο του μειζονος. Διο την αποστολικην αξιαν τε και ταξιν, 
υπ’ εκεινων ων αρχει βαθμων αρχεσθαι δικαιως ου συνεχωρησεν ο 
θειος Αποστολος, μηπως η παντων των οντων ευκοσμια, και μαλιστα 
των θειων ταξις, λυθη. 

δ΄.  Μεσα  φησιν  τα  ειδη  των  πειρασμων,  απερ  προγνωστικως 
εθεωρουν δια του Πνευματος οι προφητευοντες τω αγιω Παυλω την 
υπερ  αληθειας  αθλησιν·  ων  παντελως  ουκ  εφροντιζεν  ενωθηναι 
σπευδων τω Χριστω, κατα την εν ειδει των αγαθων υποστασιν, μετα 
την εν πιστει των οντων διαβασιν. 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ Λ΄.

Τι  εστι  το·  "Δυνασθε  το  ποτηριον,  ο  εγω πινω,  ποειν,  και  το 
βαπτισμα, ο εγω βαπτιζομαι, βαπτισθηναι;" Τις η διαφορα του 
ποτηριου και του βαπτισματος;
Αποκρισις.
Το του Κυριου βαπτισμα των υπερ αρετης κατα προθεσιν εκουσιων 

και  ημετερων  πονων  τυπος  υπαρχει·  δι’  ων  τας  κατα  συνειδησιν 
απορρυπτοντες  κηλιδας,  τον  προς  τα  φαινομενα  της  προαιρεσεως 
(369)  εκουσιον  καταδεχομεθα  θανατον·  το  δε  ποτηριον,  των  εκ 



περιστασεως  παρα  προαιρεσιν  επανισταμενων  ημιν  υπερ  της 
αληθειας  ακουσιων  πειρασμων  τυπος  εστι·  δι’  ων  και  αυτης 
προκρινοντες τον θειον ποθον της φυσεως, εκοντες τον περιστατικον 
υπερχομεθα της φυσεως θανατον. Ταυτην ουν εχει την διαφοραν το 
βαπτισμα προς το ποτηριον, οτι το μεν βαπτισμα υπερ αρετης προς τα 
ηδεα του βιου, νεκραν εργαζεται την προαιρεσιν· το δε ποτηριον, την 
αληθειαν  και  αυτης  προκρινει  πειθει  της  φυσεως  τους  ευσεβεις. 
Προτερον δε του βαπτισματος εθετο το ποτηριον, οτι δια την αληθειαν 
εστιν  η  αρετη·  αλλ’  ου  δια  την αρετην  η  αληθεια.  Οθεν ο  δια  την 
αληθειαν πραττων την αρετην, κενοδοξιας ου τιτρωσκεται βελεσιν· ο 
δε  την  αληθειαν  αρετης  ενεκεν  επιτηδευων,  συνοικον  εχει  της 
κενοδοξιας την οιησιν.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄.  Το  του Κυριου  βαπτισμα,  φησιν,  εστιν  η  παντελης  προς  τον 

αισθητον  κοσμον  της  ημετερας  προαιρεσεως  νεκρωσις·  το  δε 
ποτηριον,  και  αυτης  ημων  της  παρουσης  ζωης  υπερ  αληθειας 
καθεστηκεν αρνησις. 

β΄.  Αληθειαν μεν ειναι  λεγει  την θειαν γνωσιν·  αρετην δε,  τους 
υπερ αυτης των αυτης εφιεμενων αγωνας. Ο τοινυν γνωσεως ενεκεν 
αρετης υπομενων πονους, ου κενοδοξει, γινωσκων απεριληπτον ειναι 
φυσει τοις πονοις την αληθειαν. Τοις δευτεροις γαρ ου περιγραφεται 
φυσει το πρωτον. Ο δε την γνωσιν δια τους υπερ αγωνας επιτηδευων, 
παντως  κενοδοξει,  ως  ειληφεναι  δοκων  τους  στεφανους  προ  των 
ιδρωτων· ου ειδως, οτι δια τους στεφανους οι πονοι, αλλ’ ου δια τους 
πονους οι στεφανοι. Φυσει γαρ αμελετητος πασα καθεστηκε μεθοδος, 
του  δι’  ο  πεφυκεν  επιτηδευεσθαι  εξανυσθεντος,  η  εξανυσθηναι 
δοξαντος.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΑ΄.
Ει ουκ εν χειροποιητοις ναοις ο Θεος κατοικει, πως κατωκει εν 

τω ναω των Ιουδαιων;
Αποκρισις.
Ο της  αναλογιας  σοφως  των  προνοουμενων  φροντιζων ο  Θεος, 

προτερον δια των τυπων συμφυως τοις δι’ αισθησιν οικονομουμενοις 
προς την αληθειαν ποδηγων, πασιν εαυτον τοις δοθεισι τω παλαιω 



λαω  τυποις  αφανως  εγκατεμιξεν,  ενεργων  την  των 
παιδαγωγουμενων αναβασιν. Ωκει τοινυν εν τω ναω των Ιουδαιων ο 
Θεος, τυπικως, αλλ’ ουκ αληθως, περιγραφων τη τοιαδε περι τον ναον 
οικησει [Fr. κατ’ αυτον οικησει], πασης της μυσταγωγιας την αρρητον 
βουλην.  Επιτηδειοτατος  γαρ  προς  κατοικητηριον  Θεου  μονος  ο 
καθαρος  υπαρχει  νους·  δι’  ον  τον  τυπικον  οικοδομηθηναι  ναον 
συνεχωρησε,  δια  των αγαν παχυτερων συμβολων,  τον  πολυ πλεον 
των αναισθητων τοπων [Fr.  τυπων] παχυθεντα νουν των Ιουδαιων, 
ανασπασαι της υλης βουλομενος, συνιδοντα το προς (372) κατοικησιν 
Θεου ανεπιτηδειον εκ του προσυλου και απεμφαινονος· κακ τουτου, 
της  των προσοντων αυτω φυσικως γενεσθαι διολου συναισθησεως. 
Οπερ μη διαγνους, ο μονον τον κατ’ ευσεβειαν τυφον εξ υπερηφανιας 
διατρεφειν  ειδως Ιουδαιος,  και  του τυπου καλως εστερηθη,  και  της 
αληθειας εαυτον κακως απεξενωσεν. 

ΣΧΟΛΙΟΝ.
α΄. Ο μονην της γνωσεως την μορφην, οπερ εστιν ο ψιλος λογος· 

και ο την εικονα της αρετης,  οπερ εστι,  το ψιλον ηθος επιτηδευων, 
Ιουδαιος εστι, φησι, και αυτος αληθειας τυποις φυσιουμενος. 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΒ΄. 

Τι  εστιν,  "Ει  αρα  ψηλαφησειεν,  και  ευροιεν  Θεον;" Πως  τις 
ψηλαφων ευρισκει Θεον;

Αποκρισις.
Ο πασαν την φαινομενην του νομου σωματικην λατρειαν μη κατ’ 

αισθησιν ορων, αλλα ταις κατα νουν εφοδοις εκαστον των ορωμενων 
συμβολων διασκοπησας, τον εν εκαστω κεκρυμμενον θεοτελη λογον 
εκδιδασκομενος, εν τω λογω τον Θεον ευρισκει· καλως ψηλαφων δια 
της νοερας δυναμεως, ως εν φορυτω τη υλη των νομικων διαταξεως, 
ειπου  κεκρυμμενον  ευροι  τη  σαρκι  του  νομου,  τον  την  αισθησιν 
παντελως  διαφευγοντα  μαργαριτην  λογον.  Ωσαυτως  δε  και  ο  την 
φυσιν των ορωμενων μη τη αισθησει μονη περιγραφων, αλλα κατα 
νουν σοφως τον εν εκαστω κτισματι λογον διερευνωμενος, ευρισκει 
Θεον, απο της προβεβλημενης των οντων μεγαλουργιας, την αυτων 
των οντων διδασκομενος αιτιαν.

Επειδη τοινυν ιδιον του ψηλαφωντος η διακρισις εστιν, ο τα νομικα 
συμβολα  γνωστικως  επερχομενος,  και  την  φαινομενην  των  οντων 
φυσιν  επιστημονικως  θεωμενος,  διακρινων  την  Γραφην,  και  την 
κτισιν, και εαυτον· την μεν Γραφην, εις γραμμα και πνευμα· την δε 



κτισιν, εις λογον και επιφανειαν· εαυτον δε, εις νουν και αισθησιν· και 
της μεν Γραφης, το πνευμα· της δε κτισεως, τον λογον· εαυτου δε τον 
νουν λαβων και αλληλοις αλυτως ενωσας, ευρε Θεον, ως επιγνους, 
καθως  δει  και  δυνατον  εστι  τον  Θεον,τον  εν  νω  και  λογω  και 
πνευματι·  παντων  των  πλανωντων,  και  εις  μυριας  δοξας 
κατασυροντων απαλλαγεις· λεγω δη γραμματος και επιφανειας και 
αισθησεως,  εν  οις  η  διαφορος  υπαρχει  ποσοτης,  και  της  μοναδος 
αντιθετος·  ει  δε  το  γραμμα  του  νομου,  και  την  των  ορωμενων 
εκφανειαν,  και  την  οικειαν  αισθησιν  αλληλοις  τις  προσπλεξας 
συμφυρη, τυφλος εστι μυωπαζων, την της αιτιας των οντων αγνωσιαν 
νοσων.

ΣΧΟΛΙΟΝ.
α΄. Ο μονον, φησι, της Γραφης το πνευμα διχα των τυπων· και της 

κτισεως διχα των σχηματων τους λογους, κατα μονον τον νουν, της 
κατα  την  αισθησιν  (373)  ενεργειας  απηλλαγμενον  εωρακως,  ευρεν 
Θεον· εν μεν τω πνευματι της Γραφης, ως αγαθοτητος· εν δε τοις των 
οντων λογοις,  ως δυναμεως·  εν εαυτω δε, ως σοφιας αιτιον. Οι γαρ 
των εξ ουκ οντων λογοι, την δυναμιν αφηγουνται του Κτισαντος· και 
το  της  Γραφης  πνευμα  προς  θεωσιν  επαναγων  πλανηθεντας,  την 
αγαθοτητα  διαγγελλει  του  γραψαντος·  και  το  καθ’  ημας  νοερον, 
αδιαστατως τους των γεγονοτων λογους χωρουν, αναφανδον την του 
Τεχνιτου κηρυσσει σοφιαν. 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΓ΄.

Τι  εστιν·  " Αμην  λεγω  υμιν,  οτι  ος  αν  ειπη  τω  ορει  τουτω, 
Αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν, και μη διακριθη εν τη 
καρδια αυτου, αλλα πιστευση οτι α λεγει γινεται, εσται αυτω ο 
εαν ειπη;" Τι εστι το, "Και μη διακριθη;"
Αποκρισις.
Ο  μεν  θειος  και  μεγας  Αποστολος,  τι  εστι  πιστις  οριζων,  φησι· 

"Πιστις  εστιν  ελπιζομενων  υποστασις,  και  πραγματων  ελεγχος  ου 
βλεπομενων."  Ει  δε  τις  και  ενδιαθετος αγαθον αυτην ορισαιτο,  και 
γνωσιν αληθη των απορρητων αγαθων αποδεικτικην, της αληθειας 
ου διημαρτεν.  Ο δε Κυριος διδασκων περι των απορρητων αγαθων, 
και των ελπιζομενων, και ουχ ορωμενων, φησιν· Η βασιλεια του Θεου 
εντος υμων εστιν. Ακουων ταυτον τη βασιλεια του Θεου, η του Θεου 
πιστις εστιν, κατα μονην επινοιαν διαιρουμενη προς την βασιλειαν. Η 



μεν γαρ πιστις ανειδεος Θεου βασιλεια εστιν· η δε βασιλεια, πιστις 
θεοειδως ειδοπεποιημενη.

Ωστε κατα τουτον τον λογον, ουκ εκτος ημων εστιν η πιστις, ητις 
ενεργουμενη  ταις  θειαις  εντολαις,  γινεται  βασιλεια  Θεου,  μονοις 
γινωσκομενη  τοις  εχουσιν·  η  δε  βασιλεια  του  Θεου  ενεργουμενη 
πιστις εστιν· η δε βασιλεια του Θεου των κατ’ αυτην βασιλευοντων 
αμεσον προς Θεον ποιειται την ενωσιν.

Η πιστις απεδειχθη σαφως υπαρχουσα δυναμις σχετικη της υπερ 
φυσιν αμεσου του πιστευοντος προς τον πιστευομενον Θεον τελειας 
ενωσεως. Επειδη τοινυν ο ανθρωπος εκ ψυχης υπαρχων και σωματος, 
δυσι σαλευεται νομοις (σαρκος λεγω και πνευματος),  και ο μεν της 
σαρκος νομος, κατα την αισθησιν, ο δε του πνευματος, κατα τον νουν 
κεκτηται την ενεγειαν·  και  ο μεν της σαρκος,  υλη συνδειν πεφυκε, 
κατα την αισθησιν ενεργουμενος· ο δε του πνευματος, κατα τον νουν 
ενεργουμενος, προς τον Θεον αμεσως ποιειται την ενωσιν· εικοτως ο 
μη  διακριθεις  εν  τη  καρδια  αυτου,  τουτεστι,  τω  νοι  μη  διακρινας, 
ηγουν  διατεμων  την  δια  της  πιστεως  προς  τον  Θεον  γεγενημενην 
αμεσον ενωσιν, ως απαθης, μαλλον δε Θεος ηδη δια της πιστεως τη 
ενωσει γεγενημενος· ερει τω ορει τουτω μεταβηναι, και μεταβησεται· 
δεικτικως δια του, τουτω, φαναι, το φρονημα και τον νομον δηλων της 
σαρκος, τον βαρυν οντως και δυσμετακινητον· και οσον προς δυναμιν 
φυσικην, παντελως ακινητον και ασαλευτον. Τοσουτον γαρ ερριζωται 
τη  φυσει  των  ανθρωπων  δια  της  (376)  αισθησεως  της  αλογιας  η 
δυναμις, ωστε τους πολλους μηδ’ αλλο νομιζειν ειναι τον ανθρωπον, 
η σαρκα, δυναμιν προς απολαυσιν της παρουσης ζωης την αισθησιν 
εχουσαν.  Παντα  γουν  δυνατα  τω πιστευοντι  και  μη  διακρινομενω· 
τουτεστι, μη διαιρουμενω της κατα νουν δια της πιστεως γεγενημενης 
αυτω προς τον Θεον ενωσεως, δια την προς το σωμα της ψυχης κατα 
την αισθησιν σχεσιν· οσα κοσμου και σαρκος τον νουν αλλοτριοι, Θεω 
δε προσοικειοι τετελειωμενα τοις κατορθωμασιν.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Την ψιλην πιστιν λεγει βασιλειαν ανειδεον, ουκ εχουσαν την εκ 

των αρετων θειαν ομοιωσιν. Βασιλειαν δε λεγει την εχουσαν δια των 
εργων την θειαν μορφην της αγαθοτητος πιστιν.

β΄.  Πιστις,  φησιν,  αναποδεικτος  γνωσις  εστιν.  Ει  δε  γνωσις 
αναποδεικτος  εστιν,  αρα  σχεσις  εστιν  υπερ  φυσιν  η  πιστις,  δι’  ης 



αγνωστως, αλλ’ ουκ αποδεικτικως ενουμεθα τω Θεω, κατα την υπερ 
νοησιν ενωσιν.

γ΄. Την αμεσον λαβων προς τον Θεον ενωσιν ο νους, την του νοειν 
και  νοεισθαι  κατα  φυσιν  παντελως  δυναμιν  εχει  σχολαζουσαν. 
Οπηνικα γουν ταυτην λυση νοησας τι των μετα Θεον, διεκριθη τεμων 
την υπερ νοησιν ενωσιν·  καθ’ ην εως εστι  τω Θεω συνημμενος,  ως 
υπερ  φυσιν,  και  τη  μεθεξει  θεος  γεγενημενος,  καθαπερ  ορος 
ακινητον, εαυτου τον της φυσεως μετατιθησι νομον.

δ΄.  Προσυπακουστεον φησι  το·  Παντα δυνατα τω πιστευοντι,  τα 
οσα κοσμου και σαρκος τον νουν αλλοτριοι. Ταυτα γαρ εισι τα δυνατα 
τω πιστευοντι παρα Θεω.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΔ΄.

Τι  παλιν  εστι·  "Δια  τουτο  λεγω  υμιν,  οτι  παντα  οσα  αν 
προσευχομενοι  αιτεισθε,  πιστευετε  οτι  λαμβανετε,  και  εσται 
υμιν;" Πως τις δυναται πιστευειν,  οτι  παντα λαμβανει αιτων, 
μονου Θεου ειδοτος ει συμφερει το αιτουμενον, η μη, Και ει εξ 
αγνοιας ο ου συμφερει αιτει, πως παρεχει; Και ει ου παρεχει το 
μη  συμφεροντως  εξ  αγνοιας  αιτουμενον,  πως  πιστευειν  τις 
δυναται επι παντι αιτηματι ο τι λαμβανει, και εσται αυτω;
Αποκρισις.
Παντα μεν επι του παροντος κεφαλαια κατ’ επιτομην εν τω προ 

αυτου επιλελυται. Μονων γαρ των επεγνωκοτων πως δει πιστευειν, 
εστι  το  ειδεναι,  τι  δει,  και  πως,  και  περι  τινων  αιτεισθαι.  Ου  γαρ 
παντων η γνωσις, ωσπερ ουδε πιστις. Πλην ο Κυριος ειπων· Ζητειτε 
πρωτον την βασιλειαν του Θεου και την δικαιοσυνην αυτου· τουτεστι, 
προ  παντων  την  επιγνωσιν  της  αληθειας,  και  ουτω  την  των 
καθηκοντων τροπων εξασκησιν· σαφως εδειξε περι μονης της θειας 
γνωσεως δειν ζητειν τους πιστευοντας, και της αυτην κοσμουσης δια 
των εργων αρετης.(377) Επειδη γουν πολλα τυγχανει τα προς γνωσιν 
Θεου  και  αρετην  ζητουμενα  τοις  πιστευουσιν,  απαλλαγη  παθων, 
υπομονη πειρασμων, αρετων λογοι, τροποι ενεργειων, εξηλωσις της 
προς  προς  σαρκα  της  ψυχης  διαθεσεως,  αποξενωσις  της  προς  τα 
αισθητα της αισθησεως σχεσεως, του νου παντελης απο παντων των 
γεγονοτων αναχωρησις· και απλως μυρια αλλα εστι τα προς αποχην 
μεν  κακιας  και  αγνωσιας,  κατορθωσιν  δε  γνωσεως  και  αρετης, 
εικοτως  ο  Κυριος  εφη·  Παντα  οσα  αιτησθε  πιστευοντες,  ληψεσθε· 
παντα απλως τα προς επιγνωσιν Θεου και αρετην συντεινοντα, μονα 



και  ζητειν  και  αιτειν,  μετ’  επιστημης  και  πιστεως  δειν  ειπων  τους 
ευσεβεις. Ταυτα γαρ παντα συμφερει, και παντως διδωσιν αυτα τοις 
αιτουμενοις ο Κυριος. Ο τοινυν δια μονην την πιστιν, ηγουν την προς 
Θεον  αμεσον  ενωσιν,  παντα  ζητων  τα  προς  την  ενωσιν,  παντως 
ληψεται. Ο δε ταυτης διχα της αιτιας, καν αλλα, καν τα προειρημενα 
ζητη, ου ληψεται· ου γαρ πιστευει, αλλ’ οικειαν ως απιστος δια των 
ειων πραγματευεται δοξαν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΕ΄. 

Επειδη ο  Λογος  σαρξ  εγενετο,  και  ου  μονον σαρξ,  αλλα και 
αιμα και οστα· και κελευομεθα εσθιειν μεν την σαρκα, πινειν 
δε το αιμα, μη συντριβειν δε τα οστα, παρακαλω μαθειν, τις η 
τριμερης αυτη του ανθρωπισθεντος Λογου δυναμις;
Αποκρισις. 
Εις ουσιαν ελθειν βουληθεις ως οιδεν αυτος ο υπερουσιος Λογος, 

και  παντων  των  οντων  δημιουργος,  τους  των  οντων  παντων  των 
φαινομενων  και  νοουμενων,  μετα  των  ακαταληπτων  της  οικειας 
θεοτητος  νοηματων,  φυσικους  επιφερεται  λογους·  ων,  των  μεν 
νοητων οι λογοι, ειεν το αιμα του Λογου· των δε αισθητων οι λογοι, η 
φαινομενη  Λογου  εστω  σαρξ.  Επειδη  τοινυν,  και  των  εν  τοις 
φαινομενοις, και των εν τοις νοουμενοις πνευματικων λογων υπαρχει 
διδασκαλος ο Λογος· πρεποντως και κατα λογον διδωσι τοις αξιοις, ως 
σαρκα φαγειν, την εν τοις λογοις των ορωμενων επιστημην· και ως 
αιμα πινειν,  την  εν  τοις  λογοις  των νοουμενων γνωσιν·  ους  και  η 
Σοφια δια του κρατηρος,  και των θυματων πορρωθεν μυστικως δια 
των Παροιμιων ητοιμασατο. Τα δε οστα, τουτεστι τους υπερ νοησιν 
περι  Θεοτητος  λογους,  παση  γενητη  φυσει  κατα  το  ισον  απειρως 
απεχοντας, ου διδωσιν· ουκ εχουσης της των οντων φυσεως κατα τινα 
δυναμιν προς τουτους την επιδεχομενην σχεσιν.

Και  παλιν,  σαρξ  εστι  του  Λογου,  η  αληθης  αρετη·  αιμα  δε,  η 
απταιστος  γνωσις·  οστα  δε,  η  απορρητος  θεολογια.  Τροπον  γαρ 
αιματος, κατ’ ειδος εις σαρκα μεταβαλλομενου, και η γνωσις δια της 
πρακτικης, εις αρετην μεταπλαττεται· και οστεων δικην συστατικων 
αιματος  και  σαρκος,  και  οι  πασης  (380)  επεκεινα  νοησεως  περι 
θεοτητος λογοι τοις ουσιν ενυπαρχοντες,  τας των οντων αγνωστως 
και ποιουσι και προς το ειναι συνεχουσιν, ουσιας· και πασαν γνωσιν, 
και πασαν αρετην συνιστωσιν. 



Ει δε και τους περι κρισεως και προνοιας λογους ειναι την σαρκα 
και το αιμα, ως παντως ποτε βρωθησομενους και ποθησομενους· τους 
δε  τουτοις  εγκεκρυμμενους  αρρητους  περι  θεοτητος  λογους  οστα 
φησειε τις, ουκ εξω βεβηκεν, ως οιμαι, του εικοτος. 

Τυχον δε σαρξ εστι παλιν του Λογου, και η της φυσεως τελεια προς 
εαυτην δι’ αρετης και γνωσεως επανοδος και αποκαταστασις· αιμα δε, 
η ταυτην προς το αει ευ ειναι χαριτι συνεχειν μελλουσα θεωσις· οστα 
δε,  αυτη η προς το αει  ευ ειναι δια θεωσεως συνεχουσα την φυσιν 
αγνωστος δυναμις. 

Ει δε και το λεπτοτερον ειποι τις, οτι σαρξ εστιν η δια των αρετων 
εκουσιος νεκρωσις· αιμα δε, η κατα περιστασιν υπερ της αληθειας δια 
του θανατου τελειωσις· οστα δε, τους πρωτους ημιν ανεφικτους περι 
θεοτητος λογους, καλως και ουτος εφη, και της πρεπουσης εννοιας 
ουδαμως διαπεπτωκεν. 

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Cod. Fr. Την ουσιαν λεγει και την δυναμιν εκαστου των οντων 

και  την  ενεργειαν,  εφ’  οις  θεωρουνται  παντα  τα  οντα,  και  δι’  ων 
γινωσκεται ημιν ο Θεος δημιουργος και προνοητης και κριτης. Η την 
δυαδα των οντων, των μεν αισθητων, των την υλην και το ειδος· των 
δε  νοητων,  την  ουσιαν  και  το  συμβεβηκος·  η  την  αρετην  και  την 
γνωσιν, δι’ ων τοις αξιοις εγνωσθαι ο υπεραγνωστος. 

β΄. Απορρητος εστι θεολογια, η παντελης καθ’ υπεροχην αγνωσια, 
ητις τοσουτον ηγνοηται, οσον εγνωσται τα φυσικως γινωσκομενα.

γ΄.  Το  αιμα  εις  την  θεωσιν  ελαμβανε,  ως  ζωην  εσομενην  των 
αξιωθησομενων αυτης. Ζωης γαρ το αιμα συμβολον.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΣΤ΄.

Τι  εστι  των  αλογων  ζωων  σωματα  και  αιματα,  δι’  ων 
λατρευοντες  οι  Ισραηλιται,  τα  μεν  σωματα  ησθιον,  τα  δε 
αιματα ουκ ετι,  προς δε την βασιν κυκλω του θυσιαστηριου 
προσεχεον;
Αποκρισις.
Των εισαγομενων προς ευσεβειαν τυπον εφερον, το παλαι τω Θεω 

κατα νομον εν σκια λατρευοντες, μολις καν αυτοι τα φαινομενα των 
τυπικων συμβολων  διαταγματα  νοησαι  δυναμενοι.  Επειδη  ουν  ουκ 
εκεινοις  προηγουμενως,  αλλ’  ημιν  ο  νομος  εδοθη,  κατα  Χριστον 
πνευματικως δι’ ημων τελειουμενος, σκοπησωμεν των τοτε θυματων 
μετ’ ευσεβειας τον λογον. 



Ο προς ευσεβειαν εισαγομενος, περι των εργων διδασκομενος της 
δικαιοσυνης,  την  πραξιν  μονην  επιτελει  μετα  πασης  υπακοης  και 
πιστεως,  (381)  καθαπερ σαρκας εσθιων των αρετων τα φαινομενα· 
τους δε των εντολων λογους, εν οις η των τελειων υπαρχει γνωσις, τω 
Θεω  παραχωρει  δια  της  πιστεως,  μη  δυναμενος  τεως 
συνεπεκτανθηναι τω μηκει της γνωσεως. Θεου γαρ συμβολον εστι το 
θυσιαστηριον, ω παντες πνευματικως θυομεθα, και των υπερ δυναμιν 
παραχωρουμεν την ειδησιν, ινα ζησωμεν. Της δε κατ’ αυτον πιστεως 
τυπος  εστιν,  η  του  θυσιαστηριου  βασις·  θεμελιον  γαρ  η  πιστις 
υπαρχει,  πασαν  την  οικοδομην  των  θειων  εργων  και  νοηματων 
βασταζουσα προς ην πας μη δυναμενος της εκ του θειου της σοφιας 
κρατηρος  κατα  την  γνωσιν  σωφρονως  απολαυσαι  μεθης,  των  ουκ 
εφικτων αυτω γνωσεως καλως ποιων προχεει τους λογους· τουτεστι, 
των υπερ δυναμιν λογων την γνωσιν τη πιστει παραχωρει.

Ως ουν τυπον των κατ’  ευσεβειαν εισαγομενων ο παλαιος λαος 
φερων, εσθιοντες των θυομενων τας σαρκας το αιμα προς την βασιν 
του  θυσιαστηριου  προσεχεον,  ου  δυναμενοι  δια  τον  νηπιαζοντα 
λογισμον, της των γινομενων μυστικης εφικεσθαι γνωσεως. Χριστος 
δε παραγενομενος αρχιερευς των μελλοντων αγαθων, την απορρητον 
θυων θυσιαν  εαυτον,  μετα  της  σαρκος  και  το  αιμα  διδωσι  τοις  τα 
αισθητηρια της ψυχης δια την τελειοτητα γεγυμνασμενα εχουσι, προς 
διακρισιν  καλου  τε  και  κακου.  Ο  γαρ  τελειος  ου  μονον  την  των 
εισαγομενων ταξιν, αλλα και την των προκοπτοντων διαδραμων, ουκ 
αγνοει  των  υπ’  αυτου  κατ’  εντολην  γινομενων  τους  λογους·  αλλ’ 
εκεινους πνευματι πρωτον διαπιων, πασαν εσθιει δια των εργων την 
σαρκα των αρετων· προς την κατα νουν γνωσιν αναβιβαζων την των 
γινομενων κατ’ αισθησιν νοησιν. Εισι μεν και ετεροι πλειστοι λογοι 
περι  τουτων,  υμιν μαλιστα τοις  φιλοθεωτατοις·  αλλα παρεισθωσαν 
νυν δια το πληθος.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄ . Τα φαινομενα των αρετων ειπεν την ηθικην παιδαγωγιαν. 
β΄ . Fr. Ορα , οτι λογους την γνωσιν εκαλεσεν. Ει δε οι λογοι γνωσις, 

ο  γνους  τους  λογους,  παντως εγνω τον  Λογον  και  τον  του  Λογου 
Πατερα· γνωσις γαρ ο Λογος του οικειου Πατρος ακριβης· Ο εωρακως 
εμε, φησιν ο Σωτηρ, εωρακε τον Πατερα· 



γ΄  .  Το  αιμα  κατα  θεωριαν,  εις  την  γνωσιν  ελαβεν,  ως 
υποτρεφουσαν το σωμα των αρετων.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΖ΄ .

Λεγει εις τας Πραξεις περι του αγιου Παυλου·  " Ωστε και επι 
τους  ασθενουντας  επιφερεσθαι  απο  του  χρωτος  αυτου 
σουδαρια και σημικινθια, και απαλλαττεσθαι απ’ αυτων (384) 
τας  νοσους." Αρα γαρ δια  την διακονιαν και  τους  απιστους 
τουτι  εγινετο,  η  αγιασθεντος  του  σωματος  ταυτα  εκ  του 
χρωτος  αυτου  επετελειτο;  Και  ει  κατα  τουτο,  και  επι  της 
εχιδνης ουδεν επαθεν, τινι τω λογω, τω μεν ιω του θηριου ουχ 
υπεπεσε το σωμα του αγιου, τω δε ξιφει υπεπεσε; το δε αυτο 
ζητων  και  επι  του  σωματος  του  Ελισσαιου.  Τινα  δε  τα 
σημικινθια εισιν;
Αποκρισις.
Ουτε δια μονην του αγιου Παυλου την αγιοτητα, ουτε δια μονην 

την  των  δεχομενων  πιστιν,  ο  χρως  του  σωματος  αυτου  δια  των 
σουδαριων και των σημικινθιων επιτελει τας ιασεις· αλλ’ οτιπερ αυτω 
τε  κακεινοις  η  θεια  χαρις  εαυτην  επιμερισασα,  φιλανθρωπως  εν 
εκεινοις δια της πιστεως ενεργον εποιει του Αποστολου την αγιοτητα. 
Ουτω  μεν  ουν  παλιν  βουληθεισης  της  χαριτος,  απαθες  διεμεινεν 
αυτου το σωμα, τω ιω του θηριου μη διαφθειρομενον· ειτε την εν τω ιω 
του θηρος φθαρτικην ποιοτητα μεταβαλουσης· ειτε το σωμα του αγιου 
της τοιαυτης δαπανητικον φθορας απεργασαμενης· ειτε κατ’ αλλον 
τινα τροπον οικονομιας, ον οιδεν ο ταυτα ποιων και μετασκευαζων 
Θεος. Τω δε ξιφει παλιν υπεπεσε, βουληθεισης της χαριτος· ου γαρ ην 
κατα φυσιν αθανατον, καν ην δια την χαριν θαυματουργον. Ει μεν 
κατα  φυσιν  υπηρχεν  αθανατον,  καλως  αν  εζητουμεν  τον  καθ’  ον 
παρα  φυσιν  υπεπεσε  τω  ξιφει  λογον.  Ει  δε  φυσει,  και  μετα  την 
αγιοτητα, διεμεινε θνητον, ουκ εστιν αναγκαιον ζητησαι τον καθ’ ον 
ου τοιωσδε, αλλα τοιωσδε την εν σαρκι ζωην παρηλθε λογον ο θειος 
Αποστολος. Ω γαρ τροπω βουλεται, ο την εκαστου προ των αιωνων 
συμφεροντως διορισας ζωην Θεος, εκαστον προς το οικειον της ζωης 
αγει, ειτε δικαιον, ειτε αδικον.

Ει μεν ουν εις και ο αυτος φυσεως ην και χαριτος λογος, θαυματος 
ην αξιον και καταπληξεως, το (385) κατα την φυσιν παρα την χαριν, η 
κατα την χαριν παρα την φυσιν γινομενον. Ει δε μαλλον ετερος και 
ετερος φυσεως και χαριτος λογος, δηλον εστι και σαφες, οτι ως μεν 



αγιοι εθαυματουργουν δια την χαριν, ως ανθρωποι επασχον δια την 
φυσιν·  επειδη μη ανειλε το της φυσεως παθητον η χαρις·  ουδαμως 
αλληλοις  συμφυρεντων  των  εν  φυσει  και  χαριτι  λογων.  Ουτω 
δεξομεθα παντα ποιειν κατ’  οικονομιαν των προνοουμενων εν τοις 
αγιοις την του Θεου χαριν, και ζωσι και αποθανουσιν, ως εν οργανοις 
οικειοις της των αλλων προνοουμενην σωτηριας· αλλ’ ου κατα φυσιν 
ταυτα δια την χαριν εν τοις αλλοις ενεργουντας τους αγιους. Τουτο 
γουν και επι του σωματος Ελισσαιου.

Αλλ’ επειδη των ιστορουμενων τα νοουμενα μαλλον ευφραινει την 
των  φιλοθεων  ψυχην,  χρωτα  μεν  φαμεν  ειναι  του  μεγαλου 
Αποστολου,  την ευσεβειαν·  καθ’ ην τοις μεν ην οσμη απο ζωης εις 
ζωην·  τοις  δε,  οσμη  εκ  θανατου  εις  θανατον·  σουδαρια  δε,  τους 
εκφανεις  της  γνωστικης  αυτου  θεωριας  λογους·  τα  δε  σημικινθια, 
τους σεμνους κατ’  αρετην πρακτικης φιλοσοφιας τροπους·  εγχειρια 
γαρ  ειναι  φασιν  τα  σημικινθια·  ουστινας  λογους  τε  και  τροπους 
πνεοντας και εκπεμποντας καθαπερ ευωδιαν τα χρωτα, τουτεστι, την 
του μακαριου Αποστολου μεγαλην ευσεβειαν, οι δεχομενοι, την της 
πιεζουσης αυτους ασθενειας ελαμβανον ιασιν· οι μεν, δια των περι 
θεωριας λογων, ως σουδαριων, της αγνωσιας την νοσον διωκοντες· οι 
δε,  δια των κατα την πραξιν εναρετων τροπων την αρρωστιαν της 
κακιας παντελως αφανιζοντες.

Ουτω δε και τον ουτω συμβαντα ζοφερον χειμωνα, το βαρος ειναι 
των ακουσιων πειρασμων τεκμαιρομαι· την δε νησον, την παγιαν εξιν 
της θειας ελπιδος και ασειστον· την δε πυραν, την εξιν της γνωσεως 
τα δε φρυγγανα, την των ορωμενων φυσιν· ην συνεστρεφε τη χειρι, τη 
κατα θεωριαν λεγω ψηλαφητικη του νου δυναμει, διατρεφων τοις εξ 
αυτης νοημασι την εξιν της γνωσεως, την θεραπευουσαν την εκ του 
χειμωνος των πειρασμων προστριβεισαν τη διανοια κατηφειαν. Την 
δε εχιδναν, την λανθανοτως εγκεκρυμμενην τη φυσει των αισθητων 
πονηραν και ολεθριον δυναμιν· δηξασαν μεν την χειρα, τουτεστι, την 
ψηλαφητικην κατα νουν της θεωριας ενεργειαν· ου βλαψασαν δε τον 
διορατικον νουν, τω φωτι της γνωσεως αυτου ευθυς ως εν πυρι (388) 
διαφθειραντα την τω πρακτικω κινηματι του νου προσαφθεισαν εκ 
των των αισθητων θεωριας ολεθριον δυναμιν. 

Ωσαυτως και επι του Ελισσαιου νοω· οτιπερ εκαστος νεκρος τοις 
παραπτωμασιν,  επειδαν  του  μνηματος  επιτεθη  [Fr.  επιτεθεις]  του 
προφητου,  εν  ω  ην  το  σωμα,  τουτεστι,  τη  το  ιχνος  εχουση  του 



προφητικου βιου μνημη· εν ω ην καλως φυλαττομενον το σωμα των 
αρετων, τη κατα μιμησιν των τροπων αναστροφη ζωοποιειται, προς 
την εναρετον μετατιθεμενος ζωην, απο της των παθων της κακιας 
νεκροτητος. 

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄ .  Πιστις των δεομενων ιασεως,  φησι,  παρεκαλειτο την εν τοις 

αγιοις  του  Πνευματος  δυναμιν,  ινα  δια  της  πιστεως  λανθανουσα 
φανερα γενηται δυναμις· και η κεκρυμμενη πιστις δια της δυναμεως 
γενηται πασι διαδηλος. Τηνικαυτα γαρ ο των ιαματων αληθης πεφυκε 
διαδεικνυσθαι  τροπος,  οπηνικα  τη  των  ενεργουμενων  πιστει 
συμβαινει δια παντων η των ενεργουντων εν πνευματι δυναμις.

β΄  .  Ο  γνωμη,  φησιν,  της  καθ’  αμαρτιαν  καθαρευων  φθορας, 
φθειρει την των φθειρειν πεφυκοτων φθοραν. Η γαρ αφθαρσια της 
προαιρεσεως την φθοραν συντηρειν  της φυσεως πεφυκε  αφθαρτον 
κατα  προνοιαν,  δια  της  εν  αυτη  του  Πνευματος  χαριτος  μη 
συγχωρουσα ταις εναντιαις ποιοτησιν αυτην δυναστευεσθαι.

γ΄. Επειδη φυσεως, φησιν, και χαριτος εις και ο αυτος λογος, ουκ 
εστιν  αποριας  αξιον,  πως  τινες  των  αγιων  ποτε  μεν  των  παθων 
υπερειχον, ποτε δε μαλλον υπεπιπτον παθεσι· γινωσκοντων ημων, οτι 
το μεν θαυμα της χαριτος ην· το δε παθος της φυσεως.

δ΄ . Οσμη απο ζωης εις ζωην ο Αποστολος εις τους πιστους τω καθ’ 
εαυτον  παραδειγματι,  δια  πραξεως  προς  την  ευωδιαν  των  αρετων 
κινεισθαι παρασκευαζων η τους πειθουμενους τω λογω της χαριτος 
ως κηρυξ απο της κατ’ αισθησιν ζωης εις την εν πνευματι μεταγων 
ζωην· οσμη δε απο θανατου εις θανατον, τοις απο του θανατου της 
αγνοιας  εις  τον  της  απιστιας  ελασασιν  θανατον,  διδους  αυτοις 
αισθησιν της μενουσης αυτους κατακρισεως. Η παλιν, οσμη απο ζωης 
εις ζωην, τοις απο πραξεως εις θεωριαν αναγομενοις·  οσμη δε απο 
θανατου εις θανατον, τοις απο του νεκρωσαι τη καθ’ αμαρτιαν αργια 
τα  μελη  τα  επι  της  γης,  εις  την  των  εμπαθων  νοηματων  τε  και 
φαντασιων επαινουμενην μεταβαινουσι νεκρωσιν.

ε΄ . Fr. Το· Χριστου ευωδια εσμεν τω Θεω εν τοις σωζομενοις και εν 
τοις απολλυμενοις· οις μεν, οσμη ζωης εις ζωην· οις δε, οσμη θανατου 
εις θανατον, ενταυθα μαλιστα σεσαφηνισται. Το μεν ουν, οσμη ζωης 
εις ζωην, οις μη εστιν αυτου κεκαλυμμενον το Ευαγγελιον· το δε, οις 
δε  οσμη θανατου εις  θανατον,  ενταυθα μαλιστα σεσαφηνισται.  Το 



μεν ουν, οσμη ζωης εις ζωην, οις μη εστιν αυτου κεκαλυμμενον το 
Ευαγγελιον· το δε,  οις δε οσμη θανατου εις θανατον, οις παντελως 
κεκαλυμμενον  εστιν·  Εν  οις  ο  Θεος,  φησι,  του  αιωνος  τουτου (389) 
ετυφλωσε  τα  νοηματα  των  απιστων.  Αποκεκαλυπται  δε  και 
επικεκαλυπται, παρα την των ακοουντων θερμοτητα η ψυχροτητα.

στ΄  .  Δια  μιμησεως,  φησι,  την  μνημην  εχων  τις  της  των  αγιων 
αναστροφης,  την μεν των παθων αποτιθεται νεκρωσιν·  την δε των 
αρετων ζωην αποδεχεται.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΗ΄ .

Αρα  γαρ  ως  ετυχεν  οι  Σαδδουκαιοι  τον  αριθμον  των  επτα 
αδελφων  ειπον  επι  της  μιας  γυναικος,  η  εχει  τινα  λογον 
βαθυτερον; Ει δε εχει, τινες εκεινοι, και τις αυτη;
Αποκρισις.
Φασι τινες μη αλληγορεισθαι των εν τη Γραφη ψεκτων προσωπων 

τους λογους· πλην επειδη κρειττον μαλλον φιλοπονειν, και τον Θεον 
απαυστως αιτεισθαι  χορηγειν  σοφιαν  και  δυναμιν,  προς  το  πασαν 
νοηθηναι πνευματικως την γραφην· ταις υμετεραις ευχαις θαρρων, 
και περι του παροντος απορου ταδε φημι. Σαδδουκαιοι εισι, κατα τον 
της  αναγωγης  λογον,  οι  τον  αυτοματισμον εισαγοντες  δαιμονες,  η 
λογισμοι.  Η  δε  γυνη  εστιν,  η  των  ανθρωπων  φυσις·  οι  δε  επτα 
αδελφοι,  οι  κατα καιρους απο του αιωνος δοθεντες αυτη παρα του 
Θεου προς παιδαγωγιαν και γενεσιν καρπων διακιοσυνης, νομοι· οις 
ως  ανδρασιν  ομιλησασα,  παρ’  ουδενος  εσχεν  υιον,  οια  του  κατα 
δικαιοσυνην  καρπου  στειρευουσα.  Και  εστι  πρωτος  νομος,  ο  τω 
παραδεισω δοθεις τω Αδαμ· δευτερος, ο τω αυτω μετα τον παραδεισον 
δεδομενος  εν  επιτιμιου  ταξει·  τριτος,  ο  κατα  την  κιβωτον  τω  Νωε 
δοθεις·  τεταρτος,  ο της περιτομης τω Αβρααμ· πεμπτος,  ο τω αυτω 
περι της προσαγωγης του Ισαακ· εκτος, ο κατα Μωσεα· και εβδομος, ο 
της  προαγορευτικης  χαριτος,  ηγουν προφητικης  επιπνοιας.  Τω γαρ 
Ευαγγελιω ουπω ην δια της πιστεως αρμοσθεισα προς συμβιωσιν η 
φυσις, ανδρι εις παντας τους αιωνας διαμενοντι.

Τουτους ουν προβαλλονται διαπαντος τω εν ημιν λογω δια των 
λογισμων  οι  δαιμονες,  ευλογοφανως  εκ  των  γεγραμμενων 
καταγωνιζομενοι  της  πιστεως,  και  διαπορουντες  ως  ειπερ  νεκρων 
αναστασις  εστι,  και  ετερον  τι  ειδος  ζωης,  μετα  την  παρουσαν 
εκδεχεσθαι  δει·  κατα  ποιον  νομον  των  απο  του  αιωνος  δοθεντων 
πολιτευσηται των ανθρωπων η φυσις; ινα καθ’ ενα των ειρημενων ει 



φωμεν, επαγαγωσι φασκοντες· Ουκουν ματαια και ανωφελης εσται 
παλιν η των ανθρωπων ζωη, των πρωτερων μη απηλλαγμενη κακων· 
ειπερ  επι  τοις  αυτοις  παλιν  η  φυσις  ερεσχελισθησεται  πραγμασιν· 
οπερ τον αυτοματισμον εισαγει σαφως, και των οντων εκβαλλει την 
Προνοιαν.  Αλλ’  ο  Κυριος  και  σωτηριος  Λογος,  αποφιμοι  τους 
τοιουτους  δαιμονας  τε  και  λογισμους,  η  κατα  το  Ευαγγελιον 
εσυστερον φανησομενην της φυσεως αφθαρσιαν υποφαινων, και κατ’ 
ουδενα  των  προλαβοντων  νομων  πολιτευσομενη  δεικνυς  την 
ανθρωπου φυσιν, θεωθεισαν ηδη και αρμοσθεισαν δια του Πνευματος 
(392) αυτω τω Λογω και Θεω, παρ’ ου, και εις ον του ειναι την αρχην, 
και το τελος ειληφε τε και ληψεται.

Ει δε και τας επτα χιλιαδας των ετων, ηγουν αιωνας λαμβανη τις 
ειναι τους ανδρας, οις συνεγενετο των ανθρωπων η φυσις, ουκ ανευ 
λογου  και  της  δεουσης  ληψεται  θεωριας  τον  τοπον·  ων  ουδενος 
τουτων  εσται  γυνη  κατα  την  μελλουσαν  ζωην  η  φυσις,  ως  της 
χρονικης  τελος  λαβουσης  φυσεως·  και  ογδοου  ανδρος,  του 
ατελευτητου και περας ουκ εχοντος, αυτην παραλαβοντος αιωνος. 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΘ΄ .

Τινες αι τρεις ημεραι, ας προσμενουσι τω Κυριω εν τη ερημω;
Αποκρισις.
Η ερημος εστιν η φυσις των ανθρωπων, η ο κοσμος ουτος, εν ω 

προσμενουσι τω λογω της αρετης και της γνωσεως, οι δια της πιστεως 
και της των μελλοντων αγαθων ελπιδος κακοπαθουντες· αι δε τρεις 
ημεραι εισι, καθ’ ενα τροπον της επ’ αυταις θεωριας, αι τρεις δυναμεις 
της ψυχης,  καθ’ ας προσμενουσι τω θειω λογω της αρετης και της 
γνωσεως·  τη  μεν  ζητουντες,  τη  δε  ποθουντες,  τη  δε 
υπεραγωνιζομενοι,  δεχονται  τροφην  αφθαρτον,  και  τον  νουν 
πιαινουσαν, την γνωσιν των γεγονοτων.

Καθ’ ετερον δε τροπον, τους τρεις γενικωτερους νομους αι τρεις 
ημεραι  σημαινουσι·  τον  γραπτον  φημι,  και  τον  φυσικον,  και  τον 
πνευματικον,  ητοι  τον  της  χαριτος.  Πας  γαρ  νομος  οικειως  εαυτω 
φωτος  εχων δημιουργον  τον της  δικαιοσυνης  Ηλιον.  Ως γαρ ηλιου 
χωρις  ημεραν  γενεσθαι  παντελως  αμηχανον·  ουτω  διχα  της 
ουσιωδους  και  υφεστωσης  σοφιας,  νομος  ειναι  δικαιοσυνης  ου 
δυναται, της εν εκαστω νομω την οικειαν ποιουμενης ανατολην, και 
τους  νοερους  των  ψυχων  οφθαλμους  νοητου  φωτος  εμπιπλωσης. 
Οπερ ειδως ο Δαβιδ ο μακαριος φησι· Λυχνος τοις ποσι μου ο νομος 



σου, και φως ταις τριβοις μου· λυχνος τον γραπτον καλεσας νομον, ως 
τεχνικως τοις των σωματικων συμβολων, αινιγματων τε και τυπων 
διαφοροις συνθημασι, το καυστικον φως της των παθων μοχθηριας 
πυρσευοντα,  τοις  δια  πραξεως  κατα  των  εναντιων  δυναμεων 
πλατυνουσι της ψυχης τα διαβηματα· φως δε,  τον πνευματικον της 
χαριτος  νομον,  ως  ατεχνως  διχα  των  αισθητων  συμβολων  τας 
αιωνιους  δεικνυοντα  τριβους·  εν  αις  τον  δρομον  ο  θεωρητικος 
ποιουμενος νους, προς το ακροτατον των αγαθων περας αγεται, τον 
Θεον·  μηδενι  των  οντων  διοριζων  της  διανοιας  την  κινησιν. 
Ανεσπερον γαρ υπαρχει το φως του νομου της χαριτος, ουκ εχον της 
οιανουν  γνωσιν  τας  αυτου  παμφαεις  ακτινας  οριζουσαν.  Η  τυχον 
ποδας εκαλεσεν ο προφητης, ολου του κατα Θεον βιου τον δρομον· η 
τας  κατα  ψυχην  κινησεις  των  αγαθων  λογισμων,  οδηγουμενας 
καθαπερ λυχνω τω εν τω γραμματι του νομου φωτι· τριβους δε (393) 
τους κατα τον φυσικον νομον τροπους των αρετων, και τους κατα τον 
πνευματικον  νομον  της  γνωσεως  λογους,  τη  παρουσια  του  Θεου 
Λογου δεικνυμενους,  και προς εαυτην την φυσιν και την αιτιαν δι’ 
αρετης τε και γνωσεως επαναγοντες.

Ταυτας  τας  τρεις  ημερας,  ηγουν  νομους,  τω  Θεω  Λογω 
προσμειναντες,  και  τους  υπερ  εκαστου  προθυμως  υπομειναντες 
πονους,  οι  προς  σωτηριαν  τετραμμενην  την  εφεσιν  εχοντες,  ουκ 
απολυονται νηστεις, αλλα δεχονται τροφην δαψιλη τε και θειαν· υπερ 
μεν  του  γραπτου  νομου,  την  των  παρα  φυσιν  παθων  τελειαν 
απαλλαγην·  υπερ  δε  του  φυσικου,  την  απταιστον  των κατα φυσιν 
ενεργειαν·  καθ’  ην  η  αλληλουχος  σχεσις  συνισταται,  πασαν 
απωθουμενη της φυσεως σκεδαστην ετεροτητα τε και διαιρεσιν· υπερ 
δε του πνευματικου, την προς αυτον ενωσιν τον Θεον· καθ’ ην παντως 
εκβαντες των γενητων, την υπερ φυσιν δεχονται δοξαν, δι’ ης ο Θεος 
μονος εν αυτοις απαστραπτων γνωριζεται. Εχετε δε πλατυτερον περι 
τουτου εν τοις Αποροις εις τον περι της αγιας Πεντηκοστης λογον του 
αγιου Γρηγοριου.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄  .  Λογον,  θυμον,  επιθυμιαν  λεγει.  Τω  γαρ  λογω  ζητουμεν·  τη 
επιθυμια  δε,  ποθουμεν  το  ζητηθεν  αγαθον·  τω  δε  θυμω, 
υπεραγωνιζομεθα.



β΄ .  Και τας δυναμεις της ψυχης κεκληκεν ημερας, ως δεκτικας του 
φωτος των θειων προσταγματων· και τους τρεις γενικωτερους νομους, 
φωτιστικους των δεκτικων, δηλον οτι των ψυχων. Ωσπερ γαρ το φως 
εκαλεσεν ημεραν η Γραφη της Γενεσεως, φασκουσα· Και ιδεν ο Θεος 
το φως οτι καλον, και εκαλεσεν ο Θεος το φως ημεραν· και παλιν τον 
πεφωτισμενον αερα, φησασα· Και εγενετο εσπερα, και εγενετο πρωι 
ημερα μια· ουτως ου μονον τας δυναμεις της ψυχης εκαλεσεν ημερας, 
αλλα και τους ταυτας φωτιζοντας νομους. Η γαρ διολου τουτων εις 
αλληλα  περιχωρησις,  την  συνθετον  ποιει  των  αρετων  ημεραν,  μη 
διακρινουσα του κατα τον λογον θειου φωτος, τας ποιωθεισας αυτω 
δι’ ολου δυναμεις.
γ΄ . Λυχνος εστι κατα ταυτον ομου και φως ο του Θεου Λογος, ως και 
φωτιζων τους κατα φυσιν λογισμους των πιστων, και ως λυων τον 
ζοφον  της  κατ’  αισθησιν  ζωης  τοις  δια  των  εντολων  προς  την 
ελπιζομενην  επειγομενοις  ζωην,  και  ως  κολαζων  τη  καυσει  της 
κρισεως τους ταυτης της σκοτεινης του βιου νυκτος κατα γνωμην δια 
φιληδονιαν σαρκος αντεχομενους.
δ΄ . Ο μη προς εαυτον, φησι, προτερον αναχθεις δια της αποβολης των 
παρα φυσιν παθων προς την ιδιαν αιτιαν, ηγουν τον Θεον, δια της εν 
χαριτι  των υπερ φυσιν  αγαθων επικτησεως ουκ αναχθησεται.  Των 
γαρ  πεποιημενων  χωρισθηναι  δει  κατα  διανοιαν,  τον  προς  Θεον 
αληθως συναγομενον.
ε΄  .  Του  μεν  γραπτου  νομου  φυσιν  εργον  εστιν  η  των  παθων 
απαλλαγη·  φυσικου  δε  νομου,  η  κατ’  ισοτιμιαν  προς  παντας 
ανθρωπους ισονομια· (396) πνευματικου δε νομου τελειωσις, η προς 
τον Θεον, ως εστι ανθρωπω δυνατον, εξομοιωσις.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ Μ΄ .

Τι σημαινει ο αριθμος των εξ υδριων εν τω γαμω τω εν Κανα 
της Γαλιλαιας;

Αποκρισις.
Ο την φυσιν των ανθρωπων δημιουργησας Θεος, αμα βουλησει το 

ειναι αυτη δεδωκε,  συνηρμοσεν αυτη και δυναμιν των καθηκοντων 
ποιητικην.  Αι  τοινυν  εξ  υδριαι,  η  κατα  φυσιν  ποιητικη  των  θειων 
εντολων εστι δυναμις· ης κενωσαντες την γνωσιν οι ανθρωποι, περι 
την ματαιαν των υλικων πραγματων σπουδην,  κενην την τοιαυτην 
δυναμιν ειχον και ανυδρον· και δια τουτο πως της κακιας καθαραι τον 
ρυπον ουκ ηδεσαν. Ο γαρ γνωσεως αμοιρος, τον κατ’ αρετην ρυπτικον 



της  κακιας  ουδαμως  επισταται  τροπον·  εως  ελθων  ο  της  φυσεως 
δημιουργος  Λογος,  επληρωσε  την  προειρημενην  ποιητικην  των 
καθηκοντων δυναμιν της κατα φυσιν γνωσεως· και ουτω μετεβαλεν 
εις  τον οινον,  φημι  δη τον υπερ φυσιν  της γνωσεως λογον,  τον  τε 
λογον και νομον της φυσεως· ον οι πινοντες, της των οντων απαντων 
εξιστανται  φυσεως,  και  εις  τον  κρυφιον  της  θειας  ενδοτητος 
αφιπτανται  τοπον·  καθ’  ον  την πασαν υπερκειμενην των γνωσεως 
ευφροσυνην δεχονται και αγαλλιασιν· τον καλον οινον, τουτεστι, τον 
ποιητικον της θεωσεως, παντων υστερον των κατα Προνοιαν περι το 
ανθρωπινον  [Fr.  τον  ανθρωπον],  οικονομιων  πινοντες  απορρητον 
λογον.

Εις δε τον εξ αριθμον, η ποιητικη της φυσεως λαμβανεται δυναμις· 
ου μονον οτι εν εξ ημεραις εποιησεν ο Θεος τον ουρανον και την γην, 
αλλ’ οτι και μονος των εντος δεκαδος αριθμων εστι τελειοτατος, και 
εκ των ιδιων συνισταμενος μερων ουτος ο αριθμος. Χωρουσας δε τας 
υδριας ανα μετρητας δυο φησιν ο Λογος, η τρεις· ως της κατα φυσιν 
πρακτικης  δυναμεως  χωρουσης,  κατα  μεν  την  φυσικην  θεωριαν, 
ωσπερ δυο μετρητας, την ολην των γεγονοτων γνωσιν· των τε εξ υλης 
και ειδους σωματικων φυσεως,  των τε εξ ουσιας και συμβεβηκοτος 
νοητων ουσιων· ηγουν την των σωματων και ασωματων περιληπτικην 
γνωσιν· κατα δε την εφικτην τη φυσει θεολογικην μυσταγωγιαν, ως 
μετρητας τρεις· την περι της αγιας Τριαδος, ηγουν Πατρος, και Υιου, 
και αγιου Πνευματος, γνωσιν και φωταγωγιαν.

Υμεις ουν ως γνωστικοι το λεγομενον θεωρησατε· πως η ποιητικη 
των  κρειττονων  γενικη  της  φυσεως  δυναμις,  εις  εξ  διαιρειται,  και 
αυτους γενικους, των αρετων τροπους· και τις η προς την καθολου 
ποιητικην  των  αρετων  της  φυσεως  δυναμιν  εστιν  η  καθολου  και 
γενικωτατη  των  αλλων  αρετη,  και  εις  εξ  ειδη,  και  αυτα  γενικα, 
διαιρουμενη· ινα τη δυναμει της φυσεως αρμοσθεισα, χωρηθη δια των 
εκεινων τροπων εξαχως ειδοποιουμενη· τινες δε προς (397) τουτοις οι 
το  υδωρ  ηντληκοτες  υπηρεται,  τις  ο  νυμφιος,  τις  η  νυμφη,  τις  ο 
αρχιτρικλινος, τις η τω Λογω παρρησιαστικως απαγγειλασα Μητηρ, 
οτι Οινον ουκ εχουσι.  Ταυτα γαρ παντα λειπεται προσεξεταζειν τω 
μυστη  και  μυσταγωγω  των  θειων  και  λογων  και  νοηματων,  ειπερ 
παντως  τω  της  αναγωγης  κατα  νουν  ηδεται  τροπω.  Πλην  ινα  μη 
παντελως επι του παροντος αφωνος καταλειφθεις ημιν ο περι τουτων 
οιχησεται λογος, μη διδους τοις καλως πεινωσι καν απο μερους την 



πνευματικην πανδαισιαν, ερω κατα δυναμιν, ουχ ολην αποκαλυπτειν 
επαγγελλομενος την εν τοις ειρημενοις διανοιαν (ασθενης γαρ προς 
περιληψιν  των  εν  τουτοις  νοηθενων  θεαματων  ο  εμος  καθεστηκε 
νους), αλλ’ οσην η της εμης διανοιας χωρειν πεφυκε δυναμις.

Γενικωτατην  ουν  των  αρετων  φασιν  ειναι  την  αγαπην·  την  δε 
ταυτης ποιητικην γενικωτατην της φυσεως δυναμιν, φασιν ειναι τον 
λογον· ος της οικειας απριξ επιλαβομενος αιτιας, ενεργουμενος εις εξ 
διακρινεται  γενικωτερους  τροπους,  περιληπτικους  των  οις  ο  της 
αγαπης διακρινεσθαι πεφυκε λογος ειδων, πεινωντας και διψωντας, 
και  ξενους  και  γυμνους,  ασθενουντας  τε  και  τους  εν  φυλακη 
περιποιουμενος σωματικως τε και πνευματικως·  ου γαρ μονοις τοις 
σωμασιν  ο  της  αρετης  περιγραφεται  λογος,  ουδε  περι  μονην  την 
αισθησιν η της φυσεως καταγινεται δυναμις.

Ειδοποιος ουν της γενικωτατης καθεστηκεν αρετης η γενικωτατη 
της  φυσεως  δυναμις,  τοις  οικειοις  εξ  τροποις  εις  ειδη  τοσαυτα την 
αρετην διακρινουσα· δι’ ων η φυσις ενουται τω της γνωμης μοναδικω, 
τον εν πασιν ισοτιμως αδιαιρετον δεικνυσα της πλασεως λογον, εν τω 
ποιειν  ευ  και  πασχειν  προς  εαυτον  συναγομενον·  ον  ερρωμενον 
επαναλαβων δια των καθηκοντων πονων ο νους, πασας περιτεμνει 
της  φυσεως  τας  υπερβολας  και  τας  ελλειψεις,  ας  η  φιλαυτια  της 
εκαστου γνωμης επινοησασα, την ημερωτατην εθηριωσε φυσιν· και 
μιαν την ουσιαν εις πολλας και αντιθετους· ουδεν δε χειρον ειπειν, 
και  φθαρτικας  αλληλων,  κατετεμε  μοιρας·  και  την  σταθηραν 
μεσοτητα φερων, δεικνυσι, καθ’ ην, των αρετων οι νομοι κατα φυσιν 
εξ  αρχης  θεοθεν  εγραφησαν.  Και  τουτο  τυχον  παραδεικνυς  το 
μυστηριον  ο  λογος,  τας  εξ  υδριας  εξαγει  κενας  και  ανυδρους, 
υποφαινουσας  της  κατα  φυσιν  γενικωτατης  δυναμεως  την  περι  το 
καλον απραξιαν. 

Ουτω μεν ουν η κατα φυσιν γενικωτατη δυναμις εις εξ διαιρουμενη 
κατα την πραξιν τροπους εις ειδη τοσαυτα μορφοι την γενικωτατην 
των  αρετων,  ολην  ολη  περιλαμβανουσα·  καθ’  ην  γενομενη,  τον 
εαυτης γενικωτατον δεχεται νομον η φυσις, απταιστον της αληθειας 
κριτην· ον ο λογος προσηγορευσεν αρχιτρικλινον· διεγνωκοτα σοφως, 
οτι  τον  καλον  οινον,  ον  υστερον  δια  της  ιδιας  παρουσιας  ο  Λογος 
εκερασεν,  εδει  κατ’  αρχας  πρωτον  πιειν,  και  μεθυσθηναι  την 
ανθρωπινην  φυσιν·  λεγω  δε  τον  (400)  περι  Θεου  κρειττονα  και 
υψηλοτερον λογον·  και  ουτως υστερον,  καθαπερ οινους,  τους οσον 



προς τον πρωτον λογον, ηττονας των γεγονοτων μυηθηναι λογους· 
δικαιοτατον  γαρ  ην  ως  αληθως  και  πρεπωδεστατον,  τον  δι’  ον 
γεγονεν  Λογον  μυηθηναι  προτερον  την  φυσιν,  και  ουτως  υστερον 
ζητειν των δι’ αυτην γενομενων τους λογους.

Οι ηντληκοτες δε το υδωρ,  εισιν οι  διακονοι της τε Παλαιας και 
Καινης  Διαθηκης·  φημι  δη  τους  αγιου  πατριαρχας,  και  τους 
νομοθετας, και τους στρατηγους, τους κριτας τε και τους βασιλεις, και 
τους  προφητας  και  τους  ευαγγελιστας  και  αποστολους,  δι’  ων 
ηντληθη το υδωρ της γνωσεως,  και  απεδοθη τη φυσει  παλιν·  οπερ 
μετεβαλεν  εις  την  της  θεωσεως  χαριν,  ο  την  φυσιν  ως  αγαθος 
δημιουργησας, και θεωσας δια φιλανθρωπιαν τη χαριτι, Λογος. Ει δε 
και τους κατα φυσιν επιστημονικους τε και ευσεβεις λογισμους ειποι 
τις ειναι διακονους, εκ των οντων διακοσμησεως κελευσει του Λογου 
αντλουντας  το  υδωρ  της  γνωσεως,  ου  διαπεπτωκεν,  ως  οιμαι,  της 
αληθειας.

Νυμφιος  δε  προδηλως  εστιν  ο  ανθρωπινος  νους,  ως  νυμφην 
αγομενος  προς  συζυγιαν  την  αρετην·  ων  τιμων  την  συμβιωσιν 
παραγινεται προθυμως καλουμενος ο Λογος, διασφιγγων αυτων την 
του πνευματικου γαμου συναλλαγην, και τω ιδιω οινω πνευματικως 
διαθερμαινων  αυτων  προς  πνευματικην  πολυγονιαν  την  εφεσιν. 
Μητηρ δε του Λογου καθεστηκεν η αληθης και αμολυντος πιστις. Ως 
γαρ της τεκουσης αυτον κατα σαρκα μητρος, ως Θεος, υπαρχει κατα 
φυσιν δημιουργος ο Λογος, ην εποιησατο μητερα δια φιλανθρωπιαν 
εξ  αυτης  ως  ανθρωπος γεννηθηναι  καταδεξαμενος·  ουτως εν  ημιν 
προτερον την πιστιν δημιουργησας ο Λογος, υστερον γινεται της εν 
ημιν  πιστεως  υιος,  εξ  αυτης  κατα  την  πραξιν  ταις  αρεταις 
σωματουμενος·  δι’  ης  παντα  διανυομεν,  παρα  του  Λογου 
λαμβανοντες τα προς σωτηριαν χαρισματα· χωρις γαρ πιστεως, ης και 
Θεος κατα φυσιν  υπαρχει,  και  υιος  κατα χαριν,  ο  Λογος,  ουδεμιαν 
εχομεν παρρησιαν τας προς αυτον ποιεισθαι δεησεις.  Αλλα γενοιτο 
δια παντος ημας τε τον τοιουτον συγκροτειν γαμον, και μετα της ιδιας 
μητρος παραγινεσθαι τον Ιησουν· ινα την απορρυεισαν ημων δια την 
αμαρτιαν  αποκαταστηση  γνωσιν,  και  μεταβαλη  ταυτην  προς  την 
εξοικιζουσαν  τον  νουν  της  των  οντων  γνωσεως.[Fr.  et  Reg. 
γενεσεως]θεωσιν,  την  στομουσαν  και  οιονει  νευρουσαν  προς 
ατρεψιαν καθαπερ υδωρ το νοουμενον οινου ποιοτητι ,την γνωσιν της 
φυσεως.



ΣΧΟΛΙΑ.
α΄  .  Δυναμιν  λεγει,  την  ουσιωδως μεν  κατεσπαρμενην  τη φυσει 

προς  αρετων  ενεργειαν  κινησιν,  γνωμικως  δε  προς  την  του 
κεκτημενου βουλησιν, κατα την χρησιν εκφαινομενην.

β΄  .  Την  κενωθεισαν  της  δοθεισης  γνωσεως  φυσιν,  γενομενος 
ανθρωπος  ο  του  Θεου  Λογος,  παλιν  επληρωσε  γνωσεως·  και 
στομωσας  προς  ατρεψιαν,  ου  φυσει,  ποιοτητι  δε  ταυτην  εθεωσεν, 
ανελλιπως (401) αυτην τω οικειω χαρακτηρισας Πνευματι, καθαπερ 
υδωρ  οινου  ποιοτητι  προς  τονον  μετακερασας.  Δια  τουτο  γαρ  και 
γινεται  κατ’  αληθειαν ανθρωπος,  ινα κατα χαριν  ημας καταστηση 
θεους.

γ΄  .  Καλον οινον λεγει  τον προς θεωσιν εκστατικον της φυσεως 
λογον· ον η παραβασις μεν τω Αδαμ πιειν ου συνεχωρησεν· αυτος δε 
χαριτι δια φιλανθρωπιαν ως Θεος εαυτον κενωσας, υστερον δια της 
σαρκωσεως,  ως οιδεν μονος αυτος,  κατεστησεν ποτιμον. Αυτος γαρ 
εστι  και  Προνοια,  ως  συνοχη  των  οντων·  και  Προνοιας  λογος,  ως 
μεθοδος της των προνοουμενων ιατρειας· και Προνοητης, ως παντα 
τοις εαυτων του ειναι τοις λογοις συνεχων.

δ΄ . Της μεν των σωματικων και ασωματων γνωσεως δεκτικη κατα 
φυσιν εστιν η του νου δυναμις, φησιν· της δε της αγιας Τριαδος κατα 
μονην την χαριν δεχεται τας εμφασεις,  οτι  εστι  μονον πιστευουσα· 
αλλ’ ου, τι ποτε κατ’ ουσιαν εστι, ζητειν αυθαδιζομενη.

ε΄  .  Οτι  και  η  καθ’  ολου  δυναμιν  της  φυσεως,  εις  εξ  διαιρειται 
τροπους και  ενεργειας·  και  η καθ’ ολου αγαπη,  εις  εξ αρετων ειδη 
μεριζεται.  Πειναν γαρ,  και  διψαν,  και  γυμνωσιν,  και  ξενιτειαν,  και 
ασθενειαν,  και  φυλακην,  των  τουτοις  κατειλημμενων,  ειτε 
σωματικως,  ειτε  πνευματικως  ο  παραμυθουμενος,  την  εκ  των  εξ 
αρετων συνισταμενην πεπληρωκεν προς τε τον Θεον και τον πλησιον 
αγαπην·  ως  μονω  Θεω  πεποιωμενην  της  ψυχης  διατηρησας  την 
εφεσιν.

στ΄ .  Αιτιαν του Λογου φησι τον Θεον· ον ζητειν, του λογου την 
δυναμιν ο ανθρωπος ειληφεν. 

η΄ . Ο κατ’ αρετην τη γνωμη, φησιν, ισος προς παντας γενομενος, 
απροσωποληπτον εν εαυτω δεικνυσι τον Θεον, ωσπερ παντων καθ’ 
ενα και τον αυτον λογον δημιουργησαντα την φυσιν, ουτω και πασαν 



νομοθετησαντα  μιαν  της  γνωμης  την  κινησιν,  καθ’  ην  ο  δοκων 
σκορπεισθαι της φυσεως συναγεσθαι πεφυκε λογος.

θ΄.  Μεσοτητα  λεγει  την  απηλλαγμενην  μεν  των  παρα  φυσιν 
παθων, ουπω δε των υπερ φυσιν αγαθων επειλημμενην καταστασιν. 
Ισονομουσαν  γαρ  τη  φυσει  την  γνωμην  δεικνυσι,  μηδεν  εχουσαν 
αυτορρεπες, και τω λογω της φυσεως αντιφερομενον· και δια τουτο 
παντας  ανθρωπους  ενα  γινωσκουσαν,  ατε  δη  βιβλον  θεογραφον 
εχουσαν τον νομον της φυσεως.

ι΄.  Οτι  φυσικον  εχομεν  κριτηριον  τον  κατα  φυσιν  νομον, 
διδασκοντα  ημας,  οτι  προ  της  εν  ολοις  σοφιας  εδει  προς  την  του 
Ποιητου των ολων μυσταγωγιαν ημων κινεισθαι την εφεσιν.

ια΄.  Πιστις,  η  του  Λογου  Μητηρ,  κατα  την  αναγωγην·  ητις 
δημιουργουμενη  προτερον,  γεννα  σωματουμενον  υστερον  ταις 
αρεταις τον αυτην δημιουργησαντα Λογον.
(404) ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΑ΄ .

Τις ο λογος των ε΄ ανδρων της Σαμαρειτιδος, και του εκτου και 
μη οντος ανδρος; 

Αποκρισις
Και  η  Σαμαρειτις  γυνη,  και  η  τους  επτα  λαβουσα  κατα  τους 

Σαδδουκαιους, προς γαμον αδελφους, και η αιμορρους, και η προς γην 
συγκυπτουσα, και η θυγατηρ Ιαειρου, και η Συροφοινικισσα, και την 
καθολου των ανθρωπων φυσιν, και την του καθ’ εκαστον ανθρωπου 
ψυχην δηλουσιν, εκαστη κατα την υποκειμενην διαθεσιν του παθους 
σημαινουσα  και  την  φυσιν  και  την  ψυχην.  Οιον,  η  μεν  των 
Σαδδουκαιων γυνη εστιν η φυσις η η ψυχη· η πασι μεν τοις απο του 
αιωνος  δοθεισι  θειοις  νομοις  αγονως  συνοικησασα,  την  δε  των 
μελλοντων προσδοκιαν ουκ αποδεχομενη. Η δε αιμορρους ωσαυτως η 
φυσις  εστι  και  η  ψυχη,  την  δοθεισαν  αυτη  προς  γενεσιν  εργων 
δικαιοσυνης και λογων τοις παθεσι προς την υλην και διαρρεουσαν 
εχουσα δυναμιν. Η δε Συροφοινικισσα, η αυτη φυσις εστι και η του 
καθ’ εκαστον ψυχη, ως θυγατερα την διανοιαν επαχθως τη φιλια της 
υλης  εξ  αμηχανιας  επιληπτικως  διαρρησσομενην  εχουσα.  Η  δε 
θυγατηρ  Ιαειρου  ομοιως,  η  κατα  τον  νομον  φυσις  τε  και  ψυχη, 
παντελως  αποθανουσα  τη  απραξια  των  νομικων  εντολων  και 
ανενεργησια  των  θειων  προσταγματων.  Η  δε  συγκυπτουσα  γυνη, 
εστιν  φυσις  η  η  ψυχη,  η  προς  την  υλην  την  περι  πραξιν  νοεραν 
δυναμιν  ολην  δια  της  απατης  του  διαβολου  επικαμψασα.  Η  δε 



Σαμαρειτις, ωσαυτως ταις προλαβουσαις γυναιξι, την φυσιν δηλοι η 
την του καθ’ εκαστον ψυχην, διχα του προφητικου χαρισματος, πασι 
συνοικησασαν  καθαπερ  ανδρασι,  τοις  δοθεισι  τη  φυσει  νομοις·  ων 
πεντε μεν ησαν παρελθοντες·  ο  εκτος δε,  καν παρην,  αλλ’  ουκ ην 
ανηρ της φυσεως η της ψυχης, μη γεννων εξ αυτης την σωζουσαν εις 
το παντελες δικαιοσυνην.

Ειχεν  ουν πρωτον νομον η  φυσις  ανδρα,  τον  εν  τω παραδεισω· 
δευτερον, τον μετα τον παραδεισον· τριτον, τον εν τω κατακλυσμω επι 
του Νωε· τεταρτον, τον της περιτομης επι του Αβρααμ· πεμπτον, τον 
της  προσαγωγης  του  Ισαακ.  Τουτους  λαβουσα  παντας  η  φυσις, 
απεβαλετο, θανοντας τη κατ’ αυτην ακαρπια των εργων της αρετης. 
Εκτον δε, τον μη ποιειν την κατ’ αυτον τεταγμενην δικαιοσυνην· η δια 
το  μελλειν  προς  ετερον,  ως  ανδρα,  νομον  μεταβησεσθαι  το 
Ευαγγελιον·  ως  του  νομου  μη  δι’  αιωνος  δοθεντος  τη  φυσει  των 
ανθρωπων, αλλ’ επ’ οικονομια παιδαγωγουση προς το μειζον τε και 
μυστικωτερον· καθ’ ο σημαινομενον οιμαι τον Κυριον φαναι προς την 
Σαμαρειτιδα γυναικα· Και νυν ον εχεις, ουκ εστι σος· ηδει γαρ εις το 
Ευαγγελιον την φυσιν μετενεχθησεσθαι· διο και περι εκτην ωραν, οτε 
μαλιστα πανταχοθεν η ψυχη περιλαμπεται ταις ακτισι της γνωσεως, 
δια  την  προς  αυτην  του  Λογου  παρουσιαν,  της  εν  νομω  σκιας 
απογενομενης αυτη διελεγετο, και περι το φρεαρ του Ιακωβ, (405) περι 
την  πηγην  δηλαδη,  συν  τω  Λογω  των  Γραφικων  ισταμενη 
θεωρηματων. Ταυτα και περι τουτου τεως ειρησθω.

ΣΧΟΛΙΟΝ.
α΄. Το φρεαρ του Ιακωβ, εστιν η Γραφη· το δε υδωρ, εστιν η εν τη 

Γραφη γνωσις· το δε αντλημα, εστι, των γραμματων του θειου λογου 
μαθησις,  ην  ουκ  ειχεν  ο  Κυριος  Αυτολογος  υπαρχων,  και  ουτε  εκ 
μαθησεως και μελετης γνωσιν διδους τοις πιστευουσιν, αλλα την εκ 
χαριτος πνευματικης αενναον σοφιαν,  και μηδεποτε ληγουσαν τοις 
αξιοις  δωρουμενος.  Το  γαρ  αντλημα,  τουτεστιν  η  μαθησις,  μερος 
ελαχιστον  λαμβανουσα  γνωσεως,  το  παν  εα  μηδενι  λογω 
κρατουμενον. Η δε κατα χαριν γνωσις, ολην εχει και διχα μελετης την 
εφικτην ανθρωποις σοφιαν, προς τας χρειας ποικιλως βλυζουσαν.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΒ΄ . 
Πως ημεις μεν λεγομεθα ποιησαι την αμαρτιαν και ειδεναι, ο 
δε Κυριος γενεσθαι μεν αμαρτια λεγεται, μη γνωναι δε αυτην; 
Πως δε και του ποιησαι και ειδεναι αυτην ουκ εστι βαρυτερον 
το  γενεσθαι  και  μη  γνωναι;  "Τον  γαρ  μη  γνοντα  αμαρτιαν, 
φησιν, υπερ ημων αμαρτιαν εποιησεν. "
Αποκρισις.
Φθαρεισα προτερον του κατα φυσιν λογου του Αδαμ η προαιρεσις, 

την φυσιν εαυτη συνεφθειρεν, αποθεμενην της απαθειας την χαριν, 
και γεγονεν αμαρτια· πρωτη μεν και ευδιαβλητος, η προς κακιαν απο 
του αγαθου της προαιρεσεως εκπτωσις· δευτερα δε δια την πρωτην, η 
της φυσεως εξ αφθαρσιας εις φθοραν αδιαβλητος μεταποιησις. Δυο 
γαρ αμαρτιαι γεγονασιν εν τω προπατορι κατα την παραβασιν της 
θειας εντολης· η μεν, διαβεβλημενη· η δε, αδιαβλητος, αιτιαν εχουσα 
την διαβεβλημενην. Και η μεν, προαιρεσεως εκουσιως αποθεμενης το 
αγαθον· η δε,  φυσεως ακουσιως δια την πραιρεσιν αποθεμενης την 
αθανασιαν. Ταυτην ουν την διαλληλον φθοραν τε και αλλοιωσιν της 
φυσεως ο Κυριος ημων και Θεος διορθουμενος, ολοκληρον την φυσιν 
λαβων,  ειχε  και  αυτος εν  τη ληφθειση φυσει  το παθητον,  τη κατα 
προαιρεσιν  αφθαρσια  κοσμουμενον·  και  γεγονε  φυσει  μεν  δια  το 
παθητον υπερ ημων αμαρτια, μη γνους δε την γνωμικην αμαρτιαν, 
δια την ατρεψιαν της προαιρεσεως· το δε παθητον της φυσεως δια την 
αφθαρσιαν της προαιρεσεως διορθωσας·  το  τελος του παθητου της 
φυσεως,  φημι  δε  τον  θανατον,  της  κατα  φυσιν  προς  αφθαρσιαν 
μεταποιησεως  αρχην  ποιησαμενος·  και  γεγονεν  ωσπερ  δι’  ενος 
ανθρωπου τραπεντος εκουσιως απο του αγαθου την προαιρεσιν εις 
παντας  ανθρωπους  η  της  φυσεως  εξ  αφθαρσιας  εις  φθοραν 
μεταποιησις·  ουτως  δι’  ενος  ανθρωπου  Ιησου  Χριστου,  (408)  μη 
τραπεντος απο του αγαθου την προαιρεσιν, εις παντας ανθρωπους η 
της φυσεως εκ φθορας εις αφθαρσιαν αποκαταστασις.

Την εμην ουν μη γνους αμαρτιαν ο Κυριος, τουτεστι την τροπην 
της εμης προαιρεσεως, την εμην ουκ ελαβεν αμαρτιαν, ουτε γεγονεν· 
αλλα  την  δι’  εμε  αμαρτιαν,  τουτεστι  την  δια  την  τροπην  της 
προαιρεσεως  φθοραν  της  φυσεως  αναλαβων,  υπερ  ημων  γεγονε 
φυσει παθητος ανθρωπος· δια της δι’ εμε αμαρτιας, την εμην ανελων 
αμαρτιαν. Και ωσπερ εν τω Αδαμ, το περι κακιαν της προαιρεσεως 
ιδιον,  το  κοινον της αφθαρσιας αφειλατο κλεος της φυσεως,  φυσιν 



αθανατον εχειν ουκ ειναι καλον κριναντος του Θεου τον κακισθεντα 
την προαιρεσιν ανθρωπον· ουτως εν τω Χριστω το περι το καλον της 
προαιρεσεως ιδιον, το κοινον της φθορας αισχος της ολης αφειλατο 
φυσεως,  κατα την αναστασαιν μεταπλασθεισης  εις  αφθαρσιαν της 
φυσεως, δια την ατρεψιαν της προαιρεσεως· ευλογον κριναντος του 
Θεου παλιν αθανατον απολαβειν  την φυσιν,  τον μη τραπεντα την 
πραιρεσιν  ανθρωπον.  Ανθρωπον  δε  λεγω  τον  σαρκωθεντα  Θεον 
Λογον,  δι’  ην  εαυτω  καθ’  υποστασιν  ηνωσε  λογικως  εψυχωμενην 
σαρκα. Ει γαρ το κατα φυσιν παθητον τε και φθαρτον και θνητον εν 
τω  Αδαμ  η  τροπη  της  προαιρεσεως  επεισηγαγεν,  εικοτως  το  κατα 
φυσιν  απαθες  και  αφθαρτον  και  αθανατον  εν  τω  Χριστω  δια  της 
αναστασεως η ατρεψια της προαιρεσεως επανηγαγε.

Κατακρισις ουν εστι της προαιρετικης αμαρτιας του Αδαμ, η της 
φυσεως  προς  παθος  και  φθοραν  και  θανατον  μεταποιησις·  ην  ου 
γεγονε μεν εκ Θεου καταρχας εχων ο ανθρωπος, εποιησε δε και εγνω, 
την  προαιρετικην  δια  της  παρακοης  αμαρτιαν  δημιουργησας·  ης 
υπαρχει γεννημα σαφως, η δια του θανατου κατακρισις.  Ταυτην δε 
της  εμης  προαιρετικης  αμαρτιας  την  κατακρισιν,  λεγω  δε  το  κατα 
φυσιν  παθητον και  φθαρτον και  θνητον  ο  Κυριος  λαβων,  αμαρτια 
γεγονε δι’ εμε, κατα το παθητον και θνητον και φθαρτον, την εμην 
εκουσιως  υποδυς  φυσει  κατακρισιν,  ακατακριτος  υπαρχων  την 
προαιρεσιν· ινα την εμην προαιρετικην τε και φυσικην αμαρτιαν και 
κατακρισιν  κατακρινη,  κατα  ταυτον  αμαρτιαν,  και  παθος,  και 
φθοραν,  και  θανατον  εξωθησας  της  φυσεως·  και  γενηται  κοινον 
μυστηριον,  η  περι  εμε  τον  πεσοντα εξ  απειθειας,  του  υπερ  εμε  εκ 
φιλανθρωπιας  οικονομια,  της  εμης  ενεκεν  σωτηριας  τον  εμην 
εκουσιως  οικειουμενου  δια  του  θανατου  κατακρισιν,  και  δι’  αυτης 
χαριζομενου μοι την προς αθανασιαν ανακλησιν.

Πολλαχως,  οιμαι,  δεδεικται  κατ’  επιτομην,  πως  τε  γεγονεν 
αμαρτια ο Κυριος, ουκ εγνω δε την αμαρτιαν· και πως ο ανθρωπος ου 
γεγονε μεν, εποιησε δε και εγνω την αμαρτιαν· την τε προαιρετικην, 
ης  (409)  αυτος  απηρξατο·  την  τε  φυσικην,  ην  δι’  αυτον  ο  Κυριος 
κατεδεξατο, της πρωτης παντελως υπαρχων ελευθερος. Ουδαμως ουν 
του γινεσθαι κρειττον υπαρχει το ποιησαι και γνωναι την αμαρτιαν, 
κατα  τον  αποδοθεντα νοουμενον του  Λογου σκοπον,  και  μετα της 
πρεπουσης διαστολης, της κατα την αμαρτιαν ομωνυμιας νοουμενης. 
Το μεν γαρ, Θεου ποιειται χωρισμον, απωθουμεης εκουσιως τα θεια 



της  προαιρεσεως·  το  δε,  κακιας  πολλης  γινεται  καταλυτικον,  μη 
συγχωρουν  εις  εργον  προβηναι,  δια  την  φυσικην  ασθενειαν,  την 
κακιαν της προαιρεσεως.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Fr. Αναγνωθι, Νειλε, και φρονησον καν οψε ποτε.
β΄. Αμαρτιαν φυσεως ειναι φησι τον θανατον, καθ’ ον του ειναι και 

μη θελοντες απογινομεθα· αμαρτιαν δε προαιρεσεως, την των παρα 
φυσιν αιρεσιν, καθ’ ην το ευ ειναι θελοντες αποπεμπομεν.

γ΄. Οτι φθαρτος μεν κατα φυσιν σαρκωθεις ως ανθρωπος υπηρχεν 
ο  Κυριος,  καθα και  αμαρτια  γεγονεναι  λεγεται  φησι·  αφθαρτος  δε 
φυσει κατα προαιρεσιν, ως αναμαρτητος.

δ΄.  Ο  του  Κυριου  θανατος,  φησιν,  αφθαρσιας  αρχη  της  ολης 
φυσεως γεγονεν.

ε΄. Οτι και ως ανθρωπος κατα φυσιν αναμαρτητος ην.
στ΄. Η δι’ ημας εστιν αμαρτια, το της φυσεως φθαρτον· η δε ημων 

αμαρτια,  το  τρεπτον  της  προαιρεσεως.  Διο  γεγονε  θνητος  ο 
ανθρωπος, τον φυσικον υπομεινας θανατον, κατα δικαιαν κρισιν, εις 
αναιρεσιν του θανατου της προαιρεσεως.

ζ΄.  Πρωτην αμαρτιαν φησι την της προαιρεσεως,  ην ουκ ειχεν ο 
Κυριος,  καιτοι  λαβων  αληθως  το  κατα  φυσιν  παθητον,  επιτιμιον 
υπαρχον  της  τραπεισης  του  Αδαμ  προαιρεσεως.  Διο  και  μονος  εν 
νεκροις ελευθερος, ουκ εχων την, δι’ ην ο θανατος γεγονεν, αμαρτιαν.

η΄. Το ποιησαι και γνωναι την αμαρτιαν, κατα προαιρεσιν δηλον 
οτι.

θ΄. Το γενεσθαι δηλαδη φυσει παθητον τον Αδαμ εις κολασιν της 
αμαρτιας της προαιρεσεως· ην μη γνους ο Κυριος γεγονεν αμαρτια, το 
δι’ αυτην παθητον ως ανθρωπος κατα σαρκα φυσει λαβων.

 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΓ΄ 

Ει  το  ξυλον  της  ζωης  σοφια  λεγεται  ειναι  παρα  τη  Γραφη, 
εργον δε σοφιας το διακρινειν και (412) γνωναι το γνωστον του 
καλου και  του πονηρου ξυλον,  τι  διαφερει  λοιπον του ξυλου 
της ζωης;
Αποκρισις.
Πολλα μεν ειπειν δυναμενοι περι του προκειμενου ζητηματος δια 

της εν αυτοις  χαριτος οι  της  Εκκλησιας διδασκαλοι,  σιωπη μαλλον 



τιμησαντες  τον  τοπον,  ηγησαντο  κρειττον,  δια  την  των  πολλων 
διανοιαν  μη  δυναμενην  εφικεσθαι  του  βαθους  των  γεγραμμενων, 
μηδεν βαθυτερον ειπειν ανασχομενοι· ει δε και ειπον τινες, προτερον 
διακριναντες των ακουοντων την δυναμιν, ουτω μερος προς λυσιτελες 
των  διδασκομενων  ειρηκοτες,  το  πλειστον  κατελιπον  ανεξεταστον. 
Διο  καγω  μαλλον  σιωπη  τον  τοπον  παρελθειν  διενοουμην,  ει  μη 
λυπεισθαι την υμετεραν φιλοθεον ψυχην υπενοησα. Πλην αλλ’ υμων 
χαριν  ερω,  το  πασιν  δυναμενον  ειναι  καταλληλον,  και  μικροις  και 
μεγαλοις την διανοιαν προσφορον.

Το ξυλον της ζωης, και το μη τοιουτον, εξ αυτου μονου του, το μεν 
ξυλον ονομασθηναι, το δε ου ζωης, αλλα μονον γνωστον καλου και 
πονηρου, πολλην και αφατον εχουσι την διαφοραν. Το γαρ της ζωης 
ξυλον, παντως και ζωης εστι ποιητικον· το δε ζωης ξυλον, δηλονοτι 
θανατου  ποιητικον.  Το  γαρ  μη,  ποιητικον  ζωης,  εκ  του  μη 
προσαγορευθηναι  ζωης  ξυλον,  θανατου  σαφως  αν  ειη  ποιητικον· 
αλλο γαρ ουδεν τη ζωη κατ’ εναντιωσιν αντιδιαιρειται.

Αλλως  τε  δε  και  ως  σοφια,  το  ξυλον  της  ζωης  πλειστην  εχει 
διαφοραν προς το ξυλον το γνωστον καλου και πονηρου, το μητε ον 
σοφια, μητε ωνομασμενον. Της μεν γαρ σοφιας ιδιον, νους και λογος· 
της δε τη σοφια κατα το εναντιον αντικειμενης εξεως ιδιον, αλογια 
και  αισθησις.  Ουκουν  επειδη  εκ  ψυχης  νοερας  και  σωματος 
αισθητικου  συνεστως  προς  γενεσιν  ηλθεν  ο  ανθρωπος,  εστω  κατα 
μιαν επιβολην ξυλον ζωης, ο της ψυχης νους, εν ω της σοφιας υπαρχει 
το  χρημα·  ξυλον  δε  γνωστον  καλου  και  πονηρου,  η  του  σωματος 
αισθησις,  εν η της αλογιας υπαρχει  σαφως η κινησις·  ης  κατα την 
πειραν  μη  αψασθαι  δι’  ενεργειας  ο  ανθρωπος  την  θειαν  λαβων 
εντολην, ουκ εφυλαξεν.

Αμφοτερα δε  τα  ξυλα,  κατα την  Γραφην,  τινων εισι  διακριτικα· 
ηγουν,  ο  νους  και  η  αισθησις·  οιον,  ο  μεν  νους  δυναμιν  εχει 
διακριτικην νοητων και αισθητων, προσκαιρων και αιωνιων· μαλλον 
δε  ψυχης  υπαρχων δυναμις  διακριτικη,  των  μεν  αυτην  αντεχεσθαι 
πειθει· των δε, υπεραιρεσθαι· η δε αισθησις εχει δυναμιν διακριτικην 
ηδονης σωματος και οδυνης· μαλλον δε δυναμις υπαρχουσα εμψυχων 
και  αισθητικων  σωματων,  την  μεν,  επισπασθαι  πειθει·  την  δε, 
αποπεμπεσθαι.Εαν μεν ουν ο ανθρωπος μονης της καθ’ ηδονην και 
οδυνην  αισθητικης  των  σωματων  γενηται  διακρισεως,  την  θειαν 
παραβας(413)  εντολην,  εσθιει  το  ξυλον  το  γνωστον  καλου  τε  και 



πονηρου,  τουτεστι  την  κατ’  αισθησιν  αλογιαν,  μονην  εχων  την 
συστατικην  των  σωματων  διακρισιν,  καθ’  ην,  ως  μεν  καλου  της 
ηδονης αντεχεται, ως δε κακου, της οδυνης απεχεται. Εαν δε μονης 
της των αινωιων διακρινουσης τα προσκαιρα διολου νοερας γενηται 
διακρισεως,  την θειαν φυλαξας εντολην,  εσθιει  το ξυλον της ζωης· 
την  κατα  νουν  λεγω  συνισταμενην  σοφιαν,  μονην  εχων  την 
συστατικην  της  ψυχης  διακρισιν·  καθ’  ην  ως  μεν  κακου,  της  των 
προσκαιρων απεχεται φθορας.

Πολλη τοιγαρουν εστιν η διαφορα των δυο ξυλων, και της αυτων 
φυσικης  διακρισεως,  και  της  εν  εκαστω  προσφυους  εμφασεως· 
ομωνυμως εκφωνηθεισης ανευ διαστολης προσηγοριας του καλου τε 
και  του  κακου·  και  πολλην  δυναται  ποιησαι  τοις  μη  σοφως  τε  και 
επισκεμμενως εντυγχανουσι τοις λογοις του Πνευματος την πλανην· 
αλλ’  υμεις  σοφοι  δια  της  χαριτος  οντες,  γνωτε  οτι  το  απλως 
λεγομενον κακον, ου παντως κακον· αλλα προς τι μεν κακον, προς τι 
δε ου κακον.  Ωσαυτως και  το απλως λεγομενον καλον,  ου παντως 
καλον, αλλα προς τι μεν καλον, προς τι δε ου καλον· και την εκ της 
ομωνυμιας βλαβην φυλαξασθε.

ΣΧΟΛΙΟΝ.
α΄. Νου μεν γαρ καλον εστιν, η απαθης προς το πνευμα διαθεσις· 

κακον  δε,  η  εμπαθης  σχεσις.  Αισθησεως  δε  καλον  εστιν,  η  καθ’ 
ηδονην εμπαθης προς το σωμα κινησις· κακον δε, η κατ’ αρετην ταυτη 
επιγινομενη διαθεσις.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΔ΄. 

Προς τινα λεγει ο Θεος· "Ιδου Αδαμ γεγονεν ως εις εξ ημων;" Ει 
μεν προς τον Υιον, και πως συγκρινεται Αδαμ Θεω, μη ων της 
ουσιας  αυτου;  Ει  δε  προς  αγγελους,  πως  τον  αγγελον  παλιν 
εαυτω συγκρινει, ως προς ισον κατα την ουσιαν λεγων το, " Ως 
εις εξ ημων;"
Αποκρισις.
Ηδη μεν ειπον εν  τω περι  πυργοποιιας κεφαλαιω,  οτι  κατα την 

υποκειμενην  τη  ψυχη  των  προνοουμενων  διαθεσιν,  η  Γραφη 
λαλουντα τον Θεον διαπλαττεται· δια των κατα φυσιν ημιν συμφυτων 
τροπων,  την  θειαν  αινιττομενη  βουλην.  Και  ενταυθα  τοινυν  ουχ 
απλως λεγοντα τον Θεον η  Γραφη δεικνυσι,  το,  (416)  Ιδου γεγονεν 
Αδαμ ως εις εξ ημων, αλλα δηλονοτι μετα την παραβασιν· προσθεισα 
και την αιτιαν της λεξεως, ην υμεις ενταξαι τω κεφαλαιω παρελιπατε, 



της ολης σαφηνιστικην υπαρχουσαν εννοιας. Ειπων γαρ ο λογος· Ιδου 
Αδαμ γεγονεν ως εις εξ ημων, προσεθηκε· Του γινωσκειν καλον και 
πονηρον· και νυν μηποτε εκτεινη την χειρα αυτου, και λαβη του ξυλου 
της ζωης και  φαγη,  και ζησεται εις  τον αιωνα.  Επειδη γαρ αμα τη 
συμβουλη  πολυθειαν  αυτον  εδιδαξεν  ο  διαβολος,  ειπων·  Η  δ’  αν 
ημερα φαγητε απο του ξυλου, διανοιχθησονται υμων οι οφθαλμοι, και 
εσεσθε  ως  θεοι,  γινωσκοντες  καλον  και  πονηρον·  δια  τουτο  μεθ’ 
υποκρισεως, και οιον ειπειν ειρωνευτικην και ονειδιστικην εις ελεγχον 
του  πεισθεντος  ανθρωπου  τω  διαβολω,  την  το,  Γεγονεν  ως  εις  εξ 
υμων, προς την εντεθεισαν δια της απατης παρα του οφεως τω Αδαμ 
περι θεοτητος εννοιαν, πληθυντικως ποιειται φωνην ο Θεος.

Και  μη τις  δοξη της Γραφικης συνθηκης αλλοτριον το ειδος  της 
κατ’ ειρωνειαν λεξεως,  ακουων της Γραφης εκ προσωπου του Θεου 
λεγουσης προς τον Ισραηλ·  Εαν πορευθητε προς με πλαγιοι,  καγω 
πορευσομαι  προς  υμας  πλαγιος.  Ειδως  μηδεν  διαφερειν  ειρωνειας 
πλαγιασμον· και παλιν ευρισκων πως την του Αχαβ συνεσκευασεν 
απατην,  ως  αληθειαν  αυτω  προ[σ]βαλλομενος  το  ψευδος,  δι’  ων 
ημαρτε, φερων αυτω δικαιως την κολασιν. Ει γαρ μη προς την πλανην 
του Αδαμ η Γραφη τον Θεον λεγοντα το, Ως εις εξ ημων, εισηγαγε, 
πως επεφερε, Του γινωσκειν καλον και πονηρον, ως συνθετον εχοντα 
γνωσιν, και εξ εναντιων συγκειμενην; οπερ αμηχανον επι Θεου καν 
εννοησαι, μη οτι γε του ειπειν τολμησαι του μονου απλου την ουσιαν 
και την δυναμιν και την γνωσιν,  και μονην την του καλου γνωσιν 
εχνοντος· μαλλον δε, αυτοουσια και δυναμις και γνωσις οντος. Αλλ’ 
ουδε τις των εκ Θεου και μετα Θεον λογικων ουσιων εχει ομου τε και 
κατα ταυτον εν τω της διανοιας απλω κενηματι, κατα την συνθεσιν εκ 
των εναντιων υφισταμενην την γνωσιν· διοτι πεφυκεν η θατερα των 
αλληλοις  αντικειμενων  γνωσις,  την  του  ετερου  ποιεισθαι  γνωσεως 
αγνοιαν.  Αμιγης  γαρ  των  αντικειμενων  η  γνωσις  και  πανταπασιν 
ασυνυπαρκτος·  επειπερ  η  τουδε  γνωσις  την  θατερου  των 
αντικειμενων συνιστησιν αγνοιαν, ωσπερ ουτε οφθαλμος του ανω τε 
και  του  κατω,  και  του  εφ’  εκατερα  κατα  ταυτον,  χωρις  της  προς 
θατερον ιδιαζουσης επιστροφης, και των αλλων παντη κεχωρισμενης, 
αντιλαμβανεσθαι.

Το  τοινυν  παθος  του  Αδαμ  οικειουμενον  η  Γραφη  τον  Θεον 
παραδεικνυσιν·  η  τον Αδαμ επι  τη συμβουλη του οφεως διαλεγχει, 
προς συναισθησιν αγουσα των εκ της απατης επιτριβεντων αυτω περι 



πολυθειας υθλων. Και ει μεν ουτως εχει καλως, αλις των ζητηματων· 
επειτοι γε αυτος παρ’ εαυτου το μειζον ευρισκων, μεταδος καμοι της 
χορηγουμενης σοι (417) περι  των οντων θεοθεν χαριτος.  Το δε,  Και 
νυν, μηπως εκτεινη την χειρα αυτου και λαβη του ξυλου της ζωης, και 
ζησεται εις τον αιωνα, την κατα την πραξιν, ως οιμαι, των αμικτων 
προνοητικως ποιειται διαιρεσιν· ινα μη αθανατον γενηται το κακον τη 
μετοχη του καλου συντηρουμενον. Αμικτον γαρ ειναι βουλεται περι 
τον αυτον ανθρωπον κατα την σχεσιν των αντικειμενων την γνωσιν, 
ο ποιησας τον ανθρωπον.

 ΣΧΟΛΙΑ 
 α΄.  Οτι προς ην εσχεν περι θεοτητος εννοιαν υπο του διαβολου 

διδαχθεις ο Αδαμ, διαλεγεται προς αυτον ο Θεος.
β΄.  Ο το ψευδος αγαπων, αυτω παραδιδοται προς απωλειαν, ινα 

γνω  πασχων,  οπερ  εκων  περιειπεν,  και  μαθη  κατα  την  πειραν 
γενομενος, ως ελανθανεν αντι ζωης περιπτυσσομενος θανατον.

γ΄. Οτι μονον εχει του καλου την γνωσιν ο Θεος, ως και του καλου 
φυσις  τε  και  γνωσις  υπαρχων·  του  δε  κακου  την  αγνοιαν,  ως  την 
αυτου εχων αδυναμιαν.  Ων γαρ εχει  την δυναμιν φυσικως,  τουτων 
ουσιωδως  κεκτηται  γνωσιν·  οτι  κατα  παθος  παρα  φυσιν 
επισυμβαινουσα,  αλλ’  ου  κατα  δυναμιν  φυσικην  τοις  λογικοις 
ενθεωρειται κακια.

δ΄. Αναμερος, φησιν, η των αντικειμενων γνωσις εν τοις δεκτικοις 
θεωρεισθαι πεφυκε.

ε΄.  Ο πεισας το συνειδος ως φυσει  καλον πραττομενον εχειν  το 
κακιστον,  ουτος  χειρος  δικην  της  ψυχης  εκτεινας  το  πρακτικον, 
ελαβεν ψεκτως του ξυλου της ζωης, αθανατον ηγησαμενος φυσει το 
κακιστον.  Διοπερ  την  κατα  το  συνειδος  του  κακου  διαβολην  τω 
ανθρωπω φυσικως ενθεμενος ο Θεος, διεκρινεν αυτον της ζωης κακον 
τη προαιρεσει γενομενον· ινα μη, το κακον πραττων, δυνηται πεισαι 
την ιδιαν συνειδησιν, οτι φυσει καλον υπαρχει το κακιστον.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΕ΄ . 

Τι σημαινει το εν τω Λευιτικω στηθυνιον του επιθεματος, και ο 
βραχιων  του  αφαιρεματος,  εις  τιμην  Θεου  τοις  ιερευσιν 
αφιερουμενος;
Αποκρισις. 



Οιμαι  την  αμεινω  και  υψηλην  θεωριαν  δηλουσθαι  δια,  του 
στηθυνιου, και την πραξιν δια του βραχιονος· ηγουν του διανοητικου 
την εξιν και την ενεργειαν, η την γνωσιν και την αρετην· ως της μεν 
γνωσεως αυτω προσαγουσης αμεσως τον νουν τω Θεω· της αρετης δε 
κατα  την  πραξιν,  πασης  αυτον  αφαιρουμενης  της  των  οντων 
γενεσεως· απερ ιερευσιν αφωρισεν ο Λογος, τοις μονον τον Θεον δια 
παντων κεκτημενοις κληρονομιαν, και μηδεν το συνολον κεκτημενοις 
επιγειον.

Η  παλιν,  επειδη  τας  αλλων  καρδιας  δια  του  λογου  της 
διδασκαλιας,  οι  γνωσει  και  αρετη  διολου ποιωθεντες  τω πνευματι, 
ευσεβειας και πιστεως ποιουνται  (420)  δεκτικας·  και την πρακτικην 
αυτων  εξιν  και  δυναμιν  αφαιρουμενοι,  των  επι  τη  φθαρτη  φυσει 
σπουδασματων,  προς  την  του  υπερ  φυσιν  αφθαρτων  ενεργειαν 
αγαθων μεταφερουσιν· εικοτως των προσαγομενων εις θυσιαν Θεου 
το  στηθυνιον  του  επιθεματος,  τουτεστι  των  προσαγομενων  την 
καρδιαν·  και  τον  βραχιονα,  των  αυτων  δηλονοτι  την  πραξιν, 
προσεταξεν αφιερουσθαι τοις ιερευσιν ο Λογος.

ΣΧΟΛΙΑ. 
α΄. Θεωριας μεν το στηθυνιον, πραξεως δε ο βραχιων συμβολον. 

Εξις γαρ του διανοητικου πεφυκεν υπαρχειν η θεωρια, και η πραξις 
ενεργεια.  Δι’  αμφοτερων  δε  τουτων  η  αληθης  ιερωσυνη 
χαρακτηριζεται. 

β΄. Ο ιερουργων τω Θεω δι’ ευσεβους λογου τας αλλων καρδιας, αις 
αναλογει  το  στηθυνιον·  και  την  πρακτικην  αυτων  δυναμιν,  η 
αναλογει ο βραχιων, αφοριζων ταις ενεργειαις των εντολων, γεγονεν 
ιερευς λαμβανων παρα των εαυτους θυσιαν τω Θεω προσαγοντων, το 
στηθος και τον βραχιονα.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΣΤ΄. 

Τις η διαφορα του εσοπτρου προς το αινιγμα;
Αποκρισις. 
Το μεν εσοπτρον εστιν, ως εν ορω φαναι, συνειδησις την των κατα 

πραξιν ανελλιπως παντων αγαθων εχουσα μορφην· δι’ ης ο καθαρος 
την διανοιαν πεφυκεν οραν τον Θεον· η,  εξις πρακτικη, την πασων 
των  αρετων  εις  αλληλας  ενοειδως  καθαπερ  προσωπον  θειον 
περιγραφουσα  συνθεσιν.  Το  δε  αινιγμα,  γνωσις  εστι  δια  της  κατα 
θεωριαν παντελους των θειων λογων εφικτης τη φυσει περιοχης, την 



των  υπερ  νοησιν  εμφασιν  εχουσα.  Και  απλως  εσοπτρον  εστι,  εξις 
ενδεικτικη  της  μελλουσης  των  αρετων  εμφανισθηναι  τοις  αξιοις 
πρωτοτυπου  μορφης.  Το  γαρ  εσομενον  τελος  της  πρακτικης 
φιλοσοφιας παραδηλοι τοις εχουσι, το εσοπτρον· το αινιγμα δε, της 
των νοουμενων περι γνωσιν αρχετυπιας εστιν ενδειξις.

Πασα  τοινυν  ενταυθα  δικαιοσυνη,  συγκρινομενη  προς  την 
μελλουσαν εσοπτρου λογον επεχει, την των αρχετυπων πραγματων 
εικονα, ουκ αυτα δε τα πραγματα κατ’ ειδος υφισταμενα εχουσα. Και 
πασα  γνωσις  ενταυθα  των  υψηλων,  συγκρινομενη  προς  την 
μελλουσαν,  αινιγμα  εστιν,  εμφασιν  της  αληθειας,  αλλ’  ουκ  αυτην 
υφισταμενην εχουσα την φανησεσθαι μελλουσαν αληθειαν. Επειδη 
γαρ  αρετη  και  γνωσει  τα  θεια  συνεχεται,  των  κατ’  αρετην 
πρωτοτυπων  εστιν  ενδεικτικον  το  εσοπτρον,  και  των  κατα  γνωσιν 
αρχετυπων εμφατικον υπαρχει το αινιγμα. Ταυτην εχει την διαφοραν 
το  εσοπτρον  προς  το  αινιγμα·  καθοτι  το  μεν  εσοπτρον  πρακτικης 
μηνυει  τελος  εσομενον·  το  δε  αινιγμα,  θεωρητικης  εμφαινει 
μυστηριον

.
ΣΧΟΛΙΟΝ.
α΄. Οτι το μεν εσοπτρον των τη πρακτικη (421) προσφυων αγαθων 

εστιν  εμφατικον·  το  δε  αινιγμα,  των  επι  τη  γνωσει  μελλοντων 
μυστηριων εστιν ενδεικτικον.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΖ΄. 

Τι  εστι,  " Φωνη  βοωντος  εν  τη  ερημω,  "και  τα  εξης;  Τις  η 
ερημος,  και  τις  ενταυθα η οδος Κυριου,  και  τις  η  ετοιμασια 
αυτης; Τινες τε αι τριβοι αυτου, και τι το ευθυναι αυτας; Τινες 
τε  αι  φαραγγες,  και  τι  σημαινει  το  " Πληρωθησεται  πασα 
φαραγξ;" Τινα  τα  ορη,  και  οι  βουνοι,  και  τις  η  τουτων 
ταπεινωσις; Τινα τα σκολια, και πως εσται εις ευθειαν; Τινες αι 
τραχειαι, και πως εσονται εις οδους λειας; Και τι το μετα ταυτα 
παντα, "Και οψεται πασα σαρξ το Σωτηριον του Θεου;" 
Αποκρισις.
Φωνη  του  εξ  αρχης  βοωντος  εν  τη  ερημω,  τη  φυσει  λεγω  των 

ανθρωπων, η τω κοσμω τουτω, Θεου Λογου, προδηλως εστι πας αγιος, 
ειτε κατα τον Αβελ ορθως προσφερων εξ ειλικρινειας εστεατωμενα 
ταις αρεταις τα της ψυχης πρωτα της θεωριας κινηματα· ειτε κατα τον 
Ενως ελπιδι πιστεως βεβαια των μελλοντων αγαθων επιδραξαμενος· 



υπερ  ων  ηλπισεν  ευτονον  εκτησατο  την  επικλησιν·  ειτε  κατα  τον 
Ενωχ, δια πασης ευαρεστιας αρετης, της των οντων σχεσεως τε και 
γνωσεως τον νουν παντελως απαρας,  προς αυτην την υπερ νοησιν 
ασχετως αιτιαν μετεθηκεν· ειτε κατα τον Νωε, πιστει  θεωρησας τα 
μελλοντα της θειας κρισεως ειδη, κατεσκευασεν εαυτω κιβωτου δικην, 
την  ρυομενην  αυτον  απο  της  μελλουσης  οργης  πανταχοθεν 
ησφαλισμενην τω θειω φοβω πολιτειαν και ασκησιν· ειτε κατα τον 
Αβρααμ, καθαρω πιστεως οφθαλμω των μελλοντων αγαθων ιδων την 
ευπρεπειαν,  υπηκουσε,  γης  και  συγγενειας  και  οικου  πατρικου 
προθυμως  εξελθειν·  καταλιπων  την  προς  σαρκα  και  αισθησιν  και 
αισθητα, σχεσιν τε και προσπαθειαν· και φυσεως εν καιρω πειρασμων 
και αγωνων υψηλοτερος ων, προτιμησας την αιτιαν της φυσεως, ως 
του Ισαακ τον Θεον, ο μεγας Αβρααμ· ειτε κατα τον Ισαακ, δι’ ακραν 
απαθειαν  και  την  περι  θεωριαν  καλην  της  ψυχης  απληστιαν, 
αμεταβατον  απο  της  αληθειας  εσχε,  και  πολεμουμενος  υπο  των 
πονηρων πνευματων, την εξιν της αρετης και της γνωσεως· ειτε κατα 
τον Ιακωβ, της των υλικων δασυτητος τε και της περι αυτα συγχυσεως 
τον νουν αποκαθαρας, κατεστησε λειον· και τη των εριφειων επιθεσει 
δερματων, τη περι την σαρκα λεγω του κατα Θεον βιου τραχυτητι, την 
κατα  του  φρονηματος  της  σαρκος  παρα  του  Θεου  κομισαμενος 
δυναμιν· φοβω τε της των παθων επαναστασεως, και ποθω της κατα 
πειραν υψηλοτερας μαθησεως, μεταβας [Al. καταβας] εις Χαρραν, την 
φυσικην φημι θεωριαν, εξ ης λαβων δια πονων πρακτικων πασαν του 
φαινομενου  κοσμου  την  πνευματικην  επιστημην,  εν  διαφοροις 
συλλεγεισαν λογισμοις τε και νοημασιν, (424) και επανηλθεν εις την 
γην  την  πατρικην  και  οικειαν,  φημι  την  γνωσιν  των  νοητων, 
επιφερομενος  καθαπερ  γυναικας  και  παιδισκας,  τας  εγγενομενας 
αυτω της τε πρακτικης και της θεωρητικης παγιας εξεις και ενεργειας, 
και  τους  εκ  τουτων  αυτω  γεννηθεντας  υιους,  οιτινες  ουτοι 
τυγχανουσι.  Και  απλως  (ινα  μη  πλεον  του  δεοντος  ο  Λογος 
μηκυνηται,  τον  εκαστου  βιον  διεξιων),  πας  αγιος  δια  της  οικειας 
αναστροφης,  ως εσχηκως βοωντα τον Λογον τα οικεια  τοις  αλλοις 
ανθρωποις  θεληματα,  φωνη  του  Λογου  σαφως  υπαρχει,  και 
προδρομος κατα την αναλογιαν της εν αυτω δικαιοσυνης και πιστεως.

Παντων δε μαλιστα φωνη του Λογου και προδρομος εστιν Ιωαννης 
ο  μεγας,  και  της  ανευ  τυπων  και  συμβολων  αληθους  του  Θεου 
παρουσιας  μηνυτης  τε  και  κηρυξ,  και  τοις  αγνοουσιν  εμφανιστης· 



δεικνυς αναφανδον τον αιροντα του κοσμου την αμαρτιαν, και προς 
την οικονομιαν εις την των μυστηριων εκπληρωσιν κατα το βαπτισμα 
συνεισφερων την εαυτου λειτουργιαν. Επειδη δε δια τον πλουτον της 
χαριτος, πολυτροπως δυναται ληφθηναι, προς ωφελειαν των αρετης 
τε και γνωσεως εφιεμενων, πασα συλλαβη, και η τυχουσα, της θειας 
Γραφης·  φερε,  κατα  το  δυνατον  ημιν,  και  ετερως  τα  προτεθεντα 
θεωρησωμεν.

Ερημος τοιγαρουν, ως εφην, εστιν, η των ανθρωπων φυσις, και ο 
κοσμος ουτος, και πασα καθεκαστον ψυχη, δια την γενομενην εκ της 
αρχαιας παραβασεως των αγαθων ακαρπιαν. Φωνη δε του βοωντος 
εστι  Λογου,  η  κατα  συνειδησιν  επι  τοις  εκαστω  πλημμεληθεισι 
συναισθησις· οιον η βοωσα κατα το κρυπτον της καρδιας, ετοιμασαι 
την οδον του Κυριου, σαφης δε και προδηλος ετοιμασια της θειας οδου 
καθεστηκεν, η των τροπων τε και λογισμων επι το κρειττον μεταβολη 
και διορθωσις, και η των προτερων καθαρσις μολυσμων. Οδος δε καλη 
τε και επιδοξος, ο κατ’ αρετην υπαρχει βιος· εν ω καθαπερ οδω τον εν 
εκαστω ποιειται  της  σωτηριας  δρομον ο  Λογος,  ενοικως τε δια της 
πιστεως, και εμπεριπατων τοις κατ’ αρετην τε και γνωσιν διαφοροις 
θεσμοις τε και δογμασι. Τριβοι δε του Λογου εισιν, οι διαφοροι τροποι 
των αρετων,  και  η του κατα Θεον βιου διαφορος αγωγη,  ηγουν τα 
κατα Θεον επιτηδευματα· ας ευθυνουσιν οι μητε δοξης ενεκα, μητε 
προφασει  πλεονεξιας,  μητε  κολακειας  χαριν  και  ανθρωπαρεσκειας 
και επιδειξεως, την αρετην η την μελετην των θειων λογων μετελθειν 
επιτηδευοντες, αλλα παντα δια τον Θεον και ποιουντες και λεγοντες 
και  διανοουμενοι.  Τριβοις  γαρ  ουκ  ευθειαις  ο  θειος  ου  πεφυκεν 
εμφιλοχωρειν  Λογος,  καν  ευρη  την  οδον  εν  τισιν  ετοιμον.  Οιον  τι 
λεγω· Νηστευει τις, και απεχεται της εξαπτικης των παθων διαιτης· 
τα  αλλα  τε  ποιει,  οσα  προς  απαλλαγην  κακιας  συμβαλλεσθαι 
δυναται.  Την  λεγομενην  οδον  ουτος  ητοιμασε  κενοδοξιας  δε,  η 
πλεονεξιας, η κολακειας, η ανθρωπαρεσκειας, η αλλης τινος ενεκεν 
αιτιας,  διχα  της  θειας  ευαρεστησεως,  τους  τοιουτους  επιτηδευει 
τροπους, (425) ουτος ευθειας ουκ εποιησε τας τριβους του Θεου· και το 
μεν της ετοιμασιας της οδου πονον υπεμεινε, τον δε Θεον ουκ εσχε 
ταις  αυτου  τριβοις  εμπεριπατουντα.  Οδος  ουν  του  Κυριου  εστιν  η 
αρετη·  ευθεια  δε  τριβος,  ο  κατ’  αρετην  υπαρχει  ορθος  τροπος  και 
αδολος.



Πασα φαραγξ πληρωθησεται· των ετοιμασαμενων δηλονοτι καλως 
την οδον του Κυριου, και ευθειας ποιησαμενων τας αυτου τριβους. Ου 
γαρ απλως, ουδε παντων· ουτε γαρ των μη ετοιμασαντων την οδον 
του Κυριου,  και ευθειας ποιησαντων τας τριβους αυτου. Φαραγξ δε 
εστιν,  η  του  καθ’  εκαστον  σαρξ,  η  τω  πολλω  ρευματι  των  παθων 
εγχαραδρωθεισα, και την προς την ψυχην κατα τον συνδησαντα Θεου 
νομον  πνευματικην  διατμηθεισα  συνεχειαν  τε  και  συναφειαν. 
Δυνατον δε και την ψυχην φαραγγα νοηθηναι, τω πολλω χειμωνι της 
κακιας κοιλανθεισαν, και της εν πνευματι καλης ομαλοτητος δια της 
κακιας το καλλος αποθεμενην. Πασα τοινυν φαραγξ, ηγουν σαρξ και 
ψυχη  των  ετοιμασαντων  την  οδον  του  Κυριου,  και  ευθειας 
ποιησαντων τας τριβους αυτου, πληρωθησεται δια της αποβολης των 
παθων, των ποιουντων αυταις φαραγγων δικην την ανωμαλιαν· και 
της  των  αρετων  επαγωγης  απολαβουσα  την  φυσικην  επιφανειαν, 
ομαλισθεισαν τω πνευματι. 

Και παν ορος και βουνος ταπεινωθησεται. Ταις φαραγξιν, ως εοικε, 
μαλιστα πεφυκασι πως συνιστασθαι τα ορη και οι βουνοι. Ορος εστι 
παν  υψωμα  επαιρομενον  κατα  της  γνωσεως  του  Θεου·  βουνος  δε, 
πασα  κακια  κατεπανισταμενη  της  αρετης·  ηγουν  ορη  μεν  εισι  τα 
ενεργητικα  της  αγνωσιας  πνευματα·  βουνοι  δε,  τα  ποιητικα  της 
κακιας·  οπηνικα προδηλως πασα φαραγξ,  ηγουν σαρξ η ψυχη των 
ετοιμασαντων,  ως  ειπον,  την  οδον  του  Κυριου,  και  ευθειας 
ποιησαντων τας τριβους αυτου, δια της του περιπατουντος εν αυτοις 
δια  των  εντολων  Θεου  Λογου  παρουσιας,  πληρωθη  γνωσεως  και 
αρετης·  παντα  τα  της  ψευδωνυμου  γνωσεως,  και  τα  της  κακιας 
πνευματι  ταπεινουται,  πατουντος  αυτου  του  Θεου  Λογου  και 
υποτασσοντος,  και  το  επαιρομενον  κατα  της  ανθρωπινης  φυσεως 
πονηρον κρατος καταβαλλοντος, και οιον το μεγεθος και υψος των 
ορεων και των βουνων κατασκαπτοντος, και εις την των φαραγγων 
αγοντος αναπληρωσιν. Τω οντι γαρ, ει παντα ληψεται τις δια της του 
Λογου δυναμεως,  οσα παρα της φυσεως λαβοντες οι  δαιμονες,  την 
περι  φυσιν  αγνωσιαν  τε  και  κακιαν  εδημιουργησαν·  ουδαμως 
υποστησεται  καθ’  οιον  δηποτε  τροπον  αγνωσιας  η  κακιας  υψος· 
ωσπερ ουδε ορος η βουνος των αισθητως φαινομενων, ει μηχανη τις 
ην τοις ανθρωποις αυτα μεν κατασκαψαι τα ορη, και τους βουνους και 
τας φαραγγας αναπληρωσαι.



Ταπεινωσις ουν εστι των νοητων και πονηρων ορεων και βουνων, η 
της  σαρκος  τε  και  των  της  ψυχης  προς  εαυτας  των  κατα  φυσιν 
δυναμεων  αποκαταστασις·  καθ’  ην  φυσικως  ευθηνουμενος  τω 
πλουτω (428) της αρετης και της γνωσεως ο φιλοθεος νους, ομαλως 
διαπορευεται τον αιωνα τουτον, και προς τον αγηρω και αφθαρτον 
προτροπαδην φερεται κοσμον των νοητων και αγιων δυναμεων. Μητε 
τοις εκουσιοις της σαρκος παθεσι δια της πολυτροπως σκολιευομενης 
πλανωμενος ηδονης· μητε τοις ακουσιοις πειρασμοις δια της οδυνης 
τραχυνομενος· τη περι την σαρκα φειδοι, την οδον των εντολων ως 
δυσβατον δια την τραχυτητα των πονων της αρετης παραιτουμενος.

Ιθυνεται μεν ουν τα σκολια, οταν ο νους τα μελη του σωματος των 
παθων  ελευθερωσας,  ηγουν  τα  αισθητηρια  και  τα  λοιπα  της  καθ’ 
ηδονην εκκοψας ενεργειας, κατα τον απλουν της φυσεως λογον αυτα 
κινεισθαι  διδαξειεν·  αι  δε  τραχειαι,  τουτεστιν  αι  των  ακουσιων 
πειρασμων επιφοραι, εσονται εις οδους λειας· οταν μαλιστα χαιρων 
και  ευφραινομενος  ο  νους,  εν  ασθενειαις  ευδοκει  και  θλιψεσι  και 
αναγκαις· δια των ακουσιων πονων την ολην των εκουσιων παθων 
αφαιρουμενος δυναστειαν. Ο γαρ της αληθους εφιεμενος ζωης, γνους 
οτι πας πονος, ειτε εκουσιος ειτε ακουσιος, της του θανατου μητρος 
ηδονης  γινεται  θανατος,  πασας  τας  τραχειας  των  ακουσιων 
πειρασμων  επιφορας  δεξεται  μετ’  ευφροσυνης,  χαιρων  δια  της 
υπομονης, οδους ευμαρεις τε και λειας τας θλιψεις ποιουμενος, προς 
το  βραβειον  της  ανω  κλησεως  απλανως  παραπεμπουσας  αυτον, 
ευσεβως εν αυταις τον θειον δρομον ποιουμενον.

Πας τοιγαρουν την πολυελικτον τε και πολυπλοκον ηδονην, και 
πασιν  ομου  τοις  αισθητηριοις  πολυτροπως  συμπεπλεγμενην  τη 
εγκρατεια  διαλυσας,  τα  σκολια  εις  ευθειαν  εποιησε·  και  ο  την 
δυσβατον και τραχειαν των πονων επιφοραν δι’ υπομονης πατησας, 
τας τραχειας εποιησεν εις οδους λειας. Οθεν ωσπερ επαθλον αρετης, 
και των υπερ αυτης καματων, οιον καλως τε και νομιμως αθλησας, 
και την ηδονην νικησας τω ποθω της αρετης, και την οδυνην πατησας 
τω  της  γνωσεως  ερωτι,  και  δι’  αμφοτερων  γενναιως  τους  θειους 
διενεγκας  αγωνας,  οψεται  το  σωτηριον  του  Θεου.  Και  οψεται  γαρ, 
φησι, πασα σαρξ το σωτηριον του Θεου. Πασα σαρξ, δηλονοτι πιστη· 
κατα το, Εκχεω απο του Πνευματος μου επι πασαν σαρκα· δηλαδη την 
πιστευσασαν.  Ουχ απλως  ουν  πασα σαρξ  οψεται  το  σωτηριον  του 
Θεου· ουτε γαρ η των ασεβων σαρξ, ειπερ αληθης ο αποφαινομενος 



λογος.  Αρθητω  ο  ασεβης,  ινα  μη  ιδη  την  δοξαν  Κυριου·  αλλα 
προσδιωρισμενως πασα πιστη  σαρξ.  Εκ  μερους  δε  της  σαρκος,  τον 
ολον ανθρωπον σημαινει συνηθως ο Γραφικος λογος, οιονει βοων, Και 
οψεται πας ανθρωπος το σωτηριον του Θεου. Πας ανθρωπος, ακουσας 
δηλονοτι της εν τη ερημω φωνης βοωσης· και κατα τον αποδοθεντα 
της  θεωριας  λογον,  ετοιμασας  την  οδον  του  Κυριου,  και  ευθειας 
ποιησας τας τριβους αυτου,  και πληρωσας δια της των νοητων και 
πονηρων  ορεων  και  βουνων  καθαιρεσεως,  την  δια  του  ιδιου 
κοιλωματος παρασχομενην κατα την παραβασιν της θειας εντολης 
τοις  (429)  ειρημενοις  πονηροις  ορεσι  και  βουνοις  το  υψος  και  το 
αναστημα,  φαραγγα  ψυχην,  και  την  ταυτης  αναπληρωσιν,  των 
πονηρων  Δυναμεων  ταπεινωσιν  εργαζομενος·  και  τα  σκολια  των 
εκουσιων παθων, ηγουν της ηδονης τα κινηματα, δια της εγκρατειας 
ευθυνας·  και  τας  τραχειας  των  ακουσιων  πειρασμων  συμφορας, 
ηγουν τους τροπους της οδυνης δια της υπομονης ομαλισας, και εις 
οδους λειας καταστησας· ο τοιουτος εικοτως οψεται το Σωτηριον του 
Θεου, καθαρος τη καρδια γενομενος· καθ’ ην δια των αρετων, και των 
ευσεβων θεωρηματων ορα τον Θεον επι τελει  των αθλων, κατα το, 
Μακαριοι οι καθαροι τη καρδια, οτι αυτοι τον Θεον οψονται· των υπερ 
αρετης πονων, της απαθειας την χαριν αντιλαβων, ης ουδεν πλειον 
τον Θεον εμφανιζει τοις εχουσι.

Καθ’  ο  τυχον  τοις  τα  υψηλοτερα  ζητουσι  των θεωρηματων,  και 
αλλως παρεστιν οραν, ως εν ερημω, τη εστερημενη παθων ψυχη, την 
δια  των  αρετων  φωνην  της  αφωνως  βοωσης  θειας  σοφιας  και 
γνωσεως·  επι  παντα κατα την αναλογιαν εκαστου πασιν  ο  εις  και 
αυτος γινεται Λογος, χωρων δι’ εκαστου· και ως προδρομον φωνην, 
την  προκατασκευαζουσαν  εκαστον  προς  την  αυτου  παρουσιαν 
προδωρουμενος  χαριν·  εν  μεν  τοις  γινομενην  μετανοιαν,  ως 
μελλουσης  δικαιοσυνης  προδρομον·  εν  δε  τοις  αρετην,  ως 
προσδοκωμενης γνωσεως προκαταρτισμον· εν αλλοις δε γνωσιν, ως 
της παρεσομενης θεωρητικης εξεως χαρακτηρα. Και απλως επιλειψει 
τον  θεωρητικον  νουν  ο  χρονος,  τας  θειας  αναβασεις  του  Λογου 
γνωστικως  ποιουμενον·  και  τας  αυτου  προς  εκαστον  υπερφυεις 
αρμοζοντα και φιλανθρωπους επινοιας· καθ’ ας παντα γινεται πασιν, 
ινα παντας σωση δια τον πλουτον της αυτου χρηστοτητος.

ΣΧΟΛΙΑ. 



α΄.  Ο  την  γνωσιν  εστεατωμενην  ταις  αρεταις,  τουτεστιν 
εμπρακτον, μετιων, ουτος γεγονεν Αβελ, εχων τον Θεον επ’ αυτον, 
και επι τοις δωροις αυτου επιβλεποντα.

β΄.  Ο  γνους  και  αληθως  ελπισας  τα  μελλοντα,  της  κατα  την 
πραξιν, υπερ ων ηλπισεν, επικλησεως ουδεποτε παυεται· και γινεται 
νεος Ενως, τον Θεον επικαλουμενος.

γ΄. Ο δια πραξεως ευαρεστησας τω Θεω, δια θεωριας προς την των 
νοητων χωραν, τον νουν δηαλαδη μετατιθησι, ινα μη δια φαντασιας 
τινος τον εν τοις παθεσι κατα την αισθησιν θεασηται θανατον, ως υπ’ 
ουδενος των ελειν βουλομενων παντελως ευρισκομενος.

δ΄.  Ο  δια  την  μελλουσαν  οργην,  φησι,  την  δια  της  κακουχιας 
μετελθων αγωγην,  γεγονεν Νωε,  τη μικρα της σαρκος στενοχωρια 
την μελλουσαν των ασεβων φευγων κατακρισιν.

ε΄. Γην λεγει την σαρκα· συγγενειαν, τας αισθησεις· οικον πατρος, 
τον αισθητον κοσμον, αφ’ ων ο (432) πατριαρχης εκβεβηκεν, την προς 
αυτα σχεσιν της ψυχης αποθεμενος. 

στ΄. Μονος ο Ισαακ γεγραπται μη μεταβας της γης της επαγγελιας· 
του  πατρος  αυτου  Αβρααμ,  και  του  υιου  αυτου  Ιακωβ,  του  μεν 
εξελθοντος εκ Μεσοποταμιας, και εισελθοντος εις Αιγυπτον· του δε 
διωχθεντος  εις  Μεσοποταμιαν,  και  μετα  ταυτα  παροικησαντος  εις 
Αιγυπτον, εν η και τεθνηκεν.

ζ΄. Τας γυναικας εις τας εξεις της αρετης τε και της γνωσεως· τας 
δε παιδισκας εις τας τουτων ενεργειας ελαβεν· αφ’ ων γεννα καθαπερ 
υιους, τους εν φυσει και χρονω λογους. 

η΄.  Ωσπερ  γινεται  φαραγξ  η  σαρξ,  ταις  των  παθων  βαλλομενη 
φοραις·  ουτω, φησιν, και η ψυχη γινεται φαραγξ τοις των πονηρων 
λογισμων ρευμασι κοιλαινομενη.

θ΄.  Η  των  παρα  φυσιν  αποβολη  παθων,  και  η  των  κατα  φυσιν 
αρετων  επιβολη,  την  φαραγγωθεισαν  ψυχην  αναπληροι,  και  την 
ορινομενην των πονηρων πνευματων ταπεινοι διανοιαν.

ι΄.  Σκολια  κεκληκεν  τα  παρα  φυσιν  των  αισθησεων  κινηματα, 
ιθυνομενα οταν ο νους αυτα προς την ιδιαν αιτιαν· λεγω δε τον Θεον, 
κατα φυσιν κινεισθαι διδαξειεν.

ια΄.  Τας  τραχειας  κεκληκεν,  τας  των  ακουσιων  πειρασμων 
συμβασεις,  εις οδους λειας δια της κατα την ευχαριστιαν υπομονης 
μεταπιπτουσας.



ιβ΄. Του μεν θανατου μητηρ εστιν η ηδονη· της ηδονης δε θανατος 
εστιν ο πονος, ο τε προαιρετικος και ο παρα προαιρεσιν.

ιγ΄.  Ο  την  αρετην  αγαπων,  την  των  ηδονων  εκουσιον  μαραινει 
καμινον·  ο  δε  τη  γνωσει  της  αληθειας  πεποιωμενος  τον  νουν, 
ακουσιοις ουκ επεχεται πονοις της κατα την εφεσιν προς τον Θεον 
φερουσης αεικινησιας. 

ιδ΄.  Οτι  δια  της  παραβασεως  η  ψυχη  κοιλανθεισα,  τοις  δαιμοσι 
καθαπερ ορεσιν το υψος δεδωκεν· τουτεστι το καθ’ εαυτης κρατος.

ιε΄. Αρετη κατα την πραξιν ενεργουμενη, φωνη γινεται της βοωσης 
γνωσεως, ως εν ερημω, τη παθων εστερημενη καταστασει της ψυχης. 
Προδρομος  γαρ  της  αληθους  σοφιας  η  αρετη,  μηνυουσα  την  μετ’ 
αυτην κατ’ οικονομιαν φανησομενην αληθειαν, προ αυτης κατ’ αιτιαν 
υπαρχουσαν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΚ΄. 

Περι  του Οζιου φησιν η δευτερα των Παραλειπομενων,  οτι  " 
Εποιησε το ευθες ενωπιον Κυριου, και ην εκζητων τον Κυριον 
εν ταις ημεραις Ζαχαριου του συνιεντος εν φοβω Κυριου, και 
ευωδωσεν εν αυτω ο Κυριος. Και ωκοδομησεν Οζιας πυργους 
εν  Ιερουσαλημ,  και  επι  την  πυλην  της  γωνιας,  και  επι  την 
γωνιαν [Sgxt. πυλην] της φαραγγος, και επι των γωνιων· και 
κατισχυσεν,  και  ωκοδομησεν  πυργους  εν  τη  ερημω,  και 
ελατομησεν λακκους πολλους, οτι κτηνη (433) πολλα υπηρχεν 
αυτω  εν  Σεφιλα,  και  εν  τη  πεδεινη·  και  αμπελουργοι  εν  τη 
ορεινη, και εν τω Καρμηλω, οτι γεωργος ην." Τινες οι πυργοι, 
και  τις  η  πυλη  της  γωνιας,  και  τις  η  φαραγξ,  και  η  γωνια 
αυτης·  και  τινες  παλιν  αι  γωνιαι,  τινες  τε  οι  εν  τη  ερημω 
πυργοι· και τινες οι λελατομμενοι λακκοι, τινα τε τα κτηνη; και 
τις η Σεφιλα και η πεδεινη, τινες τε οι αμπελουργοι, και τις η 
ορεινη και ο Καρμηλος; και τι, " Οτι γεωργος ην;"
Αποκρισις.
Ελθε,  Λογε  Θεου  πανυμνητε·  δος  των  οικειων  λογων  την 

συμμετρον ημιν αποκαλυψιν· και περιελων την των επικαλυμματων 
παχυτητα, δειξον ημιν το καλλος, Χριστε, των νοουμενων. Λαβου της 
χειρος  ημων  της  δεξιας·  της  εν  ημιν  λεγω  νοερας  δυναμεως,  και 
οδηγησον  εν  τη  οδω  των  εντολων  σου,  και  εις  τοπον  αγαγε  της 
θαυμαστης  σου  σκηνης,  εως  του  οικου  του  Θεου  εν  φωνη 
αγαλλιασεως και εξομολογησεως ηχου εορταζοντος, οπως και ημεις 



δια της κατα την πραξιν εξομολογησεως, και της κατα την θεωριαν 
αγαλλιασεως,  προς  τον  σον  της  ευωχιας  αφραστον  τοπον  ελθειν 
αξιωθεντες,  συνευωχησωμεν  τοις  εκεισε  πνευματικως  εορταζουσι, 
την των αλαλητων γνωσιν ασιγητοις νου φωναις αναμελποντες.

Και μοι συγνωθι, Χριστε, και ιλαθι, δια την των αξιων σου δουλων 
επιταγην,  κατατολμωντι  των  υπερ  δυναμιν·  και  φωτισον  προς  την 
των προκειμενων θεωριαν, την αφωτιστον μου διανοιαν, ινα πλεον 
δοξασθης,  τυφλοις  το  βλεπειν  διδους,  και  μογιλαλοις  τρανην  την 
γλωσσαν ποιουμενος. 

Οιμαι  τοινυν,  οτι  ωσπερ  εως  τινος  Χριστου  του  Θεου  τυπος 
υπηρχεν  ο  Σολομων,  ουτω  και  ο  Οζιας  εως  τινος  τυπος  ην  του 
Σωτηρος·  ισχυν γαρ Θεου προς την Ελλαδα φωνην μεταφερομενον 
σημαινει Οζιου τον ονομα· ισχυς δε φυσικη και δυναμις ενυποστατος 
του Θεου και Πατρος, ο Κυριος ημων Ιησου Χριστος· ο εις κεφαλην 
γωνιας γενομενος λιθος· λεγω δε της Εκκλησιας. Η γωνια δυο τειχων 
ποιειται  δι’  εαυτης  προς  αλληλους  συναφειαν·  ουτως  η  του  Θεου 
Εκκλησια των δυο λαων, του τε εξ εθνων, και του εξ Ιουδαιων ενωσις 
γινεται,  τον  Χριστον  εχουσα  συνδεσμον,  τον  οικοδομουντα  τους 
πυργους εν τη Ιερουσαλημ (την ορασιν λεγω της ειρηνης), τους θειους 
και  ακαθαιρετους  πρωτους  των  περι  θεοτητος  δογματων  λογους, 
ηγουν  οχυρωματα·  και  επι  την  πυλη  της  γωνιας,  τους  των  περι 
σαρκωσεως  δογματων  λογου·  πυλη  γαρ  και  θυρα  της  Εκκλησιας, 
αυτος εστι παλιν, ο λεγων· Εγω ειμι η θυρα· η τους πυργους εχουσα, 
τουτεστι, τα οχυρωματα των περι σαρκωσεως θειων δογματων, πυλη· 
δι’ ων φρουρουμενους, εις την γωνιαν, την Εκκλησιας εγω, ποιεισθαι 
δει  τους  καλως  πιστευειν  βουλομενους  την  εισοδον.  Ο  γαρ  τοις 
πυργοις  των  θειων  δογματων  ως  αληθειας  οχυρωμασι 
καθωπλισμενος, τους επηρεαστας ου φοβειται λογους και δαιμονας. 

(436)  Και  επι  την  γωνιαν  της  φαραγγος.  Φαραγξ  εστιν  η  σαρξ. 
Γωνια  δε  ταυτης  εστιν  η  προς  την  ψυχην  κατα  την  εν  πνευματι 
συναφειαν  ενωσις·  εφ’  ης  οι  πυργοι,  ηγουν  τα  οχυρωματα  των 
εντολων  οικοδομουνται·  και  τα  επ’  αυταις  κατα  την  διακρισιν 
δογματα, προς το φυλαχθηναι της σαρκος προς την ψυχην αδιαλυτον 
γωνιας ενωσιν.

Και  επι  των γωνιων ωκοδομησε πυργους.  Γωνιας  τυχον ειπεν  ο 
λογος,  τας  δια  Χριστου  γεγενημενας  διαφορους  των  διηρημενων 
κτισματων ενωσεις· Ηνωσε γαρ τον ανθρωπον, την κατα το αρρεν και 



θηλυ διαφοραν τω πνευματι μυστικως αφελομενος, και των εν τοις 
παθεσιν ιδιωματων καταστησας επ’ αμφοις ελευθερον τον λογον της 
φυσεως. Ηνωσεν δε και την γην την κατα τον αισθητον παραδεισον 
και την οικουμενην διωσας εξαλλαγην. Ηνωσεν και την γην και τον 
ουρανον,  μιαν  αποδειξας  προς  εαυτην  νευουσαν  την  φυσιν  των 
αισθητων. Ηνωσεν δε και τα αισθητα και νοητα, και μιαν απεδειξεν 
ουσαν  την  των  γεγονοτων  φυσιν,  κατα  τινα  λογον  μυστικον 
συναπτομενην. Ηνωσεν δε κατα τον υπερ φυσιν λογον και τροπον, 
και την κτιστην φυσιν τη ακτιστω· και εφ’ εκαστης ενωσεως, ηγουν 
γωνιας,  τους  συνεκτικους  τε  και  συνδετικους  των θειων  δογματων 
οχυρωσας, ωκοδομησεν πυργους.

Και  ωκοδομησεν  πυργους  εν  τη  ερημω.  Ερημος  εστιν  η  των 
φαινομενων φυσις, ηγουν ο κοσμος ουτος· εν ω πυργους οικοδομειν 
πεφυκεν  Λογος,  τας  ευσεβεις  περι  των  οντων  δοξας  τοις  αιτουσι 
δωρουμενος· τουτεστι τους των περι της φυσικης θεωριας δογματων 
ορθους εν πνευματι λογους.

Και ελατομησε λακκους πολλους, οτι κτηνη πολλα υπηρχε αυτω εν 
Σεφιλα, και εν τη πεδεινη· και αμπελουργοι εν τη ορεινη, και εν τω 
Καρμηλω, οτι γεωργος ην. Λακκους ελατομησεν εν τη ερημω· λεγω δε 
τω  κοσμω,  και  τη  φυσει  των  ανθρωπων,  τας  των  αξιων  καρδιας 
εκχοιζων, και αποκαθαιρων του υλικου βαρους τε και φρονηματος, 
και ποιων ευρυχωρους προς υποδοχην των θειων της σοφιας και της 
γνωσεως υετων, ινα ποτιζωσιν τα κτηνη του Χριστου, τους δεομενους 
λεγω, δια ψυχης νηπιοτητα, της ηθικης διδασκαλιας.

Τα τε εν Σεφιλα κτηνη. Σεφιλα ερμηνευεται λεκανη στενη· δηλοι 
δε,  τους  δια  των  ακουσιων  καθαιρομενους  πειρασμων,  και 
λευκαινομενους  των  κατα  ψυχην  και  σωμα  μολυσμων·  δεομενους 
ποτισθηναι καθαπερ υδωρ τον περι καρτεριας και υπομονης λογον. 

Και  εν  τη  πεδεινη.  Τους  τω  πλατει  δηλον  οτι  (437)  των  δεξιων 
πραγματων κατα ρουν αυτοις φερομενων ευθηνουμενους· η τους εν 
αρεταις ευδρομουντας,  και τη οδω,  τω νομω,  των εντολων απαθως 
πλατυνουμενους·  δεομενους  και  αυτους  ποτισθηναι  τον  περι 
ταπεινοφροσυνης, μεταδοσεως τε και συμπαθειας των ασθενεστερων, 
και της των δοθεντων αυτοις ευχαριστιας λογον.

Και  αμπελουργοι  μεν  εισιν  εν  τη  ορεινη,  οι  τον  θειον  και 
εκστατικον της γνωσεως, και της καρδιας ευφραντικον εν τω υψει της 
θεωριας φιλοπονουντες λογον.  Οι  δε  εν  τω Καρμηλω αμπελουργοι 



τυγχανουσιν,  οι  κατα  θεωριαν  υψηλως  τον  περι  της  τελειας 
καθαρσεως,  και  της  των οντων παντελους αφαιρεσεως ασκουμενοι 
λογον·  επιγνωσις γαρ περιτομης ο Καρμηλος ερμηνευεται  εφ’  ον ο 
γεωργων αμπελον, τον της περιτομης μυστικον λογον γεωργει, κατ’ 
επιγνωσιν τον νουν περιτεμνων της υλης, και των υλικων· αλλ’ ουκ 
Ιουδαικως  την  αισχυνην  δοξαν  ηγουμενος.  Χρηζειν  δε  και  τουτους 
φησιν ο λογος, του εκ των λατομηθεντων εν τη ερημω λακκων, θειου 
της σοφιας ναματος· ινα κατα την αναλογιαν της πιστεως, εκαστος 
τον επιτηδειον δεχηται λογον εκ των πεπιστευμενων, την χαριν της 
του σωτηριου  λογου διδασκαλιας·  δι’  ου  μεγαλοφυως της  του  καθ’ 
εκαστον επιμελειται ψυχης ο Κυριος ημων Ιησους Χριστος,  ο καλος 
και  επιστημων  γεωργος  και  ων,  και  αει  γινομενος,  και  παντα  τα 
προειρημενα της ημων ενεκεν σωτηριας διαπραξαμενος.

Ουτως μεν ουν επιτομως ημιν καθ’  ενα τροπον τεθεωρησθω τα 
προτεθεντα,  τον  Κυριον  ημων  Ιησουν  Χριστον  υφηγουμενα·  καθ’ 
ετερον  δε  τροπον,  και  εις  τον  καθ’  εκαστον  νουν  θεωρουμενα, 
πλειστην εχει  δυναμιν προς απαρτισμον τελειοτητος,  των τω φοβω 
και  τη  αγαπη  του  Κυριου  πεφρουρισμενων.  Πριν  δε  της  αυτων 
αψασθαι  θεωριας,  απορω  θαυμαζων,  πως  ηδυνατο  της  Ιουδαιας 
υπαρχων βασιλευς ο Οζιας κατα την ιστοραν, εχειν αμπελουργους εν 
τω καρμηλω, μη οντι υπο την βασιλειαν Ιουδα· αλλα τη του Ισραηλ 
υποκειμενω  βασιλεια·  εφ’  ου  και  η  πολις  αυτη  της  του  Ισραηλ 
βασιλειας  σχεδον ωκοδομητο.  Αλλ’,  ως εοικε,  το  νωθρον ημων της 
διανοιας  προς  ερευναν  της  αληθειας  (410)  διεγειρων  ο  λογος,  το 
μηδαμως υπαρχον τω της ιστοριας υφει παρεμιξεν. 

Οζιας  τοινυν  εστιν  ο  περι  πραξιν  και  θεωριαν  την  θειαν  ισχυν 
κεκτημενος νους· ισχυς γαρ Θεου, καθως εφην, ερμηνευεται. Και ην, 
φησιν,  Οζιας  εκζητων  τον  Κυριον  εν  ταις  ημεραις  Ζαχαριου  του 
συνιεντος  εν  φοβω  Κυριου.  Ζαχαριας  ερμηνευεται  μνημη  Θεου. 
Ουκουν ο νους εφ’ οσον εχει ζωσαν εν εαυτω την του Θεου μνημην, 
δια της θεωριας εκζητει  τον Κυριον·  και  ουχ απλως,  αλλ’  εν φοβω 
Κυριου·  τουτεστιν,  εν  τη  πραξει  των  εντολων.  Ο  γαρ  εκζητων  δια 
θεωριας τον Κυριον χωρις πραξεως, ουχ ευρισκει τον Κυριον, οτι ουκ 
εν φοβω Κυριου τον Κυριον εζητησε.

Και  ευωδωσεν  αυτω  ο  Κυριος.  Παντι  γαρ  τω  μετα  γνωσεως 
πραττοντι, ευοδοι ο Κυριος· τους τε των εντολων διδασκων τροπους, 
και τους των οντων αληθεις λογους αποκαλυπτων.



Και  ωκοδομησεν  Οζιας  πυργους  εν  Ιερουσαλημ.  Ο  καλως 
ευοδουμενος  επι  την  δια  θεωριας  εκζητησιν  του  Κυριου,  μετα  του 
επιβεβλημενου φοβου, τουτεστι της των εντολων πραξεως, οικοδομει 
πυργους εν Ιερουσαλημ· κατα την απλην δηλαδη και ηρεμαιαν της 
ψυχης καταστασιν, τους περι Θεοτητος ανυψων λογους.

Και  επι  την  πυλην  της  γωνιας.  Πυλη  της  γωνιας  (ηγουν  της 
εκκλησιαστικης  πιστεως),  η  ευσεβης  πολιτεια,  δι’  ης  εις  την  των 
αγαθων εισαγομεθα κληρονομιαν· εφ’ ης καθαπερ πυργους, ισχυρους 
τε  και  γενναιους,  ο  γνωστικος  νους  τα  οχυρωματα  των  περι 
σαρκωσεως δογματων οικοδομει,  ως εκ λιθων τινων των διαφορων 
νοηματων  συγκειμενα·  και  τους  τροπους  των  αρετων,  εις  την 
φυλακην του εργου των εντολων.

Και επι την γωνιαν της φαραγγος. Φαραγξ εστιν η σαρξ· γωνια δε 
ταυτης, η προς την ψυχην δια του νομου των εντολων εστιν ενωσις· 
εφ’ ης καθαπερ πυργον οικοδομει, την κατα τον νομον του πνευματος 
υποτασσουσαν τη ψυχη την σαρκα, διαγνωσιν.

Και  επι  των  γωνιων.  Πολλας  φησιν  ειναι  τας  γωνιας,  εφ’  ων 
ωκοδομηκεναι λεγεται τους πυργους, ο κατα Θεον ισχυροτατος νους. 
Γωνια εστιν, ου μονον επι της αυτης φυσεως η των μερικων προς τα 
καθ’ ολου κατα τον αυτον του ειναι λογον ενωσις·  ως φερε ειπειν, 
προς τα ειδη τα υπ’ αυτα ατομα, και προς τα γενη τα ειδη· και προς 
την ουσιαν τα γενη, μοναδικως κατα το περας των ακρων αλληλοις 
συναπτομενων· εφ’ ων οι καθ’ ολου των μερικων προφανεντες λογοι, 
ποιουνται  καθαπερ  γωνιας,  τας  πολλας  και  διαφορους  των 
διηρημενων ενωσεις· αλλα και νου προς αισθησιν, και ουρανου προς 
γην·  και  αισθητων  προς  νοητα,  και  φυσεως  προς  λογον·  εφ’  ων 
απαντων κατα την οικειαν επιστημην τας αληθεις εφ’ εκαστω δοξας 
πηξαμενος ο θεωρητικος νους, επι των γωνιων σοφως οικοδομει τους 
νοητους  πυργους·  τουτεστιν,  επι  των  ενωσεων  τα  συνδετικα  των 
ενωσεων δογματα. 

(411)  Και  κατισχυσε,  και  ωκοδομησε  πυργους  εν  τη  ερημω·  και 
ελατομησε λακκους πολλους·  ο των παθων εξηλωσαι δυνηθεις τας 
αισθησεις, και της των αισθησεων σχεσεως την ψυχην αποδιαστειλας, 
κατισχυσεν αποτειχισαι την γενομενην του διαβολου προς τον νουν 
δια μεσων των αισθησεων εισοδον· και δια τουτο κατα την ερημον, 
φημι δη την φυσικην θεωριαν, οιον πυργους ασφαλεις τας ευσεβεις 
περι των οντων ωκοδομησε δοξας· εν αις ο καταφευγων, ου φοβειται 



τους  κατα  την  ερημον  ταυτην,  λεγω  δε  την  φυσιν  των  ορωμενων, 
ληστευοντας δαιμονας, και πλανωντας τον νουν δια της αισθησεως, 
και προς αγνοιας κατασυροντας ζοφον. 

Και  ελατομησε  λακκους  πολλους·  τας  διαφορους  δηλαδη  των 
κρειττονων εξεις, τας δεκτικας των θεοθεν χορηγουμενων κατα την 
γνωσιν μαθηματων. Οτι κτηνη πολλα υπηρχεν αυτω εν Σεφιλα, και 
εν τη πεδεινη· και αμπελουργοι εν τη ορεινη, και εν τω Καρμηλω, οτι 
γεωργος  ην.  Ο δια  των οπλων των δεξιων  και  αριστερων νομιμως 
υπερ  αληθειας  αθλων,  εκ  των  περι  την  αρετην  και  την  γνωσιν 
διαφορων  εξεων,  ως  εκ  λατομητων  λακκων,  τα  εν  Σεφιλα  κτηνη, 
τουτεστι, τα δια της των ακουσιων πειρασμων γυμναζομενα πειρας, 
περι  το  σωμα  της  ψυχης  κινηματα,  προς  υπομονην  υπαλειφει, 
ποτιζων τους περι καρτεριας λογους· τα δε εν τη πεδινη, τουτεστι, τα 
δια  των  δεξιων  ευθηνουμενα,  τω  πλατει  των  αρετων  της  ψυχης 
κινηματα,  τους  περι  ταπεινοφροσυνης  και  μετριοπαθειας  ποτιζει 
λογους, προς το, μητε τοις αριστεροις καταπεσειν, μητε τοις δεξιοις 
επαρθηναι. 

Και αμπελουργους εν τη ορεινη, και εν τω Καρμηλω. Αμπελουργοι 
εισιν εν τη ορεινη,  οι  κατα το υψος μενοντες  της θεωριας,  και  την 
εκστατικην και απορρητον φιλοκαλουντες γνωσιν ευσεβεις λογισμοι. 
Και εν τω Καρμηλω, οι τον περι τελειας απαθειας τε και καθαρσεως 
δια  της  των απαντων ως  ακροβυστιας  τινος  τω γονιμω της  ψυχης 
πειρικειμενης  αφαιρεσεως  γεωργουντες  λογον,  λογισμοι,  και  οιον 
γνωστικως περιτεμνοντες παντελως του νου την σχεσιν των υλικων. 
Επιγνωσις γαρ περιτομης ο Καρμηλος εστι.

Γεωργον δε φησιν ειναι τον Οζιαν, οτι πας νους ισχυν Θεου προς 
θεωριαν εχων,  και  αληθης εστι  γεωργος,  καθαρα ζιζανιων δια της 
οικειας σπουδης και επιμελειας,  τα θεια των αγαθων διαφυλαττων 
σπερματα· μεχρις ου συντηρουσαν αυτον εχη του Θεου την μνημην. 
Φησι γαρ· Και ην εκζητων τον Κυριον εν ταις ημεραις Ζαχαριου εν 
φοβω Κυριου.  Ζαχαριαν δε  μνημην Θεου,  προς την Ελλαδα φωνην 
μεταφερομενον οιδεν ο λογος.  Διο παντοθεν δεηθωμεν του Κυριου, 
την σωτηριον αυτου ημιν φυλαχθηναι μνημην, ινα μη διαφθειρη την 
ψυχην το κατορθουμενον, προς υψος αρθεισαν, και των υπερ φυσιν 
ως Οζιας κατατολμησασαν.

ΣΧΟΛΙΑ.



α΄.  Σκηνην λεγει  θαυμαστην την εξ  ημων αγιαν του (444)  Θεου 
σαρκα,  ως  διχα  σπορας  εν  αυτω το  ειναι  λαβουσαν·  οικον  δε,  την 
νοεραν  ψυχην.  Σαρκα  γαρ  νοερως  εμψυχωμενην  αρρητως  ηνωσεν 
εαυτω  γενομενος  ανθρωπος  ο  Λογος  τω  ομοιω  το  ομοιον 
ανακαθαιρων.  Τοπος  δε,  αυτος  εστιν  ο  Λογος  ο  καθ’  υποστασιν 
ατρεπτως  εν  εαυτω  την  φυσιν  πηξαμενος.  Προς  ταυτην  ουν  την 
σκηνην σαρκα διερχομεθα, την ημετεραν δια των αρετων αγιαζοντες 
σαρκα,  δι’  ων  συμμορφος  πεφυκεν  γινεσθαι  τω  σωματι  της  δοξης 
αυτου κατα την χαριν του Πνευματος· και εσω του οικου του Θεου, της 
αμιγους θεωριας, κατα την απλην και αδιαιρετον γνωσιν, προς αυτην 
αφικνουμενοι  την  νοεραν  του  Κυριου  ψυχην·  ινα  και  ημεις  νουν 
Χριστου  κατα  τον  Αποστολον  τη  μεθεξει  του  Πνευματος  εχωμεν, 
γινομενοι κατα χαριν δι’ αυτον οσαπερ αυτος φυσει κατ’ οικονομιαν 
γεγονεν δι’ ημας.

β΄.  Τον  ακρογωνιαιον  λιθον  συνδεσμον  κεκληκεν  της  γωνιας, 
ηγουν Εκκλησιας. 

γ΄.  Πυλην  γωνιας  την  σαρκωσιν  λεγει,  πυλην  ουσαν  της 
Εκκλησιας· πυργους δε, τα ορθα περι της σαρκωσεως δογματα.

δ΄.  Φαραγγος  γωνιαν  ειπεν,  την  προς  την  ψυχην  κατα  φυσιν 
ενωσιν της σαρκος· την τε κατα πνευμα προς αυτην ψυχης ως αρετης 
υπουργον συναφειαν.

ε΄. Γωνιας απλως λεγει, τας των οντων διαφορους ενωσεις· ηγουν 
τας  των  διαφορων  γενικωτερων  φυσεων  προς  αλληλας  εις  μιαν 
συννευσιν ενωσεις.

στ΄.  Οτι  πασα  ενωσις  των  ειρημενων  κτισματων,  λογον  εχει 
σοφιας,  καθ’  ον  γινεται·  ουστινας  πυργους  γωνιων  ειπεν  ο  λογος. 
Οχυρωμα  γαρ  και  πυργωσις  εστιν  εκαστου  των  οντων,  ο  τε  κατ’ 
ουσιαν της επ’ αυτω γνωσεως, και ο προς αλληλα παντων συνδετικος 
εις μιαν συννευσιν λογος.

ζ΄. Λακκους εκαλεσεν, τας δεκτικας των ουρανιων χαρισματων της 
αγιας  γνωσεως  καρδιας,  λατομουμενας  τω  στερρω  λογω  των 
εντολων·  και  αποβαλλομενας  καθαπερ  πωρωματα  την  τε  προς  τα 
παθη  φιλιαν,  και  την  προς  τα  αισθητα  της  φυσεως  σχεσιν·  και 
πληρουμενας  της  ανωθεν  φερομενης  ρυπτικης  τε  των  παθων,  και 
ζωοποιητικης των αρετων εν πνευματι γνωσεως.



η΄.  Τα  κτηνη  της  Σεφιλα,  τουτεστιν  ηθικην  παιδευομενους  δια 
πολλων θλιψεων φιλοσοφιαν, δεομενους την υπομονην διδασκοντων 
λογων φησιν.

θ΄. Τα κτηνη της πεδεινης φησιν, τους ευδρομουντας εν αρεταις, 
και  απαθεις  του  χειρονος  διαμενοντας,  δεομενους  των  περι 
ευχαριστιαν λογων τε και διδαγματων.

ι΄. Την απλως ορεινην λεγει, την υψηλον εν πνευματι θεωριαν της 
φυσεως, ην γεωργουσιν οι των αισθητων απογενομενοι φαντασιων, 
και προς τους δια μεσων των αρετων διαβαντες λογους.

ια΄.  Καρμηλος  μεν  εστι  το  υψος  της  κατα  την  (445)  περιτομην 
επιγνωσεως.  Περιτομη  δε  καθεστηκεν,  η  τε  της  κατα  φυσιν  προς 
γενεσιν αφαιρεσις διαθεσεως,  η τε της του νου προς τα οντα κατα 
διαθεσιν σχεσεως απογενεσις. Ταυτης δε προδηλως αμπελος εστι της 
καταστασεως, ο την σωφρονα διδους εκστασιν της Προνοιας λογος· ον 
γεωργουσιν οι περι μονην την απλην και αναρχον μοναδα κινουμενοι 
ανδρες και λογισμοι.  Ο γαρ προς μονην ταυτην κινουμενος, ωσπερ 
ακροβυστιαν  απετεμεν  εαυτου,  την  καλυπτουσαν  την  αιτιαν  γης 
γενεσεως των οντων διαθεσιν.

ιβ΄. Αλλος των αυτων θεωριας τροπος. 
ιγ΄.  Αποριας  γενναια,  του  μη  δυνασθαι  κατα  τονδε  τον  τοπον 

συμβαινειν την ιστοριαν των πραγματων. 
ιδ΄.  Φοβον  Κυριου  κεκληκε  την  πρακτικην  φιλοσοφιαν·  εκ  της 

αρχης το τελος. Αρχη γαρ σοφιας, φοβος Κυριου.
ιε΄. Ο περι θεοτητος υψηλος λογος, πυργος εστι κατα ψυχην, ταις 

των εντολων ενεργειαις ωχυρωμενος.
ιστ΄. Τις η πυλη της γωνιας;
ιζ΄. Οι των επι μερους λογοι φησιν, τοις καθ’ ολου προσχωρουντες, 

τας  των  διηρημενων  ενωσεις  ποιουνται.  Διοτι  των  μερικωτερων 
ενοειδως  οι  καθολικωτεροι  τους  λογους  περιλαμβανουσι·  προς  ους 
φυσικως την αναφοραν εχει τα κατα μερος.

ιη΄. Οτι και τουτων εστι τις σχετικος εν πνευματι λογος, την προς 
αλληλα διδους αυτοις ενωσιν.

ιθ΄. Σκοπει πως δει, φησι, λαμβανειν το, κατισχυσε.
κ΄. Ο την ευσεβη περι εκαστου δοξαν κτησαμενος, ου δεδοικε τους 

δια των φαινομενων τους ανθρωπους πλανωντας δαιμονας.
κα΄.  Η  αμπελος  οινον  ποιει·  ο  οινος,  μεθην  η  μεθη,  εκστασιν· 

ουκουν και  ο  ενεργης  λογος,  οπερ εστιν η αμπελος,  γεωργουμενος 



ταις αρεταις, γεννα την γνωσιν· η δε γνωσις, την καλην εκστασιν, την 
τον νουν της κατ’ αισθησιν σχεσεως εξιστωσαν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΘ΄. 

Τι  εστι  παλιν  εν  τη  αυτη βιβλω·  "Και  ειδεν  Εζεκιας  οτι  ηκει 
Σενναχειριμ,  και το προσωπον αυτου του πολεμησαι,  εν (Sgt. 
επι)  Ιερουσαλημ·  και  εβουλευσατο  μετα  πρεσβυτερων  αυτου 
και  δυνατων,  εμφραξαι  τα  υδατα των  πηγων,  α  ην εξω της 
πολεως· και συνεπισχυσαν αυτω. Και συνηγε λαον πολυν, και 
ενεφραξε  τα  υδατα  των  πηγων,  και  τον  ποταμον  τον 
διοριζοντα  δια  της  πολεως;" Τι  θελει  ταυτα  σημαινειν  κατα 
θεωριαν;
Αποκρισις.
Ο  μετα  γνωσεως  την  πρακτικην  φιλοσοφιαν  νους,  και  πασαν 

διακρισιν  θειαν  διεζωσμενος  κατα της  εναντιας  δυναμεως,  Εζεκιας 
εστι, κατα τουνομα (448) αυτου κρατος θειον ερμηνευομενος· και δια 
τουτο βασιλευων της Ιερουσαλημ, ηγουν της ψυχης,  η της ορασεως 
της ειρηνης· τουτεστι, της παθων απηλλαγμενης γνωστικης θεωριας. 
Ος  επειδαν κεκινημενην ιδη κατ’  αυτου την αντικειμενην δυναμιν, 
δεοντως  βουλευεται  μετα  των  πρεσβυτερων  αυτου  και  δυνατων, 
εμφραξαι  τα  υδατα  των  εξω  της  πολεως  πηγων.  Αρχοντες  δε 
τυγχανουσι του τοιουτου νοος, ο της πιστεως λογος, και ο της ελπιδος, 
και  ο  της  αγαπης,  πρεσβυτικως  δυναστευοντες  παντων  των  κατα 
ψυχην  θειων  νοηματων  τε  και  λογισμων·  και  σοφως  τω  νω 
συμβουλευοντες,  κατα  ταυτον  ομου  και  συνεπισχυοντες  κατα  της 
εναντιας  δυναμεως,  και  τους  τροπους  της  αυτης  καθαιρεσεως 
υποδεικνυντες.  Χωρις  γαρ πιστεως,  και  ελπιδος,  και  αγαπης,  ουδεν 
ουτε των κακων καταργειται παντελως, ουτε των καλων κατορθουται 
το συνολον.

Η  μεν  γαρ  πιστις  πειθει  τω  Θεω  προσχωρειν  τον  νουν 
πολεμουμενον,  πασης  αυτω  γινομενη  παρασκευης  οπλων 
πνευματικων  προς  το  θαρρειν  παραμυθιον.  Η  ελπις  δε,  της  θειας 
αυτω καθισταται βοηθειας εγγυητης αψευδεστατος, την των εναντιων 
καθαιρεσιν επαγγελλομενη δυναμεων. Η δε αγαπη, δυσμετακινητον· 
μαλλον  δε  παμπαν  ακινητον  της  θειας  στοργης  αυτον  ειναι 
παρασκευαζει και πολεμουμενον, προσηλουσα τω θειω πασαν αυτου 
την της φυσεως δυναμιν.



Και  συναδει  γε  τουτοις  τοις  ρημασιν,  ερμηνευομενα  τα  των 
αρχοντων ονοματα. Αρχοντες δε του Εζεκιου κατ’ εκεινον υπηρχον 
τον  χρονον,  Ελιακιμ  ο  του  Χελκιου  οικονομος,  και  Σομνας  ο 
γραμματευς,  και  Ιωαχ,  ο  του  Ασαφ  ο  υπομνηματογραφος  [Sgt.  ο 
αναμιμνησκων]· ερμηνευεται δε, ο μεν Ελιακιμ, Θεου αναστασις· ο δε 
πατηρ  αυτου  Χελκιας,  μερις  Θεου.  Ουκουν  θειας  μεριδος,  ηγουν 
γνωσεως αληθους, υιος πρωτος τε και μονος, ο κατα την πιστιν της εν 
ημιν  θειας  αναστασεως  εστι  λογος,  μετα  της  δεουσης  κατα  την 
γνωσιν οικονομιας,  ηγουν διακρισεως,  καλως διαφερων τας τε  των 
εκουσιων και ακουσιων πειρασμων επαναστασεις.

Σομνας  δε  ο  γραμματευς  ερμηνευεται,  επστροφη·  σαφως 
μηνυουσα δι’  εαυτης τον πληρεστατον της θειας ελπιδος λογον, ου 
χωρις,  ουδαμως  ουδενι  καθοτιουν  προς  Θεον  επιστροφη  γινεσθαι 
πεφυκεν· ειπερ ελπιδος ιδιον το γραμματευειν, ηγουν διδασκειν τε και 
υπ’  οψιν  αγειν  ως  παροντα  τα  μελλοντα,  και  μηδαμως  απειναι 
πειθειν των πολεμουμενων υπο της αντικειμενης δυναμεως, τον (449) 
υπερασπιζοντα θεον· υπερ ου, και δι’ ον τοις αγιοις ο πολεμος.

Ιωαχ δε ο του Ασαφ ο υπομνηματογραφος, ερμηνευεται αδελφοτης 
Θεου· και Ασαφ ο πατηρ αυτου συναγωγη. Ουκουν της κατα το αυτο 
περι  τα  θεια  συναγωγης  τε  και  ενωσεως  των  ψυχικων  δυναμεων, 
τουτεστι,  της  λογικης  και  θυμικης  και  επιθυμητικης,  η  αγαπη 
καθεστηκε  γεννημα·  καθ’  ην  εγγραγοντες  τη  μνημη  το  της  θειας 
ωραιοτητος  καλλος,  οι  το  ισοτιμον  ηδη προς  Θεον δια  της  χαριτος 
κομισαμενοι·  της  γαρ  ισοτιμιας  την  χαριν  σημαινεται  προδηλως  η 
αδελφοτης,  ανεπιληστον  εχουσι,  της  τω  ηγεμονικω  της  ψυχης 
υπομνηματογραφουσης τε και εντυπουσης το ακηρατον καλλος, της 
θειας αγαπης την εφεσιν.

Επειδη τοινυν ταυτα τουτον εχει τον τροπον, και ποσως εκ της των 
ονοματων ερμηνειας κατεστοχασατο της αληθειας ο λογος· πας νους 
κατα τον Εζεκιαν θειω κρατει  διεζωσμενος,  καθαπερ πρεσβυτερους 
τινας  και  αρχοντας  κεκτηται·  την  τε  λογικην  δυναμιν,  εξ  ης  η 
γνωστικη γεννασθαι πεφυκε πιστις·  καθ’ ην αει παροντα τον Θεον 
αρρητως διδασκεται· και ως παρουσι συγγινεται δια της ελπιδος τοις 
μελλουσι· και την επιθυμητικην δυναμιν, καθ’ ην η θεια συνεστηκεν 
αγαπη· δι’ ης εκουσιως εαυτον προσηλωσας τω ποθω της ακηρατου 
θεοτητος, αλυτον εχει του ποθουμενου την εφεσιν. Ετι μην και την 
θυμικην  δυναμιν,  καθ’  ην  απριξ  της  θειας  ειρηνης  αντεχεται, 



επιστυφων προς τον θειον ερωτα της επιθυμιας την κινησιν. Ταυτας 
δε εχει  τας δυναμεις πας νους συνεργουσας αυτω, προς τε την της 
κακιας καθαιρεσιν και την της αρετης συστασιν τε και συντηρησιν· ως 
μεν  πρεσβυτερους,  οτι  πρωται  της  ψυχης  και  συμπληρωτικαι  της 
αυτης ουσιας δυναμεις υπαρχουσιν· ως αρχοντας δε, οτι και των εξ 
αυτων κινηματων εχουσι την αρχην, και των υφ’ αυτας ενεργηματων 
βουλησει  του  κινουντος  νοος  την  εξουσιαν.  Αυται,  και 
συμβουλευουσιν αυτω, και συνεπισχυουσιν, ινα εμφραξη και υδατα 
των  πηγων,  α  ην  εξω  της  πολεως·  μαλλον  δε  κυριωτερον  ειπειν, 
υπαρχουσιν.  Αει  γαρ  το  δια  της  ιστοριας  παρελθον,  ως  παρον 
μυστικως δια της θεωριας ενεστηκε.

Ταυτας εχων υγιεις κα ανεξαπατητους, συναγει τον πολυν λαον, 
τα  εξ  αυτων  ευδεβη  δηλον  οτι  κατα  φυσιν  κινηματα  τε  και 
διανοηματα.  Υδατα δε  τα  εξω της  πολεως,  τουτεστι  της  ψυχης,  τα 
ποιουντα τον ποταμον τον διοριζοντα δια μεσου της πολεως, εισι τα 
κατα την φυσικην θεωριαν δι’ εκαστης αισθησεως εκ του κατ’ αυτην 
αισθητου παραπεμπομενα τε και εισρεοντα τη ψυχη νοηματα· εξ ων ο 
διερχομενος  ως  πολιν  την  ψυχην,  της  των  αισθητων  εσπιστημης 
ποταμου δικην· αποτελειται λογος· ον εως εχη διερχομενον αυτην η 
ψυχη, ουκ αποβαλλεται τας των αισθητων εικονας τε και φαντασιας· 
δι’  ων εφισταμενη πολεμειν αυτην πεφυκεν η πονηρα και ολεθριος 
δυναμις.

 (452) Διο φησιν Εζεκιας· Μη ελθη βασιλευς Ασσουρ, και ευρη υδωρ 
πολυ, και κατισχυση· ωσανει ελεγε ο διαγνωστικος νους ταις εαυτου 
δυναμεσιν εν τω καιρω της των παθων επαναστασεως. Παυσωμεθα 
της φυσικης θεωριας, και μονη προσχωρησωμεν τη προσευχη, και τη 
κατα την πρακτικην φιλοσοφιαν κακοπαθεια του σωματος· ων, της 
μεν προσευχης, η εις τον ναον του Θεου ανοδος του βασιλεως εφερε 
τυπον·  της  δε  σωματικης  κακοπαθειας,  η  του  σακκου  περιβολη· 
μηπως τοις των αισθητων νοημασι, συνεισκαλει κακουργως λαθων ο 
πονηρος, τα των αισθητων ειδη και σχηματα· δι’ ων πεφυκε τα παθη 
δημιουργεισθαι  περι  τας  επιφανειας  των  ορατων,  στασιν 
λαμβανουσης δια της μεσης αισθησεως της προς τα νοητα διαβασεως, 
της εν ημιν λογικης ενεργειας,  και κατισχυση πορθησαι την πολιν, 
τουτεστιν,  την  ψυχην·  και  εις  Βαβυλωνα,  λεγω  δε  την  παθων 
συγχυσιν, κατασυρη.



Ο τοινυν εν καιρω της των παθων επαναστασεως γενναιως μυσας 
τας  αισθησεις,  και  την  των  αισθητων  φαντασιαν  τε  και  μνημην 
παντελως απωσαμενος,  και συστειλας παντη τας του νου περι  την 
των εκτος ερευναν φυσικας κινησεις, κατα τον Εζεκιαν ενεφραξε τα 
υδατα των πηγων α εστιν εξω της πολεως·  και  τον διοριζοντα δια 
μεσου  της  πολεως  ποταμον  διεκοψε,  συνεπισχυσασων  αυτω  των 
ειρημενων δυναμεων· και του συναχθεντος λαου πολλου, φημι δη των 
καθ’ εκαστην δυναμιν ευσεβων λογισμων, και κατησχυνε νικησας δια 
της  θειας  χειρος,  την επαναστασαν αυτω πονηραν και  τυραννικην 
δυναστειαν· δια του θειου προσταγματος, ως δι’ αγγελου τινος, του 
διαφθειρειν τα παθη πεφυκοτος λογου,  αποκτεινας τας εκατον και 
ογδοηκοντα και πεντε χιλιαδας· τουτεστι, την ποιητικην της κακιας 
εξιν,  την  παραλογως  ταις  τρισι  της  ψυχης  δια  των  αισθητων 
επιφυομενην δυναμεσι, και την επ’ αυταις ενεργειαν των αισθησεων.

Χρη τοιγαρουν μητε φυσικην μετιεναι θεωριαν, τον γνωστικως τας 
αορατους συμπλοκας υπαναλισκειν εσπισταμενον νουν· μηδ’ αλλο τι 
ποιειν εν τω καιρω της των πονηρων δαιμονων προσβολης, η μονον 
προευχεσθαι, και το σωμα πονοις καταδαμαζειν, και την του χοικου 
φρονηματος δια πασης σπουδης ποιεισθαι καθαιρεσιν, και φυλαττειν 
τα τειχη της πολεως (λεγω δε τας φρουρητικας της ψυχης αρετας, η 
τας  των  αρετων  φυλακτικας  μεθοδους,  εγκρατειαν  λεγω  και 
υπομονην) δια των εμφυτων αγαθων λογισμων· μηδενος το συνολον 
λογισμου  αντιρρητικως  τινι  των  εκτος  νοητων  πολεμιων 
αποκρινομενου·  μηπως δια  των δεξιων  απατησας,  αποστηση Θεου, 
κλεψας την εφεσιν, ο την ψυχην ποτιζων ανατροπην θολεραν [Argent. 
etc. δολεραν], και δια των νομιζομενων καλων, προς τα χειρονα την 
τα  καλα  ζητουσαν  υποσυρη  διανοιαν,  λαλων  Ιουδαιστι  Ραψακης  ο 
αρχιστρατηγος  Σενναχειριμ  βασιλεως  (453)  Ασσουρ.  Ραψακης  δε 
ερμηνευεται,  πολυς  ποτισμω  μετα  φιληματων,  η,  μεγαλα  εχων 
φιληματα. Ο πονηρος γαρ δαιμων, ο δια των δεξιων τον νουν ειωθως 
πολεμειν,  Ιουδαιστι  λαλει,  δια  της  νομιζομενης,  αλλ’  ουκ  ουσης 
αρετης, την θολεραν ανατροπην την ψυχην ποτιζων· δεικνυς αυτη την 
ηπατημενην και ολεθριον φιλιαν· ης του πληττοντος μαλλον φιλου 
καθεστηκε  τα  τραυματα  κρειττονα.  Φησι  γαρ·  Αξιοπιστοτερα 
τραυματα φιλου  υπερ  φιληματα εχθρου.  Σεναχειριμ  δε,  πειρασμος 
ξηρασιας ερμηενυεται, η, οδοντες ηκονημενοι, ος εστιν ο διαβολος, ο 
κατ’ αληθειαν δια των προς κακιαν ηκονημενων λογισμων (τουτο γαρ 



μοι νοειται οδοντες ηκονημενοι) την εν ημιν των θειων ναματων της 
γνωσεως  καταξηραινων  απορροην,  κατα  την  ενεργειαν  ην  πεφυκε 
τοις αυτην παραδεχομενοις εμποιειν, λαχων την κλησιν του ονοματος 
προσφορον·  πειρασμος οντως ξηρασιας και ων και  καλουμενος,  ως 
ερημους  καθιστων πασης της εν  πνευματι  ζωτικης διαδοσεως τους 
υποπεσοντας τοις δολοις αυτου.

Η τυχον πειρασμος κεκληται ξηρασιας ο Σενναχειριμ, τουτεστιν ο 
διαβολος, ως απορος και πενης, και πασης εστερημενος προς την καθ’ 
ημων επαναστασιν ιδικης δυναστειας· και χωρις των αισθητων, δι’ ων 
ειωθε την ψυχην πολεμειν,  ουδεν ημας βλαψαι δυναμενος,  και  δια 
τουτι δεομενος της καθ’ ημων περινενοημενης τυραννιδος, των εξω 
της  πολεως  πηγων,  τουτεστι,  των  υλικων  νοηματων,  οις  πεφυκεν 
εισβαλλειν  τη ψυχη τα σχηματα και  τα  ειδη των αισθητων·  δι’  ων 
τυπουμενη φυσικως δια την σχεσιν η αισθησις, πολλακις γινεται τω 
διαβολω προς καθαιρεσιν της κατα ψυχην θειας ευπρεπειας οπλον 
πονηρον  και  ολεθριον,  ολην  προδιδουσα  τω  εχθρω,  δια  της  καθ’ 
ηδονην θωπειας, του εν ημιν λογου την δυναμιν. 

Αλλ’  ο  γενναιως  δια  της  λεγομενης  εγκρατειας  μυσας  τας 
αισθησεις,  και  δια  των  κατα  ψυχην  δυναμεων  τας  προς  τον  νουν 
αισθητων σχηματων αποτειχισας εισοδους, ευχερως του διαβολου τας 
πονηρας διολλυσι μηχανας, υποστρεφων αυτον μετ’ αισχυνης τη οδω 
η ηλθεν. Οδος δε δι’ ης ο διαβολος ερχεται, εστι τα προς συστασιν του 
σωματος  ειναι  δοκουντα  υλικα,  εις  την  εαυτου  γην,  φημι  δε  την 
συγχυσιν,  συν τοις  εξ αυτου γεννηθεισι  πονηρους λογισμοις αυτον 
αποκτενων, μεταφερων αυτοις προς την παραθεσιν της αναπαυσεως. 
Ο γαρ δυνηθεις τον διαβολον τοις αυτου χειρωσασθαι λογισμοις, δια 
της προς το κρειττον κατα την θεωριαν συγχρησεως, τον Σενναχειριμ 
απεκτεινε δια των αυτου υιων, και προς την γην αυτου εφυγαδευσεν 
Αρμενιας·  καταθεμενος  δηλονοτι  προς  την  παραθεσιν  της 
αναπαυσεως,  τους  την  ψυχην  δια  της  αισθησεως  συγχεοντας 
λογισμους.  Παραθεσις  γαρ  αναπαυσεως  Αρμενια  ερμηνευεται. 
Παραθεσις δε της αναπαυσεως εστιν η προσβολη των θειων αρετων, 
(456) προς ον μεταφερων ο νους ποτε προς τα κατ’ αισθησιν παθη της 
ατιμιας αυτον υποστρεφοντας λογισμους, αποκτεινει τον επ’ ολεθρω 
της ανθρωπινης φυσεως τουτους γεννωντα διαβολον.

Καλως ουν και πανυ σοφως κατα νοουμενον της Γραφης Εζεκιας 
πεποιηκεν, εμφραξας τα υδατα των πηγων, α ην εξω Ιερουσαλημ, δια 



Σενναχειριμ βασιλεα των Ασσυριων. Πηγαι ουν εισιν εξω της πολεως, 
τουτεστι, της ψυχης, τα αισθητα παντα· υδατα δε τουτων τυγχανουσι 
των  πηγων,  τα  των  αισθητων  νοηματα.  Ποταμος  δε  διοριζων  δια 
μεσου  της  πολεως  εστιν  η  κατα  την  φυσικην  θεωριαν  εκ  των 
αισθητων νοηματων συναγομενη γνωσις, δια μεσης διερχομενης της 
ψυχης,  ως  νου  και  αισθησεως  ουσα  μεθοριος.  Η  γαρ  γνωσις  των 
αισθητων,  ουτε  παντη  της  νοερας  απεξενωται  δυναμεως,  ουτε  δι’ 
ολου μονη προσνενεμηται τη κατ’ αισθησιν ενεργεια· αλλ’ οιον της τε 
του νου προς την αισθησιν, και προς τον νουν της αισθησεως συνοδου 
μεση  τυγχανουσα,  δι’  εαυτης  ποιειται  την  προς  αλληλα  τουτων 
συναφειαν·  κατα  μεν  την  αισθησιν,  κατ’  ειδος  τυπουμενη  τοις 
σχημασι των αισθητων· κατα δε τον νουν, εις λογους των σχηματων 
τους  τυπους  μεταβιβαζουσα·  διο  ποταμος  διοριζων  δια  μεσης  της 
πολεως  εικοτως  προσηγορευθη  των  ορωμενων  η  γνωσις,  ως  των 
ακρων,  λεγω  δε  νου  και  αισθησεως,  ουσα  μεταιχμιος.  Ταυτην 
εμφραττων εν καιρω της των παθων διοχλησεως,  δια την επηρειαν 
της προς τον νουν των υλικων σχηματων εμπτωσεως, ο μετα γνωσεως 
τας αφανεις των πονηρων δαιμονων συμπλοκας διαλυων, αποκτεινει 
τας εκατον και ογδοηκοντα και πεντε χιλιαδας· λεγω την ποιητικην 
της κακιας εξιν, την παραλογως, ως εφην, ταις τρισι της ψυχης δια 
των  αισθητων  επιφυομενην  δυναμεσι  δυναμιν,  και  την  επ’  αυταις 
ενεργειαν  των  αισθησεων,  ητοι  την  των  φυσικων  δυναμεων  επ’ 
αισθησεσι  παραλογον  ενεργειαν.  Ο  γαρ  εξαδικος  αριθμος,  ειτε  εκ 
μοναδων εχει  την συνθεσιν,  ειτε εκ δεκαδων,  ειτε εξ εκατονταδων, 
ειτε εξ ετερου τινος αριθμου, την ποιητικην εξιν δηλοι της αρετης και 
της  κακιας,  κατα  την  αναλογιαν  του  πολυπλασιασμου  της 
συνθεσεως, την απαρτιζουσαν τηνδε η τηνδε την εξιν διαθεσιν, τοις 
μετ’  επιστημης τοις  αριθμοις επιβαλλουσι παριστων·  ωτινι  εξαδικω 
αριθμω  συναφθεις  η  προστεθεις,  η  συντεθεις  ο  πεντε  αριθμος, 
παραδηλοι τας αισθησεις, ηγουν την των αισθητων δυναμιν, η εξιν η 
ενεργειαν,  παρακειμενην,  η  επικειμενην,  η  συγκειμενην  ταις  κατα 
φυσιν της ψυχης δυναμεσιν. Οιον, ει μεν συνηπται κατα τας μοναδας, 
ως  απλους  απλω  ο  πεντε  αρθμος  τω  εξ,  την  επ’  αισθησεσι  μονη 
δυναμει  ποιητικην  επιτηδειοτητα  παριστησιν.  Ει  δε  προστεθειται 
συνθετω  εκ  πολλων  τω  εξ  αριθμω  ο  απλους  εκ  μοναδων  πεντε 
αριθμος, την επ’ αισθησεσι κατα δυναμιν ποιητικην εξιν δηλοι. Ει δε 
συντεθειται συνθετω τω εκ πολλων εξ αριθμων, ο εκ πολλων πεντε 



συνθετος, την επ’ αισθησεσι κατα τε την δυναμιν και την εξιν και την 
ενεργειαν  αποτελεστικην  σημαινει  ποιησιν,  ηγουν  περαιωσιν  της 
αρετης η της κακιας. Ως δ’ αν ο αριθμος εχων τυχοι, (457) ειτε ψεκτως, 
ειτε  επαινετως  κατα  τον  θεωρουμενον  της  Γραφης,  ηγουν 
εξεταζομενον τοπον, ο μεν εξαδικος αριθμος εκ δεκαδων συντεθεις, 
ποιει τον εκατον και ογδοηκοντα και πεντε αριθμον, και δηλοι την επ’ 
αισθησεσι  των  κατα  φυσιν  δυναμεων  ποιητικην  της  κακιας  εξιν, 
επειδη ψεκτως κειται κατα τουτον της αγιας Γραφης τον τοπον ουτος 
ο αριθμος· ην αποκτεινει ως δι’  αγγελου τινος του θειου λογου της 
γνωσεως, ο της οικειας δυναμεως τη προσευχη πλεον επερειδομενος 
νους,  και  παντος  κατορθωματος,  και  πασης  κατα  δαιμονων  νικης 
αιτιον τον Θεον μονον επιγραφομενος.

Ο τοινυν κατα τον καιρον της των πειρασμων επαναστασεως, της 
μεν  φυσικης  απεχομενος  θεωριας,  της  δε  προσευχης  κατα  την  εκ 
παντων προς εαυτον τε και τον Θεον του νου συστολην αντεχομενος, 
αποκτεινει την επ’ αισθησεσι των φυσικων της ψυχης δυναμεων παρα 
φυσιν  κινουμενων  ποιητικην  της  κακιας  εξιν,  και  αποστρεφει  μετ’ 
αισχυνης  τον  διαβολον,  αποβαλομενον  την  ειρημενην  εξιν,  εφ’  η 
πεποιθως μετα της οικειας αλαζονειας, ηλθε προς την ψυχην, δια των 
υπερηφανων  λογισμων  της  αληθειας  κατεπαιρομενος.  Οπερ  τυχον 
και γνους, και παθων, και ποιησας ο μεγας Δαβιδ, ο παντων μαλιστα 
πειραν εχων της των νοητων πολεμων παραταξεως· Εν τω συστηναι, 
φησι, τον αμαρτωλον εναντιον μου, εκωφωθην και εταπεινωθην, και 
εσιγησα εξ αγαθων. Και μετ’ αυτον ο θειος Ιερεμιας, προστασσων τω 
λαω  μη  εκβηναι  της  πολεως,  δια  την  κυκλοθεν  παροικουσαν  των 
εχθρων ρομφαιαν. Τουτο ειπερ ο Αβελ ο μακαριος εφυλαξατο, και μη 
συνεξηλθε τω Καιν εν τω πεδιω· τουτεστιν εν τω πελαγει της φυσικης 
θεωριας,  προ  της  απαθειας,  ουκ  αν  επαναστας  απεκτεινεν  αυτον 
μετα δολου, κλεψας τοις δεξιοις κατα την των οντων θεωριαν, προ της 
τελειας εξεως, ο της σαρκος νομος, ο Καιν και ων και καλουμενος· ον 
πρωτον εκτησατο καρπον της παραβασεως, κατα δυναμιν της αυτου 
προσηγοριας ο πρωτος ανθρωπος Αδαμ· γεννησας νομον αμαρτιας, 
ον κατα τον παραδεισον αυτω ο Θεος ουκ εδημιουργησε. Κτησις γαρ 
ερμηνευεται  ο  Καιν.  Ομοιως  και  η  Δινα  η  του  μεγαλου  θυγατηρ 
Ιακωβ, ει μη συνεξηλθε ταις θυγατρασιν των εγχωριων, τουτεστι, ταις 
αισθητικαις φαντασιαις, ουκ αν Συχεμ υιος Εμμορ επαναστας αυτην 
εταπεινωσε. Συχεμ δε ερμηνευεται νωτος· Εμμορ δε, ονος, τουτεστι το 



σωμα.Ο μεν ουν νωτος,  τουτεστιν,  ο  Συχεμ,  του Εμμορ,  ηγουν του 
σωματος,  οπισθιος  νομος  εστιν,  αλλ’  ουκ  εμπροσθιος·  τουτεστιν, 
υστερος,  αλλ’ου  πρωτος.  Κατ’  αρχας  γαρ  ητουν  εμπροσθεν,  πριν 
γενεσθαι της θειας εντολης την παραβασιν, ουκ ειχε το σωμα τουτο 
το ανθρωπινον, τουτεστιν ο Εμμορ, τον νομον της αμαρτιας· λεγω δε 
τον Συχεμ, αλλ’ υστερον επεφυη τω σωματι δια την παρακοην, της 
αμαρτιας ο νομος· ον ο αληθης διασκοπησας λογος, δια την υστερον 
γενεσιν,  προσηγορευσε  Συχεμ,  τουτεστι,  νωτον,  οπερ  (460)  εστιν 
οπισθιος· τον γαρ οπισθιον δηλοι σαφως κατα φυσιν ο νωτος. Ωστε 
καλον εστι προ της τελειας εξεως, μη απτεσθαι της φυσικης θεωριας, 
ινα  μη  λογους  επιζητουντες  πνευματικους  εκ  των  ορωμενων 
κτισματων, λαθωμεν παθη συλλεγοντες. Πλεον γαρ εν τοις ατελεσι 
δυναστευει προς την αισθησιν τα φαινομενα σχηματα των ορωμενων, 
η  προς  την  ψυχην  οι  εγκεκρυμμενοι  τοις  σχημασι  λογοι  των 
γεγονοτων.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Η των οντων απλη θεωρια, παθων απηλλαγμενης δειται ψυχης· 

ητις  Ιερουσαλην λεγεται,  δια  τε  την αρτιον  αρετην,  και  την αυλον 
γνωσιν·  ητις ου μονον κατα στερησιν παθων, αλλα και φαντασιων 
αισθητων επιγινεται, ασπερ υδατα των εξω πηγων κεκληκεν ο λογος.

β΄.  Η  πιστις  παραμυθειται  τον  νουν  πολεμουμενον,  βοηθειας 
ελπιδι  ρωννυμενον·  η  δε  ελπις  υπ’  οψιν  αγουσα  την  πιστευθεισαν 
βοηθειαν,  αποκρουεται  την  των  αντικειμενων  καταδρομην.  Η  δε 
αγαπη,  νεκραν  καθιστησι  τω  φιλοθεω  νω  των  πολεμιων  την 
προσβολην, τη προς Θεον εφεσει παντελως αμαυρουμενην.

γ΄  .  Πρωτη  εν  ημιν  αναστασις,  φησι,  του  δια  της  αγνοιας 
νεκρωθεντος  Θεου,  η  πιστις  εστι  καλως  τοις  εργοις  των  εντολων 
οικονομουμενη.

δ΄.  Συναδει,  φησι,  τα  πραγματα  τοις  ονομασι.  Χωρις  γαρ  τινος 
προσδοκιας, η δυσχερους η ευχερους επιστροφη προς το καλον ουδενι 
ποτε πεφυκε γινεσθαι.

ε΄. Ουδεν ως αγαπη, φησι, συναγει τους εσκορπισμενους, και μιαν 
αυτων δημιουργειν την γνωμην συμπνοια κρατουμενην· ης χαρακτηρ, 
το της ισοτιμιας καθεστηκε καλον.

στ΄. Οτι διχα λογικης δυναμεως, φησιν, επιστημονικη γνωσις ουκ 
εστι·  και  γνωσεως  χωρις,  ου  συνισταται  πιστις,  αφ’  ης  το  καλον 



γεννημα  προεισιν,  η  ελπις·  καθ’  ην  ως  παρουσι  συγγινεται  τοις 
μελλουσιν  ο  πιστος.  Και  διχα  της  κατ’  επιθυμιαν  δυναμεως,  ου 
συνισταται ποθος, ου το τελος εστιν η αγαπη. Το γαρ εραν τινος, ιδιον 
επιθυμιας εστι. Και διχα θυμικης δυναμεως νευρουσης την επιθυμιαν 
προς την του ηδεος ενωσιν, ουδαμως γινεσθαι πεφυκεν ειρηνη, ειπερ 
αληθως ειρηνη εστιν, η ανενοχλητος και παντελης του καταθυμιου 
κατασχεσις.

ζ΄. Ο λογος, φησιν, αρχη των γνωστικων λογισμων, ωσπερ και των 
θυμικων και επιθυμικων, ο θυμος και η επιθυμια.

η΄.  Τον  Εζεκιαν  κατα  την  αναγωγην  εθεωρησεν,  τον  κατα  την 
πραξιν φιλοσοφον νουν. Πολιν δε, την ψυχην· πηγην δε, τα ποικιλα 
ειδη των αισθητων. Υδατα δε, τας αυτων φαντασιας, η τα νοηματα· 
ποταμον  δε,  την  κατα  την  φυσικην  θεωριαν  εκ  των  αισθητων 
νοηματων συναγομενην γνωσιν.

θ΄.  Ου δει,  φησι,  τον  μη καθαρθεντα παθων,  φυσικης απτεσθαι 
θεωριας,  δια  τας  εικονας  των  αισθητων  (461)  δυναμενας  τυπωσαι 
προς παθος τον νουν, του μη τελεως απαλλαγεντος των παθων.

ι΄.  Ο  κατα  την  φαντασιαν  ταις  επιφανειαις  των  αισθητων 
εναπομενων  δια  την  αισθησιν  νους,  ακαθαρτων  γινεται  παθων 
δημιουργος· δια θεωριας προς τα συγγενη νοητα μη διαβαινων.

ια΄.  Οταν  ανους  ο  λογος  γενηται,  και  προπετης  ο  θυμος,  και 
αλογος η επιθυμια, αγνοια και τυραννις και ακολασια κρατουσι την 
ψυχην·  εξ  ων  η  της  κακιας  εξις  γινεσθαι  πεφυκεν  εμπρακτος, 
συμπλακεισα  τη  διαφορω  των  αισθησεων  ηδονη.  Ταυτην  γαρ  ο 
αριθμος δηλοι των ρπε΄ χιλιαδων. Τρις γαρ εξηκοντα συνθεις δια την 
εκαστης δυναμεως εκ των κακων τελειαν κινησιν, και προσεπαγων 
και ε΄ δια την επ’ αισθησεσι κατ’ ενεργειαν ηδονην, τουτον πληροις 
δηλον  οτι  τον  αριθμον,  ποιητικην  της  κακιας  εξιν  σημαινοντα.  Ην 
εχων  επιδυεται  τη  ψυχη  τυραννικως  ο  διαβολος·  ην  ο  Θεος  ως  δι’ 
αγγελου,  του  κατα την  γνωστικην  σοφιαν  λογου καταφονευει,  και 
σωζει την ψυχην την αληθως Ιερουσαλημ, και τον εν τη ψυχη νουν 
προς την κακιαν αδουλωτον.

ιβ΄. Εμφυτους λογισμους λεγει,τον επι τα τειχη λαον.
ιγ΄.  Ενταυθα  φιλος  εστιν  ο  Κυριος·  τραυματα  δε  τουτου 

τυγχανουσι, τα ειδη της επαγομενης εκαστω προς σωτηριαν παιδειας 
εις  κολασιν  της  σαρκος,  ηγουν  του  σαρκικου  φρονηματος,  ινα  το 
πνευμα σωθη εν τη ημερα του Κυριου. Εχθρος δε εστιν ο διαβολος· 



φιληματα δε τουτου καθεστηκε, τα ειδη των κατ’ αισθησιν ηδονων· δι’ 
ων απατων την ψυχην, πειθει χωρισθηναι της αγαπης του Κτισαντος 
αυτην.

ιδ΄. Πειρασμους ξηρασιας ερμηνευτεται Σενναχειριμ, καθ’ εν μεν 
οτι ξηραινει τας καρδιας των ανεχομενων αυτω, χωριζων της πηγαιας 
χαριτος των αγιων λογισμων· καθ’ ετερον δε, οτι αυτος ξηρος εστιν ως 
πενης και απορος, και μηδεν εχων ιδιον. Και δια τουτο δολερως, οια 
τις  κλεπτης  ταις  επιφανειαις  των  αισθητων  εγρυπτομενος  εις  την 
καθ’ ημων επαναστασιν.

ιε΄. Παν το περιττον, και υπερ την χρειαν την φυσικην, ακρασιαν 
ειναι  φασιν·  δι’  ης  υποστρεφει  μετ’  αισχυνης  εις  την  εαυτου  γην, 
εγκρατειας την φυσιν παιδαγωγουσης. Η παλιν, οδος εστιν αυτα τα 
φυσικα παθη· τω μεν υπερ την χρειαν τροπω της χρησεως,  αγοντα 
προς  την  ψυχην  τον  διαβολον·  τω  δε  κατα  την  χρειαν  τροπω  της 
χρησεως, δι’ εαυτων εις την εαυτου γην αυτον υποστρεφοντα. Γη δε 
τουτου εστιν, η παγια της κακιας εξις και συγχυσις, εις ην αει βεβηκε, 
και προς ην αγει του ηττημενους τη φιλια των υλικων.

ιστ΄.  Ο προς την αρετην μετενεγκας τους λογισμους,  ανεπαυσεν 
αυτους, μακραν ποιησας της των παθων αστατου συγχυσεως.

ιζ΄. Νους εαυτω κατα φυσιν, δια μεσου λογου (464) συναψας την 
αισθησιν, την εκ της φυσικης θεωριας αληθη συλλεγεται γνωσιν, ητις 
ποταμος εκληθη την ψυχην διοριζων δια την επ’ αισθησεσι διανοιαν.

ιθ΄. Αριθμου συναφειαν λεγει, την των απλων αριθμων των εντος 
δεκαδος  εκφωνησιν,  τω,  και,  συνδεσμω  διακρινομενην·  οιον  εξ  και 
πεντε·  και δηλοι,  ειτ’  επι κακω κειται τη γραφη,  ειτ’  επι καλω, την 
δυναμιν ποιητικην επιτηδειοτητα της αρετης η της κακιας. Αριθμου δε 
προσθεσιν  λεγει,  την  τω  πολυπλασιασθεντι  εις  εαυτον  αριθμω 
γενομενην  του  εκ  μοναδων  απλου  αριθμου  προσθηκην,  τω,  και, 
συνδεσμω  διακρινομενην,  οιον  εξηκοντα  και  πεντε,  η  εκατον 
ογδοηκοντα και πεντε,  καθως ο παρων εχει  αριθμος.  Και δηλοι,  ου 
μονον την επ’ αισθησεσιν κατ’ επιτηδειοτητα ποιησιν, αλλα και την 
επ’ αισθησεσιν ποιητικην εξιν της αρετης η της κακιας. Αριθμου δε 
συνθεσιν λεγει, την των εξ εαυτων εις εαυτους πολυπλασιασθεισαν 
των  εριθμων  εις  αλληλους  συνοδον,  τω,  και,  συνδεσμω 
διακρινομενην· οιον ξ΄και ν΄, η χ΄ και φ΄, και τους τοιουτους· και δηλοι 
ου μονον την κατ’ επιτηδειοτητα δυναμει ποιησιν και την εξιν, αλλα 
και  την  επ’  αισθησεσι  κατα  την  εξιν  ενεργειαν  της  αρετης  η  της 



κακιας. Ο τοινυν γινωσκων εκαστου των εντος δεκαδος αριθμου την 
δυναμιν·  ως η μονας δηλοι το αμιγες·  η δε δυας,  το διαφορον· ο δε 
τρεις,  εστιν ισος τε και νοητος· ο δε τεσσαρα, αισθητος· ο δε πεντε, 
αισθητικος τε και κυκλικος·  ο δε εξ,  δραστικος τε και  τελειος·  ο  δε 
επτα, περιφερης τε και αμιγης· ο δε οκτω, βασιμος και ακινητος· ο δε 
εννεα, μεταιχμιος υλης και ειδους, ηγουν αισθητων και αισθησεως· ο 
δε δεκα, πληρεστατος· εισεται τι σημαινει κατα την Γραφην εκαστος 
αριθμος, ειτε κατα συναφειαν εστιν, ειτε κατα προσθεσιν, ειτε κατα 
συνθεσιν. 

 κ΄. Καιν εστιν ο νομος της σαρκος, ον πρωτον γεννα παραβας την 
θειαν εντολην ο Αδαμ. Αβελ δε εστι το φρονημα του πνευματος, ον 
υστερον  γεννα  μεν  δια  μετανοιας  ο  αυτος,  αποκτεινει  δε  προ  της 
τελειας εξεως τοις φυσικοις εμβαντα θεαμασιν ο Καιν· ον αποκτεινας, 
επτα παρελυσεν εκδικουμενα, φησιν ο Θεος. Τουτον πνευμα πονηρον 
εν  τοις  Ευαγγελιοις  ο  αυτος  προσηγορευσε,  και  των  αυτου 
πονηροτερων  επτα  πνευματων  συμπαραληπτικον.  Ουτος  δε  τυχον 
εστιν  ο  φιλαυτος,  ηγουν  γαστριμαργος  λογισμος,  ω  παρεπεται 
παντως ο της πορνειας λογισμος,  και ο της φιλαργυριας,  και ο της 
λυπης, και ο της οργης, και ο της ακηδιας, και ο της κενοδοξιας και ο 
της υπερηφανιας. Ο γουν αποκτεινας κατα την θειαν ψηφον τον Καιν, 
τουτεστι  την  γαστριμαργιαν,  συναπεκτεινε  αυτη  και  τα  αυτην 
παρυφισταμενα παθη, κατα το, Ο αποκτεινας Καιν, επτα εκδικουμενα 
παρελυσεν.

(465) κα΄. Ο τα προς γενεσιν και φθοραν του σωματος, φησι, νομος, 
υστερον επεβληθη τη φυσει  των ανθρωπων, καθ’ ον γεννωμεν και 
γεννωμεθα, δια την παραβασιν, μη φυλαξαντες τον κατα την πρωτης 
εντολην θεοποιον νομον του πνευματος.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ν΄ .
Τι  εστι  παλιν  το  σημαινομενον  εν  τη  αυτη  βιβλω,  το·  "Και 
προσηυξατο  Εζεκιας  ο  βασιλευς,  και  Ησαιας  υιος  Αμως  ο 
προφητης  περι  τουτων·  και  εβοησαν  εις  τον  ουρανον.  Και 
απεστειλε  Κυριος  αγγελον,  και  εξετριψε  παντα  δυνατον  και 
πολεμιστην  και  αρχοντα  και  στρατηγον  εν  τη  παρεμβολη 
βασιλεως Ασσουρ· και απεστρεψε μετ’ αισχυνης προσωπου εις 
την γην αυτου. " 
Αποκρισις.



Ο της αγιας Γραφης λογος,  καν ει  δεχεται  περιγραφην κατα το 
γραμμα, τοις χρονοις των ιστορουμενων πραγματων συναποληγων· 
αλλα κατα το πνευμα, ταις των νοουμενων θεωριαις μενει δια παντος 
απεριγραφος.  Και  μηδεις  προς  τουτο  δυσανασχετων  απιστησει, 
γινωσκων,  ως  ο  λαλησας  Θεος  κατα  φυσιν  εστιν  απεριγραφος·  ω 
μαλλον εοικεναι τον υπ’ αυτου λαληθεντα λογον πιστευειν χρη, τους 
γνησιως κατακουειν του βουληματος της Γραφης βουλομενους. Ει γαρ 
Θεος ο λαλησας εστιν, ουτος δε κατ’ ουσιαν απεριγραφος, δηλον οτι ο 
λαληθεις υπ’ αυτου λογος εστιν απεριγραφος.

Ουκουν  τα  συμβαντα  τυπικως  κατα  τους  Εζεκιου  χρονους,  και 
λαβοντα περας,  την  τοτε  των ιστορουμενων εκβασιν,  πνευματικως 
θεωρησαντες,  θαυμασωμεν  την  ιστοριαν  του  γραψαντος  αγιου 
Πνευματος· πως εκαστω των μετειληφοτων της ανθρωπινης φυσεως 
αρμοζουσαν εθετο και προσηκουσαν την των γεγραμμενων διανοιαν· 
ωστε παντα τον βουλομενον, του θειου λογου γενεσθαι φοιτητην, και 
μηδεν  εχειν  των  παροντων  και  λυομενων  της  αρετης  ισοστασιον, 
γενεσθαι δυνασθαι αλλον Εζεκιαν εν πνευματι·  και Ησαιαν ετερον 
υπ’  ουδενος  κωλυομενον  και  προσευξασθαι,  και  βοησαι  εις  τον 
ουρανον, και εισακουσθηναι, και λαβειν παρα Θεου την δι’ αγγελου 
των νοητως αυτον πολεμουντων φθοραν και απωλειαν.

Επειδη δε χρη, τον γνωστικως προς ψυχην την αγιαν Γραφην κατα 
Χριστον εκδεχομενον, ασκηθηναι φιλοπονως και των ονοματων την 
ερμηνειαν,  αυτοθεν  δυναμενην  ολην  την  των  γεγραμμενων 
σαφηνισαι διανοιαν, ειπερ μελει αυτω της ακριβους των γεγραμμεων 
κατανοησεως, αλλ’ουχι Ιουδαικως προς σωμα περι γην καταγειν το 
υψος  του  πνευματος,  και  τας  θειας  και  ακηρατους  των  νοητων 
αγαθων  τη  φθορα  των  παρερχομενων  περιγραφειν  επαγγελιας, 
καθως τινες των παρ’ ημιν λεγομενων (468) Χριστιανων υπειληφοτες, 
λεληθασι  ψευδωνυμον  αυτοις  την  απο  Χριστου  προσηγοριαν 
επιφημιζοντες,  ης  δεικνυνται  παντελως  ηρνημεναι  δι’  αυτων  των 
πραγματων  την  δυναμιν,  και  την  εναντιαν  τω  Χριστω  προδηλως 
οδευουσιν, ως δειξει κατ’ επιτομην ο λογος.

Ει γαρ μετα των αλλων μυστηριων, ων ουκ αν τις εφικοιτο λογος, 
και εις τουτο γενομενος ανθρωπος ο Θεος ηλθεν, ινα πληρωση τον 
νομον  πνευματικως  εν  τη  καταργησει  του  γραμματος·  και  το 
ζωοποιουν  αυτου,  φημι  δη  του  νομου,  στηση  τε  και  φανερον 
καταστηση, τη προαιρεσει του αποκτεινοντος· το δε αποκτεινον του 



νομου,  κατα  τον  θειον  Αποστολον,  εστι  το  γραμμα,  ωσπερ  και  το 
ζωοποιον του νομου κατ’  αυτον,  το πνευμα εστι.  Φησι  γαρ,  Το μεν 
γραμμα  αποκτεινει,  το  δε  πνευμα  ζωοποιει·  διαρρηδην  αρα  την 
αντιπαλον  τω  Χριστω  μοιραν  ανειλαντο,  και  το  παν  της  αυτου 
σαρκωσεως ηγνοησαν μυστηριον· ου μονον γραμματι κατορυξαντες 
της σφων διανοιας την δυναμιν, και ουκ εθελοντες ειναι κατ’ εικονα 
Θεου και ομοιωσιν· αλλα μαλλον το, γην ειναι, κατα την απειλην, και 
εις γην απελευσεσθαι δια της ως προς γην το γραμμα σχεσεως· του 
προς  ουρανον,  λεγω  δε  το  πνευμα,  εις  αερα,  τουτεστι,  τον  νοερον 
φωτισμον, εν νεφελαις, ταις υψηλαις δηλαδη θεωριαις εις απαντησιν 
αρπαγηναι  του Κυριου,  και  ουτως παντοτε συν αυτω ειναι  δια  της 
γνωσεως,  προτιμωντες.  Υπερ  ων  αχθεσθαι  μεν  δικαιον,  αφορητον 
ζημιαν  εξ  αγνοιας  υπομενοντων,  την  της  αληθειας  εκπτωσιν· 
λυπεισθαι  δε,  ως  πολλας  εις  βεβαιωσιν  απιστιας  τοις  Ιουδαιοις 
αφορμας  παρεχοντων.  Αλλ’  ημεις  εκεινους  εασαντες  ως  θελουσιν 
εχοντας, προς εαυτους και τον Λογον επανελθωμεν, την αρχην της 
του προκειμενου κεφαλαιου πνευματικης ερευνης, εκ των ονοματων 
ερμηνειας ποιησομενοι.

Εζεκιας τοινυν ερμηνευεται κρατος Θεου· Αχας δε ο πατηρ αυτου, 
ισχυς· και Ησαιας ερμηνευεται επαρσις Θεου· τουτεστιν υψος Θεου. 
Αμως δε,  ο  πατηρ αυτου,  λαος πονου.  Κρατος Θεου καθεστηκεν,  η 
αναιρετικη  των  παθων  αρετη,  και  των  ευσεβων  φρουρητικη 
λογισμων, ην γεννα ννα πραξις εντολων· ισχυς τροπικως νοουμενη, 
δι’  ης  τας  αντικειμενας  των  αγαθων  πονηρας  δυναμεις  συνεργεια 
Θεου·  μαλλον  δε  μονη  δυναμει  Θεου,  διαφθειρομεν.Υψος  δε  Θεου 
εστιν, η γνωσις της αληθειας, ην γεννα της των γεγονοτων θεωριας ο 
πονος·  και  οι  επι  τη  πραξει  των  αρετων  ιδρωτες,  πονου  πατερες 
γινομενοι· δι’ ης την αντικειμενην τη αληθεια του ψευδους δυναμιν 
(469) παντελως εξαφανιζομεν· παν υψωμα των επαιρομενων κατα της 
γνωσεως  του  Θεου  πονηρων  πνευματων  ταπεινουντες  τε  και 
καταβαλλοντες.

Προσευχη δε εστιν αιτησις ων πεφυκε Θεος ανθρωποις δωρεισθαι 
προς σωτηριαν· και μαλα γε εικοτως.  Ει γαρ ευχη εστιν, υποσχεσις 
των  εξ  ανθρωπων  Θεω  κατ’  επαγγελιαν  προσαγομενων  καλων· 
προσευχη κατα τον εικοτα λογον εσται σαφως, η των εκ Θεου προς 
σωτηριαν  χορηγουμενων  τοις  ανθρωποις  αγαθων  εξαιτησις, 
αντιδοσιν φερουσα της των προηυγμενων διαθεσεως.



Βοη δε εστιν, η των κατα την πραξιν εναρετων τροπων, και των 
κατα  την  θεωριαν  γνωστικως  θεωρηματων  εν  τω  καιρω  της  των 
πονηρων  δαιμονων  επαναστασεως,  επιδοσις  τε  και  επαυξησις,ης 
παντων ουχ ηκιστα φυσικως ακουει Θεος, αντι μεγαλης φωνης, την 
των αρετης και γνωσεως επιμελουμενων λαμβανων διαθεσιν.

Ουρανος  δε  πολλακις  λεγεται  κατα την αγιαν Γραφην,  αυτος  ο 
Θεος·  ως  που  ο  μεγας  της  αληθειας  κηρυξ  Ιωαννης  ο  προδρομος 
φησιν,  Ου  δυναται  ανθρωπος  λαμβανειν  αφ’  εαυτου,  εαν  μη  η 
δεδομενον αυτω εκ του ουρανου· αντι του, εκ Θεου· διοτι, Πασα δοσις 
αγαθη,  και παν δωρημα τελειον,  ανωθεν εστι  καταβαινον απο του 
Πατρος  των  φωτων.  Καθ’  ο  σημαινομενον,  επι  του  προκειμενου 
κεφαλαιου, τον της Γραφης τοπον εκληπτεον: Οιδε δε παλιν η Γραφη 
καλειν  ουρανον και  τας ουρανιου Δυναμεις,  κατα το,  Ουρανος  μοι 
θρονος·  ως  ταις  αγιαις  δηλονοτι  και  ασωματοις  επαναπαυομενω 
φυσεσιν.  Ει  δε  και  τον  νοουν  τον  ανθρωπινον  πασης  μεν  υλικης 
καθαιρομενον  φαντασιας,  τοις  δε  θειοις  των  νοητων 
κατακοσμουμενον  λογοις,  φαιη  τις  ειναι  ουρανον,  ουκ  εξω  γε  της 
αληθειας, ως εμοιγε δοξει, βεβηκεν. Ει δε το υψος της εν ανθρωποις 
νοερας γνωσεως, ουρανον ειποι τις, ουκ αν αμαρτοι του πρεποντος. 
Τω οντι γαρ ως ουρανος, θρονος γινεται του Θεου η αληθης γνωσις, 
δεχομενη τον Θεον ενθρονιζομενον κατα την αμεταθετον εξιν  της 
περι το καλον παγιας και υψηλης εφεσεως· ωσπερ και υποποδιον, η 
καθαρα λεγεται πραξις των αρετων, εφ’ εαυτης δεχομενη τας θειας 
βασεις, και ουκ εωσα το συνολον τοις απο του σωματος καθαπερ γης 
μολυνεσθαι ρυποις.

Ουκουν επειδη της αρετης υποτυπωσιν φερει, κατα την ερμηνειαν 
του  οικειου  ονοματος  Εζεκιας  ο  βασιλευς,  κρατος  Θεου  κατα  την 
Ελλαδα φωνην λεγομενον τουτο σημαινει το ονομα· Θεου δε κρατος 
μονη κατα των εναντιων δυναμεων ειναι καθεστηκεν η αρετη. Αχας 
δε  ο  του  Εζεκιου  πατηρ,  ισχυς  ερμηνευεται,  ην  εις  την  πραξιν 
προλαβων ο λογος εξεδωκεν, εξ ης γεννασθαι το κατ’ αρετην θειον 
πεφυκε κρατος. Ο δε προφητης Ησαιας, την των (472) υψηλων γνωσιν 
σημαινει· υψος γαρ Θεου ερμηνευομενος λεγεται, δι’ εαυτου το υψος 
της κατα Θεον γνωσεως δηλων, της γεννωμενης εκ του πονου των 
περι  τα  οντα διαφορων θεωρηματων.  Αμως γαρ,  λαου πονος [Al…
λαος πονου], λεγεται, καθως προαπεδοθη. 



Επειδη  τοινυν  καθως  ειρηται,  ταυτην  εχει  των  ονοματων  η 
σημασια την δυναμιν, πας δηλον οτι φιλοσοφος και ευσεβης, αρετη 
και γνωσει, η πραξει και θεωρια φρουρουμενος, επειδαν ιδη δια των 
παθων επαναστασαν αυτω την πονηραν δυναμιν, καθαπερ τω Εζεκια 
των  Ασσυριων  ο  βασιλευς,  μιαν  εχει  προς  την  των  κακων  λυσιν 
βοηθειαν,  τον Θεον,  ον  ιλεουται  βοων αλαλητως δια της κατα την 
αρετην  και  την  γνωσιν  πλειονος  επιτασεως·  και  δεχεται  προς 
συμμαχιαν,  μαλλον  δε  προς  σωτηριαν,  αγγελον·  δηλονοτι  μειζονα 
σοφιας  και  γνωσεως  λογον,  εκτριβοντα  παντα  δυνατον  και 
πολεμιστην και αρχοντα και στρατηγον εκ της παρεμβολης βασιλεως 
Ασσουρ,  και αποστρεφοντα αυτον μετ’  αισχυνης προσωπου εις  την 
γην αυτου. Η γαρ πονηρα και ολεθριος του διαβολου βασιλεια, δια της 
Ασσυριων  τυπουμενη  βασιλειας,  τον  κατα  της  αρετης  και  της 
γνωσεως  προς  ανθρωπους  συνεγειρουσα  πολεμον,  δια  των  αυτοις 
εμφυτων  δυναμεων  τροπουσθαι  μηχαναται  την  ψυχην·  την  μεν 
επιθυμιαν πρωτον εις  ορεξιν των παρα φυσιν διερεθιζουσα, και τα 
αισθητα  των  νοητων  προτιμαν  αναπειθουσα·  τον  δε  θυμον, 
υπεραγωνιζεσθαι  του  αιρεθεντος  υπο  της  επιθυμιας  αισθητου 
διεγειρουσα· το δε λογικον, τους τροπους επινοειν των κατ’ αισθησιν 
ηδονων εκδιδασκουσα· και τουτων αρχειν των δυναμεων τα αισθητα, 
ηγουν των της ψυχης δυναμεων κυριευειν τον χοικον χειροτονουσα 
νομον.

Δυνατον ουν εκαλεσεν η Γραφη,  τον  επικειμενον της επιθυμιας 
πονηρον δαινονα, και προς τας των αισχρων ηδονων απρεπεις ορεξεις 
αυτην  εκκαιοντα·  ουδεν  γαρ  φυσικης  ορεξεως  εστι  δυνατωτερον  η 
βιαιοτερον.  Πολεμιστην δε,  τον επικαθημενον τω θυμικω, και υπερ 
των  ηδονων  απαυστως  μαχεσθαι  παρασκευαζοντα,  προσηγορευσε 
δαιμονα.  Αρχοντα δε,  τον ταις  επιφανειαις των αισθητων αορατως 
επιφυομενον,  και  προς  εκαστον τας ορεξεις  της ψυχης δι’  εκαστης 
αισθησεως απατηλως εκκαλουμενον ωνομασεν.  Αρχοντα δε τουτον 
κεκληκεν  ο  λογος,  επειδη  παντος  πεφυκεν  αρχειν  παθους  το 
προσφυες αισθητον. Ανευ γαρ τινος υποκειμενου, και τας δυναμεις 
της ψυχης δια μεσης τινος αισθησεως επικινουντος προς εαυτο, παθος 
ουκ αν συσταιη ποτε. Στρατηγον δε,  τον τη δυναμει του της ψυχης 
λογιστικου  καταχρωμενον,  ειπε  δαιμονα,  προς  επινοιαν  κινων  και 
εξευρεσιν πασων των κατα κακιαν μεθοδων. Προσωπον δε διαβολου, 
το λειον υπαρχει της ηδονης, δι’ ου, πασης ανεχομενης αυτου ψυχης 



πεφυκε δυναστευειν·  και  τα θελκτικα των αισθησεων αισθητα, της 
τον  νουν  πιαινουσης  των  νοητων  θεωριας  προτιμωσης·  οπερ 
προσωπον καταισχυνει, ο (473) δια προσευχης τον εκτριβοντα πασαν 
πονηραν δυναμιν παρα Θεου κομισαμενος,  σοφιας λογον·  τουτεστι 
τον  τελειως  αφανιστικον  της  διοχλουσης  τη  ψυχη  πονηρας 
τυραννιδος·  Εξετριψε γαρ,  φησιν ο Λογος,  αλλ’  ουκ ετριψεν.  Η μεν 
γαρ  τριψις,  της  εμπαθους  κατ’  ενεργειαν  μονης  υπαρχει  πραξεως 
καταργησις· η δε εκτριψις, και των κατα διανοιαν πονηρων κινηματων 
παντελης αφανισμος.

Η  δε  χωρα  του  βασιλεως  Ασσουρ,  λεγω  δη  του  πονηρου  και 
αρχεκακου δαιμονος εστιν, η στιβαρα και αποτομος της κακιας και 
αγνωσιας  εξις,  η  πασης  της  κατ’  αρετην  ζωτικης  θερμοτητος,  και 
παντος του κατα την γνωσιν νοερου φωτος εστερημενη· εις ην μονος 
ο  διαβολος  αποστρεφεται,  μετα  την  πειραν  της  προσβολης,  μη 
δυνηθεις  μετοικισαι εις  την οικειαν εξιν,  την Ιερουσαλημ· τουτεστι, 
την θεοφιλη και απαθεστατην ψυχην, εχουσαν εν εαυτη τον τε της 
πραξεως  καθαπερ  Εζεκιαν  τελειον  λογον,  και  τον  της  γνωσεως 
καθαπερ Ησαιαν πεφωτισμενον νουν, τον Θεον ιλεουμενους, και δι’ 
αγγελου την πονηραν εξαφανιζοντας δυναμιν.

Εγω  μεν  ουτως  τους  τοπους  ενοησα,  κατα  την  ειπουσαν  μοι 
δυναμιν. Ει δε τις υψηλοτερως εκδεχεσθαι δυναται τα ειρημενα, και 
εαυτω  και  ημιν  χαριζεται,  τιμιωτερον  εκφαινων,  ως  δει,  των 
γεγραμμενων  τον  νουν·  προεφην  γαρ,  οτι  μενει  δια  παντος 
απεριγραφος,  ο  της  θειας  Γραφης  λογος·  παντας  μεν  περιγραφων 
τους  λεγοντας,  αυτος  δε  τοις  λεγουσιν  ουδαμως  περιγραφομενος. 
Ωστε καν ειπον τι  κατα την δυναμιν,  και τουτο τολμηρως,  αλλ’  ου 
περιελαβον πασαν των γεγραμμενων την δυναμιν, απειρως της εμης 
ανωκισμενην δυναμεως.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄.  Οτι  καθαπερ  ο  Θεος  κατ’  ουσιαν  ουχ  υποπεπτωκε  γνωσει, 

ουτως ουτε λογος αυτου γνωσει τη καθ’ ημας περιλαμβανεται.
β΄.  Οι μονω τω γραμματι προσδησαντες Ιουδαικως την διανοιαν, 

φησι,  κατα  τον  αιωνα  τουτον  εκδεχονται  τας  επαγγελιας  των 
ακηρατων αγαθων, αγνοουντες τα κακα φυσιν της ψυχης αγαθα.

γ΄. Ο την εικονα φορεσας του επουρανιου, φησιν, τω πνευματι δια 
παντων  επεσθαι  σπευδει  της  αγιας  Γραφης·  εν  ω  δι’  αρετης  και 



γνωσεως η της ψυχης υπαρχει συντηρησις· ο δε την εικονα φερων του 
χοικου, το γραμμα μονον περιεπει· εν ω η κατ’ αισθησιν προς σωμα 
λατρεια συνεστηκε, τα παθη δημιουργουσα. 

δ΄. Η πραξις γεννα την αρετην, φησιν, ως Αχας τον Εζεκιαν. 
ε΄. Η θεωρια, φησι, γεννα την γνωσιν, ως Αμως τον Ησαιαν. 
στ΄. Ο μετα πραξεως γινωσκων, φησι, και μετα γνωσεως πραττων, 

θρονος  και  υποποδιον  εστι  του  (476)  Θεου.  Θρονος  μεν,  δια  την 
γνωσιν· υποποδιον δε, δια την πραξιν.

ζ΄ Παρεμβολη βασιλεως Ασσουρ, εστιν η συναγωγη των πονηρων 
λογισμων,  εν  η  δυνατος εστιν,  ο  προς ηδονην τας φυσικας ορεξεις 
κινων·  πολεμιστης  δε  εστιν.  Ο  το  θυμικον  εις  την  των  ηδονων 
φυλακην διεγειρων·  αρχων δε,  ο  ταις  επιφανειαις  των ορατων τας 
αισθησεις διερεθιζων· στρατηγος δε, ο ειδοποιος των παθων, και των 
υλων και τροπων της αυτων ενεργειας επινοητικος.

η΄.  Οτι χωρις αισθητου πραγματος, φησιν, ου συνισταται παθος. 
Μη γαρ ουσης γυναικος, ουκ εστι πορνεια· και βρωματων ουκ οντων, 
ουκ εσται γαστριμαργια· και χρυσιου μη οντος, φιλαργυριας ουκ εσται 
παθος.  Ουκουν  πασης  εμπαθους  κινησεως  των  εν  ημιν  φυσικων 
δυναμεων, αρχει το αισθητον, ηγουν ο δι’ αυτου την ψυχην διερεθιζων 
προς αμαρτιαν δαιμων. 

θ΄. Η τριψις, φησι, την ενεργειαν· η εκτριψις δε, και αυτην αφανιζει 
της κακιας την ενθυμησιν. 

ι΄. Ως γαρ ο βορρας, φησιν, ηλιον ουκ εχει διοδευοντα· ουτως ουτε η 
κακη εξις, ην οικει ο διαβολος, γνωσεως φωτισμον επιδεχεται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΑ΄ .
"Και  πολλοι  εφερον  δωρα  τω  Κυριω  εις  Ιερουσαλημ,  και 
δοματα  τω  Εζεκια  βασιλει  Ιουδα.  Και  υπερηρθη  κατ’ 
οφθαλμους παντων των εθνων". Τι τα δωρα, και τι τα δοματα; 
και τι το υπεραρθηναι κατ’ οφθαλμους παντων των εθνων.
Αποκρισις.
Την  ορωμενην  απασαν  φυσιν  ο  Θεος  υποστησας,  ουκ  αφηκεν 

αυτην  κατα  μονην  κινεισθαι  την  αισθησιν·  αλλ’  εγκατεσπειρεν 
εκαστω  των  αυτην  συμπληρουντων  ειδων,  και  σοφιας  λογους 
πνευματικους, και αγωγης αστειας τροπους· ωστε μη μονον δια των 
σιγωντων  κτισματων  μεγαλοφωνως  κηρυττεσθαι  τον  Ποιητην  των 
κτισματων  τοις  των  γεγονοτων  μηνυομενον  λογοις·  αλλα  και 



τονανθρωπον τοις κατα φυσιν των ορωμενων θεσμοις τε και τροποις 
παιδαγωγουμενον,  ευμαρως  την  προς  αυτον  αγουσαν  οδον  της 
διδασκαλιας ευρειν.  Τουτο γαρ της ακρας ην αγαθοτητος ιδιον,  μη 
μονον τας θειας και ασωματους των νοητων ουσιας, της απορρητου 
και  θειας απεικονισματα καταστησαι  δοξης,  ολην κατα το  θεμιτον 
αναλογως  αυταις  εισδεχομενας  την  απερινοητον  ωραιοτητα  του 
απροσιτου καλλους· αλλα και τοις αισθητοις και των νοητων ουσιων 
κατα  πολυ  αποδεουσιν,  απηχηματα  της  οικειας  εγκαταμιξαι 
μεγαλειοτητος, δυναμενα τον ανθρωπινον νουν εποχουμενον αυτοις 
προς τον Θεον απλανως διαπορθμευειν,  υπερανω των παντων των 
ορωμενων γενομενον, και τα μεσα παντα, δι’ ων την τοιαυτην τεμων 
εξηνυσε πορειαν, κατοπιν εαυτου ποιησαμενον.

Ου  μονον  δε,  αλλ’  ινα  και  μηδεις  των  λατρευσαντων  τη  κτισει 
παρα  τον  Κτισαντα,  προφασιν  απολογειας  (477)  εχη  την  αγνοιαν· 
φωνης πασης τρανοτερον τον οικειον ποιητην κηρυττουσης ακουων 
της κτισεως.

Ουκουν  επειδη  και  λογους  σοφιας  πνευματικους,  και  τροπους 
αγωγης και αστειας εγκατασπαρεντας αυτη φυσικως εχει παρα του 
Δημιουργου  των  ορωμενων  η  φυσις·  πας  νους  εικοτως  αρετη  και 
γνωσει  κατεστεμμενος,  οια  δη  κατα τον μεγαν Εζεκιαν βασιλευειν 
λαχων της Ιερουσαλημ, τουτεστι,  της ειρηνην μονην ορωσης εξεως· 
ηγουν της παντοιων εστερημενης παθων καταστασεως. Ορασις γαρ 
ειρηνης Ιερουσαλημ ερμηνευεται· πασαν εχει την κτισιν υποχειριον, 
δια των αυτην συμπληρουντων ειδων, ο τοιουτος νους· τω μεν Θεω, δι’ 
αυτου  τους  εν  αυτη  πνευματικους  της  γνωσεως  καθαπερ  δωρα 
προσκομιζουσαν  λογους·  αυτω  δε,  καθαπερ  δοματα  τους 
ενυπαρχοντας αυτη κατα τον φυσικον νομον προς αρετην τροπους 
παρεχουσαν· και δια των αμφοτερων δεξιουμενην τον κατ’ αμφοτερα 
κρατιστως ευδοκιμειν δυναμενον· λεγω δε τον κατα λογον και βιον 
πραξεως τε και θεωριας τελειωθεντα φιλοσοφον νουν. Δωρα μεν ουν 
τω Κυριω, και δοματα τω βασιλει φερεσθαι προσδιωρισμενως ειρηκεν 
ο Λογος. Επειδη, καθως φασιν οι περι ταυτα την σπουδην εσχηκοτες, 
δωρα  σεσημειωμενως  εκεινα  λεγεται,  τα  τοις  απροσδεεσιν 
εισκομιζομενα· δοματα δε, τα τοις δεομενοις διδομενα. Διο και η καθ’ 
ολου  συνηθεια  των  ανθρωπων,  τα  τοις  βασιλευσι  προσφερομενα, 
προσηγορευσε δωρα· τυχον το απροσδεες των δεχομενων σκοπησασα. 



Φησειε δ’ αν τις των παντα φιλοτιμων, ταυτης ενεκεν της αιτιας 
και  τα  προς  των  Μαγων  προσενεχθεναι  τω  Κυριω  καθ’  ημας 
γενομενω δια φιλανθρωπιαν, ( 480) δωρα προσηγορευθαι, μηδεν της 
αληθειας τουτο λεγων παραμειβων το συμβολον.

Προσκομιζοντες  ουν  τους  εκ  των  γεγονοτων  πνευματικους  τω 
Κυριω  λογους,  δωρα  προσφερομεν,  καθ’  οτι  παντων  τουτων  εστιν 
κατα φυσιν απροσδεης· ου γαρ ως δεομενω προς αλλοις, και τους των 
οντων τω Κυριω προσκομιζομεν λογους, αλλ’ ινα ποσως ημεις κατα 
δυναμιν  εκ  των  αυτου  κτισματων  χρεωστουμενον  αυτον 
ανυμνησωμεν.  Δοματα  δε  λαμβανει,  ο  την  θειαν  προσθυμως 
μετερχομενος φιλοσοφιαν·  ως  και  τροπων προς αρετην,  και  λογων 
προς γνωσιν κατα φυσιν δεομενος.

Η και αλλως εκληπτεον τα δωρα. Επειδη δωρον παλιν εστι, το τοις 
μηδεν προεισενεγκουσι διδομενον· δωρα μεν λαμβανει ο γνωστικος 
νους εκ της των οντων θεωριας, δι’ αυτου προσαγομενους τω Κυριω, 
τους ανευ λογικης αποδειξεως συνεκτικους λογους της πιστεως· υπερ 
ης ουδεις ουδαμως ουδεν προεισφερει· φυσικως, και διχα πασης της εν 
λογοις τεχνικης μεθοδειας,  τον ιδιον ποιητην θεωμενος,  μηνυουσης 
της  κτισεως.  Τι  γαρ  και  προσενεγκαι  δυνησεται  τις  πιστει 
παρισωθηναι  δυναμενον,  ωστε  χρεος,  αλλα  μη  δωρον  την  εις  τον 
Θεον  πιστιν  κομισασθαι;  Δοματα  δε  λαμβανει,  τους  των  οντων 
φυσικους  νομους  τοις  τροποις  μιμουμενος·  δηλαδη  της  τουτων 
προεισφερων  κτισεως,  τους  κατα  την  μετανοιαν  πονους·  δι’  ων 
εκδυεσθαι προτερον τον παλαιον πεφυκεν ανθρωπον, και ουτω προς 
συλλογην  καρπων  δικαιοσυνης  εξιεναι,  τους  εν  τοις  ουσι 
πεποιημενους προς αρετην αναλεγομενος τροπους· οις ουκ αν ποτε 
προσεγγισειεν, μη προτερον πονοις και ιδρωσι πολλοις καθαπερ οφις 
την λεβηριδα· φημι δη τον παλαιον εισαγαν καταπιεσας ανθρωπον 
και αποδυσαμενος.

Διο τω μεν Θεω δωρα τους εκ των οντων εικοτως συνεκτικους της 
πιστεως λογους ο γνωστικος δεχεται νους, μηδε το συνολον τουτων 
προεισφερων  και  προδιδους.  Τις  γαρ,  φησι,  προεδωκεν  αυτω,  και 
ανταποδοθησεται αυτω; 

Λαμβανει  δε  δοματα,  τους  κατα  φυσιν  των  οντων  τοις  τροποις 
εκμιμουμενος νομους· οιον ετι λεγω, μιμουμενος μεν ο διαγνωστικος 
νους  τον  κατα  φυσιν  του  ουρανου  νομον,  δοματα  λαμβανει, 
ομαλωτατην και ωσαυτως εχουσαν αει της αρετης εν εαυτω και της 



γνωσεως  διαφυλαττων  την  κινησιν,  παγιως  φερουσαν  καθαπερ 
αστερας, τους περι των οντων φωτεινους και διαυγεστατους λογους. 

Μιμουμενος δε του ηλιου τον κατα φυσιν νομον, αλλους εξ αλλων 
προς  τας  χρειας  του  παντος  αμειβομενου  τοπους,  ετερον  δομα 
λαμβανει, την προς το πασι τοις συμβαινουσι, δεοντως μετα σοφιας 
αρμοζεσθαι συνεσιν,  μηδεν υφιεις  εαυτου της φωτιστικης κατα την 
αρετην και την γνωσιν ταυτοτητος.

Λαμβανειν  δε  παλιν  και  του  αετου,  το  προς  την  θειαν  του 
ακηρατου  φωτος  μαρμαρυγην  ευθυτενες  των  ομματων,  (481)  κατα 
μηδεν υπο της παμφαους ακτινος την νοεραν δριμυσσομενος κορην.

Μιμειται  και  την  ελαφον,  καθαπερ  ορη  τα  υψη  των  θειων 
θεωρηματων μεταδιωκων· και τα εμφωλευοντα τη φυσει των οντων 
παθη, ιοβολων δικην τω λογω διαφθειρων της διακρισεως· και τον τη 
μνημη  κατα  περιστασιν  εναπολαμβανομενον  της  κακιας  ιον,  ταις 
πολλαις και διαφοροις πηγαις κατασβεννυων της γνωσεως. 

Μιμειται  και  της  δορκαδος  την  οξυωπιαν,  και  του  ορνεου  την 
ασφαλειαν, τους βροχους των πολεμουντων τη αρετη δαιμονων, ως 
δορκας υπερπηδων και διαλλομενος· και τας παγιδας των τη γνωσει 
μαχομενων πνευματων, ως ορνεον υπεριπταμενος.

Φασι  τινες  του  λεοντος  αλληλοις  τα  οστα  συγκρουομενα,  πυρ 
αποβαλλειν. Μιμειται και τουτο το φυσει πεφυκος ο γνωστικος νους 
και θεοφιλης, δια της κατα την αληθειαν συζητησεως, αλληλοις τους 
ευσεβεις οστεων δικην συγκρουων λογισμους, και το πυρ εξαπτων της 
γνωσεως. 

Γινεται  φρονιμος  ως  ο  οφις,  και  ακεραιος  ως  η  περιστερα,  δια 
παντων αθλαστον ως κεφαλην την πιστιν συντηρων· και του θυμου 
την πικριαν εξ εαυτου σαφως κατα την περιστεραν αποθεμενος· ως 
τοις θλιβουσι και επηρεαζειν σπουδαζουσι μνησικακειν ουκ ειδως.

Δεχεται  κακ  της  τρυγονος  καθαπερ δομα,  την  της  σωφροσυνης 
εκμιμησιν· γνωμης εργα ποιουμενος, παντα τα εξ αναγκης προσοντα 
ταις φυσεσιν. 

Ουτω μεν ουν κατα τον εκαστου λογον τε και τροπον της φυσεως, 
μετα  γνωσεως  επελθων  την  των  οντων  γενεσιν  ο  φιλοσοφωτατος 
νους·  ως  μεν  γνωστικος,  τους  των  οντων  πνευματικους  λογους 
καθαπερ δωρα δεχεται τω Θεω προσφερομενους παρα της κτισεως· 
ως  δε  πρακτικος,  τους  των  οντων  φυσικους  νομους  τοις  τροποις 
μιμουμενος, δοματα δεχεται, πασαν εκκαλυπτων εν εαυτω κατα τον 



βιον  της  εμφερομενης  αορατως  τοις  ουσι  θειας  σοφιας  την 
μεγαλοπρεπειαν.

Ει δε και τουτο φαιη τις, οτι δωρα τω Θεω προσφερεσθαι διωρισατο 
φησας ο Λογος, ινα παραστηση το της θειας αγαθοτητος απειρον· ως 
μηδεν προεισενεγκουσης, δεχεσθαι παρ’ ημων ως δωρα τα δοματα, το 
παν ημιν λογιζομενης της εισφορας, ουκ εξω του πρεποντος γεγονε 
τουτο φησας, πολλην και αφατον ειναι περι ημας του Θεου δειξας την 
αγαθοτητα·  δεχομενου  ως  ημων  τα  εαυτου  εξ  ημων  αυτω 
προσφερομενα·  και  την  υπερ  αυτων  ως  αλλοτριων  οφειλην 
ομολογουντος.

Και υπερηρθη, φησιν, Εζεκιας κατ’ οφθαλμους παντων των εθνων. 
Ο δια πραξεως και θεωριας κατορθωσας εις ακρον την αρετην και την 
γνωσιν κατα τον Εζεκιαν, εικοτως υπεραιρεται παντων των εθνων· 
των τε σαρκικων και διαβεβλημενων λεγω παθων υπερανω κατα την 
πραξιν γενομενος, ( 484) και των φυσικων λεγομενων σωματων. Και 
απλως, ινα συνελων ειπω, παντων των υπο αισθησιν ειδων, κατα την 
θεωριαν τους εν αυτοις παντας γνωστικως διαπερασας λογους· εθνων 
και αυτων τη Γραφη τροπικως ονομαζομενων, δια το προς την ψυχην, 
και τον νουν κατα φυσιν αλλοφυλον· απερ μη πολεμουντα τον νουν, 
πολεμεισθαι παντελως ο Θεος ου προσεταξεν. Ου γαρ τοις εξω περι 
την  αισθησιν  πολεμειν  επεταγημεν  κτισμασιν,  αλλα  τοις  εν  ημιν 
αυτοις παρα φυσιν κατα την γην της καρδιας οικουσι της ατιμιας αει 
διαμαχεσθαι παθεσιν εκελευθημεν, εως αν εξολοθρευσωμεν αυτους 
εξ  αυτης·  και  κατασχωμεν μονοι  την γην,  ασαλευτον μενουσαν τη 
αναιρεσει των αλλοτριων παθων. Διο και τετηρημενως, κατα μεν τον 
τοπον  της  εισφορας  των  δωρων  του  Θεου,  και  των  δοματων  του 
βασιλεως, ουχ απλως η Γραφη, Παντες εφερον, ειπεν, δωρα τω Θεω, 
και δοματα τω βασιλει· αλλα, πολλοι· τουτεστιν, ου παντα τα εθνη, 
αλλα πολλα εθνη· δηλουντος ενευθεν, οτι εισι λεγομενα εθνη, εξ ων 
ουδεν τω Θεω, η τω βασιλει προσαγεται. Τα γαρ συμπληρουντα την 
των γεγονοτων φυσιν  κτισματα,  μονα φερειν  εικοτως φησιν  τω τε 
Θεω  δωρα,  τους  εν  αυτοις  θειοτερους,  καθ’  ους  και  εκτισθησαν 
λογους, ως εκ Θεου γεγενημενα· και δοματα τω βασιλει, τους οικειους 
αυτων  και  κατα  φυσιν  δηλονοτι  νομους,  ως  δι’  αυτον  [marg.  τον 
ανθρωπον  δηλονοτι]  υποσταντα·  καθ’  ους  ρυθμιζομενος  ο 
ανθρωπινος νους,  τους συνεκτικους της αρετης συνιστησι  τροπους· 
αλλ’  ουχι των εκ Θεου μη γεγονοτων εν ημιν εθνων, λεγω δε των 



παθων, παρυποστασις προσφερει Θεω η ανθρωποις· διοτι ουκ εκ Θεου 
γεγενηται. Εξ ημων γαρ της θειας παρακουσαντων εντολης, αλλ’ ουκ 
εκ Θεου τα παθη της ατιμιας εσχε την γενεσιν· εξ ων ουδεις ουδαμως 
ουδεν  προσφερει  Θεω,  μη  εχοντων  το  συνολον  λογον  σοφιας  η 
γνωσεως· ατε της σοφιας αποβολη και της γνωσεως παρυποσταντα.

Κατα δε τον τοπον του, Και επηρθη κατ’ οφθαλμους παντων των 
εθνων,  του  Λογου  δηλουντος,  ως  ο  την  απαθειαν  καθαπερ 
Ιερουσαλημ οικειν δια των κατα την πραξιν πονων λαχων, και πασης 
της καθ’ αμαρτιαν απηλλαγμενος οχλησεως, και μονην ειρηνην και 
πραττων και λαλων και ακουων και λογιζομενος, μετα το δεξασθαι 
δια  της  φυσικης  θεωριας  την  φυσιν  των  ορατων,  τους  εν  αυτη 
θειοτερους  καθαπερ  δωρα  τω  Κυριω,  δι’  αυτου  προσκομιζουσαν, 
λογους·  και  τους  εν  αυτη  νομους,  αυτω  καθαπερ  βασιλει  δοματα 
φερουσαν, κατ’ οφθαλμους επαιρεται παντων των εθνων, υπερανω 
γινομενος,  παντων  δηλονοτι  των  τε  κατα  την  σαρκα  παθων  δια 
πραξεως,  των  τε  φυσικων  σωματων,  και  των  υπο  την  αισθησιν 
απαντων ειδων δια της θεωριας, τους εν αυτοις πνευματικους διαβας 
λογους τε και  τροπους·  ουτως νενοηται μοι  και  το,  Εφερον πολλοι, 
αλλ’ ου παντες· τουτεστι, τα εκτος εθνη, ηγουν κτισματα· αλλ’ ου τα 
εντος  ημων  εθνη,  ηγουν  παθη.  Παντα  γαρ  τα  συμπληρουντα  τον 
κοσμον κτισματα, (  485) Θεον υμνει και δοξαζει φωναις αλαλητοις· 
και ο εκεινων υμνος, ημετερος γινεται· Δι’ ων εγω το υμνειν λαμβανω, 
φησι Γρηγοριος ο μεγας της θεολογιας επωνυμος.

Ουκουν η αγια Γραφη, καθως δεδεικται,  πασιν ανετον προθεισα 
τοις  βουλομενοις  σωθηναι,  το  εαυτης  βουλημα,  ενι  προσωπω 
παντελως  εαυτην  ου  συνεκλεισεν.  Εκαστος  γαρ  δυναται  Εζεκιας 
γενεσθαι, τον Εζεκιαν κατα πνευμα μιμουμενος· και δια προσευχης 
βοησαι  προς  τον  Θεον,  και  εισακουσθηναι·  και  δεξασθαι  αγγελον· 
λεγω  δε  σοφιας  μειζονος  λογον  και  γνωσεως,  εν  καιρω  της  των 
πονηρων δαιμονων επαναστασεως· και εκτριψαι παντα δυνατον και 
πολεμιστην και αρχοντα και στρατηγον· τουτεστι, τας εμπαθεις της 
επιθυμιας και θυμου κινησεις·  και των αισθητων την προσπαθειαν· 
και  τον,  καθαπερ  στρατηγον,  επινοουντα  τους  καθ’  αμαρτιαν 
τροπους, λογισμον· και ουτως εν ειρηνη γενεσθαι δια της απαλλαγης 
των παθων, και σχολασαι τη των οντων θεωρια, και δεξασθαι τους 
συνεκτικους  της  γνωσεως  λογους  καθαπερ  δωρα,  και  τους  των 
αρετων συστατικους τροπους καθαπερ δοματα, προς τε δοξαν Θεου 



και  προκοπην  εαυτου,  παρα  πασης  αυτω  προσφερομενους  της 
κτισεως·  και  μετα  τουτο  πρεποντως  κατ’  οφθαλμους  υπεραρθηναι 
παντων των εθνων· τουτεστιν, υπερανω παντων των παθων κατα την 
αρετην,  και  παντων  των  κτισματων  γενεσθαι  κατα  γνωσιν·  και 
φυλαξαι δια μετριοφροσυνης την χαριν της σωτηριας, και μη παθειν 
τα τουτοις κατα Γραφην επομενα.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Τινες οι λογοι, και τινες οι τροποι της κτισεως.
β΄. Τριων τουτων ενεκεν εγκατεσπειρεν ο Θεος τη ορωμενη φυσει 

λογους πνευματικους και τροπους αγωγης αστειας· ωστε κηρυττεσθαι 
τον Ποιητην των κτισματων, και ωστε τον ανθρωπον τοις κατα φυσιν 
θεσμοις τε και τροποις παιδαγωγουμενον, ευρειν ευμαρως την προς 
αυτον αγουσαν της δικαιοσυνης οδον·  και ινα μηδεις των απιστων, 
προφασιν απολογιας εχη την αγνοιαν.

γ΄. Μεσα Θεου και ανθρωπων εισι τα αισθητα και τα νοητα· ων 
υπερανω  γινεται  χωρων  προς  Θεον  ο  ανθρωπινος  νους·  τοις  μεν 
αισθητοις κατα την πραξιν μη δουλουμενος· τοις νοητοις δε κατα την 
θεωριαν μηδολως κρατουμενος.

δ΄. Οτι κατηγορος η κτισις γινεται, φησι, των ασεβων ανθρωπων· 
δια μεν των εν εαυτη λογων τον εαυτης κηρυττουσα Ποιητην· δια δε 
των  εν  αυτη  κατ’  ειδος  εκαστον  φυσικων  νομων  προς  αρετην 
παιδαγωγουσα τον ανθρωπον.  Οι  μεν ουν λογοι  εν τη συνοχη της 
μονιμοτητος του καθ’ εκαστον ειδους γνωριζονται· οι δε νομοι, εν τη 
ταυτοτητι φαινονται της του καθ’ εκαστον ειδους φυσικης ενεργειας· 
οις μη επιβαλλοντες κατα την εν ημιν νοεραν δυναμιν, (488) την τε 
των  οντων  ηγνοησαμεν  αιτιαν,  και  πασι  τοις  παρα  φυσιν 
προστετηκαμεν παθεσι.

ε΄.  Ο  ανθρωπος  τους  πνευματικους  των  ορωμενων  λογους 
κατανοων  διδασκεται,  ως  εστι  των  φαινομενων  Ποιητης·  την  του 
οποιος εστιν εννοιαν, ως ανεφικτον αφεις ανεξεταστον. Την γαρ οτι 
Ποιητης,  αλλ’  ουχ οποιος εστιν ο Ποιητης ορωμενη σοφως η κτισις 
παρεχει καταληψιν. Διοπερ δωρα μεν κεκληκεν η Γραφη τους λογους 
των ορωμενων, ως της κατα παντων δεσποτειας μηνυτικους· δοματα 
δε, τους φυσικους αυτων νομους, δι’ ων οποιον τι των οντων εκαστον 
υπαρχει κατ’ ειδος γνωριζομενον διδασκει τον ανθρωπον, αλλοτριω 
νομω μη παραφθειρειν τον κατα φυσιν.



στ΄. Αλλη θεωριας περι των δωρων μεταβολη.
ζ΄.  Κατα  δωρεαν  φησι  την  Θεον  ειληφαμεν  πιστιν,  γνωσιν 

υπαρχουσαν  αμεσως  περι  Θεον  ιδρυμενην·  ητις  αναποδεικτον  εχει 
την επιστημην. Ελπιζομενων γαρ εστιν υποστασις πραγματων, ουπω 
γνωσει των οντων τινος περιληφθεντων.

η΄.  Αρετης μεν προεισφερεται  πιστις,  φησιν·  αρετη δε,  γνωσεως· 
πιστεως δε, παντελως ουδεν. Αρχη γαρ των εν ανθρωποις καλων η 
πιστις· ης ουδεν παρ’ ημων προεισαγεσθαι πεφυκεν.

θ΄. Ουδεν φησιν εστιν πιστεως ισοστασιον. 
ι΄. Ο πιστος δηλονοτι και πνευματικος.
ια΄.  Συνηγορους  της  εις  τον  Θεον  πιστεως  τους  των  οντων  ο 

γνωστικος  νους  δεχεται  λογους  φησιν,  αλλ’  ου  ποιητικους  της 
πιστεως. Ουκ εισι γαρ αρχη της πιστεως οι λογοι των γεγονοτων· επει 
και  περιγραπτον εσται  το  πιστευομενον.  Ου γαρ η  προς  αποδειξιν 
αρχη  γνωσει  περιλαμβανεται,  τουτο  δηλαδη,  γνωσει  κατα  φυσιν 
υπαρχει περιληπτον. 

ιβ΄. Ουρανου νομος εστι, το κατα κυκλον ωσαυτως φερεσθαι, παρ’ 
ου λαμβανει  την εν τω καλω παγιαν κινησιν ο γνωστικος,  περι  το 
ταυτον της αρετης την ουρανου μιμουμενος αεικινησιαν.

ιγ΄.  Ηλιου νομος εστι  φυσικος,  το  ταις  μεταβασεσιν  εργαζεσθαι 
την  χρονων  διαφοραν·  παρ’  ου  λαμβανει,  το  προς  τας  διαφορους 
αρμοζεσθαι συμβασεις ο γνωστικος, λογω φυλαττων της αρετης την 
λαμπροτητα, μηδενι των αβουλητως συμβαινοντων αμαυρουμενην.

ιδ΄.  Αετου  νομος  εστι  φυσικος,το  δεχεσθαι  κατα  της  κορης  του 
ηλιου την ακτινα προσβαλλουσαν· πρ’ ου λαμβανει κατα γνωμην ο 
γνωστικος, δια παντος τω θειω φωτι τον νουν εναστραπτεσθαι.

ιε΄ Τι διδασκεται κακ του φυσικου νομου των ελαφων ο γνωστικος, 
την οντων φυσιν διασκεπτομενος.

ιστ΄. Τι κακ της δορκαδος και του ορνεου κατα μιμησιν λαμβανων, 
αναλωτον φυλαττει την αρετην, ο κατα πραξιν την οδον τεμνων την 
γνωσεως.

(489)  ιζ΄  Ποιον  διδασκεται  καλον  ο  τα  θεια  φιλοσοφων,  την 
φυσικην  του  λεοντος  θεωριαν  εις  εαυτον  κατα  γνωμην  λογικως 
μεταφερων.

ιη΄.  Πως δει  μιμουμενον  τον  οφιν  και  την περιστεραν  γενεσθαι 
φιλοσοφον.

ιθ΄. Τι κακ της τρυγονος ωφελεισθαι δυναμεθα.



κ΄.  Ο  προς  τον  εαυτου  νομον,  τους  των  οντων  κατα  μιμησιν 
μεταφερων νομους,  εναρετος, λογιζων των εστερημενων λογου την 
κινησιν· ο δε τον εαυτου προς τους νομους των αλλων κατα μιμησιν 
μεταβαλλων,  εμπαθης,  προς  αλογιαν  εκφερων  του  λογου  την 
δυναμιν.

κα΄. Αλλη θεωρια περι των δωρων, αγαθοτητος θειας αποδεικτικη.
κβ΄. Σωματα λεγει φυσικα, παντα τα υπο γενεσιν και φθοραν.
κγ΄.  Καλη παρατηρησις,  οτι  δει  μη την κτισιν πολεμεισθαι  παρ’ 

ημων, ης εστι δημιουργος ο Θεος, αλλα τας επ’ αυτη των εν ημιν κατ’ 
ουσιαν δυναμεων ατακτους και παρα φυσιν κινησεις και ενεργειας.

κδ΄.  Πρακτικη  φιλοσοφια,  τον  πρακτικον,  φησιν,  υπερανω  ποιει 
των παθων· η θεωρια δε τον γνωστικον και υπερανω των ορωμενων 
καθιστησιν, αναβιβασασα τον νουν προς τα συγγενη νοητα.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΒ΄ .
"Και  ου  κατα  το  ανταποδομα  ο  ανταπεδωκεν  αυτω  ο  Θεος 
ανταπεδωκεν  Εζεκιας·  αλλ’  υψωθη  η  καρδια  αυτου,  και 
εγενετο επ’ αυτον οργη, και επι Ιουδαν και επι Ιερουσαλημ· και 
εταπεινωθη Εζεκιας απο του υψους της καρδιας αυτου, και οι 
κατοικουντες Ιερουσαλημ· και  ουκ επηλθεν επ’  αυτους οργη 
Κυριου εν ταις ημεραις Εζεκιου. " Τι το ανταποδομα εστι, και τα 
εξης;
Αποκρισις.
Επειδη  γαρ  μετα  πολλας  και  διαφορους  ευεργεσιας,  ας  κατα 

καιρους ο Θεος χορηγησας τω Εζεκια,  διεσωσεν εκ πασης αναγκης 
αυτον λυτρωσαμενος και περιστασεως· αυτος δε την ολην τω Θεω της 
σωτηριας, ως εχρην, ουκ ανεθετο χαριν· αλλ’ ηψατο τις αυτου μωμος 
ανθρωπινος,  και των κατορθωματων επεμερισατο δυναμιν·  εικοτως 
κατα το ανταποδομα ο ανταπεδωκεν αυτω ο Θεος, ουκ ανταπεδωκεν 
Εζεκιας.  Ου  γαρ  αντεσηκωσε  τω  μεγεθει  των  επ’  αυτω  θειων 
κατορθωματων ευγνωμονως την ευχαριστιαν· αλλ’ υψωθη η καρδια 
αυτου,  μη  διαδρας  το  νοσημα  της  επ’  αρετη  και  γνωσει  φυσικης 
οιησεως.

Και εγενετο επ’ αυτον οργη, και επι Ιουδαν και επι Ιερουσαλημ. 
Οργη  Θεου  εστι,  κατα  μιαν  επιβολην,  η  των  παιδαγωγουμενων 
επιπονος  αισθησις·  επιπονος  δε  καθεστηκεν  αισθησις,  η  των 
ακουσιων  πονων  επαγωγη·  δι’  ης  τον  επ’  αρετη  και  (492)  γνωσει 



φυσιουμενον  νουν  ο  Θεος  πολλακις  αγει  προς  συστολην  και 
ταπεινωσιν·  αυτον  εαυτου  γενεσθαι  διδους  επιγνωμονα,  και  της 
οικειας  ασθενειας  συνιστορα·  ης  επαισθομενος,  το  ματαιον  οιδημα 
της καρδιας αποτιθεται· φησι γαρ μετα το γενεσθαι την οργην· Και 
εταπεινωθη Εζεκιας απο του υψους της 

καρδιας αυτου, και οι κατοικουντες Ιερουσαλημ· και ουκ επηλθεν 
επ’ αυτους οργη Κυριου εν ταις ημεραις Εζεκιου. 

Η παλιν οργη Κυριου εστιν, η ανακωχη της των θειων χαρισματων 
χορηγιας·  ητις,  συμφεροντως  επι  παντα  γινεται  νουν  υψηλον  και 
μετεωρον,  και  τοις  δοθεισιν  αυτω  θεοθεν  καλοις  ως  επ’  ιδικοις 
κατορθωμασι μεγαλαυχουμενον. Αξιον δε εστιν επιστησαι, και ιδειν, 
τι δηποτε μη επι μονον τον Εζεκιαν υψωθεντα την καρδιαν ηλθεν η 
οργη, αλλα και επι Ιουδαν και επι Ιερουσαλημ. Τουτο μαλιστα πεισει 
τους τω γραμματι μονω της Γραφης φιλοπονως παρακαθημενους, οτι 
χρη τους φιλοθεους περι την πνευματικην θεωριαν των γεγραμμενων 
την  πασαν ποιεισθαι  σπουδην,  ειπερ  ο  της  αληθειας  λογος  αυτοις 
παντων  εστι  τιμιωτερος.  Ει  γαρ  μονω  τω  γραμματι  στοιχησομεν, 
πολλακις, ως εικος, αδικιαν της θειας καταψηφισομεθα κρισεως, τω 
αμαρτησαντι  συγκολαζουσης  αδικως τους μηδαμως αμαρτησαντας· 
και πως αληθης ο φασκων εσται λογος, Ουκ αποθανειται πατηρ υπερ 
υιου,  ουτε  υιος  υπερ  πατρος.  Εκαστος  εν  τη  αμαρτια  αυτου 
αποθανειται;  και,  Συ αποδωσεις εκαστω κατα τα εργα αυτου, προς 
Θεον παρα του Δαβιδ λεγομενον.

Και  υψωθη,  φησιν,  η  καρδια  Εζεκιου·  και  ουκ  επηγαγε,  Και  η 
καρδια των οικουντων Ιερουσαλημ και Ιουδαν· πως ουν συνεκολασε 
τω αιτιω τους αναιτιους, κατ’ αυτους εκεινους συνιδειν ουκ εχω. Λεγει 
γαρ· Και υψωθη η καρδια Εζεκιου, και εγενετο επ’ αυτον οργη, και επι 
Ιουδαν  και  επι  Ιερουσαλημ·  περι  ων  ου  γεγραφεν  ο  Λογος,  οτι 
υψωθησαν. Ουκουν επειδη αμηχανος η λυσις των απορουμενων τοις 
προεστηκοσι του γραμματος, και το ρητον της διανοιας προκρινουσιν, 
επι  την  πνευματικην  των  γεγραμμενων  κατανοησιν  ελθωμεν,  και 
ευρησομεν  ακμητι,  την  τω γραμματι  κεκαλυμμενων την  αληθειαν, 
φωτος δικην τοις φιλαληθεσι προλαμπουσαν. 

(493)  Πας  τοιγαρουν  γνωστικος  και  φιλοσοφος  νους,  και  τον 
Ιουδαν  εχει,  και  την  Ιερουσαλημ·  τον  μεν  Ιουδαν,  εις  τον  κατ’ 
εξομολογησιν τροπον πνευματικως λαμβανομενον·  ηγουν,  την εξιν 
της μετανοιας, μετα των αυτης συνεκτικων λογισμων τη προκοπη της 



κατα νουν αναβασεως πρακτικως συναυξανουσαν. Εξομολογησις γαρ 
Ιουδας  ερμηνευεται.  Την  δε  Ιερουσαλημ,  εις  την  ειρηνικην  της 
αληθειας εξιν, μετα των συμπληρουντων αυτην θειων θεωρηματων 
αλληγορικως νοουμενην. Και συντομως ειπειν, την μεν Ιουδαιαν, ως 
πρακτικην,  εχει  φιλοσοφιαν·  την  δε  Ιερουσαλημ,  θεωρητικην 
μυσταγωγιαν. Οπηνικα ουν δια της θειας χαριτος ο φιλοσοφος νους, 
κατα  τε  την  πρακτικην  και  την  θεωρητικην  φιλοσοφιαν,  πασαν 
αντικειμενην αρετη τε και γνωσει διακρουσαμενος δυναμιν, τελειως 
το κατα των πνευματων της πονηριας αναδησεται κρατος, και μη την 
δεουσαν ευχαριστιαν αναθηται τω αιτιω της νικης Θεω· αλλ’ υψωθη 
την καρδιαν, εαυτον του παντος κατορθωματος ηγησαμενος αιτιον, 
τηνικαυτα  ως  μη  ανταποδους  τω  Θεω  κατα  το  ανταποδομα  ο 
ανταπεδωκεν αυτω, δεχεται ου μονον αυτος γινομενην επ’ αυτον την 
οργην  της  εγκαταλειψεως,  αλλα  και  Ιουδας  και  Ιερουσαλημ· 
τουτεστιν, η της πραξεως εξις και της θεωριας· παθων ατιμιας ευθεως 
συγχωρησει  Θεου  κατεπανισταμενων  της  πραξεως,  και  την  τεως 
καθαραν  μολυνοντων  συνειδησιν·  και  ψευδων  εννοιων 
συνεπιπλεκομενων  τη  θεωρια  των  οντων,  και  την  τεως  ορθην 
διαστρεφουσων δοξαν της γνωσεως.

Θειος γαρ ως αληθως ορος τε και νομος κατα Προνοιαν ενυπαρχει 
τοις  ουσι,  παιδευεσθαι  δια  των  εναντιων  επιτρεπων  προς 
ευγνωμοσυνην,  τους  επι  κρειττοσι  φανεντας  αγνωμονας·  και  την 
πειραν  των  αντικειμενων,  της  των  καλων  κατορθωτικης  θειας 
επιγνωσιν ποιεισθαι δυναμεως· ως αν μη παντελως επι τοις αμεινοσιν 
ακαθαιρετον παρα της Προνοιας εχειν συγχωρηθεντες, την οιησιν, εις 
την  αντιθεον  της  υπερηφανιας  διαθεσιν  κατολισθησωμεν·  εαυτων 
κατα  φυσιν,  αλλ’  ουκ  επικτητον  χαριτι  την  της  αρετης  και  της 
γνωσεως κτησιν ειναι νομιζοντες· και ευρεθωμεν τω καλω, προς την 
του κακου χρωμενοι γενεσιν· και δι’ ων εδει πλεον διασφιγχθεισαν εν 
ημιν  ασαλευτον  μενειν  την  θειαν  επιγνωσιν,  δι’  εκεινων,  ως  ουκ 
ωφελον, την ταυτης νοσησαντες αγνοιαν.

Ο  γαρ  οιομενος  εαυτον  κατειληφεναι  το  τελος  της  αρετης, 
ουδαμως επιζητησει  λοιπον την πηγαιαν των καλων αιτιαν·  εαυτω 
μονω περιγραψας την της εφεσεως δυναμιν· αυτον της σωτηριας τον 
ορον,υφ’ εαυτου φημι δε τον Θεον, ζημιουμενος. Ο δε της εαυτου περι 
τα  καλα  φυσικης  συναισθομενος  πενιας,  ου  παυεται  προτροπαδην 
τρεχειν προς τον δουναι δυναμενον της ενδειας την πληρωσιν.



Γινεται τοινυν δικαιως επι τον υψηλοφρονα νουν οργη· τουτεστιν, 
εγκαταλειψις· ηγουν η του διοχληθηναι αυτον κατα τε την πραξιν, ως 
Ιουδαιαν· κατα τε την θεωριαν, ως Ιερουσαλημ, υπο δαιμονων (496) 
συγχωρησις· ινα λαβη της εν εαυτου φυσικης ασθενειας συναισθησιν· 
της δε σκεπουσης αυτον, και το παν κατορθουσης των αγαθων θειας 
δυναμεως  τε  και  χαριτος,  την  επιγνωσιν·  και  ταπεινωθη,  πορρω 
παντελως  εαυτου  το  αλλοτριον  και  παρα  φυσιν  υψος  ποιουμενος· 
ωστε  μη  επελθειν  επ’  αυτον  την  αλλην  οργην  της  των  δοθεντων 
χαρισματων αφαιρεσεως ητις επι τον Εζεκιαν ουκ επηλθεν, ευθεως εκ 
της  επ’  αυτον  γενομενης  πρωτης  οργης,  ηγουν  εγκαταλειψεως, 
ταπεινωθεντα,  και  γενομενον  της  του  παρεχοντος  τα  καλα 
συναισθησεως· φησι γαρ μετα το, Και εγενετο επ’ αυτον οργη, και επι 
Ιουδαν, και επι Ιερουσαλημ· Και ουκ επηλθεν επ’ αυτους οργη Κυριου 
εν ταις ημεραις Εζεκιου· η αλλη δηλονοτι οργη, της των χαρισματων 
αφαιρεσεως·  δια  το  την  πρωτην  εγκαταλειψιν,  της  καλης 
επιγνωμοσυνης αυτω γενεσθαι διδασκαλον. Ο γαρ μη σωφρονισθεις 
τω  πρωτω  ειδει  της  οργης,  ηγουν  εγκαταλειψεως,  ελθειν  προς 
ταπεινωσιν, την αλλην δεχεται σαφως επ’ αυτον ερχομενην οργην, 
αφαιρουμενην  αυτου  την  των  χαρισματων  ενεργειαν,  και  ερημον 
αυτον καθιστωσαν της τεως φρουρουσης δυναμεως. Και αφελω τον 
φραγμον αυτου, φησι περι του αγνωμονος Ισραηλ ο Θεος λεγων· Και 
εσται  εις  διαρπαγην·  και  καθελω  τον  τοιχον  αυτου,  και  εσται  εις 
καταπατημα· και ανησω τον αμπελωνα μου, και ου μη τμηθη, ουδε μη 
σκαφη·  και  αναβησεται  εις  αυτον  ως  εις  χερσον  ακανθα·  και  ταις 
νεφελαις εντελουμαι, του μη βρεξαι επ’ αυτον· καθαπερ αλληγορειται 
παθων και Σαουλ ο πρωτος του Ισραηλ βασιλευς. Εκεινος γαρ αμα τη 
βασιλεια  λαβων  δια  του  χρισματος  και  της  προφητειας  την  χαριν, 
επειδη ταυτην μη εφυλαξεν, οργην δεχεται πρωτην, την του πονηρου 
πνευματος  ενεργειαν·  ης  μηδεμιαν  λαβων  συναισθησιν,  τη  αλλη 
ταμιευθεις  οργη,  συγκατεληξε·  πασης  δια  την  ανοιαν  γυμνος  προ 
θανατου θεοσεβειας γενομενος. Και δηλοι τουτο παθων, πρωτον μεν 
υπο του δαιμονος ενεργουμενος· ειθ’ υστερον προς αυτους αυτομολων 
εκουσιως δια της εγγαστριμυθου τους δαιμονας· και ισως τοις αθεοις 
την της μαντειας, τοις δαιμοσιν, επιτελων τελετην.

Ουκουν επειδη τον Εζεκιαν εις τον φιλοσοφον ελαβομεν νουν· την 
δε Ιουδαιαν, εις την πραξιν· την δε Ιερουσαλημ, εις την θεωριαν, οταν 
τι  καθ’  οιονδηποτε  τροπον  τον  νουν  πεπονθεναι  νοησωμεν,  τω 



τοιουτω νοι την τε πρακτικην αυτου και την θεωρητικην δυναμιν κατα 
τους συνεκτικους αυτων λογους, συμπεπονθεναι παντως πιστευομεν. 
Ου γαρ εστι δυνατον παθειν το υποκειμενον, των εν υποκειμενω μη 
συμπασχοντων.

Καλως ουν τω ρητω της Γραφης συμφερεται της θεωριας ο λογος, 
μη  φερων  διαβολην  τη  θεια  ψηφω  των  κριματων,  μηδε  αλλης 
ανατροπην  ποιουμενος  εντολης.  Μη  μονος  γαρ  κατα  την 
αποδοθεισαν  του  λογου  θεωριαν  Εζεκιας·  τουτεστι  νους,  υψουται 
μεγαλοφρονων, επι τοις κατορθωμασι,  μη συνυψουμενων αυτω της 
Ιουδαιας και της Ιερουσαλημ· (497) ηγουν, πραξεως και θεωριας· οτι 
μηδε  πεφυκασι  τουτο  πασχειν,  καθ’  εαυτας  υποστατικως  μη 
θεωρουμεναι·  και  επι  μονον  τον  Εζεκιαν·  τουτεστι,  τον  νουν,  ου 
γινεται η οργη· αλλα και επι Ιουδαν και Ιερουσαλημ. Η γαρ πραξις και 
η θεωρια, τω νω κατα τι μολυνομενω, παντως συχχραινονται και μη 
ουσαι [Ιeg. ως και ουσαι] της προς οργην αιτιας συμμετοχοι.

Γενωμεθα  τοινυν  και  ημεις  της  των  γεγραμμενων  εννοιας  [al. 
αιτιας]. Καν γαρ εκεινοις συνεβη τυπικως κατα την ιστοριαν, αλλα δι’ 
ημας εγραφη προς νουθεσιαν πνευματικην, οις διαπαντος συμβαινει 
τα  γεγραμμενα  νοητως,  της  αντικειμενης  καθ’  ημων  αει 
παραταττομενης δυναμεως· ινα πασαν, ει δυνατον, προς τον νουν την 
Γραφην  μεταβιβασαντες,  αυτον  [marg.  τον  νουν  δηλονοτι]  μεν 
φωτισωμεν  τοις  θειοις  νοημασι·  το  δε  σωμα,  τοις  των  νοηθεντων 
θειοτερων  λογων  τροποις  φαιδρυνωμεν·  αρετης  αυτο  ποιουντες 
λογικον εργαστηριον, τη αποβολη των εμφυτων παθων.

Πας  ουν  θεοφιλης  και  εναρετον  ανθρωπος,  κατα  τον  Εζεκιαν 
γνωστικως το  κατα δαιμονων διαζωσαμενος  κρατος,  ει  γενηται  τις 
αυτω προσβολη πνευματων πονηρων, αορατως κατα νουν προς αυτον 
συμπλεκοντων τον πολεμον, και δια προσευχης δεξηται θεοθεν αυτω 
πεμπομενον  αγγελον·  λεγω  δε  σοφιας  λογον  μειζονα·  και  πασαν 
εκτριψας διασκεδαση του διαβολου την φαλαγγα,  και  της τοιαυτης 
νικης τε και σωτηριας αιτιον τον Θεον μη επιγραψηται· αλλ’ εαυτω 
την ολην αναθηται νικην· ο τοιουτος ουκ ανταπεδωκε τω Θεω κατα το 
ανταποδομα αυτου· μη εξισωσας τω μεγεθει της σωτηριας, το πληθος 
της ευχαριστιας· μηδε τη ευεργεσια του σωσαντος, αντιμετρησας, την 
οικειαν διαθεσιν.  Ανταποδοσις γαρ εστιν,  η  προς τον σωσαντα του 
σωθεντος  δι’  εργων αντιμετρουμενη διαθεσις·  αλλ’  υψωσεν εαυτου 
την καρδιαν, εφ’ οις ελαβε χαρισμασι μεγαλοφρονων, ως μη λαβων· ο 



τοιουτος  ενδικως  δεχεται  γινομενην  επ’  αυτω  την  οργην, 
συγχωρουντος του Θεου τω διαβολω νοητως αυτω συμπλακηναι, και 
τους κατα την πραξιν παρασαλευσαι τροπους της αρετης,  και τους 
κατα θεωριαν διαυγεις επιθολωσαι λογους της γνωσεως· ινα μαθων 
την οικειαν ασθενειαν, επιγνω την μονην δυναμιν την τα παθη ημιν 
καταπαλαιουσαν· και ταπεινωθη μετανοησας, τον ογκον αποβαλων 
της  οιησεως·  και  τον  Θεον  ιλεωσηται,  και  αποστρεψη  την 
επερχομενην  τοις  μη  μετανοουσιν  οργην,  την  αφαιρουμενην  την 
φρουρουσαν  την  ψυχην  χαριν,  και  ερημον  καταλιμπανουσαν  τον 
αγνωμονα νουν.

Ημερας δε του βασιλεως Εζεκιου τυχον προσηγορευσεν η Γραφη, 
τους  διαφορους  φωτισμους,  ους  δεχεται  πας  ευσεβης  και  φιλοθεος 
νους, επιβαλλων τη θεωρια των γεγονοτων προς κατανοησιν της δια 
παντων ποικιλως μηνυομενης σοφιας. Οις εως η πραξις και η θεωρια 
ρυθμιζεται, στερησις αρετης και γνωσεως αυταις ου πεφυκε γινεσθαι· 
του ηλιου της δικαιοσυνης εν τω τοιουτω νοι δια της ιδιας ανατολης 
τας τοιαυτας ημερας δημιουργουντος.

(500) ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Τι εστιν οργη Θεου;
β΄.  Πως  και  κατ’  αλλον  τροπον  η  οργη  του  Κυριου  νοηθηναι 

δυναται;
γ΄. Τους τω γραμματι μονω στοιχουντας. 
δ΄. Οτι τον επαιρομενον επι πραξει, παθων ατιμια διαδεχεται· τον 

δε επι γνωσει υψουμενον, περι την αληθη θεωριαν πταιειν η δικαια 
κρισις συγχωρει.

ε΄.  Ορον και νομον ενυπαρχοντα θειως τοις ουσι λεγει,  την των 
οντων  συνεκτικην  προνοιαν,  κατα  κρισιν  δικαιαν  τη  σπανει  των 
αγαθων παιδευουσαν προς ευγνωμοσυνην, τους επι τη αφθονια των 
αγαθων,  προς  τον  αυτης  χορηγον  φανεντας  αγνωμονας·  δια  των 
εναντιων αυτους προς συναισθησιν αγουσαν της του χαριζομενου τα 
καλα διαγνωσεως· η επ’ αρετη γαρ και γνωσει οιησις απαιδαγωγητος 
μενουσα,  το  της  υπερηφανιας  γενναν  πεφυκε  νοσημα,  το  την 
αντικειμενην τω Θεω φερον διαθεσιν.

στ΄.  Ο  την  αποριαν  φησιν  αρετης  διαγνους,  ουδεποτε  του  κατ’ 
αυτην παυεται δρομου, ινα μη ζημιωθη αυτην της αρετης την αρχην 
και  το  τελος,  τον  Θεον λεγω,  περι  εαυτον στησας την  κινησιν  της 



εφεσεως·  και  λαθη νομιζων επειληφθαι της τελειοτητος,  υπομενων 
του  αληθως  οντος  την  εκπτωσιν·  προς  οπερ  επειγεται  πασα 
σπουδαιου κινησις.

ζ΄. Οτι προς ασεβειαν, φησι, πρηνης καθεστηκεν οδος, η περι την 
ζημιαν των αρετων αναισθησια. Ο γαρ εθισας αυτον δια τας ηδονας 
της  σαρκος  Θεου  παρακουειν,  και  αυτον  αρνησεται  τον  Θεον 
καλουσης προφασεως, Θεου την της σαρκος ζωην προτιμων, ης και 
μονας τας ηδονας των θειων κρειττους εσχηκε θεληματων.

η΄. Υποκειμενον λεγει τον νουν, ως αρετης και γνωσεως δεκτικον· 
εν υποκειμενω δε, την πραξιν και την θεωριαν, αιτινες προς τον νουν 
συμβεβηκοτων  λογον  εχουσι·  δια  κατα  παντα  τροπον  και 
συμπασχουσι πασχοντι, την αυτου ποιαν κινησιν αρχας της οικειας 
αλλοιωσεως εχουσαι.

θ΄. Της λεγουσης υιον υπερ πατρος μη αποθανειν.
ι΄. Τα εμφυτα παθη του σωματος λογω μεν κυβερνωμενα ουκ εχει 

διαβολην·  κινουμενα  δε  τουτου  χωρις  φερει  διαβολην.  Τουτων  ουν 
λεγει γενεσθαι δειν την αποβολην, ων εμφυτος μεν η κινησις, παρα 
φυσιν δε γινεται πολλακις η χρησις, τω λογω μη κυβερνωμενη.

ια΄. Οργη σωτηριος εστιν, η προς το πολεμεισθαι την υψηλοφρονα 
νουν  τοις  παθεσιν  υπο  τωνδαιμονων  θεια  συγχωρησις·  ινα  γνω 
πασχων  ατιμως  επ’  αρεταις  μεγαλαυχουμενος,  τις  ο  τοιουτων 
υπαρχει δοτηρ· η γενηται των αλλοτριων γυμνος, απερ ως μη λαβων 
εχειν ενομιζεν.

ιβ΄.  Τινες  εισιν  αι  ημεραι  Εζεκιου  του  βασιλεως,  εν  αις  ουκ 
επαγεται η οργη.

ιγ΄. Πραξιν λεγει και θεωριαν κατα τον της αναγωγης λογον, την 
Ιουδαιαν και την Ιερουσαλημ.

ιδ΄.  Ηλιος  δικαιοσυνης  ο  Κυριος  και  Θεος,  και  των ολων Σωτηρ 
Χριστος Ιησους.

 (501) ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΓ΄ . 
Παλιν  περι  Εζεκιου  φησι,  "Και  εθαψαν  αυτον  εν  αναβασει 
ταφων υιων Δαβιδ·  και δοξαν και  τιμην εδωκαν αυτω εν τω 
θανατω αυτου πας Ιουδα, και οι κατοικουντες Ιερουσαλημ." Τι 
εστι το, " Εν αναβασει ταφων υιων Δαβιδ, " και τα εξης; 

Αποκρισις.



Δαβιδ  εστι  νοητος  ο  Κυριος  ημων  Ιηδους  Χριστος·  ο  λιθος  ον 
εξουδενωσαν αποδοκιμασαντες οι οικοδομουντες ιερεις των Ιουδαιων 
και  αρχοντες·  ο  γενομενος  εις  κεφαλην  γωνιας·  τουτεστι,  της 
Εκκλησιας. Γωνια γαρ εστιν, η Εκκλησια, κατα την Γραφην. Ως γαρ η 
γωνια  δυο  τοιχων  ενωσις  γινεται,  προς  αλληλους  αυτους 
διασφιγγουσα προς αδιαλυτον συνοχην· ουτω και η αγια Εκκλησια, 
των δυο λαων γεγονεν ενωσις· τους εξ Εθνων και Ιουδαιων καθ’ ενα 
πιστεως λογον αλληλοις συνενουσα, και προς μιαν ενδιασφιγγουσα 
συμπνοιαν· ης ακρογωνιαιος λιθος ο Χριστος, ως κεφαλη του παντος 
σωματος. Εξουδενωσις γαρ ερμηνευομενον δηλοι του Δαβιδ το ονομα· 
ος εστιν ο του Θεου Λογος και Υιος, ο δι’ εμε την δουλικην μορφην 
υποδυς, και γενομενος ονειδος ανθρωπων απιστουντων τη αληθεια, 
και εξουδενωμα [Six. εξουθενημα] λαου πληρους αμαρτιων· ο ποιμην 
ο καλος ο τιθεις την ψυχην αυτου υπερ των προβατων· ο αποκτεινας 
τον  λεοντα  και  την  αρκον·  τον  θυμον  λεγω  και  την  επιθυμιαν 
εξηλωσας της φυσεως· τα σπαραττοντα της εν ημιν κατα τον λογον 
θειας εικονος την μορφην· ο πυρρακης δια το παθημα του θανατου· 
μετα καλλους οφθαλμων, τουτεστι, μετα δοξης των κατα Προνοιαν 
και κρισιν υψηλοτερων λογων· οφθαλμοι γαρ του Λογου, η κρισις αν 
ειη και η προνοια· δι’ ων και πασχων υπερ ημων, ποιειται του παντος 
την επισκοπην· ο του νοητου Γωλιαθ και υπερηφανου·  φημι δε του 
διαβολου,  σφαγευς·  του  πενταπηχυν  εχοντος  την  ηλικιαν,  δια  την 
εμπαθειαν της εν ημιν πενταπλης αισθησεως. Επι τοσουτον γαρ εχει 
το μεγεθος της κατα κακιαν ηλικιας υψουμενον ο διαβολος, εφ’ οσον 
τοις  αισθητοις  εμπαθως  εν  ημιν  η  της  αισθησεως  επεκτεινεται 
δυναμις·  ο  βασιλευς  του  αληθινου  Ισραηλ  και  ορωντος  Θεον·  καν 
Σαουλ,  ο  παλαιος  κατα  τον  νομον  λαος,  μαινεται,  φθονω  δια  την 
απιστιαν  τηκομενος.  Ου  φερει  γαρ  της  προσκαιρου  δοξης  την 
στερησιν· ου αφαιρειται το δορυ και του υδατος τον φακον, Δαβιδ ο 
εμος  βασιλευς  και  διωκομενος·  τουτεστι,  το  κρατος  της  πρακτικης 
αρετης, και την χαριν της γνωστικης θεωριας· και (504) παλιν ταυτα 
κιχρων διδωσι τοις προς αυτον κατα την πιστιν διαβαινουσι, δια τους 
εξ  Ιουδαιων  μελλοντας  κληρονομειν  σωτηριαν,  δεχομενους  της 
βασιλειας το κηρυγμα.

Ουπερ  παλιν  εν  τω  σπηλαιω  προς  την  των  περιττωματων 
αποβολην  καθημενου,  το  της  διπλοιδος  αφαιρειται  πτερυγιον· 
τουτεστι, το υψος της κατα την ηθικην φιλοσοφιαν ευσχημοσυνης· η 



το εν νοημασιν υψηλον της των νομικων συμβολων και αινιγματων 
περιβολης·  ουκ  αξιον  ουτε  μην  δικαιον  κρινας,  εις  φθοραν  τη 
αποχρησει,  τον ως εν σπηλαιω τω αιωνι τουτω, η τω σκοτεινω του 
νομου γραμματι καθημενον λαον των Ιουδαιων· της γηινων οντως και 
φιλοσωματων, και τη φθορα των παρερχομενων περιγραφοντα τας 
θειας των αφθαρτων επαγγελιας,  εχειν  της μυστικης των νομικων 
διαταγματων,  καθαπερ  διπλοιδος  πτερυγιον,  την  νοουμενην 
ευπρεπειαν.

Ουτος εστιν Δαβιδ ο νοητος, ο αληθινος ποιμην και βασιλευς· και 
των  αντικειμενων  αναιρετικος  δυναμεων·  ποιμην  μεν,  των  ετι 
πρακτικην μετερχομενων φιλοσοφιαν, και ποας δικην νεμομενων την 
φυσικην θεωριαν· βασιλευς δε,  των νομοις και λογοις πνευματικοις 
ανακαινισαντων προς το αρχετυπον της δοθεισης εικονος το καλλος· 
και  αυτω  τω  μεγαλω  Βασιλει  των  αιωνων  αμεσως  κατα  νουν 
παρισταμενων,  και  το  απροσιτον  καλλος,  ως  θεμις  ειπειν, 
εσοπτριζομενων.

Υιοι μεν ουν τουτου Δαβιδ τυγχανουσι παντες οι απο του αιωνος 
αγιοι, εξ αυτου γεννηθεντες εν πνευματι. Ταφοι δε τουτων των υιων 
εισιν, αι μνημαι της κατα Θεον αυτων επι γης πολιτειας. Αναβασεις 
δε τουτων των ταφων εισι, το υψος της αυτων περι Θεον γνωσεως και 
αγαπης· ενθα πας Ιουδα, και οι κατοικουντες Ιερουσαλημ θαπτουσιν, 
ενιδρυοντες εν τω κατ’ αξιαν τοπω της μακαριας μονης· οι τε κατα 
πραξιν  τροποι,  και  οι  την  αληθη  θεωριαν  οικουντες  λογοι  της 
γνωσεως·  τον  τοις  ουσιν απασιν  επαινετως αποθανοντα νουν·  τοις 
μεν  αισθητοις,  τη  αποθεσει  της  κατ’  αισθησιν  ενεργειας·  τοις  δε 
νοητοις, τη της νοερας αποπαυσει κινησεως.

Τον  τοινυν  Εζεκιαν  κρατος  Θεου  ερμηνευομενον,  ως  νουν 
κραταιον  περι  πραξιν  και  περι  γνωσιν  λαμπροτατον,  θαπτουσιν 
αποθανοντα·  τουτεστι,  παντων  οντων  κατα  την  γνωμην 
απογενομενον, και προς τον υπερ τα οντα γενομενον· Πας Ιουδα και 
οι  κατοικουντες Ιερουσαλημ·  η κατ’  αρετην πραξις αυτου δηλονοτι, 
και  η  κατα  την  γνωσιν  αληθης  θεωρια·  Εν  αναβασει  ταφων  υιων 
Δαβιδ· εν τω υψει λεγω της των απ’ αιωνος αγιων μνημης· Δεδωκοτες 
αυτω δοξαν και  τιμην·  δοξαν μεν,  ως  παντων υπερ ανω κατα την 
νοεραν  γνωσιν  των  εν  τοις  ουσι  λογων·  τιμην  δε,  ως  παντων 
γενομενω  παθων  καθαρω,  και  της  εν  τοις  ουσι  φυσικων  νομων 
ανευθυνον κατα την αισθησιν κτησαμενω την κινησιν.



Τυχον δε  τις  των σφοδρα φιλοκαλων ερει  φιλοτιμουμενος,  (505) 
δοξαν μεν ειναι, το ακροτατον κατ’ εικονα καλλος· τιμην δε, το καθ’ 
ομοιωσιν  απαραλλακτον  μιμημα·  το  μεν  γαρ,  λογων  πνευματικων 
αληθης πεφυκεν ποιειν θεωρια·  το δε,  πραξις εντολων ακριβης και 
ανοθευτος·  ας  ο  μεγας  εσχηκως Εζεκιας,  εν  αναβασει  ταφων υιων 
Δαβιδ εταφη· ως αν ει τις επι το σαφεστερον λαβων, ειποι, το ρητον, 
αντι του, Εθαψαν αυτον εν αναβασει ταφων υιων Δαβιδ, και εθηκαν 
την μνημην Εζεκιου εν τω υψει της μνημης των απ’ αιωνος αγιων.

Σκοπησωμεν δε, ως ουκ ειρηται, Εν ταφοις Δαβιδ, η, Εν αναβασει 
ταφων Δαβιδ· ασυγκριτος γαρ τοις ουσιν· ουκ ανθρωποις μονον, αλλα 
και αγγελοις· και παντελως αχωρητος, και αυτος ο του Κυριου κατα 
σαρκα λογος, και ο του βιου τροπος· μη οτι γε της απειρου θεοτητος 
αυτου  η  ανεφικτος  εννοια·  ουκουν  αγαπητον  παντι  τω  και  λιαν 
επησθημενω  μεγαλειοτητος·  το,  καν  εν  ταφοις  υιωνΔαβιδ·  η  το 
κρατιστον, εν αναβασει ταφων υιων Δαβιδ [ταφηναι·] εν γαρ ταφοις 
Δαβιδ  ουδεις  φερεται  τη  Γραφη  τεθαμμενος·  μη  οτι  εν  αναβασει 
ταφων Δαβιδ. Του Κυριου και Θεου και Σωτηρος ημων ασυγκριτος, ως 
εφην, κατα παντα και λογον και τροπον, ο κατα σαρκα βιος. Φησι γαρ, 
Εκαλυψεν  ουρανους  η  αρετη  αυτου·  τουτεστι,  και  αυτη  η  κατα 
ανθρωπον δια σαρκος του Κυριου δικαιοσυνη, και τας ανω δυναμεις 
εκαλυψε τη υπερβολη της εν πασι κατα δικαιοσυνην υπεροχης.  Ου 
γαρ  ην  ψιλος  ανθρωπος·  αλλα  και  Θεος  [Fr.  αλλα  Θεος] 
ενανθρωπησας·  προς  το  καινισαι  δι’  εαυτου  και  εν  εαυτω  την 
παλαιωθεισαν υφ’ εαυτης των ανθρωπων φυσιν·  και ποιησαι θειας 
κοινωνον φυσεως, αποθεμενην δηλαδη πασαν φθοραν και αλλοιωσιν· 
δι’  ων ομοιωθεισα τοις κτηνεσι,  πλεονεκτουσαν τον λογον ειχε την 
αισθησιν. Αυτω δοξα εις τους αιωνας.

Επληρωθη, συν Θεω ο τεταρτος τομος.

ΣΧΟΛΙΑ. 
α΄. Πενταπηχευς εστιν ο διαβολος, φησι, δια τας αισθησεις. Τουτων 

γαρ χωρις προκοπην ου δεχεται της καθ’ αμαρτιαν αυξησεως, η περι 
ψυχην της αυτου κακιας αλογιστος κινησις. 

β΄. Το δορυ μεν του κατ’ αρετην εστι κρατους συμβολον φησιν· ο δε 
φακος  του  υδατος,  του  κατα  την  γνωσιν  υπαρχει  μυστηριου 
τεκμηριον. 



γ΄. Σπηλαιον λεγει τον κοσμον τουτον, και το γραμμα το νομικον· 
τον δε Σαουλ ειναι, τον λαον των Ιουδαιων, ων ο νους του θειου των 
νοητων απονευσας φωτος, τω σκοτει των νομικων, και τη σκια του 
γραμματος συγκαθεζεται, προς γενεσιν φθορας την κτισιν του Θεου 
και  τον  νομον  ποιουμενος.  Ο  γαρ  μονω  τω  γραμματι,  και  ταις 
επιφανειαις των αισθητων τας αθανατους περιγραφων επαγγελιας, 
τη φθορα καθαπερ βρωματι καταλληλον ποιειται την εκκρισιν, εκ του 
τελους  την  αρχην  της  οικειας  περι  (508)  Θεου  δοξης  δεικνυς.  Την 
διπλοιδα  δε  λεγει,  την  περιβολην  των  νομικων  αινιγματων.  Το  δε 
πτερυγιον  αυτης,  το  κατ’  εξοχην  εν  νοημασιν  υψηλον  της 
πνευματικης θεωριας, περικοπτομενον των προς μονην την αισθησιν 
την αγιαν εκδεχομενων Γραφην. 

δ΄. Οτι ποιμην, ο Κυριος λεγεται δια της φυσικης θεωριας προς την 
ανω μανδραν οδηγουμενων· βασιλευς δε των υποταγεντων τω νομω 
του  πνευματος,  και  τω θρονω  της  χαριτος  Θεου  δια  της  κατα  την 
αμερη γνωσιν των νοος απλης προσβολης παρισταμενων. 

ε΄. Τους κατ’ αρετην της πραξεως τροπους λεγει, τους οικουντας 
την Ιουδαιαν· τους δε κατα την θεωριαν λογους της γνωσεως, λεγει 
τους οικουντας την Ιερουσαλημ.

στ΄.  Νου επαινουμενον θανατον λεγει,  την προς παντα τα οντα 
γνωμικην απογεννησιν, μεθ’ ην την θειαν χαριτι ζωην υποδεχεσθαι 
πεφυκεν,  αντι  των  οντων  τον  αιτιον  των  οντων  ανεννοητως 
απολαβων. 

ζ΄.  Δοξαν λεγει  την αοριστον γνωσιν,  και  μηδενι  περατουμενην 
λογω·  τιμην  δε,  την  κατ’  αρετην  προς  την  φυσιν  της  γνωμης 
ακαθεκτον κινησιν.

η΄.  Η  αληστος  γνωσις,  αοριστον,  φησι,  εχουσα  περι  την  θειαν 
απειριαν,  την  κατα  νουν  υπερ  νοησιν  κινησιν,  εικονιζει  δια  της 
αοριστιας την υπεραπειρον δοξαν της αληθειας. Η δε της κατα την 
Προνοιαν  σοφης  αγαθοτητος  αυθαιρετος  μιμησις,  τιμην  φερει,  την 
προς τον Θεον του νου κατα την διαθεσιν αριδηλον, ως εστι δυνατον, 
εξομοιωσιν.

θ΄. Ft. Ακουε, Νειλε, κατω συρομενε, και σιωπα. 
ι΄. Κατα την αναγωγην τον Δαβιδ ειναι φησι τον Χριστον· την δε 

ταφην αυτου, την εν δικαιοσυνη μνημην ασυγκριτον ουσαν παση τη 
λογικη  φυσει.  Ου  γαρ  τοις  κατα  φυσιν  της  σαρκος  νομοις  την 
δικαιοσυνην εμετρησε γενομενος ανθρωπος ο του Θεου Λογος· αλλα 



την  ως  Θεω  φυσικην  παρουσαν  αυτω  δικαιοσυνην  ενηργησε  δια 
σαρκος, φυσικης ενεργειας ουκ αμειρουσης. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΔ΄ . 
Εν τω πρωτω Εσδρα γεγραπται περι του Ζοροβαβελ·  "Και οτε 
εξηλθεν  ο  νεανισκος,  αρας  το  προσωπον  εις  τον  ουρανον 
εναντιον  Ιερουσαλημ,  ευλογησε  τω  Βασιλει  του  ουρανου, 
λεγων.  Παρα σου η νικη,  και  παρα σου η σοφια,  και  σου η 
δοξα· και εγω σος οικετης. Ευλογητος ει, ος εδωκας μοι σοφιαν· 
και σοι ομολογω, Δεσποτα των πατερων.  " Τι  σημαινει,  το,  " 
Αρας το προσωπον εις τον ουρανον εναντιον Ιερουσαλημ," και 
τα εξης;
Αποκρισις. 
Ζοροβαβελ, κατα την ακριβειαν της Εβραιδος και δασειαν δεχεται 

και  ψιλην·  και  συνθεσιν  και  (509)  διαιρεσιν  και  στιχισμον.  Και 
δασυνομενον  μεν,  τουτο  το  ονομα,  δηλοι  σποραν  συγχυσεως· 
ψιλουμενον δε, ανατολην συγχυσεως. Συντιθεμενον δε, ανατολην εν 
συγχυσει·  διαιρουμενον  δε,  ανατολην  διασπορας·  στοιχιζομενον  δε, 
αυτος αναπαυσις.

Ζοροβαβελ ουν εστι, νους φιλοσοφος· πρωτον δια μετανοιας εν τη 
συγχυσει  της  των  παθων  αιχμαλωσιας  κατα  δικαιοσυνην 
σπειρομενος.  Δευτερον  ανατολη  συγχυσεως,  φανεραν  ποιουμενος 
των  συγκεχυμενων  παθων  την  αισχυνην.  Τριτον,  ανατολη  εν 
συγχυσει, διδους φωτισμον δια γνωσεως εν τη συγχυσει της προς τα 
αισθητα των αισθησεων ενεργειας, και ουκ εων λογου χωρις αυτας 
προσβαλλειν τοις αισθητοις. Τεταρτον, ανατολη διασπορας, παρεχων 
ταις  διασπαρεισαις  περι  τα  αισθητα  δυναμεσι  της  ψυχης,  εργων 
δικαιοσυνης ανατολην· καθ’ ην η μετα λογου πραξις συνεστηκεν, ουκ 
αμοιρουσα γνωστικης θεωριας της προς τα νοητα επαναγουσης τας 
διεσπαρμενας δυναμεις.  Και  πεμπτον,  αυτος αναπαυσις·  ως πασαν 
ποιησας  ειρηνην  και  συναψας·  το  μεν  πρακτικον,  τω  κατα  φυσιν 
αγαθω· το δε θεωρητικον, τη κατα φυσιν αληθεια. 

Πασα  γαρ  πραξις,  δια  το  αγαθον  γινεσθαι  πεφυκε·  και  πασα 
θεωρια, την γνωσιν δια μονην επιζητει αληθειαν· ων διανυσθεντων, 
ουδεν εσται το συνολον το πλειττον της ψυχης το πρακτικον, ουτε μην 
το  θεωρητικον  αυτης  δια  ξενων  δριμυττων  θεωρηματων·  παντος 
επεκεινα γενομενης και οντος και νοουμενου, και αυτον ενδυσασης 



τον Θεον, τον μονον αγαθον και αληθινον και υπερ πασαν ουσιαν 
οντα και νοησιν.

Ο τοιουτος ταις διαφοροις προκοπαις των αρετων γενομενος νους, 
οταν εξελθη μετα την νικην απο Δαρειου του βασιλεως, τουτεστι, του 
φυσικου  νομου,  δειξας  αυτω  της  αγαπης  και  της  αληθειας  την 
δυναμιν,  κατα την των αρετων προς τα παθη συγκρισιν·  και  λαβη 
ψηφον νομιμως,  την μεν αυτου προβολην επικυρουσαν· τας δε των 
εναντιων ακυρουσαν· διαγινωσκων ποθεν της νικης αυτω γεγονεν η 
χαρις, Αιρει το προσωπον εις τον ουρανον εναντιον Ιερουσαλημ, και 
ευλογει τον Βασιλεα του ουρανου.

Προσωπον  ουν  εστι  του  τοιουτου  νοος,  η  κατα  το  κρυπτον  της 
ψυχης νοουμενης διαθεσις·  εν η των αρετων παντες υπαρχουσιν οι 
χαρακτηρες· ην προς τον ουρανον αιρει, το υψος δηλαδη της θεωριας· 
εναντιον Ιεουσαλημ· τουτεστι, της κατα την εξιν απαθειας.

Η παλιν, εις τον ουρανον εναντιον Ιερουσαλημ (512) το οικητηριον 
το  εν  ουρανω  επιζητων,  και  την  πολιν  των  αναγραφομενων  εν 
ουρανοις· περι ης, Τα δεδοξασμενα ελαληθη, φησιν ο Δαβιδ.

Ου γαρ αλλως ηδυνατο τον Θεον ευλογειν,  μη αρας προς υψος 
θεωριας  και  γνωσεως  κατα  την  εξιν  της  απαθειας·  ηγουν  της 
απημονος  ειρηνικης  καταστασεως·  το  κατα  ψυχην  της  διαθεσεως 
προσωπον·  το  εκ πολλων και  διαφορων αρετων χαρακτηρων δικην 
συγκειμενον.

Και τι λεγων αιρει το προσωπον; Παρα σου η νικη· το κατα παθων 
της πρακτικης τελος δια της νικης δηλων, και οιον επαθλον των κατα 
της αμαρτιας θειων αγωνων. Και παρα σου η σοφια· το δια θεωριας, 
κατα την γνωσιν δηλαδη, τελος, το πασαν της ψυχης αφαιρουμενον 
αγνοιαν. Και σοι η δοξα· το εκ τουτων αναδεδειγμενον καλλος, της 
θειας,  κατα  το  θεμιτον,  ωραιοτητος,  δοξαν  καλεσας·  οπερ  εστιν 
ενωσις  νικης  και  σοφιας,  και  πραξεως  και  θεωριας·  αρετης  τε  και 
γνωσεως·  αγαθοτητος  τε  και  αληθειας.  Αυται  γαρ  αλληλαις 
ενουμεναι,  μιαν  απαστραπτουσι  δοξαν,  και  αυτην  του  Θεου·  διο 
προσφορως επαγει, λεγων, Και εγω σοι οικετης· ειδως οτι πασαν εν 
ημιν ως οργανοις ο Θεος επιτελει πραξιν και θεωριαν· αρετην τε και 
γνωσιν,  και  νικην  και  σοφιαν  και  αγαθοτητα και  αληθειαν·  μεδεν 
ημων  συνεισφεροντων  το  συνολον  πλην  της  θελουσης  τα  καλα 
διαθεσεως· ην εχων ο μεγας Ζοροβαβελ, προς τοις ειρημενοις φησιν· 
Ευλογητος ει,  προς τον Θεον λεγων, ος εδωκας μοι σοφιαν· και σοι 



ομολογω,  Δεσποτα  των  πατερων.  Ως  ευγνωμων  οικετης  παντα  τω 
Θεω ανεθετο, τω παντα δωρησαμενω· εξ ου λαβων ειχε την σοφιαν, 
αυτω  ομολογων  ως  Δεσποτη  των  πατερων,  των  κεχαρισμενων 
αγαθων  την  δυναμιν.  Ευλογητον  δε  καλει  τον  Θεον,  ως  απειρον 
εχοντα την σοφιαν·  μαλλον δε αυτοσοφιαν·  εξ ου λαβων, ομολογει 
την χαριν.

Δεσποτην  δε  αυτον  των  πατερων  προσαγορευει,  παραστησαι 
θελων,  οτι  παντα  τα  των  αγιων  κατορθωματα,  Θεου  προδηλως 
υπηρχον χαρισματα· μηδενος το παραπαν εχοντος μηδεν, η το δοθεν 
αγαθον  ως  παρα  Δεσποτου  του  Θεου,  προς  αναλογιαν  της 
ευγνωμοσυνης τε και ευνοιας του δεχομενου μετρουμενον· κακεινα 
μονα κεκτημενου, οσα τω Δεσποτη δωρουμενω παρισταται.

Πατερα δε καλει, τους απ’ αιωνος αγιου· ων την πιστιν δεξαμενος, 
και  μιμησαμενος  τον βιον,  το  εξ  εκεινων γεννηθηναι  τω πνευματι 
θελων  κατωρθωσε·  γονεων  υιος  γεγεννημενος  αυθαιρετων 
αυθαιρετος·  οπερ  των  παρα  βουλησιν  γινομενων  απο  σαρκος 
πατερων τε και υιων, τοσουτον εστι τω Θεω τιμιωτερον, οσον σαρκος 
ψυχη κατ’ ουσιας υπεροχην διενηνοχεν.

Ουτος  ο  Ζοροβαβελ  εις  υπαρχει  των  παρισταμενων  νεανισκων 
Δαρειω  τω  βασιλει·  τω  φυσικω  λεγω  νομω,  και  πασαν  των  εν 
ανθρωποις θειων αγαθων δυσι περιγραψας λογοις την δυναμιν· και 
την  των  αλλων  διασκεδασας  προπετειαν·  και  εις  εαυτον  ελκυσας 
(  513)  τον βασιλευοντα νομον της φυσεως,  αφεσιν θεσπιζοντα ταις 
κρατουμεναις  εις  δουλειαν  της  των παθων αλλοιωσεως  της  ψυχης 
δυναμεσι.

Των  γαρ  προισταμενων,  ως  υλικωτερου  του  σωματος,  πονηρων 
πνευματων  δυο  τυγχανοντων,  δι  αυτης  της  του  αριθμου  ιδιοτητος 
εδηλουτο  το  εμπαθες  και  επικηρον.  Ο  δε  της  ψυχης  υπερασπιζων 
νους,  απλης  ουσης  κατα  την  ουσιαν,  εις  υπαρχων,  της  αδιαιρετου 
μοναδος  εφερεν  εμφασιν,  ης  καθοτιουν  το  συνολον  ου  πεφυκεν 
απτεσθαι θανατος, οτι μητε διαιρεσεως καθολου τομη. 

Φησι  γαρ  ο  εις,  ηγουν  ο  πρωτος  νεανισκος,  την  εμπαθη  του 
σωματος εισφερων ευζωιαν, Υπερισχυει ο οινος· οινον καλων, πασαν 
ομου κατα περιγραφην την εν ηδοναις παθων περιφοραν· και μεθην, 
ως εκστατικην της διανοιας, και των κατα φυσιν λογισμων την χρησιν 
παραχαραττουσαν. Θυμος γαρ δρακοντων, φησιν, ο οινος αυτων· και 
θυμος  ασπιδων  ανιατος  την  ζεσιν  των  σαρκικων  ηδονων,  οινον 



δρακοντων,  φησας·  και  της  παρακοης  την  τυραννικην  και 
υπερηφανον καταφρονησιν, καλεσας οινον ασπιδων· τουτο γαρ, ως 
φασι,  το  θηριον,  παρα παντα τα θηρια της γης,  εμφραττει  τα  ωτα 
προς επασματα, εξ υπερηφανιας τυραννουν [Fr. και εξ υπερηφανιας 
τυραννει] τους επαδοντας.

Ο  ετερος,  ηγουν  ο  δευτερος,  φησιν,  Υπερισχυει  ο  βασιλευς· 
βασιλεα δε ουτος καλων, πασαν ομου την εν πλουτω και δυναστεια 
και  ταις  αλλαις  περιφανειαις  κενην  δοξαν,  την  γεννητικην  της 
αγνοιας·  καθ’  ην  ο  της  φυσεως  γινεται  σκεδασμος·  παντων 
αγνοουντων  αλληλους,  και  παντων  πασι  προσρηγνυμενων·  υπερ 
ενος,  του  πλεον  αλληλων  θελειν  δοξαζεσθαι,  δυναμει  η  πλουτω η 
τρυφη, και τοις αλλοις τροποις, οις δοξαζεσθαι θελουσιν, οι την θειαν 
και  μενουσαν  ηγνοηκοτες  δοξαν,  και  το  κατ’  αυτην  κρατος 
περιφρονουντες.

Ουτοι μεν πασαν, ως ειπειν, την ιλυν του βυθου των παρα φυσιν 
παθων,  τοις  δυσι  τουτοις  προβλημασι  περιγραψαντες,  κριτην 
εποιουντο  των  λεγομενων,  τον  βασιλεα  Δαρειον·  τον,  ως  εφην, 
κρατουντα  νομον  της  φυσεως,  επικληθηναι  τοις  αυτων  ελπιζοντες 
δογμασιν.

Ο δε τριτος, ος εστιν της αρετης και της γνωσεως προισταμενος 
νους,  και  της  κακης  των  παθων  δουλειας  στερηθηναι  την  ψυχην 
βεβουλημενος,  φησιν,  Υπερισχυουσιν  αι  γυναικες,  και  υπερνικα  η 
αληθεια· γυναικας μεν ειπων, τας θεοποιους αρετας,  εξ ων η προς 
Θεον  και  αλληλους  τοις  ανθρωποις  ενοποιος  αγαπη  συνεστηκε, 
παντων την ψυχην εξαρπαζουσα των υπο γενεσιν και φθοραν· και 
των υπερ αυτα νοητων ουσιων, και αυτω τω Θεω κατ’ ερωτικην τινα 
συγκρασιν περιπλεκουσα, καθ’ οσον εστι δυνατον ανθρωπινη φυσει· 
και  την  αχραντον  και  θειαν  μυστικως  δημιουργουσα  συμβιωσιν. 
Αληθειαν δε φησας, την μιαν και μονην αιτιαν των οντων, και αρχην 
και βασιλεα και δυναμιν και δοξαν, (516) εξ ης, και δι’ ην γεγονε τε και 
γινεται· και προς το ειναι υπ’ αυτης τε και δι’ αυτην συγκρατειται· και 
υπερ  ης  πασα  τοις  φιλοθεοις  εστι  σπουδη  τε  και  κινησις.  Και 
συντομως  ειπειν,  δια  μεν  των  γυναικων,  το  τελος  ενεδειξατο  των 
αρετων την αγαπην· οπερ εστι η κατ’ εφεσιν του φυσει αγαθου των 
μετεχοντων  αδιασπαστος  ηδονη  και  αδιαιρετος  ενωσις·  δια  δε  της 
αληθειας,  το  περας  πασων  επεσημανε  των  γνωσεων·  και  αυτων 
παντων των γινωσκομενων, εις οπερ ως αρχην και περας παντων των 



οντων, αι κατα φυσιν κινησεις, γενικω τινι λογω συνελκονται· παντα 
νικωσης κατα φυσιν, ως αληθειας της των οντων αρχης και αιτιας· και 
προς εαυτην συνελκουσης των γεγονοτων την κινησιν.

Ουτω διαλεχθεις ο φιλοσοφος νους τω κατα φυσιν νομω, πασαν 
αυτου  των  πονηρων  δαιμονων  αποκρουεται  πλανην·  ψηφισασθαι 
πειθων  ελευθεριαν  τοις  προς  δουλειαν  παθων  κεκρατημενοις 
λογισμοις  τε  της  ψυχης  και  δυναμεσι  και  των  της  νοουμενης 
αιχμαλωσιας δεσμων, λυσιν και αφεσιν κηρυξαι τοις καθειργμενοις 
εν τω σκοτει·  τη προσπαθεια λεγω των αισθητων· ωστε αναβαντας 
αυτους  εις  την  Ιουδαιαν·  φημι  δε  την  αρετην,  οικοδομησαι  εν 
Ιερουσαλημ· τη εξει λεγω της απαθειας, τον ναον Κυριου τουτεστι την 
δεκτικην της σοφιας γνωσιν.

Σοφος  ουν  και  πανυ σοφος  ο  μεγας  εστι  Ζοροβαβελ,  οια  παρα 
Θεου την σοφιαν  λαβων,  και  δι’  αυτης  δυνηθεις  εκαστω των προς 
απατην προβεβλημενων επι φθορα του γενους των ανθρωπων, υπο 
των  υπεραγωνιζομενων  του  σωματος  πονηρων  πνευματων, 
αντιπροβαλλεσθαι και νικησαι και ανατρεψαι· και δι’  εκατερου των 
οικειων προβληματων το εκατερον των αντικειμενων προβληματων 
παντελως εξαφανισαι· και την ψυχην πονηρας λυτρωσασθαι δουλειας 
παθων. Επειδη γαρ εκεινοι, δια μεν του οινου την ζεσιν τιμασθαι των 
σαρκικων ηδονων επεζητουν· δια δε του βασιλεως, της κοσμικης δοξης 
το κρατος επεκυρουν· ουτος την πνευματικην και περας ουκ εχουσαν 
δια  των  γυναικων  εισηγαγεν  ηδονην·  και  δια  της  αληθειας,  το  μη 
σαλευομενον  εδειξε  κρατος·  και  επεισε,  των  μεν  παροντων 
καταφρονειν αγαθων· των δε μελλοντων, αντεχεσθαι.

Ταυτην εχει τα προβληματα, κατ’ εμε φαναι, την εννοιαν, καλην 
τε και σοφην, και του γραφηναι προς νουθεσιαν ημων ουκ αναξιαν 
του  πνευματος·  ει  δε  τις  υψηλοτερον  τον  των  γεγραμμενων  νουν 
σκοπησαι δυνηθη, κατα την χορηγουμενην αυτω του νοειν τα θεια 
δυναμιν,  φθονος  ουδεις·  οτι  μηδε  πεφυκεν  ελαττουσθαι  του 
Πνευματος η χαρις εν τοις συμμετεχουσι· δι’ ο μαλιστα το του φθονου 
τικτεται  παθος·  καν  ο  μεν,  πλεον·  ο  δε,  ελαττον  εχει  της  χαριτος· 
εκαστος  γαρ,  κατα  την  αναλογιαν  της  εν  αυτω  πιστεως, 
φανερουμενην κεκτηται του Πνευματος την ενεργειαν. Ωστε ταμειας 
υπαρχει της χαριτος εκαστος, εαυτου, και ουποτ’ αν ευ φρονων αλλω 
φθονησειεν ( 517) ευδοκιμουντι ταις χαρισιν· επ’ αυτω κειμενης της 
δεκτικης των θειων αγαθων διαθεσεως.



Ελθωμεν δε  και  επ’  αλλην μυστικην θεωριαν,  την αρχικην των 
γεγραμμενων αληθειαν προδεικνυουσαν. Ζοροβαβελ εστιν αληθινος 
τε και νεος, και δια του παλαιου τυπικως μηνυομενος, ο Κυριος ημων 
και  Θεος  Ιησους  Χριστος·  ο  εν  τη  συγχυσει  της  φυσεως  ημων 
συλληφθεις  και  κυηθεις,  και  τεχθεις,  και  τελειος  κατα  την  φυσιν 
γενομενος ανθρωπος·  ινα προς εαυτον,  της συγχυσεως αποστασαν 
αναγαγη τηνφυσιν.

Ο  μη  γενομενος  μεν  συν  ημιν  αιχμαλωτος,  και  προς  την  των 
παθων  αποικισθεις  συγχυσιν.  Ου  γαρ  εποιησεν  αμαρτιαν,  ουδε 
ευρεθη δολος εν τω στοματι αυτου· εν ημιν δε τοις αιχμαλωτοις ως 
αιχμαλωτος  γεννηθεις,  και  μεθ’  ημων  των  ανομων  λογισθεις·  δια 
φιλανθρωπιαν  γενομενος  εν  ομοιωματι  σαρκος  αμαρτιας,  και  περι 
αμαρτιας.  Εν  ομοιωματι  μεν  σαρκος  αμαρτιας,  οτι  φυσει  Θεος 
υπαρχων απαθης, ατρεπτως κατ’ οικονομιαν φυσει παθητος γενεσθαι 
κατηξιωσεν ανθρωπος· περι αμαρτιας δε, οτι δια τας αμαρτιας ημων 
ηχθη  εις  θανατον,  και  υπερ  ημων ωδυνηθη·  και  δια  τας  αμαρτιας 
ημων ετραυματισθη, και εμαλακισθη δια τας ανομιας ημων, ινα ημεις 
τω μωλωπι αυτου ιαθωμεν. Πνευμα γαρ προ προσωπου ημων, φησι, 
Χριστος Κυριος συνεληφθη εν ταις διαφθοραις ημων, ου ειπαμεν, Εν 
τη σκια αυτου ζησομεθα εν τοις εθνεσιν.

Ουτος  εστιν  η  δικαια  ανατολη  της  ημων  εκ  της  αμαρτιας 
διασπορας περι ης δια του προφητου φησι το Πνευμα το αγιον, Οτι 
ανατελειται  υμιν  Ανατολη  δικαια.  Και,  Ιδου  ανηρ,  Ανατολη  ονομα 
αυτω· και υποκατωθεν αυτου ανατελει· και, Ηλιος δικαιοσυνης, και, 
ιασις  εν  ταις  πτερυξιν  αυτου·  του  υποκατωθεν  δηλουντος,  το 
απορρητον μυστηριον της του Λογου σαρκωσεως, εξ ης ανετειλεν η 
των ολων σωτηρια. Πτερυγες δ’ αν ειεν του Ηλιου της δικαιοσυνης, αι 
δυο  Διαθηκαι,  δι’  ων  ιπταμενος  εν  ημιν  ο  Λογος,  την  πληγην 
θεραπευει παραβασεως, και την κατ’ αρετην τελειαν χαριζεται ρωσιν· 
δια μεν της Παλαιας, ποιουμενος την της κακιας αναιρεσιν· δια της 
Νεας δε, την θεσιν της αρετης εργαζομενος.

Η παλιν, πτερυγες εισιν, η Προνοια και η κρισις, δι’ ων ιπταμενος ο 
Λογος, αγνωστως επιβατευει τοις ουσι· σοφιας μεν λογοις θεραπευων 
τους θελοντας·  παιδειας δε τροποις,  τους προς αρετην δυσκινητους 
ιωμενος· και τοις μεν, σαρκος μολυσμον εκκαθαιρων· τοις δε, ψυχων 
κηλιδας ιωμενος.



Ουτος εστιν ο την αιχμαλωσιαν του αληθινου Ισραηλ επαναγων· 
ουκ  απο  γης  εις  γην,  καθως  ο  παλαιος  πεπραχε  Ζοροβαβελ,  απο 
βαβυλωνος εις ( 520) την Ιουδαιαν τον λαον μεταβιβασας· αλλ’ απο 
γης εις  ουρανον,  και απο κακιας εις  αρετην,  και απο αγνωσιας εις 
επιγνωσιν  αληθειας·  και  απο  φθορας  εις  αφθαρσιαν,  και  εις 
αθανασιαν απο θανατου· και συντομως ειπειν, απο του φαινομενου 
κοσμου  και  ρεοντος,  εις  τον  σταθηρον  νοουμενον·  και  απο  της 
διαλυομενης ζωης, εις την αδιαλυτον και μενουσαν.

Ουτος  εστιν  ο  αληθινος  οικοδομος  του  διαρυεντος  τοις 
παραπτωμασι λογικου ναου, και εμπρησθεντος αλλοτριω πυρι· οπερ 
ημεις  εξεκαυσαμεν,  πορευθεντες  τω  φωτι  του  πυρος  ημων,  και  τη 
φλογι, η εξεκαυσαμεν· ου μονον τω σαρκικω φρονηματι το της ψυχης 
νοερον  επεσθαι  δουλικως  παρασκευασαντες,  αλλα  και  την  των 
παθων υλην αναιδην δι’ ενεργειας εξαψαντες.

Ουτος εστιν ο πεισας δια σοφιας Δαρειον τον βασιλεα· τουτεστι, 
τον νομον της φυσεως· ου γαρ θεμις κατα τον τοπον τουτον εις τον 
διαβολον  λαμβανειν  τον  Δαρειον,  συνεργον  μεν  γεγενημενον 
εκουσιως της κατα την αφεσιν του λαου χαριτος· πεισθεντα δε, μηδεν 
ισχυροτερον  ειναι  μηδε  τη  φυσει  προς  σωτηριαν  λυσιτελεστερον, 
πιστεως  και  αγαθης  συνειδησεως.  Αληθειας  γαρ  λογον  η  πιστις 
επεχει·  και  δια  της  των  γυναικων  αλληγορικως  νοουμενης  θειας 
αγαπης,  η  αγαθη συνειδησις επιφερεται  τυπον [Fr.  τοπον]·  εν η το 
παραπαν θειων εντολων ουκ εστι παραβασις. 

Ουτος εστιν, ο δειμαμενος εν εαυτω καθ’ ενωσιν αρρητον τε και 
αδιαιρετον την σκηνην Δαβιδ την πεπτωκυιαν· λεγω δε την δια την 
αμαρτιαν τω θανατω διαφθαρεισαν φυσιν.

Ουτος εστιν ο Ζοροβαβελ,  ο μετα δοξης εγειρας πεπτωκοτα τον 
οικον  του  Θεου·  περι  ου  φησι  το  Πνευμα·  Εσται  η  δοξα  του  οικου 
τουτου  η  εσχατη  υπερ  την  προτεραν.  Δευτεραν  γαρ  κοινωνιαν  ο 
Λογος εκοινωνησε τη φυσει, πολυ της προτερας παραδοξοτεραν· οσω 
πρωτον  του  κρειττονος  μεταδους,  υστερον  μετελαβε  θελων  του 
χειρονος· ινα και την εικονα σωση, και την σαρκα αθανατιση· και τον 
ενηχηθεντα τη φυσει λογον του οφεως, παντελως εξαφανισας, ως εξ 
αρχης  καθαραν  παλιν  παραστηση  την  φυσιν,  τη  θεωσει 
πλεονεκτουσαν την πρωτην διαπλασιν· και ωσπερ εξ αρχης μη ουσαν 
υπεστησατο,  ουτω  διαρρυεισαν  ανασωτηται,  στομωσας  προς 
απτωσιαν τη ατρεψια· και την επ’ αυτη πασαν βουλην του Θεου και 



Πατρος επιτελεση, θεωσας αυτην τη δυναμει της ενανθρωπησεως· Αι 
χειρες  γαρ,  φησι,  Ζοροβαβελ  (του  νοητου)  εθεμελιωσαν  τον  οικον 
τουτον  (τουτεστι  τον  ανθρωπον)·  και  αι  χειρες  αυτου  επιτελουσιν 
αυτον· την προτεραν λεγω διαπλασιν και την εν αυτω καθ’ ενωσιν 
αρρητον τελευταιαν αναπλασιν.

Ουτος εστιν ο Ζοροβαβελ, ο των αιχμαλωτων λυτρωτης· ο εχων εν 
τη χειρι τον λιθον του κασσιτερου [Fr. κασσιτερινον],  τον τοις επτα 
του Κυριου κοσμουμενον οφθαλμοις, δι’ ων ο Θεος επιβλεπει επι ( 521) 
πασαν  την  γην.  Και  κατα  μεν  την  ιστοριαν,  ουδαμως  εσχηκως 
φαινεται Ζοροβαβελ εν τη χειρι κασσιτερινον λιθον επτα οφθαλμους 
εχοντα,  και  αυτους  του  Κυριου,  επιβλεποντας  επι  πασαν  την  γην· 
ουκουν επειδη παντελως αμηχανον τουτο στηναι κατα την λεξιν, επι 
την των γεγραμμενων χωρωμεν διανοιαν.

Ζοροβαβελ εστι, καθως πολλακις προλαβων εφην, ο Κυριος ημων 
και Θεος Ιησους Χριστος· τουτου δε λιθος εστιν, η πιστις η εις αυτον· 
εν  τη  χειρι  δε,  οτι  τη  πραξει  των  εντολων  πιστις  του  Χριστου 
διαφαινεται.  Πιστις  γαρ χωρις  εργων,  νεκρα·  ωσπερ  και  εργα διχα 
πιστεως. Πραξεως δε συμβολον εστι προδηλως η χειρ. Φερων ουν εν 
τη χειρι τον λιθον ο Κυριος, εμπρακτον ημας διδασκει την εις αυτον 
πιστιν εχειν, τοις επτα του Κυριου κοσμουμενον οφθαλμοις· τουτεστι, 
ταις  επτα  του  αγιου  Πνευματος  ενεργειαις.  Και  επαναπαυσεται, 
φησιν, επ’ αυτον επτα πνευματα· πνευμα σοφιας, πνευμα συνεσεως, 
πνευμα γνωσεως, πνευμα επιστημης, πνευμα βουλης, πνευμα ισχυος, 
πνευμα φοβου Θεου.

Εστι δε το μεν πνευμα του φοβου του Θεου η των κατ’ ενεργειαν 
κακων αποχη· το δε πνευμα της ισχυος εστιν, η προς ενεργειαν και 
πραξιν των εντολων προθυμος ορμη και κινησις· το δε πνευμα βουλης 
εστιν, η εξις της διακρισεως· καθ’ ην συν λογω τας θειας πραττομεν 
εντολας, και των κρειττονων διαιρουμεν τα χειρονα· το δε πνευμα της 
επιστημης εστιν,  η  των κατ’  αρετην της πραξεως τροπων απτωτος 
ειδησις· καθ’ ους πραττοντες, της ορθης του λογου κρισεως ουδαμως 
διαπιπτομεν· το δε πνευμα της γνωσεως εστιν, η των εν ταις εντολαις 
λογων  περιληψις,  καθ’  ους  οι  τροποι  των  αρετων  συνεστηκασι· 
πνευμα δε συνεσεως εστιν, η (524) προς τους τροπους και τους λογους 
των αρετων συνδιαθεσις· η κυριωτερον ειπειν, μεταποιησις· καθ’ ην 
συγκρασις  γινεται  των  φυσικων  δυναμεων  προς  τους  τροπους  και 
τους λογους των εντολων. Πνευμα δε σοφιας εστιν, η προς την αιτιαν 



των  εν  ταις  εντολαις  πνευματικωτερων  λογων  αναληψις  τε  και 
ενωσις· καθ’ ην, αγνωστως τους εν Θεω κατα το θεμιτον ανθρωποις 
απλους  μυουμενοι  των  οντων  λογους,  ως  εκ  τινος  βλαστανουσης 
πηγης της καρδιας, την εν τοις ολοις αληθειαν ποικιλως τοις αλλοις 
ανθρωποις προφερομεν·  απο μεν των εκ Θεου τελευταιων,  ημιν δε 
προσεχων, επι τα πρωτα, και ημων μεν πορρω, τω Θεω δε προσεχη, 
καθ’ οδον και ταξιν αναβαινοντες.

Απο γαρ της αργιας των κακων δια φοβου, επι την των αρετων δι’ 
ισχυος ερχομεθα πραξιν·  απο δε της των αρετων πραξεως,  επι την 
διακρισιν της βουλης· απο δε της διακρισεως, επι την εξιν των αρετων, 
ηγουν επιστημην· απο δε της εξεως των αρετων, επι την γνωσιν των 
εν  αυταις  ταις  αρεταις  λογων·  απο  δε  ταυτης,  εις  την  προς  τους 
εγνωσμενους  λογους  των αρετων μεταποιητικην  εξιν·  φημι  δε  την 
συνεσιν· και απο ταυτης, εις την απλην της εν ολοις αληθειας ακριβη 
θεωριαν· αφ’ ης ορμωμενοι, πολλους και ποικιλους εκ των των οντων 
αισθητων τε και νοητων ουσιων σοφης θεωριας ευσεβεις λογους περι 
της αληθειας αποδωσομεν. 

Δια τουτων ουν αναβαινοντες των οφθαλμων της πιστεως· ηγουν 
φωτισμων,  προς  την  θειαν  της  σοφιας  συναγομεθα  μοναδα·  την 
γεγενημενην  δι’  ημας  των  χαρισματων  διαιρεσιν  συναγοντες,  ταις 
κατα μερος των αρετων αναβασεσι· μηδεν των ειρημενων, συνεργεια 
Θεου,  παραλιμπανοντες·  ινα  μη  κατ’  ολιγον  αμελουντες,  τυφλην 
ημων την πιστιν και ανομματον καταστησωμεν, ουκ εχουσαν τους δια 
των αρετων του Πνευματος φωτισμους· και κολασθωμεν δικαιως εις 
απειρους αιωνας, ως εν εαυτοις κατα την πιστιν, οσον εφ’ ημιν, τους 
θειους εκτυφλωσαντες οφθαλμους.

Πας γαρ ο της πιστεως εν εαυτω δια της αργιας των εντολων, τους 
τοιουτους ανορυξας οφθαλμους, παντως κατακριτος· μηκετι τον Θεον 
εχων εις αυτον επιβλεποντα. Και οιμαι γε ταυτης ενεκα της αιτιας, 
λιθον κασσιτερινον τη Γραφη προσηγορευθαι την πιστιν, δια το την 
αυτην και τιμωρητικην ειναι των μη κοσμουντων αυτην ταις εντολαις, 
και  περιποιητικην  των  διατηρουντων  αυτην  κατηγλαισμενην  ταις 
ενεργειαις του Πνευματος. Εσται γαρ, φησι Συμεων ο μεγας περι του 
Κυριου  λεγων,  εις  πτωσιν  και  αναστασιν  πολλων  εν  τω  Ισραηλ· 
πτωσιν μεν, των απιστουντων· αναστασιν δε, των πιστευοντων. Φασι 
γαρ τινες εξ αργυρου και μολιβδου συνθετον ειναι τον κασσιτερον. 
Ουκουν ο μεν μολυβδος, παιδειας και τιμωριας και κολασεως, και του 



βαρους της κατακρισεως φερει συμβολον· ο δε αργυρος, λαμπροτητος 
τε και δοξης και περηφανειας,  (525) τυπος εστιν. Ει δε τουτο, και η 
πιστις η δια του κασσιτερου σημαινομενη, και παιδευει και τιμωρειται 
και κολαζει και κατακρινει τους αδοκιμους εν αυτη γενομενους δια 
της αργιας των εντολων· ως μολιβδον εχουσα τυχον, της σαρκος την 
ασθενειαν,  εν  τω  Λογω  δυναμωθεισαν  κατα  την  ενωσιν·  και 
λαμπρυνει  παλιν  και  δοξαζει  και  φωτιζει,  και  προς  εκθεωσιν  αγει 
τους εν αυτη γενομενους δοκιμους δια της εργασιας των εντολων· ως 
αργυριον  εχουσα ταχα την  του  Λογου θεοτητα,  τοις  αξιοις  ολικως 
κατα το δυνατον εναστραπτουσαν. 

Ελαβον  δε  τινες  τον  κασσιτερινον  λιθον,  εις  τον  Κυριον  ημων 
Ιησουν  Χριστον,  ως  εκ  δυο  συγκειμενον  φυσεων,  θεοτητος  τε  και 
ανθρωποτητος·  ει  δε  τις  του  Χριστου  πιστιν,  η  τον  Χριστον  αυτον 
θεωρησαι  βουλεται  γνωστικωτερον·  μολιβδος  εστιν  η  πιστις,  και 
αυτος  ο  Χριστος,  ως  παιδευων  ψυχην,  και  κολαζων  σαρκα,  και 
τιμωρουμενος παθη, και κατακρινων δαιμονας· αργυρος δε, ως νουν 
λαμπρυνων ταις αρεταις,  και δοξαζων ταις γνωσεσι,  και τη θεωσει 
ποιων αυτον φως, του πρωτου φωτος απεικονισμα. Κατα ταυτην την 
εννοιαν  εκληπτεον  και  την  εξ  αυτου  γινομενην  πτωσιν  και 
αναστασιν·  πτωσιν  γαρ  ποιειται  σαρκος,  ηγουν  σαρκικου 
φρονηματος· και φυσικων δυναμεων και αρετης και των συνεκτικων 
της  γνωσεως  λογισμων,  αναστασιν.  Και  απλως,  ολου  του  παλαιου 
κατα  τον  Αδαμ  ανθρωπου,  και  του  γραμματος  του  νομου  εν  τοις 
αξιοις ποιειται πτωσιν ο Λογος, και του νεου κατ’ αυτον ανθρωπου, 
και του πνευματος του νομου αναστασιν.

Τυχον  δε  και  δια  τουτο  κασσιτερινω  λιθω  κατα  την  Γραφην 
παρεικαζεται η πιστις, των εν τοις μελαινουσιν αυτης την αρετην η 
την  γνωσιν,  δυναμενων  παλιν  δια  μετανοιας  κατα  πραξιν  και 
θεωριαν  λαμπρυνεσθαι,  και  την  οικειαν  αυθις  απολαμβανειν 
φωτεινην του βιου διαυγειαν.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄.  Ποσαχως  ερμηνευεται  Ζοροβαβελ,  προς  την  Ελλαδα  φωνην 

μεταφερομενος. 
β΄. Αρετης τελος ειναι φησι το αγαθον· τουτο δε, θειας ενεργειας 

υπαρχει  συμπληρωσις·  προς  ην  αγει  το  λογικον  της  ψυχης,  τω  τε 
θυμω και τη επιθυμια κατα φυσιν χρωμενον· εν η το καθ’ ομοιωσιν 



πεφυκεν  αναφαινεσθαι  καλλος.  Θεωρητικης  δε  φιλοσοφιας  τελος 
ειναι  φησι  την  αληθειαν,  ητις  αμερως  των  περι  Θεον  απαντων 
ενοειδης εστι γνωσις· προς ην ο καθαρος φερεται νους, αποσκευασας 
εαυτου  παντελως  την  κατ’  αισθησιν  κρισιν·  εν  η  γνωσει  δηλον 
ακιβδηλον το της θειας εικονος αξιωμα δεικνυται.

γ΄.  Τας  μεν  γυναικας  εις  αρετας,  ων  η  αγαπη  τελος  εστιν 
εθεωρησε·  την αληθειαν δε,  προς την αποσον ανηγαγε γνωσιν· ων, 
αγαπης τε φημι και γνωσεως, ο βασιλευων της φυσεως επιγνους τον 
χαρακτηρα νομος, αποβαλλεται καθαπερ οινον, την των παθων της 
σαρκος  ηδονην·  και  ωσπερ  βασιλεια,  την  παντων  ασχετως 
κατοιομενων δοξομανιαν.

δ΄.  (528)  Η  κατ’  αρετην  διαθεσις,  φησιν,  προσωπον  εστι  του 
θεωρητικου  νοος,  ως  εις  ουρανον,  προς  το  υψος  της  αληθινης 
απαιρομενον γνωσεως.

ε΄.  Αλλη  περι  του  αυτου  θεωρια·  καθ’  ην  την  εν  ουρανοις 
απογραφην  λεγει  μονων  εκεινων  ειναι,  των  κατα  προθεσιν  ολους 
εαυτους  απογραφεσθαι  τω  καλαμω  παρεχοντων  του  Πνευματος. 
Βουλομενους  γαρ,  αλλ’  ουκ  αναγκαζομενους  εν  ουρανοις 
απογραφεται το Πνευμα το αγιον.

στ΄.  Ουδεις  δυναται,  φησιν,  αληθως  τον  Θεον  ευλογειν,  μη  το 
σωμα  καθαγιασας  ταις  αρεταις,  και  την  ψυχην  καταφωτισας  ταις 
γνωσεσι.

ζ΄. Την μεν νικην, των κατα το πρακτικον της ψυχης θειων αγωνων 
περας ειναι φησιν· οπερ επι το αμιγες αγαθον. Την δε σοφιαν, των 
κατα το γνωστικον της ψυχης μυστικων υπαρχειν τελος αποφαινεται 
θεαματων·  οπερ  εστιν  η  απλη  αληθεια·  προς  απερ  νους  τον 
γενομενον  της  κατ’  αισθησιν  καθαρον  φαντασιας  αγει·  και  λογος, 
υποζευξας αυτω το της ψυχης ζωτικον· ων, νικης τε φησι και σοφιας, 
ηγουν αγαθοτητος και  αληθειας  η  συνοδος,  μιαν δεικνυσιν,  οις  αν 
γενηται, δοξαν του καθ’ ομοιωσιν ακραιφνους απαστραπτουσαν. 

η΄. Fr. Τι προς αρετην ημεις συνεισφερομεν.
θ΄. Δια ποιαν αιτιαν Δεσποτης Πατερων Θεος προσαγορευεται.
ι΄. Οι κατα πνευμα Πατερες, φησι, δια της διδασκαλιας θελοντων 

υιων θελοντες καθιστανται Πατερες· λογω και βιω κατα Θεον αυτους 
διαπλαττοντες·  και  οι  κατα  πνευμα  υιοι  κατα  θελησιν  δια  της 
μαθησεως αυθαιρετων υιοι γινονται Πατερων, αυθαιρετοι γνωμικως, 
κατα Θεον υπ’ αυτων λογω τε και βιω διαπλαττομενοι. Η γαρ χαρις 



του  Πνευματος  γνωμικην  την  των  κατ’  αυτον  γεννωντων  και 
γεννωμενων εργαζεται  γεννησιν·  οπερ οι  κατα σαρκα πατερες ουκ 
εχουσιν,  ακουσιων  υιων  πατερες  ακουσιοι·  φυσεως  γαρ,  αλλ’  ου 
γνωμης  εργον  καθεστηκεν,  η  των  φυσικως  γεννωντων  τε  και 
γεννωμενων διαπλασις.

ια΄. Η δυας ενταυθα, την υλην δηλοι και το ειδος· ων η μεν συνοδος 
ποιειται σωματος γενεσιν· η δε διαλυσις, πεφυκε την αυτου ποιεισθαι 
φθοραν. Ουκουν τα εξ υλης και ειδους οντα, τη αρχη φυσικη εναντιον 
εχει  το  τελος,  ειπερ  η  διαφορα  της  γενεσεως  εστιν  αναιρεσις. 
Γενεσεως δε και φθορας υπερασπιζουσι αι δυναμεις αι δυο, η τε κατ’ 
επιθυμιαν και η θυμικη· η μεν, εφιεμενη δι’ εαυτης κρατησαι προς το 
ειναι την γενεσιν· η δε, την εκ της φθορας αγωνιστικως απωθουμενη 
διαλυσιν. Τουτων συνηγοροι των δυναμεων οι πονηροι καθιστανται 
δαιμονες·  οι  μεν,  την  κατ’  επιθυμιαν  της  ψυχης  απο  των  θειων 
εκστασιν,  ης ο  οινος υπαρχει  συμβολον·  οι  δε,  την επι  των υλικων 
τυραννιδα της θυμικης δυναμεως, ης η εικων η βασιλεια καθεστηκε, 
προβαλλομενοι  τω  νομω  της  φυσεως,  παραπεισαι  βουλομενοι  την 
κατ’  αυτας  εμπαθης  ψηφισασθαι  ζωην.  Η  δε  μονας,  την  απλην 
σημαινει  κατ’ ουσιαν ψυχην, ως εικονα της κατ’ ουσιαν υπερφυους 
τρισυποστατου (529) μοναδος· ης ο νους,  φημι δε της ψυχης,  ως εις 
μιας υπαρχει συνηγορος, την εις τον Θεον πιστιν δια της αληθειας, 
και  την εις  αυτον αγαπην δια  των γυναικων,  παντων ισχυροτεραν 
αποδεικνυς τω νομω της φυσεως· και το κατ’ αυτας κρατος πειθων 
ψηφισασθαι.

ιβ΄. Οτι τη καθ’ υπεροχην στερησει των πολλων, ως εν και μονον η 
αληθεια πεφυκεν αναφαινεσθαι, φησι, καλυπτουσα παντων νοειν η 
νοεισθαι δυναμενων τας γνωστικας δυναμεις, ως υπερ τα νοουντα και 
τα νοουμενα καθ’ υπαρξιν υπερουσιον ουσα, και απειρω δυναμει, τας 
κατα την αρχην και το τελος των οντων ακροτητας περιγραφουσα, 
πασα παντων προς εαυτην συνελκει  κινησιν·  τοις  μεν παρεχομενη 
γνωσιν αριδηλον,  ης  εστερηθησαν χαριτος·  τοις  δε  δωρουμενη κατ’ 
αισθησιν  αρρητον,  ης  ειχον  την  εφεσιν  αγαθοτητος,  τη  μεθεξει 
φανερον την επιγνωσιν.

ιγ΄. Τον εν Βαβυλωνι λαον αλληγορικως, νοει,  τους εις δουλειαν 
παθων κεκρατημενους λογισμους· τον δε Δαρειον, τον φυσικον νομον· 
το δε Ζοροβαβελ, τον γνωστικον νουν· την Ιουδαιαν δε, την αρετην· 
την Ιερουσαλημ, την εξιν της απαθειας· τον δε ναον, την δεκτικην της 



σοφιας γνωσιν· την δε προς την Ιουδαιαν εκ Βαβυλωνος αναβασιν, 
την απο των σωματικων εις τα πνευματικα δια μετανοιας μεταθεσιν.

ιδ΄. Αιτιον ειναι λεγει, της των θειων διανομης αγαθων, το μετρον 
της εκαστου πιστεως· καθως γαρ πιστευομεν, και την επι το πραττειν 
της  προθυμιας  επιδοσιν  εχομεν.  Ο  γουν  πραττων,  κατα  την 
αναλογιαν  της  πραξεως  επιδεικνυται  το  μετρον  της  πιστεως, 
δεχομενος ως επιστευσε το μετρον της χαριτος· ο δε μη πραττων, κατα 
την  αναλογιαν της  απραξιας  επιδεικνυται  το  μετρον της  απιστιας, 
δεχομενος  ως  ηπιστησε,  την  της  χαριτος  στερησιν.  Ουκουν  κακως 
ποιει  βασκαινων  ο  φθονερος,  επ’  αυτω  σαφως,  αλλ’  ουκ  εν  αλλω 
κειμενης, της του πιστευειν τε και πραττειν, και προς το μετρον της 
πιστεως ερχομενης δεξασθαι την χαριν, επιλογης.

ιε΄. Πως του Κυριου τυπος εστι Ζοροβαβελ.
ιστ΄. Καλως εδειχθη τη αληθεια συμβαινειν ο τυπος. Ωσπερ γαρ ο 

Ζαροβαβελ  ου  γεγονεν  αιχμαλωτος,  αλλ’  εκ  των  αιχμαλωτων  εν 
Βαβυλωνι  τοτε  δεδουλωμενων  εγεννηθη,  και  γεγονεν  αυτων 
λυτρωτης· ουτως και ο Κυριος αναμαρτητος ων, εξ ημων εν ημιν ως 
εις  εξ  ημων  κατελογισθη,  το  της  φυσεως  ημων  εκουσιως  υποδυς 
παθητον,  καθ’  ο  της  ημων  προς  αληθειαν  φυσικης  ανασχομενος 
ασθενειας,  του  φθοροποιου  κρατους  ημας  ηλευθερωσε,  και  εις 
ουρανους  ημας  ανηγαγεν  απο  γης·  τη  μεν  δυναμει  της  αυτου 
σαρκωσεως ολην ανελλειπως εαυτω καθ’ ενωσιν αρρητον την φυσιν 
προσλαβων·  τη  δε  κλησει  της  χαριτος,  μονους  εκεινους  τους 
δεξαμενους τε περιχαρως την κλησιν, και δια των εργων την χαριν 
αιδεσθεντας της αναπλασεως.

ιζ΄. Σαρξ αμαρτιας εστιν, η εκ σπορας ανδρος την γενεσιν εχουσα· 
κατα ταυτον γαρ εχει  δυναμει  την (532)  αμαρτιαν και  την φθοραν 
κατα  φυσιν,  την  μεν  αρχην,  την  δε  τελος  εχουσα  της  οικειας 
γενεσεως·  η  δε  εν  ομοιωματι  σαρκος  αμαρτιας  εστι  σαρξ,  η  διχα 
σπορας ανδρος συστασα του Θεου σαρξ· κατα φυσιν μεν εχουσα την 
φθοραν,  καθ’  ην  ημιν  ομοιος  ην·  κατα  δυναμιν  δε  φυσει  την 
αναμαρτησιαν, καθ’ ην ημιν ανομοιος ην. 

ιη΄. Επειδη φησιν, ως προς την ακρατον τε και ακραν θεολογιαν, 
δευτερος εστιν ο της σαρκωσεως λογος· η μεν γαρ του περι την ουσιαν 
ακρου  καθεστηκε  λογου·  ο  δε,  της  κατα  την  προνοιαν  ακροτατης 
ενεργειας υπαρχει συνεκτικος, υποκατωθεν ανατολη προσηγορευθη 
τω Πνευματι. Εν γαρ τω λογω της θειας σαρκωσεως, η των αιωνων τε 



και των εν αιωνι περιεχεται γενεσις· και η προς αοριστιαν της υπερ 
αιωνας κατα χαριν ζωης των οντων παρατασις.

ιθ΄. Ο των καλων, φησιν, εραστης, κατα προνοιαν σοφιας λογοις 
εκουσιως  επειγεται  προς  την  της  θεωσεως  χαριν·  ο  δε  τουτων 
ανεραστος,  κατα  δικαιαν  κρισιν  παιδειας  τροποις  ακουσιως  κακιας 
απαγεται· ο μεν ως φιλοθεος δια της προνοιας θεουμενος· ο δε δια της 
κρισεως ως φιλουλος εις κατακρισιν ελθειν μη συγχωρουμενος. 

κ΄.  Πυρ μεν ημων υπαρχει  ψεκτον,  ο της σαρκος νομος·  φως δε 
τουτου του πυρος εστιν, η κατα τουτον τον ψεκτον νομον εν εξει των 
παθων η κινησις· η δε ψεκτη φλοξ εστιν, η δια της ενεργειας εκκαυσις 
των παθων. Η παλιν, πυρ μεν εστι ψεκτον, η κακια· φως δε ψεκτον, η 
της  κακιας  εξις·  φλοξ  δε  η  ενεργεια.  Ου  δει  ουν  τουτω  τον  νουν 
θερμαινεσθαι τω πυρι, μηδε τουτω φωτιζεσθαι τω φωτι, μηδε ταυτη 
καταπιμπρασθαι τη φλογι· το γαρ καθ’ ηδονην προς αισθησιν φως, 
προς νουν σκοτος υπαρχει βαθυτατον. 

κα΄.  Η μεν οντως πιστις  αληθειας  εστιν  συστατικη,  ψευδος  ουχ 
εχουσα· η δε αγαθη συνειδησις, την της αγαπης επιφερεται δυναμιν, 
ως μηδεμιαν εχουσα θειας παραβασιν εντολης. 

κβ΄. Η αναστασις αναπλασις εστι της φυσεως, πλεονεκτουσα την 
της φυσεως εν τω παραδεισω διαπλασιν· γενικως μεν, τη καθ’ ολου 
των  ολων  αντρεψια·  ιδικως  δε,  τη  κατα  χαριν  αρρητω  θεωσει  των 
αγιων. 

κγ΄.  Χειρας  τυχον  ειπεν  ο  λογος  του  νοητου Ζοροβαβελ,  την  τε 
δημιουργικην, καθ’ ην την επι το ευ ειναι λαμβανομεν γενεσιν· και 
την ανανεωτικην, καθ’ ην επι το αει ευ ειναι διχομεθα χαριν· η την εν 
ημιν κατα την πραξιν των αρετων αυτουργον αυτου χαριν· και την επ’ 
αυτη κατα την θεωριαν αδιασκεδαστον χυσιν της γνωσεως. 

κδ΄.  Λιθος  η  πιστις  εκληθην,  δια  το  στερρον,  ατρεπτον  τε  και 
βασιμον,  και  παντελως  ακινητον  της  κατ’  αυτην  αληθειας·  και 
μηδαμως υπεικον ψευδους επαναστασεσιν.  Εν χειρι  δε,  δια το κατ’ 
ενεργειαν  πρακτικον,  και  πασων  κατα  περιγραφην  των  αρετων 
συνεκτικον. Επτα δε οφθαλμους εχουσα, δια το (533) διακριτικον, και 
της παντελους των υπο χρονον απταιστου γνωσεως περιεκτικον· και 
της  αμιγους  εν  αριθμοις  επταπλης  του  παναγιου  Πνευματος 
ενεργειας δεκτικον. 

κε΄.  Διαληψις  αποδεικτικη  εκ  της  ιδιοτητος  του  πνευματικου 
χαρισματος. Φοβου γαρ ιδιον αποχη των κακων· ισχυος δε, η πραξις 



των αγαθων· βουλης δε, η των αντικειμενων διακρισις· επιστημης δε, 
η των καθηκοντων ανοθευτος ειδησις· γνωσεως δε, η κατ’ ενεργειαν 
των εν ταις αρεταις θειων λογων περιληψις· συνεσεως δε, η προς τα 
γνωσθεντα διολου της ψυχης συνδιαθεσις·  σοφιας δε,  η  προς Θεον 
αδιαγνωστος ενωσις, καθ’ ην τοις αξιοις η εφεσις απολαυσις γινεται, 
μεθεξει ποιουσα θεον τον μετεχοντα· και της θειας αυτον υποφητην 
καθιστωσα  μακαριοτητος,  κατα  την  αενναον  προς  τους  δεομενους 
των θειων μυστηριων ανεκπομπευτον προβολην και διεξοδον.

κστ΄.  Το προς ημας,  φησι,  κατ’  ενεργειαν πρωτον αγαθον,  οπερ 
εστιν  ο  φοβος,  τελευταιον  απηριθμησατο  της  Γραφης  ο  λογος  ως 
σοφιας  αρχην·  αφ’  ης  κινουμενοι,  προς  το  της  σοφιας  τελος  την 
συνεσιν  αναβαινομεν·  μεθ’  ην  προσεχεις  αυτω  γινομεθα  τω  Θεω, 
μονην την σοφιαν της προς αυτον ενωσεως μεσιτευουσαν εχοντες. Ου 
γαρ  εστι  δυνατον  επιλαβεσθαι  σοφιας,  τον  μη  προτερον  δια  του 
φοβου,  και  των  δια  μεσου  λοιπων  χαρισματων,  την  τε  λημην  της 
αγνοιας, και τον τηςκακιας κονιορτον αποσεισαμενον. Δια τουτο, Θεω 
μεν προσεχη την σοφιαν· ημιν δε προσεχη τον φοβον η Γραφικη ταξις 
διεθηκεν· ινα ημεις ευταξιας μαθωμεν ορον και νομον.

κζ΄.  Η  της  σοφιας,  φησι,  μονας  εστι,  ταις  εξ  αυτης  διαφοροις 
αρεταις ατμητως ενθεωρουμενη· και μονοειδως ταις των ολων αρετων 
ενεργειαις  επισυναγομενη·  και  παλιν  απλη  μονας  αποδεικνυμενη 
ταις προς αυτην των εξ αυτης αρετων αποκαταστασεσιν· οταν ημεις, 
δι’  ους  κατα  την  εκαστης  αρετης  γενεσιν  ποιειται  την  προοδον, 
ανατατικως δι’ εκαστης αρετης προς αυτην συναγομεθα. 

κη΄.  Τυφλην  εχει  την  πιστιν,  φησιν,  ο  τα  κατα την  πιστιν  θεια 
προσταγματα  μη  εργαζομενος.  Ει  γαρ  φως  εστι  τα  του  Κυριου 
προσταγματα, δηλον οτι  διχα θειου φωτος εστιν,  ο  μη πραττων τα 
θεια  προσταγματα,  και  ψιλην,  αλλ’  ουκ  αληθη  την  της  πιστεως 
επιφερεται κλησιν. 

κθ΄. Εις τας ενεργειας του Πνευματος φησιν, οφθαλμους Κυριου 
προσηγορευσεν  ο  λογος.  Ο  μη  τουτους  τη  πραξει  των  εντολων 
διανοιγων,  επιβλεποντα τον Θεον επ’  αυτον ουκ εχει.  Δια  πολλων 
γαρ, ως εικος, επισκοπειν οφθαλμων τους επι γης πεφυκεν ο Θεος, 
ειπερ θειας ορασεως ακτις εστιν ο κατ’ αρετην ημων φωτισμος.

λ΄.  Ο  κασσιτερος,  φησι,  την  τε  του  αργυριου  και  του  μολιβδου 
φυσικως εχων την ιδιοτητα, χαρακτηριζει την πιστιν· κολαζει γαρ μη 
φυλαττομενη,  (536)  μολιβδον  εχουσα  την  επ’  αιωσι  των  μη 



φυλαξαντων  αυτην  κατηγοριαν·  και  δοξαζει  τους  φυλαττοντας, 
αργυρον  εχουσα  διαφανη  και  λαμπρον,  την  επ’  αιωσι  των 
φυλαξαντων αυτην συνηγοριαν. 

λα΄.  Ουδεις  αμαρτανων,  φησι,  δυναται  της αμαρτιας συνηγορον 
εχειν της σαρκος την ασθενειαν. Η γαρ προς τον Θεον Λογον ενωσις, 
ολην την φυσιν τη λυσει της καταρας ανερρωσεν· απροφασιστον ημιν 
ποιησαμενη, την προς τα παθη της γνωμης προσπαθειαν· η γαρ του 
Λογου θεοτης κατα χαριν αει συνουσα τοις εις αυτον πιστευουσι, τον 
εν τη σαρκι νομον της αμαρτιας απομαραινει. 

λβ΄.  Ωσπερ,  φησιν,  ο  κασσιτερος  μελαινομενος  λαμπρυνεται 
παλιν·  ουτω  και  οι  πιστευοντες  καν  μελαινωνται  αμαρτανοντες, 
λαμπρυνονται παλιν μετανοουντες· δι’ ην αιτιαν και κασσιτερω τυχον 
η πιστις παρεικασθη. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΕ΄ . 
" Οι δε παντες ησαν εξ Ισραηλ απο δωδεκαετους, και επανω, 
χωρις  παιδων  και  γυναικων,  μυριαδες  τεσσαρες  τρισχιλιοι 
τριακοσιοι  εξηκοντα.  Παιδες  τουτων  και  παιδισκαι, 
επτακισχιλιοι  τριακοσιοι  επτα.  Ψαλται  και  ψαλτωδοι, 
οκτακοσιοι  πεντηκοντα  πεντε.  Καμηλοι  τετρακοσιοι 
τριακοντα  πεντε.  Και  ιπποι  επτακισχιλιοι  επτακοσιοι 
τριακοντα  εξ.  Ημιονοι  οκτακοσιοι  τεσσαρακοντα  πεντε· 
υποζυγια  πεντακισχιλια  πεντακοσια  εικοσι  πεντε·" Ποιησον 
αγαπην  τοιουτων  μεγαλων  και  υψηλων  περι  της  εκτης 
αιχμαλωσιας  επανοδου  υπο  του  αγιου  Πνευματος  δια  του 
προφητου  ειρημενων.  Τις  η  τοσαυτη  ταπεινοτης,  και 
ακαιρογραφος  εξηγησις,  και  αναξιοτης  του  Πνευματος, 
καμηλων μνημονευσαι και ιππων και ημιονων και ονων, και 
ταυτα μετ’ ακριβειας αριθμου;
Αποκρισις.
Το μεν δι’ ακριβειας περι τουτων ειπειν, μονων εκεινων εστι, των 

δια  πολλην  καθαροτητα  νου,  θεοθεν  ολην  ειληφοτων  την  εφικτην 
ανθρωποις χαριν του Πνευματος· καθ’ ην τω πελαγει των μυστικων 
θεαματων  γνωστικως  ενδιαθεοντες,  τους  λογους  μονον  ορωσι  των 
γεγραμμενων γυμνους των επ’ αυτοις τυπικων συνθηματων· μηδενος 
το συνολον ποιουμενοι λογον, των τυπουντων αυτους συμβολων· ει 
μη  που  βουληθωσι  σοφως  αυτους  τυπωσαι  σωματικως,  τοις  δια 



νηπιοτητος νου γενεσθαι μη δυναμενοις υπερ την αισθησιν· ινα τοις 
τυποις  προτερον  εγγυμνασθεντες  [οι  διδασκομενοι  δηλονοτι]  κατα 
την  αισθησιν,  προς  τους  ανευ  αισθησεως  αρχετυπους  ελθειν 
ποθησωσι λογους.  Τω δε στοχασμω τοις ψιλωτεροις επιβαλλειν δια 
την φυσικως εν ημιν εφιεμενην της των θειων γνωσεως δυναμιν, ουκ 
ατοπον·  δυο  καλων εκ  του στοχασμου τοις  ειλικρινες  περι  τα  θεια 
κεκτημενοις  το  σεβας  αναδεικνυμενων.  Η  γαρ  επιτυγχανει  της 
αληθειας  των  νοουμενων,  ο  στοχαστικην  την  εφοδον  των  θειων 
ποιουμενος· και προσφερει χαιρων θυσιαν αινεσεως την ευχαριστιαν, 
(538)  τω  δεδωκοτι  του  ζητουμενου  την  ειδησιν·  η  διαφευγουσαν 
ευρισκει των γεγραμμενων την εννοιαν· και τα θεια πλεον σεβαζεται, 
την της οικειας δυναμεως υπεραινοντα μανθανων καταληψιν. 

Τοινυν καγω στοχαστικως επιβαλλων τοις προκειμενοις, τον Θεον 
επικαλουμαι γενεσθαι των λεχθησομενων συλληπτορα, κατα παντα 
τροπον  προς  το  υψος  των  Γραφικων  αινιγματων  ασθενουσαν 
ευρισκων της εμαυτου διανοιας την δυναμιν. Καν τε γαρ επιτυχω, του 
Θεου το παν υπαρχει κατορθωμα, δια της καταληψεως εναγοντος με 
προς ευχαριστιαν· καν τε γαρ μη, και ουτως παλιν του Θεου το της 
ακαταληψιας  υπαρχει  καλον,  τον,  ως  εικος,  εκ  της  γνωσεως 
τεχθησομενον μοι κατα προνοιαν τυφον προανακοπτοντος, και την 
ακαταληψιαν ποιουμενου μοι μετριοφροσυνης υποθεσιν.

Ουκουν στοχασμω, καθως ειρηται, την των γεγραμμενων διανοιαν 
υπερχομενος, εντευθεν αρχομαι της των προκειμενων Γραφης. Εν τω 
προ  τουτου  κεφαλαιω  γεγραπται  περι  του  Ζοροβαβελ·  Και  οτε 
εξηλθεν  ο  νεανισκος,  αρας  το  προσωπον  αυτου  εις  τον  ουρανον 
εναντιον Ιερουσαλημ, ευλογησε τω βασιλει του ουρανου. Δηλον εστιν 
οτι  μετα  την  των  προβληματων  των  προς  Δαρειον  τον  βασιλεα 
γεγενημενων  προσαγωγην,  εξηλθεν  απο  προσωπου,  δηλον  οτι 
Δαρειου του βασιλεως.  Δαρειος μεν ουν εστιν,  ως ηδη φθασας προ 
τουτων εφην των λογων, ο κρατων της φυσεως νομος· και συναδει γε 
σαφως ουτω νοουμενος τη του οικειου ονοματος ερμηνεια. Γενεα γαρ, 
η γενεαλογια, η γενεαλογουμενος δηλοι το του Δαρειου ονομα, καθως 
φασιν οι την ακριβειαν της τοιασδε φωνης επισταμενοι. Φυσικου δε 
νομου καθεστηκεν ιδιον, το της γενεας, και γενεαλογιας ονομα· των 
γαρ υπο φυσιν το γενος, και τα γενεαλογουμενα· και των περι φυσιν η 
γενεαλογια. 



Ουκουν  καλως  ο  Δαρειος  εις  τον  της  φυσεως  εληφθη  νομον. 
Περιεχει γαρ ο νομος της φυσεως, και τα υπο φυσιν αναγομενα γενη 
και ειδη· και τα περι την φυσιν θεωρουμενα· τον χρονον φημι και τον 
τοπον.  Παντος  γαρ  γενητου,  τα  ων  ουκ  ανευ  φυσικως 
συνεπιθεωρειται.

Δαρειος  ουν,  ως  εφην,  ο  νομος  της  φυσεως·  Ζοροβαβελ  δε,  ο 
θεωρητικος  νους,  ο  εξελθων  ως  απο  (540)  Δαρειου,  του  νομου  της 
φυσεως,  και  την  υπο  χρονον  και  τοπον  των  φαινομενων  υπερβας 
διακοσμησιν,  και  αρας  το  προσωπον  της  κατ’  αρετην  γνωστικης 
διαθεσεως  εις  τον  ουρανον·  τουτεστι  το  υψος  των  νοητων  ουσιων· 
εναντιον της εν ουρανοις νοουμενης Ιερουσαλημ· εκεινης λεγω της 
Ιερουσαλημ, της επι των χειρων Κυριου εχουσης εζωγραφημενα τειχη· 
εν η παντων ευφραινομενων εστιν η κατοικια· προς ην η αληθινη των 
αιχμαλωτων επανοδος γινεται· των επιζητουντων το εξ ουρανου κατα 
τον  θειον  Αποστολον  οικητηριον·  των  μετα  του  μεγαλου  Δαβιδ 
δυναμενων  λεγειν·  Εαν  επιλαθωμαι  σου,  Ιερουσαλημ,  επιλαθειη  η 
δεξια  μου·  κολληθειη  η  γλωσσα μου τω λαρυγγι  μου,  εαν μη σου, 
μνησθω·  δεξιαν  λεγοντος  τυχον,  την  πνευματικην  των  θειων  και 
επαινουμενων πραξιν· γλωσσαν δε κολλωμενην τω λαρυγγι, την εν 
ημιν  του  λογου  γνωστικην  ενεργειαν,  κολλωμενην  εξ  αγνοιας  τω 
λαιμω· τουτεστι, τω περι τον λαιμον πηγνυμενω παθει, και ακινητον 
μενουσαν  περι  την  εφεσιν  των  αρρητων  αγαθων·  και  δια  τουτο 
γευσασθαι μη δυναμενην της του Κυριου χρηστοτητος.

θ΄.  Ει  δε  χρονου  και  φυσεως  προς  Ιερουσαλημ  επειγομενος 
εκβαινει τους λογους ο Ζοροβαβελ· ειθ’ ο καθ’ ημας θεωρητικος νους· 
ειθ’ ο υπερ ημας δημιουργος Λογος, εν ημιν καθ’ ημας γενομενος και 
δια  τουτο  γενομενος  ανθρωπος,  ινα  προς  εαυτον  αγαγη  δια 
σαρκωσεως τους προς τα παθη και τον θανατον της σαρκος εαυτους 
απο  της  απαθειας  και  της  ζωης  εξωσαντας,  εικοτως  τους  αυτω 
γεγεννημενους  κατα τον  θεμιτον  παραπλησιους,  εαυτω συνεξαγει, 
και  προς  την  Ιερουσαλημ  αγει  την  ουρανιον·  ων  της  αρετης  την 
ακροτητα και της γνωσεως, τοις προκειμενοις ειδεσι τε και αριθμοις 
συμβολικως δια ποικιλιας ο λογος παρεικασε. Πας γαρ θεοφιλης και 
δικαιος ανθρωπος,  νοητως την επανοδον προς την ανω ποιουμενος 
Ιερουσαλημ, τους προκειμενους διαφορων ειδων αριθμους συμπληροι· 
τους  εκαστου  ειδους  και  αριθμου  λογους  εις  μιαν  αρετης  τε  και 



γνωσεως  συναγων  εκπληρωσιν·  και  δηλοι  τουτο  σαφως,  της 
προκειμενης ημιν εις εξετασιν Γραφης ο λογος, εχων ουτως.

Οι δε παντες ησαν εξ Ισραηλ, απο δωδεκαετους χωρις παιδων και 
γυναικων,  μυριαδες  τεσσαρες  τρισχιλιοι  τριακοσιοι  εξηκοντα.  Ευγε 
της ακριβειας των λογιων του Πνευματος,  επισημηναμενου μηδενα 
των αριθμουμενων εν Ιερουσαλημ και της Βαβυλωνιας εκβεβηκοτων· 
ταυτην δε λεγω του παροντος αιωνος την συγχυσιν, ειναι παντελως 
υπο τον δωδεκαετη χρονον· δηλουντος του λογου μυστικως, οτι μονος 
ο  γεγεννημενος  υπερ  αισθησιν  και  χρονον·  τουτο  γαρ  δωδεκα 
σημαινει σαφως αριθμος, εκ πεντε δια τας αισθησεις, και επτα δια τον 
χρονον συναγομενος· και την προς ταυτα της ψυχης διακοψας σχεσιν, 
εκβαινει  της  αυτων  συγχυσεως,  προς  την  ανω  πολιν  επειγομενος· 
εχων  χωρις  (541)  γυναικων  και  παιδων,  μυριαδας  τεσσαρας 
τρισχιλιους τριακοσιους εξηκοντα.

Παιδες εισι τυχον, οι περι των φυσικων αδιαβλητων και ουκ εφ’ 
ημιν παθων λογισμοι· γυναικες δε, η αι ενθυμησεις, η αι κατα φυσιν 
ορεξεις  και  ηδοναι,  μη  φερουσαι  τοις  κεκτημενοις  διαβολην·  ως 
αναγκαιον  παρακολουθημα  καθεστωσαι  φυσικης  ορεξεως.  Ηδονην 
γαρ ποιει κατα φυσιν και μη βουλομενων ημων, και η τυχουσα τροφη, 
προλαβουσαν ενδειαν παραμυθουμενη· και ποσις αποκροουμενη του 
διψους  την  οχλησιν·  και  υπνος  την  εκ  της  εγρηγορεσεως 
δαπανηθεισαν  ανανεουμενος  δυναμιν·  και  οσα  των  καθ’  ημας 
φυσικων ετερα τυγχανει, προς μεν συστασιν φυσεως αναγκαια· προς 
δε κτησιν αρετης υπαρχοντα χρησιμα τοις σπουδαιοις· απερ καν μη 
συναριθμειται τοις  ανδρασιν,  αλλα συνεκβαινει  παντι νοι  φευγοντι 
της αμαρτιας την συγχυσιν·  ινα μη δι’  αυτα μεινη κρατουμενος εις 
δουλειαν των εφ’  ημιν και  διαβεβλημενων και  παρα φυσιν παθων· 
ουκ εχοντων αλλην αρχην εν ημιν πλην της κινησεως των κατα φυσιν 
παθων. 

Ου  συναριθμειται  δε,  οτι  μη  πεφυκε  προς  την  αθανατον  και 
μακραιωνα  ζωην  συμμεταβαινειν  ημιν,  τα  την  φυσιν  προς  την 
παρουσαν  ζωην  συνεχοντα  παθη.  Τεσσαρες  δε  μυριαδες  εισιν,  η 
τετρας των γενικων αρετων· μεθ’ ων φυσιν και χρονον διαβας ο νους, 
προς  την  μακαριαν  της  απαθειας  αποκαθισταται  ληξιν.  Ως  γαρ  η 
μυριας τω της μοναδος στοιχειω μονη γνωριζεται· παντελως δι’ αλλου 
γραμματος  σημανθηναι  μη  δυναμενη,  ως  ταυτον  ουσα  κατα  το 
υποκειμενον τη μοναδι,  καν δεχεται  μονη τη επινοια διαφοραν,  ως 



προς  αρχην  τελος.  Τελος  γαρ  μοναδος  εστιν  η  μυριας·  και  αρχη 
μυριαδος εστιν η μονας· η, κυριωτερον ειπειν, κινουμενη μονας, εστιν 
η μυριας·  και ακινητος μυριας,  εστιν η μονας.  Ουτω και πασα των 
γενικων αρετη, την θειαν και αρρητον μοναδα φημι τον Θεον, αρχην 
εχει και τελος, ως εξ αυτου και εις αυτον αρχομενη και ληγουσα· και 
ταυτον υπαρχουσα τω Θεω, κατα μονον της επινοιας διαφερουσα τον 
λογον· παρ’ ου, και εις ον πασα γενεσις αρετης προδηλως υφεστηκεν.

Η  τυχον  τας  τεσσαρας  προκοπας  των  εν  τη  δεκαδι  των  θειων 
εντολων, εις μηκος θεωριας και γνωσεως προβαινοντων, φησιν ειναι 
τας τεσσαρας μυριαδας ο λογος. Οιον πρωτη προκοπη εστιν, η απλως 
εν  τοις  εισαγομενοις  μετα  την  αποφυγην  της  κακιας,  πραξις  των 
εντολων· πληρη ποιουσα την πρωτην δεκαδα, την αυτην και μοναδα. 
Δευτερα  προκοπη  εστιν,  η  δι’  εκαστης  εντολης  ενεργουμενη  των 
λοιπων συμπεριληψις, την αυτην δεκαδα ποιουμενη και εκατονταδα, 
τη δι’  αλληλων εκαστης εντολης  ενεργεια  συμπληρουμενην·  η γαρ 
δεκας  δεκαχως ενεργηθεισα,  ποιει  την  εκατονταδα.  Τριτη  προκοπη 
εστιν,  η  κατα  τον  νομον  της  φυσεως  ταυτης  της  εκατονταδος 
δεκαπλωσις· δεκαδικος γαρ και ο της φυσεως νομος εστιν, ως εκ δεκα 
συνεστηκως· (544) λεγω δε, των τριων της ψυχης δυναμεων, και των 
πεντε  αισθησεων,  και  της  φωνητικης  ενεργειας,  και  της  φυσικης 
γονιμοτητος· κεχρηται γαρ, τω μεν λογιστικω προς την της αιτιας, και 
των περι  την αιτιαν  των καλων ζητησιν·  τω επιθυμητικω δε,  προς 
ποθον των ζητουμενων· τω δε θυμικω, προς φυλακην και στοργην· 
ταις αισθησεσι δε, προς διακρισιν, πενταχως και αυτην διαιρουμενην, 
εξ ης επιστημη γενεσθαι πεφυκε. Διαιρειται γαρ η καθολου διακρισις, 
τοις ηργμενοις, και ουκ ηργμενοις· τοις νοητεοις, και ου νοητεοις· τοις 
ρητεοις και ου ρητεοις· τοις ποιητεοις, και ου ποιητεοις· τοις φθαρτοις, 
και  τοις  αφθαρτοις.  Τω  δε  φωνητικω  προς  εκφωνησιν·  και  τη 
γονιμοτητι,  προς  αυξησιν  των  ζητηθεντων  και  επιθυμηθεντων  και 
στερχθεντων και γνωσθεντων και εκφανθεντων καλων. Γινεται ουν η 
εκατοντας,  κατα  τον  νομον  δεκαπλουμενη  της  φυσεως,  χιλιας. 
Τεταρτη δε προκοπη εστιν, η δια θεωριας και γνωσεως του φυσικου 
νομου κατα την αποδοθεισαν διαιρεσιν,  προς τον εκαστης εντολης 
αρχικωτερον  λογον  αναβασις·  καθ’  ην  η  μυριας  συναγομενη 
θεωρειται,  τω  της  πρωτης  μοναδος  στοιχειω  γνωριζομενη.  Ο  γαρ 
απλως  ενεργησας  τας  εντολας·  και  παλιν  κατα  την  εκαστην 
ενεργειαν τας αλλας συμπαραλαβων· και αυθις τη περιληψει τουτων, 



την του φυσικου νομου συζευξας διακρισιν·  και τουτον παλιν προς 
τον  εκαστης  εντολης  λογον  γνωστικως  αναβιβασας,  τας  τεσσαρας 
μυριαδας  συνηγαγε·  καθ’  εκαστην  προκοπην  τω  της  μοναδος 
τιμηθεισας μυστηριω, προς ην ο της μυριαδος συναγεται λογος.

Η παλιν, τας λεγομενας τεσσαρας γενικας απαθειας, αι τεσσαρες 
μυριαδες σημαινουσι. Πρωτη γαρ εστιν απαθεια, η παντελης αποχη 
των κατ’ ενεργειαν κακων, εν τοις εισαγομενοις θεωρουμενη· δευτερα 
δε,  η  παντελης  κατα  διανοιαν  περι  την  των  κακων  συγκαταθεσιν 
αποβολην  λογισμων,  εν  τοις  μετα  λογου  την  αρετην  μετιουσι 
γινομενη· τριτη, η κατ’ επιθυμιαν περι τα παθη παντελης ακινησια, εν 
τοις  δια  των  σχηματων  τους  λογους  νοητως  θεωρουμενοις  των 
ορωμενων.  Τεταρτη  απαθεια,  η  και  αυτης  της  ψιλης  των  παθων 
φαντασιας  παντελης  καθαρσις  εν  τοις  δια  γνωσεως  και  θεωριας 
καθαρον και διειδες εσοπτρον του Θεου ποιησαμενοις το ηγεμονικον 
συνισταμενη. 

Ο τοινυν  καθαρας εαυτον ενεργειας  παθων,  και  της  επ’  αυτοις 
κατα διανοιαν συγκαταθεσεως ελευθερωσας· και της περι αυτα κατ’ 
επιθυμιαν κινησεως στασιν λαβων· και της αυτων ψιλης φαντασιας 
τον  νουν  καταστησας  αμολυντον,  τας  τεσσαρας  μυριαδας  εχων 
εξερχεται της υλης και των υλικων, και προς την θειαν και ειρηνικην 
των νοητων επειγεται ληξιν.

Ουτω μεν ουν νοεισθωσαν ημιν αι τεσσαρες μυριαδες· αι δε τρεις 
χιλιαδες,  τον  τελειον  και  ορθον  και  ευσεβη  περι  της  αγιας  και 
ομοουσιου  Τριαδος  λογικον  σημαινουσι  λογον·  καθ’  ον  η  αγια 
τρισυποστατος  (545)  μονας,  εις  παρ’  ημων  υμνειται  Θεος  και 
πιστευεται. 

Οι δε τριακοσιοι, τον περι προνοιας ενταυθα παραδηλουσι λογον· 
ουχ  οτι  μονον  τω  σχηματι  του  γραμματος  η  ανωθεν  επι  τα  κατω 
διηκουσα,  και  των  εκατερωθεν  πλαγιων  τα  ακρα  περιλαμβανουσα 
σημαινεται δυναμις· οπερ την το παν διασφιγγουσαν αρρητως δηλοι 
προνοιαν· αλλ’ οτι και τω του σταυρου τυπω τετιμηται, εν ω το μεγα 
και  πρωτον  και  αποκρυφον  της  προνοιας  απετελεσθη  μυστηριον. 
Προνοιας  γαρ  καθεστηκε  τροπος  απορρητος,  το  μεγα  της 
ενανθρωπησεως του Θεου μυστηριον· ω τυπω, μετα του ονοματος του 
επ’  αυτου  δι’  ημας  προσηλωθεντος,  ταχα  θαρρησας  ο  μεγας 
πατριαρχης Αβρααμ, μετα τριακοσιων δεκα και οκτω· τουτεστι, τυπου 
και ονοματος Ιησου, τας δηλουμενας δια των βασιλεων ανετικειμενας 



εξελθων κατεπαλαισε δυναμεις. Πολλακις γαρ οιδεν η Γραφη και εκ 
των εν τοις γραμμασι σχηματων, τον ιδιον φανερωσαι σκοπον, τοις 
επι τουτο καθαιρομενοις. 

Ει δε και εκ του αριθμου βουλεται τις το βουλημα σκοπησαι της 
αγιας Γραφης, και ουτως την προνοιαν δι’ αυτου μηνυομενην ευρησει. 
Προνοιας  γαρ  εργον,  ου  μονον  κατα  τον  εαυτης  του  ειναι  λογον 
φυλαξαι την φυσιν αμειωτον·  αλλα και κατα τον επικτητον του ευ 
ειναι χαριτι λογον ανελλιπως εχουσαν δειξαι. Ουκουν τοις διακοσιοις 
τα εκατον συναψας τις, αποτελει τον τριακοσια· δηλουντα φυσιν και 
αρετην.  Δηλοι  γαρ  φυσιν  ο  διακοσια  ως  εξ  υλης  και  ειδους 
υπαρχουσαν, ειπερ η υλη τετραδικη δια τα τεσσαρα στοιχεια· το δε 
ειδος,  πενταδικον,  δια  την  αισθησιν  την  το  υλικον  προς  ειδος 
σχηματιζουσαν φυραμα. Πεντακις γαρ συνθεις τον τεσσαρακοντα· η 
τετρακις τον πεντηκοντα, ποιει τον διακοσια. Ο δε εκατον αριθμος, 
την  τελειαν  αρετην  σημαινει,  ως  εχων  δεκαπλουμενην  την  θειαν 
δεκαδα  των  εντολων·  εις  ην  φθασας  Αβρααμ,  πατηρ  γινεται  του 
μεγαλου Ισαακ, νεκρος κατα φυσιν· ζωης και χαρας γεννητωρ κατα 
πνευμα  γενομενος.  Συνθεις  ουν  τοις  διακοσιοις  τα  εκατον,  τον 
τριακοσια πληρωσαις αν αριθμον, δηλουντα την προνοιαν, κατα τον 
ευ ειναι λογον την φυσιν συνεχουσαν.

Ο δε εξηκοντα, την κατα φυσιν ποιητικην των εντολων σημαινει 
δυναμιν  τετελειωμενην  τοις  λογοις  των  αρετων.  Ει  γαρ  ο  εξ  την 
ποιητικην σημαινει της φυσεως δυναμιν, ως τελειος και εκ των ιδιων 
μερων συνισταμενος· διο και εν εξ ημεραις πεποιηκεναι τον Θεον τον 
κοσμον γεγραπται· ο δε δεκα το τελειον της εν ταις εντολαις αρετης 
δηλοι·  αρα  ο  εξηκοντα,  την  κατα  την  φυσιν  δεκτικην  των  εν  ταις 
εντολαις θειων λογων σαφως παραδηλοι δυναμιν.

Ουκουν  αι  τεσσαρες  μυριαδες  προς  τοις  τρισχιλιοις  τριακοσιοις 
εξηκοντα, δηλουσι τον τελειον περι αρετης λογον· και το σεπτον της 
θεολογιας μυστηριον· (548) και τον αληθη της προνοιας σκοπον· και 
την αρεταις  ποιωθεισαν πρακτικην της φυσεως δυναμιν  μεθ’  ων ο 
σαρκος, αισθησεως τε και κοσμου τω πνευματι διακρινας τον νουν, 
παντως εξερχεται· την εν αλληλοις τουτων αφεις, ως την Βαβυλωνιαν 
οι  παλαι,  φυρσιν και  συγχυσιν·  και  προς την ανω πολιν επειγεται, 
πασης τον νουν εχων της προς οτιουν σχεσεως ανετον.

Παιδες δε τουτων και παιδισκαι επτακισχιλιοι τριακοσιοι επτα. Ο 
νομος εν τω περι παιδων και παιδισκων τοπω διαγορευων φησι, Τους 



Εβραιους  παιδας  και  παιδισκας  εξ  ετη  δουλευειν·  και  τω  εβδομω 
απολυεσθαι ελευθερους·  τους δε αλλοφυλους παιδας και παιδισκας 
δουλευειν  εις  τον  αιωνα·  το  πεντηκοστον  ετος  οιμαι  της  αφεσεως 
αιωνα  καλων.  Εβραιος  δε  παις  και  Εβραια  παιδισκη  εισιν,  οι  τω 
πρακτικω  φιλοσοφω  δουλευοντες  εξ  ετη,  λογος  και  διανοια,  προς 
επινοιαν της ηθικης ευπρεπειας και αρετης τροπων εξευρεσιν. Παντι 
γαρ  πρακτικω,  παιδος  και  παιδισκης  δικην  ο  λογος  και  η  διανοια 
μοχθουσι, τους κατ’ αρετην της πραξεως τροπους επινοουντες τε και 
δημιουργουντες· και οιον πασαν εαυτων κατα των αντικειμενων τη 
πρακτικη  πνευματων  της  πονηριας  την  δυναμιν  εχοντες 
αντιτεταγμενην. Πληρωσαντες ουν την πρακτικην φιλοσοφιαν, ην ο 
εξ των ετων παρεδηλωσε αριθμος· ειρηται γαρ ως ο εξ αριθμος την 
πρακτικην  σημαινει  φιλοσοφιαν·  ελευθεροι  προς  την  πενυματικην 
απολυονται·  δηλον  οτι  των  εν  τοις  ουσι  συγγενων λογων  θεωριαν 
επανερχομενοι, ο τε λογος και η διανοια· οπηνικα κατα το εβδομον 
ετος γενωνται· τουτεστι, της απαθειας την εξιν· καθ’ ην δαμασθεντα 
τω  πολλω  καματω  του  λογου  και  της  συνημμενης  αυτω  διανοιας, 
υποχωρει της ψυχης τα παθη και υπεξισταται.

Αλλοφυλος  δε  παις  και  παιδισκη,  ο  θυμος  και  η  επιθυμια,  ους 
υποζευγνυσι διαπαντος τη δεσποτεια του λογου προς υπηρεσιαν των 
αρετων δι’  ανδρειας και σωφροσυνης ο θεωρητικος νους,  ου διδους 
αυτοις παντελως την προς ελευθεριαν αφεσιν, εως αν καταποθη τω 
νομω του πνευματος τελειως ο της φυσεως νομος· καθαπερ υπο ζωης 
απειρου, σαρκος δυστηνου θανατος· και πασα δειχθη καθαρως η της 
αναρχου  βασιλειας  εικων,  πασαν  εχουσα  του  αρχετυπου  δια 
μιμησεως  την  μορφην·  καθ’  ην  γενομενος  ο  θεωρητικος  νους, 
ελευθερους ποιειται τον τε θυμον και την επιθυμιαν· την μεν, προς 
την  ακηρατον  του  θειου  ερωτος  ηδονην,  και  την  αχραντον  θελξιν 
μετασκευαζων·  τον  δε,  προς  ζεσιν  πνευματικην  και  διαπυρον 
αεικινησιαν και σωφρονα μανιαν μεταβιβαζων· καθ’ ην, ως εοικεν, η 
μεγαλη του ακηρατου φωτος ακτις  ο  μεγας Παυλος  γενομενος,  εν 
ταις Πραξεσιν ηκουσε παρα του βασιλεως Αγριππα, Μαινη, Παυλε. 
Και παλιν αυτος περι εαυτου προς Κορινθιου γραφων, Ειτε εξεστημεν 
Θεω, ειτε σωφρονουμεν υμιν· την κατα Θεον (549) σωφρονα μανιαν 
εκστασιν δηλον οτι καλεσας· ως εξω ποιουμενην των οντων τον κατ’ 
αυτην σωφρονα νουν.



Τον δε  τουτων αριθμον σημαινειν  υπονοω,  την κατα τον λογον 
χρονικην μετα της απαθειας των τροπων προνοιαν· καθ’ ην και λογω 
και διανοια καθαπερ Εβραιοις παισι και παιδισκαις κατα την πραξιν 
δουλευουσιν  επικειμενος  ο  νους,  οριζει  τα  μετρα  της  κατ’  αρετην 
τουτων  υπουργιας·  μεταφερων  προς  θεωριαν·  και  θυμου  και 
επιθυμιας ως αλλοφυλων παιδων και παιδισκων επιμελουμενος, ως 
δουλων δεσποτης, προς τον ισοτιμον αγει κατα το τελος ελευθεριαν. 
Την μεν επιθυμιαν,  ποιων εφεσιν των θειων απολαυστικην·  τον δε 
θυμον, τονον απολαυτικης εφεσεως αληκτον· και αποτελων Εβραιους 
αληθινους κατα την χαριν, τους αλλοφυλους δουλους. 

Ψαλται  και  ψαλτωδοι,  οκτακοσιοι  πεντηκοντα  πεντε.  Ψαλται 
εισιν, οι τον θειον λογον τοις των αρετων τροποις ανευ θεωριας κατα 
την πραξιν αναφωνουντες. Ψαλτωδοι εισιν, οι τον θειον λογον τοις 
των  αρετων  τροποις  μετα  της  κατα  την  θεωριαν  γνωστικης 
τερπνοτητος τοις αλλοις μυσταγωγουντες, και τα νοητα αυτων ωτα 
καθηδυνοντες.

Ο δε τουτων αριθμος δηλοι, την εφικτην ανθρωποις επιστημην των 
αιωνιων·  ο  γουν  οκτακοσια  και  ο  πεντηκοντα·  Ο  μεν,  τους  της 
γνωσεως· ο δε, τους των αρετων μελλοντας λογους υποφαινει. Ο δε 
πεντε,  την επι τουτοις επιστημην παριστησι·  καθως περι του πεντε 
μικρω προσθεν αποδεδωκαμεν αριθμου.

Καμηλοι τετρακοσιαι τριακοντα πεντε. Καμηλοι συνεξιουσαι τοις 
υιοις  Ισραηλ  συν  ελευθερια  πολλη,  της  πικρας  απολυομενοις 
αιχμαλωσιας εισιν, αι φυσικαι των ορωμενων διαφοροι θεωριαι, κατα 
την καμηλον εχουσαι προς μεν αισθησιν, ωσπερ ποδας ακαθαρτους, 
τας επιφανειας των ορατων· προς δε νουν, ωσπερ κεφαλην καθαρους, 
τους εν αυτοις υψηλοτερους εν πνευματι λογους.

Και  ταχα περι  τουτων των καμηλων,  την  δοξαν της  νοουμενης 
Ιερουσαλημ  προφητικως  ο  μεγας  προδεικνυς  Ησαιας,  εφη·  Και 
καλυψουσι σε καμηλοι Μαδιαν και Γεφαρ· τουτεστιν, αι πνευματικαι 
θεωριαι των κατα φυσιν παθων. Εκκρισις γαρ Μαδιαν ερμηνευεται, η 
πηλος αιματωδης· η ιδρωτες ανθρωπινοι και μητρος. Γεφαρ δε, κτησις 
νωτου, οπερ εστι θεωρια εις υψος αιρομενη των περι σαρκα παθων. 
Ψυχης δε νωτον, ως οπισθιον, η σαρξ· οις καθαπερ πολιν αγιαν, την 
πνευματικην της ειρηνικης και αστασιαστου των μυστικων θεαματων 
(552) γνωσεως ληξιν, οια κτηνεσι καλυπτεσθαι φησιν ο λογος. 



Δηλοι δε την αποδοθεισαν δυναμιν, και αυτος ο αριθμος, την περι 
φυσιν και χρονον λογικην σημαινων κινησιν.

Και ιπποι επτακισχιλιοι επτακοσιοι τριακοντα εξ· Ιππος εστιν, ο εν 
τω δρομω των εναρετων κατα τον βιον, εχων την ολην του θυμου την 
ευτονιαν.  Φασι  γαρ  του  ιππου  την  χολην  εις  τας  κατα  φυσιν  των 
ποδων οπλας ειναι.  Διο και παντων των λοιπων ημερων ζωων, και 
των  τη  φυσει  των  ανθρωπων  υποζευγμενων,  εκριθη  μαλλον  προς 
δρομον  επιτηδειοτερος  τε  και  δυνατωτερος·  οις  παρεικασας  τους 
αγιους αποστολους ο μεγας προφητης Αββακουμ δια του Πνευματος, 
φησι·  Και επεβιβασας εις θαλασσαν τους ιππους σου, ταρασσοντας 
υδατα  πολλα·  ιππους  καλεσας  τους  αγιους  και  μακαριους 
αποστολους, τον σωτηριον της αληθειας λογον βασταζοντας ενωπιον 
εθνων  και  βασιλεων  εν  παντι  τω  κοσμω·  ον  τροπικως  ωνομασε 
θαλασσαν· και τα εθνη παρεικασεν υδασι,  δια της εν τω λογω του 
Πνευματος μεγαλης δυναμεως ταρασσομενα τε και σειομενα, και τω 
σωτηριω σεισμω μεταβιβαζομενα προς πιστιν εξ απιστιας, και προς 
επιγνωσιν εξ αγνωσιας· και απο κακιας εις αρετην.

Δηλοι δε τουτο και αυτος των ιππων αριθμος, την κατ’ αρετην της 
πρακτικης  φιλοσοφιας  εξιν  τυπων.  Ο  γαρ  επτακισχιλια  επτακοσια 
αριθμος,  ως χρονικος σημαινει  την εν αρεταις οξειαν κινησιν·  ο  δε 
τριακοντα εξ, την ταις αρεταις συντρεχουσαν της φυσεως πραξιν.

Ημιονοι  δε  οκτασοσιοι  τεσσαρακοντα πεντε.  Ημιονος  εστι  κατα 
τον επαινουμενον λογον, η παντελως κατα κακιαν αγονος εξις· δι’ ο 
πανυ  τω  πνευματι  της  Γραφης  προσφυως  τε  και  πρεποντος  ο 
βασιλευειν  λαχων  του  Ισραηλ,  ουχ  ιππω,  αλλ’  ημιονω  καθεζεσθαι 
προσεταγη·  του  λογου  δηλουντος,  οτι  δει  τον  θεωρητικον  νουν 
βασιλευοντα των εν τοις ουσι νοηματων τε και θεαματων, και των 
οικειων κινηματων, εξιν αγονον εχειν κακιας· τουτεστι, κακιαν μητε 
συλλαμβανουσαν παντελως μητε  τικτουσαν·  εφ’  ης  αυτον δει  περι 
θεωριαν κινουμενον φερεσθαι·  μηπως πνευματικην ποιουμενος την 
των  οντων  διασκεψιν,  λαθων  περιπεση  τινι  των  παραφθειρειν  δια 
τινος των αισθητων πεφυκοτων πονηρων πνευματων την αγνην της 
καρδιας διαθεσιν. 

Οιδαμεν δε και επι ψογω κειμενην τη Γραφη την ημιονον, ως το, 
Μη  γενεσθε  ως  ιππος  και  ημιονος,  οις  ουκ  εστι  συνεσις·  ιππον 
καλεσαντος  του  λογου  την  χρηματιζουσαν  εξιν  ταις  των  παθων 
ηδοναις·  και  ημιονον,  την  το  καλον  μητε  συλλαμβανουσαν,  μητε 



τικτουσαν  εξιν·  ας  απηγορευσεν  ο  λογος  ισοτιμως  τοις  σωτηριας 
εφιεμενοις·  την  μεν,  ως  ενεργητικην  κακιας·  την  δε,  ως  αρετης 
απραξιαν  εχουσαν.  Και  η  Αβεσαλωμ  δε  ημιονος  επι  ψογω 
λαμβανεται, (553) εφ’ ης καθησας εξηλθε τον θανατον επιζητων του 
γεννησαντος· δηλουντος εν τουτοις του Πνευματος, ως ο κενοδοξια 
τινι δι’ αρετην η γνωσιν τρωθεις, την κομην ματαιως διατρεφει τοις 
οιησεως  επιτετεχνασμενην  τε  και  μικτην,  ωσπερ  ημιονον  προς 
απατην  των  θεωμενων  την  ηθικην  επιδεικνυται  πολιτειαν·  εφ’  ης 
αιωρουμενος οιεται τον γεννησαντα δια της διδασκαλιας του λογου 
πατερα  χειρωσαθαι,  πασαν  βουλομενος  την  τω  πατρι  προσουσαν 
θεοθε δοξαν της αρετης και της γνωσεως, ως υπερηφανον εις εαυτον 
τυραννικως εφελκυσασθαι.

Αλλ’ ο τοιουτος εξελθων εις το πλατος της εν πνευματι φυσικης 
θεωριας προς τον υπερ αληθειας λογικον πολεμον,  δια  την ζωσαν 
αισθησιν,  τω δασει της δρυος των υλικων θεαματων, κρατειται της 
κομης, αυτην εχων δεσμουσαν τον νουν προς θανατον την διακονον 
οιησιν· την κρεμνουσαν αυτον αναμεσον του ουρανου και αναμεσον 
της  γης.  Ου  γαρ  εχει  γνωσιν  ο  κενοδοξος  καθαπερ  ουρανον 
ανελκουσαν αυτον της κατασπωσης οιησεως· ουδ’ αυ παλιν γην· την 
εν τη ταπεινωσει λεγω βασιν της πραξεως, καθελκουσαν αυτον της 
ανασπωσης  αυτον  φυσιωσεως·  ον  πενθει  και  θανοντα  δια 
φιλανθρωπιαν ως φιλοθεος ο γεννησας διδασκαλος, μιμησει Θεου, μη 
βουλομενος τον θανατον του αμαρτωλου, ως το επιστρεψαι και ζην 
αυτον.

Ινα δε και κατ’ αλλον τροπον θεωρησωμεν τον τοπον, Δαβιδ τον 
πρακτικον  νουν  σαφως παραδεικνυσιν·  Αβεσσαλωμ δε,  την  εκ  του 
πρακτικου  κατα την  του  νου  προς  αισθησιν  συνουσιαν  τικτομενην 
οιησιν. Αισθησις γαρ εστιν η θυγατηρ του βασιλεως Γεσουρ, ην λαβων 
ο Δαβιδ,  τον Αβεσαλωμ εγεννησεν.  Ερμηνευεται  δε Γεσουρ,  οδηγια 
τοιχου.  Τοιχος  δε,  το  σωμα  προδηλως  καθεστηκεν.  Οδηγια  δε  του 
σωματος  εστιν,  ο  νομος  του  σωματος,  ηγουν  η  αισθησις·  εξ  ης 
γενναται Αβεσαλωμ, πατρος ειρηνη νομιζομενη ερμηνευομενος· οπερ 
εστι σαφως η οιησις. Νομιζοντες γαρ ειρηνευειν παθων, συνιστωμεν 
τον οιησιν· ην επαναστασαν αυτω γνους ο μεγας Δαβιδ, ατε γνωσει 
την πραξιν διατεμων,  και  την σκηνην και  την Ιερουσαλημ και  την 
Ιουδαιαν  αφεις,  φευγει  περαν  του  Ιορδανου  προς  την  γην  Γαλαδ· 
τουτεστιν, εις την μετοικιαν της μαρτυριας, η την αποκαλυψιν αυτων, 



αναξιον εαυτον κρινας δια ( 556) την επαναστασαν οιησιν, της αγιας 
σκηνης·  τουτεστι,  της  μυστικης  θεολογιας·  και  της  Ιερουσαλημ, 
τουτεστι,  της  ειρηνικης  και  των θειων εποπτικης γνωσεως·  και  της 
Ιουδαιας, τουτεστι, της επι χαρα της πραξεως εξομολογησεως. 

Προς γαρ το πενθος μετοικισας ο νους τας οικειας δυναμεις, και 
την  των  πρωην  πεπραγμενων  καθαπερ  μαρτυριαν  συνειδησιν·  και 
την  μνημην  των  κατ’  ειδος  πλημμεληθεντων·  τουτο  γαρ  εστι 
αποκαλυψις αυτων· και, απλως ειπειν, εις τον προ της χαριτος χρονον 
τη διανοια γενομενος· τουτο γαρ εστι περαν του Ιορδανου γενεσθαι· 
καθ’ ον της κατ’ αρετην και γνωσιν ηλλοτριωτο χαριτος· και την ιδιαν 
επιγνους  ασθενειαν,  και  την  ισχυραν  και  αντιθετον  της  οιησεως 
κτησαμενος  ταπεινοφροσυνην,  δια  της  των  οικειων  συναισθησεως, 
διαπερωσαν προς αυτον οντα εν πενθει καλω, τον τυραννον οιησιν 
αποκτενει, και προς την οικιαν παλιν επανερχεται δοξαν· και της γης 
κρατει του Ιουδα, και της Ιερουσαλημ βασιλευει·  και τη αγια σκηνη 
του Θεου λατρευει, την ακηρατον και αμωμον λατρειαν. 

Αλλ’ επανελθωμεν προς τον αριθμον των ημιονων, των απο της 
αιχμαλωσιας απολυθεντων Ιουδαιων, τον εν αυτω πνευματικον κατα 
δυναμιν  εποψομενοι  λογον.  Ημιονοι,  φησιν,  οκτακοσιοι 
τεσσαρακοντα πεντε. Δηλοι δε ο παρων αριθμος, την του κατα την 
αγονον εξιν της κακιας· τουτεστι, την μη τικτουσαν κακιαν εξιν, προς 
τε τα αισθητα και την αισθησιν τελειαν απαθειαν. Ο γαρ οκτακοσια, 
σημαινει  την  χαρακτηριστικην  του  μελλοντος  αιωνος  απαθειαν 
επαινετως  λαμβανομενος·  ο  δε  τεσσαρακοντα,  τα  αισθητα·  και  ο 
πεντε, τας αισθησεις. 

Υποζυγια πεντακισχιλια πεντακοσια εικοσιπεντε, υποζυγιον εστι, 
το υποζευγμενον τη ψυχη σωμα προς αχθοφοριαν των υπερ αρετης 
κατα την πραξιν καματων τε και  πονων· ηγουν η κατ’  αρετην του 
σωματος  εξις·  και  ταχα  τοιουτους  ονους  εχοντες  οι  του  μεγαλου 
Ιακωβ υιοι, προς αποτροφην τον εξ Αιγυπτου σιτον μετεφερον προς 
την γην της επαγγελιας· την εκ της φυσικης θεωριας, ως εξ Αιγυπτου 
σιτον  τοις  μαρσιποις  των  διανοιων  αποκλεισθεισαν  πνευματικην 
γνωσιν·  δια  πραξεως  επιτιθεντες  τοις  σωμασι,  και  προς  την 
μελλουσαν ζωην ματακομιζοντες. 

Ο δε τουτων αριθμος των ονων σφαιρικος ολος υπαρχων, δηλοι 
την  ωσαυτως  εχουσαν  κινησιν  της  κατ’  αρετην  περι  πραξιν 
σωματικης  εξεως,  και  ατρεπτως  τω  λογω  της  γνωσεως 



συμφερομενην.  Μονην  γαρ  καλουσιν  ατρεπτον  την  σφαιρικην 
κινησιν,  ως  ομαλοτητα  δια  παντων  παρα  τας  λοιπας  των  οντων 
κινησεις εχουσαν, οι περι ταυτα δεινοι.

Ταυτα μεν κατα τονδε τον τροπον ημιν ειρησθω, της ημων κατα το 
νοειν τε και λεγειν ουκ απολειπομενα δυναμεως· ει δε τις βουλεται 
παλιν της (557) Εκκλησιας εν τουτοις προδιατυπουσθαι λεγειν τους 
διαφορους  βαθμους  των  πιστευοντων,  και  οιον  ειπειν,  διαθεσεις, 
ανδρες εισιν, οι το μετρον εφθακοτες, κατα το εφικτον, της ηλικιας 
του πληρωματος του Χριστου, και κατ’ αγαπην αυθαιρετω γνωμη την 
αρετην  κατορθουντες.  Παιδες  εισι  και  παιδισκαι,  οι  φοβω  των 
ηπειλημενων  αιωνιων  κολασεων,  υπερχομενοι  το  βαρος  της 
πρακτικης  φιλοσοφιας.  Ψαλται  δε,  οι  καλως  τον  περι  πρακτικης 
εξηγουμενοι λογον, και τα παθη των αλλων εξιωμενοι. Ψαλτωδοι δε, 
οι το καλλος της γνωσεως των θειων λογων δια θεωριας εκφαινοντες, 
και των αλλων απελαυνοντες ωσπερ ζοφον την αγνοιαν. Καμηλοι δε, 
οι το σκολιον της γνωμης εξημερουντες τω λογω προς αρετην. Ιπποι 
δε, οι το σταδιον του κατα Θεον βιου καλως διατρεχοντες. Ημιονοι δε, 
οι  μιγαδες  το  ηθος,  και  εν  τω  κοινω  το  φιλοσοφον  αβλαβως 
επιδεικνυμενοι. Ονοι ηγουν υποζυγια, οι κατα την πραξιν εχοντες το 
μοχθειν, και τον λογον επιβαινοντα δια θεωριας δεχομενοι. Τουτους 
γαρ  τις  συναγαγων,  της  αγιας  Εκκλησιας  αθροισει  το  πληρωμα, 
πολλοις και δια πολλων αρετης ωραισμενον καλλεσι.

Της  μεν  ουν  των  απορηθεντων  πνευματικης  θεωριας  ο  λογος, 
ενταυθα, κατ’ εμε φαναι, το περας ειληφεν. Ει δε τις ευρεθη πλουτω 
κομων  χαριτος  γνωστικης,  και  κατα  τον  μεγαν  Σαμουηλ,  νοητως 
βλεπων  τα  εμπροσθεν,  αποκαλυψει  σαφως ημιν  την  τω ρητω  των 
γεγραμμενων κατακειμενην διανοιαν,  το  υψηλον φως της εν  ολοις 
αληθειας  γνωστικως  απαστραπτουσαν·  πειθων  τους  μαθειν 
δυναμενους,  ως  ουδεν  ακαιρως,  ουδε  ματην  τω  αγιω  Πνευματι 
γεγραπται,  καν ημεις χωρειν ου δυναμεθα· παντα δε μυστικως και 
ευκαιρως,  και της ανθρωπινης ενεκεν σωτηριας·  ης αρχη και τελος 
εστιν  η  σοφια·  φοβον  μεν  αρχομενην  πρωτον  δημιουργουσα,  και 
ποθον υστερον τελειουμενη συνιστωσα. Μαλλον δε φοβος αυτη κατ’ 
αρχας δι’ ημας οικονομικως γινομενη, ινα παυση κακιας τον εραστην· 
και ποθος υστερον φυσικως ευρισκομενη δι’ εαυτην κατα το τελος, ινα 
πληρωση  γελωτος  νοητου,  τους  την  αυτης  παντων  των  οντων 
αλλαξαμενους συμβιωσιν.



Τοιουτους  εγω αναγραφεσθαι  ανδρας  τω Πνευματι  πεπιστευκα· 
τοιουτους  παιδας  και  παιδισκας·  τοιουτους  ψαλτας  και  ψαλτωδους· 
τοιαυτας καμηλους και τοιουτους ημιονους και τοιουτους ονους, ους 
γραφειν  οιδε  το  Πνευμα  το  αγιον·  ουχ  ους  σωματικη  περιγραφειν 
πεφυκεν  αισθησις,  αλλ’  ους  υποδεχεται  νους  καθαρος  τω καλαμω 
τυπουμενους της χαριτος. 

Επληρωθη συν Θεω ο πεμπτος τομος.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Πεπληρωμενη χαρις του Πνευματος εστιν, η κατα την δυναμιν 

και  την  εξιν  και  την  ενεργειαν  περιληπτικη  πασων  των  εις 
ανθρωπους κατα Χριστον τελειους φθανουσων γνωσεων σοφια· δι’ ης 
ο  νους  των  κατ’  αισθησιν  τυπων  εξω  γενομενος,  πασης  γυμνοις 
ποικιλιας  προσβαλλει  τοις  τε  των  γεγενημενων  και  των  (  560) 
γεγραμμενων λογοις, τους εν αυτοις θειους χαρακτηρας εις μιας περι 
εαυτον θεοπρεπους μορφης συναγων συμπληρωσιν· καθ’ ην παντων 
ως εφικτον των οντων ενοειδως την αδιαιρετον γνωσιν διαστραπτων 
αποφαινεσθαι πεφυκεν της αληθειας το φεγγος. 

β΄.  Οι  κατ’  αληθειαν  γνωστικοι,  των  εν  ταις  Γραφαις,  φησι, 
μυστηριων  τους  λογους  διδασκοντες,  ως  παραδειγμασι  τοις  καθ’ 
ιστοριαν κεχρηνται τυποις,  προς την των διδασκομενων αναγωγην, 
αρμοζοντες τω της ιστοριας γραμματι το πνευμα της θεωριας· ινα ο τε 
τυπος δια την αισθησιν, και δια τον νουν ο λογος περι τον ανθρωπον 
σωζωνται, τον εκ ψυχης και σωματος· περι α πεφυκεν υπαρχειν ο τε 
νους και η αισθησις, ως ενος ανθρωπου τυγχανοντα.

γ΄.  Αινος εστι  λογος θειας μηνυτικος καλλονης·  αινεσις δε εστι, 
σχεσις  αινουντος·  τουτεστιν,  αφηγησις  των  μηνυτικων  της  θειας 
ευπρεπειας λογων· καθ’ ην η της γνωσεως εξις συνιστασθαι πεφυκε, 
μεταποιουσα προς τον αινετον το αινουν. Θυσια δε ταυτης εστι της 
αινεσεως, ου μονων των παρα φυσιν παθων τελεια νεκρωσις, και των 
κατα φυσιν υπερθεσις, αλλα και η προς Θεον παντελης του αινουντος 
προσαγωγη.

δ΄.  Η  μη  χαλινουμενη  τω  θειω  φοβω  κατα  την  πραξιν  γνωσις, 
τυφον εργαζεται, φησιν, ως οικειον το δεδανεισμενον προβαλλεσθαι 
πειθουσα τον επ’ αυτη τυφωθεντα, προς οικειον επαινον τον ερανον 
του λογου ποιουμενον· η δε πραξις τω θειω συναυξανουσα ποθω, των 
υπερ τα πρακτικα μη λαμβανουσα γνωσιν, τον πρακτικον εργαζεται 



ταπεινοφρονα,  τοις  υπερ  την  οικειαν  δυναμιν  λογοις  προς  εαυτον 
συστελλομενον.

ε΄. Ο των παρα φυσιν παθων δια της εις Θεον πιστεως και αγαπης 
νικησας  τας  παραλογους  κινησεις,  και  αυτου  του  κατα  φυσιν  εξω 
γινεται  νομον,  φησι,  και  προς  την  χωραν  των  νοητων  ο  λογος 
μεταβιβαζεται,  και  το  κατα  φυσιν  ομοφυλον,  μετα  των 
προσγενομενων αυτοις, της αλλοτριας συνεκβαλλει δουλειας. 

στ΄ Υπο φυσιν μεν εστι παν ο καθοτιουν η υποκειμενον, η καθ’ 
υποκειμενου,  η  εν  υποκεμενω  ειναι  πεφυκεν·  εξ  ων  οι  οροι 
συναγονται των οριστων. Τα γαρ συμπληρουντα τας διαφορους των 
οντων  φυσεις,  εις  τους  αυτων  συμπαραλαμβανεσθαι  πεφυκεν 
ορισμους,  προς  την  ακριβη  του  σημαινομενου  δηλωσιν,  ως  εν  τω 
υποκειμενω, και συν τω υποκειμενω φυσικως υφισταμενα· και εξ ων 
το  υποκειμενον,  και  εν  οις  εχει  την  γενεσιν·  αλλ’  ουκ  εξωθεν 
θεωρουμενα.  Τα  δε  περι  φυσιν  εστι  τα  προεπινοουμενα  τε  και 
συνεπινοουμενα·  το  μεν,  οτι  που  και  ποτε  παντως  η  των  οντων 
υπεστη  γενεσις·  το  δε,  οτι  αμα  τη  πρωτη  γενεσει  των  οντων, 
συνεπεθεωρηθη και  η  καθολου των οντων θεσις  και  κινησις,  απερ 
εστι χρονος και τοπος, εν οις κατα την εξωθεν θεσιν, και (561) την 
προς αρχην κινησιν η φυσις εστιν, αλλ’ ου καθ’ υποστασιν· ου γαρ εξ 
αυτων η φυσις, αλλ’ εν αυτοις εξωθεν εχει την αρχην του ειναι, και 
την θεσιν. Οταν ουν των γενων και ειδων και ατομων μονου του ειναι 
σκοπωμεν  τους  λογους,  τας  τουτων  συστατικας  τοις  αυτων  κατ’ 
ουσιαν  λογοις  διαφορας  συμπαραλαμβανομεν·  οταν  δε 
γενεαλογωμεν, το που και ποτε παντως, τουτεστι, χρονον και τοπον 
εξ  αναγκης  τοις  ουσι  συμπαραλαμβανομεν,  αρχην  και  θεσιν 
σκοπουντες,  ων ανευ των γενητων ουδεν καθαπαξ υφεστηκεν.  Της 
γαρ κατα την αρχην και την θεσιν περιγραφης ουδεν εστι των οντων 
ελευθερον.

ζ΄.  Ιρουσαλημ,  και  ουρανιον  οικητηριον  εστιν,  η  κατ’  αρετην 
απαθης  εξις,  και  η  μηδεν  εχουσα  πλανης  πολεμουν  αυτη  νοημα, 
γνωσις.

η΄.  Η γλωσσα της κατα ψυχην γνωστικης εστιν ενεργειας,  φησι, 
συμβολον·  ο  δε  λαρυγξ,  της  προς  το  σωμα  φυσικης  φιλαυτιας 
τεκμηριον. Ο γουν ταυτας ψεκτως κολλησας αλληλοις, μνησθηναι της 
κατ’ αρετην και γνωσιν ειρηνικης εξεως ου δυναται, τη συγχυσει δια 
σπουδης των σωματικων ηδομενος παθων. 



θ΄. Ο Δαρειος, φησιν, εις τον νομον εληφθη της φυσεως· ο δε νομος 
της φυσεως περιεχει και την φυσιν και τον χρονον, ως παντων εχων 
την εξουσιαν της χρησεως των τε κατα φυσιν και περι φυσιν. Ο τοινυν 
ως απο Δαρειου του νομου της φυσεως εξερχομενος νους, υπερανω 
δηλαδη γινεται χρονου και φυσεως· μηδενι των υπο φυσιν και χρονον 
νοηματων κρατουμενος, ινα μη τας των φθαρτων εικονας περιφερων 
γενηται  ναος  ειδωλων,  ανθ’  ενος  Θεου  πολλας  εχων  παθων 
ακαθαρτων προσκυνουμενας μορφας.

ι΄. Ποιον μυστηριον εχει ο δωδεκα αριθμος.
ια΄. Παιδας εθεωρησε μη συναριθμουμενους μεν, συνεξιοντας δε 

τοις κεκτημενοις, τους των ουκ εφ’ ημιν παθων λογισμους, ων καν εφ’ 
ημιν  η  γενεσις,  αλλ’  η  χρησις  εφ’  ημιν  ουδεποτε  ουσα καθεστηκε. 
Γυναικας  δε,  τας  εκ  των  ουκ  εφ’  ημιν  παθων  επιγινομενας  χωρις 
διαβολης των κατα φυσιν ορεξεις· ας εαυτω συνεξαγει προς την κατα 
Θεον ελαυνων ζωην,  ινα μη γενωνται  τη των παρα φυσιν δουλεια 
κατασχετοι παθων.

ιβ΄.  Αιτιαν λεγει,  δη’  ην  ου συνηριθμησε τοις  ανδρασιν  ο  λογος 
τους παιδας και τας γυναικας. 

ιγ΄. Ωσπερ τελος κινηθεισης μοναδος εστιν η μυριας, και αρχη μη 
κινηθεισης μυριαδος εστιν η μονας· αρχη γαρ παντος τελους, η κατ’ 
αυτο σαφως ακινησια καθεστηκε· και τελος πασης αρχης, η της κατ’ 
αυτην κινησεως υπαρχει συμπληρωσις· ουτω (564) και η πιστις αρετων 
αρχη κατα φυσιν υπαρχουσα, τελος εχει του δι’ αυτων αγαθου την 
συμπληρωσιν·  και  το  κατα φυσιν  αγαθον,  ως  αρετων τελος  αρχην 
εχον την πιστιν, προς αυτην ενδιαθετως συναγεται. Πιστις γαρ εστιν 
ενδιαθετον αγαθον· και αγαθον εστιν ενεργηθεισα πιστις. Πιστος δε 
κατα φυσιν και αγαθος εστιν ο Θεος· το μεν, ως πρωτον αγαθον· το 
δε,  ως εσχατον ορεκτον. Ταυτον δε ταυτα παντι τροπω καθεστηκεν 
αλληλοις  οντα,  μηδενι  λογω  πλην  του  κατ’  επινοιαν  αλληλων 
παντελως  διαιρουμενα,  δια  την  απ’  αυτου  των  ερχομενων,  και  εις 
αυτον  ληγοντων  κινησιν.  Αρα  η  μυριας  εσχατου  ορεκτου  φερουσα 
τυπον, των προς αυτο κινουμενων τελειαν περιγραφει την εφεσιν· και 
η  μονας  πρωτου  αγαθου  φερουσα  συμβολον,  των  απ’  αυτου 
κινουμενων  τελειαν  επιφερεται  βασιν.  Ουκουν  τεσσαρες  μυριαδες 
εισι,  το  καθ’  εκαστην  γενικην  αρετην  αναλογως  κατ’  ενεργειαν 
δεικνυμενον τελειον αγαθον.



ιδ΄. Ο μετα την φυγην της κακιας απλως την αργιαν της αμαρτιας 
φυλαξας,  φησι,  την  δεκαδα  των  εντολων·  και  παλιν  την  εκαστης 
πραξιν εντολης τελειαν των αλλων δειξας περιληψιν, ως πασων εν 
εκαστη κατα την εκαστης πραξιν θεωρουμενων, την δεκαδα πεποιηκε 
εκατονταδα·  η γαρ εκαστης εντολης τελεια κατ’  ενεργειαν τηρησις 
των  λοιπων  εστι  πραξις  πεπληρωμενη.  Και  παλιν  ο  κατα  φυσιν 
τουτων τελειαν  επιστημονικως διακρισιν  εσχηκως,  την  εκατονταδα 
πεποιηκε  χιλιαδα.  Και  τελος  ο  τοις  τουτων  κατα  νουν  γυμνοις 
προσβαλων κατα την θεωριαν λογοις, πεποιηκε μυριαδα την χιλιαδα, 
απο της κατα την πραξιν διαστολης, επι την κατα θεωριαν εναδικην 
συναγομενος μοναδα. Και συντομως ειπειν,  ο τη τελεια της κακιας 
αποφυγη τηρησας απαραβατους τας εντολας, και τελειαν αυτων την 
πραξιν επιδειξαμενος, και πληρεστατην αυτων κατορθωσας την κατα 
φυσιν  διακρισιν,  και  τελειαν  αυτων  διανυσας  την  πνευματικην 
θεωριαν,  ουτος  τας  τεσσαρας  εσχε  μυριαδας,  τω  καθ’  εκαστην 
προκοπην  τελειω  λογω  συναγομενας·  το  γαρ  τελειον  αδιαστατως 
ομου, της τε αρχης και του τελους εχει τους λογους.

ιε΄. Πως ο κατα φυσιν ημετερος ενεργειται νομος.
ιστ΄. Τις ο εκαστης φυσικης δυναμεως τροπος της ενεργειας, δι’ ους 

και τας φυσικας ειληφαμεν δυναμεις. 
ιζ΄. Των θειων δηλον οτι.
ιη΄. Ποσαχως η κατ’ αρετην γενικη διαιρειται διακρισις. 
ιθ΄.  Ηργμενον  λεγει  το  κακον·  αρχην  γαρ  εχει  την  ημων  παρα 

φυσιν κινησιν. Ουκ ηργμενον δε, το αγαθον· προ παντος γαρ αιωνος 
και χρονου φυσει το αγαθον. Νοητον λεγει το αγαθον, οπερ δει μονον 
μη νοειν· ου νοητον δε λεγει το κακον, οπερ δει μονον νοειν. Ρητον 
λεγει  το αγαθον· αυτο γαρ ει μονον λαλεισθαι· ου ρητον δε κακον, 
οπερ δει μονον μη λαλεισθαι. Και γινομενον λεγει το αγαθον (565) 
κατα  φυσιν  γαρ  υπαρχει  αγεννητον·  κατα  χαριν  δε  δια 
φιλανθρωπιαν,  παρ’  ημων  ανεχεται  γινεσθαι,  προς  την  ημων  των 
ποιουντων  και  λαλουντων  και  νοουντων  εκθεωσιν,  οπερ  δει 
μονωτατον γινεσθαι· ου ποιουμενον δε το κακον, οπερ δει μονον μη 
γινεσθαι.  Φθαρτον  λεγει  το  κακον,  φθορα  γαρ  εστιν  η  του  κακου 
φυσις ουδαμως κατ’ ουδεν υπαρχουσα· αφθαρτον δε το αγαθον, ως 
αει ον, και μη ποτε του ειναι παυομενον· και παντων οις αν εγγενηται 
φρουρητικον.  Τουτο  γουν,  τω  μεν  λογιστικω  ζητουμεν·  τω  δε 
επιθυμητικω,  ποθουμεν·  τω δε  θυμικω,  φυλαττομεν  ασυλον·  τω δε 



αισθητικω, κατ’ επιστημην αμιγες αυτο των εναντιων διακρινομεν· τω 
δε φωνητικω λαλουντες αυτο ποιουμεν φανερον τοις αγνοουσι· και τω 
γονιμω, πληθυνομεν αυτο. Μαλλον δε, αληθες ειπειν, ημεις κατ’ αυτο 
πληθυνομεθα. 

κ΄. Αλλος θεωριας τροπος.
κα΄. Πρωτην απαθειαν λεγει, την προς αμαρτιαν του σωματος κατ’ 

ενεργειαν ανεπαφον κινησιν. 
κβ΄.  Δευτεραν  απαθειαν  λεγει,  την  κατα  ψυχην  των  εμπαθων 

λογισμων τελειαν αποβολην· δι’ ης η των παθων μαραινεται κατα την 
πρωτην  απαθειαν  κινησις,  εξαπτοντας  αυτην  προς  ενεργειαν  ουκ 
εχουσα τους εμπαθεις λογισμους.

κγ΄.  Τριτην  απαθειαν  λεγει,  την  περι  τα  παθη  τελειαν  της 
επιθυμιας ακινησιαν· δι’ ην και η δευτερα γινεσθαι πεφυκεν, η των 
λογισμων καθαροτητι συνισταμενη. 

κδ΄.  Τεταρτην  απαθειαν  λεγει,  την  κατα  διανοιαν  περι  των 
αισθητων φαντασιων τελειαν αποθεσιν· καθ’ ην η τριτη την γενεσιν 
ειληφεν,  ουκ  εχουσα  τας  φαντασιας  των  αισθητων,  ειδοποιουσας 
αυτη των παθων τας εικονας. 

κε΄. Η χιλιας απροσδεης τελειοτητος υπαρχει μονας· πασων γαρ 
των προ αυτης μοναδων, και εαυτης τον λογον εχει πληρεστατον. Διο 
και συντιθεμενη μοναδος παλιν, και ου δεκαδος εστι ποιητικη. Μονας 
γαρ  την  της  χιλιαδος  δεχεται  συνθεσιν,  ως  φασιν  οι  των  αριθμων 
ηκριβωκοτες την δυναμιν. Εικοτως ουν τον κατα θεολογιαν τριαδικον 
σημαινει λογον, η των χιλιων τριας· ον μετα της τελειας αρετης ο την 
νοουμενην· Βαβυλωνιαν αφεις εχων εξερχεται. 

κστ΄. Το Ταυ γραμμα σταυρου τυπος εστιν, εν τω σχηματι σωζων 
του σταυρου την εκτυπωσιν. Το δε Ιωτα, ως ακροστιχιον του Ιησου, το 
φοβερον ονομα σημαινει. Το δε Ητα, ως ακροστιχιον και αυτο, αρετης 
ηθος παραδηλοι παγιωτατον· απερ προς αριθμον μυστικως μεταξας, 
θαρρων εξηλθε κατα των εναντιων δυναμων Αβρααμ ο πατριαρχης, 
ως οικογενων εχων τριακοσιους δεκα και οκτω· τουτεστι τον το παν 
περιγραφοντα  της  θεολογιας  λογον  δια  του  τ΄·  και  το  αρρητον 
μυστηριον της θειας του Λογου ( 568) σαρκωσεως δια τους δεκα· και 
τον τελειον της κατ’ αρετην παγιας εξεως τροπον δια του οκτω· απερ 
οικογενη  προσηγορευσεν  ο  λογος,  ως  της  καρδιας  οντα  του 
κτησαμενου θεια κατα χαριν γεννηματα. 



κζ΄.  Πως  κατα  τον  αριθμον  την  τελειαν  δηλοι  προνοιαν  ο 
τριακοσια.

κη΄.  Ο  εκατον  αριθμος,  της  θειας  των  εντολων  δεκαδος  εστι 
δεκαπλασιασμος·  πασων  γαρ  εστι  καθ’  εκαστην  ενεργουμενη  δι’ 
αλληλων τελεια περιληψις. η δε δι’ αλληλων των θειων εντολων καθ’ 
εκαστην  ενεργουμενη  περιληψις  εστιν,  η  παντελης  και  ολοκληρος 
αρετη.  Αρετη  δε  τελεια  εστιν,  απταιστος  γνωσις  της  αληθειας.  Ο 
τοινυν απταιστος νους την αληθειαν εκατονταετης γεγονε κατα τον 
μεγαν Αβρααμ, κατανοων και αυτος το εαυτου σωμα νενεκρωμενον· 
τουτεστιν, απογινομενον ορα την κατ’ αισθησιν ζωην, και γεννα την 
εν πνευματι ζωσαν χαραν. Τουτο γαρ Ισαακ ερμηνευεται. Προνοιας 
ουν εστι μη μονον φυλαξαι κατα την εαυτης λογον την φυσιν, αλλα 
και ποιησαι θειαν, ταις αρεταις τελειως ποιωθεισαν την γνωμην κατα 
την επικτητον σοφιαν·  μεθ’  ης  η φυσις  θεωρουμενη,  τον τριακοσια 
πεφυκεν αποτελειν αριθμον.

κθ΄. Ο εξ αριθμος την τελειαν εχει του ειναι των οντων δηλωσιν. Ο 
δε  δεκα  την  του  ευ  ειναι  σημαινει  των  οντων  συστασιν. 
Δεκαπλασιασας ουν τον εξ, η εξαπλασιασας τον δεκα τις, ποιει τον 
εξηκοντα,  δηλουντα  την  κατ’  ενεργειαν  του  ευ  ειναι  των  οντων 
καταστασιν.

λ΄. Σαρκος και αισθησεως και κοσμου δηλον οτι. 
λα΄. Τινες εισι κατα την αναγωγην ο Εβραιος παις και η Εβραια 

παιδισκη. 
λβ΄. Απαθειας, φησιν, ην το εβδομον ετος δηλοι, παραγενομενης, 

προς  την  των  συγγενων  επανερχονται  θεωριαν,  ο  τε  λογος  και  η 
διανοια, λαβοντες ελευθεριαν,  της επι τοις σωματικοις τροποις των 
αρετων υπουργιας. 

λγ΄. Την ενεργουμενην επιθυμιαν φασιν ειναι την ηδονην, ειπερ 
παρον αγαθον κατα την αυτης εστιν ορισμον. Ανενεργητον δε ηδονην 
την επιθυμιαν, ειπερ μελλον αγαθον κατα τον αυτης εστιν ορισμον. 
Τον δε θυμον,  μανιας μελετωμενης κινησιν·  και την μανιαν θυμον 
ενεργουμενον. Ο γουν ταυτας συνυποταξας τω λογω τας δυναμεις, 
ευρισκει  την  μεν  επιθυμιαν  αυτω  γινομενην  ηδονην  κατα  την  εν 
χαριτι προς το Θειον της ψυχης αχραντον συμπλοκην· τον δε θυμον, 
ζεσιν ακηρατον της περι το Θειον ηδονης φρουρητικην, και σωφρονα 
μανιαν,  της  κατα  την  εφεσιν  της  ψυχης  περι  το  Θειον  θελητικης 
δυναμεως απο των οντων τελειως εκστατικην. Ουκουν εως εν ημιν ο 



κοσμος ζη κατα την προς τα υλικα της ψυχης εκουσιον σχεσιν, ου δει 
ταυταις  παρεχειν  ελευθεριαν  ταις  δυναμεσι·  μηπως  μιγεισαι  τοις 
αισθητοις ως ομοφυλοις, πολεμησωσι την ψυχην, και λαβωσιν αυτην 
δορυαλωτον γεγενημενην τοις παθεσιν, ως παλαι την Ιερουσαλημ οι 
Βαβυλωνιοι. Τον γαρ αιωνα, καθ’ ον τους αλλοφυλους παιδας ο νομος 
δουλευειν εκελευσε,  (  569)  την προς τον κοσμον τουτον,  ηγουν την 
παρουσαν ζωην γνωμικην της ψυχης εσημανε σχεσιν ο λογος, δια των 
ιστορουμενων παραδεικνυς τα νοουμενα. 

λδ΄.  Ο  επτακισχιλια  αριθμος  επαινετος  ενταυθα  κειμενος,  την 
χρονικην  και  παρουσαν  ζωην  αρετη  και  λογω  σημαινει 
κεκοσμημενην. Ει γαρ γραπτον και φυσικον νομον ο χιλιας αριθμος, 
κατα  την  αποδοθεισαν  εν  ταις  μυριασιν  εννοιαν,  περι  τον  βιον 
αλληλοις σημαινει του φιλοθεου συμπρεποντας, δηλον εντευθεν ως 
επτακισχιλια πασαν τουτοις φρουρουμενην την υπο χρονον δηλοι του 
φιλοθεου ζωην. Ο δε τριακοσια, την επι το ειναι κατα φυσιν, και ευ 
ειναι κατα χαριν των προνοουμενων δηλοι προνοιαν. Ο δε επτα, την 
εν  τοις  τροποις  απαθειαν.  Ο  τοινυν  δια  των  κατα  φυσιν  οικειων 
δυναμεων απαθη, καθως η προνοια βουλεται, διατηρησας την οικειαν 
ζωην, παιδας εχων και παιδισκας επτακισχιλιους τριακοσιους επτα, 
την των παθων εξερχεται συγχυσιν. 

λε΄. Τελος λεγει, και την ενταυθα κατα την πραξιν απαθειαν, και 
την εκεισε κατα χαριν εκθεωσιν. 

λστ΄.  Ψαλτας  λεγει,  τους  κατα  την  πραξιν  τον  βιον  εχοντας, 
κραζοντας του Θεου τα θεληματα. 

λζ΄.  Ψαλτωδους  ειναι  φησι,  τους  ου  μονον  ποιητας  των  θειων 
θεληματων,  αλλα  και  των  εν  αυτοις  μυστηριων  αλλοις  γινομενης 
εξηγητας.

λη΄. Ο οκτω αριθμος, και στασιν εχει και κινησιν· στασιν μεν καθ’ 
εαυτον θεωρουμενος· πας γαρ αρτιος αριθμος ακινητος, κεντρον ουκ 
εχων· κινησιν δε, τω προ αυτου, η τω μετ’ αυτον συντιθεμενος· ποιει 
γαρ περιττον αριθμον. Πας γαρ περιττος καθ’ εαυτον κινητος, κατα 
την των ακρων αυτου προς το μεσον ισην αποστασιν. Οπερ ουν ποιει 
εν τοις υπο δεκαδα αριθμοις ο οκτω, τουτο ποιει και ο ογδοηκοντα εν 
τοις υπο την εκατονταδα αριθμοις·  ωσαυτως δε και ο οκτακοσια εν 
τοις  υπο  χιλιαδα  διαταττομενοις  αριθμοις.  Καθ’  εαυτον  ουν 
θεωρουμενος  στασιν  εχει,  περιγραφων  του  προ  αυτου  οντος  την 
κινησιν.  Ο  γαρ  επτα  και  ο  εβδομηκοντα  και  επτακοσια,  χρονικης 



εμφαντικοι  τυγχανουσιν  ιδιοτητος.  Ουκουν επειδη  των υπο  χρονον 
και γενεσιν εχει μαλλον η αισθησις την καταληψιν, λειπεται την των 
αιωνιων και νοητων τον τελειουμενον νουν απταιστον υποδεχεσθαι 
γνωσιν  ηγουν  επιστημην·  την  γαρ  επιστημην  οριζονται  του 
υποκειμενου  γνωσιν.  Ο  δε  πεντηκοντα  αριθμος,  μοναδα  φερων 
περιττην  μετα  τον  εις  εαυτον  της  εβδομαδος  επταπλασιασμον,  το 
περας  δηλοι  της  των  αρετων  εν  τοις  αξιοις  ποιησεως·  ου  γαρ  ετι 
κινειται περι την των αρετων ποιησιν, ο κατα φυσιν φθασας αγαθον, 
και εν αυτω την στασιν λαβων· αρχη γαρ και τελος πασης κινησεως η 
μονας. Ο δε πεντε αριθμος, την επι τουτοις επιστημην δηλοι· περιεχει 
γαρ νοητων τε και λογικων, αισθητικων τε και ζωντων και οντων τους 
λογους·  ους μονη περιγραφειν  η θεια πεφυκε σοφια,  ην απταιστον 
επιστημην της αληθειας οριζονται. 

λθ΄.  (572)  Καμηλους  Μαδιαν  φησιν,  ως  μεν  εκκρισεως 
ερμηνευομενος,  τας  των  γινομενων  και  απογινομενων  αληθεις 
θεωριας· ως δε πηλου αιματωδους, τους κατα ταυτην την παροδικην 
και  αστατον  ζωην  της  προνοιας  νενοηκε  λογους·  ως  δε  ιδρωτων 
ανθρωπινων και μητρος, τους επι τη παρουση ζωη της θειας κρισεως 
λογους,  ους  συναγουσιν,  οι  τε  κατα  διανοιαν  λογισμοι,  και  η  κατ’ 
αισθησιν  φαντασια  των  ορατων·  εξ  ων,  λογισμων  φημι  και 
φαντασιας, η των οντων αληθης συναγεται δοξα, της επ’ αισθησεσι 
διανοιας  υπαρχουσα  καρπος.  Ανθρωπινους  ουν  και  μητρος  λεγει 
ιδρωτας, τους μετα πονου προβληθεντας της διανοιας λογισμους, και 
τας  φαντασιας,  της  μητρος  δικην  ημας  τιθηνουσης  αισθησεως. 
Καμηλοι δε Γεφαρ, τουτεστι της κτησεως του νωτως· νωτος δε εστι, 
της ψυχης η σαρξ, ως δια την ψυχην γινομενη. Εαν ουν κτησωμεθα 
την σαρκα καλως, εχομεν αυτην τη ψυχη δουλευουσαν προς γενεσιν 
αρετων, και μονους κατανοουμεν αυτης τους εφ’ οις γεγονε θειους 
λογους·  μεθ’  ους  και  τους  των  ορατων  ως  καμηλους  Μαδιαν 
αθροισαντες  λογους,  καλυπτομεν  την  ημετεραν  Ιερουσαλημ,  την 
ψυχην, περιβαλλοντες τοις θειοις των οντων θεωρημασι, και αθεατον 
αυτην ποιουντες τοις παθεσι και αναλωτον. 

μ΄. Ο τετρακοσια αριθμος την του σωματικου κοσμου φυσιν δηλοι. 
Τεσσαρα γαρ  αυτην  στοιχεια  συμπληρουσιν.  Ο  δε  τριακονταπεντε, 
την κατα χρονον των εναρετων συν λογω σημαινει  κινησιν. Ο γαρ 
επτα  πεντακις  εις  εαυτον  συντεθεις,  τον  τριακονταπεντε  ποιει 
αριθμον.  Εστιν ουν ο επτα κινησεως χρονικης·  ο  δε πεντε,  λογικης 



επιστημης σημαντικος.  Συναψας ουν τον τετρακοσια και τριακοντα 
και πεντε, την κατα φυσιν και χρονον των εν αυτοις ζωντων θειων 
ανδρων λογικην επιστημην εδηλωσας. 

μα΄.  Συμφωνει τοις  αριθμοις τα αριθμουμενα. Ο ιππος περι τον 
δρομον  ταχυς,  το  αεικινητον  και  ανωφερες  στοιχειον  εχων  εν  τοις 
ποσιν·  ο  χρονος  περι  την  κινησιν  οξυς,  αδιαστατον  την  οικειαν 
ποιουμενος φοραν, η πραξις των αριθμουμενων δραστικη· κυκλικος 
γαρ  αυτην  αριθμος  ποιειται  καταδηλον.  Ο  γαρ  υφ’  εαυτον  εξακις 
συντεθεις,  εαυτον  γεννα  εξαπλασιον.  Ουκουν  το  ταχυ  και  ιξυ  και 
δραστικον  της  κατ’  αρετην  εξεως,  μυστικως  δηλουμενων  θειων 
ανδρων, δια των ιππων και των αυτων αριθμων δεδηλωκεν ο λογος 
του πνευματος. 

μβ΄. Τι εστιν ημιονος. 
μγ΄. Τις ο της Γραφης ψεκτος ιππος και ημιονος εστι. 
μδ΄. Ο προληψιν περι εαυτου γνωσεως, φησι, τοις θεωμενοις διδους 

κατα μονην την προφοραν ων σεσυληκε λογων, τας των ασυνετων 
ακοας ως Αβεσαλωμ παραπειθων, και τη συνουσια τυραννικως τας 
καλας  του  διδαξαντος  θεοφιλεις  ωσπερ  γυναικας,  εις  (573)  ακοας 
αμυστους  μιαινων  θεωριας  κατα  την  Αχιτοφελ  συμβουλην,  οπερ 
εστιν  ερμηνευομενον  αδελφος  κονιαζων·  τουτεστιν  αδελφος  δολω 
φιλιαζων, ελεγχεται δοξομανων, υπο την χειρα πιπτων των παιδων 
Δαβιδ,  εν  τω  πλατει  της  των  φυσικων  θεωρηματων  ποικιλιας,  τω 
κρειττονι μετα της οικειας αυθαδειας παραταττομενος. Δεικνυται γαρ 
μητε  γης  επιβαινων,  ως  ηθους  αρετης  πηξιν  ουκ  εχων·  μητε  μην 
ουρανου παντελως επιλαβομενος, ως της αληθως υψηλης κατα την 
γνωσιν εξεως ουδ’ ολως αψαμενος· και θνησκει τρια βελη κατα της 
καρδιας δεχομενος,  την τε της εις  τον διδαξαντα παρανομιας φημι 
μνημην, και την επι τη οιησει της ουκ ουσης γνωσεως αισχυνην· και 
την επι τουτοις αφυκτον της μελλουσης κρισεως αποδοχην. Ταυταις 
γαρ  φωραθεις  ο  κενοδοξος  ταις  ακισι,  θνησκει  βαλλομενος,  ον 
προλαμβανει τον δι’ αγχονης, ως δικαιον ην, αποφερομενος θανατον, 
ο  κακος  συμβουλος  Αχιτοφελ,  διδασκων  πατρασιν  επανιστασθαι 
παιδας, και την κακην βουλην διασκεδαζομενην ορων. Ου φερει γαρ 
ετι  ζην,  της  τε προς Δαβιδ ψεκτης φιλιας αρας το πεπλον,  και τον 
δοξομανη και ψευδωνυμον γνωστικον, εχοντα του λογου το κρατος 
αποδειξαι μη δυνηθεις.

με΄. Κατ’ αλλον τροπον περι των αυτων θεωρια. 



μστ΄. Γαλααδ, ως μεν μετοικια πενθους ερμηνευομενη, φησι, την 
της μετανοιας δηλοι κακοπαθειαν· ως δε μετοικια μαρτυριας, τον επι 
τοις  πλημεληθεισιν  ελεγχον  σημαινει  της  συνειδησεως·  ως  δε 
αποκαλυψις  αυτων,  την  κατ’  ειδος  τυποι  των  αμαρτηθεντων 
εξαγορευσιν. Ταυτην υπελθων την καταστασιν, ο την οιησιν επι τινι 
καλω  διωκουσαν  εχων  νους,  την  εξ  αυτου  κατα  την  προς  την 
αλλοφυλον  αισθησιν  ενωσιν  γεννηθεισαν  οιησιν  αποκτεινει·  και 
παλιν προς την Ιουδαιαν και την Ιερουσαλημ επανερχεται· λεγω δε, 
την εξομολογησιν των επ’ αυτω θειων οικτιρμων· και την επ’ αρεταις 
τελειαν απαθειαν· και την ειρηνικην εν πνευματι θεωριαν των οντων· 
και την επ’  αυταις,  οια δη θειαν σκηνην μυστικην θεολογιαν·  εν η 
μυστικως τα παντελως τοις αλλοις αθεατα περικαλυπτεται καλλη. 

μζ΄. Ο οκτω εις ων των εντος δεκαδος αριθμων· και ο ογδοηκοντα, 
των εντος εκατονταδος· και ο οκτακοσια, των εντος χιλιαδος· και ο 
οκτακισχιλια,  των  εντος  μυριαδος,  ακινησιαν  καθ’  εαυτους 
θεωρουμενοι  δηλουσι,  κατα  μεντοι  την  ανεσιν  του  ποσου  και  την 
επιτασιν.  Ουκουν επαινετως τη Γραφη κειμενοι,  την προς τα παθη 
τελειαν ακινησιαν δηλουσι· (5760 τουτεστι, παθων απογενεσιν. Τουτο 
δε την του μελλοντος αιωνος χαρακτηριζει καταστασιν, εν ω παθων 
γενεσις ουκ εστιν. Ο δε τεσσαρακοντα, των αισθητων εικονα φερει· 
και ο πεντε, των αισθησεων· αις κατ’ επιστημην φυσικην ο αισθητος 
υποπεπτωκε κοσμος. Εικοτως ουν την περι κακιαν αγονον εξιν, και 
την  προς  τα  αισθητα  κατα  την  προς  αυτα  των  αισθησεων  σχεσιν 
τελειαν των θειων ανδρων αποδιαθεσιν ο παρων αριθμος. 

μη΄. Τι εστιν υποζυγιον κατα την αναγωγην θεωρουμενον. 
μθ΄. Σφαιρικον τον πεντε φησιν αριθμον υπαρχειν, και εις εαυτον 

κατα  πασαν  αυτου  προς  παντα  περιττον  αριθμον  γινομενην 
συνθεσιν,  αποκαθισταμενον.  Εκαστω  γαρ  περιττω  των  πεντε 
πενταπλασιονα  συνθεις,  εις  πεντε  ληγοντα  τον  συναγομενον 
ευρησεις  αριθμον.  Οιον  πεντε  οι  τρεις,  δεκαπεντε·  πεντε  οι  πεντε, 
εικοσιπεντε·  πεντε  οι  επτα,  τριακονταπεντε·  πεντε  οι  εννεα, 
τεσσαρακονταπεντε. Ουτως ουν επ’ απειρον προιων, ευρησεις εκαστω 
αριθμω  συντιθεμενον  πεντακις  πεντε,  και  πεντηκοντακις  τον 
πεντηκοντα·  και  πεντακοσιοντακις  τον  πεντακοσια·  και 
πεντακισχιλιοντακις  τον  πεντακισχιλια,  προς  εαυτον  κατα  τον 
συναγομενον  αριθμον  αποκαθισταμενν  οπερ  κυκλικης  ιδιον  και 
σφαιρικης υπαρχει κινησεως. Εικοτως ουν σφαιρικον τε και κυκλικον 



οι  τα  τοιαυτα  σοφοι  τον  πεντε  κεκληκασιν  αριθμον·  ως  μηδεποτε 
παντελως εαυτου κατα την προς τους λεγομενους περιττους αριθμους 
συνθεσιν εξισταμενον. Σημαινει δε και την γενικην επιστημην, την 
μηδαμως τη  περι  το  παν αληκτω κινησει  κατα την γνωσιν  εαυτης 
εξισταμενην, και παντα δυναμει του λογου περιλαμβανουσαν. 

ν΄.  Αλλη  παντων  των  ειρημενων  κατ’  επιτομην  ακριβης  τε  και 
ευδιαθετος θεωρια.

να΄. Δια κολασεως παθων απαλλασσουσα, φοβον η σοφια ποιει· τη 
δε των αρετων επικτησει τον νουν ερεθιζουσα βλεπειν τα μελλοντα, 
ποθον εργαζεται. 

νβ΄. Η σοφια φοβος εστι, κατα την αποφυγην γινομενη στερησις 
τοις  ουκ  ορεγομενοις  αυτης·  και  ποθος  εστιν,  εξις  απολαυστικης 
ενεργειας ευρισκομενη τοις αγαπωσιν αυτην. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΣΤ΄. 
Παλιν  γεγραπται  εν  τω  δευτερω  Εσδρα,  "Και  ακουσαντες  οι 
εχθροι  της φυλης Ιουδα και Βενιαμιν,  εληλυθασιν επιγνωναι 
τις  η  φωνη  των  σαλπιγγων,  και  επεγνωσαν,  οτι  οι  εκ  της 
αιχμαλωσιας οικοδομουσι τον ναον τω Κυριω Θεω Ισραηλ. Και 
προσελθοντες τω Ζοροβαβελ και τω Ιησου και τοις ηγουμενοις 
των  πατριων,  λεγουσιν  αυτοις,  Συνοικοδομησωμεν  υμιν· 
ομοιως γαρ υμιν ακουομεν Κυριου υμων, και αυτω επιθυομεν, 
αφ’  ημερων  Ασβακαφαθ  βασιλεως  Ασσυριων,  ος  μετηγαγεν 
ημας ενταυθα. (577) Και ειπεν αυτοις Ζαροβαβελ και Ιησους και 
οι  ηγουμενοι  των  πατριων  Ισραηλ·  Ουχ  ημιν  και  υμιν  του 
οικοδομησαι  τον  οικον  Κυριω  Θεω  ημων·  ημεις  γαρ  μονοι 
οικοδομησομεν τω Κυριω Θεω του Ισραηλ.  " Τι αρα σημαινει 
ταυτα,  και  μαλιστα  ο  φθονος,  δι’  ον  ουκ  ηθελησαν 
συνοικοδομησαι αυτοις τους τω αυτω θρησκευοντας Θεω; 
Αποκρισις.
Ιουδας εξομολογησις ερμηνευεται. Διττος δε της φωνης ταυτης ο 

λογος· ο μεν επ’ ευχαριστια των δεδωρημενων αγαθων γινομενος· ο 
δε  επ’  ελεγχω  και  ετασμω  των  κακως  πεπραγμενων  λεγομενος. 
Εξομολογησις  γαρ  λεγεται,  και  η  παρα  των  ευ  πεπονθοτων  μετ’ 
ευχαριστιας  των  θειων  ευεργεσιων  απαριθμησις,  και  η  των  καλως 
πεπραγμενων  παρα  υπαιτιων  εξαγορευσις.  Αμφοτερα  δε 
ταπεινωσεως  υπαρχει  ποιητικα,  ο  τε  γαρ  επ’  αγαθοις  ευχαριστων 



ομου,  και  ο  επ’  εγκλημασιν  εταζομενος ταπεινουται·  ο  μεν εαυτον 
κρινων  αναξιον  των  δοθεντων  καλων·  ο  δε,  λαβειν  αφεσιν  των 
πλημμεληθεντων δεομενος. 

Βενιαμιν δε, πενθος η στεναγμος μητρος, η μετρον μητρος, η υιος 
δεξιας, η οικοδομη λαου, κατα την ακριβη της παρ’ Εβραιοις φωνης 
ερμηνευεται  δυναμιν.  Ουκουν  πας  εξομολογουμενος  καθ’  ενα  των 
ειρημενων τροπων, της φυλης εστι του Ιουδα· και πας υπερ αρετης 
πενθων, η μητρος δικην εχων την δικαιοσυνην, τον εαυτου βιον τε και 
λογον δεξιως οριζουσαν· η πολλων υπαρχων δι’  αρετης περιουσιαν 
και χυσιν της εν λογω διδασκαλιας προς σωτηριαν οδος και οικοδομη, 
της φυλης υπαρχει του Βενιαμιν. Τοιουτους γαρ οιδεν ο λογος τους 
ελευθεριαν λαμβανοντας της των παθων αιχμαλωσιας, και της των 
αισθητων εκβαινοντας σχεσεως· και οικον τω Κυριω κατα την εξιν της 
απαθειας γενομενους, οικοδομειν δυναμενους. Οικον δε λεγω, τον εξ 
αρετων  διαφορων  και  λογων  κατα  τε  πραξιν  και  θεωριαν 
οικοδομουμενον  νουν,  εις  κατοικητηριον  του  Θεου  εν  πνευματι. 
Εχθροι δε τουτων εισι, τα τεσσαρα εθνη τα μετοικισθεντα εις την γην 
του Ισραηλ υπο Ασβακαφαθ βασιλεως Ασσουρ. Ουτος γαρ πρωτος εις 
την γην του Ισραηλ κατωκισεν ανδρας Βαβυλωνιους, και ανδρας Χουθ 
και ανδρας Αιμαθ και τους Ευαιους.

(580)  Οι  μεν  ουν  Βαβυλωνιοι,  την  υπερηφανιαν  δηλουσι, 
συγκεχυμενη φυσις ερμηνευομενοι. 

Χουδαιοι  δε,  την  κενοδοξιαν,  προς  τον ακαρπον οιησιν  απο  της 
αρετης  μεταβαλλοντες  την  διανοιαν.  Εκστασις  γαρ  εκ  τουτων 
ερμηνευομενον το ονομα σημαινει. 

Οι  δε  ανδρες  Αιμαθ,  την  ανθρωπαρεσκειαν·  Αιμαθ γαρ,  ορασις 
φαινομενων  ερμηνευεται·  δι’  ης  τα  αδροτερα  των  λημματων  τοις 
ψευδως μετιουσι δι’ ανθρωπους την αρετην επινεμονται.

Οι δε Ευαιοι, την απατην δηλουσι της υποκρισεως. Οφιωδεις γαρ 
ερμηνευονται,  κατα  τον  πρωτον  οφιν  δι’  απατης  και  υποκρισεως 
φιλικης ως τον Αδαμ, τους πειθομενους αρετης εξοικιζοντες.

Ασβακαφαθ  δε,  ο  τουτους  εις  την  γην  του  Ισραηλ  μετοικισας, 
αιχμαλωτευων  οπισθιος  ερμηνευται·  τουτεστιν,  αφανως  η 
λανθανοντως, η παλιν αιχμαλωτευων δεσμοις. Ουτος δε σαφως εστιν 
ο  διαβολος,  ο  παντα  λανθανοντως  ποιων  προς  καθαιρεσιν  της 
ανθρωπινης  φυσεως,  και  σειραις  εκαστον  των  οικειων  αμαρτιων 
διασφιγγων. Ουτος εις την γην του Ισραηλ· την εξιν λεγω της αρετης 



και της γνωσεως· μετωκισε την υπερηφανειαν, και την κενοδοξιαν και 
την  ανθρωπαρεσκειαν  και  την  υποκρισιν,  παραζευξας  αυτας  τοις 
εναρετοις τε και γνωστικοις,  ινα κλεψη των κοπιωντων εν αγαθοις 
τους  πονους,  επ’  αλλα  παρα  την  αιτιαν  τον  σκοπον  σοφιστικως 
απαγων των γινομενων.

Και ταχα τουτους γινωσκων τους πονηρους δαιμονας παρεπεσθαι 
τοις  εναρετοις  ο  θειος  Αποστολος  Κορινθιους  επεισε  [Fr.  επειθε] 
γραφων,  ως  ουκ  εν  λογω  κολακειας  γεγονε  προς  αυτους,  ως 
υποκριτης·  τουτο  τυχον  εκεινων  περι  αυτου  νομιζοντων·  ουτε 
προφασει  πλεονεξιας,  ως  ανθρωπαρεσκος·  (581)  ουτε  ζητων  δοξαν 
παρα  τινος,  ως  κενοδοξος·  την  γαρ  υπερηφανειαν  παρεσιωπησε, 
φανερους  εχων  της  ταπεινοφροσυνης  τους  χαρακτηρας·  τους  τε 
μυριους  διωγμους,  και  τα  του  σωματος  παθηματα·  και  την  αγαν 
ακτημοσυνην, και την εν τω λογω τω κατα προφοραν ιδιωτιαν. Ει γαρ 
και ιδιωτης τω λογω, φησιν, αλλ’ ου τη γνωσει.

Ουτοι  ακουσαντες  της  φωνης  των  σαλπιγγων,  εληλυθασιν 
επιγνωναι  τις  η  φωνη·  και  επεγνωσαν  οτι  οι  εκ  της  αιχμαλωσιας, 
οικοδομουσι  τον  ναον  τω  Κυριω  Ισραηλ.  Σαλπιγγες  εισιν,  ων  της 
φωνης  ακουουσιν  οι  ακαθαρτοι  δαιμονες,  οι  τε  περι  αρετης  και 
γνωσεως λογοι.  Φωνη δε τουτων υπαρχει  των λογων,  τα εργα των 
αρετων, και η κατ’ ηθος των τροπων ευσταθεια, των δια μετανοιας 
προς  αρετην  απο  κακιας  επανελθοντων·  και  εξ  αγνοιας  προς 
επιγνωσιν Θεου επαναβεβηκοτων.

Και προσηλθον τω Ζαροβαβελ και τω Ιησου και τοις ηγουμενοις 
των πατριων, και λεγουσιν αυτοις,  Συνοικοδομησωμεν υμιν· ομοιως 
γαρ υμιν ακουομεν του Κυριου υμων, και αυτω θυομεν. Ζοροβαβελ 
εστιν, ο πρακτικος νους· και Ιησους, ο θεωρητικος· ηγουμενοι δε των 
πατριων εισιν, αι της ψυχης δυναμεις, εξ ων ωρμηνται της αρετης οι 
τροποι, και οι λογοι της γνωσεως· οις προσερχονται της υπερηφανειας 
και  της  κενοδοξιας,  ανθρωπαρεσκειας  τε  και  υποκρισεως  οι 
ακαθαρτοι  δαιμονες,  λεγοντες,  Συνοικοδομησωμεν  υμιν  τον  ναον 
Κυριου. Ουδεις γαρ τουτων των πονηρων δαιμονων του εναρετου ποτε 
κωλυει  το  προθυμον·  αλλα  και  μαλλον  τας  ελλειψεις  δολερως 
περικοψας  των  αρετων,  τας  επιτασεις  υπαγορευει  τοις  αγωνισταις 
συμπροθυμουμενος, ινα προς εαυτον ολην ποιησηται του ασκουμενου 
την εννοιαν, παραπολεσασαν το ισον της μετριοτητος σταθμιον, και 
λαθη προς αλλο παρα το δοκουν οδευουσα καταγωγιον. Δυο φασιν οι 



κακουργοι,  Ομοιως  υμιν  ακουομεν  του  Κυριου  υμων.  Ουτε  γαρ 
μισουσι  σωφροσυνην,  ουτε  νηστειαν  βδελυσσονται·  ου  χρηματων 
διαδοσιν, ου φιλοξενιαν, ου ψαλμωδιαν, ου σχολην αναγνωσεως, ου 
των μαθηματων τα υψηλοτερα, ου χαμευνιαν, ουκ αγρυπνιαν, ου τα 
λοιπα  παντα,  δι’  ων  ο  κατα  Θεον  χαρακτηριζεται  βιος,  εως  προς 
αυτους νενευκεν ο σκοπος, και η αιτια των γινομενων. Τους μεν γαρ 
αλλους ταχιον ισως ο ασκητης καταλαβομενος δαιμονας, ραδιως την 
εξ αυτων βλαβην διαδιδρασκει·  τουτους δε δοκουντας συνεργειν τω 
δρομω  της  αρετης,  και  οιον  συνοικοδομειν  βουλομενων  τον  ναον 
Κυριου,  τις  αν  των  αγαν  υψηλων  καταλαβοι  νους,  χωρις  του 
διαπαντων χωρουντος ενεργους λογου και ζωντος, και διικνουμενου 
αχρι μερισμου ψυχης και πνευματος·  τουτεστι  διαγινωσκοντος τινα 
των εργων η νοηματων εισι ψυχικα· τουτεστιν ειδη φυσικα της αρετης 
η κινηματα· και τινα τυγχανει πνευματικα· τουτεστιν, υπερ φυσιν, και 
Θεον χαρακτηριζοντα· τη φυσει δε κατα χαριν διδομενα.

(584) Αρμων τε και μυελων· την προς τους πνευματικους λογους 
των  κατ’  αρετην  τροπων,  αρμοδιον  η  αναρμοδιον  διολου  συνεσιν 
επισταμενου. 

Κρινοντος  τε  τας  ενθυμησεις  και  τας  εννοιας  των  καρδιων· 
τουτεστι, τας επι τοις ειρημενοις αφανεις κατα το βαθος σχεσεις· και 
τας κατα ψυχην αορατους τουτων αιτιας.

Ω ουκ εστιν η κτισις αφανης·  εν ημιν δηλον οτι, τοις λανθανειν 
δοκουσι,  παντα  δε  γυμνα,  και  τετραχηλισμενα·  ου  μονον  τα 
γεγενημενα τε και νενοημενα, αλλ’ηδη και τα γενησομενα παρ’ ημων 
και  τα  νοηθησομενα.  Περι  γαρ  της  μελλουσης  τυχον  πραξεως  και 
νοησεως, το, Ουκ εστι η κτισις αφανης, ο λογος φησιν· ου γαρ περι 
γεγενημενης, ητις και υμιν αυτοις και αλλοις πεφανερωται· σχολη γε 
[Fr  σχολη  γ΄  αν]  Θεω,  τω  παντας  τους  απειρους  τους  τε 
προγενομενους,  και  οντας  και  εσομενους  αιωνας προεγνωκοτι·  και 
της παντων γενεσεως προειληφοτι κατα φυσιν την γνωσιν· και ουκ εκ 
των οντων, εξ εαυτου δε την των οντων εν εαυτω προειληφοτι γνωσιν. 
Μονος  γαρ  αυτος  των  οντων υπαρχει  κατα  φυσιν  γνωσις,  ως  των 
οντων αιτιος· και παλιν αυτο γνωσις ως υπερ αιτιαν φυσει την εαυτου 
γνωσιν εχων· και ταυτης ετι κατα τον παντα και παμπαν της απειριας 
υπεραπειρον  απειρακις  λογον  ανωκισμενος·  οτι  και  της  ουτω 
λεγομενης γνωσεως δημιουργος παντι λογω τε και τροπω, και πασης 
αλλης λεχθηναι η νοηθηναι δυναμενης γνωσεως υπαρχων απροσιτος.



Τις τουτον ουκ εχων ενοικουντα τον λογον τω βαθει της καρδιας, 
δυνησεται  τους  αφανεις  δολους  της  καθ’  ημων  υποκρισεως  των 
δαιμονων  υπαλυξας,  στηναι  καθ’  εαυτον  μονωτατος  χωρις  τινος 
επιμιξιας,  και  οικοδομησαι  του  Κυριου  τον  ναον  κατα  τον  μεγαν 
Ζοροβαβελ και τον Ιησουν και τους ηγεμονας [Fr.  ηγουμενους] των 
πατριων,  φασκοντας  διαρρηδην  μεγαλη  τη  φωνη  τοις  απατεωσι 
πνευμασι  της  υπερηφανειας  και  της  κενοδοξιας  και  της 
ανθρωπαρεσκειας  και  της  υποκρισεως,  Ουχ  ημιν  και  υμιν 
οικοδομησαι  τον  οικον  Κυριω  τω  Θεω  ημων·  ημεις  γαρ  μονοι 
οικοδομησομεν τω Κυριω του Ισραηλ· γινωσκων ως η τουτων επιμιξια 
της ολης οικοδομης ποιειται φθοραν και καθαιρεσιν, και συλα της των 
θειων αναθηματων ευπρεπειας την χαριν. Ουδεις γαρ δυναται, τινα 
των ειρημενων δαιμονων εχων την αρετην συμμετερχομενον, ταυτην 
τω Κυριω οικοδομησαι· ου γαρ εχει τον Θεον των γινομενων τελος, ον 
θεωμενος  ταυτην  διεξεισι.  Ου  φθονουντες  ουν  οι  απο  της 
αιχμαλωσιας, ου κατεδεξαντο τους Βαβυλωνιους, και τους Χουθαιους 
και τους Αιμαθαιους και τους Ευαιους συνοικοδομουντας αυτοις τον 
του Κυριου  ναον·  αλλ’  επεγνωκοτες  τους  φιλικους  δολους  της  των 
δαιμονων κακουργιας, δια του αγαθου λεληθοτως αυτοις βουλομενης 
κατεργασασθαι της αμαρτιας τον θανατον.

Γενοιτο  δε  και  ημας  αει  λεγειν  τοις  εν  πλασματι  (585)  φιλιας 
πνευματικης  αορατως  προσβαλλουσι  πνευμασι  της  πονηριας,  και 
λεγουσι· Συνοικοδομησωμεν υμιν τον ναον τω Κυριω υμων· Ουχ υμιν 
και ημιν οικοδομησαι τον οικον Κυριω τω Θεω ημων· ημεις γαρ μονοι 
οικοδομησομεν  τω  Κυριω  του  Ισραηλ.  Μονοι  μεν,  οτι  των  κατ’ 
ελλειψιν  της  αρετης  πολεμουντων ελευθερωθεντες  πνευματων,  ων 
και  εκβεβηκαμεν,  ου  βουλομεθα  ταις  υπερβολαις  δι’  υμων 
επαρθεντας  παλιν  περιπαρηναι,  και  πεσειν  πτωσιν  τοσουτον  της 
προτερας  χαλεπωτεραν,  οσον  της  μεν  ην  επανοδου ελπις  ευχερης· 
συγγνωθεισι δια την ασθενειαν· της δε, η ουκ εστιν η δυσχερης εσται, 
μισηθεισι δια την υπερηφανειαν, και του δεξιου ποιουμενοις ετερον τι 
δεξιωτερον. Ου μονοι δε παλιν, οτι τους αγιους αγγελους εχομεν των 
καλων  συλληπτορας·  μαλλον  δε  τον  Θεον,  αυτον  εν  ημιν  εαυτον 
εμφανιζοντα δια των εργων της δικαιοσυνης,  και ημας εαυτω ναον 
αγιον οικοδομουντα, και παντος παθους ελευθερον.

ΣΧΟΛΙΑ. 



α΄. Οτι διχως εξομολογησις.
β΄.  Οτι  πασα,  φησιν,  εξομολογησις  ταπεινοι  την  ψυχην·  η  μεν, 

χαριτι  δικαιωθεισαν,  η  δε,  αθυμια  γνωμης  οικειας  επ’  εγκλημασιν 
ενεχομενην αυτην εκδιδασκουσα. 

γ΄.  Ο  πενθων  επι  τοις  πρωτοις  αμαρτημασι,  και  τελειως  εχων 
γεννωσαν αυτον αει εις δικαιοσυνην την εις Θεον πιστιν· και πασαν 
αρετης υποτυπωσιν τον εαυτου παρεχομενον βιον και λογον, της του 
Βενιαμιν πνευματικης εαυτον κατεστησε φυλης, γνωμης εργον, αλλ’ 
ουκ αναγκης την κατα Θεον υπαρχουσαν δειξας γεννησιν. Δεξιας γαρ 
υιος  εστιν,  ο  την  κατα  Θεον  γνωμικην  εκουσιως  υπερχομενος 
γεννησιν.

δ΄. Τους Βαβυλωνιους λεγει την υπερηφανειαν, ως συγκεχυμενην 
υπαρχουσαν  φρονησιν.  Το  γαρ  της  υπερηφανειας  παθος  εκ  δυο 
συνεστηκεν αγνοιων. Δυο δε συνελθουσαι προς ενωσιν αγνοιαι, μιαν 
φρονησιν  συγκεχυμενην  αποτελουσι.  Μονος  γαρ  εκεινος  εστιν 
υπερηφανος,  ο  και  την  θειαν  βοηθειαν,  και  την  ανθρωπινην 
αγνοησας  ασθενειαν.  Ουκουν  υπερηφανεια  εστι  θειας  και 
ανθρωπινης γνωσεως στερησις. Τη γαρ των αληθως ακρων αποφασει, 
μια ψευδης υπαρχει καταφασις.

ε΄.  Τους Χουθαιους λεγει  την κενοδοξιαν.  Σκοπου γαρ του κατα 
Θεον  εκστασις,  και  προς  αλλον  σκοπον  παρα  τον  θειον  εστιν  η 
κενοδοξια μεταβασις. Κενοδοξος γαρ εστιν ο της οικειας, αλλα μη της 
θειας ενεκα δοξης την αρετην επιτηδευων· και πονοις οικειοις τους εξ 
ανθρωπου ανυποστατους επαινους ωνουμενος.

στ΄.  Αιμαθ λεγει  την ανθρωπαρεσκειαν. Μονων γαρ επιμελειται 
των  φαινομενων  ηθων  ο  ανθρωπαρεσκος,  και  μη  και  λογου  του 
κολακος, ινα τοις μεν την ορασιν, τοις δε την ακοην σφετεριζηται, των 
μονοις  ηδομενων  η  καταπληττομενων  τοις  φαινομενοις  τε  και 
ακουομενοις,  και  μονη  τη  αισθησει  περιγραφοντων  την  αρετην. 
Ανθρωπαρεσκειαν  ουν  (588)  ειναι  φαμεν,  την  ως  επ’  αρετη  δι’ 
ανθρωπους τιμωμενην των ηθων τε και λογων επιδειξιν.

ζ΄.  Ευαιους  λεγει  την  υποκρισιν.  Υποκρισις  δε  εστι  φιλιας 
προσποιησις,  η  μισος  σχηματι  φιλιας  κεκαλυμμενον·  η  εχθρα  δι’ 
ευνοιας  ενεργουμενη,  η  φθονος  αγαπης  χαρακτηρα  μιμουμενος·  η 
φιλαμαρτημων  διαθεσις,  τη  των  κατ’  αρετην  ηθων  προβολη  τους 
θεωμενους λαμβανουσα· η βιος αρετης πλασματι, αλλ’ ου πραγματι 
το  κοσμιον  εχω  η  δικαιοσυνης  προσποιησις,  τη  του  ειναι  δοκησει 



συντηρουμενη,  η  τροπος  ηθικης  φιλοσοφιας,  την  κατ’  αρετην 
συγκαλυπτων της γνωμης λανθανουσαν στερησιν· η απατη, αληθειας 
εχουσα μορφωσιν, ην οι τον οφιν τη των ηθων σκολιοτητι μιμουμενοι 
επιτηδευουσι. 

η΄. Των οντων αιτια, και των εν τοις ουσιν οντων αγαθων εστιν ο 
Θεος. Ο τοινυν περι την αρετην και την γνωσιν πονουμενος, και μη τω 
μετρω  της  εν  χαριτι  προκοπης  συνεπεκτεινων  της  οικειας 
ανικανοτητος  την  επιγνωμοσυνην,  το  της  υπερηφανειας  κακον  ου 
διεφυγεν. Ο δε δοξης ενεκεν ιδιας το καλον επιτηδευων, εαυτον του 
Θεου προετιμησε, τω της κενης δοξης ηλω περιπαρεις. Ο δε προς το 
θεαθηναι  τοις  ανθρωποις  ποιων  η  διωκων  την  αρετην,  της  θειας 
πολλω  την  ανθρωπινην  υπερεθηκεν  αποδοχην,  τω  της 
ανθρωπαρεσκιας  παθει  νοσηλευομενος.  Ο  δε  μονη  τη  κατ’  αρετην 
σεμνοτητι  προς  απατην  κακουργως  επιχρωσας  τα  ηθη,  και  την 
πονηραν της γνωμης διαθεσιν τω φαινομενω σχηματι της ευσεβειας 
επικαλυπτων, τω της υποκρισεως εξωνειται δολω την αρετην. Ουκουν 
επ’ αλλα παρα την αιτιαν εκαστου τουτων απηγαγε τον σκοπον, ο 
νοητος Ασβακαφαθ.

θ΄.  Οι  λογοι  του  Θεου  ψιλως  κατα  μονην  λαλουμενοι  την 
προφοραν, φησιν, ουκ ακουονται, φωνην, την των αυτους λαλουντων 
πραξιν, ουκ εχοντες. Ει δε τη πραξει των εντολων εκφωνουνται, τους 
τε  δαιμονας  εχουσι  τη  τοιαυτη  διατηκομενους  φωνη,  και  τους 
ανθρωπους  τη  προκοπη  των  εργων  της  δικαιοσυνης  ευπειθως  τον 
θειον της καρδιας οικοδομουντας ναον.

ι΄.  Τον Ζοροβαβελ ενταυθα,  εις  τον  πρακτικον νουν ελαβεν,  ως 
πολεμικωτερον· τον δε Ιησουν, εις τον θεωρητικον, ως ιερεα, και δια 
παντος την εντυχιαν προς τον Θεον ποιεισθαι τεταγμενον.

ια΄.  Μερισμον ψυχης και  πνευματος λεγει  την διαφοραν των εκ 
φυσεως  αρετων,  ων  φυσικως  εχομεν  τους  λογους,  και  των  εκ 
Πνευματος,  ων  κατα  δωρεαν  δεχομεθα  την  χαριν·  τουτων  γαρ 
ευκρινως την διαστολην ποιειται κρινων ο λογος.

ιβ΄. Μυελος εστιν ο θειος λογος, ο τους εν ημιν ωσπερ οστα θειους 
διατρεφων  λογισμους,  τους  υποτρεφοντας  το  σωμα  των  αρετων. 
Αρμος δε εστιν, ο της πραξεως τροπος, καθ’ ον η προς τους θειους 
λογους  των  λογισμων  γινεσθαι  πεφυκεν  ενωσις  προς  μιαν  αρετης 
εκπληρωσιν. 



ιγ΄.  (589)  Τας ενθυμησεις δε και τας εννοιας,  ων εστι  κριτικος ο 
Λογος φησιν ειναι,  τα της ψυχης επι  τε τοις  θειοις  λογοις και τοις 
λογισμοις σχεσεις, και τας αυτων δηλαδη των σχεσεων αιτιας. Η γαρ 
ενθυμησις  κινει  μνημην,  ης  οικειον  η  σχεσις·  η  δε  εννοια,  περας 
αποσκοπει, οπερ αιτιαν χαρακτηριζει.

ιδ΄.  Η  κατ’  ουσιαν  γνωσις,  φησιν,  εστιν  ο  Θεος·  προηγειται  δε 
σαφως πασης γνωσεως ο νους, ω και υποπιπτειν πεφυκεν· αρα και 
υπερ  ταυτην  εστιν  ο  Θεος,  οτι  και  υπερ  παντα  νουν,  ω  γνωσις 
καθοτιουν πεφυκεν υποπιπτειν, υπεραπειρως καθεστηκεν. 

ιε΄.  Οι  κατ’  ελλειψιν  αρετης  πολεμουντες  δαιμονες  εισιν,  οι 
πορνειαν  και  μεθην,  φυλαργυριαν  τε  και  φθονον,  και  τοιαυτα 
διδασκοντες· οι δε καθ’ υπερβολην πολεμουντες εισιν, οι την οιησιν 
και  την  κενοδοξιαν  και  την  υπερημανειαν,  και  τα  τοιαυτα 
διδασκοντες·  και  δια  των  δεξιων  τοις  αριστεροις  επικεκρυμμενως 
εμπειροντες.

ιστ΄.  Αρετης  ορος  εστιν,  η  της  ανθρωπινης  ασθενειας  κατ’ 
επιγνωσιν  προς  την  θειαν  δυναμιν  ενωσις.  Ο  τοινυν  εαυτον  τη 
ασθενεια  περιγραφων  της  φυσεως,  προς  τον  ορον  ουκ  ηλθε  της 
αρετης· δια τουτο πλημμελει, μηπω λαβων την το ασθενες ισχυουσαν 
δυναμιν·  ο δε της θειας δυναμεως την οικειαν ασθενειαν ως ισχυν 
αυθαδως αντιπροβαλλομενος, τον ορον παρηλθε της αρετης· και δια 
τουτο  πλημμελων,  ως  του  κατοπιν  υπερφερους  παρ’  εαυτου 
γενομενου,  ουκ  επιγινωσκει.  Αρετην  γαρ  ειναι  νομιζει  το 
πλημμελημα. Συγγνωστος ουν μαλλον, ο τη κατα την φυσιν ασθενεια 
εαυτον  περιγραψας,  παθων  μαλλον  εκ  ραθυμιας  της  αρετης  την 
εκπτωσιν,  η  ο  την  οικειαν  ασθενειαν  ως  ισχυν  προς  την  των 
καθηκοντων  ποιησιν  αντιπαραβαλλομενος  της  θειας  δυναμεως, 
δρασας μαλλον εξ αυθαδιας την εκπτωσιν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΖ΄. 
Πολυ ισχυει δικαιου ενεργουμενη· τι εστι το ενεργουμενη.

Αποκρισις.
Κατα δυο τροπους ενεργουμενην οιδα του δικαιου την δεησιν· καθ’ 

ενα μεν, οποταν μετα των κατ’ εντολην εργων τω Θεω την ταυτης 
ποιειται προσαγωγην της δεησεως ο ευχομενος· και μη μονον εν ψιλω 
λογω,  και  διακενω  φωνης  ηχω  της  γλωττης  εκπιπτουσαν,  αργην 



κεισθαι την δεησιν και ανυποστατον· αλλ’ ενεργον και ζωσαν, τοις 
τροποις των εντολων ψυχουμενην. Ευχης γαρ και δεησεως υποστασις, 
η δια των αρετων υπαρχει προδηλως εκπληρωσις· καθ’ ην ισχυραν και 
παντα  δυναμενην  ο  δικαιος  εχει  την  δεησιν,  ενεργουμενην  ταις 
εντολαις.  Καθ’  ετερον  δε  τροπον  οποταν  ο  της  ευχης  του  δικαιου 
δεομενος,  τα  εργα  της  ευχης  διαπραττεται,  (592)  τον  τε  προτερον 
διορθουμενος βιον, και την δεησιν του δικαιου ισχυραν δια της οικειας 
καλης αναστροφης δυναμουμενην.

Ου γαρ οφελος της του δικαιου δεησεως,  του ταυτης  χρηζοντος 
πλεον των αρετων ηδομενου τοις πλημμελημασιν. Επειδη και ο μεγας 
ποτε Σαμουηλ επενθει  πλημμελουντα τον Σαουλ,  αλλ’  ουκ ισχυσε 
τον  Θεον  ιλεωσασθαι,  μη  λαβων  συλληπτορα  του  πενθους  την 
καθηκουσαν  του  πλημμελουντος  διορθωσιν.  Διο  του  ανονητου 
πενθους ο Θεος καταπαυων τον εαυτου θεραποντα, φησι προς αυτον, 
Εως  ποτε  συ  πενθεις  επι  Σαουλ·  καγω  εξουδενωκα  αυτον  του  μη 
βασιλευειν επι Ισραηλ. 

Και παλιν Ιερεμιας ο συμπαθεστατος, υπερ του λαου των Ιουδαιων 
περι  την  πλανην  μανεντος  των  δαιμονιων,  ουκ  εισακουεται 
προσευχομενος,  ουκ  εχων  εις  προσευχης  δυναμιν,  την  απο  της 
πλανης  των  αθεων  Ιουδαιων  επιστροφην·  οθεν  του  διακενης 
προσευχεσθαι και τουτον απαγων ο Θεος, φησι, Και συ μη προσευχου 
περι  του  λαου τουτου,  και  μη αξιου του ελεηθηναι  αυτους·  και  μη 
ευχου, και μη προσελθης μοι περι αυτων ετι, οτι ουκ εισακουσομαι.

Πολλης γαρ οντως εστιν αβελτηριας, ινα μη λεγω παραφροσυνης, 
δι’  ευχης  δικαιων  επιζητειν  την  σωτηριαν,  τον  κατα  διαθεσιν  τοις 
ολεθριοις ηδομενον· κακεινων αιτεισθαι συγχωρησιν, οις εγκαυχαται 
κατ’ ενεργειαν προθεσει σπιλουμενος· δεον μη αργην εαν γινεσθαι 
και  ακινητον  του  δικαιου  την  δεησιν  τον  ταυτης  δεομενον,  ειπερ 
αληθως τοις πονηροις απεχθανεται· αλλ’ ενεργον ποιειν, και ισχυραν 
ταις οικειαις αρεταις πτερουμενην, και φθανουσαν τον συγχωρησιν 
διδοναι των πλημμεληθεντων δυναμενον. 

Ειτε  ουν  εκ  του  ποιουμενου  την  δεησιν  δικαιου,  ειτε  εκ  του 
γινεσθαι  ταυτην αιτουμενου τον  δικαιον ενεργουμενη,  πολυ ισχυει 
του δικαιου η δεησις. Υπο μεν γαρ του δικαιου ενεργουμενη, διδωσιν 
αυτω  παρρησιαν  προς  τον  δουναι  δυναμενον  τα  των  δικαιων 
αιτηματα· υπο δε του ταυτην αιτουμενου δικαιων αιτηματα· υπο δε 



του ταυτην αιτουμενου τον δικαιον, της προτερας αυτον μοχθηριας 
αφιστησι, μεταβαλλουσα προς αρετην αυτου την διαθεσιν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΗ΄. 
" Εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι, ει δεον εστι λυπηθεντας υμας 
[Fr.ημας]  εν  ποικιλοις  πειραμοις." Πως  τις  λυπουμενος  εν 
πειρασμοις, δυναται αγαλλιασθαι εν ω λυπειται.
Αποκρισις. 
Την λυπην διττην οιδε της αληθειας ο λογος· την μεν, κατα ψυχην 

αφανως· την δε, κατ’ αισθησιν φανερως συνισταμενην· και την μεν, 
ολον  της  ψυχης  το  βαθος  περιλαμβανουσαν,  τη  μαστιγι  της 
συνειδησεως  αικιζομενον·  την  δε,  πασαν  την  αισθησιν 
περιγραφουσαν, τω βαρει των αλγεινων συστελλομενην της φυσικης 
διαχυσεως. Και την μεν, της κατ’ αισθησιν ηδονης, την δε, της κατα 
ψυχην (593) ευφροσυνης τελος υπαρχουσαν. Μαλλον δε, την μεν, των 
κατ’ αισθησιν γνωμικων, την δε, των κατ’ αυτην συμπερασμα παρα 
γνωμην παθων τυγχανουσαν.

Λυπη  γαρ  εστι,  κατ’  εμε  φαναι,  διαθεσις  ηδονων  εστερημενη. 
Στερησις δε καθεστηκεν ηδονων, πονων επαγωγη. Πονος δε σαφως 
εστι  φυσικης  εξεως  ελλειψις,  η  υποχωρησις·  ελλειψις  δε  φυσικης 
εξεως  εστι,  παθος  της  κατα  φυσιν  υποκειμενης  τη  εξει  δυναμεως· 
παθος δε της κατα φυσιν υποκειμενης τη εξει δυναμεως εστιν, ο κατα 
την παραχρησιν της φυσικης ενεργειας  τροπος·  παραχρησις δε του 
κατ’  ενεργειαν  τροπου  καθεστηκεν,  η  προς  το  μη  πεφυκος  κατα 
φυσιν, και υφισταμενον της δυναμεως κινησις. 

Ωσπερ δε την λυπην διττην, ως εφην, οιδεν ο λογος, ουτω και των 
πειρασμων διττον επισταται τον τροπον· τον μεν, κατα γνωμην, τον 
δε, παρα γνωμην· και τον μεν, εκουσιων ηδονων δημιουργον· τον δε, 
ακουσιων  οδυνων  επακτικον.  Ο  γαρ  κατα  γνωμην  πειρασμος,  τας 
κατα  προαιρεσιν  εκουσιους  σαφως  συνιστησιν  ηδονας·  ο  δε  παρα 
γνωμην, προδηλως τους ακουσιους παρα προαιρεσιν εφιστησι πονους· 
και ο μεν, της κατα ψυχην· ο δε, της κατ’ αισθησιν λυπης καθεστηκεν 
αιτιος.

Οθεν οιμαι τον Κυριον ημων και Θεον, πως δει προσευχεσθαι τους 
οικειους  διδασκοντα μαθητας,  προς  το,  το  κατα γνωμην ειδος  των 
πειρασμων  απευχεσθαι  φασκειν·  Και  μη  εισενεγκης  ημας  εις 
πειρασμον,  των  ηδονικων  δηλονοτι  και  γνωμικων  και  εκουσιων 



πειρασμων, μη εγκαταλειφηναι πειραν λαβειν ευχεσθαι τους οικειους 
διδασκοντα  μαθητας.  Τον  δε  μεγαν  Ιακωβον  τον  του  Κυριου 
λεγομενον  αδελφον,  προς  το  των  ακουσιων  πειρασμων  ειδος 
διδασκοντα  μη  συστελλεσθαι,  τους  υπερ  αληθειας  αγωνιζομενους 
φαναι,  Πασαν  χαραν  ηγησασθε,  αδελφοι  μου,  οταν  πειρασμοις 
περιπεσητε ποικιλοις· δηλονοτι τοις ακουσιοις και παρα γνωμην, και 
πονων ποιητικοις πειρασμοις· και δηλουσι σαφως, εκει μεν επαγων ο 
Κυριος·  Αλλα  ρυσαι  ημας  απο  του  πονηρου·  ενταυθα  δε  ο  μεγας 
Ιακωβος, Γινωσκοντες οτι το δοκιμιον ημων της πιστεως κατεργαζεται 
υπομονην·  η  δε  υπομονη εργον  τελειον  εχετω·  ινα ητε  τελειοι,  και 
ολοκληροι,  εν μηδενι  λειπομενοι.  Τελειος  εστιν,  ο  τοις εκουσιοις  δι’ 
εγκρατειας μαχομενος, και τοις ακουσιοις δι’ υπομονης εγκαρτερων 
πειρασμοις και ολοκληρος εστιν, ο και την πραξιν μετα γνωσεως, και 
την θεωριαν ουκ απρακτον διανυων.

Διηρημενης γαρ εις ψυχην τε και αισθησιν της τε λυπης και της 
ηδονης·  ο  την  της  ψυχης  περιποιουμενος  ηδονην,  την  δε  της 
αισθησεως  καταδεχομενος  λυπην,  δοκιμος  γινεται  και  τελειος  και 
ολοκληρος. Δοκιμος μεν, δια την πειραν των κατ’ αισθησιν εναντιων· 
τελειος δε, ως τη κατ’ αισθησιν ηδονη τε και λυπη, δι’ εγκρατειας και 
υπομονης  (596)  ανενδοτως  μαχομενος·  ολοκληρος  δε,  ως  τας 
μαχομενας  ταις  κατ’  αισθησιν  αλληλαις  αντικειμεναις  διαθεσεσιν 
εξεις εν τη σταθηροτητι της κατα τον λογον ταυτοτητος αλωβητους 
διαφυλαττων·  φημι  δε  την  πραξιν  και  την  θεωριαν  αλληλαις 
συνεχομενας, και μηδεμιαν της ετερας διεζευγμενην·  αλλα την μεν 
πραξιν, της θεωριας την γνωσιν δια των τροπων προφαινουσαν· την 
δε  θεωριαν,  ουχ  ηττον  του  λογου την  αρετην  τεθωρακισμενην  της 
πραξεως.

Ουκουν  επειδη  την  τε  λυπην  και  την  ηδονην  διττην  ουσαν 
απεδειξεν ο λογος· και την μεν, κατα ψυχην, την δε,  κατ’ αισθησιν 
συνισταμενην·  φερε  και  τας  τουτων  συνοπτικωτερον  θεωρησωμεν 
αιτιας. Της μεν ουν κατα ψυχην λυπης διττος ο τροπος. Ο μεν, επι τοις 
οικειοις, ο δε, επι τοις αλλοτριοις πλημμελημασι συνισταμενος. Αιτια 
δε της τοιαυτης λυπης η κατ’ αισθησιν του λυπουμενου σαφως, η των 
δι’ ους λυπειται, καθεστηκεν ηδονη. Κατα γαρ τον ακριβη λογον, ουκ 
εστι  παντελως  αμαρτια  σχεδον  εν  ανθρωποις,  μη  την  ψυχης  προς 
αισθησιν  ηδονης  ενεκεν  αλογιστον  σχεσιν  αρχην  τοις  οικειας 
γενεσεως εχουσαν. Της δε κατα ψυχην ηδονης αιτια προδηλως εστιν, 



η  κατ’  αισθησιν  του  επι  ταις  οικειαις  η  ταις  αλλοτριαις  αρεταις 
ηδομενου τε και χαιροντος λυπη· κατα γαρ τον ακριβη λογον ουκ εστι 
παντελως αρετη σχεδον εν ανθρωποις, μη την ψυχης προς αισθησιν 
λελογισμενην αποδιαθεσιν αρχην της οικειας γενεσεως εχουσα. 

Της  δε  ψυχης  υπερ  αρετης  προς  την  αισθησιν  αποδιαθεσιν 
κτησαμενης, εξ αναγκης η αισθησις εν πονοις εσται· την των ηδεων 
επινοητικην συνημμενην, αυτη κατα την γνωμικην σχεσιν της ψυχης 
ουκ εχουσα δυναμιν· τουναντιον δε, των μεν αυτης φυσικων ηδονων 
επαναστασιν δι’ εγκρατειας ανδρικως απορραπιζουσαν· προς δε την 
των παρα φυσιν και ακουσιων πονων επαγωγην, δια της υπομονης 
αμειλικτον παντελως διαμενουσαν· και της κατ’ αρετην θεοπρεπους 
αξιας τε και δοξης,  δια την ανυποστατον ηδονην ουκ εξισταμενην. 
Και  προς  την  των  πονων  αντιληψιν  φειδοι  της  σαρκος  δια  την 
οδυνουσαν αισθησιν, του υψους των αρετων ουκ αποπιπτουσαν. Της 
δε κατ’ αισθησιν λυπης αιτια καθεστηκεν, η προς τα κατα φυσιν της 
ψυχης παντελης ασχολια.  την κατ’  αισθησιν ηδονην η παρα φυσιν 
ενεργεια  της  ψυχης  προδηλως  υφιστησιν,  αλλην  αρχην  εχειν  ου 
δυναμενην συστασεως, η την ψυχης των κατα φυσιν αποθεσιν.

Νους  γαρ  και  αισθησις  αντικειμενην  εχουσι  προς  αλληλα  την 
κατα φυσιν ενεργειαν,  δια την των αυτοις υποκειμενων ακροτατην 
διαφοραν και ετεροτητα. Ο μεν γαρ υποκειμενας εχει τας νοητας και 
ασωματους ουσιας, ων κατ’ ουσιαν αντιλαμβανεσθαι πεφυκεν· η δε, 
τας  αισθητας  και  σωματικας  φυσεις,  ων  και  αυτη  φυσικως 
αντιλαμβανεται. 

Επει  ουν  ουκ  εστι  δυνατον  προς  τα  συγγενη  (597)  νοητα  νουν 
διαβηναι, διχα της των δια μεσου προβεβλημενων αισθητων θεωριας· 
ταυτην δε γεννασθαι [  Fr.γενεσθαι]  παντελως αμηχανον χωρις της 
αυτω  μεν  συγκειμενης,  τοις  αισθητοις  δε  κατα  φυσιν  συγγενους 
αισθησεως· εικοτως ει μεν προσβαλων ενσχεθη ταις επιφανειαις των 
ορατων ενεργειαν ειναι φυσικην την συγκειμενην οιομενος αισθησιν· 
των μεν κατα φυσιν εκπεπτωκε νοητων, των δε παρα φυσιν αμφοιν 
ταιν  χεροιν,  το  δη  λεγομενον,  επελαβετο  σωματων·  οις  παρα  τον 
λογον ενεργουμενος, δια την αυτον εκνικησασαν αισθησιν· της μεν 
κατα  ψυχην  λυπης  γεννητωρ  καθισταται,  συχναις  ταις  κατα 
συνειδησιν  μαστιξιν  αικιζομενην·  της  δε  κατ’  αισθησιν  ηδονης 
αριδηλως  γινεται  ποιητης,  ταις  επινοιαις  των  περιποιητικων  της 
σαρκος  τροπων  λιπαινομενος.  Ει  δε  την  προς  αισθησιν  αμα  τη 



προβολη  των  ορωμενων  διατεμων  επιφανειαν,  τους  πνευματικους 
των οντων καθαρους των επ’ αυτοις σχηματων θεασηται λογους την 
μεν  της  ψυχης  ηδονην  ματειργασατο·  μηδενι  των  αισθησει 
θεωρουμενων  κρατουμενος·  την  δε  της  αισθησεως  συνεστησατο 
λυπην,  παντων  κατα  φυσιν  των αισθητων  εστερημενος.  Ενθα γαρ 
προκαθηγειται ο λογος της αισθησεως κατα την των ορατων θεωριαν, 
πασης  εστερηται  της  κατα  φυσιν  η  σαρξ  ηδονης,  ουκ  εχουσα  την 
αισθησιν  αφετον,  και  των  λογικων  απολελυμενην  δεσμων,  εις 
υπηρεσιαν των κατ’ αυτην ηδονων.

Ουκουν,  ως  εφην,  επειδη  την  μεν  της  ψυχης  λυπην,  ηγουν  τον 
πονον·  ταυτον  γαρ  αλληλοις  αμφοτερα,  η  κατ’  αισθησιν  ηδονη 
συνιστησι·  την δε  της  αισθησεως λυπην,  ηγουν  τον πονον,  η  κατα 
ψυχην ηδονη ποιειν  πεφυκεν·  εικοτως ο  της κατ’  ελπιδα ζωης Του 
Θεου και  Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου δι’  αναστασεως νεκρων εις 
κληρονομιαν αφθαρτον και αμιαντον και αμαραντον τετηρημενην εν 
ουρανοις  εφιεμενος,  κατα  μεν  ψυχην  αγαλλιασιν  εχει  και  χαραν 
χαιρει  ανεκλαλητον,  διηνεκως  τη  της  μελλοντων  αγαθων  ελπιδι 
γαννυμενος  [Fr.  et.  Reg.  γαννυμενην]·  κατα  δε  την  σαρκα  και  την 
αισθησιν,  λυπην.  Ηγουν  τους  εκ  των  ποικιλων  πειρασμων 
επιγινομενους  αυτη  πονους,  και  τας  επ’  αυτοις  οδυνας·  παση  γαρ 
αρετη, ηδονη και πονος παρεπεται· πονος μεν σαρκος, εστερημενης 
της  προσηνους  και  λειοτερας  αισθησεως·  οδυνη  δε  ψυχης,  παντος 
αισθητου καθαροις εντρυφωσης τοις εν πνευματι λογοις.

Δεον ουν εστι τον νουν κατα την παρουσαν ζωην· τουτο γαρ μοι 
νοειται το, νυν· κατα σαρκα λυπουμενον, δια τους πολλους πονους 
των υπερ αρετης αυτω προσαγομενων πειρασμων, αει χαιρειν κατα 
ψυχην και  ηδεσθαι,  δια  την ελπιδα των αιωνιων αγαθων,  καν εχη 
καταπονουμενην την αισθησιν·  ου γαρ αξια τα παθηματα του νυν 
καιρου, προς την μελλουσαν δοξαν εις ημας αποκαλυπτεσθαι, φησιν 
ο θειος Αποστολος. 

Ουτως  ουν  κατ’  εμε  φαναι,  δυναται  χαιρειν  ανθρωπος  εφ’  ω 
λυπειται.  Τη  γαρ  αρετη  κατα  σαρκα  (600)  μεν  δια  τους  πονους 
λυπουμενος,  εν  αυτη  χαιρει  τη  αρετη  κατα  ψυχην,  ως  παρουσαν 
θεωμενος την των μελλοντων ευπρεπειαν· υπερ ης κατα τον μεγαν 
Δαβιδ,  τη  κατα  γνωμην  απογενεσει  της  σαρκος  καθ’  εκαστην 
αποθνησκει την ημεραν, ο κατα την ψυχης εν πνευματι γενεσιν αει 
καινιζομενος· ατε δη και την ηδονην εχων σωτηριον, και την λυπην 



ωφελιμον. Λυπην γαρ φαμεν ου την παραλογον και των πολλων, επι 
στερησει παθων η πραγματων υλικων την ψυχην αφανιζουσαν· ως 
τας ορμας παρα φυσιν εφ’ α μη δει, και τας αποφυγας αφ’ ων μη δει 
ποιουμενων·  αλλα  την  λελογισμενην  και  τοις  τα  θεια  σοφοις 
εγκριθεισαν, και το παρον κακον υποσημαινουσαν. Παρον γαρ κακον, 
φασιν ειναι την λυπην, συνισταμενην μεν κατα ψυχην, οταν η κατ’ 
αισθησιν ηδονη της λογικης κρατη διακρισεως· υφισταμενην δε κατ’ 
αισθησιν, οταν της ψυχης κατ’ αρετην ακωλυτως ο δρομος ανυεται, 
τοσουτον επαγων τη αισθησει τους πονους, οσον ηδονην εμποιει και 
χαραν τη ψυχη τω Θεω προσαγομενη, δια της συγγενους κατ’ αρετην 
τε και γνωσιν ελλαμψεως.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Την κατα ψυχην λυπην φησι. 
β΄. Την κατ’ αισθησιν οδυνην, λυπην νυν προσηγορευσε.
γ΄.  Την  κατα  ψυχην  λυπην  τελος  ειναι  φησι  της  κατ’  αισθησιν 

ηδονης·  εκ γαρ ταυτης συνισταται λυπη ψυχης·  ωσπερ ουν και της 
κατα  ψυχην  ηδονης  τελος  εστιν  η  κατα  σαρκα  λυπη·  ψυχης  γαρ 
ευφροσυνη, σαρκος γινεται λυπη.

δ΄.  Ορισμοι λυπης επαλληλοι προς την αιτιαν,  καθ’ ην γινεσθαι 
πεφυκεν, αναφεροντες.

ε΄.  Διττην  την  λυπην  λεγει·  την  μεν  περι  την  αισθησιν,  κατα 
στερησιν  των σωματικων ηδονων συνισταμενην·  την  δε  περι  νουν, 
κατα στερησιν των της ψυχης αγαθων γινομενην. Διττους δε λεγει και 
τους πειρασμους, τους μεν εκουσιους, τους δε ακουσιους· και τους μεν 
εκουσιους,  της μεν κατ’ αισθησιν σωματικης ηδονης ειναι πατερας· 
της  δε  κατα ψυχην  λυπης ειναι  γεννητορας.  Μονη γαρ πραχθεισα 
λυπει  την ψυχην αμαρτια.  Τους δε ακουσιους,  οιτινες εν τοις παρα 
γνωμην δεικνυνται πονοις, της μεν κατα ψυχην ηδονης ειναι πατερας, 
της δε κατ’ αισθησιν σωματικης οδυνης ειναι γεννητορας. 

στ΄.  Ο μεν κατα γνωμην πειρασμος,  φησι,  την μεν κατα ψυχην 
λυπην συνιστησι· την δε κατ’ αισθησιν δημιουργει σαφως ηδονην· ο δε 
παρα γνωμην, την μεν της ψυχης ηδονην· την δε της σαρκος λυπην 
υφιστησι.

ζ΄. Ο μεν Κυριος, φησι, τους εκουσιους απευχεσθαι ημας διδασκει 
πειρασμους· ως σαρκος μεν ηδονης, ψυχης δε ποιητικους οδυνης· ο δε 



μεγας Ιακωβος, επι τοις ακουσιοις ημιν παραινει χαιρειν πειρασμοις· 
ως σαρκος μεν ηδονην, ψυχης δε οδυνην αφαιρουμενους.

η΄. (601) Τινα λεγει τελειον.
θ΄. Τινα λεγει ολοκληρον. 
ι΄. Ο λυπης και ηδονης σαρκος πειραν λαβων, λεγοιτ’ αν δοκιμος, 

ως  ευχερειας  και  δυσχερειας  των  περι  σαρκα  πραγματων 
πεπειραμενος. Τελειος δε, ο την ηδονην της σαρκος, και την οδυνην τη 
του  λογου  δυναμει  καταπαλαισας.  Ολοκληρος  δε,  ο  τας  κατα  την 
πραξιν και την θεωριαν εξεις ατρεπτους τη περι τον θειον συντονια 
διατηρησας.

ια΄. Πασης λυπης συνισταμενης κατα ψυχην, ηδονη σαρκος φησι 
προηγειται.

ιβ΄. Οτι χωρις της κατα ψυχην εμπαθους προς αισθησιν σχεσεως, 
εν ανθρωποις ουκ εστι παντελως αμαρτια. 

ιγ΄. Οτι ψυχην πνευματικως ευφραινει, φησιν, ο τοις εκουσιοις την 
σαρκα πονοις δομαζων. 

ιδ΄. Οτι γενεσις εστιν αρετης, φησιν, η προς την σαρκα της ψυχης 
εκουσιος αλλοτριωσις. 

ιε΄.  Επινοητικην  λεγει  την  νοεραν  της  ψυχης  δυναμιν·  ητις 
χωριζομενη της κατ’ αισθησιν σχεσεως, ερημον της προς ηδονην την 
σαρκα καταλιμπανει προνοιας κατα την εν γνωμη σχεσιν. Ουδε την 
οδυνην της σαρκος ανεχομενης παραμυθεισθαι δια την εν σχεσει της 
γνωμης ολικην περι τα θεια σχολην.

ιστ΄. Η της ψυχης των κατα φυσιν αποθεσις φησι της κατ’ αισθησιν 
οδυνης αρχη γινεσθαι  πεφυκε.  Της γαρ ψυχης περι  τα κατα φυσιν 
αγαθα πονουμενης, ουκ εστιν η των κατ’ αισθησιν της ηδονης τροπων 
εφευρισκουσα δυναμις.

ιζ΄.  Υποκειται τη μεν αισθησει, τα αισθητα· τω δε νω, τα νοητα. 
Πολλη γουν διαφορα νοητων εστι και αισθητων. 

ιη΄. Ο νους, φησιν, αμα την αισθησιν οικειαν κατα φυσιν ηγησεται 
δυναμιν, ταις των αισθητων επιπλεκομενος επιφανιαις,  επινοει  τας 
της σαρκος ηδονας, ου δυναμενος των ορατων διαβηναι την φυσιν, τη 
προς την αισθησιν εμπαθει σχεσει περισχεθεις.

ιθ΄. Fr.  Ο προς τον εαυτου νομον, τους των οντων κατα μιμησιν 
μεταφερων νομους,  εναρετον λογιζων των εστερημενων λογου την 
κινησιν. Ο δε τον εαυτου προς τους νομους των αλλων κατα μιμησιν 



μεταβαλλων,  εμπαθης·  προς  αλογιαν  εκφερων  του  λογου  την 
δυναμιν.

κ΄. Οτι κρατουντος εν ημιν του λογου φησιν, εξ αναγκης η προς 
αρετην αυτω δουλωθεισα βασανιζεται σαρξ. 

κα΄.  Ψυχης η σαρξ,  αλλ’ ου σαρκος η ψυχη. Του γαρ κρειττονος 
φησι τον ηττον· αλλ’ ου του ηττονος το κρειττον. Ουκουν επειδη τη 
σαρκι δια την παραβασιν ενεφυρη της αμαρτιας ο νομος, οπερ εστιν η 
κατ’  αισθησιν  ηδονη,  δι’  ην  δια  πονων  κατεκριθη  της  σαρκος  ο 
θανατος, εις την του νομου της αμαρτιας αναιρεσιν επινενοημενος· ο 
διαγνους οτι δια την αμαρτιαν, εις την αυτης αναιρεσιν επεισηλθεν ο 
θανατος,  αει  χαιρουσαν  εχει  την  ψυχην  δια  πονων  ποικιλων 
θεωμενην απογινομενον της οικειας σαρκος τον νομον της αμαρτιας, 
προς υποδοχην της μελλουσης εν πνευματι μακαριας ζωης· ης αλλως 
ουκ (604) εστι τυχειν, μη προτερον κενωθεντος ως εξ αγγειου τινος 
της  σαρκος  εν  τη  παρουση  ζωη  κατα  την  προς  αυτην  σχεσιν  της 
γνωμης του νομου της αμαρτιας. 

κβ΄.  Ηδονην  λεγει  σωτηριον,  την  επ’  αρετη  χαραν  της  ψυχης 
ωμελιμον δε λυπην, την υπερ αρετης οδυνην της σαρκος.

κγ΄. Ο παθεσι προστετηκως και πραγμασιν, εφ’ α μη δει τας ορμας 
ποιειται.

κδ΄. Ο τας ποιητικας των παθων και των πραγματων στερησεως 
συμβασεις ουκ ασπαζομενος, αφ’ ων μη δει τας αποφυγας ποιειται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΘ΄. 
Περι  ης σωτηριας εξεζητησαν και  εξηρευνησαν προφηται οι 
περι  της  εις  υμας  [Fr.ημας]  χαριτος  προφητευσαντες, 
ερευνωντες  εις  τινα  η  ποσον  καιρον  αδηλου  το  εν  αυτοις 
Πνευμα  Χριστου·  μαρτυρουμενον  [Fr.  μαρτυρομενον]  τα  εις 
Χριστον  παθηματα,  και  τας  μετα ταυτα δοξας·  εαν  αυτοι  οι 
μακαριοι  προφηται  απερ  εκ  Πνευματος  αγιου  ενηχηθησαν, 
ημιν εγγραφως κατελιπον εκζητειν και ερευνησαι· πως αυτοι 
εκ  Πνευματος  αγιου  ενηχουμενοι,  και  τα  αποκαλυπτομενα 
αυτοις  συγγραφοντες,  ποιαν  εκζητησιν  και  εξερευνησιν 
εξεζητουν η εξηρευνων.
Αποκρισις.
Τας  μεν  εκζητικας  [Fr.  ζητητικας  τε  και  ερευνητικας]  τε  και 

εξερευνητικας  των θειων  δυναμεις  ουσιωδως  εχει  καταβεβλημενας 



αυτη παρα του κτισαντος, κατ’ αυτην την εις το ειναι παροδον, η των 
ανθρωπων φυσις· τας δε των θειων αποκαλυψεις, κατα χαριν η του 
παναγιου  Πνευματος  επιφοιτωσα  ποιειται  δυναμις·  Επειδη  δε 
καταρχας δια της αμαρτιας τη φυσει των ορατων ταυτας ο πονηρος 
προσηλωκε τας δυναμεις· και ουκ ην ο συνιων η εκζητων τον Θεον, 
παντων των μετειληφοτων της  φυσεως την νοεραν τε  και  λογικην 
δυναμιν εχοντων περιγεγραμμενην τη επιφανεια των αισθητων, και 
μηδεμιαν  κεκτημενων  εννοιαν  των  υπερ  αισθησιν·  εικοτως  η  του 
παναγιου Πνευματος χαρις τοις  μη κατα προθεσιν ενδιαθετως υπο 
την απατην γενομενοις, των υλικων αφηλωσασα την προσηλωμενην 
απεκατεστησε  δυναμιν·  ην  καθαραν απολαβοντες  δια  της  χαριτος, 
πρωτον  εζητησαν  και  ηρευνησαν,  και  ουτως  εξεζητησαν  και 
εξηρευνησαν· δια της αυτης δηλαδη του Πνευματος χαριτος. 

Ου γαρ θεμις ειπειν, ως μονη καθ’ εκαστην η χαρις ενηργει τοις 
αγιοις τας γνωσεις των μυστηριων, χωρις των της γνωσεως δεκτικων 
κατα  φυσιν  δυναμεων.  Επει  μη  συνιεντας  εισαγομεν  τους  αγιους 
Προφητας  των  δοθεντων  αυτοις  υπο  του  παναγιου  Πνευματος 
φωτισμων την δυναμιν· και πως αληθης ο φασκων εστι λογος, Οτι ο 
σοφος  νοησει  τα  απο  του  ιδιου  στοματος.  Ουτε  μην  διχα  της  του 
παναγιου  Πνευματος  χαριτος,  μονη  τη  κατα  φυσιν  δυναμει 
ζητησαντες  την  αληθη  των  οντων  απειληφασιν  γνωσιν·  επειδη 
περιττη δειχθησεται τοις αγιοις η του Πνευματος επιφοιτησις,  κατα 
μηδεν αυτοις  (605)  συνεργουσα προς την της  αληθειας φανερωσιν. 
Και πως αληθης ο φασκων εσται λογος, Οτι πασα δοσις αγαθη, και 
παν δωρημα τελειον, ανωθεν εστι, καταβαινον απο του Πατρος των 
φωτων· και το, Εκαστω δεδοται η φανερωσις του Πνευματος προς το 
συμφερον· ω μεν γαρ φησι, δια του Πνευματος δοδοται λογος σοφιας· 
αλλω δε λογος γνωσεως κατα το αυτο πνευμα· ετερω δε, πιστις εν τω 
αυτω  Πνευματι·  αλλω  δε,  χαρισματα  ιαματων,  και  τα  εξης.  Οις 
επαγει, Παντα δε ενεργει τον εν και το αυτο Πνευμα, διαιρουν ιδια 
εκαστω καθως βουλεται. Βουλεται δε το εκαστω δηλονοτι συμφερον, 
εις πληροφοριαν της απαθους των επιζητουντων τα θεια εφεσεως. Ο 
γαρ απαθως τα θεια  ζητων,  παντως ληψεται  το  ζητουμενον.  Ο δε 
μετα  τινος  παθους  αιτων,  ως  κακως  ζητων,  αποτευξεται  του 
ζητουμενου.  Φησι  γαρ·  Αιτεισθε,  και  ου  λαμβανετε,  διοτι  κακως 
αιτεισθε. 



Ουκουν ουτε η χαρις του αγιου Πνευματος ενεργει σοφιαν εν τοις 
αγιοις,  χωρις  του  ταυτην  δεχομενου  νοος·  ουτε  γνωσιν,  χωρις  της 
δεκτικης του λογου δυναμεως· ουτε πιστιν, ανευ της κατα νουν και 
λογον  των  μελλοντων  και  πασι  τεως  αδηλων  πληροφοριας·  ουτε 
ιαματων  χαρισματα,  διχα  της  κατα  φυσιν  φιλανθρωπιας·  ουτε  τι 
ετερον των λοιπων χαρισματων, χωρις της εκαστου δεκτικης εξεως τε 
και  δυναμεως·  ουτε  μην  παλιν  εν  των  απηριθμημενων  ανθρωπος 
κτησεται  κατα δυναμιν φυσικην,  διχα της χορηγουσης ταυτα θειας 
δυναμεως.

Και δηλουσι τουτο σαφως παντες οι αγιοι, μετα τας αποκαλυψεις 
των θειων ζητουντες των αποκαλυφθεντων τους λογους. Αβρααμ γαρ 
λαβων την  επαγγελιαν  της  κληρονομιας  της  δειχθεισης  αυτω γης, 
φασκοντος  προς  αυτον  του  Θεου·  Εγω  ο  Θεος,  ο  εξαγαγων  σε  εκ 
χωρας  Χαλδαιων,  ωστε  δουναι  σοι  την  γην  ταυτην  κληρονομησαι 
αυτην ουκ ηρκεσθη λαβων οπερ εκζητων εξηλθεν εκ γης Χαλδαιων· 
αλλ’ ηρευνησε μαθειν ποθων και τον τροπον της κληρονομιας, λεγων 
προς τον Θεον· Δεσποτα Κυριε, κατα τι γνωσομαι οτι κληρονομησω 
αυτην;  Και  Μωυσης  λαβων  των  σημειων  και  των  τερατων  την 
δυναμιν, εζητει  και τους τροπους διδαχθηναι και τους λογους,  καθ’ 
ους  εδει  των  δοθεντων  σημειων  αποδειχθηναι  την  πιστωσιν.  Και 
εθετο  εν  αυτοις,  φησιν  ο  μεγας  Δαβιδ,  τους  λογους  των  σημειων 
αυτου,  και  των  τερατων  αυτου,  εν  γη  Χαμ.  Και  παλιν  αυτος  περι 
εαυτου φησι προς τον Θεον βοων ο μεγας Δαβιδ· Αποκαλυψον τους 
οφθαλμους μου, και κατανοησω τα θαυμασια σου εκ του νομου σου. 
Και· Λυχνος τοις ποσι μου ο νομος σου, και φως ταις τριβοις μου. Και 
Δανιηλ ο μεγας ανηρ των επιθυμιων, των θειων ορασεων, υπερ ων 
τρεις  εβδομαδας  ημερων  ετελεσεν  ασιτος,  τους  λογους  εκζητων, 
ακουει  αγγελου προς Αγγελον [Al.  προς αλλον αγγελον] λεγοντος, 
(608) Συνετισον εκεινον την ορασιν· Και Ζαχαριας ο μεγας Προφητης, 
δι’  ολης  της  αυτου  προφητειας,  καθ’  εκαστην  ορασιν  τον  εν  αυτω 
λαλουντα  αγγελον  εισαγει,  δεικνυοντα  τε  τας  ορασεις,  και 
διδασκοντα  τους  των  ορασεων  λογους,  φασκων·  Και  εδειξε  μοι  ο 
αγγελος ο λαλων εν εμοι· και ειπα τω αγγελω τω λαλουντι εν εμοι, 
Κυριε, τι εστι ταυτα;

Και  δηλον  εντευθεν,  οτι  παντες  οι  αγιοι  και  εδεχοντο  υπο  του 
Πνευματος  αποκαλυψεις,  και  εζητουν  αποκαλυφθηναι  των 
αποκαλυφθεντων  τους  λογους·  και  οτι  του  Πνευματος  η  χαρις 



ουδαμως  της  φυσεως  καταργει  την  δυναμιν,  αλλα  μαλλον 
καταργηθεισαν τη χρησει  των παρα φυσιν  τροπων,  ενεργον εποιει 
παλιν  τη χρησει  των κατα φυσιν,  προς  την των θειων κατανοησιν 
εισαγουσα.

Ζητει γαρ εν ημιν την των οντων γνωσιν το Πνευμα το αγιον, και 
ερευνα·  αλλ’  ουχ  εαυτω ζητει  το  ζητουμενον·  οτι  Θεος,  και  πασης 
επεκεινα  γνωσεως·  αλλ’  ημιν  τοις  δεομενοις  της  γνωσεως.  Ωσπερ 
αμελει  και  ο Λογος γινεται σαρξ·  ουχ εαυτω, αλλ’  ημιν το δια της 
σαρκωσεως  εξανυων  μυστηριον.  Ως  γαρ  χωρις  σαρκος  νοερως 
εμψυχωμενης ουκ ενηργει  θεοπρεπως τα κατα φυσιν της σαρκος ο 
Λογος·  ουτως  ουδε  το  Πνευμα το  αγιον  εν  τοις  αγιοις  ενεργει  τας 
γνωσεις  των  μυστηριων  χωρις  της  κατα  φυσιν  ζητουσης  τε  και 
ερευνωσης την γνωσιν δυναμεως. Ειτε ουν εζητουν η εξεζητουν, ειτε 
ηρευνων  η  εξηρευνων  οι  αγιοι,  την  χαριν  ειχον  του  Πνευματος 
κινουσαν αυτων την νοεραν και λογικην δυναμιν προς ζητησιν και 
ερευναν της των ψυχων σωτηριας·  και χωρις  του Πνευματος ουδεν 
παντελως εθεωρουν  πνευματικον·  οτι  μηδε πεφυκεν ο  ανθρωπινος 
νους ανευ θειου φωτος των θειων και νοητων αντιλαμβανεσθαι.

Ως  γαρ  ουκ  εστι  χωρις  ηλιακου  φωτος  οφθαλμον 
αντιλαμβανεσθαι των αισθητων· ουτω διχα πνευματικου φωτος, νους 
ανθρωπινος  ουποτ’  αν  δεξαιτο  θεωριαν  πνευματικην.  Το  μεν  γαρ, 
φωτιζει κατα φυσιν την αισθησιν προς την των σωματων αντιληψιν· 
το δε, την προς θεωριαν τον νουν καταυγαζει προς κατανοησιν των 
υπερ  αισθησιν.  Σωτηρια  δε  των  ψυχων  κυριως  εστι  το  τελος  της 
πιστεως.  Τελος  δε  πιστεως  εστιν,  η  του  πιστευθεντος  αληθης 
αποκαλυψις. Αληθης δε του πιστευθεντος εστιν αποκαλυψις, η κατα 
αναλογιαν  της  εν  εκαστω  πιστεως  αρρητος  του  πεπιστευμενου 
περιχωρησις. Περιχωρησις δε του πεπιστευμενου καθεστηκεν, η προς 
την οικειαν [Reg. Εt. Fr. non habent οικειαν] αρχην κατα το τελος των 
πεπιστευκοτων επανοδος. Η δε προς την οικειαν αρχην κατα το τελος 
των  πεπιστευκοτων  επανοδος  εστιν,  η  της  εφεσεως  πληρωσις. 
Εφεσεως  δε  πληρωσις  εστιν,  η  περι  το  εφετον  των  εφιεμενων 
αεικινητος  στασις.  Αεικινητος  δε  στασις  περι  το  εφετον  των 
εφιεμενων εστιν, η του εφετου διηνεκης και αδιαστατος απολαυσις, 
απολαυσις δε διηνεκης και αδιαστατος του εφετου, η των υπερ φυσιν 
θειων καθεστηκε μεθεξις. Μεθεξις δε των υπερ φυσιν θειων εστιν η 
προς το μετεχομενον των μετεχοντων ομοιωσις.  (609) Η δε προς το 



μετεχομενον των μετεχοντων ομοιωσις εστιν, η κατ’ ενεργειαν προς 
αυτο  το  μετεχομενον  των  μετεχοντων  δι’  ομοιοτητος  ενδεχομενη 
ταυτοτης.  Η  δε  των  μετεχοντων  ενδεχομενη  κατ’  ενεργειαν  δι’ 
ομοιοτητος  προς  το  μετεχομενον  ταυτοτης  εστιν,  η  θεωσις  των 
αξιουμενων  θεωσεως·  η  δε  θεωσις  εστι,  καθ’  υπογραφης  λογον 
παντων των χρονων και  των αιωνων,  και  των εν  χρονω και  αιωνι 
περιοχη και περας. Περιοχη δε και περας των χρονων και των αιωνων 
εστι, και παντων των εν αυτοις, η της ακραιφνους και κυριως αρχης, 
προς το κυριως τελος και ακραιφνες εν τοις σωζομενοις αδιαστατος 
ενοτης· αδιαστατος δε της ακραιφνους τε και αρχης και τελους ενοτης 
εν τοις σωζομενοις εστιν, η κρειττων των ουσιωδως αρχη τε και τελει 
μεμετρημενων των κατα φυσιν εκβασις.  Εκβασι δε των κατα φυσιν 
των κατ’ αρχην τε και τελος περιγεγραμμενων εστιν, η αμεσος και 
απειρος,  και  επ’  απειρον  εν  τοις  αξιωθεισι  της  κατα  το  κρειττον 
νοουμενης των κατα φυσιν εκβασεως, ενεργεια του Θεου πανσθενης 
και υπερδυναμος. Αμεσος δε και απειρος και επ’ απειρον ενεργεια του 
Θεου πανσθενης εστι και υπερδυναμος,  η κατα την αφθεγκτον και 
υπερ νοησιν ενωσιν, αρρητος τε και υπερραρητος ηδονη και χαρα των 
ενεργουμενων·  ης  ουκ  εστι  νουν  η  λογον  πανταπασιν,  η  νοησιν  η 
ρησιν εν τη φυσει των οντων ευρειν.

Ουκ εχει γαρ η φυσις των υπερ φυσιν τους λογους·  ωσπερ ουδε 
των παρα φυσιν  τους  νομους.  Υπερ  φυσιν  δε  λεγω,  την  θειαν  και 
ανεννοητον ηδονην, ην ποιειν πεφυκεν ο Θεος φυσει, κατα την χαριν 
τοις  αξιοις  ενουμενος·  παρα  φυσιν  δε,  την  κατα  στερησιν  ταυτης 
συνισταμενην ανεκλαλητον οδυνην· ην ποιειν ειωθεν ο Θεος φυσει, 
παρα την χαριν τοις αναξιοις ενουμενος· κατα γαρ την υποκειμενην 
εκαστω  ποιοτητα  της  διαθεσεως  ο  Θεος  τοις  πασιν  ενουμενος,  ως 
οιδεν αυτος,  την αισθησιν εκαστω παρεχεται,  καθως εστιν εκαστος 
υφ’  εαυτου  διαπεπλασμενος  προς  υποδοχην  του  παντως  πασιν 
ενωθησομενου κατα το περας των αιωνων.

Σωτηριαν δε ψυχων, ως οιμαι, τυχον ο των αποστολων ακροτατος 
εφη Πετρος, ως πιστεως τελος, των υπερ φυσιν την μεθεξιν. Περι ης 
σωτηριας,  δια  Πνευματος  αγιου  δηλαδη  σαφως,  εξεζητησαν 
προφηται,  και  εξηρευνησαν,  εις  τινα  η  ποιον  καιρον  εδηλου  το  εν 
αυτοις Πνευμα Χριστου, προμαρτυρουμενον [Seg. Fr. μαρτυρομενον] 
τα εις  Χριστον παθηματα,  και  τας μετα ταυτα δοξας.  Ουκουν τους 
εκζητουντας  εν  Πνευματι  την  των  ψυχων  σωτηριαν,  και 



εξερευνωντας τους ταυτης πνευματικους της σωτηριας λογους τε και 
τροπους,  οδηγει  προς  κατανοησιν  το  Πνευμα  το  αγιον·  ουκ  εων 
ακινητον εν αυτοις μενειν και  ανενεργητον,  την δι’  ης εκζητειν  τα 
θεια πεφυκασι δυναμιν.

Πρωτον μεν αυτους διδασκον ζητησαι την κατα (612) την αμαρτιαν 
της προαιρεσεως, η την κατα την προαιρεσιν της αμαρτιας νεκρωσιν· 
και την κατα την αρετην της προαιρεσεως, η την κατα την προαιρεσιν 
της  αρετης  αναβιωσιν·  ερευνησαι  δε,  της  κατα  την  αμαρτιαν  της 
προαιρεσεως,  η  της  κατα την  προαιρεσιν  της  αμαρτιας  νεκρωσεως 
τους τροπους· ωσαυτως δε και της κατα την αρετην της προαιρεσεως, 
η της αρετης κατα την προαιρεσιν αναστασεως τους λογους· δι’  ων 
τροπων τε φημι και λογων, η κατα την προαιρεσιν της αμαρτιας, η η 
κατα  την  αμαρτιαν  της  προαιρεσεως  νεκρωσις·  και  η  κατα  την 
προαιρεσιν  της  αρετης,  η  της  προαιρεσεως  κατα  την  αρετην 
αναστασις  πεφυκε  γινεσθαι·  εχουσα  προδηλως  κατα  τον  αιωνα 
τουτον (ον καιρον προσηγορευσεν ο λογος) τα εις Χριστον, ητοι υπερ 
Χριστου  περι  φυσιν  παθηματα·  απερ  αυτοις  προεμαρτυρετο  το 
Πνευμα το αγιον· ινα γενωνται συμφυτοι τω ομοιωματι του θανατου 
του Χριστου κατα την νεκρωσιν της αμαρτιας,  και της αναστασεως 
κατα την ενεργειαν της αρετης. 

Δει  γαρ ως  αληθως τον σωθησομενον,  μη  μονον  τη προαιρεσει 
νεκρωσαι την αμαρτιαν, αλλα και αυτην την προαιρεσιν τη αμαρτια· 
και μη μονον αναστησαι τη αρετη την προαιρεσιν, αλλα και αυτην [al. 
αυτη]  τη  προαιρεσει  την  αρετην·  ινα  νεκρα  νεκρας  ολη  ολης 
διαιρεθεισα της αμαρτιας, μη αισθανηται· και ζωσα ζωσης ολη ολης 
της αρετης επαισθανηται καθ’ ενωσιν αδιασπαστον [al. αδιαστατον], 
η προαιρεσις. 

Ταυτα μεν τυχον πρωτον ζητησαντες, και ερευνησαντες οι αγιοι 
δια του Πνευματος αγιου, την πρακτικην κατωρθωσαν φιλοσοφιαν· 
μεθ’ ην οια δη καθαροι γεγονοτες, και παντος ελευθεροι μολυσμου, 
προς  το  τελος  των  οντων  υπο  του  αυτου  Πνευματος  το  νοερον 
εκινησαν  ομμα  της  ψυχης·  εκζητουντες  μετα  την  προαιρετικην 
αναστασιν, και την της φυσεως αφθαρσιαν· και εξερευνωντες τους τε 
τροπους και τους λογους της κατ’ αυτην θεοπρεπους αθανασιας. Ου 
γαρ εζητουν ετι  την αναστασιν της προαιρεσεως,  ην ηδη κατα την 
πρακτικην λαβοντες ειχον παρα του Πνευματος· ουδε τους κατ’ αυτην 
ηρευνων  τροπους·  αλλ’  ην  ουκ  ειχον  της  φυσεως  εξεζητουν 



αφθαρσιαν·  και  τους  τροπους  και  τους  λογους  της  κατ’  αυτην 
εξηρευνων θεωσεως·  προς ην ηπειγοντο,  της κατ’  αυτην εν Χριστω 
δοξης  επιθυμουντες·  ινα  ωσπερ  συνεπαθον  αυτω  κατα  τον  αιωνα 
τουτον·  ον,  ως  εφην,  καιρον  ωνομασεν  ο  Λογος·  ουτω  και 
συνδοξασθωσι κατα τον αιωνα τον μελλοντα, κληρονομοι μεν υπερ 
φυσιν  Θεου,  κατα  την  χαριν,  συγκληρονομοι  δε  Χριστου  κατ’ 
οικονομιαν, τη δυναμει της ενανθρωπησεως, την ολην οικειουμενου 
φυσιν, γινομενοι.

Θεος γαρ υπαρχων φυσει και ανθρωπος ο Χριστος, υφ’ ημων ως 
Θεος υπερ φυσιν χαριτι  κληρονομειται,  κατα την αρρητον μεθεξιν· 
και δι’ ημας εν ειδει τω καθ’ ημας ως ανθρωπος ημας οικειουμενος, 
εαυτον κληρονομει συν ημιν, κατα την ανεννοητον συγκαταβασιν· ον 
τω Πνευματι μυστικως οι αγιοι προθεωρησαντες, εδιδαχθησαν ως χρη 
της  κατα το  (613)  μελλον  φανησομενης  δια  την  αρετην  εν  Χριστω 
δοξης,  τα  εις  αυτον  υπερ  αρετης  κατα  το  παρον  προκαθηγεισθαι 
παθηματα. Ερευνωντες γαρ, φησιν· Εις τινα η ποιον καιρον εδηλου, το 
εν  αυτοις  Πνευμα  Χριστου,  προμαρτυρουμενον  [Fr. 
προμαρτυρομενον]  τα  εις  Χριστον  παθηματα,  και  τας  μετα  ταυτα 
δοξας. 

Ουκουν και εξεζητουν και εξηρευνων,  ου μονον την αφθαρσιαν 
της φυσεως, και τους λογους της κατ’ αυτην εκθεωσεως, αλλα δη και 
τον  καιρον,  καθ’  ον  η  δια  παθηματων  υπερ  αυτης  δοκιμασια 
γενησεται·  φανεραν  ποιουμενη  των  τε  κατα  αληθειαν  αυτης 
εφιεμενων  τηνδιαθεσιν  [Marg.  κατα  χαριν  θεωσεως  δηλονοτι],  και 
των καθ’ υποκρισιν αυτης εφιεμενων την προθεσιν. Και τον αλλον 
καιρον  ηγουν  αιωνα,  καθ’  ον  παρουσα  φανησεται  κατ’  ενεργειαν 
[Marg.  η  κατα  χαριν  θεωσις  δηλονοτι].  Παντας  αναλογως  καθ’  ο 
εκαστος εστιν αυτης δεκτικος μεταποιουσα προς την θειαν ομοιωσιν· 
ην δοξαν τυχον τοις υπερ αρετης μεθεπομενην πονοις προσειπεν ο 
λογος.

Ταυτα μεν ερει τις απολογουμενος προς τον λεγοντα, τι δη ποτε μη 
ζητησιν και ερευνησιν· αλλ’ εκζητησιν ενταυθα και εξερευνησιν ειπεν 
η Γραφη· κατα τον προχειρον νουν εμφαντικως προδεικνυμενος. Εγω 
δε  και  αλλον  οιδα  παρα  τινος  σοφου  λογον  ακουσας·  ελεγε  γαρ 
εκεινος,  μυστικωτερον  τον  περι  της  αρχης  και  του  τελους  της  τε 
ζητησεως  και  εκζητησεως  λογον  ποιουμενος·  προς  μεν  την  αρχην 
τεταχθαι φυσικως την ζητησιν, προς δε το τελος την εκζητησιν. Ου 



γαρ τις  φυσικως  εκζητει  την  αρχην,  ωσπερ  ουδε  ζητει  φυσικως το 
τελος·  αλλα την μεν αρχην ζητει,  το δε τελος εκζητει.  Αφ’ ου γαρ, 
εφασκεν,  αμα τω ειναι δια της παρακοης την οικειαν αρχην οπισω 
ποιησας  ο  ανθρωπος,  ζητειν  ουκ  ηδυνατο  το  κατοπιν  αυτου 
γεγενημενον· και επειδη φυσικως η αρχη περιγραφει των υπ’ αυτης 
γεγενημενων την κινησιν, εικοτως προσηγρευθη και τελος, εις οπερ 
ως αιτιαν της των κινουμενων κινησεως δεχεται περας ο δρομος.

Εκζητων ουν το εαυτου τελος ο ανθρωπος, εις την αρχην καταντα, 
φυσικως  εν  τω  τελει  τυγχανουσαν·  ης  απολιπων  την  ζητησιν,  την 
αυτης  ως  τελους  φυσει  μετηλθεν  εκζητησιν.  Ου  γαρ  ην  αυτης 
διαφυγειν  την  περιγραφην,  πανταχοθεν  αυτον  περιισταμενην,  και 
την αυτου περιοριζουσαν κινησιν. Ουκ ην ουν ζητησαι την αρχην, ως 
εφην,  οπισω  γεγενημενην·  αλλ’  εκζητησαι  το  τελος  εμπροσθεν 
υπαρχον· ινα γνω δια του τελους την απολειφθεισαν αρχην, επειδη μη 
εγνω το τελος εκ της αρχης.

Και  τουτο  τυχον  ο  σοφος  μυσταγωγων  Σολομων,  φησι·  Τι  το 
γεγενημενον·  αυτο  το  γενησομενον.  (616)  Και,  Τι  το  πεποιημενον· 
αυτο το ποιηθησομενον· ωσανει σοφως [Fr. ως αει σοφως] την αρχην 
εκ του τελους δεικνυς. Ουκ ετι γαρ μετα την παραβασιν δεικνυται το 
τελος εκ της αρχης, αλλ’ η αρχη εκ του τελους· ουδε ζητει τις τους της 
αρχης  λογους,  αλλ’  εκζητει  τους  προς  το  τελος  τους  κινουμενους 
[Mrg. λογοις δηλονοτι] απαγοντας.

Ει  δε  τις  οτι  πολλαχου  της  Γραφης  η  ζητησις  ειρηται,  ως  το· 
Ζητησον  ειρηνην  και  διωξον  αυτην·  και,  Ζητειτε  πρωτον  την 
βασιλειαν του Θεου, και την δικαιοσυνην αυτου· βεβαιαν ουχ ηγειται 
ταυτην  την  εννοιαν,  αυτοθεν  εχει  νουνεχως  επισκηπτων  των 
λεχθεντων την πιστωσιν· ειπων γαρ ο Λογος·  Ζητησον ειρηνην και 
διωξον αυτην,  εν  τω τελει  την αρχην διωξαι  παρηγγυησε.  Και  την 
βασιλειαν αρχην ουσαν, δια της δικαιοσυνης ως τελους της βασιλειας 
εκζητησαι  παρεκελευσατο.  Βασιλεια  γαρ  Θεου,  προ  πασης  εστι 
δικαιοσυνης· μαλλον δε κυριωτερον ειπειν, αυτοδικαιοσυνη· προς ην 
ως τελος επειγεται πασα σπουδαιου κινησις. Η γαρ δικαιοσυνη εστιν 
η του ισου κατ’ αξιαν εκαστω διανεμησις· βασιλεια δε, εννομος εστιν 
επιστασια.  Αρα ταυτον τη βασιλεια  η  δικαιοσυνη·  δι’  ης  ως τελους 
οδευειν  τοις  βουλομενοις  εστιν  ευμαρες,  ως  προς  αρχην  την 
βασιλειαν. Δικαιοσυνη γαρ εστι, βασιλεια ενεργουμενη· και βασιλεια 
δικαιοσυνη εστι  δι’  εργων κεκυρωμενη·  το  γαρ εννομως επιστατειν 



τοις  ουσι,  διανεμειν  εστιν  εκαστω τα προς  αξιαν·  και  το  διανεμειν 
εκαστω τα προς αξιαν, εννομος εστι των οντων επιστασια. Ουκουν 
ουδεν της κατα νουν της αγιας Γραφης ομαλοτητος, η κατα την λεξιν 
διαφορα παρεσαλευσε, παρα τοις σοφοις δηλαδη των θειων νοημοσιν.

Ει δε καθ’ ετερον βουλοιτο τις εκδεχεσθαι τροπον την τε ζητησιν 
και ερευνησιν,  και  την εκζητησιν και  την εξερευνησιν·  ευρησει  την 
μεν  ζητησιν  και  την  εκζητησιν  περι  τον  νουν  κινουμενας·  την  δε 
ερευνησιν και την εξερευνησιν περι τον λογον. Ζητει γαρ φυσικως ο 
νους, ερευνα δε κατα φυσιν ο λογος. Ζητησις γαρ εστιν, ιν’ ως εν ορω 
περιλαβων  ειπω,  απλη  του  νοος  προς  τι  γνωστον  μετ’  εφεσεως 
κινησις·  ερευνησις  δε  εστιν  απλη του  λογου  περι  τι  γνωστον  μετα 
τινος εννοιας διακρισις. Εκζητησις δε εστιν η κατ’ επιστημην του νοος 
γνωστικη  προς  τι  γνωστον  μετα  ποιας,  ηγουν  τοιαςδε  εφεσεως 
κινησις·  εξερευνησις  δε  εστιν,  η  του  λογου  κατ’  ενεργειαν  περι  τι 
γνωστον μετα ποιας, ηγουν τοιαςδε εννοιας διακρισις· ους τινας ορους 
επι τα θεια μεταφεροντες, φαμεν, οτι ζητησις εστιν η του νου πρωτη 
τε και απλη προς την ιδιαν αιτιαν μετ’ εφεσεως κινησις· ερευνησις δε 
εστιν, η πρωτη και απλη του λογου περι την ιδιαν αιτιαν μετα τινος 
εννοιας διακρισις. Εκζητησις δε παλιν εστιν, η του νου κατ’ επιστημην 
γνωστικη προς την ιδιαν αιτιαν μετα τινος ζεουσης εφεσεως κινησις. 
Εξερευνησις δε εστιν, η του λογους κατ’ ενεργειαν των αρετων περι 
την  ιδιαν  (617)  αιτιαν  μετα  τινος  εμφρονος  και  σοφης  εννοιας 
γινομενη διακρισις.

Ουκουν  και  οι  αγιοι  προφηται  περι  της  σωτηριας  των  ψυχων 
εκζητησαντες  τε  και  εξερευνησαντες,  διαπυρον  ειχον  και  ζεουσαν 
μετ’ επιστημης και γνωσεως προς τον Θεον την του νου κατ’ εφεσιν 
κινησιν, και εμφρονα και σοφην την του λογου κατα την ενεργειαν 
των θειων διακρισιν ους οι μιμουμενοι μετα γνωσεως και επιστημης 
την των ψυχων εκζητουσι σωτηριαν και μετα φρονησεως και σοφιας 
εξερευνωντες, μετερχονται την εν τοις θειοις εργοις διακρισιν.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄.  Ουτε  η  θειας  χαρις  φησιν  ενεργει  φωτισμους  γνωσεως,  ουκ 

οντος του κατα δυναμιν φυσικην δεχομενου τον φωτισμον· ουτε μη το 
δεκτικον  διχα  της  χορηγουσης  χαριτος  τον  φωτισμον  ενεργει 
γνωσεως.



β΄.  Ο  διχα  παθους  αιτων  λαμβανει  την  του  ενεργειν  δυνασθαι 
χαριν  κατα την πραξιν  τας  αρετας·  και  ο  ζητων απαθως,  ευρισκει 
κατα την φυσικην θεωριαν την εν τοις ουσιν αληθειαν· και ο κρουων 
απαθως την θυραν της γνωσεως, ακωλυτως εις την αποκρυφον της 
μυστικης θεολογιας εισελευσεται χαριν.

γ΄. Ο νους σοφιας οργανον φησιν· ο λογος, γνωσεως· η κατ’ αμφω 
πληροφρια,  της  κατ’  αμφω  συνισταμενης  πιστεως·  του  δε  των 
ιαματων  χαρισματος,  η  φυσικη  φιλανθρωπια.  Παν  γαρ  χαρισμα 
θειον,  επιτηδειον  εν  ημιν  εχει  και  προσφυες  ωσπερ  δυναμιν  η 
διαθεσιν  οργανον  δεκτικον.  Οιον  ο  τον  νουν  πασης  αισθητης 
φαντασιας  ποιησας  καθαρον,  δεχεται  σοφιαν·  ο  δε  τον  λογον  των 
εμφυτων παθων, θυμου λεγω και επιθυμιας, καταστασας Δεσποτην, 
δεχεται  γνωσιν·  ο  δε  την  κατα  νουν  και  λογον  περι  το  Θειον 
ασαλευτον πληροφοριαν εχων, την παντα δυναμενην δεχεται πιστιν· 
ο δε την φυσικην κατορθωσας φιλανθρωπιαν, μετα την τελειαν της 
φιλαυτιας αναιρεσιν, ιαματων δεχεται χαρισματα.

δ΄. Το αισθητον φως δηλον οτι.
ε΄. Το πνευματικον φως δηλον οτι.
στ΄ Των προς Θεον, δηλονοτι κινουμενων. 
ζ΄.  Ο  του  ειναι  λογος  τον  Θεον  ως  αρχην  φυσικην  επιφερεται, 

φησιν· και ο του ευ ειναι λογος, τον Θεον ως τελος, προς ον επειγεται 
γνωμικως,  πας  ο  την  εφεσιν  εις  Θεον  αναπλασαι  γλιχομενος·  ων 
ενοτης εστιν, ο του ευ ειναι λογος κατα χαριν παραγινομενος, και τον 
Θεον  επιφερομενος,  τον  πασης  αρχης  και  τελους  κατα  φυσιν 
ανωτερον,  ποιουντα  τους  αρχην  εχοντας  κατα  φυσιν  και  τελος 
αναρχους κατα χαριν και ατελευτητους.

η΄.  Η κατα χαριν εν τω ποιω προς θεωσιν μεταποιησις,  εκβασις 
των αρχη τε και τελει φυσικως περιγεγραμμενων εστι.

θ΄. Εμφασις μυστικα της εσομενης κρισεως αποδεικτικη.
 ι΄.  (620)  Πρωτον  τις  ζητει,  φησι,  τη  προαιρεσει  νεκρωσαι  την 

αμαρτιαν, και την προαιρεσιν τη αμαρτια· και ουτως ερευνα, πως δει 
και  ποιω  τροπω  νεκρωσαι  ταυτας  αλληλαις.  Και  παλιν  μετα  την 
τουτων  αλληλαις  τελειαν  νεκρωσιν,  ζητει  την  κατ’  αρετην  της 
προαιρεσεως, και της αρετης την κατα προαιρεσιν ζωην. Και ουτως 
ερευνα,  πως  δει,  και  ποιω  τροπω  την  εν  αλληλαις  τουτων 
δημιουργησαι ζωην· εστιν ουν, ως εν ορισμω λαβειν, η μεν ζητησις, 



ορεξις  καταθυμιου  τινος·  η  δε  ερευνησις,  τροπος  της  προς  το 
καταθυμιον ορεξεως ανυστικος.

ια΄.  Ο  νεκρωσας  φησι  τη  αμαρτια  την  προαιρεσιν,  συμφυτος 
γεγονε  τω  ομοιωματι  του  θανατου  του  Χριστου·  και  ο  ταυτην 
αναστησας  τη  δικαιοσυνη,  συμφυτος  γεγονε  και  της  αναστασεως 
αυτου.

ιβ΄.  Η  αμαρτια,  και  η  προαιρεσις  φησιν  αλληλαις  νεκρουμεναι, 
διπλην εχουσι προς αλληλας την αναισθησιαν· και η δικαιοσυνη, και 
η  προαιρεσις  εν  αλληλαις  εχουσαι  την  ζωην,  διπλην  εχουσι  την 
αισθησιν.

ιγ΄. Αλλη περι των αυτων θεωρια. 
ιδ΄. Ο μεν νους, φησι, κατα μονην την εφεσιν αγνωστως των οντων 

αιτιαν κινουμενος, ζητει μονον· ο δε λογος, τους εν τοις ουσιν αληθεις 
ποικιλως εφοδευων ερευνα λογους.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ξ΄ . 
" Ως αμνου αμωμου και ασπιλου Χριστου, προεγνωσμενου μεν 
προ  καταβολης  κοσμου·  φανερωθεντος  δε  επ’  εσχατων  των 
χρονων δι’ ημας" [υμας]. Υπο τινος προεγνωσμενον; 
Αποκρισις. 
Το του Χριστου μυστηριον, Χριστον ο της Γραφης ωνομασε λογος· 

και  μαρτυρει  σαφως  ουτωσι  φασκων  ο  μεγας  Αποστολος,  Το 
μυστηριον  το  αποκεκρυμμενον  απο  των  γενεων,  νυν  εφανερωθη· 
ταυτον λεγων δηλαδη τω Χριστω, το κατα Χριστον μυστηριον· τουτο 
προδηλως  εστιν  αρρητος  τε  και  απερινοητος  θεοτητος  τε  και 
ανθρωποτητος καθ’ υποστασιν ενωσις· εις ταυτον αγουσα τη θεοτητι 
κατα παντα τροπον, τω της υποστασεως λογω, την ανθρωποτητα· και 
μιαν  αμφοτερων  αποτελουσα  την  υποστασιν  συνθετον·  της  αυτων 
κατα  φυσιν  ουσιωδους  διαφορας  μηδεμιαν  καθοτιουν  επαγουσα 
μειωσιν· ωστε και μιαν αυτων γενεσθαι, καθ’ ο εφην, την υποστασιν, 
και  την φυσικην διαφοραν απαθη διαμενειν·  καθ’  ην και  μετα την 
ενωσιν  ουδεν  το  παραπαν  τροπης  η  αλλοιωσεως  τοις  ενωθεισι 
παρηκολουθησε παθος, ακραιφνης ο κατα την ουσιαν εκατερου των 
ηνωμενων διαμεμενηκε λογος· ων δε ακραιφνης ο της ουσιας και μετα 
την ενωσιν διαμεμενηκε λογος, τουτων αλωβητος κατα παντα τροπον 
μεμενηκασιν αι φυσεις· μηδεμιας το συνολον αρνησαμενης τα εαυτης 
δια την ενωσιν.



Επρεπε γαρ τω ποιητη των ολων, και γενομενω (621) φυσει κατ’ 
οικονομιαν οπερ ουκ ην,  και εαυτον οπερ ην κατα φυσιν, και οπερ 
γεγονε φυσει κατ’  οικονομιαν,  ατρεπτον διασωσασθαι.  Θεω γαρ ου 
πεφυκεν ενθεωρεισθαι τροπη, ω μηδεμια καθαπαξ κινησις επινοειται· 
περι ην υπαρχει τοις κινουμενοις το τρεπεσθαι. Τουτο εστι το μεγα και 
αποκρυφον  μυστηριον.  Τουτο  εστι  το  μακαριον,  δι’  ο  τα  παντα 
συνεστησαν,  τελος.  Τουτο  εστιν  ο  της  αρχης  των  οντων 
προεπινοουμενος  θειος  σκοπος,  ον  οριζοντες  ειναι  φαμεν, 
προεπινοουμενον τελος, ου ενεκα μεν παντα, αυτο δε ουδενος ενεκα. 
Προς  τουτο  το  τελος  αφορων,  τα  των  οντων  ο  Θεος  παρηγαγεν 
ουσιας.  Τουτο κυριως εστι  το της προνοιας και των προνοουμενων, 
περας·  καθ’  ο  εις  τον  Θεον,  η  των  υπ’  αυτου  πεποιημενων  εστιν 
ανακεφαλαιωσις. Τουτο εστι το παντας περιγραφον τους αιωνας, και 
την υπεραπειρον και απειρακις απειρως προυπαρχουσαν των αιωνων 
μεγαλην του Θεου βουλην εκφαινον μυστηριον· ης γεγονεν αγγελος 
αυτος κατ’ ουσιαν του Θεου Λογος γενομενος ανθρωπος· και αυτον, ει 
θεμις  ειπειν,  τον  ενδοτατον  πυθμενα  της  Πατρικης  αγαθοτητος 
φανερον καταστησας, και το τελος εν αυτω δειξας, δι’ ο την προς το 
ειναι  σαφως  αρχην  ελαβον  τα  πεποιημενα.  Δια  γαρ  τον  Χριστον, 
ηγουν το κατα Χριστον μυστηριον, παντες οι αιωνες, και τα εν αυτοις 
τοις αιωσιν, εν Χριστω την αρχην του ειναι και το τελος ειληφασιν. 
Ενωσις γαρ προυπενοηθη των αιωνων, ορου και αοριστιας, και μετρου 
και αμετριας, και περατος και απειριας, και κτιστου και κτισεως, και 
στασεως  και  κινησεως·  ητις  εν  Χριστω  επ’  εσχατων  των  χρονων 
φανερωθεντι  γεγονε·  πληρωσιν  δουσα  τη  προγνωσει  του  Θεου  δι’ 
εαυτης· ινα περι το παντη κατ’ ουσιαν ακινητον στη τα κατα φυσιν 
κινουμενα, της προς τε αυτα και προς αλληλα παντελως εκβεβηκοτα 
κινησεως,  και  λαβη τη πειρα την κατ’  ενεργειαν  γνωσιν  του,  εν ω 
στηναι κατηξιωθησαν, αναλλοιωτον και ωσαυτως εχουσαν, την του 
γνωσθεντος αυτοις παρεχομενην απολαυσιν.

Διττην γαρ οιδε την των θειων γνωσιν ο λογος· την μεν, σχετικην, 
ως εν μονω λογω κειμενην και νοημασι· και την κατ’ ενεργειαν του 
γνωσθεντος  δια  πειρας  ουκ  εχουσαν  αισθησιν,  δι’  ης  κατα  την 
παρουσαν  ζωην  οικονομουμεθα.  Την  δε  κυριως  αληθη  εν  μονη  τη 
πειρα κατ’ ενεργειαν διχα λογου και νοηματων, ολην του γνωσθεντος 
κατα  χαριν  μεθεξει  παρεχομενην  την  αισθησιν·  δι’  ης  κατα  την 
μελλουσαν  ληξιν  την  υπερ  φυσιν  υποδεχομεθα  θεωσιν  απαυστως 



ενεργουμενην·  και την μεν σχετικην ως εν λογω κειμενην και τοις 
νοημασι, κινητικην ειναι φασι της προς την μεθεξει κατ’ ενεργειαν 
γνωσιν  εφεσεως·  την  δε  κατ’  ενεργειαν,  δια  της  πειρας  μεθεξει 
παρεχομενην του γνωσθεντος την αισθησιν, αφαιρετικην ειναι της εν 
λογω κειμενης και νοημασι γνωσεως.

(624) Αμηχανον γαρ ειναι φασιν οι σοφοι, συνυπαρχειν τη πειρα 
του Θεου,  τον  περι  Θεου λογον·  η  τη αισθησει  του Θεου,  την περι 
αυτου νοησιν· λογον δε περι Θεου φημι, την εκ των οντων αναλογιαν 
της περι αυτου γνωστικης θεωριας· αισθησιν δε, την επι τη μεθεξει 
πειραν των υπερ φυσιν αγαθων· νοησιν δε,  την εκ των οντων περι 
αυτου απλην και ενιαιαν γνωσιν. Ταχα δε και επ’ αλλου παντος τουτο 
γνωριζεται·  ειπερ  η  τουδε  του  πραγματος  πειρα,  τον  περι  αυτον 
καταπαυει  λογον·  και  η  τουδε  του  πραγματος  αισθησις,  την  περι 
αυτου  σχολαζουσαν εργαζεται  νοησιν.  Πειραν  δε  λεγω,  αυτην  την 
κατ’  ενεργειαν  γνωσιν,  την  μετα  παντα  λογον  επιγινομενην· 
αισθησιν  δε,  αυτην  την  του  γνωσθεντος  μεθεξιν,  την  μετα  πασαν 
νοησιν, εκφαινομενην. Και τουτο τυχον μυστικως διδασκων ο μεγας 
Αποστολος, φησιν, Ειτε προφητειται καταργηθησονται, ειτε γλωσσαι 
παυσονται, ειτε γνωσεις καταργηθησονται· περι της εν λογω κειμενης 
και νοημασι γνωσεως δηλονοτι φασκων.

Τουτο  το  μυστηριον  προεγνωσθη  προ  παντων  των  αιωνων  τω 
Πατρι και τω Υιω και τω αγιω Πνευματι. Τω μεν κατ’ ευδοκιαν· τω δε, 
κατ’ αυτουργιαν· τω δε, κατα συνεργειαν. Μια γαρ η Πατρος και Υιου 
και αγιου Πνευματος γνωσις, οτι και μια ουσια και δυναμις. Ου γαρ 
ηγνοει του Υιου την σαρκωσιν ο Πατηρ, η το Πνευμα το αγιον· οτι εν 
ολω  τω  Υιω  το  μυστηριον  αυτουργουντι  της  ημων  σωτηριας  δια 
σαρκωσεως, ολος κατ’ ουσιαν ο Πατηρ· ου σαρκουμεος, αλλ’ ευδοκων 
του Υιου την σαρκωσιν· και ολον εν ολω τω Υιω το Πνευμα το αγιον 
κατ’ ουσιαν υπηρχεν· ου σαρκουμενον, αλλα συνεργουν τω Υιω την 
δι’ ημας απορρητον σαρκωσιν.

Ειτε ουν Χριστον ειποι τις, ειτε μυστηριον του Χριστου, τουτου την 
προγνωσιν μονη κατ’ ουσιαν εχει η αγιας Τριας, Πατηρ και Υιος και 
αγιον Πνευμα. Και μηδεις διαπορησει, πως ο Χριστος εις ων της αγιας 
Τριαδος,  υπ’  αυτης  προγινωσκεται·  γινωσκων  οτι  ουχ  ως  Θεος  ο 
Χριστος προεγνωσθη,  αλλ’  ως  ανθρωπος·  ηγουν η  κατ’  οικονομιαν 
αυτου δια τον ανθρωπον σαρκωσις. Το γαρ αει ον, εκ του αει οντος 
υπερ αιτιαν και λογον, ουδεποτε προγινωσκεται. Η γαρ προγνωσις, 



των  αρχην  εχοντων  του  ειναι  δι’  αιτιαν  εστιν.  Προεγνωσθη  ουν  ο 
Χριστος, ουχ οπερ ην κατα φυσιν δι’ εαυτον, αλλ’ οπερ εφανη κατ’ 
οικονομιαν δι’ ημας γενομενος υστερον.

Εδει  γαρ  ως  αληθως  τον  κατα  φυσιν  της  των  οντων  ουσιας 
δημιουργον, και της κατα χαριν αυτουργον γενεσθαι τον γενομενον 
θεωσεως· ινα ο του ειναι δοτηρ, φανη και του αει ευ ειναι χαριστικος. 
Επει ουν ουδεν των οντων εαυτο το παραπαν η αλλο γινωσκει, ο τι 
ποτε κατ’ ουσιαν εστιν· (625) εικοτως ουδε των γενησομενων ουδενος 
ουδεν των οντων εχει κατα φυσιν την προγνωσιν, πλην του υπερ τα 
οντα Θεου· του και εαυτον γινωσκοντος, ο τι ποτε κατ’ ουσιαν εστι, 
και  παντων  των  υπ’  αυτου  πεποιημενων,  και  πριν  γενεσθαι, 
προεγνωκοτος την υπαρξιν, και μελλοντος κατα χαριν φιλοτιμεισθαι 
τοις ουσι, την εαυτων και αλληλων ο τι ποτε κατ’ ουσιαν υπαρχουσι, 
γνωσιν· και τους εν αυτω μονοειδως προοντας της αυτων γενεσεως 
φανερωσαι λογους.

Το γαρ δη λεγειν τινας προεγνωσθαι τον Χριστον προ καταβολης 
κοσμου, εκεινοις,  οις υστερον εφανερωθη επ’ εσχατων των χρονων· 
ως  αυτων  εκεινων  προ  καταβολης  κοσμου  οντων  συν  τω 
προεγνωσμενω Χριστω· ως της αληθειας αλλοτριον οντα τον λογον, 
οια  συναιδιον  τω  Θεω  την  των  λογικων  ουσιαν  εισαγοντα, 
παραγραφομεθα. Ου γαρ εστι παντελως συν Χριστω γενεσθαι ποτε· 
ειπερ εν αυτω πεφυκεν η των αιωνων αποπερατωσις γινεσθαι, και η 
στασις των κινουμενων· καθ’ ην ουδεν εσται το παραπαν των οντων 
τρεπομενον. Αμωμον δε και ασπιλον ο της Γραφης τον Χριστον εφη 
λογος,  ως  κατα  ψυχην  και  σωμα  φυσει  παντελως  της  κατα  την 
αμαρτιαν φθορας αλλοτριον.  Ου γαρ εσχεν αυτου μωμον κακιας η 
ψυχη· ουδε το σωμα σπιλον της αμαρτιας.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Ορος μεν εστι περιοχης, περας των φυσει πεπερασμενων· το δε 

μετρον,  καθολου  ποσοτητος  περιγραφη,  και  τελος  αιωνων  τε  και 
χρονικων φυσεων. Το δε περας εστι, περιφραφη των αρχη τε και τελει 
κατα γενεσιν πεπερασμενων. Η δε κτισις εστι, των κατα παραγωγην 
εξ  ουκ  οντων  υποστασις.  Τουτων  ενωσις  καθ’  υποστασιν 
προεπενοηθη φησι κατα προνοιαν προς τον εξ ου ταυτα γεγονασιν. 
Ινα και το ειναι των οντων φυλαχθη κατ’ ουσιαν ως πεφυκε· και το 



υποστηναι, ηγουν πως ειναι κατα χαριν δεξηται θειαν, τη προς τον 
Θεον ενωσει παντων προς ατρεψιαν μεταποιηθεντων.

β΄. Διττην ειναι λεγει την γνωσιν· την μεν εν λογω κειμενην και 
θειοις νοημασι, κατ’ ειδος παρουσαν την αισθησιν των νοηθεντων ουκ 
εχουσαν·  την  δε,  κατ’  ενεργειαν,  μονην  εχουσαν  διχα  λογου  και 
νοηματων των αληθων την κατ’ ειδος απολαυσιν. 

γ΄.  Επειδη,  φησι,  δια  γνωσεως  ο  λογος  το  γνωστον  πεφυκεν 
υποσημαινειν, κινει την εφεσιν των δι’ αυτου κινουμενων, προς την 
του σημανθεντος απολαυσιν.

δ΄. Προ πασης πειρας, φησι, λογος υπαρχει γνωσεως· οτι κατα την 
πειραν μονην πεφυκε δυναστευειν απολαυσις.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΑ΄. 
" Οτι καιρος του αρξασθαι το κριμα απο του (628) οικου του 
Θεου· ει δε πρωτον αφ’ ημων, τι τελος των απειθουντων τω του 
Θεου Ευαγγελιω; και ει ο μεν δικαιος μολις σωζεται, ο ασεβης 
και  αμαρτωλος  που  φανειται;  " Τι  εστι  το,  "Καιρος  του 
αρξασθαι  το  κριμα  εκ  του  οικου  του  Θεου·  " Και  το,  "Ει  ο 
δικαιος μολις σωζεται;"

Αποκρισις.
Ο την φυσιν των ανθρωπων δημιουργησας Θεος,  ου συνεκτισεν 

αυτη κατα την αισθησιν ουτε ηδονην ουτε οδυνην· αλλα δυναμιν τινα 
κατα νουν αυτη προς ηδονην, καθ’ ην απορρητως απολαυειν αυτου 
δυνησεται,  ετεκτηνατο.  Ταυτην  δε  την  δυναμιν  (λεγω  δε  την  κατα 
φυσιν του νου προς τον Θεον εφεσιν)· αμα τω γενεσθαι τη αισθησει 
δους ο πρωτος ανθρωπος, προς τα αισθητα κατ’ αυτην την πρωτην 
κινησιν δια μεσης της αισθησεως εσχε παρα φυσιν ενεργουμενην την 
ηδονην·  η  τινι  κατα  προνοιαν  ο  της  ημων  σωτηριας  κηδομενος, 
παρεπηξεν ωσπερ τινα τιμωρον δυναμιν, την οδυνην· καθ’ ην ο του 
θανατου  μετα  σοφιας  ενερριζωθη  τη  του  σωματος  φυσει  νομος, 
περιοριζων  της  του  νου  μανιας  παρα  φυσιν  επι  τα  αισθητα 
κινουμενην την εφεσιν.

Εντευθεν δια την επεισελθουσαν τη φυσει παρα λογον ηδονην, η 
κατα λογον αντεισηλθεν οδυνη, δια πολλων παθηματων, εν οις και εξ 
ων ο θανατος, ποιουμενη της παρα φυσιν ηδονης την αφαιρεσιν· ου 
μην δε, και τελειαν αναιρεσιν· καθ’ ην η κατα νουν της θειας ηδονης 



δεικνυσθαι  πεφυκε  χαρις.  Πας  γαρ  πονος,  ως  αιτιαν  της  ιδιας 
γενεσεως εχων κατ’ ενεργειαν προηγουμενην την ηδονην, χρεος εστι 
δηλαδη  φυσικως  κατ’  αιτιαν  παρα  παντων  των  μετειληφοτων  της 
φυσεως εκτιννυμενον. Τη γαρ παρα φυσιν ηδονη, παντως παρεπεται 
φυσικως  ο  πονος·  εν  πασιν,  ων  ο  της  ηδονης  νομος  αναιτιως 
προκαθηγησατο  της  γενεσεως.  Αναιτιον  δε  φημι  την  εκ  της 
παραβασεως ηδονην, ως μη γενομενην δηλονοτι προλαβοντος πονου 
διαδοχον.

Ουκουν  επειδη  μετα  την  παραβασιν  παντες  οι  ανθρωποι  την 
ηδονην  ειχον  της  ιδιας  φυσικως  προκαθηγουμενην  γενεσεως,  και 
ουδεις ην το συνολον ο της καθ’ ηδονην εμπαθους γενεσεως φυσικως 
υπαρχων ελευθερος· αλλ’ ως χρεος παντες φυσικως αποδιδοντες τους 
πονους,  και  τον  επ’  αυτοις  υπεμενον  θανατον·  και  ην  απορος 
πανταπασι  της  ελευθεριας  τροπος,  τοις  υπο  της  αδικου 
τυραννουμενοις  ηδονης,  και  υπο  των  δικαιων  πονων,  και  του  επ’ 
αυτοις  δικαιοτατου  θανατου  φυσικως  ενεχομενοις.  Εδει  δε  προς 
αναιρεσιν  της  αδικωτατης  ηδονης,  και  των  δι’  αυτην  δικαιοτατων 
πονων· υφ’ ων ελεεινως διεσπατο πασχων ο ανθρωπος, εκ φθορας της 
καθ’ ηδονην εχων την αρχην της γενεσεως, και εις φθοραν την δια 
θανατου το της ζωης καταληγον [Fr. καταληγων] τελος· προς δε την 
επανορθωσιν  της  παθουσης  φυσεως,  επινοηθηναι  πονον  και 
θανατον,  αδικον  ομου  και  αναιτιον·  αναιτιον  μεν,  ως  ουδαμως 
προλαβουσαν ηδονην εσχηκοτα (629) κατα την γενεσιν, αδικον δε, ως 
ουδεμιας  εμπαθους  το  παραπαν  ζωης  οντα  διαδοχον·  ινα  μεσος 
διαληφθεις ηδονης αδικου και πονου και θανατου δικαιοτατου, πονος 
και  θανατος  αδικωτατος,  ανελη  διολου  την  εξ  ηδονης  αδικωτατην 
αρχην, και το δι’ αυτην δια θανατου δικαιοτατον τελος της φυσεως· 
και  γενηται  παλιν  ηδονης  και  οδυνης  ελευθερον  το  γενος  των 
ανθρωπων, την εξ αρχης ευκληριαν απολαβουσης της φυσεως, μηδενι 
των  εμπεφυκοτων  τοις  υπο  γενεσιν  και  φθοραν  γνωρισματων 
μολυνομενην. 

Δια τουτο Θεος υπαρχων τελειος κατα φυσιν ο του Θεου Λογος, 
γινεται  τελειος  ανθρωπος  εκ  ψυχης  νοερας  και  σωματος  παθητου 
κατα φυσιν, παραπλησιως ημιν χωρις μονης αμαρτιας, συνεστως· την 
μεν  εκ  της  παρακοης  ηδονην  ουδαμως  το  συνολον  εσχηκως 
προηγουμενην αυτου της εκ γυναικος εν χρονω γεννησεως· την δε δι’ 
αυτην  οδυνην,  υπαρχουσαν  τελος  της  φυσεως,  δια  φιλανθρωπιαν 



κατα  θελησιν  προσηκαμενος·  ινα  πασχων  αδικως  ανελη  την  εξ 
ηδονης  αδικου  τυραννουσαν  την  φυσιν  αρχην  της  γενεσεως,  ουκ 
εχουσαν  ως  χρεος  υπερ  αυτης  εκτιννυμενον  κατα  τους  αλλους 
ανθρωπους,  και του Κυριου τον θανατον,  αλλα μαλλον κατ’  αυτης 
προβεβλημενον· και το δια του θανατου δικαιον τελος εξαφανιση της 
φυσεως,  ουκ  εχον  την  δι’  ην  επεισηλθεν,  και  υπ’  αυτου  δικαιως 
τιμωρουμενην, ως αιτιαν του ειναι, παρανομον ηδονην.

Εδει  γαρ ως  αληθως,  εδει,  σοφον και  δικαιον και  δυνατον οντα 
κατα φυσιν τον Κυριον· ως μεν σοφον, μη αγνοησαι τον τροπον της 
ιατρειας·  ως  δικαιον  δε,  μη  τυραννικην  ποιησασθαι  του 
κατειλημμενου  κατα  γνωμην  υπο  της  αμαρτιας  ανθρωπου  την 
σωτηριαν· ως δε παντοδυναμον, μη ατονησαι προς την της ιατρειας 
εκπληρωσιν.

Φανερον ουν εποιησε τον μεν της σοφιας λογον εν τω τροπω της 
ιατρειας,  χωρις  τροπης  και  της  οιασουν  αλλοιωσεως  γενομενος 
ανθρωπος.  Την  ισοτητα  δε  της  δικαιοσυνης,  εν  τω  μεγεθει  της 
συγκαταβασεως εδειξε· το εν τω παθητω κατακριμα της φυσεως κατα 
θελησιν  υποδυς·  κακεινο  ποιησας  οπλον  προς  την  της  αμαρτιας 
αναιρεσιν, και του δι’ αυτην θανατου, τουτεστι, της ηδονης, και της δι’ 
αυτην οδυνης, εν ω της αμαρτιας υπηρχε και του θανατου το κρατος, 
και η κατα την ηδονην της αμαρτιας τυραννις, και δι’ αυτην κατα την 
οδυνην του θανατου δυναστεια. Εν γαρ τω παθητω προδηλως υπαρχει 
της  φυσεως  το  της  ηδονης  κρατος  και  της  οδυνης.  Θελοντες  γαρ 
εκφυγειν την κατα την οδυνην επιπονον αισθησιν, προς την ηδονην 
καταφευγομεν,  τω  της  οδυνης  αικισμω  πειζομενην  την  φυσιν 
επιχειρουντες παραμυθεισθαι. Σπευδοντες δε δια της ηδονης τα της 
οδυνης αμβλυναι κινηματα, πλεον αυτης το καθ’ εαυτων επικυρουμεν 
χειρογραφον, (632) οδυνης και πονου απολελυμενην εχειν την ηδονην 
ου δυναμενοι. 

Την δε της υπερβαλλουσης δυναμεως ισχυν, δηλην κατεστησε· των 
οις  αυτος  επασχεν  εναντιων,  υποστησας  τη  φυσει  την  γενεσιν 
ατρεπτον. Δια παθους γαρ την απαθειαν, και δια πονων την ανεσιν· 
και δια θανατου την αιδιον ζωην τη φυσει δους, παλιν απεκατηστησε· 
ταις εαυτου κατα σαρκα στερεσεσι τας εξεις ανακαινισας της φυσεως· 
και δια της ιδιας σαρκωσεως, την υπερ φυσιν χαριν δωρησαμενος τη 
φυσει, την θεωσιν.



Γεγονεν ουν ο Θεος κατα αληθειαν ανθρωπος, και δεδωκεν αλλην 
αρχην  τη  φυσει  δευτερας  γενεσεως,  δια  πονου  προς  ηδονην 
μελλουσης ζωης καταληγουσαν. Ως γαρ Αδαμ ο προπατωρ επειδη την 
θειαν  εντολην  παραβας,  αλλην  αρχην  γενεσεως  εξ  ηδονης  μεν 
συνισταμενην,  εις  δε τον δια πονου θανατον τελευτωσαν τη φυσει 
παρα την πρωτην παρεισηγαγε,  και επενοησε κατα την συμβουλην 
του  οφεως  ηδονην  ουκ  ουσαν  προλαβοντος  πονου  διαδοχον,  αλλα 
μαλλον εις  πονου περαιουμενην,  παντας τους εξ αυτου σαρκι  κατ’ 
αυτον  γενομενους,  δια  την  εξ  ηδονης  αδικον  αρχην,  ειχε 
συνυπαγουμενους αυτω δικαιως προς το δια πονου κατα τον θανατον 
τελος·  ουτω  και  ο  Κυριος  γενομενος  ανθρωπος,  και  αλλην  αρχην 
δευτερας γενεσεως εκ Πνευματος αγιου τη φυσει δημιουργησας, και 
τον  δια  πονου  του  Αδαμ  δικαιοτατον  καταδεξαμενος  θανατον,  εν 
αυτω δηλαδη γενομενον αδικωτατον, ως ουκ εχοντα της ιδιας αρχην 
γενεσεως  την  εκ  παρακοης  αδικωτατην  του  προπατορος  ηδονην, 
αμφοτερων των ακρων· αρχης τε λεγω και τελους της κατα τον Αδαμ 
ανθρωπινης γενεσεως, οια δη προηγουμενως ουκ οντων εκ του Θεου, 
την  αναιρεσιν  εποιησατο·  και  παντας  τους  εξ  αυτου  πνευματικως 
αναγεννωμενους,  της  επ’  αυτοις  ενοχης  ελευθερους  κατεστησεν· 
εχοντας μεν του Αδαμ, ουκετι την εκ του Αδαμ ηδονην της γενεσεως· 
μονην δε την δια τον Αδαμ οδυνην ενεργουσαν εν αυτοις,  ου κατα 
χρεος  υπερ  αμαρτιας,  αλλα  κατ’  οικονομιαν  δια  την  κατα  φυσιν 
περιστασιν,  κατα  της  αμαρτιας,  τον  θανατον·  ος  [marg.  Θανατος 
δηλονοτι]  οποταν μη εχη γεννωσαν αυτον μητερα την, ης γινεσθαι 
πεφυκε τιμωρος,  ηδονην,  αιδιου ζωης προδηλως καθισταται  πατηρ. 
Ως γαρ του Αδαμ η καθ’ ηδονην ζωη, θανατου και φθορας γεγονε 
μητηρ· ουτω και ο δια τον Αδαμ του Κυριου θανατος, υπαρχων της εκ 
του Αδαμ ελευθερος ηδονης, αιδιου γεννητωρ γινεται ζωης. 

Ουκουν επειδη,  καθως οιμαι  καλως διειλεν  ο  λογος,  πως μεν η 
καθ’ ηδονην εκ του Αδαμ γενεσις τυραννουσα την φυσιν, βοραν τω δι’ 
αυτην θανατω παρεπεμπε·  πως δε  παλιν  η  δια  φιλανθρωπιαν του 
Κυριου  κατα  σαρκα  γεννησις  αμφοτερων  αναιρεσιν  εποιησατο· 
ηδονης  λεγω  της  εκ  του  Αδαμ,  και  θανατου  του  δια  τον  Αδαμ· 
συνεξαφανιζουσα τη του Αδαμ αμαρτια το του Αδαμ επιτιμιον.  Ου 
γαρ ην (633) δυνατον προς φθοραν αλωναι δια του θανατου κατα το 
τελος, την μηδαμως της αρχης αψαμενην γενεσιν, δι’ ης υπεστη κατα 
το τελος ο θανατος· επειδη ταυτα διειλεν, ως εφην, αλληλων ο λογος, 



εως οτου [Fr. οτε] μονα τα του Αδαμ κατα τε την αρχην και το τελος· 
φημι  δε  τα κατα γενεσιν και  την φθοραν γνωρισματα·  τυραννικως 
εκρατει  της  φυσεως,  ουκ  ην  καιρος  του  αρξασθαι  το  κριμα  προς 
τελειαν της αμαρτιας κατακρισιν. Ο τε δε δια σαρκος ημιν επεφανη, 
και  γεγονε  τελειος  ανθρωπος  χωρις  μονης  αμαρτιας  ο  του  Θεου 
Λογος,  μονον  εχων  εν  τη  σαρκι  του  Αδαμ  φυσει  κατα  θελησιν  το 
επιτιμιον·  και  κατεκρινε  την  αμαρτιαν  εν  τη  σαρκι,  ανευθυνως 
πασχων υπερ αδικων ο δικαιος· και ανετρεψε την χρησιν του θανατου, 
κατακριμα  της  αμαρτιας  αυτον  [marg.  τον  θανατον  δηλονοτι] 
απεργασαμενος, αλλ’ ου της φυσεως, γεγονε καιρος του αρξασθαι το 
κριμα κατα την  αντιστροφην  του  θανατου  προς  την  της  αμαρτιας 
κατακρισιν.

Οιον τι λεγω· τον Αδαμ η αμαρτια κατ’ αρχας δελεασασα, προς 
παραβασιν ελθειν της θειας παρεπεισεν εντολης· καθ’ ην την ηδονην 
υποστησασα,  και  εαυτην  δια  της  ηδονης  εν  αυτω καθηλωσασα τω 
πυθμενι  της  φυσεως,  τον  θανατον  της  ολης  κατεκρινε  φυσεως, 
ωθουσα προς απογενεσιν κατα τον θανατον δια του ανθρωπου, την 
φυσιν  των  γεγονοτων.  Τουτο  γαρ  και  μεμηχανηται  τω  σπορει  της 
αμαρτιας, και πατρι της κακιας πονηρω διαβολω· τω εαυτον μεν εξ 
υπερηφανιας της θειας εξοικισαντι δοξης· δια φθονον δε τον τε προς 
ημας και τον Θεον, του παραδεισου τον Αδαμ εξοικισαντι, αφανισαι 
τα εργα του Θεου, και διαλυσαι τα συνεστωτα προς γενεσιν. Φθονει 
γαρ  ου  μονον  ημιν  ο  μιαρωτατος  της  επι  τω  Θεω  δια  την  αρετην 
δοξης· αλλα και τω Θεω της εφ’ ημιν δια την σωτηριαν πανυμνητου 
δυναμεως. 

Πασης ουν εκρατει δυναστευων της φυσεως ο δια την παραβασιν 
θανατος, του κρατους εχων υποθεσιν, την εκ της παρακοης αρξασαν 
της κατα την φυσιν ολης γενεσεως ηδονην· δι’  ην αυτος ο θανατος 
κατεκριθη  της  φυσεως.  Ο  δε  Κυριος  γενομενος  ανθρωπος,  και  μη 
λαβων  προκαθηγουμενην  αυτου  της  κατα  σαρκα  γεννησεως  την 
αδικον ηδονην, δι’ ην η δια του θανατου κατα της φυσεως εξηνεχθη 
δικαια  κατακρισις·  αυτον  δε  κατα φυσιν  θελων εν  τω παθητω της 
φυσεως καταδεξαμενος θανατον· δηλονοτι πασχων, την του θανατου 
χρησιν ανεστρεψεν, ουκ οντα λοιπον εν αυτω της φυσεως, αλλα της 
αμαρτιας  προδηλως  κατακρισιν.  Ου  γαρ  ην  δυνατον  ειναι  τον 
θανατον  εν  τω  μη  την  γενεσιν  εξ  ηδονης  εσχηκοτι,  κατακρισιν 



φυσεως, αλλα της του προπατορος αμαρτιας αναιρεσιν· δι’ ην ο του 
θανατου φοβος ολης εκρατει της φυσεως. 

Ει  γαρ  εν  τω  Αδαμ  ο  θανατος  της  φυσεως  υπηρχε  κατακρισις, 
αρχην εχουσης την ηδονην της ιδιας γενεσεως· εικοτως ο θανατος εν 
Χριστω της αμαρτιας (636) κατακρισις γεγονεν, ηδονης καθαραν εν 
Χριστω  παλιν  της  φυσεως  απολαβουσης  την  γενεσιν·  ιν’  ωσπερ 
κατεκρινεν εις φθοραν εν τω Αδαμ κατα την ηδονην η αμαρτια δια 
του θανατου την φυσιν, και γεγονε καιρος του κατακρινεσθαι θανατω 
την φυσιν δια την αμαρτιαν· ουτως εν Χριστω κατα την δικαιοσυνην η 
φυσις δια του θανατου κατακρινη την αμαρτιαν, και γενηται καιρος 
του κατακρινεσθαι  θανατω την αμαρτιαν,  δια την δικαιοσυνην της 
φυσεως,  εκδυσαμενης  εν  Χριστω παντελως την  εξ  ηδονης  γενεσιν· 
καθ’ ην αναγκαιως τοις πασιν ως χρεος ο της κατακρισεως παρειπετο 
θανατος· ωστε τον αυτον θανατον, εν μεν τω Αδαμ δια την αμαρτιαν 
κατακρισιν  υπαρχειν  της  φυσεως·  εν  δε  τω  Χριστω  δια  την 
δικαιοσυνην κατακρισιν υπαρχειν  της αμαρτιας.  Ο γαρ πασχων δι’ 
αμαρτιαν εις κατακρισιν της φυσεως, δικαιως υπομενει τον θανατον· 
ο δε μη πασχων δι’ αμαρτιαν, ως χαριν μαλλον κατ’ οικονομιαν τη 
φυσει διδους εις κατακρισιν της αμαρτιας, τον δια την αμαρτιαν εις 
την αυτης αναιρεσιν θελων καταδεχεται θανατον. 

Ουκουν ωσπερ δια τον Αδαμ τον υποστησαντα δια της παρακοης 
τον καθ’ ηδονην της γενεσεως νομον, και τον δι’ αυτον κατακριθεντα 
της φυσεως θανατον, παντες οι εκ του Αδαμ το ειναι λαβοντες κατα 
τον  εξ  ηδονης  της  γενεσεως  νομον,  ειχον  αναγκαιως,  και  μη 
βουλομενοι,  συνεζευγμενον  κατα  δυναμιν  τη  γενεσει  και  τον 
κατακριθεντα της φυσεως θανατον· και ην καιρος του κατακρινεσθαι 
την φυσιν υπο της αμαρτιας, εφ’ οσον εκρατει της φυσεως ο της καθ’ 
ηδονην της γενεσεως νομος·  ουτως δια  τον Χριστον,  τον  παντελως 
αφελομενον της φυσεως τον καθ’ ηδονην της γενεσεως νομον, και του 
δι’ αυτον κατακριθεντος της φυσεως θανατου την χρησιν, εις μονον 
της  αμαρτιας  κατακρισιν  βουλησει  καταδεξαμενον·  παντες  οι  απο 
Χριστου  κατα  θελησιν  πνευματι  δια  λουτρου  παλιγγενεσιας 
αναγεννηθεντες,  και  την καθ’  ηδονην  προτεραν του  Αδαμ δια  της 
χαριτος  αποθεμενοι  γενεσιν,  και  την  εν  τω  βαπτισματι  χαριν  της 
αναμαρτησιας, και της εν πνευματι μυστικης υιοθεσιας την δυναμιν 
αμειωτον  τε  και  αχραντον  δια  του  νομου  των  ευαγγελικων 
φυλαξαντες εντολων, εικοτως εις την της αμαρτιας κατακρισιν εχουσι 



την του θανατου χρησιν ενεργουμενην, καιρον λαβοντες κατακρινειν 
εν τη σαρκι την αμαρτιαν· γενικως μεν κατα φυσιν χαριτι δια το μεγα 
μυστηριον  της  ενανθρωπησεως,  αυτον  τον  απο  της  του  Λογου 
σαρκωσεως χρονον· ιδικως δε κατ’ ενεργειαν χαριτι,  τον αφ’ ου δια 
του βαπτισματος ελαβεν εκαστος την χαριν της υιοθεσιας·  καθ’ ην 
ενεργουμενην  ταις  εντολαις  γνωμικως  μονην  την  εν  πνευματι 
γενεσιν εχοντες, δια πολλων παθηματων εις κατακρισιν της αμαρτιας 
υπομενουσι την του θανατου χρησιν αυτοις επαγομενην.

Ου γαρ ετι δι’ αμαρτιαν, ο βαπτισθεις, και φυλαξας το βαπτισμα 
ταις εντολαις κρατυνομενον, ως χρεος υπερ αμαρτιας καταβαλλεται 
τον  θανατον·  αλλ’  εις  κατακρισιν  της  αμαρτιας  την  αυτου 
καταδεχεται  χρησιν,  προς  την  θειαν  και  ατελευτητον  ζωην  (637) 
μυστικως  αυτον  παραπεμπουσαν·  ειπερ  αληθειας  ενεκεν  και 
δικαιοσυνης,  δια  πολλων  παθηματων  γενναιως  τον  της  παρουσης 
ζωης  πεπληρωκασι  δρομον  οι  αγιοι,  της  δια  την  αμαρτιαν 
κατακρισεως του θανατου την φυσιν εν εαυτοις ελευθερωσαντες· και 
το προς αναιρεσιν της φυσεως οπλον του θανατου, προς αναιρεσιν 
της  αμαρτιας,  κατα  τον  αρχηγον  της  εαυτων  σωτηριας  Ιησουν, 
ποιησαμενοι. Ει γαρ η αμαρτια προς αναιρεσιν φυσεως, οπλον εν τοις 
αυτην κατα τον Αδαμ ενεργουσιν ειχεν τον θανατον· πολλω μαλλον 
εν τοις ενεργουσι την δια πιστεως εν Χριστω δικαιοσυνην, οπλον εξει 
τον θανατον προς αναιρεσιν της αμαρτιας η φυσις.

Ουκουν  αφ’  ου  γεγονε  το  μυστηριον  της  ενανθρωπησεως,  και 
εξειλε  παμπαν  ο  σαρκωθεις  Θεος  εν  τοις  κατ’  αυτον  πνευματι 
γεννωμενοις, την του καθ’ ηδονην νομου της φυσεως γενεσιν, Καιρος, 
ως  εφην,  γεγονε  του  αρξασθαι  το  κριμα  απο του  οικου  του  Θεου· 
τουτεστι,  κατακριθηναι  την  αμαρτιαν,  την  του  κατακρινεσθαι  δια 
παθηματων λαβουσαν αρχην απο των πιστων και επεγνωκοτων την 
αληθειαν,  και  την  καθ’  ηδονην  δια  του  βαπτισματος  γενεσιν 
αποθεμενων·  τουτους  γαρ  εκελεσεν  οικον  Θεου,  καθως  μαρτυρει 
φασκων  ο  θειοτατος  αποστολος  Παυλος,  Χριστος  δε  επι  τον  οικον 
αυτου,  ου  ο  οικος  εσμεν  ημεις.  Και  αυτος  δε  δια  του  εξης  λογου 
παριστησι λεγων Πετρος, η κορυφη των αποστολων· Ει δε πρωτον αφ’ 
ημων· ηρξατο δηλονοτι το κριμα· τι το τελος των απειθουντων τω του 
Θεου  Ευαγγελιω·  ωσανει  ελεγεν·  Ει  ημεις  ο  οικος  Θεου  γενεσθαι 
χαριτι  δια  πνευματος  αξιωθεντες,  τοσαυτην  υπερ  δικαιοσυνης  εις 
κατακρισιν  της  αμαρτιας  υπομονην  επιδεικνυσθαι  παθηματων 



οφειλομεν,  και ως κακουργοι τον εφυβριστον,  αγαθοι τυγχανοντες, 
προθυμως αποφερεσθαι θανατον·  τι  το  τελος των απειθουντων τω 
του Θεου Ευαγγελιω· τουτεστι, ποιον εσται το τελος, ηγουν η κρισις, 
των ου μονον ζωσαν τε και ενεργουμενην, κατα τε ψυχην και σωμα, 
γνωμη  τε  και  φυσει,  την  καθ’  ηδονην  του  Αδαμ  κρατησασαν  της 
φυσεως  γενεσιν  μεχρι  τελους  δια  σπουδης  εσχηκοτων·  αλλα  μητε 
προδεξαμενων  παρακαλουντα  τον  Θεον  και  Πατερα  δι’  Υιου 
σαρκωθεντος·  μητε  μην  αυτον  τον  υπερ  του  Πατρος  πρεσβευοντα 
Μεσιτην και Υιον,  και υπερ της ημων εις τον Πατερα καταλλαγης, 
εαυτον  βουλησει  του  Πατρος  εις  τον  υπερ  ημων  θανατον  κατα 
θελησιν  προιεμενον,  οπως  δι’  εαυτον  ημας  τοσουτον  δοξαση,  τω 
καλλει  καταφαιδρυνας  της  οικειας  θεοτητος,  οσον  δι’  ημας  αυτος 
κατεδεξατο τοις ημων ατιμασθηναι παθημασι. Τουτο γαρ, ως οιμαι, 
τυχον  εστι,  το  του  Θεου  Ευαγγελιον·  πρεσβεια  τε  Θεου,  και 
παρακλησις  προς  ανθρωπους  δι’  Υιου  σαρκωθεντος,  και  της  τον 
Πατερα καταλλαγης μισθον δωρουμενου τοις πειθομενοις αυτω, την 
αγεννητον θεωσιν.

(640)  Διο  σχετλιαζων  τοις  εφεξης  τους  απειθεις  ο  μεγας 
αποστολος,  φησι,  Και  ει  ο  δικαιος  μολις  σωζεται,  ο  ασεβης  και 
αμαρτωλος  που φανειται;  δικαιον  λεγων,  ως  εικος,  τον  πιστον  και 
φυλακα  της  δοθεισης  κατα  το  βαπτισμα  χαριτος,  και  δια  πολλων 
παθηματων  ακαθαιρετον  διατετηρηκοτα  την  δια  του  Πνευματος 
υιοθεσιαν·  σωτηριαν  δε,  την  εκ  Θεου  τοις  αξιοις  δοθησομενην 
πληρεστατην  της  θεωσεως  χαριν·  ης  μολις  επιτευξεται,  και  ο  κατ’ 
ακρον παντων των θειων ανθεκτικος· ασεβη δε και αμαρτωλον, τον 
της ευαγγελικης αλλοτριον χαριτος· ασεβη μεν, δια την εις Χριστον 
απιστιαν· αμαρτωλον δε,  δια την ζωσαν εν αυτω κατα την φθοραν 
των  παθηματων  της  παλαιοτητος  γενεσιν.  Η  τυχον,  ασεβη  μεν 
εκαλεσεν  ο  λογος,  τον  μονης  παντελως  εστερημενον  της  κατα 
Χριστον επιγνωσεως· αμαρτωλον δε,  τον πιστον μεν, παραβατην δε 
κατ’ εμε των ευαγγελικων εντολων, των καθαρον διατηρουσων τον 
δια του αγιου βαπτισματος χιτωνα της αφθαρσιας· ων η θεσις·  του 
ασεβους τε φημι και αμαρτωλου· τοις επιμελουμενοις της μυστικης 
ποσως κατειληπται γνωσεως· το γαρ που, θεσιν δηλοι σαφως, τοπικης 
ουκ  αμοιρουσαν  περιγραφης·  ης  ειπερ  η  του  δικαιου  θεσις 
αντιδιαιρειται, ουκ εσται που παντως κατα την θεσιν ο δικαιος, την 
υπερ το  που κατα την χαριν ειληφως θεσιν  αυτον τον Θεον,  ως η 



υποσχεσις· ο γαρ Θεος, ου που, αλλα παντος ασχετως επεκεινα που, 
εν ω παντων των σωζομενων η ιδρυσις εσται, κατα το γεγραμμενον· 
Γενου μοι εις Θεον υπερασπιστην, και εις τοπον οχυρον του σωσαι με. 
Ου τινος πας ο μη καθ’ οτιουν μεθεξων της του ευ ειναι κατα σχεσιν 
δυναμεως, μελει σωματος εοικως εσται παμπαν αμοιρουντι της κατα 
ψυχην ζωτικης ενεργειας. 

Η  παλιν,  επειδη  παντων  των  σωζομενων  ο  Θεος  εσται  τοπος, 
απεριγραφος τε και αδιασταστος και απειρος, πασι παντα γινομενος 
κατα την αναλογιαν της δικαιοσυνης· μαλλον δε κατα το μετρον των 
μετα  γνωσεως  υπερ  δικαιοσυνης  ενταυθα  παθηματων,  εαυτον 
εκαστω καταδωρουμενος,  καθαπερ ψυχη σωματος μελεσι κατα την 
υποκειμενην εκαστω μελει δυναμιν, εαυτην ενεργουσαν εκφαινουσα, 
και  προς  το  ειναι  δι’  εαυτης  τα  μελη  συναπτουσα  προς  ζωην 
συγκρατουμενα·  ο  ασεβης  και  αμαρτωλος  που  φανειται,  ταυτης 
εστερημενος  της  χαριτος.  Ο γαρ μη (641)  δυναμενος ενεργουμενην 
την κατα το ευ ειναι του Θεου δεξασθαι παρουσιαν, που φανειται της 
θειας  ζωης  της  υπερ  αιωνα  και  τοπον  και  χρονον,  υπομεινας  την 
εκπτωσιν.

Ουκουν ειτε κατα την πρωτην επιβολην καταφατικως, ο ασεβης 
και  αμαρτωλος  που φανειται,  περιγεγραμμενης  ουκ  εσται  ζωης  το 
παραπαν  ελευθερος·  την  πασαν  διαφευγουσαν  περιγραφην,  και 
παντος  επεκεινα  τοπου  ζωην  ουκ  εχων.  Ειτε  κατα  την  δευτεραν 
αποφατικως, Που φανειται, τον Θεον ουκ εχων προς το ευ συνεχοντα 
την ζωην, τον μελλοντα πασιν γινεσθαι τοπον τοις αξιοις. Πως εσται, 
τοπον αυτον ουκ εχων τον Θεον, κατα την του ευ ειναι εν Θεω μονην 
τε και ιδρυσιν. Και απλως ειπειν, ει μετα πολλης δυσχερειας ο δικαιος 
σωζεται, τι εσται, η τι πεισεται ο μηδενα λογον ευσεβειας και αρετης 
κατα την παρουσαν ζωην ποιησαμενος.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Ηδονη και οδυνη, τη φυσει φησι της σαρκος ου συνεκτισθησαν· 

αλλ’ η παραβασις, την μεν επενοησεν εις φθοραν της προαιρεσεως· 
την δε  κατεδικασεν εις  λυσιν  της φυσεως·  ινα η  μεν ηδονη,  ψυχης 
εκουσιον  εργασηται  θανατον  της  αμαρτιας·  η  δε  οδυνη  δια  της 
λυσεως, την κατ’ ειδος ποιησεται της σαρκος απογενεσιν. 



β΄. Οτι κατα προνοιαν προς κολασιν της κατα προαιρεσιν ηδονης, 
δεδωκεν ο Θεος τη φυσει την παρα προαιρεσιν οδυνην, και τον επ’ 
αυτη θανατον.

γ΄. Η των εκουσιων πονων επινοια, και η των ακουσιων επαγωγη, 
φησιν,  αφαιρουνται  μεν  την  ηδονην,  την  κατ’  ενεργειαν  αυτης 
καταπαυουσαν κινησιν· ουκ αναιρουσι δε την ωσπερ νομον τη φυσει 
προς  γενεσιν  εγκειμενην  αυτης  δυναμιν.  Η  γαρ  κατ’  αρετην 
φιλοσοφια,  γνωμης απαθειαν,  αλλ’  ου φυσεως εργαζεσθαι πεφυκε· 
καθ’ ην γνωμικην απαθειαν, η κατα νουν της θειας ηδονης επιγινεται 
χαρις.

δ΄.  Αδικον ηδονην λεγει,  τον  εκ  της  παραβασεως εμφυρεντα τη 
φυσει νομον της αμαρτιας.

ε΄. Μεσον οφειλοντα προς την των ακρων αναιρεσιν αναδειχθηναι 
λεγει,  τον  του  Κυριου  πονον  και  θανατον,  ως  ηδονης  εσχηκοτος 
ελευθεραν την γενεσιν, και ζωης εμπαθους καθαρον τον θανατον της 
δι’  ημας αυτου θειας σαρκος·  καθ’  ην  γενεσιν  τε και  γεννησιν  και 
θανατον  δι’  ημας  εκουσιως  υπεμεινεν·  ινα  την  ημων  εξ  ηδονης 
γενεσιν, και τον εξ εμπαθους ζωης θανατον, αφελη μεσος αναφανεις, 
και προς ετεραν ημας μεταγη ζωην, αρχης ελευθεραν χρονικης και 
τελους, ην ου φυσις ελλ’ η χαρις δημιουργει.

στ΄. Οτι παντελως φησιν αμηχανον ην, την φυσιν υποβληθεισαν 
τη τε κατα προαιρεσιν ηδονη, και τη παρα προαιρεσιν οδυνη, παλιν 
προς  την εξ  αρχης  ανακληθηναι  ζωην,  ει  μη γεγονεν ανθρωπος ο 
δημιουργος,  προαιρεσει  δεχομενος  την  προς  κολασιν  της  κατα 
προαιρεσιν  της  φυσεως  ηδονης  επινοηθεισαν  οδυνην,  ουκ  εχουσαν 
προηγουμενην  αυτης  την  (644)  εξ  ηδονης  γενεσιν·  ινα  της  εκ 
καταδικης ελευθερωση την φυσιν γεννησεως,  εξ ηδονης αρχην ουκ 
εχουσαν καταδεχομενος γεννησιν. 

ζ΄. Το δια θανατου τελος του Κυριου.
η΄. Τω παθητω δηλον οτι της φυσεως.
θ΄. Πως της οδυνης πλεον το κατα φυσιν επιτεινομεν προστιμον, 

δια της ηδονης αυτην παραμυθεισθαι σπουδαζοντες.
ι΄.  Το  μεν  σοφον  του  Θεου  φησιν,  εν  τω  γενεσθαι  φυσει  κατ’ 

αληθειαν ανθρωπον δεικνυται· το δε δικαιον, εν τω παθητον κατα την 
γενεσιν ομοιως ημιν ανειληφεναι της φυσεως· το δε δυνατον, εν τω 
δια παθηματων και θανατου ζωην αιδιον τη φυσει δημιουργησαι, και 
απαθειαν ατρεπτον. 



ια΄. Οτι την εκ του νομου της αμαρτιας ηδονην εις αθετησιν της 
κατα  σαρκα  γεννησεως  των  εν  αυτω  χαριτι  δια  Πνευματος 
γεννωμενων ο  Κυριος  αφελομενος,  τον  εις  καταδικην  το  προτερον 
οντα της φυσεως, εις την της αμαρτιας κατακρισιν αυτοις συγχωρει 
δεχεσθαι θανατον.

ιβ΄.  Αρχην εσχεν μετα την παραβασιν,  φησιν,  η  των ανθρωπων 
φυσις της ιδιας γενεσεως, την καθ’ ηδονην εκ σπορας συλληψιν, και 
τελος τον κατ’ οδυνην δια φθορας θανατον. Ο δε Κυριος ταυτην ουκ 
εχων αρχην της κατα σαρκα γεννησεως, ουτε τω τελει, τουτεστι τω 
θανατω, κατα φυσιν υπηρχεν αλωτος.

ιγ΄. Οτι την εις το μη ον απογενεσιν δεξασθαι την των γεγονοτων 
φυσιν  προσδοκων  ο  διαβολος,  ηγωνισατο  της  θειας  εντολης 
παραβατην δειξαι τον ανθρωπον.

ιδ΄. Οτι φθονων τω Θεω και ημιν ο διαβολος, δολω τον ανθρωπον 
υπο  Θεου  φθονεισθαι  παραπεισας,  παραβηναι  την  εντολην 
παρεσκευασε· τω Θεω μεν, ινα μη φανερα γενηται κατ’ ενεργειαν η 
πανυμνητος  αυτου  δυναμις  θεουργουσα  τον  ανθρωπον·  τω  δε 
ανθρωπω προδηλως, ινα μη γενηται της θειας εν ειδει  κατ’ αρετην 
μετοχος δοξης. 

ιε΄.  Οτι  γενικη  κατακρισις  εστι,  φησι,  του  κατα  την  παραβασιν 
κρατησαντος  νομου  της  φυσεως,  η  του  Θεου  κατ’  αληθειαν 
ενανθρωπησις·  ιδικη δε τουτου του νομου κατακρισις εστιν,  η κατα 
Χριστον γνωμικη του καθ’ εκαστον αναγεννησις. 

ιστ΄.  Αγεννητον  ειπε  θεωσιν,  την  κατ’  ειδος  ενυποστατον  της 
θεοτητος ελλαμψιν, ητις  ουκ εχει  γενεσιν,  αλλ’  ανεννοητον εν τοις 
αξιοις φανερωσιν.

ιζ΄. Πως το που δει θεωρειν. 
ιη΄.  Ο  μη  καθαραν  την  θειαν  ληψομενος  ζωην,  φησιν,  εν  η 

περιγραφης λογος το παραπαν ουκ εστιν οδυνης ελευθερος ουκ εσται, 
την  γενητην  εχων  διηνεκως  την  αυτου  περιγραφουσαν  υπαρξιν, 
ηγουν  σενεχουσαν,  αλλ’  ου  την  αγεννητον,  και  πασης  ελευθεραν 
θεσεως  τοπικης  και  κινησεως  χρονικης·  και  μηδεμιαν  καταληψιν 
εχουσαν·  και  δια  τουτο,  μηδε  περιγραφην.  Η  γαρ  θεια  ζωη  και 
ανεννοητος,  καν  απολαυσιν  διδωσιν  εαυτης  τοις  κατα  χαριν 
μεθεξουσιν, αλλ’ ου καταληψιν. Μενει γαρ (645) αει, καν τη μεθεξει 
των απολαυοντων αυτης, ακαταληπτος, οτι κατα φυσιν ως αγεννητος 
εχει την απειριαν.



ιθ΄. Ο μεν Θεος φησι, κατα μιαν απειροδυναμον της αγαθοτητος 
αυτου  βουλησιν  παντας  συνεξει  και  αγγελους  και  ανθρωπους· 
αγαθους τε και πονηρους· ουτοι δε παντες, ουκ ισως μεθεξουσι Θεου, 
του δια παντων ασχετως χωρησοντος· αλλ’ αναλογως εαυτοις. Οι μεν 
τη φυσει φυλαξαντες ισονομουσαν δια παντων την γνωμην, και των 
της  φυσεως  λογων κατ’  ενεργειαν  δεκτικην  αυτην  καταστησαντες, 
καθ’ ολον τον του αει ευ ειναι λογον, δια την προς την θειαν βουλησιν 
της  γνωμης  ευπαθειαν,  ολως  μεθεξουσι  της  αγαθοτητος  κατα  την 
αυτοις επιλαμπουσαν ως εν αγγελοις, η ως εν ανθρωποις, θειαν ζωην. 
Οι δε τη φυσει ποιησαντες ανισομουσαν δια παντων την γνωμην, και 
των  της  φυσεως  λογων  κατα  την  ενεργειαν  σκεδαστικην  αυτην 
αποδειξαντες,  καθ’  ολον τον του ευ ειναι  λογον,  δια την προς την 
θειαν  βουλησιν  της  γνωμης  αντιπαθειαν,  ολης  εκπεσουνται  της 
αγαθοτητος,  κατα την εμφαινομενην αυτοις  προς το  φευ ειναι  της 
γνωμης  οικειωσιν·  καθ’  ην  προς  τον  Θεον  εσται  των  τοιουτων 
διαστασις,  ουκ  εχοντων  κατα  την  προθεσιν  της  γνωμης,  ταις 
ενεργειαις των αγαθων τον του ευ ειναι λογον ζωογονουμενον, καθ’ 
ον η θεια ζωη διαφαινεσθαι πεφυκε. Ζυγος ουν της εκαστου γνωμης 
εσται κατα την κρισιν,  ο  της φυσεως λογος,  την προς το φευ,  η ευ 
αυτης  διαλεγχων  κινησιν,  καθ’  ην  η  της  θειας  ζωης  μεθεξις  η 
αμεθεξια γινεσθαι πεφυκε. Κατα γαρ το ειναι, και αει παντας συνεξει 
παρων ο Θεος· κατα δε το αει ευ ειναι, μονους ιδιοτροπως τους αγιους 
αγγελους τε και ανθρωπους·  το αει  φευ ειναι τοις  μη τοιουτοις ως 
γνωμης καρπον αφεις επικιρνωμενον.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΒ΄. 
 Τι εστιν ο λεγει Ζαχαριας ο αγιος Προφητης,  "Και ηρα τους 
οφθαλμους μου, και ιδον· και ιδου δρεπανον πετομενον, μηκος 
πηχεων  εικοσι,  και  πλατος  πηχεων  δεκα·  και  ειπε  προς  με, 
Αυτη εστιν η αρα η εκπορευομενη επι προσωπον πασης της 
γης." Και  μετ’  ολιγα,  "Και  εξοισω  αυτο,  λεγει  Κυριος 
παντοκρατωρ, και εισελευσεται εις τον οικον του κλεπτου, και 
εις τον οικον του ομνυοντος εν τω ονοματι μου ψευδως·  και 
καταλυσει αυτον, και τα ξυλα αυτου, και τους λιθους αυτου." 
Τι  το  δρεπανον  εστι,  και  το  μετρον  τουτε  μηκους  και  του 
πλατους· και δια τι πετομενον; και τις ο κλεπτης και επιορκος, 
και τις ο τουτου οικος· τινα τα ξυλα, και τινες οι λιθοι; 

(648) Αποκρισις.
Ο φησας Θεος·  Ορασεις  επληθυνα,  και  εν  χερσι  των προφητων 

ωμοιωθην·  της  επι  τη  σωτηρια  των  ανθρωπων  δια  σαρκος  αυτου 
θαυμαστης  επιδημιας,  τοις  συμβολοις  διαποικιλας  προκατεβαλετο 
υποτυπωσεις·  αλλην  δι’  αλλου  των  προφητων,  ων  εκαστος  ην 
χωρητικος,  προδεικνυμενος·  ουκουν  και  τω  μεγαλω  προφητη 
Ζαχαρια, των οικειων μυστηριων δωρουμενος την μυησιν, και οιον επ’ 
οψιν αγων αυτω προς κατανοησιν της μελλουσης αυτου δια σαρκος 
παρουσιας  την  δυναμιν,  δρεπανον  αυτω  κατα  την  θεωριαν  σοφως 
διεσκευασε·  διδασκων  ως  αυτον  εμελλεν,  ο  τοις  τυποις  εαυτον 
πολυειδως  ταις  των  προφητων  ορασεσι  μυστικως  διαπλασας,  την 
ημετεραν  εκουσιως  κατ’  αληθειαν  υπελθειν  φυσει  διαπλασιν,  ινα 
δειξη  τοις  πραγμασι παρουσαν την προμηνυθεισαν δια  των τυπων 
αληθειαν.

Δρεπανον ουν εστιν ο Κυριος ημων Ιησους Χριστος,  ο  του Θεου 
μονογενης Υιος και Λογος· ο δι’ εαυτον μεν κατα φυσιν απλους και 
ων,  και  αει  διαμενων·  δι’  εμε  δε  κατα  προσληψιν  σαρκος  νοερως 
εψυχωμενης,  ως  οιδεν  αυτος,  γινομενος  καθ’  υποστασιν  συνθετος· 
ουτε τη κατ’ ακρον προς την σαρκα καθ’ υποστασιν ενωσει την εις 
μιαν φυσιν παραδεχομενος συγχυσιν, ουτε τη κατ’ ακρον προς την 
σαρκα κατα την φυσιν διαφορα, προς υιων δυαδα τεμνομενος. Ακρον 
δε φημι, της μεν καθ’ υποστασιν ενωσεως, το παντελως αδιαιρετον· 
της  δε  κατα  φυσιν  διαφορας  ακρον,  το  παντελως  ασυγχυτον  και 
αναλλοιωτον· οτι μηδε συνεπαγεται παντελως, τη κατα φυσιν των εξ 



ων  συνεστηκεν  ετεροτητι,  και  την  καθ’  υποστασιν  διαφοραν,  το 
μυστηριον της θειας σαρκωσεως· ουτε μην τη καθ’ υποστασιν ενωσει, 
την εις μιαν φυσιν συγχυσιν· το μεν, ινα μη προσθηκην λαβη το της 
Τριαδος μυστηριον· το δε, ινα μηδεν η τη θεοτητι ομογενες κατα φυσιν 
και ομοουσιον. Δυο γαρ φυσεων προς υποστασιν· αλλ’ ου προς φυσιν 
μιαν γεγονε συνοδος· ινα και το καθ’ υποστασιν εν, εκ των αλληλαις 
συνδραμουσων φυσεων δειχθη κατα την ενωσιν αποτελουμενον· και 
το διαφορον των συνελθοντων προς την αδιασπαστον ενωσιν, κατα 
την  φυσικην  ιδιοτητα  πιστευθη  πασης  εκτος  μονον  τροπης  και 
συγχυσεως.

Ει  γαρ  προς  φυσεως  γενεσιν  η  των  φυσεων  γεγονε  συνοδος, 
αδιαγνωστον αν ην ημιν παντελως το της ημων σωτηριας μυστηριον· 
ουκ εχουσιν ποθεν, η πως δυνηθηναι μαθειν την προς ημας του Θεου 
συγκαταβασιν· εις την θειαν φυσιν δια την θειαν ενωσιν της σαρκος 
μεταβληθεισης, η της θειας εις την σαρκος ουσιαν μετατραπεισης· η 
αμφοιν  προς  αλλης  παρ’  εαυτας  γενεσιν  κατα  τινα  μιξιν 
συμφυρεισων·  και  μηδετερας  των  εξ  ων  εστι  φυσεων,  τον  λογον 
αλωβητον φερουσης. Ειτε γαρ εις θεοτητος φυσιν η σαρξ, ειτε προς 
σαρκα  η  της  θεοτητος  μετεβληθη  φυσις·  ειτε  προς  αλλης  γενεσιν 
φυσεως παρα ταυτας (649) ο της προς φυσιν μιαν ενωσεως τροπος τας 
φυσεις  συνωθησεν,  εγω  το  μυστηριον  της  θειας  σαρκωσεως  ουκ 
επιγινωσκω, φυσικην ουχ ευρισκων μετα την ενωσιν εν τω μυστηριω 
διαφοραν σαρκος και θεοτητος. Ει δε σαρκος εν Χριστω και θεοτητος 
μετα την ενωσιν υπαρχει κατα φυσιν διαφορα· ου γαρ ταυτον κατ’ 
ουσιαν  ποτε  θεοτης  και  σαρξ·  προς  φυσεως  μιας  γενεσιν  η  των 
συνελθοντων ουδαμως γεγονεν ενωσις· αλλα προς μιαν υποστασιν· 
καθ’ ην ουδεμιαν εν Χριστω οιονδηποτε τροπον ευρισκομεν διαφοραν. 
Ταυτον γαρ τη οικεια σαρκι κατα την υποστασιν ο Λογος. Καθ’ ο γαρ 
ο Χριστος την οιανδηποτε επιδεχεται διαφοραν, εν ειναι κατα παντα 
τροπον ου δυναται. Καθ’ ο δε την οιανουν παντελως ουκ επιδεχεται 
διαφοραν, κατα παντα τροπον το εν επ’ αυτου δια παντος ευσεβως 
εχει και ον και λεγομενον. 

Ουκουν  επειδη  πασα  μεν  διαφορα  καθ’  ο  διαφορα  παντως 
υποκειμενον εχει ποσον των διαφεροντων· ποσου γαρ χωρις, ουκ αν 
ειη ποτε διαφορα· το δε ποσον,  αριθμου χωρις ου δεχεται δηλωσιν· 
καλως  αν  προς  μονην  την  δηλωσιν  της  διαφορας  των  εξ  ων  εστι 
φυσεων ο Χριστος μετα την ενωσιν, τον αριθμον παραλαμβανομεν, 



σημαινοντες ατρεπτους σωζεσθαι τας φυσεις μετα την ενωσιν· αλλ’ 
ου διαιρουντες τω αριθμω των εις υποστασιν μιαν συνδεδραμηκοτων 
την  ενωσιν·  και  δηλουμεν  τουτο  φρονουντες,  τω  της  υποστασεως 
λογω,  καθοτιουν  αριθμον  ουκ  επαγοντες.  Ω  γαρ  ουκ  επιθεωρειται 
διαφορα παντελως, ουδε ποσον συνεισαγεται. Το δε ποσον ουκ εχον 
συνεισαγομενον,  ουτε  τον  δηλωτικον  της  διαφορας  αριθμον 
επιδεχεται. Συνθετον ουν κατα την υποστασιν, καθ’ ην η ταυτοτης και 
το  παντη  θεωρειται  μοναδικον·  ινα  και  το  ταυτον  και  μοναδικον 
φυλαξωμεν της υποστασεως, και την διαφοραν των προς υποστασιν 
μιαν  συνδραμουσων  ομολογησωμεν  φυσεων.  Ουτος  εστιν  ον  ιδε 
σχηματι δρεπανου πετομενον ο θαυμαστος Ζαχαριας.  Εκθεριστικος 
γαρ πασης κακιας τε και αγνωσιας εστιν ο του Θεου Λογος.

Μηκος  αυτου,  φησι,  πηχεων  εικοσι·  και  πλατος  αυτου,  πηχεων 
δεκα.  Ως  μεν  ουν  Θεος  και  Λογος  ο  Χριστος,  εις  δεκα  πηχεις,  τας 
εμπρακτους λεγω και θειας εντολας,  τω της Προνοιας τροπω κατα 
προοδον πλατυνεσθαι πεφυκεν. Εις δεκαδα γαρ εντολων ο του Θεου 
πλατυνεται λογος· δι’ ων την τε των δεοντων ενεργειαν, και των ου 
δεοντων  την  αργιαν  νομοθετησας,  πασαν  περιεσχεν  των 
προνοουμενων της αυθαιρετου γνωμης την κινησιν. Ως δε γενομενος 
σαρξ  ο  αυτος,  και  τελειως  ενανθρωπησας,  εις  εικοσι  πηχεις 
μηκυνεται·  δια  την  επ’  αισθησεσι  των  στοιχειων  προς  γενεσιν 
σωματος  συνθεσιν.  Πεντε  γαρ  αισθησεις  υπαρχουσι,  και  τεσσαρα 
τυγχανει  τα  στοιχεια·  εξ  ων  κατα  συνοδον  η  των  ανθρωπων 
συνεστηκε φυσις. Πεντε δε επι τεσσαρα συντιθεμενα, ποιει τον εικοσι 
σαφως αριθμον. Μηκος δε τον της οικονομιας η Γραφη προσηγορευσε 
τροπον,  (652)  δια  τε  το  υψος,  και  το  υπερ  πασαν  ειναι  φυσιν  το 
μυστηριον της θειας ενανθρωπησεως. 

Πετομενον δε, δια τε το μηδεν εχειν επιγειον δια τε το ταχυ και 
οξυκινητον·  και  συνελοντα  φαναι,  συντετμημενον  του  λογου,  και 
πασαν την των ανθρωπων σωτηριαν μονη περιγραφον τη καρδια των 
σωζομενων·  κατα  μονην  την  πιστιν  και  την  αγαθην  συνειδησιν 
συνεχομενην.  Ουδεν  γαρ  του  πιστευειν  ταχυτερον·  και  του,  δια 
στοματος ομολογειν του πιστευθεντος την χαριν, εστιν ευκολωτερον. 
Το  μεν  γαρ  δηλοι  την  εμψυχον  προς  τον  πεποιηκοτα  του 
πεπιστευκοτος  αγαπην·  το  δε,  την  θεοφιλη  προς  τον  πλησιον 
διαθεσιν.  Αγαπη δε,  και  γνησια  διαθεσις·  ηγουν  πιστις,  και  αγαθη 
συνειδησις·  εργον  προδηλως  του  κατα  καρδιαν  αφανους  υπαρχει 



κινηματος,  της  εκτος  υλης  προς  γενεσιν  παντελως  ου  δεομενος. 
Λογον γαρ συντετμημενον, φησι, ποιησει Κυριος επι της γης.

Ουτος εστιν η αρα, ην εξεπεμψεν επι προσωπον πασης της γης ο 
Θεος και Πατηρ· η οντως αρα της αληθινης. Επειδη γαρ γεγονεν αρα 
δια της παραβασεως,  η παρακοη του Αδαμ, μη συγχωρησασα προς 
γενεσιν  καρπων δικαιοσυνης  αυξηθηναι  την  εντολη,  ινα  λαβη την 
ευλογιαν η κτισις, εν τη αρα γινεται του Αδαμ, η κατα φυσιν του Θεου 
και  Πατρος  ευλογια·  της  καθ’  αμαρτιαν  αρας  αρα  γινομενη,  προς 
αναιρεσιν της προς γενεσιν καρπων αδικιας αυξηθεισης παρακοης, 
ινα λαβη στερησιν της καθ’ αμαρτιαν αυξησεως η κτισις. Καταρα γαρ 
δι’ εμε, και αμαρτια γεγονε, κατα τον θειον Αποστολον ο την εμην 
λυων καταραν, και του κοσμου αιρων την αμαρτιαν.

Δυο γαρ καταρας ειχον εγω·  μιαν μεν,  καρπον ουσαν της εμης 
προαιρεσεως· τουτεστι την αμαρτιαν· δι’ ης εις την γην το κατ’ αρετην 
της ψυχης απεπεσε γονιμον· ετεραν δε, τον καταψηφισθεντα δικαιως 
δια την εμην προαιρεσιν θανατον της φυσεως· εκεισε προς αναγκης 
και μη βουλομενην την φυσιν ωθουμενον, ενθα της εμης προαιρεσεως 
ενεσπαρη  κατα  γνωμην  η  κινησις.  Την  ουν  κατακριθεισαν  της 
φυσεως,  ο  της  φυσεως  υποστησας  την  γενεσιν  Θεος,  εκουσιως 
υπελθων καταραν·  φημι  δε,  τον θανατον·  την ζωσαν εν  εμοι  κατα 
προαιρεσιν  της  αμαρτιας  καταραν,  τω οικειω  θανατω  δια  σταυρου 
κατασφαξας απεκτεινε· και γεγονε η του Θεου μου καταρα, της εμης 
αμαρτιας καταρα και θανατος, μη συγχωρουσα προς γενεσιν καρπων 
αδικιας ελθειν την παραβασιν· της δε κατ’ εντολην θειας δικαιοσυνης 
ευλογια, και ζωη ατελευτητος.

Τουτο το δρεπανον, ηγουν ο Κυριος ημων και Θεος Ιησου Χριστος, 
συντελει  τον κλεπτην και  επιορκον·  και  τον οικον αυτου καταλυει. 
Κλεπτης  δε  κατ’  αληθειαν  εστι  και  επιορκος,  ο  πονηρος  διαβολος. 
Κλεπτης  μεν,  ως  συλησας  δι’  απατης  δολω  του  παραδεισου  τον 
ανθρωπον· εργον και κτισμα Θεου και κτημα τιμιον υπαρχοντα, και 
εις  τονδε  της  κακωσεως  αγαγων  τον  τοπον·  και  το  της  θειας 
απεικονισμα  (653)  δοξης,  πολλαις  αμαρτηματων  κηλισιν 
καταρυπωσας·  ιδιαν  περιουσιαν  ζητων  ποιησασθαι  τον  αλλοτριον 
πλουτον, των αλλοτριων κακως εφιεμενος αγαθων· ουχ ινα τηρηση, 
αλλ’ ινα κλεψη και θυση και απολεση. Επιορκος δε, ως ψευστης και 
παραλογιστης. Υποσχομενος γαρ τω Αδαμ δωσειν θειοτητος δοξαν, 
προς  ατιμιαν  κτηνων  αλογων  και  υβριν  κατεβαλε·  και  παντος 



κτηνους,  ινα  το  κυριωτερον  ειπω,  πεποιηκεν  ατιμωτερον·  τοσουτον 
πλεον εχοντα των κτηνων κατα την υβριν της αλογιας, οσον των κατα 
φυσιν το παρα φυσιν εστι βδελυκτοτερον· και της αθανασιας αυτον 
αποξενωσας, τη περιβολη της φθορας κατεμολυνεν. 

Οικος δε τουτου του κλεπτου και επιορκου, ο παρων της φθορας 
και  της  αλλεπαλληλου  συγχυσεως  καθεστηκε  κοσμος·  ον  τυχον 
εσφετερισατο  ληστευσας  τον  ανθρωπον·  εν  ω  και  ληστευειν 
συνεχωρηθη, δι’ ας οιδεν αιτιας, ο ληστευειν αυτον συγχωρησας Θεος, 
μεχρις αν ο κυκλικος του χρονου συνεστηκε δρομος.

Εν  τουτω  τω  κοσμω  καταλυσας  ως  εν  οικω  δια  της  αφραστου 
σαρκωσεως ο του Θεου Λογος, τον τε διαβολον δησας, κατηργησε, και 
τα ξυλα και τους λιθους του κοσμου τουτου, παντελως συνετελεσε· τα 
ξοανα και τους βωμους, και τα των αγαλματων ιδρυματα διολεσας 
παντελως και αφανισας· δι’ ων θεος τις πολυμορφος και αλλοκοτος, ο 
της πλανης πατηρ διαβολος προσκυνεισθαι παρα των πλανηθεντων 
ωετο·  την  εκεινων  ανοιαν  δοξης  ιδιας,  ως  πολυ  των  πλανωμενων 
ανοητοτερος,  υλην  ποιουμενος.  Τι  γαρ  του  δοκειν,  ουκ  οντος  κατ’ 
αληθειαν φυσει του πραγματος, αφρονεστερον; Εν τουτω του κλεπτου 
και  επιορκου,  του  διαβολου,  τω  οικω·  λεγω  δη  τωδε  τω  κοσμω·  ο 
φιλανθρωπος  των  ψυχων  ημων  λυτρωτης  και  των  σωματων,  δια 
σαρκος καταλυσας, ολον κατεστρεψε κατα τον της προτερας πλανης 
τροπον·  και  ολον  παλιν  κατα  τον  της  αληθους  επιγνωσεως 
επανωρθωσατο λογον. Και απλως ειπειν, τον ληστην διωθησας των 
αλλοτριων  κτηματων,  αυτος  παλιν  ως  δεσποτης  δι’  αρετης  των 
οικειων κεκρατηκε·  κατα πασαν την υπ’  ουρανον την αγιαν αυτου 
μεγαλοπρεπως Εκκλησιαν δειμαμενος.

Η  τυχον  κλεπτης  εστιν  ο  διαβολος,  ως  δι’  απατης  δολω  την 
εκαστου προς εαυτον μεταφερειν μεχρι και νυν μηχανωμενος εφεσιν. 
Επιορκος  δε  και  ψευστης,  ως  παραλογιστης  ομου,  και  τη  των 
αμεινονων  ελπιδι  τους  κουφοτερους  των  τεως  εν  χερσιν  αγαθων 
αφιστασθαι πειθων· και δια των νομιζομενων ηδεων, λανθανοντως 
τοις  πειθομενοις  αυτω,  πονους  δημιουργων.  Οικος  δε  τουτου  του 
κλεπτου  και  ψευστου  καθεστηκεν,  η  φιλαμαρτημων  της  εκαστου 
καρδιας διαθεσις· εχουσα καθαπερ λιθους, την περι τα καλα καρδιας 
πωρωσιν  και  αναισθησιαν·  ξυλα  δε,  τα  εξαπτικα  ενθυμια  της  των 
παθων ακαθαρτου πυρωσεως.



Η μη ποτε ξυλα φησι τροπικως η Γραφη, την επιθυμιαν. Ξυλον γαρ 
ταυτης [marg.  Της επιθυμιας δηλονοτι]  (656)  πρωτον αναγεγραπται 
παρα φυσιν διαφθειραν την κινησιν· και δια το παντος παθους, ως του 
πυρος η ξυλωδης υλη, ταυτης δεκτικην ειναι της ψυχης την δυναμιν· 
λιθους δε, το στερρον τυχον και αναισθητον, και μη υπεικον τω λογω 
της  αρετης,  των  θυμικων  κινηματων·  απερ  παντα,  μετα  της  εν  η 
ταυτα τυγχανουσιν οικιας, ηγουν διαθεσεως, αφανιζει τε και συντελει 
παραγινομενος ο του Θεου Λογος, εκβαλλων αυτης προτερον δια της 
πιστεως, τον δια της πλανης εν αυτη ποτε κατοικησαντα διαβολον· 
τον οιομενον ισχυρον ειναι, πεδαις αλυτοις καταδησας, και την οικιαν 
αυτου διαρπασας· την τε των παθων εξαπτικην εξιν, μετα της περι τα 
καλα πωρωσεως απελαυνων της καρδιας.

Η τυχον λιθους μεν καλει, την περι τα καλα της ψυχης ραθυμιαν, 
ως  αρετων αναισθητουσης·  ξυλα δε,  την  περι  τα  κακα προθυμιαν· 
απερ παντα εξω της καρδιας των πιστων διωθουμενος ο Λογος, ου 
παυεται  ποιων  ειρηνην,  και  αποκαταλλασσων  εν  ενι  σωματι  των 
αρετων, τους τε μακραν και τους εγγυς, το μεσοτοιχον δηλον οτι του 
φραγμου καταλυων· λεγω δη την αμαρτιαν· και της γνωμης ακυρων, 
το  περι  κακιαν  χειρογραφον·  και  το  φρονημα  της  σαρκος, 
καθυποτασσων τω νομω του πνευματος. Τους μακραν γαρ εκαλεσεν, 
ως οιμαι, τας κατ’ αισθησιν κινησεις· μακραν κατα φυσιν ουσας, και 
ξενας πανταπασι του νομου του Θεου· εγγυς δε, τας νοερας της ψυχης 
ενεργειας,  ως  του  λογου κατ’  οικειωσιν  ουκ  ουσας μακραν·  ωσπερ 
συναπτει  μετα  την  καταλυσιν  του  σαρκικου  νομου,  κατα  τον  της 
αρετης  τροπον συνδεων αυτας  αλληλαις  τω πνευματι.  Μεσοτοιχον 
γαρ ως οιμαι, τον κατα φυσιν νομον του σωματος κεκληκε· προς τα 
παθη σχεσιν,  ηγουν την αμαρτιαν.  Μονη γαρ η προς τα παθη της 
ατιμιας  σχεσις,  του  νομου  της  φυσεως·  τουτεστι,  του  παθητου  της 
φυσεως μερους, φραγμος γινεται, της ψυχης το σωμα διατειχιζων, και 
του λογου των αρετων· την προς σαρκα δια μεσης ψυχης κατα την 
πραξιν μη συγχωρων γενεσθαι διαβασιν. Ο δε λογος παραγενομενος, 
και  τον  της  φυσεως  νομον,  ηγουν  το  της  φυσεως  παθητον 
καταπαλαισας,  την  εν  αυτω  των  παρα  φυσιν  παθων  σχεσιν 
κατηργησεν.

Ουτος εστιν ο Κυριος μου και ο Θεος μου Χριστος Ιησους, ον ως 
δρεπανον εωρακεν ο προφητης, εικοσι πηχεων το μηκος· περιεκτικος 
γαρ  πασης  της  επι  τοις  αισθητοις  εστιν  αισθητικης  ενεργειας·  και 



δεκα  πηχεων  το  πλατος·  οριστικος  γαρ  πασης  λογικης  υπαρχει 
κινησεως, ο εμος Θεος και Σωτηρ. Φασι γαρ το αριθμειν μονου κατα 
φυσιν ειναι του λογικου· παντος δε αριθμου περιοχη και τελος εστιν, η 
δεκας·  αρα  περιεκτικος  ου  μονον  αισθητικων  δυναμεων,  αλλα  και 
νοερων  ενεργειων  εστιν  ο  του  Θεου  (657)  Λογος·  ως  μη  μονον 
σωματων, αλλα και ασωματων δημιουργος. 

Δρεπανον  δε  προσηγορευθη  κατα  την  ορασιν,  ου  μονον  ως 
θεριζων  της  λογικης  φυσεως,  ην  αυτος  ουκ  εσπειρε,  κακιαν·  και 
συναγων, ην αυτος ου διεσκορπισε, φυσιν· αλλα και ως δρεπομενος, 
και εισω των θειων αποθηκων τους σωζομενους ποιουμενος. Προς δε, 
και ως ταις ενεργειαις των αρετων ευαφης, ταις πρακτικαις δυναμεσι 
της ψυχης συμφυομενος.

Ει  δε  τινι  πως δοκει,  προσωπων δυο  και  οικων τοσουτων ο  της 
Γραφης  εμφασιν  ποιεισθαι  λογος,  ων  εργαζεται  το  δρεπανον  την 
αναιρεσιν, φασκων, και εισελευσεται εις τον οικον του κλεπτου, και 
εις τον οικον του ομνυοντος επι τω ονοματι μου ψευδη· γνωμεν οτι τας 
δυο  γενικας,  και  πασων  περιεκτικας  ενεργειας  της  του  διαβολου 
πλανης,  αντι προσωπων δυο λαβων εσημανεν· ηγουν τους τροπους 
των ενεργειων· και τας δυο γενικας, και των λοιπων οριστικας περι 
την πλανην διαθεσεις της ανθρωποτητος, οικους δυο προσηγορευσεν 
ο  λογος.  Οιον,  ηνικα  μεν  δι’  απατης  δολω  συλων  την  περι  Θεον 
εμφυτον  γνωσιν  της  φυσεως,  ταυτην  ο  πονηρος  εις  εαυτον 
σφετεριζεται,  κλεπτης  εστιν,  εις  εαυτον  απο  του  Θεου  το  σεβας 
μεταφερειν  πειρωμενος·  απαγων  δηλον  οτι  των  εν  τοις  γεγονοσι 
πνευματικων  λογων  την  κατα  νουν  της  ψυχης  θεωριαν,  και  μονη 
περιεγραφων την νοεραν δυναμιν τη κατα την επιφανειαν προσοψει 
των αισθητων· οπηνικα δε δια των φυσικων αποχρωμενος κινηματων, 
προς τα παρα φυσιν σοφιστικως της ψυχης κατασυρη την πρακτικην 
δυναμιν,  και  δια  των νομιζομενων καλων τοις  χειροσι  πιθανως  δι’ 
ηδονης  προσηλωση ταυτης  την εφεσιν,  επι  τω ονοματι  του  Κυριου 
ομνυει  ψευδως,  προς  αλλα  παρ’  υποσχεσιν  αγων  την  πειθομενην 
ψυχην. Και εστι κλεπτης μεν, ως προς εαυτον συλων την γνωσιν της 
φυσεως·  οικιαν  εχων,  την  περι  την  αγνοιαν  των  πλανωμενων 
διαθεσιν.  Επιορκος  δε,  ως  το  πρακτικον  της  ψυχης  ματην 
διαπονεισθαι  πειθων  τοις  παρα  φυσιν·  οικιαν  εχων  την 
φιλαμαρτημονα της γνωμης των ανεχομενων διαθεσιν. 



Ουκουν κλεπτης,  ως εφην,  ο διαβολος,  την γνωσιν παρατρεπων 
της  φυσεως·  επιορκος  δε,  την  κατ’  αρετην  ενεργειαν  αυτης 
παραμειβων  της  πραξεως.  Οικια  δε  κλεπτου  καθεστηκεν,  η  τω 
πταιστω λογω της γνωσεως ενισχημενη διαθεσις· οικια δε επιορκου, η 
τω μυσει των παθων της ατιμιας πεποιωμενη διαθεσις· ασπερ ο του 
Θεου σωτηριος Λογος φιλανθρωπως εισδυς, ποιει κατοικητηριον Θεου 
δια  Πνευματος·  γνωσιν  αληθειας  αντι  πλανης  και  αγνωσιας·  και 
αρετην και δικαιοσυνην αντι κακιας και πονηριας δημιουργων· δι’ ων 
εν τοις αξιοις ποιειν πεφυκε την οικειαν εμφανειαν.

Τοιγαρουν  αντι  των  προσωπων,  τους  τροπους  της  διαφορου 
κακουργιας του ενος και του αυτου πονηρου διαβολου· και αντι των 
οικιων,  τας  προσφυεις  (650)  τοις  διαβολικοις  τροποις  των 
ενεργουμενων διαθεσεις κεκληκεν ο λογος.

Κλεπτης  δε  παλιν  εστιν,  ο  προς  απατην  των  ακουοντων 
τουςθειους δηθεν ασκουμενος λογους, ων ουκ επεγνω δια των εργων 
την δυναμιν· την ψιλην προφοραν δοξης εμποριαν ποιουμενος, και τω 
δια  γλωσσης  λογω,  τον  του  δικαιος  νομιζεσθαι  παρα  των 
ακροουμενων θηρωμενος επαινον. Και απλως ειπειν, ο τω λογω τον 
βιον αναρμοστον, και τη γνωσει την διαθεσιν της ψυχης αντικειμενην 
εχων,  κλεπτης  εστιν·  εκ  των  αλλοτριων  αγαθων,  ου  καλως 
διαφαινομενος· προς ον ο λογος εικοτως ερει, Τω δε αμαρτωλω ειπεν ο 
Θεος·  Ινα τι συ εκδιηγη τα δικαιωματα μου, και αντιλαμβανεις την 
διαθηκην μου δια στοματος σου;

Και παλιν κλεπτης εστιν, ο τοις φαινομενοις τροποις και ηθεσι, την 
μη  φαινομενην  συγκαλυπτων  της  ψυχης  κακουργιαν·  επιεικειας 
πλασμασι,  την  ενδον  επικαλυπτων  διαθεσιν·  και  κλεπτων  ωσπερ 
εκεινος  τη  προφορα των  λογων  της  γνωσεως,  την  των  ακουοντων 
διανοιαν· ουτω δη και αυτος τω τροπω της των ηθων υποκρισεως, των 
θεωμενων την αισθησιν· προς ον ομοιως ειρησεται το, Αισχυνθητε, οι 
ενδεδυμενοι ιματια αλλοτρια. Και το, Ανακαλυψει Κυριος το σχημα 
αυτων  εν  τη  ημερα  εκεινη.  Καθ’  εκαστην  γαρ  εν  τω  κρυπτω  της 
καρδιας εργαστηριω, ταυτα μοι λεγοντες ακουειν δοκω του Θεου, την 
ημεραν, ως επ’ αμφοιν διαρρηδην κατεγνωσμενος.

Επιορκος  δε  εστιν,  ηγουν  ομνυων  επι  τω  ονοματι  του  Κυριου 
ψευδως,  ο  επαγγελλομενος  τω  Θεω  τον  κατ’  αρετην  βιον,  και 
αλλοτρια παρα την υποσχεσιν της οικειας επαγγελιας  επιτηδευων· 
και την συνθηκην της ομολογιας του σεμνου βιου δια της αργιας των 



εντολων, οιος εγω, παραβαινων. Και συντομως ειπειν, ο κατα Θεον 
ζην  προελομενος,  και  μη  τελειως  τω  παροντι  βιω  νεκρουμενος, 
ψευστης  εστι  και  επιορκος·  ομοσας  μεν  τω  Θεω·  τουτεστιν, 
επαγγειλαμενος τον της εν τοις θειοις αγωσιν αμεμπτον δρομον· και 
μη πληρωσας, και δια τουτο μηδαμως επαινουμενος· Επαινεθησεται 
γαρ, φησι, πας ο ομνυων εν αυτω· τουτεστι, πας ο τω Θεω τον ενθεον 
επαγγειλαμενος  βιον,  και  δια  της  αληθειας  των  εργων  της 
δικαιοσυνης,  τους  ορκους  πληρων  της  καλης  υποσχεσεως.  Ει  δε 
παντως  επαινον  εχει  ο  των  οικειων  πληρωτης  επαγγελιων,  ως 
ομνυων τω Θεω και αληθευων· δηλον οτι ψογον εξει και ατιμιαν, ο 
των οικειων συνθηκων παραβατης γενομενος, ως ομοσας εν τω Θεω, 
και ψευσαμενος. 

Τουτων υπερχομενος ωσπερ οικιας τινας τας καρδιας, ηγουν την 
εκαστου διαθεσιν,  το  δρεπανον·  τουτεστιν,  ο  του Θεου και  Πατρος 
λογος,  ατε  δη  γνωσις  κατ’  ουσιαν  υπαρχων  και  αρετη·  συντελει 
παμπαν  αυτας,  τη  προς  το  κρειττον  μεταβολη  την  προτεραν  της 
εκαστου καρδιας διαφανιζων καταστασιν, και φερων εκατερον προς 
την του λειποντος αυτω καλου μετουσιαν· και ποιων τον μεν κλεπτην 
της γνωσεως, (661) εργατην αρετης ανεπαισχυντον· τον δε κλεπτην 
της των ηθων φαινομενης καταστολης, επιστημονα της κατα ψυχην 
κρυπτομενης  γεωργον  διαθεσεως·  τον  επιορκον  δε,  αληθη  των 
οικειων υποσχεσεων εργαζομενος φυλακα, τοις εργοις των εντολων 
τας οικειας επαγγελιας πιστουμενον.

ΣΧΟΛΙΑ
α΄. Fr. Βλεπε το μυστηριον· βλεπε την αγχονην των Φυσιθεσιτων· 

βλεπε του Ιταλου και του Νειλου τον θανατον.
β΄.  Ου  λεγομεν,  φησιν,  επι  Χριστου  διαφοραν  υποστασεων,  οτι 

Τριας  μεμενηκεν  η  Τριας,  και  σαρκωθεντος  του  Θεου  και  Λογου, 
προσθηκης  προσωπου  ου  προσγενομενης  τη  αγια  Τριαδι  δια  την 
σαρκωσιν. Λεγομεν δε φυσεων διαφοραν, ινα μη τω Λογω κατα την 
φυσιν ομοουσιον την σαρκα πρεσβευωμεν. 

γ΄.  Οτι  φυσεων  διαφοραν  ο  μη  λεγων,  φησιν,  ουκ  εχει  ποθεν 
πιστωσασθαι, την οτι γεγονε σαρξ ο Λογος διχα τροπης ομολογιαν, 
μη γινωσκων σωζομενον κατα την φυσιν τη μια του ενος Θεου και 
Χριστου  υποστασει  μετα  την  ενωσιν  το  προσλαβον  και  το 
προσειλημμενον.



δ΄. Πως δρεπανον ο Κυριος εστι, και τι το πλατος αυτου θεωρειται 
των πηχεων. 

ε΄. Πως αυτος παλιν ως δρεπανον εχει το μηκος εικοσι πηχεων.
στ΄. Δια τι πετομενον το δρεπανον ιδεν ο προφητης. 
ζ΄.  Η  πιστις  την  εις  Θεον  δια  της  ελπιδος  τελειαν  αγαπην 

συνιστησιν· η αγαθη συνειδησις, την εις τον πλησιον δια της φυλακης 
των  εντολων  αγαπης  υφιστησιν.  Η  γαρ  αγαθη  συνειδησις, 
παραβαθεισαν  εντολην  ουκ  εχει  κατηγορον·  ταυτας  δε  μονον  η 
καρδια πιστευεσθαι πεφυκε, των εφιεμενων της αληθους σωτηριας. 

η΄. Πως εστιν ο Κυριος αρα, και τινος αρα. 
θ΄. (664) Επειδη, φησι, προς την γην εσχεν την εφεσιν κινουμενην ο 

ανθρωπος, εις αυτην ωθειτε και μη θελων υπο του θανατου.
ι΄. Τι εστιν ο κλεπτης, και ο επιορκος. 
ια΄. Κλοπη εστι πονηρα, η δι’ απατης της φυσεως αλωσις. Θυσια 

εστιν, ην θυει τους υπ’ αυτου κλεπτομενους ο διαβολος, η κατα την 
ενθεον ζωην σφαγη της προαιρεσεως,  και  η κατ’  αυτην τελεια της 
μνημης  αναιρεσις.  Απωλεια  εστιν,  η  κατα  στερησιν  της  του  Θεου 
γνωσεως  επισυμβαινουσα  τοις  θυομενοις  αγνοια.  Δια  τουτο  γαρ 
κλεπτει συναρπαζων τον λογισμον, ινα της κατ’ αρετην και γνωσιν 
ζωης εργασηται στερησιν.

ιβ΄. Τις εστιν ο οικος του κλεπτου και του επιορκου.
ιγ΄.  Αιτιαν  του  ληστευειν  συγχωρηθηναι  τον  διαβολον, 

στοχαστικως ερει τις τυχον, το και τοις ανθρωποις δια πειρας αυτου 
γνωσθηναι την κακιαν, ινα μισηθη πλεον δεικνυμενος· και το πασιν 
αλληλων δειχθηναι τοις ανθρωποις δια της δοκιμασιας τας διαθεσεις, 
ινα  εκαστος  εαυτω  συμφυτον  επιφερηται  συνηγοριαν,  την  οικειαν 
συνειδησιν.  Ο γαρ Θεος ου δεεται  της κατα την πειραν μαθησεως, 
παντων εχων ουσιωδως, και προ της αυτων γενεσεως, την γνωσιν. 

ιδ΄. Τινα τα ξυλα, και τινες οι λιθοι. 
ιε΄.  Οτι  καταστροφη  του  οικου,  τουτεστι  του  κοσμου,  κατα  την 

πλανην δια της σαρκωσεως γεγονεν.
ιστ΄. Κατ’ αλλην θεωριαν των αυτων εκθεσις. 
ιζ΄. Αλλη περι των αυτων θεωρια. 
ιη΄. Ταυτην εθετο την θεωριαν τοις εμπαθεσιν αρμοδιον. Ο γαρ την 

παντελη  περι  το  καλον  ακινησιαν  νοσων,  περι  το  κακον  υπαρχει, 
παντως ευκινητος. Κατ’ αμφοτερα γαρ ακινητον υπαρχειν, αδυνατον.



ιθ΄. Συναπτομενη η κατ’ αισθησιν κινησις τη κατα νουν ενεργεια, 
ποιει την μετα γνωσεως αρετην. 

κ΄. Δια τι δρεπανον εκαλεσεν;
κα΄.  Οτι  συμφυρεται  ταις  πρακτικαις  της  ψυχης  δυναμεσιν  ο 

Λογος, ωσπερ το δρεπανον τη χειρι του θεριζοντος, προς αναιρεσιν 
παθων, και συγκομιδην αρετων.

κβ΄. Κλεπτης μεν, φησιν, εστιν ο διαβολος, ως αγνοιας· επιορκος 
δε, ως κακιας δημιουργος· εχων καθαπερ οικιας, του μεν αγνοουντος, 
την  πλανωμενην  διανοιαν·  του  δε  κακου,  την  φιλαμαρτημονα 
γνωμην.

κγ΄. Καλη θεωρια, και πανυ προσφορος ημιν, τοις νοθευουσι δια 
την κενοδοξιαν το κλεος της αρετης και της γνωσεως.

κδ΄.  Κλεπτης εστι,  φησι,  και  ο  την αρετων των ηθων απατηλην 
διαπλασιν  υποκρινομενος·  και  τω  φαινομενω  σχηματι,  την 
λανθανουσαν συγκαλυπτων της γνωμης πονηριαν.

κε΄. Ο κατα μονην την εν λογοις προφοραν γνωσιν υποκρινομενος, 
φησι, προς δοξαν ιδιαν την των ακουοντων κλεπτει διανοιαν· και ο 
τοις ηθεσι την (665) αρετην υποκρινομενος, προς δοξαν ιδιαν κλεπτει 
την  των  θεωμενων  ορασιν·  και  δι’  απατης  αμφοτεροι  κλεπτοντες 
πλανωσιν, ο μεν, διανοιαν ψυχης των ακοουντων· ο δε των θεωμενων 
σωματος αισθησιν.

κστ΄. Τι εστιν ο επιορκος.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΓ΄.
Εν τω αυτω προφητη γεγραπται παλιν· "Και ειπε προς με· Τι συ 
βλεπεις; Και ειπα· Εωρακα , και ιδου λυχνια χρυση ολη, και το 
λαμπαδιον επανω αυτης·  και  επτα λυχνοι  επανω αυτης,  και 
επτα  επαρυστριδες  τοις  λυχνοις  τοις  επανω  αυτης·  και  δυο 
ελαιαι επανω αυτης· μια εκ δεξιων του λαμπαδιου αυτης, και 
μια εξ ευωνυμων.  " Τις η λυχνια;  και δια τι  χρυση, και τι  το 
λαμπαδιον το  επανω αυτης;  τινες  οι  επτα επαρυστριδες  των 
επτα λυχνων; και τινες αι δυο ελαιαι; και δια τι εξ δεξιων και εξ 
ευωνυμων του λαμπαδιου;
Αποκρισις.
Την  πολυφωτον  και  υπερφαη  της  αγιας  Εκκλησιας 

μεγαλοπρεπειαν πορρωθεν τω προφητη συμβολικως προδιαγραφων ο 
λογος, ταυτην ουτως αυτω την ορασιν διεποικιλε· διδασκων, οιμαι, του 



κατ’  αυτην καινου μυστηριου την δυναμιν.  Λυχνια τοιγαρουν εστιν 
ολοχρυσος, η του Θεου πανευφημος Εκκλησια, καθαρα και αμιαντος, 
αχραντος τε και ακιβδηλος,  και  αμειωτος,  και  του αληθινου φωτος 
δεκτικη.  Φασι  γαρ  τον  ακιβδηλον  χρυσον,  μητε  μελενεσθαι 
καταχωννυμενον  ιω  τινι  και  διαφθειρεσθαι·  μητε  μην  μειουσθαι 
παντελως εκπυρουμενον· προς δε, και της οπτικης των ενατενιζοντων 
αυτω δυναμεως κατα τινα φυσικην ενεργειαν ειναι ρωστικον τε και 
ανανεωτικον.  Τοιαυτη δε και  η  του Θεου πανενδοξος Εκκλησια,  δι’ 
αυτων κατ’ αληθειαν των πραγματων υπαρχουσα πεφυκε, κατα του 
χρυσου  καθαρωτατην  φυσιν·  ακιβδηλος  μεν,  ως  μηδεν  εχουσα  το 
συνολον τω κατα την πιστιν μυστηριω της θεολογιας επιμικτον και 
αλλοτριον·  καθαρα  δε,  ως  τη  λαμπροτητι  των  αρετων  διαυγης  και 
επιδοξος· αμιαντος δε, ως μηδενι ρυπω μολυνομενη παθων· αχραντος 
δε,ως πασι τοις πονηροις ανεπαφος πνευμασι· μητε μην ταις υλικαις 
περιστασεσιν ιω τινι κακιας μελαινομενη [Fr. μολυνομενη]· αμειωτος 
δε και ανελαττωτος, ως μηδε τη καμινω των κατα καιρους διωγμων 
πυρουμενη,  και  ταις  αλλεπαλληλοις  των  αιρεσεων  επαναστασεσι 
βασανιζομενη,  κατα λογον η βιον,  ηγουν πιστιν και πολιτειαν,  την 
οιανουν  υφεσιν  δια  το  βαρος  των  πειρασμων  υπομενουσα·  διο  και 
πασης  κατα  την  χαριν  εστι  ρωστικη  διανοιας,  των  ευσεβως  αυτην 
κατανοουντων. Καλει μεν γαρ τους ασεβεις, παρεχομενη το φως της 
αληθους  γνωσεως·  συντηρει  δε  τους  των  κατ’  αυτην  μυστηριων 
φιλοθεαμονας,  απαθη  και  αρευματιστον  την  κορην  της  αυτων 
διανοιας (668) φυλαττουσα. Τους δε κατα τι σαλον υπομεμενηκοτας 
ανακαλειται,  και  τω  λογω  της  παρακλησεως  ανανεουται  την 
παθουσαν διανοιαν. Ουτως μεν εχουσαν την οραθεισαν τω προφητη 
λυχνιαν, κατα μιαν επιβολην δια των ειρημενων κατενοησαμεν.

Το  δε  λαμπαδιοντο  επανω  αυτης  εστι,  το  πατρικον  φως  και 
αληθινον,  ο φωτιζει  παντα ανθρωπον ερχομενον εις  τον κοσμον, ο 
Κυριος  ημων  Ιησους  Χριστος·  δια  την  προσληψιν  της  εξ  ημων  και 
ημετερας  σαρκος,  λαμπαδιον  και  γεγεννημενος  και 
προσηγορευμενος· ηγουν η κατα φυσιν του Θεου και Πατρος Σοφια 
και  Λογος·  ο  εν  τη  Εκκλησια  του  Θεου κηρυττομενος  τε  κατα την 
ευσεβη  πιστιν,  και  τω  βιω  τω  κατ’  αρετην  δια  της  των  εντολων 
φυλακης  υψουμενος  εν  τοις  εθνεσι  και  διαφαινομενος·  και  πασι 
λαμπων τοις εν τη οικια· λεγω δη τωδε τω κοσμω· καθα που φησιν 
αυτος ο Θεος και Λογος· Ουδεις απτει λυχνος, και τιθησιν αυτον υπο 



τον μοδιον· αλλ’ επι την λυχνιαν, και λαμπει πασι τοις εν τη οικια· 
λυχνον  εαυτον  δηλαδη  λεγων,  ως  κατα  φυσιν  Θεος  υπαρχων,  και 
σαρξ  κατ’  οικονομιαν  γενομενος·  οια  δη  φως  κατ’  ουσιαν,  λυχνου 
δικην απεριγραφως δια μεσης ψυχης, ως δια θρυαλλιδος το πυρ, τω 
της  σαρκος  οστρακω κρατουμενος·  οπερ  οιμαι  νοησας και  ο  μεγας 
Δαβιδ, λυχνον κεκληκε τον Κυριον,  φησας·  Λυχνος τοις ποσι μου ο 
νομος  σου,  και  φως  ταις  τριβοις  μου.  Σκοτους  γαρ αγνοιας  τε  και 
πονηριας λυτηριος ο εμος υπαρχει Σωτηρ και Θεος· διο και λυχνος τη 
Γραφη προσηγορευθη. Λυχνος γαρ, παρα το λυειν το νυχος λεγεται. 
Νυχος  δε  καλουσι  το  σκοτος  οι  περι  λογους  σπουδαζοντες.  Ος  δη 
μονος οια δη λυχνος τον ζοφον της αγνοιας και τον σκοτον της κακιας 
διαλυσας, πασιν οδος γεγονε σωτηριας· δι’ αρετης και γνωσεως προς 
τον Πατερα φερων τους αυτον ως δικαιοσυνης οδον δια των θειων 
εντολων οδευειν βουλομενους. Λυχνιαν δε την αγιαν Εκκλησιαν, εφ’ 
ης τω κηρυγματι λαμπων ο του Θεου Λογος, παντας τους εν τωδε τω 
κοσμω  ως  εν  οικια  τινι  τυγχανοντας  καταφωτιζει  ταις  ακτισι  της 
αληθειας, τας παντων διανοιας θειας πληρων επιγνωσεως.

Μοδιον  δε,  τω  της  συμβολικης  διαπλασεως  τροπω  κεκληκε  την 
συναγωγην των Ιουδαιων· ηγουν την σωματικην του νομου λατρειαν, 
τω παχει (669) των εν τω γραμματι συμβολων παντελως αδιαγνωστον 
εχουσαν το φως της εν νοημασιν αληθους επιγνωσεως· υφ’ ον μοδιον 
κρατεισθαι παντελως ο λογος ου βουλεται· το υψει επικεισθαι θελων, 
και  τω  μεγεθει  του  καλλους  της  Εκκλησιας.  Παντας  γαρ  αν,  τω 
γραμματι του νομου καθαπερ μοδιω κρατουμενος ο λογος, εστερησε 
φωτος αιδιου, μη διδους θεωριαν πνευματικην, τοις την αισθησιν ως 
απατηλην,  και  μονης  δεκτικην  της  απατης·  και  της  των  συμφυων 
σωματων  φθορας  υπαρχουσαν  μονης  αντιληπτικην,  εκδυσασθαι 
σπευδουσιν· αλλ’ επι την λυχνια, λεγω την Εκκλησιαν, ηγουν την εν 
πνευματι  λογικην λατρειαν,  ινα παντας  φωτιση·  διδασκων τους εν 
παντι τω κοσμω, λογω ζην μονω και πολιτευεσθαι· και τοσουτον εχειν 
περι  των  σωματων  την  μεριμναν,  οσον  δια  πολλης  φροντιδος  την 
προς  αυτα  σχεσιν  της  ψυχης  παντελως  διακοψαι·  και  μηδεμιαν 
διδοναι  το  συνολον  υλης  τη  ψυχη  φαντασιαν,  εργον  ποιεισθαι  και 
σπουδασμα· σβεσθεισης ηδη τω λογω, της κατ’ αρχας τον μεν λογον 
παρωσαμενης· την αλογιαν δε της ηδονης, οφεως δικην ερπηστικου, 
προσδεξαμενης αισθησεως·  καθ’  ης  ωρισθη δικαιως ο  θανατος,  ινα 
παυσηται τω διαβολω προς την ψυχην παρεχομενη την εισοδον. Μια 



γαρ υπαρχουσα κατα το γενος η αισθησις, πενταπλουται τοις ειδεσι, 
δια  της  καθ’  εκαστον  ειδος  αντιληπτικης  ενεργειας,  το  προσφυες 
αισθητον αντι Θεου στεργειν την πλανωμενην ψυχην αναπειθουσα. 
Διοπερ ο τω λογω σοφως επομενος, προ του βεβιασμενου και παρα 
γνωμην θανατου, θανατον της σαρκος εκουσιως καταψηφιζεται· τον 
προς αισθησιν της γνωμης παντελως ποιουμενος χωρισμον.

Ουκουν ο μονω τω γραμματι της Γραφης παρακαθημενος, μονην 
εχει την αισθησιν κρατουσαν της φυσεως· καθ’ ην η προς σαρκα της 
ψυχης  σχεσις  μονη  διαφαινεσθαι  πεφυκε.  Το  γαρ  γραμμα  μη 
νοουμενον  πνευματικως,  μονην  εχει  την  αισθησιν  περιγραφουσαν 
αυτου την εκφωνησιν, και μη συγχωρουσαν προς τον νουν διαβηναι 
των γεγραμμενων την δυναμιν. Ει δε προς μονην την αισθησιν εχει το 
γραμμα  την  οικειοτητα,  πας  ο  καθ’  ιστοριαν  μονην  Ιουδαικως  το 
γραμμα  δεχομενος,  κατα  σαρκα  ζη,  της  αμαρτιας  καθ’  εκαστην 
ημεραν,  δια  την  ζωσαν  αισθησιν,  γνωμικως  αποθνησκων  τον 
θανατον·  μη  δυναμενος  πνευματι  τας  πραξεις  θανατωσαι  του 
σωματος, ινα ζη την εν πνευματι μακαριαν ζωην. Ει γαρ κατα σαρκα 
ζητε, μελλετε αποθνησκειν, φησιν ο θειος Αποστολος· ει δε πνευματι 
τας πραξεις του σωματος θανατουτε, ζησεσθε. Μη τοινυν τον λυχνον, 
ηγουν το φωτιστικον της γνωσεως λογον, αναπτοντες,  δια θεωριας 
και  πραξεως  υπο  τον  μοδιον  θησωμεν·  ινα  μη  κατακριθωμεν,  ως 
περιγραφοντες  τω  γραμματι  την  της  σοφιας  απερινοητον  δυναμιν· 
αλλ’  επι  την  λυχνιαν,  λεγω  την  αγιαν  Εκκλησιαν,  εν  τω  υψει  της 
αληθους θεωριας, πασι το φως των θειων δογματων πυρσευουσαν.

(672)  Ταυτην  τυχον  την  αγιαν  Εκκλησιαν  και  ο  νομος  τυπικως 
προκαταγγελλων,  λυχνιαν  χρυσην  ολην  αυτην,  και  τορευτην 
γενεσθαι προσεταξε· το μεν, ως μηδεν διακενον εχουσαν, και της του 
λογου  δυναμεως  αμοιρον·  το  δε,  ως  των  υλικων  παντων 
περιττωματων παντελως απεξεσμενην, και μηδεν επιγειον εχουσαν. 
Ηνπερ  μετα  τινος  εξαλλαγης  θαυμαστως  διαθρησας  ο  μεγας 
Ζαχαριας,  φησι προς τω λαμπαδιω· Και επτα λυχνοι επανω αυτης. 
Τους επτα λυχνους ενταυθα καθ’ ετερον τροπον εκληπτεον ημιν, παρ’ 
ον ηδη τον εν τω Ευαγγελιω λυχνον προλαβων εξεδωκεν ο λογος. Ου 
γαρ παντες τε και παντα τα την αυτην εκφωνησιν εχοντα, καθ’ ενα 
και  τον  αυτον  παντως  νοηθησεται  τροπον·  αλλ’  εκαστον  των 
λεγομενων  προς  την  υποκειμενην  δηλον  οτι  τω  τοπω  της  αγιας 



Γραφης  δυναμιν  νοητεον,  ει  μελλοιμεν  ορθως  του  σκοπου  των 
γεγραμμενων καταστοχαζεσθαι.

Λυχνους  ουν  ενταυθα  φαναι  την  αγιαν  Γραφην  υπονοω,  τας 
ενεργειας  του  αγιου  Πνευματος·  ηγουν χαρισματα του  Πνευματος, 
απερ δωρεισθαι τη Εκκλησια πεφυκεν ο Λογος, ως κεφαλη του παντος 
σωματος.  Και  επαναπαυσεται  γαρ  επ’  αυτον,  φησι,  Πνευμα  Θεου, 
πνευμα  σοφιας  και  συνεσεως,  πνευμα  βουλης  και  ισχυος,  πνευμα 
γνωσεως και ευσεβειας·  εμπλησει αυτον πνευμα φοβου Θεου. Η δε 
της Εκκλησιας κεφαλη κατα την επινοιαν της ανθρωποτητος εστιν ο 
Χριστος. Αρα τη Εκκλησια δεδωρηται ο κατα φυσιν εχων το Πνευμα, 
τας ενεργειας του Πνευματος, ως Θεος. Εμοι γαρ ο Λογος γενομενος 
ανθρωπος, εμοι και την ολην πραγματευεται σωτηριαν· δια των εμων 
εμοι τα οικεια αυτω κατα φυσιν αντιδους· δι’ ον και ανθρωπος γεγονε· 
και  ως  λαμβανων  δι’  εμε,  ποιειται  των  οικειων  την  εκφανσιν·  και 
εαυτω μεν την εμην ως φιλανθρωπος λογιζομενος χαριν· εμοι δε την 
οικειαν αυτου κατα φυσιν κατορθωματων επιγραφομενος δυναμιν· δι’ 
ον και νυν λαμβανειν λεγεται,  το φυσει προσον αναρχως και υπερ 
λογον. Το γαρ Πνευμα το αγιον ωσπερ φυσει κατ’ ουσιαν υπαρχει του 
Θεου και Πατρος, ουτως και του Υιου φυσει κατ’ ουσιαν εστιν, ως εκ 
του  Πατρος  ουσιωδως,  δι’  Υιου  γεννηθεντος,  αφραστως 
εκπορευομενον·  και  τη  λυχνια,  τουτεστι  τη  Εκκλησια,  καθαπερ 
λυχνους τας οικειας ενεργειας δωρουμενον.  Λυχνου γαρ τροπον το 
σκοτος  λυοντος,  πασα  του  Πνευματος  ενεργεια  την  πολυτροπον 
γενεσιν  της  αμαρτιας  εξωθεισθαι  της  Εκκλησιας  και  επελαυνειν 
πεφυκε. Ποιειται γαρ η μεν σοφια, της ανοιας αναιρεσιν· η δε συνεσις, 
της  ανεπιγνωμοσυνης  αφαιρεσιν·  η  δε  βουλη,  της  αδιακρισιας 
καταργησιν·  η  δε  ισχυς,  της  ασθενειας  εξηλωσιν·  η  δε  γνωσις,  της 
αγνωσιας αφανισμον· η δε ευσεβεια, της ασεβειας, και της επ’ αυτη 
των ενεργειων φαυλοτητος διωγμον· ο δε φοβος, της καταφρονησεως 
απελαυνει την πωρωσιν. Φως γαρ ου μονον τα προσταγματα, αλλα 
και τα ενεργηματα τυγχανει του Πνευματος.

(673) Λυχνοι δε παλιν τυγχανουσι, παντι τω βιω δια της Εκκλησιας 
το φως της σωτηριας πυρσευοντες, και οι συμπληρουντες βαθμοι την 
κατ’ αυτην ευκοσμια. Οιον, ο σοφος των θειων και υψηλων δογματων 
και μυστηριων διδασκαλος,  λυχνος εστιν, εκκαλυπτων τα τεως τοις 
πολλοις μη φαινομενα. Ο μετα συνεσεως και επιστημης κατακουων 
της εν τοις τελειοις λαλουμενης σοφιας, αλλος υπαρχει λυχνος, ως 



συνετος  ακροατης,  φυλαττων  εν  εαυτω  της  των  λαλουμενων 
αληθειας  το  φως.  Ο  δε  μετα  βουλης  διακρινων  αρμοδιους  τοις 
πραγμασι τους καιρους, και τοις λογοις τους επιβαλλοντας τροπους 
επινοων,  και  μη  συγχωρων  αλληλοις  απροσφορως  εμπεσοντας 
συγχεισθαι,  και  ουτος  ως  θαυμαστος  συμβουλος,  αλλος  υπαρχων 
δεδεικται  λυχνος.  Ο  δε  τας  προσβολας  των  ακουσιων  πειρασμων, 
κατα τον μακαριον Ιωβ και τους γενναιους μαρτυρας, ακατασειστω 
φερων τω φρονηματι, λυχνος εστιν ισχυρος, ακατασβεστον και αυτος 
φυλαττων  το  φως  της  σωτηριας,  εν  τω  τροπω  της  κατ’  ανδρειαν 
υπομονης φυλαττομενον, ως τον Κυριον ισχυν εχων και υμνησιν. Ο δε 
γινωσκων  του  πονηρου  τα  μηχανηματα,  και  τας  συπλοκας  των 
αφανων  πολεμων  ουκ  αγνοων·  και  ουτος  τω  φωτι  της  γνωσεως 
περιλαμπομενος,  αλλος  πεφυκε  λυχνος,  τω  μεγαλω  Αποστολω 
προσηκοντως φθεγγομενος· Ου γαρ αυτου τα νοηματα αγνοουμεν. Ο 
δε τον κατ’ εντολην βιον ευσεβως τοις τροποις πιστουμενος. Ο δε τη 
προσδοκια της κρισεως,  τοις παθεσι προς την ψυχην δι’ εγκρατειας 
αποτειχισας την εισοδον, αλλος γεγονε λυχνος· δια σπουδης τω φοβω 
του Θεου τας επιτριβεισας αυτω των παθων κηλιδας εκκαθαιρομενος· 
και την των παρα φυσιν αποβολη μολυσμων, διαυγη και λαμπρον τον 
βιον ποιουμενος. 

Την μεν ουν καθαρσιν τοις αξιοις της των αρετων καθαροτητος, 
δια φοβου και ευσεβειας και γνωσεως ποιειται το Πνευμα το αγιον· 
τον δε φωτισμον, της των οντων καθ’ ους υπαρχουσι λογους γνωσεως, 
δι’ ισχυος, και βουλης, και συνεσεως δωρειται τοις αξιοις φωτος· την 
δε τελειοτητα, δια της παμφαους και απλης και ολοσχερους σοφιας 
χαριζεται τοις αξιοις θεωσεως, προς την των οντων αιτιαν αναμεσως 
αυτους αναγων κατα παντα τροπον, ως εστιν ανθρωπω δυνατον, εκ 
μονων των θειων της αγαθοτητος ιδιωματων γνωριζομενους· καθ’ ην 
εκ Θεου μεν εαυτους· εξ εαυτων δε γινωσκοντες τον Θεον, ουκ οντος 
τινος μεσου του διατειχιζοντος· σοφιας γαρ προς Θεον μεσον ουδεν· 
την  αναλλοιωτον  εξουσιν  ατρεψιαν,  των  μεσων  αυτοις  παντων 
ολικως  διαβαθεντων,  εν  οις  υπηρχεν  ο  περι  την  γνωσιν  ποτε  του 
σφαλλεσθαι κινδυνος· και προς αυτην την απειρον και επαπειρον, και 
απειρακις  απειρως  κατα  φυσιν  επεκεινα  παντων  ακροτητα  δι’ 
αφασιας,  (676)  αρρητου  τε  σιγης  και  αγνωσιας,  αφθεγκτως  τε  και 
απερινοητως αναχθεισι κατα την χαριν.



Και επτα επαρυστριδες τοις επτα λυχνοις τοις επανω αυτης. Ο μεν 
δη  περι  των  λυχνων,  ως  κατ’  εμε  φαναι,  κατα  δυο  επιβολας, 
αποδεδοται της θεωριας ο λογος·  ο δε των επαρυστριδων, εντευθεν 
αρχθησεται. Φασιν ουν ειναι την επαρυστριδα, σκευος τι σκυφοειδες, 
εν  ω  το  τοις  λυχνοις  επιχεομενον  οι  ανθρωποι  βαλλειν  ειωθασιν 
ελαιον, προς αποτροφην του φωτος και συντηρησιν. Ουκουν κατα τον 
της  αναγωγης  λογον,  επαρυστριδες  εισι  των  επτα  λυχνων  της 
οραθεισης  λυχνιας,  αι  δεκτικαι  των  διατρεφοντων  τε  και 
συντηρουντων  τους  επτα  λυχνους,  ηγουν  τας  ενεργειας  του 
Πνευματος,  διαφορων  λογων  τε  και  τροπων  και  ηθων υπαρχουσιν 
εξεις  τε  και  διαθεσεις,  των  ειληφοτων  εν  τη  Εκκλησια  την  των 
χαρισματων διαιρεσιν. Ως γαρ ελαιου χωρις ασβεστον διατηρηθειναι 
λυχνον  αμηχανον·  ουτως  εξεως  χωρις,  προσφοροις,  και  λογοις  και 
τροποις, και ηθεσι, νοημασι τε αυ και λογισμοις καθηκουσι τα καλα 
διατρεφουσης,  ασβεστον  διαφυλαχθηναι  το  φως  των  χαρισματων 
αμηχανον.  Παν  γαρ  χαρισμα  πνευματικον,  προσφυους  χρηζει  της 
εξεως,  απαυστως  επιχεουσης  αυτω καθαπερ  ελαιον,  την  υλην  την 
νοεραν· ινα διαμεινη κατα την εξιν του δεξαμενου κρατουμενον.

Επαρυστριδες  ουν  των επτα λυχνων της  λυχνιας,  αι  προσφοροι 
των θειων χαρισματων της αγιας Εκκησιας υπαρχουσιν εξεις· αφ’ ων, 
ως  εκ  τινων  αγγειων,  κατα  τας  εν  τω  Ευαγγελιω  φρονιμους 
παρθενους,  ταις  λαμπασι  των  χαρισματων  επιχεουσι,  το  της 
αγαλλιασεως ελαιον,  οι σοφοι των δεδομενων καλων και αγρυπνοι 
φυλακες.

Και δυο ελαιαι επανω αυτης· μια εκ δεξιων του λαμπαδιου αυτης, 
και  μια  εξ  ευωνυμων.  Καλως  και  πανυ  γε  προσφυως,  ολην  προς 
εαυτον νευουσαν ομαλως την ορασιν διεσκευασεν ο λογος. Ειπων γαρ 
λυχνιαν, και λαμπαδιον, και λυχνους, και επαρυστριδας, επηγαγε και 
ελαιας δυο. Εδει γαρ αληθως τω φωτι συνεπινοηθηναι φυσικως την 
γεννητικην της το φως συντηρουσης δυναμεως αιτιαν, ινα μη το φως 
απογενηται της λυχνιας δι’ ατροφιαν σβεννυμενον. Αι δυο τοιγαρουν 
ελαιαι της χρυσης λυχνιας, τουτεστι, της αγιας καθολικης Εκκλησιας, 
αι δυο Διαθηκαι τυγχανουσιν· αφ’ ων ως εξ ελαιων τινων εκπιεζομενη 
δι’ ευσεβους ζητησεως και ερευνης, εκδιδοται καθαπερ ελαιον, η το 
φως των θειων χαρισματων εκτρεφουσα δυναμις των νοηματων· ης 
[marg. δυναμεως δηλονοτι] κατ’ αναλογιαν της οικειας, δυναμεως η 
του  καθ’  εκαστον  εξις  πληρουμενη,  το  φως  ασβεστον  της 



αναλογουσης αυτω διαφυλαττει χαριτος· καθαπερ ελαιω, τοις εκ των 
Γραφων  νοημασι  συντηρουμενον.  Ως  γαρ  ελαιας  χωρις  ουκ  εστιν 
ουδαμως ευρειν φυσει κατ’ αληθειαν γνησιον (677) ελαιον· αγγους δε 
διχα, κρατεισθαι του δεχομενου το ελαιον ου δυνατον· ελαιω δε μη 
τρεφομενον, σβεννυται παντως το λυχναιον φως·  ουτως των αγιων 
Γραφων  χωρις  ουκ  εστιν  κατ’  αληθειαν  δυναμις  νοηματων 
θεοπρεπης·  εξεως  δε  διχα  καθαπερ  αγγους  νοηματων  δεκτικης, 
ουδαμως αν συσταιη νοημα θειον· θειοις δε νοημασι μη τρεφομενον 
το φως της εν τοις χαρισμασι γνωσεως, ασβεστον ου συντηρειται τοις 
εχουσιν.

Ουκουν καλως την ορασιν αναγων προς θεωριαν πνευματικην, ο 
λογος παρεικασε· την μεν λυχνιαν, τη Εκκλησια· το δε λαμπαδιον τω 
σαρκωθεντι  Θεω,  και  την  ημετεραν  φυσιν  ατρεπτως  εαυτω  καθ’ 
υποστασιν  περιθεμενω·  τους  δε  λυχνους  τους  επτα,  τοις  του 
Πνευματος  χαρισμασιν,  ηγουν  ενεργειαις,  ως  ο  μεγας  απεδειξε 
σαφως Ησαιας· τας δε των λυχνων επαρυστριδας, ταις δεκτικαις των 
θειων  της  Γραφης  νοηματων  εξεσι,  των  δεξαμενων  τα  θεια 
χαρισματα· τας δε δυο ελαιας, ταις δυσι Διαθηκαις, εξ ων η των θειων 
νοηματων ενεργουμενη σοφως εκδιδοσθαι πεφυκε δυναμις· δι’ ης το 
φως των θειων μυστηριων ασβεστον συντηρειται τρεφομενον.

Και  μια,  φησιν,  εκδεξιων  του  λαμπαδιου  αυτης,  και  μια  εξ 
ευωνυμων. Δεξιαν οιμαι λεγειν τον προφητην,  το πνευματικωτερον 
του  λογου  μερος·  ευωνυμον  δε,  το  σωματικωτερον.  Ει  δε  το 
σωματικωτερον  του  λογου  μερος  δηλοι  το  αριστερον·  το  δε 
πνευματικωτερον μερος σημαινει το δεξιον· την Παλαιαν Διαθηκην 
την εξ ευωνυμων ελαιαν υπολαμβανω σημαινειν, ως της πρακτικης 
μαλλον  προνοουμενην  φιλοσοφιας·  την  εκ  δεξιων  δε,  την  Νεαν 
Διαθηκην, ως καινου μυστηριου διδασκαλον, και της εν εκαστω των 
πιστων θεωρητικης εξεως ποιητικην. Η μεν γαρ αρετης τροπους· η δε, 
γνωσεως λογους παρεχεται, τοις τα θεια φιλοσοφουσι. Και η μεν, της 
των ορωμενων ομιχλης υφαρπαζουσα, προς το συγγενες αναγει τον 
νουν,  πασης  καθαρον  υλικης  φαντασιας  γεγενημενον·  η  δε,  της 
υλικης  προσπαθειας  αυτον  αποκαθαιρει,  τω  της  ανδρειας  τονω 
καθαπερ σφυρα τινι, τους προς το σωμα της γνωμης κατα την σχεσιν 
εκκρουομενον ηλους. Και η μεν Παλαια, σωμα προς ψυχην λογισθεν 
δια  μεσων  διαβιβαζει  [Fr.  αναβιβαζει]  των  αρετων,  κωλυουσα  του 
προς  σωμα  τον  νουν  καταβιβαζεσθαι·  η  δε  Νεα  προς  τον  Θεον 



αναβιβαζει,  τω  πυρι  της  αγαπης  πυρουμενον.  Και  η  μεν,  ταυτον 
εργαζεται τω νοι το σωμα κατα την θεσει κινησιν· η δε ταυτον τω Θεω 
τον νουν αποτελει κατα την εξιν της χαριτος· τοσαυτην εχοντα προς 
τον Θεον την εμφερειαν, ωστε δι’ αυτου τον Θεον γνωριζεσθαι· τον εξ 
εαυτου κατα φυσιν ουδαμως το παραπαν ουδενι γινωσκομενον, ως εκ 
τινος εικονος αρχετυπον.

Ταυτα μεν ωδε κατα τουτον εχετω τον τροπον. Ει δε βουλεται τις 
και  εις  τον  καθ’  εκαστον  ανθρωπον  λαμβανειν  των  ειρημενων 
δυναμιν,  ουκ  απορησει  παντως  καλων  και  ευσεβων  θεωρηματων. 
Λυχνιαν γαρ δυνησεται νοειν την εκαστου ψυχην· (680) χρυσην ολην, 
ως κατα φυσιν νοεραν τε και λογικην· αφθαρτον τε και αθανατον· και 
τω βασιλικωτατω κρατει της αυτεξουσιοτητος τετιμημενην· εχουσαν 
εφ’ εαυτης το λαμπαδιον της πιστεως, ηγουν τον σαρκα γενομενον 
Λογον  πιστευομενον  αυτη  βεβαιως,  και  αληθως  υπ’  αυτης 
λατρευομενον· εφ’ ην ο λυχνος του λογου της γνωσεως αναπτομενος 
τιθεται, κατα την αυτου του Θεου και Λογου διδαχην και παραινεσιν. 
Φησιν γαρ· Ουδεις απτει λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον· 
αλλ’ επι την λυχνιαν, και λαμπει πασι τοις εν τω οικω· λυχνον λεγων 
τυχον, τον κατα πραξιν εν πνευματι της γνωσεως λογον· ηγουν τον 
νομον  του  πνευματος·  μοδιον  δε,  το  χοικον  φρονημα  της  σαρκος, 
ηγουν τον εμπαθη νομον του σωματος· υφ’ ον ου δει ποιεισθαι τον 
νομον της χαριτος· αλλ’ επι την ψυχην· την οντως χρυσην λυχνιαν· 
ινα  λαμπων  ταις  αστραπαις  των  εργων  της  δικαιοσυνης  και  των 
σοφων νοηματων, πασι τοις εν τη οικια, τουτεστιν, Εκκλησια, η τωδε 
τω κοσμω, μιμητας του καλου τους θεωμενους καθιστησι· δοξαζοντας 
και αυτους δια των εργων της αρετης, αλλ’ ου ψιλη προφορα λογων, 
τον εν ουρανοις Πατερα, τουτεστι τον Θεον, τον εν τοις υψωμασι των 
μυστικων  θεωρηματων  της  γνωσεως,  την  των  κατα  την  αρετην 
φαινομενων  εργων  της  δικαιοσυνης  εν  τοις  αγιοις  γεννωντα 
μεγαλοπρεπειαν.  Οπως  ιδωσιν  υμων  τα  καλα  εργα,  φησι,  και 
δοξασωσι τον Πατερα υμων τον εν ουρανοις.

Ουτω μεν ουν νοησει, κατα τον αποδοθεντα τροπον την οραθεισαν 
λυχνιαν και το λαμπαδιον· τους επτα δε λυχνους εκδεξεται, την των 
διαφορων  χαρισματων  του  Πνευματος  ειναι  διαιρεσιν,  κατα  την 
προαποδοθεισαν  εξηγησιν,  ην  μυστικως  επιλαμπειν  και 
επαναπαυεσθαι  τω  κατα  Χριστον  δι’  αρετης  τελειουμενω  και 
γνωσεως· επειδη Χριστον οιδεν ο λογος τον ζωντα κατα Χριστον, και 



τοις  αυτοις  τροποις  και  λογοις,  καθως  εστιν  ανθρωπω  θεμιτον, 
διαφαινομενον· οια δη και αυτον εχοντα σοφιαν τε συνεσιν βουλην τε 
και  ισχυν,  και  γνωσιν,  και  ευσεβειαν,  και  φοβον,  δι’  ων,  ως  δι’ 
οφθαλμων νοητων επιβλεπειν λεγεται  πασαν της εκαστου καρδιας 
την  γην  ο  Θεος.  Επτα γαρ εισιν  ουτοι  οφθαλμοι  Κυριου,  φησιν,  οι 
επιβλεποντες επι πασαν την γην.

Και  επτα  επαρυστριδες  τοις  λυχνοις  τοις  επανω  αυτης. 
Επαρυστριδες εισιν, αι κατα πραξιν και θεωριαν εξεις, των αξιων της 
εν  τοις  θειοις  χαρισμασι  διαιρεσεως·  αφ’  ων,  ως  εξ  αγγειων  τινων 
επιχεοντες καθαπερ ελαιον των μυστικων νοηματων την δυναμιν, το 
φως χαρισματων του Πνευματος φυλαττουσιν ασβεστον.

Τας δε δυο ελαιας νοησει, καθως προεφην, τας δυο Διαθηκας· την 
μεν  Παλαιαν,  εξ  ευωνυμων  του  λαμπαδιου·  την  τω  γνωστικω  της 
ψυχης, ηγουν θεωρητικω, καθαπερ ελαιον γεννωσαν τους (681) κατα 
την  πραξιν  τροπους  των  αρετων·  την  δε  νεαν  εκ  δεξιων,  την  τω 
παθητικω  της  ψυχης,  ηγουν  πρακτικω  καθαπερ  ελαιον  αενναως 
γεννωσαν  τους  κατα  την  θεωριαν  πνευματικους  λογους  των 
γνωσεων· ινα δι’ αμφοιν καλως κατακριβωθη το της σωτηριας ημων 
μυστηριον· επιδειξιν μεν λογου, τον βιον· δοξαν δε βιου, τον λογον 
ποιουμενον·  και  την  μεν  πραξιν  θεωριαν  ενεργουμενην·  την  δε 
θεωριαν,  πραξιν  μυσταγωγουμενην·  και  συντομως  ειπειν,  την  μεν 
αρετην  φανερωσιν  γνωσεως·  την  δε  γνωσιν,  αρετης  συντηρητικην 
εργαζομενον δυναμιν· και δι’ αμφοιν, αρετης λεγω και γνωσεως, μιαν 
σοφιαν συνισταμενην επιδεικνυμενον· ινα γνωμεν, οτι συμφωνουσιν 
αλληλαις δια παντων αι δυο Διαθηκαι, κατα την χαριν πλεον εις ενος 
μυστηριου συμπληρωσιν, η οσον ψυχη και σωμα εις ενος ανθρωπου 
γενεσιν, κατα την συνθεσιν αλληλοις συμβαινουσιν.

Ει δε τις, ταις κατα νουν θεωριαις φιλοτιμουμενος, εκλαβων ειποι, 
τας δυο ελαιας ειναι τους δυο νομους, τον τε φυσικον λεγω και τον 
πνευματικον·  ουκ  εξω  βεβηκε  της  αληθειας.  Ο  μεν  γαρ  φυσικος 
νομος,  ως εξ  αριστερων του λαμπαδιου,  τουτεστι  του σαρκωθεντος 
Θεου  Λογου,  δια  της  συγγενους  αισθησεως  τους  εν  τοις  αισθητοις 
προς αρετην τροπους νοηθησεται τω λογω προσαγων· ο δε νοερος, 
ηγουν πνευματικος εκ δεξιων, δια της συγγενους νοησεως τους εν τοις 
ουσι προς γνωσιν πνευματικην λογους αναλεγομενος· δι’ ων [marg. 
δυο  νομων  δηλονοτι]  τας  διαφορους  εξεις  των  πνευματικων 
χαρισματων  καθαπερ  λυχνων  επαρυστριδας,  πρακτικων  και 



γνωστικων  θεωρηματων  πληρωσαντες,  ασβεστον  το  φως  της 
αληθεαις φυλαττομεν.

Γνωστικωτερον  δε  τυχον  ο  τοπος  ουτος  της  Γραφης 
κατανοουμενος, δια των δυο ελαιων των εκ δεξιων του λαμπαδιου, και 
εξ ευωνυμων, την προνοιαν δηλοι και την κρισιν· ων εστηκε μεσος ως 
επι λυχνιας χρυσης, της αγιας καθολικης Εκκλησιας·  ητοι του καθ’ 
εκαστον αγιου ψυχης, πασιν πυρσευων της αληθειας το φως, ο το παν 
ως  Θεος  περιεχων  Λογος·  και  τους  κατα  προνοιαν  και  κρισιν 
αληθινους και γενικωτατους της των οντων συνοχης αποκαλυπτων 
λογους·  καθ’  ους,  το  προ  παντων  των  αιωνων  προωρισμενον,  επ’ 
εσχατων δε των χρονων επιτελεσθεν της σωτηριας ημων μυστηριον 
συνεστηκεν·  ων,  την μεν προνοιαν,  καθαπερ ελαιαν εκ δεξιων του 
λαμπαδιου τυγχανουσαν, εν τω αφραστω τροπω της του Λογου προς 
την λογικως εψυχωμενην σαρκα καθ’ υποστασιν ενωσεως, δια μονης 
καθορωμεν της πιστεως· την δε κρισιν εξ ευωνυμων υπαρχουσαν, εν 
τω  μυστηριω  των  υπερ  ημων  σαρκωθεντος  Θεου  ζωοποιων 
παθηματων  αρρητως  κατανοουμεν.  Το  μεν  γαρ  ως  αγαθος 
προηγουμενως κατα θελησιν γεγονεν, οια δη φυσει παντων υπαρχων 
Σωτηρ·  το  δε,  καθ’  εκουσιον  ανοχην  εφεπομενως  υπεμεινεν,  ως 
Λυτρωτης.  Ου  γαρ  ινα  παθη  προηγουμενως  ο  Θεος  γεγονεν 
ανθρωπος· αλλ’ ινα τον ανθρωπον σωση δια παθηματων· υφ’ α, δια 
την παραβασιν (684) της θειας εντολης, εαυτον ο κατ’ αρχας απαθης 
υπαρχων, πεποιηκεν ανθρωπος.

Δεξιον ουν το κατα προνοιαν της του Λογου σαρκωσεως υπαρχει 
μυστηριον,  ως ενεργητικον της υπερ φυσιν χαριτι  προ των αιωνων 
προωρισθεισης των σωζομενων θεωσεως· ης ουδεις το παραπαν κατα 
φυσιν των οντων εφικεσθαι δυνησεται λογος· ευωνυμον δε, το κατα 
κρισιν  του  ζωοποιου  παθους  του  κατα  σαρκα  παθειν  βουληθεντος 
Θεου,  σαφως  υπαρχει  μυστηριον·  ως  ενεργητικον  μεν  της  των 
επεισαχθεντων  εκ  της  παρακοης  τη  φυσει  παρα  φυσιν  παντων 
ιδιωματων και κινηματων παντελους αναιρεσεως·  ποιητικον δε,  της 
των προηγουμενως κατα φυσιν απαντων ιδιωματων τε και κινηματων 
ανελλιπους αποκαταστασεως· καθ’ ην ουδεις το παραπαν των οντων 
κιβδηλος ευρεθησεται  λογος·  εξ ων,  προνοιας τε φημι  και κρισεως, 
ηγουν σαρκωσεως τε και παθους, δια το στερρον τε και καθαρον και 
αδιαφθορον της κατα την πραξιν ανδρικης αρετης και ατρεψιας, δια 
τε το διαφανες και λαμπρον της μυστικης θεωριας και γνωσεως, ως εκ 



μεσου δυο χαλκων ορεων εκβεβηκεν ιππειων αρματων δικην, η αγια 
τετρας των Ευαγγελιων, των πασαν διειληφοτων και περιοδευσαντων 
την γην, και την πληγην της παραβασεως του Αδαμ ιασαμενων, και 
αναπαυσαντων το Πνευμα του Θεου δια πιστεως,  και της επ’ αυτη 
κατα τον βιον καλης πολειτειας· (685) εν γη Βορρα, τουτεστιν εν τοις 
εθνεσιν,  εν οις ο ζοφος εκρατει  της αγνοιας,  και της αμαρτιας την 
φυσιν ετυραννει το σκοτος.

Η παλιν η τοις αγιοις Ευαγγελιοις των τεσσαρων γενικων αρετων 
ισαριθμος δυναμις, πασαν διαλαβουσα καθαπερ γην των πιστων την 
καρδιαν,  και  περιοδευσασα την εγγενομενην αυτοις  εκ των παθων 
της ατιμιας πληγην· και αναπαυσασα το Πνευμα του Θεου δια της 
πρακτικης  των  εντολων  ενεργειας,  εν  γη  βορρα,  τουτεστιν,  εν  τη 
σαρκι, δια των εργων της δικαιοσυνης φαινομενον δειξασα τον νομον 
του πνευματος.

Η παλιν τας δυο ελαιας νοητεον, την θεωριαν και την πραξιν· ων, 
της  μεν  θεωριας,  η  κατα  σαρκωσιν  προνοια  διδωσι  φαινεσθαι  τον 
λογον· της δε πραξεως, η κατα το παθος κρισις διδωσιν ενεργεισθαι 
τον τροπον· ως της μεν κατα ψυχην εκ δεξιων ουσης του Λογου· της δε 
κατα σωμα εξ ευωνυμων υπαρχουσης· και της μεν, τον νουν προς την 
του Θεου καλουσης  συγγενειαν·  της  δε,  τω πνευματι  την αισθησιν 
αγιαζουσης, και των παθων αυτης τους τυπους αφαιρουμενης.

Η παλιν, πιστιν και αγαθην συνειδησιν τας δυο νοητεον ελαιας, 
ων  εστηκε  μεσος  ο  Λογος·  κατα  μεν  την  πιστιν,  ορθως  παρα  των 
πιστων προσκυνουμενος· κατα δε την αγαθην συνειδησιν, δια της εις 
αλληλους ευαρεστησεως, ευσεβως λατρευομενος.

Η τους δυο λαους, τον εξ εθνων λεγω και τον εξ Ιουδαιων, ελαιαις 
δυο παρεικασεν ο Λογος· ους και πιοτητος υιους, ωσπερ ερμηνευων 
τας ελαιας, δια την εν πνευμαατι γεννησιν, και την προς θεωσιν χαριν 
της υιοθεσιας προσηγορευσεν· ων μεσος εστηκε ο σαρκωθεις Θεος, ως 
επι λυχνιας, της μιας και μονης καθολικης Εκκλησιας, καταλλασσων 
αυτους εαυτω τε και αλληλοις, και ποιων φωτος του κατ’ αρετην τε 
και γνωσιν γεννητικους.

Τυχον  δε  και  την  ψυχην  και  το  σωμα  δια  των  δυο  ελαιων 
παρηνιξατο μυστικως ο λογος· την μεν, ως λογοις αληθους γνωσεως 
κομωσαν κατα την ελαιαν· το δε, ως αρετων πραξεσι πεπυκασμενον.

Ει  δε  και  τους  δυο  κοσμους  δια  των  δυο  ελαιων  ο  της  Γραφης 
αινιττεται  λογος,  καλως  αν  εχοι  και  ουτω  νοουμενος·  ων  ισταται 



μεσος ως Θεος ο Λογος· τον μεν νοητον εν τω αισθητω φαινεσθαι τοις 
τυποις  μυστικως  διαγραφων·  τον  δε  αισθητον,  εν  τω  νοητω  τοις 
λογοις οντα νοεισθαι διδασκων.

Ει  δε  και  την  παρουσαν  ζωην  και  την  μελλουσαν  η  κατα  τας 
ελαιας διετυπωσεν ορασις,  καλως αν εχοι και ουτως της θεωριας ο 
τροπος· ων ισταται μεσος ο Λογος, της μεν απαγων, δια της αρετης· 
προς  δε  την  επαναγων,  δια  της  γνωσεως.  Οπερ  νοησας  τυχον  ο 
θαυμαστος  Αμβακουμ,  φησιν·  (688)  Εν  μεσω  δυο  ζωων  γνωσθηση· 
ζωας [Fr. δυο ζωων γνωσθηση· ζωα] λεγων, ωσπερ τα ορη τα χαλκα, 
και τας ελαιας ο μεγας Ζαχαριας, τους δυο κοσμους, ηγουν αιωνας· η 
τας προσφυεις αυτων ζωας· η την ψυχην και το σωμα· η την πραξιν 
και την θεωριαν· η την εξιν του καλου και την ενεργειαν· η τον νομον 
και τους προφητας· η την Παλαιαν ολην και την Νεαν Διαθηκην· η 
τους δυο λαους· τον εξ εθνων και τον εξ Ιουδαιων· η τους δυο νομους· 
τον  φυσικον  και  τον  πνευματικον·  η  την  πιστιν  και  την  αγαθην 
συνειδησιν·  ων  μεσος  ισταται  δια  παντων  υμνουμενος  και 
δοξαζομενος ο Λογος, και προς μιαν του καλου τα παντα συμπνοιαν 
αγων, ως παντων Θεος·  και  δια τουτο παντα ποιησας,  ινα παντων 
γενηται της καθ’ ενωσιν προς αλληλα του καλου ταυτοτητος δεσμος 
αδιαλυτος.

Λυχνιαν δε κατα την ορασιν τυχον την Εκκλησιαν, και την ψυχην 
ειπεν ο λογος, ως επικτητον φυσει το της χαριτος φως εχουσαν και 
επισκευαστον· διοτι μονου του Θεου κατα φυσιν εστι το αγαθον· εξ ου 
κατα μετοχην παντα φωτιζεται  τε  και  αγαθυνεται,  τα φωτος κατα 
φυσιν και αγαθοτητος δεκτικα.

Και  ταυτα  μεν  περι  τουτων,  συμμετριας  φροντιζων  διηλθεν  ο 
λογος·  αυτος  δε  παρ’  εαυτου  συν  Θεω  τα  κρειττω  τουτοις 
επιθεωρησας, φαιδρυνον, οσιε Πατερ, ταις αειφανεσι της σης διανοιας 
ακτισι την αμβλυωπουσαν μου ψυχην.

ΣΧΟΛΙΑ
α΄. Τις η λυχνια;
β΄. Πως ακιβληλος χρυσος εστιν η Εκκλησια;
γ΄. Πως καθαρα; 
δ΄. Πως αμιαντος;
ε΄. Πως αχραντος;
στ΄. Πως αμειωτος;



ζ΄. Τι το λαμπαδιον της λυχνιας;
η΄. Ου πας ανθρωπος εις τουτον ερχομενος τον κοσμον, φησιν, υπο 

του Λογου παντως φωτιζεται· πολλοι γαρ αφωτιστοι διαμενουσι, και 
του κατ’ επιγνωσιν αμετοχοι φωτος· αλλα δηλον οτι, πας ανθρωπος 
κατ’ οικειαν γνωμην εις τον αληθη κοσμον των αρετων ερχομενος· 
πας γαρ ο κατ’ αληθειαν δια της αυθαιρετου γεννησεως, εις τουτον 
ερχομενος των αρετων τον κοσμον, υπο του Λογου παντως φωτιζεται, 
λαμβανων  εξιν  αρετης  αμετακινητον,  και  γνωσεως  αληθους 
επιστημην απταιστον. 

θ΄. Πως και λυχνος εστιν ο σαρκωθεις Θεος Λογος;
ι΄. Τις ο μοδιος, υφ’ ον ο λυχνος ου γινεται καλυπτομενος;
ια΄.  Εις την αισθησιν την γυναικα· και εις  την ηδονην,  τον οφιν 

εθεωρησεν· αμφω γαρ προς τον λογον κατα διαμετρον αφεστηκασιν.
ιβ΄.  (689) Οτι λαβουσα τον νουν η αισθησις υποχειριον,  διδασκει 

πολυθεον, δι’ εκαστης αισθησεως τη περι τα παθη δουλεια ως Θειον 
το προσφυες αισθητον θεραπευουσα. 

ιγ΄. Τινας τους λυχνους ο Λογος φησιν;
ιδ΄. Fr. Βλεπε της χαριτος το μεγεθος· βλεπε θεολογιας απεραντον 

το πελαγος.
ιε΄. Τινων εισι κατορθωτικα του Πνευματος τα χαρισματα;
ιστ΄. Τινες εισι κατ’ αλλον θεωριας τροπον οι λυχνοι;
ιζ΄.  Την  πρακτικην  φιλοσοφιαν  φοβος,  ευσεβεια  τε  και  γνωσις 

εργαζονται. Την δε φυσικην εν πνευματι θεωριαν, ισχυς, και βουλη, 
και συνεσις κατορθουσι· την δε μυστικην θεολογιαν σοφια μονη θεια 
χαριζεται.

ιη΄. Μεσα καλει την των αισθητων και των νοητων ουσιαν· δι’ ων 
προς τον Θεον ως αιτιαν των οντων ο ανθρωπινος νους αναγεσθαι 
πεφυκεν.

ιθ΄. Τινες εισι κατα την αναγωγην, αι των λυχνων επαρυστριδες;
κ΄. Τινες αι δυο τυγχανουσιν ελαιαι;
κα΄. Ανακεφαλαιωσις των θεωρηθεντων οριστικη και συντομος.
κβ΄. Τι το δεξιον, και το αριστερον;
κγ΄. Η Παλαια, φησιν, Διαθηκη, πραξεως και αρετης υπαρχουσα 

συμβολον,  συμφωνειν  το  σωμα  τω  νοι  παρασκευαζει  κατα  την 
κινησιν· η δε Νεα, θεωριας και γνωσεως ουσα ποιητικη, τον μυστικως 
αυτης αντεχομενον νουν, τοις θειοις καταφαιδρυνει χαρισμασιν.



κδ΄.  Αλλης  θεωριας  τροπος  ιδικος,  εις  την  εκαστου  ψυχην 
αναφερων, την τε λυχνιαν και τα της λυχνιας.

κε΄. Τις ο λυχνος;
κστ΄. Εκεινων ο Θεος, φησιν, λεγεται τε και γινεται κατα την χαριν 

Πατηρ,  των  μονην  εχοντων  καθαραν  την  γνωμικην  εν  πνευματι 
γεννησιν·  καθ’  ην,  ωσπερ  ψυχης  προσωπον  τον  εν  αρεταις  του 
γεννησαντος  Θεου  χαρακτηρα  φαινομενον  εχοντες  κατα  τον  βιον, 
τους  θεωμενους  τη  μεταβολη  των  τροπων  δοξαζειν  τον  Θεον 
παρασκευαζουσι,  τον οικειον  βιον προς μιμησιν παρεχοντες  αυτοις 
εξαιρετον αρετης εξεμπλαριον. Ου γαρ λογω ψιλω Θεος δοξαζεσθαι 
πεφυκεν· αλλ’ εργοις δικαιοσυνης πολλω πλειονα λογου βοωσι την 
θειαν μεγαλοπρεπειαν.

κζ΄. Τινας ειναι δει νοειν τους επτα λυχνους;
κη΄. Τινες αι επαρυστριδες;
κθ΄. Τινες αι δυο ελαιαι;
λ΄. Η μεν Παλαια, φησι τω γνωστικω χορηγει τους τροπους των 

αρετων· η δε Νεα, τω πρακτικω γνωσεως αληθους λογους χαριζεται.
λα΄. Fr. Οτι το πρακτικον, το της ψυχης παθητικον λεγει. 
λβ΄.  Ο τη πραξει  σωματουμενην,  φησι,  την γνωσιν,  (692)  και τη 

γνωσει  την  πραξιν  δεικνυς,  τον  ακριβη  τροπον  ευρε  της  αληθους 
θεουργιας.  Ο δ’  οποτεραν τουτων της ετερας εχων διαζευγμενην,  η 
την γνωσιν ανυποστατον εποιησε φαντασιαν, η την πραξιν αψυχον 
κατεστησεν  ειδωλον·  γνωσις  γαρ  απρακτος,  φαντασιας  ουδεν 
διενηνοχεν,  υφεστωσαν  αυτην  την  πραξιν  ουκ  εχουσα·  και  πραξις 
αλογιστος,  αψυχω  ταυτον  ειδωλω  καθεστηκεν,  ψυχουσαν  αυτην 
γνωσιν ουκ εχουσα.

λγ΄. Ωσπερ ψυχη και σωμα ποιει κατα συνθεσιν ανθρωπον· ουτω 
πραξις και θεωρια μιαν κατα συνοδον σοφιαν αποτελει  γνωστικην· 
και Παλαια και Νεα Διαθηκη, μυστηριον εν απεργαζεται.

λδ΄. Αριστερος μεν ο φυσικος νομος δια την αισθησιν· προσαγει δε 
τω Λογω τους τροπους των αρετων, και ποιει γνωσιν ενεργουμενην. Ο 
δε πνευματικος νομος, ως δεξιος μεν εστι δια τον νουν· μιγνυσι δε τη 
αισθησει  τους  εν  τοις  ουσι  πνευματικους  λογους,  και  ποιει  πραξιν 
λελογισμενην.

λε΄. Η προνοια, φησιν, εν τω καθ’ υποστασιν ενωθηναι σαρκι τον 
Λογον  δεικνυται·  η  δε  κρισις,  εν  τω  παθειν  υπερ  ημων  σαρκι 



καταδεξασθαι φαινεται·  δι’  ων,  ενωσεως και παθους,  η του παντος 
σωτηρια συνεστηκεν. 

λστ΄. Η μεν σαρκωσις, φησιν, εις την της φυσεως σωτηριαν γεγονε· 
τα  δε  παθη,  προς  λυτρωσιν  των  δια  την  αμαρτιαν  τω  θανατω 
κατεχομενων.

λζ΄. Το μυστηριον, φησι, της ενανθρωπησεως, τα μεν παρα φυσιν 
αφιστησιν  ιδιωματα  της  ανθρωπινης  φυσεως·  τα  δε  κατα  φυσιν 
αποκαθιστησιν.

λη΄.  Προνοιαν  και  κρισν,  σαρκωσιν  τε  και  παθος,  ορη  χαλκα 
νενοηκεν· εξ ων η των Ευαγγελιων εκβαινει τετρας.

λθ΄.  Γην  Βορρα  τα  εθνη  νενοηκεν·  ατινα  ως  εν  χωρα  σκοτους 
υπηρχον  ποτε  τη  πλανη  της  αγνοιας·  νυν  δε  γεγονασιν  εν  χωρα 
φωτος,  τη  επιγνωσει  της  αληθειας,  κατα  την  χαριν  της  αγιας  των 
Ευαγγελιων  τετραδος,  ως  στοιχειων  αφθαρτων,  κατα  τον  εσω  και 
νοερον ανθρωπον εις ζωην αιωνιον αναπλασθεντες δια της πιστεως.

μ΄. Αλλη θεωρια των τεσσαρων αρματων.
μα΄. Αλλη θεωρια των ελαιων. 
μβ΄.  Ο μεν θεωρητικος,  φησι,  τον κατα την προνοιαν λογον της 

σαρκωσεως εχει φαινομενον· ο δε πρακτικος, τον κατα την κρισιν των 
παθηματων του Λογου τροπον ενεργουμενον δεικνυσιν.

μγ΄. Εις τας ελαιας αλλη θεωρια.
μδ΄. Εις τας αυτας αλλη θεωρια. 
με΄. Αλλη περι των αυτων θεωρια. 
μστ΄. Αλλη περι των δυο ελαιων θεωρια. 
μζ΄. Ο τον φαινομενον κοσμον νοων, θεωρει τον νοουμενον· τυποι 

γαρ τη αισθησει τα νοητα φανταζομενος, και κατα νουν σχηματιζει 
τους θεαθεντας λογους· και μεταφερει προς μεν αισθησιν πολυειδως 
του νοητου κοσμου την συστασιν· προς δε νουν, του αισθητου κοσμου 
πολυπλοκως  την  συνθεσιν·  (693)  και  νοει,  εν  μεν  τω  νοητω  τον 
αισθητον, μετενεγκας προς τον νουν τοις λογοις την αισθησιν· εν δε 
τω αισθητω τον νοητον, προς την αισθησιν επιστημονως τοις τυποις 
μετεγκλωσας τον νουν.

μη΄. Αλλη περι των αυτων θεωρια.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΔ΄. 
Ποιαν εννοιαν εχει το ρητον το εν τω Ιωνα τω προφητη περι 
της  Νινευη  φασκον·  " Εν  η  κατοικουσιν  πλειους  η  δωδεκα 
μυριαδες  ανδρων,  οιτινες  ουκ  εγνωσαν  δεξιαν  αυτων  ουδε 
αριστεραν αυτων, επειδη απο του γραμματος ουχ ευρισκω μιαν 
παθραμυθιαν;  Ου γαρ ειπε  Παιδας,  ινα περι  νηπιων νομισω, 
αλλ’ Ανδρας. Ποιος δε ανηρ εχων αβλαβεις τας φρενας, αγνοει 
δεξιαν αυτου η αριστεραν αυτου; αλλ’ [Fr. η αριστεραν· αλλ’] 
ειπε τινες οι ανδρες, και τις η δεξια, και τις η αριστερα, κατα 
τον της αναγωγης λογον. 
Αποκρισις. 
Ουδεν  των  αναγεγραμμενων  τη  Γραφη  προσωπων,  η  τοπων,  η 

χρονων, η ετερων πραγματων, εμψυχων τε και αψυχων, αισθητων τε 
και νοητων, κατα τον αυτον αει νοουμενον τροπον εχει συμβαινουσαν 
εαυτη δι’ ολου την ιστοριαν και την θεωριαν. Διο χρη τον απταιστως 
την θειαν της αγιας Γραφης εξασκουμενον ειδησιν,  ταις  διαφοραις 
των  γινομενων  η  λεγομενων,  διαφορως  εκδεχεσθαι  των 
απηριθμημενων εκαστον· και την αρμοζουσαν αυτω κατα τον τοπον η 
τον  χρονον  δεοντως  θεωριαν  προσνεμειν.  Πολυσημον  γαρ  εστι 
εκαστου των εν τη Γραφη σημαινομενων το ονομα, κατα την δυναμιν 
της Εβραιδος φωνης· οπερ κανταυθα σαφως ευρισκομεν.

Ερμηνευεται γαρ Ιωνας κατα διαφορους εκφωνησεις·  Αναπαυσις 
και δομα Θεου, ιαμα Θεου, και Θεου χαρις αυτοις, και πονος Θεου, και 
περιστερα, και φυγη καλλους, και διαπονησις αυτων. Γινεται δε ουτος 
και εν Ιοππη, και εν θαλασση, και εν κητει, και εν Νινευη, και υπο την 
κολοκυνταν. Ερμηνευεται δε Ιοππη, κατασκοπη χαρας, και καλλονη 
θαυμαστη, και χαρα δυνατη. Ουκουν Ιωνας ο προφητης, τυπον φερει 
και  του  Αδαμ,  και  της  κοινης  φυσεως,  και  του  Χριστου,  και  της 
προφητικης  χαριτος,  και  του  αγνωμονος,  και  επι  παντι  καλω 
διαπονουμενου  και  ταις  θειαις  αει  βασκαινοντος  χαρισι  λαου  των 
Ιουδαιων. Οιον, του μεν Αδαμ, φερει  τυπον και της κοινης φυσεως, 
φευγων  εξ  Ιοππης  εις  θαλασσαν,  και  δια  τουτο  κατα  την  της 
προσηγοριας αυτου δυναμιν,  φυγη καλλους καλουμενος.  Ιοππης δε 
δηλοι  τυπουμενον  εν  αυτη  τον  (696)  παραδεισον,  τον  οντως 
κατασκοπην χαρας και οντα και ονομαζομενον· και χαραν δυνατην 
και καλλονην θαυμασιαν, δια τον εν αυτω πλουτον της αφθαρσιας· 
οστις ποτ’ αν ην ο παραδεισος ουτος ο χειρι Θεου φυτευθεις. Εφυτευσε 



γαρ,  φησι,  Κυριος  ο  Θεος  παραδεισον  εν  Εδεμ,  και  εθετο  εκει  τον 
ανθρωπον ον επλασε· και τινα τα ξυλα τα εν αυτω, ειτε θεωρουμενα, 
ειτε νοουμενα· και τι το εν μεσω του παραδεισου ξυλον της ζωης· ων 
παντων εσθιειν προσταγμα λαβων ο Αδαμ, τυχον ουδε ηψατο· Απο 
παντος γαρ ξυλου, φησι, του εν τω παραδεισω βρωσει φαγη.

Σημαινει δε παλιν η Ιοππη, την αρετην και την γνωσιν· και την επ’ 
αυταις  σοφιαν·  την  αρετην  μεν,  οταν  ερμηνευεται  καλλονη 
θαυμαστη· την δε γνωσιν, οταν ως κατασκοπη χαρας λαμβανεται· την 
δε  σοφιαν,  οπηνικα  την  δυνατην  σημαινει  χαραν·  καθ’  ην 
τελειουμενος  ανθρωπος,  την  ανεκλαλητον  λαμβανει  χαραν·  την 
δυνατην,  και  οντως  συνεκτικην  της  κατα  θεον  και  θειας  του 
ανθρωπου  συστασεως·  ειπερ  η  σοφια  ξυλον  ζωης  εστι  πασι  τοις 
αντεχομενοις αυτης,  κατα το γεγραμμενον·  και τοις επερειδομενοις 
επ’ αυτην, ως επι Κυριον, ασφαλης. Φευγουσαν γαρ αει την Ιοππην, 
τουτεστι,  την εξιν  της αρετης και  της γνωσεως,  και  της επ’  αυταις 
σοφιας την χαριν, ωσπερ ο Αδαμ τον παραδεισον δια της παρακοης, 
ορωμεν  την  φυσιν  των  ανθρωπων·  δια  το  την  διανοιαν  αυτης 
επιμελως εγκεισθαι τοις πονηροις, και εις την θαλασσαν· λεγω δε την 
αλμην της αμαρτιας, εκουσιως κατασυρομενην· ως προς τουτον τον 
κοσμον εκπεσων του παραδεισου ο προπατωρ Αδαμ κατεκυλισθη, και 
την  αστατον  των  υλικων,  και  αλμην  αλλως  φερουσαν  τε  και 
φερομενην  πλανην  τε  και  συγχυσιν  επιμελως  περιεπουσαν·  ης 
τοσουτον  εστι  το  κερδος  τοις  αντεχομενοις  αυτης,  οσον  μονον 
ποντισθηναι, και υπο του κητους καταποθηναι, και περιχυθηναι υδωρ 
εως ψυχης· και απο της εσχατης αβυσσου κυκλωθηναι, και δυναι την 
κεφαλην εις σχισμας ορεων, και κατελθειν εις γην, ης οι μοχλοι αυτης 
κατοχοι  αιωνιοι·  ως  πυθμενα  δηλον  οτι  της  εσχατης  αβυσσου 
τυγχανουσαν·  την  γην  την  σκοτεινην  οντως  και  γνοφεραν,  γην 
σκοτους αιωνιου· εν η ουκ εστι φεγγος, ουδε οραν ζωην βροτων, ως 
που  φησιν  ο  μεγας  και  τοις  μεγαλοις  υπερ  αληθειας  αθλοις 
διηγωνισμενος Ιωβ. 

Σημαινει γουν τον Αδαμ ο προφητης, ηγουν την κοινην φυσιν των 
ανθρωπων, εν εκαστω ταυτα τυπων μυστικως· την, ως εξ Ιοππης των 
θειων  εξολισθησασαν  αγαθων,  και  προς  τηνδε  του  βιου  καθαπερ 
θαλασσαν  την  ταλαιπωριαν  κατενεχθεισαν·  και  τω  αστατω  και 
πολυφλοισβω  πελαγει  της  των  υλικων  προσπαθειας 
καταποντισθεισαν·  και  υπο  του  κητους  του  νοητου  και  απληστου 



θηρος του διαβολου (697) καταποθεισαν· και το υδωρ πανταχοθεν των 
εν  κακια  πειρασμων  περιχυθεν  δεξαμενην  εως  ψυχης·  ως 
περιχεθεισαν δηλαδη τοις πειρασμοις της ζωης· και υπο της εσχατης 
αβυσσου  κυκλωθηναι·  τουτεστιν,  υπο  της  παντελους  αγνοιας 
καταδεθεισαν  τον  νουν,  και  περικλυσθηναι  τω  πολλω  βαρει  της 
κακιας τον λογισμον· και καταδυσαι την κεφαλην εις σχισμας ορεων· 
τουτεστι,  τον  πρωτον  κατα  την  πιστιν  περι  μοναδος  λογον,  ως 
κεφαλην  του  παντος  σωματος  των  αρετων,  ως  εις  τινας  σχισμας 
αφεγγεις  ορεων  τας  διανοιας  των  πονηρων  δυναμεων 
κατακλεισθεισαν  και  εις  πολλας  δοξας  και  φαντασιας 
καταμερισθεισαν.  Σχισμας  γαρ  ορεων,  των  εν  τω  βαθει  που  της 
εσχατης  αβυσσου  της  αγνοιας  κειμενων  της  πονηριας  πνευματων 
περι πλανην εννοιας ειπεν, ο λογος· και κατελθουσαν εις την γην, ης 
οι μοχλοι αυτης κατοχοι αιωνιοι· τουτεστι, προς την πασης αισθησεως 
θειας  ερημον,  και  ζωτικης  κινησεως  αρετων  εστερημενην  εξιν 
κατενεχθεισαν·  την  μηδεμιαν  παντελως  εχουσαν  αισθησιν 
αγαθοτητος, και Θεου κατ’ εννοιαν εφεσεως κινησιν· εφ’ ης βεβηκεν 
καθαπερ αβυσσος, της αγνοιας ο ζοφος και το ανηκεστον βαθος της 
κακιας·  και τα ορη της πλανης ερριζωται·  τα πνευματικα λεγω της 
πονηριας· ων προτερον ταις σχισμαις εισδυσα, γεγονεν υστερον βασις 
δια την κακιστην εξιν η φυσις των ανθρωπων, ως δεκτικη της αυτων 
πλανης και πονηριας. Την εχουσαν καθαπερ αιωνιους μοχλους, τας 
ενδιαθετους προσπαθειας των υλικων τας ουκ εωσας την διανοιαν 
του σκοτους της αγνοιας απαλλαγεισαν,  το φως ιδειν της αληθους 
επιγνωσεως· ηντινα τυχον εξιν, ως μικρω προσθεν εφην, ο μεγας Ιωβ 
αινιττομενος εφη, γην σκοτεινην και γνοφεραν· γην σκοτους αιωνιου. 
Σκοτεινην μεν, ως πασης αληθους ερημον γνωσεως τε και θεωριας· 
γνοφεραν δε ως πασης αρετης εστερημενην και πραξεως· Εν η, φησιν, 
ουκ  εστι  φεγγος,  δηλαδη  γνωσεως  και  αληθειας·  ουδε  οραν  ζωην 
βροτων· την λογικοις δηλονοτι πρεπουσαν αγωγην.

Εν τουτοις μεν γινεται τυχον, οπηνικα τα παθη τυπων εν εαυτω 
της  ανθρωποτητος  ο  προφητης,  εις  απερ  ελεεινως  εαυτην 
κατεσκευασε,  τα της κοινης οικειουμενος φυσεως·  και  εφαρμοζεται 
δεοντως  αυτω  τυπουντι  τον  Αδαμ,  της  προσηγοριας  ο  νους,  φυγη 
καλλους  ερμηνευομενος.  Ηνικα δε  τον  δι’  ημας  εν  τοις  ημων καθ’ 
ημας  δια  σαρκος  νοερως  εψυχωμενης  χωρις  μονης  αμαρτιας 
γενομενον  Θεον  προδιατυποι,  και  το  της  οικονομιας,  και  των  κατ’ 



αυτην παθηματων προδιαγραφει μυστηριον· την μεν απ’ ουρανων εις 
τον  κοσμον  τουτον  σημαινει  καθοδον,  δια  της  εξ  Ιοππης  εις  την 
θαλασσαν μεταβασεως·  το  δε  του  θανατου  και  της  ταφης  και  της 
αναστασεως  μυστηριον,  υπο  του  κητους  δηλοι  καταπινομενος,  και 
μετα  τρεις  ημερας  και  τρεις  νυκτας  απαθης  εκδιδομενος.  Και  δια 
τουτο προσφορως κατα την της κλησεως δυναμιν αναπαυσις και ιασις 
Θεου και Θεου χαρις αυτοις·  τυχον δε,  και πονος Θεου δια το (700) 
παθος το εκουσιον, καλως ονομαζομενος. Την γαρ αληθινην των εν 
οδυναις κεκοπωμενων αναπαυσιν, και την ιασιν των συντετριμμενων, 
και την χαριν της των αμαρτηματων αφεσεως,  Χριστον Ιησουν τον 
αληθινον  Θεον  ο  προφητης  δια  των  οικειων  δραματων  μυστικως 
προδιεγραψεν.  Αυτος  γαρ  ο  Κυριος  ημων  και  Θεος  γενομενος 
ανθρωπος, και τω πελαγει του βιου του καθ’ ημας ενδημησας, ως απ’ 
ουρανου  της  Ιοππης  ερμηνευομενης  κατασκοπη  χαρας,  εις  την 
θαλασσαν  τουδε  του  κοσμου,  κατα  το  γεγραμμενον,  Ος  αντι  της 
προκειμενης αυτω χαρας υπεμεινε σταυρον, αισχυνης καταφρονησας· 
και εις την καρδιαν της γης, ενθα δια του θανατου καταπιων ειχεν ο 
πονηρος καθειργμενους, καταβας εκουσιως, και δια της αναστασεως 
ανασπασας, προς ουρανον ολην την κεκρατημενην φυσιν αναγαγων, 
αναπαυσις  ημων  κατ’  αληθειαν  υπαρχει,  και  ιασις  και  χαρις· 
αναπαυσις μεν, ως τον νομον της εν σαρκι δια την προσκαιρον ζωην 
περιστατικης λυων δουλειας· ιασις δε, ως το συντριμμα του θανατου 
και της φθορας δια της αναστασεως εξιασαμενος· χαρις δε, ως της εν 
πνευματι δια πιστεως υιοθεσιας, και της επαξιως εκαστου κατα την 
θεωσιν χαριτος διανομευς. Εδει γαρ, εδει κατα αληθειαν εις εκεινην 
γενεσθαι την γην το φως, και την δυναμιν του Θεου και Πατρος, εν η 
το  σκοτος  υπηρχε,  και  οι  μοχλοι  αιωνιοι·  ινα  το  σκοτος  λυσας της 
αγνοιας,  οια  δη  πνευματικον  φως υπαρχων,  και  τους  μοχλους  της 
κακιας συντριψας, ως ενυποστατος Θεου δυναμις, την τουτοις δεινως 
υπο του πονηρου κατησφαλισμενην ελευθερωση φυσιν, δωρουμενος 
αυτη  φως  αληθους  γνωσεως  ασβεστον,  και  δυναμιν  αρετων 
αναφαιρετον [Fr. ακαθαιρετον]. 

Οπηνικα δε την προφητικην χαριν ως εκ τινος Ιοππης, της τεως 
ενδοξου  νομιζομενης  της  του  νομου  λατρειας,  ευαγγελικως  εις  τα 
εθνη μεταβαινουσαν, και τον Ιουδαικον λαον δια την αυτων απιστιαν, 
της  κατ’  αυτην  χαρας  ερημον  καταλιμπανουσαν·  και  δια  πολλων 
θλιψεων, κινδυνων τε και περιστασεων, και πονων και διωγμων και 



θανατων,  την  των  εθνων  καθαπερ  Νινευη  προς  τον  Θεον 
επιστρεφουσαν  Εκκλησιαν  εαυτω  τυποι,  μυστικως  ο  προφητης  την 
Ιοππην αφιησι·  της κατα νομον δηλαδη λατρειας αφισταμενος,  την 
χαριν σημαινων της προφητειας και εν τη θαλασση γινομενην των 
ακουσιων περιστασεων, και των επ’ αυταις αγωνων και πονων, και 
κινδυνων·  και  υπο  του  κητους  του  θανατου  καταπινομενην  μεν, 
ουδαμως δε παντελως διαφθειρομενην. Ου γαρ ισχυσεν τον δρομον 
της ευαγγελικως τοις  εθνεσι  καταγγελθεισης κωλυσαι χαριτος των 
οντων  ουδεν·  ου  θλιψις,  ου  στενοχωρια,  ου  διωγμος,  ου  λιμος,  ου 
κινδυνος,  ου  μαχαιρα·  τουναντιον  μεν  ουν,  δια  τουτων  η  χαρις 
εβεβαιωθη,  παντων  των  επανασταντων  κρατησασα·  και  εν  τω 
πασχειν, πλεον τους δρωντας νικησασα, και την φυσιν πλανωμενην 
επεστρεψεν  επι  Θεον  ζωντα  και  αληθινον,  (701)  ωσπερ  Ιωνας  την 
Νινευη.  Καν  εδοκει  δια  της  επηρειας  των  διωγμων  καλυπτειν  την 
χαριν ο πονηρος, ως τον προφητην το κητος· αλλ’ εις τελος κατεχειν 
ουκ  ηδυνηθη,  της  ενεργουσης  την  χαριν  δυναμεως  αλλοιωσαι  την 
ισχυν ου δυναμενος· οθεν και λαμπροτεραν μαλλον εποιει μετα την 
πειραν  των  εναντιων  την  χαριν,  εν  τοις  αυτης  φοιτηταις 
διαφαινεσθαι·  τοσουτον,  οσον  αυτος  ταις  προβολαις  την  οικειαν 
επεφθειρετο δυναμιν· ορων εαυτω πανταπασιν την χαριν ου μονον 
αναλωτον,  αλλα και την φυσικην των καταγγελλοντων αυτην τοις 
εθνεσι  αγιων  ασθενειαν,  ισχυν  της  αυτου  καθαιρετικην  δυναμεως 
γενομενην,  και  παντος  υψους  επαιρομενου κατα της  γνωσεως  του 
Θεου παντελως αφανιστικην· και τω δοκειν σωματικως αλωναι ταις 
επηρειαις μαλλον πνευματικως δυναμουμενην· οπερ εκ του παθειν τη 
πειρα  μαθων  ο  εν  καινοτητι  του  Πνευματος,  αλλ’  ου  παλαιοτητι 
γραμματος,  της  εν  Χριστω  προς  τα  εθνη  διακονος  προφητικης 
γενομενος χαριτος, Παυλος η μεγαλη σαλπιγξ της αληθειας, Εχομεν, 
φησι, τον θησαυρον τουτον εν οστρακινοις σκευεσι· θησαυρον λεγων, 
τον  λογον  της  χαριτος·  οστρακινον  δε  σκευος,  το  σωμα  τουτο  το 
παθητον· η την εν τω λογω τω κατα προφοραν νομιζομενην ιδιωτειαν, 
την πασαν του κοσμου την σοφιαν νικησασαν· η χωρησασαν, καθως 
εστιν εφικτον, την αχωρητον τω κοσμω πανταπασιν του Θεου σοφιαν, 
και του κατ’ αυτην [Fr. καθ’ οσον] φωτος της αληθους επιγνωσεως 
την οικουμενην ολην πληρωσασαν. Ινα η υπερβολη της δυναμεως η 
του  Θεου,  και  μη  εξ  ημων·  εν  παντι,  θλιβομενοι,  αλλ’  ου 
στενοχωρουμενοι· απορουμενοι, αλλ’ ουκ εξαπορουμενοι· διωκομενοι, 



αλλ’ ουκ εγκαταλειπομενοι· καταβαλλομενοι, αλλ’ ουκ απολλυμενοι. 
Παντοτε την νεκρωσιν του Ιησου εν τω σωματι περιφεροντες, ινα και 
η  ζωη του  Ιησου εν  τω σωματι  ημων φανερωθει.  Αει  γαρ ημεις  οι 
ζωντες εις θανατον παραδιδομεθα δια Ιησουν, ινα η ζωη του Ιησου 
φανερωθη  εν  τη  θνητη  σαρκι  ημων.  Ωστε  ο  θανατος  εν  ημιν 
ενεργειται·  η  δε  ζωη,  εν  υμιν.  Υπερ  αληθειας  γαρ  τον  εν  τοις 
παθημασι καθ’ εκουσιον γνωμην ανευθυνως υπομενοντες θανατον, 
οι  του λογου της χαριτος γενομενοι κηρυκες,  την εν πνευματι κατ’ 
επιγνωσιν  αληθειας  ζωην  ενηργουν  τοις  εθνεσιν·  ωσπερ  δη,  και  ο 
ταυτην  την  χαριν  προδιατυπωσας  εν  εαυτω  μυστικως  πεπονθεν 
Ιωνας, τους τοσουτους αυτος ανατλας κινδυνους, ινα προς τον Θεον 
εκ πλανης επιστρεψη τους Νινευιτας· και δια τουτο κατα την ενουσαν 
τω  ονοματι  δυναμιν,  Θεου  δομα  και  Θεου  πονος  καλως 
ερμηνευομενος. Δομα γαρ Θεου, και δωρον ως αληθως προσφιλες, και 
φιλανθρωπον·  και  θειος  πονος,  και  επαινουμενος,  η  προς  τα εθνη 
χαρις της προφητειας εστιν. Δομα μεν, ως φως δωρουμενη γνωσεως 
αληθους, και ζωης αφθαρσιαν παρεχομενη τοις υποδεχομενοις αυτην· 
Θεου  δε  πονος,  ως  πειθουσα τοις  υπερ  αληθειας  εγκαλλωπιζεσθαι 
πονοις,  τους  αυτης  διακονους,  (704)  και  πλεον  εμπλατυνεσθαι 
διδασκουσα τοις παθημασιν, η ταις ανεσεσιν, τους της εν σαρκι ζωης 
αγαν φροντιζοντας υποστασιν αυτοις υπερβαλλουσης κατα πνευμα 
δυναμεως,  ποιουμενη την κατα φυσιν  της  σαρκος  περι  το  πασχειν 
ασθενειαν.

Ο γαρ λογος της χαριτος,  δια πολλων πειρασμων προς την των 
ανθρωπων φυσιν, ηγουν την των εθνων Εκκλησιαν, ωσπερ Ιωνας δια 
πολλων θλιψεων προς Νινευη διαβας την πολιν την μεγαλην, επεισε 
τον  βασιλευοντα  νομον  της  φυσεως  εξαναστηναι  του  θρονου·  της 
προτερας  περι  το  κακον  δηλαδη  κατα  την  αισθησιν  εξεως,  και 
περιελεσθαι την στολην αυτου· τον επι τοις ηθεσιν λεγω της κοσμικης 
δοξης αποθεσθαι τυφον· και περιβαλεσθαι σακκον, το πενθος δηλαδη 
και την δυσχερη και τραχειαν της κακοπαθειας, και βιω τω κατα Θεον 
πρεπουσαν  αναγωγην·  και  καθησαι  επι  σποδου.  Σποδος  εστιν,  η 
πτωχεια  του  πνευματος,  εφ’  ης  καθεζεται  πας  ευσεβως  ζην 
διδασκομενος,  και  την  μαστιγα  της  συνειδησεως  εχων  επι  τοις 
πλημμεληθεισιν  αυτον  καταικιζουσαν.  Και  ου  μονον  τον  βασιλεα 
πειθει πιστευσαι τω Θεω κηρυττομενος ο λογος της χαριτος, αλλα και 
τους ανδρας, τους συμπληρουντας δηλαδη την φυσιν ανθρωπους, ενα 



πληροφορων ομολογειν ειναι Θεον των παντων ποιητην και κριτην, 
και  κηρυξαι  πιστως  παρασκευαζων,  την  τελειαν  δηλαδη  των 
προτερων αποχην πονηρων επιτηδευματων· και ενδυσασθαι σακκους, 
απο μικρου εως μεγαλου αυτων· την νεκρωτικην δηλαδη των παθων 
κακοπαθειαν προθυμως μετελθειν· μικρους δε και μεγαλους ενταυθα 
κατα  τον  της  αναγωγης  λογον  υπονοω  κεκλησθαι,  τους  εν  ηττονι 
κακια, και μειζονι φωραθεντας υπο του λογου.

Και  επιστευσαν  οι  ανδρες  Νινευη,  φησι,  τω  Θεω,  και  εκηρυξαν 
νηστειαν,  και  ενεδυσαντο  σακκους  απο  μικρου  και  εως  μεγαλου 
αυτων.  Και  ηγγισεν  ο  λογος  προς  τον  βασιλεα  της  Νινευη,  και 
εξανεστη απο του θρονου αυτου, και περιειλετο την στολη αυτου αφ’ 
εαυτου,  και  περιεβαλετο  σακκον·  και  εκαθησεν  επι  σποδου.  Και 
εκηρυχθη και ερρεθη εν τη Νινευη παρα του βασιλεως και παρα των 
μεγιστανων αυτου, λεγοντων· Οι ανθρωποι και τα κτηνη και οι βοες, 
και τα προβατα μη γευσασθωσαν μηδεν, μηδε νεμεσθωσαν· και υδωρ 
μη πιετωσαν. Βασιλευς εστιν, της φυσεως εφην, ο νομος της φυσεως· 
αρχοντες  δε  τουτου  τυγχανουσι,  το  τε  λογικον  και  θυμικον  και 
επιθυμητικον· οι ανδρες δε τυγχανουσι ταυτης της πολεως, τουτεστιν 
της φυσεως,  κατα μιαν επιβολην,  οι  περι  τον λογον πταιοντες,  και 
περι Θεου και των θειων εσφαλμενην γνωσιν κατεχοντες· κτηνη δε, οι 
κατα  την  επιθυμιαν  διαμαρτανοντες,  και  δια  των  σωματικων 
παθηματων αχθοφορουντες την ηδονην· βοες δε, οι πασαν του θυμου 
την κινησιν προς την των γηινων καταβαλοντες κτησιν· φασιν γαρ το 
αιμα  του  βοος  πινομενον  θανατον  (705)  επαγειν  παραυτικα  τω 
πινοντι· θυμου δε προδηλως συμβολον υπαρχει το αιμα. Προβατα δε 
φασιν ειναι, ψεκτα δηλαδη, τους ανοητως κατα μονην την αισθησιν 
προς παθος νεμομενους ως ποαν την των ορατων θεωριαν. Ψεκτως 
γαρ  κεισθαι  ταυτα  παντα  κατα  τουτον  της  Γραφης  τον  τοπον 
υπονοουμεν, εως ο λογος λαβων, προς το κρειττον αυτα μεταβαλοι. 
Οθεν  τουτοις  επαγει  φασκων  ο  Λογος·  Μη  γευσασθωσαν,  μηδε 
νεμεσθωσαν· και υδωρ μη πιετωσαν· λυων δηλαδη τας προτερας εφ’ 
εκαστω  των  ειρημενων  συστατικας  των  παθων  αιτιας,  μεθ’  ας 
αναιρουμενας την προς το κρειττον μεταβολην των ποτε τοις κακοις 
επιτηδευμασιν  ενεσχημενων,  επιδεικνυμενος,  επιφερει·  Και 
περιεβαλοντο  σακκους  οι  ανθρωποι,  και  τα  κτηνη,  και  ανεβοησαν 
προς Κυριον τον Θεον εκτενως· και απεστρεψεν εκαστος εκ της οδου 
αυτου πονηρας,  και απο της αδικιας της εν χερσιν. Ανθρωπους, ως 



εφην,  λεγεσθαι νοησομεν,  τους ενεχομενους κατα εσφαλμενην του 
λογου  κρισιν  υπο  των  ψυχικων  παθηματων·  κτηνη  δε,  τους  καθ’ 
ηδονην  κατα  την  του  θυμου  και  της  επιθυμιας  παραχρησιν,  τοις 
σωματικοις  προσηλωμενους  παθημασιν,  παντας  καθαπερ  σακκους 
περιβαλλομενους την νεκρωσιν των επι γης μελων, ηγουν παντος του 
χοικου νομου τε και φρονηματος· και αναβοωντας εκτενως· τουτεστιν, 
μεγαλη  τη  φωνη,  ηγουν  τη  κατα  της  ανομιας  παρρησια 
εξαγορευοντας  των  προτερων  αμαρτηματων  την  αδειαν·  και 
αφισταμενους ως οδου τινος του κατα συνηθειαν δρομου· και της ως 
εν χερσιν ταις πραξεσιν ενεργουμενης αδικιας.

Ουτω  μεν  ουν  εις  την  κοινην  φυσιν,  ηγουν  την  των  εθνων 
Εκκλησιαν  η  Νινευη  νοουμενη,  δια  παντος  δεικνυσιν  εν  αυτη 
κηρυττοντα τον Ιωναν· τουτεστι τον λογον της προφητικης χαριτος· 
και  καθ’  εκαστην  ημεραν  προς  τον  Θεον  επιστρεφοντα  τους 
πεπλανημενους. Ει δε προς την του καθ’ εκαστον θεωριαν την Νινευη 
νοουμεν,  την εκαστου ψυχην ειναι  φαμεν  την πολιν  την μεγαλην, 
προς  ην  αποτελλεται  παρανομουσαν  ο  του  Θεου  λογος,  κηρυττων 
μετανοιαν προς ζωην. Ταυτης δε βασιλεα νοουμεν τον νουν· αρχοντας 
δε, τας εμφυτους δυναμεις· ανθρωπους δε, τους εμπαθεις λογισμους· 
κτηνη δε,  τα  περι  το  σωμα κατ’  επιθυμιαν κινηματα·  βοας  δε,  τας 
κατα τον θυμον περι τα υλικα πλεονεκτικας κινησεις· προβατα δε, τα 
κατα  την  αισθησιν  χωρις  διανοιας  αντιληπτικα  των  αισθητων 
κινηματα. Και τον μεν βασιλεα νουν ως απο θρονου τινος της κατα 
την προτεραν αγνοιαν εξανισταμενον εξεως, και ωσπερ στολην την 
ψευδη  περι  των  οντων  δοξαν  αποτιθεμενον·  και  ως  σακκον 
περιβαλλομενον, τον επι τοις κακως φρονηθεισι μεταμελον· και επι 
σποδου καθημενον, της κατα την πτωχειαν του πνευματος εξεως· και 
προστασσοντα τοις ανθρωποις και τοις κτηνεσι και τοις βουσι και τοις 
προβατοις νηστευειν της τε κατα κακιαν βρωσεως, και της κατα την 
αγνοιαν ποσεως· τουτεστι πραξεως κακων αποσχεσθαι, και της κατ’ 
αισθησιν  πεπαπληνημενης  (708)  θεωριας·  και  περιβαλλεσθαι  [Fr. 
περιβαλεσθαι]  σακκους,  τουτεστι,  την  νεκρωτικην  μεν  των  παρα 
φυσιν  παθων,  περιποιητικην  δε  των  κατα  φυσιν  αρετων  τε  και 
γνωσεων εξιν· και αναβοησαι προς τον Θεον εκτενως·  εξαγορευσαι 
δηλον οτι συντομως τα προτερα, και ιλεωσασθαι τη ταπεινωσει την 
συγχωρησιν δουναι των προλαβοντων δυναμενον· και αιτησαι προς 
την  των  κρειττονων  ενεργειαν,  και  φυλακην  προαιρεσεως  δυναμιν 



ατρεπτον,  τον ετοιμως ταυτην τοις  αιτουσι δωρουμενον·  και  ωσπερ 
οδου πονηρας, της προτερας πλανης κωλυσαι την διανοιαν· και την 
επινοητικην της κακιας εξιν, των κατα ψυχην πρακτικων αποθεσθαι 
δυναμεων.

Εις ταυτην δε την πολιν την μεγαλην, τουτεστι, την κοινην φυσιν 
των ανθρωπων, και την εξ εθνων Εκκλησιαν· η την του καθ’ εκαστον 
ψυχην, δια του λογου της αρετης και της γνωσεως, ηγουν πιστεως και 
αγαθης  συνειδησεως  σωζομενην,  υπαρχουσιν  πλειους  η  δωδεκα 
μυριαδες ανθρωπων, οιτινες ουκ εγνωσαν δεξια αυτων, η αριστεραν 
αυτων. Δωδεκα μυριαδας ενταυθα λεγειν υπονοω την Γραφην κατα 
τους  της  αναγωγης  λογους,  τους  περι  χρονου  και  φυσεως  λογους· 
ηγουν την μετα των ουκ ανευ ευπεριληπτικην της ορωμενης φυσεως 
γνωσιν. Ει  γαρ ο δωδεκα αριθμος,  εκ πεντε και επτα συντιθεμενος 
αποτελειται·  η  δε  φυσις  υπαρχει  πενταδικη  δια  την αισθησιν·  ο  δε 
χρονος  εστιν  εβδοματικος·  αρα  φυσιν  και  χρονον  ο  δωδεκα  δηλοι 
σαφως αριθμος. Σεσημειωμενως δε, πλειους η δωδεκα μυριαδας ειπεν 
ανθρωπων,  ινα  γνωμεν  περιγραφεντα  τουτον  τον  αριθμον,  και 
υπερβαθεντα  τοις  πλειοσιν  αοριστως,  το  υπερ  δωδεκα  αριθμον  δι’ 
εαυτων ποιουμενοις ποσον.

Ουκουν η του Θεου πανευφημος Εκκλησια, τους κατα την αρετην 
και την γνωσιν παρελθοντας μεν τους κατα χρονον και φυσιν λογους, 
προς  δε  την  των  αιωνιων  και  νοητων  διαβαντας  μεγαλοπρεπειαν 
εχουσα,  πλειους  η  δωδεκα μυριαδας  ανδρων  εχει,  μη  γινωσκοντας 
δεξιαν αυτων, η αριστεραν αυτων. Ο γαρ δια την εννομον αρετην των 
εν  σαρκι  παθων  ως  αριστερων  ποιουμενος  ληθην,  και  δια  την 
απταιστον  γνωσιν  επι  τοις  κατορθωμασι,  τη  νοσω  της  φυσιουσης 
οιησεως ως δεξιας ουχ αλισκομενος, ανηρ γεγονε μη γινωσκων δεξιαν 
αυτου, ως δοξης ουκ ερων λυομενης· ουδε αριστεραν, ως της σαρκος 
ουκ ερεθιζομενος παθεσι.

Ξεξιαν  ουν,  ως  εοικεν,  ειπεν  ο  Λογος,  την  επι  τοις  δηθεν 
κατορθωμασι κενοδοξιαν· αριστεραν δε, την επι τοις αισχροις παθεσιν 
ακολασιαν.  Τουτους  δε  πασα  ψυχη  ταις  θεωριαις  των  νοητων 
λαμπρυνομενη κεκτηται τους ανδρας, μη γινωσκοντας δεξιαν αυτων 
και αριστεραν. Πασα γαρ ψυχη, της περι φυσιν και χρονον θεωριας, 
την  διανοητικην  συστειλασα  δυναμιν,  τον  δωδεκα  παρελθοντας 
αριθμον  εχει  καθαπερ  ανδρας  τους  φυσικους  λογισμους,  οια  δη 
λοιπον μηκετι τοις υπο φυσιν και χρονον πονουμενους λογους· προς 



δε,  την  των  θειων  μυστηριων  (709)  κατανοησιν  και  επιστημην 
ασχολουμενους·  και  δια  τουτο  μη  γινωσκοντας  δεξιαν  αυτων,  η 
αριστεραν αυτων.  Η γαρ κατα λογον γνωσις των αρετων·  ηγουν η 
κατ’  ενεργειαν  αληθης  της  των  αρετων  αιτιας  επιγνωσις,  αγνοιαν 
παντελη  πεφυκε  ποιειν,  της  ως  δεξιας  και  αριστερας  εκατερωθεν 
παρακειμενης τη μεσοτητι των αρετων υπερβολης και ελλειψεως. 

Ει  γαρ  ουδεν  εν  τω λογω παντελως  πεφυκεν  ειναι  παραλογον· 
σαφως ο προς τον λογον των αρετων αναχθεις, την των παραλογων 
ουδαμως επιγνωσεται θεσιν. Ου γαρ δυνατον αμφω κατ’ αυτον αμα 
καταθρησαι  τα  αντικειμενα·  και  θατερω  αμα  το  ετερον  γνωναι 
συνεμφαινομενον.

Ει γαρ απιστιας εν τη πιστει λογος ουδεις· ουδε σκοτους αιτια κατα 
φυσιν  υπαρχει  το  φως,  ουδε  Χριστω  συνενδεικνυσθαι  πεφυκεν  ο 
διαβολος·  δηλον  ως  ουδε  τω  λογω  το  παραπαν  συνυπαρχει  τι 
παραλογον.  Ει  δε  τω  λογω  συνειναι  παντελως  ου  δυναται  το 
παραλογον·  ο  προς  τον  λογον  των  αρετων  αναχθεις,  την  των 
παραλογων, ως εφην, ουκ επισταται θεσιν· μονην ως εστιν, αλλ’ ουχ 
ως νομιζεται, γινωσκων την αρετην. Και δια τουτο, μητε την δεξιαν 
δια της υπερβολης· μητε αριστεραν, δια της ελλειψεως επισταμενος· 
επ’ αμφοιν γαρ θεωρειται σαφως το παραλογον. Ει γαρ ορος υπαρχει 
και μετρον των οντων ο λογος· ισον προς αλογιαν εστι, και δια τουτο 
παραλογον, το παρα τον ορον και παρα το μετρον· η παλιν, υπερ τον 
ορον  κινεισθαι  και  υπερ  το  μετρον.  Επισης  γαρ  αμφω  τοις  ουτω 
κινουμενοις,  του κυριως  οντος φερει  την εκπτωσιν.  Το  μεν αδηλον 
αυτους ποιεισθαι του δρομου πειθον την κινησιν και αοριστον, ουκ 
εχουσαν  σκοπον  τον  Θεον  δι’  αμετριαν  νοος,  ως  τελος  αυτοις 
προεπινοουμενον,  του  δεξιου,  δεξιωτερον  αναπλαττομενους·  το  δε 
παρα  τον  σκοπον,  προς  μονην  την  αισθησιν  αυτους  πειθον  του 
δρομου  ποιεισθαι  την  κινησιν,  δι’  ατονιαν  νοος  προεπινοουμενον 
τελος  νομιζοντας  το  κατ’  αισθησιν  αυτοις  περιγραφομενον.  Απερ 
αγνοει  μη  πασχων,  ο  μονω  τω  λογω  της  αρετης  συνημμενος,  και 
πασαν αυτω της κατα νουν οικειας δυναμεως περιγραψας κινησιν· 
και δια τουτο μηδεν υπερ τον λογον, η παρα τον λογον διανοεισθαι 
δυναμενος.

Ει  δε  τις  και  προς  υψηλοτεραν  εννοιαν  ανατειναι  φιλοτιμως 
βουλεται  τον  νουν,  δεξιαν  νοησει  παντως,  τους  των  ασωματων 
λογους· αριστεραν δε, τους των σωματων· ους ο προς την αιτιαν των 



οντων ασχετως αναταθεις νους, αγνοησει παντελως, μηδεν θεωρων 
λογον εν τω κατα πασαν αιτιαν υπερ παντα λογον οντι Θεω· προς ον 
απο  των  οντων  απαντων  συσταλεις,  ουδενα  των  αφ’  ων  απεστη 
λογον  επισταται·  μονον  το  προν  ον  λογον  γεγονε  κατα  χαριν 
ανερμηνευτως θεωμενος.

(712)  Τουτων,  και  των τοιουτων οιδεν ο Θεος φειδεσθαι·  και δια 
τους  τοιουτους,  του  κοσμου  παντος,  ανδρων  κατ’  αληθειαν  μη 
γινωσκοντων την ψεκτην αυτων δεξιαν, η αριστεραν· επειδη παντα 
σχεδον  επαινετως  λαμβανεται  τη  Γραφη,  και  ψεκτως·  καν  ο 
βασκανος, και πασης φιλανθρωπιας εχθρος, και επι τη σωτηρια των 
ανθρωπων διαπονουμενος·  και δια τουτο προς αυτην απομαχεσθαι 
του  Θεου  την  αγαθοτητα  τολμων,  αγνωμων,  αχαριστος  τε  και 
μισανθρωπος  λαος  των  Ιουδαιων  διαπριεται,  και  της  ζωης  [Fr. 
τηνζωην] απολεγεται· και πενθους υποθεσιν ποιει την εν Χριστω των 
εθνων  σωτηριαν·  ης  δια  την  αγνοιαν  πολλω  κρειττονα  την 
κολοκυνταν  ηγουμενος,  επενθει  ξηρανθεισαν  θεωμενος  υπο  του 
σκωληκος. Ειπον γαρ προλαβων, οτι και την των Ιουδαιων μανιαν, εν 
εαυτω τυπικως ο μεγας προδιεγραψεν Ιωνας, ουκ αυτος τι πασχων, μη 
γενοιτο,  των  Ιουδαιοις  προσοντων,  αλλ’  εν  εαυτω  την  εκεινων 
προδιελεγχων  ασεβειαν·  δι’  ην  της  προτερας  δοξης,  ως  εκ  τινος 
Ιοππης εξεπεσαν. Δια τουτο μυστικως το Πνευμα το αγιον, τοιαυτην 
αυτω  προσηγοριαν  επεθηκε,  δυναμενην  κατα  την  διαφορον  αυτης 
ερμηνειαν,  ενδειξασθαι  την  παντων  των  εν  αυτω  προτυπουμενων 
διαθεσιν.  Οταν  ουν  εν  αυτω  τυπικως  την  των  Ιουσαιων  ελεγχει 
παραφροσυνην,  λυπουμενην  μεν  επι  τη  σωτηρια  των  εθνων,  και 
συγχεομενην επι  τω παραδοξω της κλησεως·  απολεγομενην τε και 
βλασφημως  παρα  την  θειαν  βουλησιν  της  ζωης  προτιμωσαν  τον 
θανατον δια την ξηρανθεισαν κολοκυνταν, ερμηνευεται διαπονησις 
αυτων· ην στηλιτευων ο λογος φησιν, Ιδεν ο Θεος τα εργα αυτων· περι 
των Νινευιτων δηλαδη φασκων, οτι απεστρεψαν απο των οδων αυτων 
των πονηρων, και μετενοησε του ποιησαι αυτοις, και ουκ εποιησε. Και 
ελυπηθη Ιωνας, και ειπε· Νυν δεσποτα Κυριε, λαβε δη την ψυχην μου 
απ’ εμου, οτι καλον το αποθανειν με, η ζην. Και αυθις· Και προσεταξε 
Κυριος  ο  Θεος  σκωληκι  εωθινη  τη  επαυριον,  και  επαταξε  την 
κολοκυνταν,  και  απεξηρανθη.  Και  εγενετο  αμα  τω  ανατειλαι  τον 
ηλιον, και επαταξεν ο ηλιος επι την κεφαλην Ιωνα, και ωλιγοψυχησε, 



και απελεγετο την ζωην αυτου, και ειπε· Καλον μοι ην αποθανειν με, 
η ζην. 

Νινευη τοινυν εστιν, η των εθνων Εκκλησια, η δεξαμενη τον λογον 
της χαριτος, και αποστραφεισα την προτεραν πλανην των ειδωλων, 
και δια τουτο σωθεισα, και της των ουρανων αξιωθεισα δοξης. Η δε 
σκηνη ην εξελθων απο της πολεως εαυτω πεποιηκεν Ιωνας, εικονιζει 
την  κατω  Ιερουσαλημ,  και  τον  εν  αυτη  χειροποιητον  ναον.  Η  δε 
κολοκυντα,  την  εν  μονω  τω  γραμματι  προσκαιρον  του  νομου  της 
σωματικης λατρειας σκιαν προδιεγραφε, μηδεν το συνολον εχουσαν 
μονιμον και  τον  νουν φαιδρυναι  δυναμενον.  Ο δε  σκωληξ εστιν,  ο 
Κυριος ημων και Θεος Ιησους Χριστος, ως αυτος περι εαυτου εν τω 
προφητη Δαβιδ φησι, Σκωληξ ειμι, και ουκ ανθρωπος· (713) σκωληξ 
δια την προσληφθεισαν ασπορον σαρκα, και γενομενος αληθως και 
λεγομενος.  Ως  γαρ  ο  σκωληξ  συνδυασμον  ουκ  εχει,  και  μιξιν 
προκαθηγουμενην αυτου της γενεσεως, ουτως ουδε της κατα σαρκα 
γεννησεως του Κυριου, προκαθηγησατο μιξις. Προς δε, και ως δελεαρ 
προς  την  απατην  του  διαβολου  τω  της  θεοτητος  αγκιστρω 
περιθεμενος αυτην, ιν’ ως απληστος ο νοητος δρακων, δια την φυσιν 
ευχειρωτον  την  σαρκα  περιχανων,  τω  της  θεοτητος  αγκιστρω 
περισπαρη· και ολον εμεση δια της εξ ημων αγιας του Λογου σαρκος, 
καταποθεισαν  ηδη  την  φυσιν  την  ανθρωπινην·  ιν’  ως  κατεπιε 
προτερον  δελεασας  ελπιδι  θεοτητος  τον  ανθρωπον,  ουτως 
ανθρωποτητος  προσλημματι  δελεασθεις,  υστερον  εμεση  τον 
απατηθεντα  δια  προσδοκιαν  θεοτητος,  απατηθεις  ανθρωποτητος 
προσδοκια·  και  φανη  το  υπερβαλλον  της  θειας  δυναμεως,  δια  της 
ασθενειας της ηττηθεισης φυσεως νικωσης την ισχυν του νικησαντος· 
και  δειχθη πλεον νικων ο Θεος  τον διαβολον προβολη της σαρκος 
χρωμενος,  η  τον  ανθρωπον  ο  διαβολος  φυσιν  θεοτητος 
υπισχνουμενος.  Ουτος  ο  σκωληξ  επαταξε  την  κολοκυνταν,  και 
απεξηρανε· την νομικην λεγω λατρειαν κατηργησεν ως σκιαν, και την 
εν αυτη των Ιουδαιων απεξηρανεν οιησιν.

Και εγενετο τη επαυριον αμα τω ανατειλαι τον ηλιον. Επαυριον 
μεν, οτι μετα την παροδον των κατα νομον τυπικων αινιγματων, και 
τον  ωρισμενον  χρονον  της  κατ’  αυτον  σωματικης  λατρειας,  του 
καινου μυστηριου χαρις ανετειλεν, ημεραν αλλην ποιουσα γνωσεως 
υψηλης,  και  αρετης  ενθεου,  της  και  των  αντεχομενων  αυτης 
θεωτικην.  Μετα  γαρ  το  παταξαι  τον  σκωληκα  τουτον  την 



κολοκυνταν, και τον ηλιον τουτον· ο αυτος γαρ και σκωληξ εστι και 
ηλιος δικαιοσυνης· το μεν, ως ασπορως κατα σαρκα τικτομενος, και 
πασαν διαφευγουσαν εννοιαν εχων την συλληψιν· το δε, ως υπο γην 
δι’ εμε κατα το του θανατου και της ταφης μυστηριον γενομενος· και 
ως φως αιδιον φυσει δι’  εαυτον υπαρχων, εκ νεκρων ανατειλας δια 
της  αναστασεως,  προσεταξεν  ως  Θεος  πνευματι  καυσωνος 
συγκαιοντι, και επαταξεν ο ηλιος επι την κεφαλην Ιωνα. Μετα γαρ 
την ανατολην του ηλιου της δικαιοσυνης, ηγουν την αναστασιν του 
Κυριου  και  την  αναληψιν,  ο  συγκαιων  καυσων  των  πειρασμων 
επηλθεν, αμετανοητοις μεινασι τοις Ιουδαιοις, και επαταξεν αυτους 
εις  κεφαλας  αυτων  κατα  δικαιαν  κρισιν,  επιστρεψας,  κατα  το 
γεγραμμενον, τον πονον αυτων εις τας κεφαλας αυτων· καθως αυτοι 
προλαβοντες ηυξαντο καθ’ εαυτων, ειποντες· Το αιμα αυτου εφ’ ημας, 
και  επι  τα  τεκνα  ημων.  Σαφως  γαρ  μετα  την  αναστασιν  και  την 
αναληψιν του Σωτηρος, πνευμα καυσωνος αγαν συγκαιοντος, η δια 
των εθνων εκδικησις επηλθεν αυτοις· και παντος του εθνους καθαπερ 
κεφαλην  την  δοξαν,  και  το  κρατος  παταξας,  κατελαβεν  ο  ηλιος  ο 
εμος· προς ον τους οφθαλμους της διανοιας επιμυσαντες, το φως της 
αληθειας αυτοις επιλαμψαν ουκ εγνωσαν. 

(716)  Η  παλιν,  πνευμα  καυσωνος  εστιν  εξεγειρομενον  τοις 
απειθουσι τω λογω της χαριτος Ιουδαιοις, η τον υετον ανεχουσα της 
γνωσεως,  και  της  προφητειας  την  δροσον,  και  την  φυσικην  των 
ευσεβων νοηματων της καρδιας αποξηραινουσα πηγην, εγκαταλειψις, 
επαγομενη δικαιως αυτοις,  ως πλησασι  τας χειρας αιματος αθωου, 
και τω ψευδει προδεδωκοσι την αληθειαν· και επι σωτηρια του γενους 
των ανθρωπων ατρεπτως εν ειδει τω καθ’ ημας παραγενομενον τον 
Θεον  Λογον  απαρνησαμενοις·  και  δια  τουτο  παραδοθεισι  τη 
αυτονομια της πλανης· εν η καθ’ οιον δηποτε τροπον ουκ εστιν ευρειν 
ευσεβεια και φοβω Θεου κατεικασμενην διαθεσιν·  αλλα ξηραν, και 
ανικμον  γνωμην,  και  παντι  μοχθηρω  παθει  πεποιωμενην·  ην 
χαρακτηριζειν οιδεν ο τυφος, παθος επαρατον υπαρχον, και εκ δυο 
κακων  κατα  συνθεσιν  συνισταμενον,  υπερηφανιας  και  κενοδοξιας· 
ων μεν υπερηφανια, την αιτιαν αρνειται της αρετης και της φυσεως· η 
δε κενοδοξια, την τε φυσιν και αυτην νοθον την αρετην καθιστησιν. 
Ουδεν  γαρ  τω  υπερηφανω  κατα  Θεον  διαπραττεται,  και  ουδεν  τω 
κενοδοξω κατα φυσιν προερχεται. Τουτων μιξις ο τυφος καθεστηκε· 
προς μεν Θεον εχων την καταφρονησιν, καθ’ ην πεφυκε βλασφημως 



διαβαλλειν  την  προνοιαν·  προς  δε  την  φυσιν  κεκτημενος  την 
αλλοτριωσιν·  καθ’  ην  παντα  τα  της  φυσεως  παρα  την  φυσιν 
μεταχειριζεται,  τω  κατα  παραχρησιν  τροπω,  την  της  φυσεως 
παραφθειρων ευπρεπειαν. Και συντομως ειπειν, τω τυφωνικω δαιμονι 
δια την εις Χριστον απιστιαν συγχωρηθεις καταδεθηναι την διανοιαν 
ο των Ιουδαιων λαος, επισης Θεον και ανθρωπους μεμισηκε· τον μεν 
Θεον, σαρκος ηδονης εχων κατωτερον, και δια τουτο την εν πνευματι 
λατρειαν  αποπεμπομενος·  τους  δε  ανθρωπους,  τους  μη  σαρκι  το 
γενος  καταγομενους  εξ  Ιακωβ  αλλοτριους  πανταπασιν  ηγουμενος 
ειναι  του  Κτισαντος·  και  δια  τουτο,  θειας  ευαρεστησεως  μελετην 
ποιοιουμενος  την  καθ’  ημων  μιαιφονιαν·  αγνοησας,  ως  εοικεν,  ο 
ματαιος,  δια  την  ανοιαν,  ως  ου  τοσουτον  δυναται  το  σωμα  προς 
οικειωσιν  Θεου  και  γενους  αγχιστειαν,  οσον  ψυχη,  τον  αυτον  ταις 
λοιπαις επικομιζουσα χαρακτηρα της πιστεως, και την προς παντας 
κατα την γνωμην περι το καλον ενδιαθετον ταυτοτητα· καθ’ ην, ο μεν 
της σαρκος νομος παντελως αποσβεννυται· μονος δε δια πνευματος ο 
του Θεου λογος περιφανως διαφαινεται, κατα νουν παντας ενοποιων 
προς ενος επιγνωσιν Θεου,  και μιαν την εις  αλληλους αγαπην και 
συμπνοιαν  καθ’  ην,  ουδεις  ουδενος  κεχωρισται  παντελως 
πνευματικως,  καν αλληλων σωματικως κατα την θεσιν των τοπων 
κακραν διεστηκασιν.

Πνευμα γουν καυσωνος εστιν ο  τυφος,  (717)  μισοθεον ομου και 
μισανθρωπον  παθος·  αποξηραινει  γαρ  την  καρδιαν  των  απιστων, 
τους περι θεοτητος ευσεβεις λογισμους, και τους ορθους περι φυσεως 
λογους  απομαραινων,  κατα  την  εικονα  του  καυσωνος.  Φασι  γαρ 
τουτον  γινεσθαι  τον  ανεμον  κατα  μιξιν  ανατολικου  και  νοτιου 
πνευματος·  και  δια  τουτο ξηραινοντα της  γης  την παρεσπαρμενην 
ικμαδα. Καλεισθαι δε φασιν αυτον και Ευροκλυδωνα και Τυφονικον· 
το μεν, ως ταραχην πανταχοθεν γης και θαλαττης εγειροντα· το δε, 
ως αυχμωδους σκοτους ποιητικον· οπερ πεφυκε ποιειν και ο τυφος. 
Επαγει γαρ μεγαλην ταραχην τη ψυχη, και σκοτους αγνοιας πληροι 
την  διανοιαν.  Τουτον  εξηγειρεν  ο  Θεος  τον  καυσωνα μετα  την  εις 
Χριστον παροινιαν·  τουτεστι,  παρεχωρησεν  επελθειν  τοις  Ιουδαιοις, 
προσφορον  κεκτημενοις  αυτω  την  διαθεσιν,  ινα  γενηται  πασι 
καταδηλος  αυτων  η  περι  Θεον  και  ανθρωπους  προαιρεσις.Οθεν 
αγνοιας ζοφω καταπιεσθεντες, εις την αντιθετον [Fr. et. Seg αντιθεον] 
τω  Θεω  μοιραν  εαυτους  εκουσιως  απεωσαν·  αλλο  μεν  ουδεν  το 



συνολον εχοντες, πλην το διαπονεισθαι και αδημονειν, επι τε τη κατα 
πιστιν σωτηρια και δοξη των εθνων, επι τε τη καθαιρεσει των παρ’ 
αυτοις κατα σαρκα νομιμων, λεγοντες· Νυν, Κυριε, λαβε δη τας ψυχας 
αφ’  ημων,  οτι  καλον  ημιν  αποθανειν,  η  ζην,  δια  την  ξηρανθεισαν 
κολοκυνταν·  λεγω  δε,  την  εν  σκιαις  του  νομου  λατρειαν 
καταργηθεισαν· την υπο νυκτα, και γενομενην και απογενομενην· ως 
μηδενα,  τοις  των  συμβολων  αινιγμασι  τε  και  τυποις  μονοις 
περιγραφομενην,  φωτισμον  εχουσαν  νοητον  ψυχης  διανοιαν 
λαμπρυναι δυναμενον.

Αλλ’  ημεις  πνευματικως  δια  πιστεως,  και  της  παρομαρτουσης 
αυτη δικαιοσυνης, την πνευματικην ασπασωμεθα Νινευη· φημι δε την 
εξ  εθνων  Εκκλησιαν,  την  ως  αληθως  Πολιν  μεγαλην  τω  Θεω 
καθεστωσαν,  ως  γεγραπται·  και  δια  των  ορισθεισων  αυτη  προς 
επιστροφην  τριων  ημερων  τη  μετανοια  διασωθεισαν·  και  πολιται 
ταυτης της πολεως της τω Θεω μεγαλης δια της μετανοιας, και της επι 
το κρειττον μεταβολης γενεσθαι σπουδασωμεν. Επιτετηρημενως γαρ 
φησι μεγαλην ειναι τω Θεω την πολιν ο λογος ουτος φασκων, Η δε 
Νινευη, ην πολις μεγαλη τω Θεω. Που της Γραφης ο Ιουδαιος περι της 
κατω  πολεως  Ιερουσαλημ  αληθειας  φροντιζων  τουτο  κειμενον  επι 
λεξεως  ευρισκει  το  ρητον;  Ουδαμου  γαρ  εγωγε  πασαν  πολλακις 
αναγνους την αγιαν Γραφην, κειμενον ηυρον το, Και Ιερουσαλημ(720) 
ην πολις μεγαλη τω Θεω. Τις δε λογου δυναμει και νοηματων πλουτω 
θαρρων, περιγραψας μετρησαι δυνησοιτο το μεγεθος της τω Θεω και 
ουσης  και  λεγομενης  μεγαλης  πολεως;  Εμοι  μεν  τουτο  παντελως 
απορον·  οιμαι  δε,  και  παντι  συνετω την διανοιαν,  και  μικρον γουν 
επησθημενω της θειας μεγαλειοτητος, και τω Θεω τας θειας ψηφους 
εμφερεις  ειναι  δοκειν  ουκ  αγνοων.  Πως  δε  τω  Θεω  μεγαλη  πολις 
εστιν,  η  πρωτη  πολις  των  Ασσυριων,  ενθα  της  πλανης  υπηρχεν  η 
συγχυσις· ενθα της ειδωλομανιας ιδρυτο το βασιλειον· η πολυ πορρω 
τυγχανουσα  της  λεγομενης  αγιας  γης,  και  τω  σωματικω  Ισραηλ 
επηγγελμενης,  ει  μη το  μεγεθος  της  μηδενι  λογω περιγραφομενης 
πιστεως της εξ εθνων Εκκλησιας ενιδων ο Θεος, το μελλον ωσπερ ον 
απεδεξατο, και το τεως αλλοτριον εισωκησατο· και το ποτε δια την 
αθειαν φαυλοτατον, ενθεον τω λογω καθεστηκε και τιμιωτατον, και 
μηδενι  λογω το μελλον οριζομενον εχον,  δια του προφητου φησας 
διαρρηδην, Και Νινευη ην πολις μεγαλη τω Θεω· προς ην αποσταλεις 
ο  της  προφητικης  χαριτος  λογος,  την  μακαριαν  καταστροφην 



εκηρυξεν, ειπων· Ετι τρεις ημεραι, και Νινευη καταστραφησεται. Κατα 
τουτον γενομενος της των ημερων προσθεσμιας τον τοπον,  τα μεν 
αλλα  δοκω  μοι  παρησειν,  οσα  δυνατον  ρηθηναι  τοις  τον  λογον 
αναγουσι· μονωτατον δε σκοπειν μετα της ακριβους σημειωσεως, και 
ειπειν  οπερ  τυχον  ουκ  εξω  βαινον  ευρεθησεται  της  αληθειας 
λεγομενον.

Τοινυν  ακουων  οριστικως,  Ετι  τρεις  ημεραι,  και  Νινευη 
καταστραφησεται,  του  προφητου  κηρυττοντος,  απαραλλακτον 
εκδεχομαι  κατα  της  Νινευη  την  αποφασιν·  μαλλον  δε  κυριωτερον 
ειπειν,  υπερ της Νινευη την επισκεψιν εσεσθαι.  Νοω γαρ,  οτι  μετα 
τρεις  ημερας,  ασπερ τυπικως εν τη κοιλια του κητους υπαρχων, εν 
αυτω  προλαβων  την  τριημερον  ταφην  του  Κυριου  και  αναστασιν 
προδιεγραψεν ο προφητης, αλλας εξεδεχετο τρεις ημερας ο λογος, εν 
αις  εμελλε  της  αληθειας  αποδειχθηναι  το  φως,  και  η  των 
προρρηθεντων  αληθης  των  μυστηριων  εκβασις,  και  η  καταστροφη 
γενεσθαι  παντως της πολεως,  ουκετι  μελλουσαν προτυπουσας την 
αληθειαν της του Σωτηρος ταφης και αναστασεως, (721) αλλ’ επι των 
πραγματων  ενεργεθεισαν  δεικνυουσας  σαφως  την  αληθειαν·  ης 
προδιατυπωσις ην, η προλαβουσα κατα τον Ιωναν εν τω κητει τριας 
των ημερων. Ει γαρ πας τυπος προσδοκωμενης αληθειας εστι· κατα δε 
τον τυπον τρεις  ημερας  πεποιηκεν  εν  τη κοιλια  του κητους  Ιωνας, 
δηλον ως  τυπος  πραγματειωδως εφεπομενην παντως καινοπρεπως 
την αληθειαν δεικνυναι το μυστηριον εμελλε·  και τρεις  ημερας και 
τρεις νυκτας εν τη καρδια της γης πεποιηκεναι τον Κυριον, κατα την 
αυτου του Κυριου φωνην, φασκοντος· Ωσπερ ην Ιωνας εν τη κοιλια 
του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας, ουτως εσται και ο Υιος του 
ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας. Το γαρ 
ειπειν,  Ετι  τρεις  ημεραι,  δηλοι  κατ’  επικρυψιν,  ως  παρηλθον αλλαι 
τρεις ημεραι, επει ουκ αν εκειτο το, Ετι· τουτεστι, γενησονται παλιν 
τρεις  ημεραι,  και  Νινευη  καταστραφησεται.  Ουκουν  ο  τυπος  ου 
κατεστρεψε την Νινευη κατα την θειαν αποφασιν· αλλ’  η αληθεια, 
περι ης ειπεν, Ετι τρεις ημεραι· ωσανει ελεγεν· Ετι τρεις ημεραι, κατα 
τον [Fr.  μετα τον] εμοι δειχθεντα τυπον, γενησονται,  μυστικωτερας 
ταφης και μειζονος αναστασεως· και Νινευη καταστραφησεται.

Αλλ’ ερει τις τυχον διαπορων λογος, Πως αληθευει καταστροφης 
ψηφον  διδους  ο  Θεος,  και  μη  καταστρεφων;  προς  ον  φαμεν,  ως 
αληθευει  την αυτην καταστρεφων, και σωζων· το μεν, τη αποθεσει 



της πλανης ποιων· το δε, τη προσληψει [αλ. προληψει] κατορθων της 
αληθους επιγνωσεως. Μαλλον δε, την μεν πλανην αποκτενων δια της 
πιστεως  παλιν  ζωογονουμενης·  την  δε  σωτηριαν,  τω  θανατω  της 
πλανης  πραγματευομενος.  Νινευη  γαρ  ερμηνευεται  μελανωσις 
αυχμηρα, και ωραιοτης λειοτατη. Ουκουν συμφωνως τη δυναμει της 
ερμηνειας,  την  μεν  εκ  της  παραβασεως  τη  φυσει  προσγενομενην 
αυχμηραν  της  πλανης  μελανωσιν,  μετα  την  τριημερον  ταφην  και 
αναστασιν  ο  Κυριος  κατεστρεψε·  την  δε  εξ  υπακοης  πιστεως 
λειοτατην ωραιοτητα της φυσεως ανενεωσατο· παλιν το καλλος εν τη 
φυσει κατα την αναστασιν δειξας της αφθαρσιας αγαν λειοτατον, και 
μηδενι  το παραπαν υλικω τραχυνομενον.  Αρμοσει  δε και  προς την 
κοινην φυσιν τουτο λεγομενον, και προς την αγιαν Εκκλησιαν,  και 
προς την του καθ’ εκαστον ψυχην, αποθεμενην (724) δια πιστεως και 
αγαθης συνειδησεως, του παλαιου Αδαμ και χοικου την εικονα, και 
ενδυσαμενην την εικονα του επουρανιου.

Τοιγαρουν  δεδεικται  σαφως,  οτι  πολυτροπον  εχει  την  επ’  αυτω 
θεωριαν  ο  προφητης,  κατα  την  δυναμιν  του  ονοματος·  τοις  τοποις 
δηλονοτι  της  αυτου  Γραφης  προσφορως  αρμοζουσης  κατα  την 
ερμηνειαν  εμφασεως.  Σημαινει  γαρ  ως  μεν  φυγη  καλλους 
ερμηνευομενος, τον Αδαμ, και την κοινην φυσιν· ως δε αναπαυσις, και 
ιασις Θεου και πονος Θεου λεγομενος,  τον Κυριον ημων και  Θεον, 
κατα  την  αποδοθεισαν  της  εξηγησεως  δυναμιν·  την  δε  του 
κηρυγματος χαριν, δια του εν αυτη πλουτου του Πνευματος μηνυων, 
περιστερα λεγεται, και δομα Θεου, και πονος Θεου δια τους πολλους 
αγωνας  των  γενομενων  ταυτης  της  αληθους  κλησεως  λειτουργων. 
Την  δε  των  Ιουδαιων  κατα  της  αληθειας  υπεμφαινων  μανιαν, 
ερμηνευτεται  διαπονησις  αυτων,  οπερ  εστι  φθονος  επ’  αλλοτριοις 
αγαθοις,  τικτων  λυπην  τοις  εχουσιν·  οπερ  κακον  εις  φυσιν  τοις 
Ιουδαιοις μετεπεσε, το προς Θεον και ανθρωπους μισος ανελομενοις· 
και δια τουτο, μονην την δι’ αιματος και φονων αναιδεις [Fr. ανεδην] 
φθοραν επιζητουσι της φυσεως.

Αλλ’  επειδη  τρεχων  ο  λογος,  την  περι  της  πορειας  των  τριων 
ημερων θεωριαν παρελειψε· φησι γαρ· Η Νινευη ην πολις μεγαλη τω 
Θεω,  ωσει  πορειας  οδου  ημερων  τριων,  ει  δοκει,  δι’  ολιγων  την 
ελλειψιν αναπληρωσωμεν.

Την τοινυν πορειαν της οδου των τριων ημερων, υποληπτεον ειναι 
τους  διαφορους  βιους  δρομου  του  κατα  Θεον·  ηγουν  την  εκαστω 



γενικω νομω πρεπουσαν αγωγην. Νομους δε λεγω νυν γενικους, τον 
φυσικον και τον γραπτον, και τον της χαριτος. Ιδιαζουσαν γαρ τουτων 
εκαστος αναστροφην εχει βιου και δρομον προσφορον, οτι και την εξ 
αυτου κατα την γνωμην γενομενην [Fr.  γενωμενην] των αγομενων 
διαθεσιν  εχει  διαφορον.  Αλλην  γαρ  αλλος  εκαστω  των  υπ’  αυτον 
πεφυκε δημιουργειν την διαθεσιν. Οιον, ο μεν φυσικος νομος,  οταν 
ουκ  εχη  πλεονεκτουσαν  τον  λογον  την  αισθησιν,  αδιδακτως 
ασπαζεσθαι παντας πειθει το συγγενες και ομοφυλον, αυτην εχοντας 
την  φυσιν,  της  των  δεομενων  επικουριας  διδασκαλον·  κακεινο 
βουλεσθαι  πασιν  απαντας,  οπερ  εκαστος  εαυτω  παρα  των  αλλων 
γινομενον  ειναι  δοκει  καταθυμιον·  και  τουτο  διδασκων  ο  Κυριος, 
φησιν· Οσα θελετε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι, ομοιως και υμεις 
ποιειτε αυτοις.  Εφ’  ων γαρ η  φυσις  λογω βραβευεται,  τουτων μιαν 
πεφυκεν  ειναι  διαθεσις.  Ων  δε  η  διαθεσις  η  αυτη,  και  κατ’  ηθος 
τροπος, και ο του βιου δρομος εις υπαρχειν προδηλως πεφυκεν.Ων δε 
τροπος ηθων και βιου δρομος εστιν ο αυτος, εις δηλονοτι και αυτος 
κατα την γνωμην της προς αλληλους σχεσεως υπαρχει δεσμος, κατα 
μιαν την γνωμην αγων τους παντας προς τον ενα λογον της φυσεως· ( 
725) εν ω παντελως ουκ εστιν η νυν κρατουσα της φυσεως δια την 
φιλαυτιαν διαιρεσις.

Ο δε γραπτος νομος,  φοβω των επιτιμιων επεχων τας ατακτους 
των αφρονεστερων ορμας, εθιζει διδασκων προς μονην αυτους οραν 
την  του  ισου  διανομην,  καθ’  ην  της  δικαιοσυνης  το  κρατος  χρονω 
βεβαιωθεν,  εις  φυσιν  μεθισταται·  ποιουν  τον  μεν  φοβον,  διαθεσιν 
ηρεμα κατα μικρον τη περι το καλον γνωμη κρατουμενην· εξιν δε την 
συνηθειαν τη ληθη των προτερων καθαιρομενην, και το φιλαλληλον 
εαυτη  συναποτικτουσαν,  καθ’  ο  του  νομου  γινεσθαι  το  πληρωμα 
πεφυκε,  παντων  αλληλοις  κατα  την  αγαπην  συναρμοσθεντων. 
Πληρωμα γαρ νομου καθεστηκεν η κατ’ αγαπην διαλληλος συνοχη 
παντων  των  μετειληφοτων  της  φυσεως,  φερουσα  τω  κατ’  αγαπην 
ποθω κατεστεμμενον τον λογον της φυσεως·  και  τη προσθηκη του 
ποθου, τον της φυσεως καταφαιδρυνουσα νομον. Νομος γαρ φυσεως 
εστι,  λογος  φυσικος  τοις  τροποις  την  αισθησιν  λαβων  υποχειριον. 
Γραπτος  δε  νομος  εστιν,  ηγουν  γραπτου  νομου  πληρωσις,  λογος 
φυσικος  προσλαβων  λογον  πνευματικον  της  προς  το  συγγενες 
αλληλουχιας επικουρον. Διο φησιν, Αγαπησεις τον πλησιον σου ως 
εαυτον· αλλ’ ου, Σχοιης τον πλησιον σου ως εαυτον. Το μεν γαρ, την 



προς το ειναι μονον δηλοι του συγγενους συνοχην· το δε, την προς το 
ευ ειναι σημαινει προνοιαν.

Ο δε της χαριτος νομος, αυτον αμεσως διδασκει τους αγομενους 
μιμεισθαι τον Θεον, ος τοσουτον υπερ εαυτον ημας, ει θεμις ειπειν, 
και ταυτα δια την αμαρτιαν οντας εχθρους, ηγαπησεν, ωστε και εις 
την καθ’ ημας ουσιαν ελθειν ατρεπτως, υπερ πασαν ουσιαν οντα και 
φυσιν υπερουσιως καταδεξασθαι,  και  ανθρωπον γενεσθαι,  και  των 
ανθρωπων ενα χρηματισαι βουλεσθαι· και την ημετεραν κατακρισιν 
οικειαν ποιησαι μη παραιτησασθαι· και τοσουτον ημας θεωσαι κατα 
χαριν, οσον κατ’ οικονομιαν αυτος φυσει γεγονεν ανθρωπος· ινα μη 
μονον  μαθωμεν  αλληλων  αντεχεσθαι  φυσικως,  και  ως  εαυτους 
αλληλους  αγαπαν  πνευματικως·  αλλα  και  υπερ  εαυτους  αλληλων 
κηδεσθαι  θεικως·  και  ταυτην  της  εις  αλληλους  αγαπης  αποδειξιν 
ποιεισθαι, το κατ’ αρετην υπερ αλληλων τον εκουσιον προθυμεισθαι 
θανατον. Ουκ εστι γαρ ταυτης αλλη μειζων αγαπης, φησιν, ινα τις θη 
την ψυχην αυτου υπερ των φιλων αυτου.

Ουκουν ο μεν της φυσεως νομος εστιν, ινα συνελων ειπω, λογος 
φυσικος  την  αισθησιν  λαβων  υποχειριον,  προς  αφαιρεσιν  της 
αλογιας· καθ’ ην [marg. αλογιαν δηλονοτι], των φυσικως συνημμενων 
εστιν η διαιρεσις. Ο δε γραπτος νομος εστι, λογος φυσικος μετα την 
κατ’  αισθησιν  της  αλογιας  αφαιρεσιν  προσλαβων  και  ποθον 
πνευματικον, της προς το συγγενες αλληλουχιας συνεκτικον. Ο δε της 
χαριτος  νομος,  υπερ  φυσιν  καθεστηκε  λογος,  (728)  προς  θεωσιν 
ατρεπτως  την  φυσιν  μεταπλαττων,  και  ως  εν  εικονι  δεικνυς 
ακαταληπτως  τη  φυσει  των  ανθρωπων  το  υπερ  ουσιαν  και  φυσιν 
αρχετυπον· και την του αει ευ ειναι διαμονην παρεχομενος.

Ει  δε  τουτον  εχει  τον  τροπον  ο  περι  των  τριων  νομων  λογος, 
εικοτως  η  μεγαλη  του  Θεου  πολις  Εκκλησια·  ηγουν  η  του  καθ’ 
εκαστον ψυχη, πορειας οδου τριων καθεστηκεν ημερων· ως δεκτικη 
και χωρητικη της κατα φυσιν και νομον και πνευμα δικαιοσυνης. Εν 
τουτοις  γαρ  τοις  τρισι  νομοις,  ο  πας  περιεχεται  της  Εκκλησιας 
διακοσμος·  πλατει  τε  τω  κατ’  αρετην,  [πλατει]  και  μηκει  τω  κατα 
γνωσιν·  και  τω  κατα  σοφιαν  βαθει  μυστικης  θεολογιας 
περιγραφομενος.  Αλλα  ταυτης  κατα  διαθεσιν,  ως  ο  των  Ιουδαιων 
λαος,  μη  χωρισθωμεν  της  πολεως,  το  σωμα  καθαπερ  σκηνην 
στεργοντες,  και  την  προσκαιρον  του  σωματος  ωσπερ  κολοκυνθαν 
ηδονην περιεποντες·  ινα μη αν της συνειδησεως ο σκωληξ πληξας, 



αποξηρανη  την  καθ’  ηδονην  ηπατημενην  διαθεσιν·  και  η  δια  των 
ακουσιων  πειρασμων  επελθουσα  καθαπερ  πνευμα  καυσωνος  των 
κακως ημιν βεβιωμενων εκτισις, απειπωμεθα την ζωην, και προς την 
θειαν δυσανασχετησωμεν κρισιν.

Εκαστος γαρ ημων των ηττημενων τη απατη των υλικων, και ταις 
ηδοναις χαιροντων του σωματος, σκωληκος δικην του Θεου τον λογον 
δεχεται,  και την συνειδησιν αυτον πληττοντα τεως·  και ριζης δικην 
κολοκυνθης την προς την ηδονην αυτου διεσθιοντα σχεσιν· και ουτως 
δια της τελειας ανατολης του φωτισμου των λογιων του πνευματος, 
αποξηραινοντα  την  καθ’  αμαρτιαν  ενεργειαν·  και  πνευματι 
καυσωνος, τη μνημη των αιωνιων κολασεων, καθαπερ κεφαλην την 
κατ’  αισθησιν  εν  ταις  προσβολαις  αρχην  των  παθων  της  κακιας 
πατασσοντα·  ινα  μαθωμεν  προνοιας  λογους  και  κρισεως,  των 
προσκαιρων,  ων  τη  στερησει  λυπεισθαι  το  γενος  ειωθεν  των 
ανθρωπων, τα αιωνια προκρινουσης.  Ει  γαρ τον ανθρωπον δια την 
σκηνην και την κολοκυνθαν λυπουμενον· λεγω δε την σαρκα και την 
της σαρκος ηδονην·  της δε Νινευη αντεχομενον τον Θεον εισηγαγε 
της  Γραφης  ο  λογος,  δηλον  ως  των  τοις  ανθρωποις  τιμιων  και 
επεραστων, το τω Θεω φανεν προσφιλες, παντων των οποσουν οντων 
πολλω κρειττον εστι και τιμιωτερον· ηπου γε των ουκ οντων, και μονη 
προληψει  κατ’  εσφαλμενην  κρισιν  ειναι  δοκουντων,  ων  ουδεις  το 
παραπαν εστι κατα την υπαρξιν λογος· μονη δε φαντασια τον νουν 
φενακιζουσα· και σχημα τοις ουκ ουσι διακενον, αλλ’ ουχ υποστασιν 
τω παθει παρεχομενη.

ΣΧΟΛΙΑ
α΄. Ποσαχως ερμηνευεται Ιωνας.
β΄. Ποσαχως ερμηνευται Ιοππη. 
γ΄. Ποσοις αναλογει πνευματικως θεωρουμενος Ιωνας.
(729) δ΄. Τινος αναλογιαν εχει νοουμενη πνευματικως η Ιοππη.
ε΄. Κατ’ αλλην επιβολην τοις καθ’ εκαστα προφορος θεωρια περι 

της Ιοππης.
στ΄. Πολυταραχου ζαλης.
ζ΄.  Κεφαλην  λεγει  τον  πρωτον  περι  μοναδος  λογον,  ως  αρχην 

πασης  αρετης·  τας  δε  σχισμας  των  ορεων,  τας  διανοιας  των 
πνευματων της πονηριας,  υφ’ ων κατεποθη δια της παραβασεως ο 
ημετερος νους.



η΄.  Γην  λεγει  κατωτατην,  την  μηδαμως  γνωσεως  αισθανομενην 
θειας, η της κατ’ αρετην ζωης την οιανουν κινησιν εχουσαν, εξιν.

θ΄. Αβυσσον καλει την αγνοιαν επικειμενην τη εξει τηςκακιας· εφ’ 
η βεβηκεν καθαπερ γη, τα της κακιας πελαγη.

ι΄. Γην μεν την παγιαν της κακιας εξιν ειπεν· αιωνιους δε μοχλους, 
τας  συγκρατουσας  την  χειριστην  εξιν  εμπαθεις  προσπαθειας  των 
υλικων.

ια΄.  Φεγγος  λεγει  την  αληθη  γνωσιν·  ζωην  δε  βροτων,  την 
πρεπουσαν λογικοις πολιτειαν, ης ο την κακην εξιν εχων εστερηται.

ιβ΄. Ενταυθα την θαλασσαν, εις τον κοσμον τουτον ελαβεν· εις ον 
δια σαρκος ο Κυριος γεγονεν.

ιγ΄.  Αναπαυσιν  λεγει  τον  Κυριον,  ως  των  επ’  αρετη  πονων 
λυτηριον· ιασιν δε Θεου, ως ιατρον της εκ του θανατου πληγης· Θεου 
δε χαριν, ως απολυτρωσιν· και Θεου πονον, ως των ημων αναδοχεα 
παθων.

ιδ΄. Fr. Πως εστι χαρις ο Κυριος ημων και Θεος· ιδε, Νειλε, και μη 
σαλευου, τω· Πληρης χαριτος και αληθειας.

ιε΄. Πως δηλοι την προφητικην χαριν Ιωνας.
ιστ΄. Οτι δαπανα, φησι, προσβαλλουσαν την πονηραν δυναμιν, η 

των αγιων υπομονη.
ιζ΄.  Οτι  σωματικως  οι  αγιοι  πασχοντες,  και  τον  υπερ  αληθειας 

εκουσιως  υπερχομενοι  θανατον  της  σαρκος,  την  κατα  πιστιν  εν 
πνευματι ζωην ενηργουν τοις εθνεσι.

ιη΄.  Οτι  της  καθ’  υπερβολην  θειας  δυναμεως  εστιν  υποθεσις,  η 
κατα φυσιν των αγιων ασθενεια· ης ηττονα τον υπερηφανον διαβολον 
ο Κυριος εδειξεν. 

ιθ΄. Τον βασιλεα φησιν ειναι, τον φυσικον νομον· τον δε θρονον, 
την εμπαθη κατ’ αισθησιν εξιν· την δε στολην, την της κενης δοξης 
περιβολην·  τον  δε  σακκον,  το  κατα  την  μετανοιαν  πενθος·  την  δε 
σποδον, την ταπεινοφροσυνην.

κ΄. Ανθρωπους λεγει, τους περι τον λογον· κτηνη δε, τους περι την 
επιθυμιαν· βοας δε, τους περι τον θυμον· προβατα δε τους περι την 
θεωριαν των ορατων πταιοντας.

κα΄. Οτι και την εκαστου ψυχην η Νινευη σημαινει.
(732) κβ΄. Ουκ ανευ εισι, χρονος και τοπος· ων χωρις ουδεν εστιν 

των γενητων.



κγ΄. Τους περι αρετης και γνωσεως λογους εχουσα η Εκκλησια, και 
η του καθ’ εκαστον ψυχη, ως υπερβαινοντας χρονον και φυσιν, πλεον 
εχει των δωδεκα μυριαδων· ο γαρ της αρετης λογος, την σαρκος ως 
αριστερας ουκ οιδεν αμαρτιαν· ο δε της γνωσεως λογος, την ψυχης ως 
δεξιαν ου γινωσκει κακιαν.

κδ΄.  Αιτια  των  αρετων  εστιν  ο  Θεος·  τουτου  δε  κατ’  ενεργειαν 
γνωσις  εστιν,  η  του κατ’  αληθειαν επεγνωκοτος τον Θεον προς το 
πνευμα κατα την εξιν αλλοιωσις.

κε΄. Ο κατα φυσιν λογος, φησι, δια μεσων των αρετων προς τον 
νουν αναγειν πεφυκε τον επιμελουμενον πραξεως·  ο δε νους,  προς 
την  σοφιαν  εισαγει  δια  θεωριας  τον  εφιεμενον  γνωσεως·  το  δε 
παραλογον  παθος,  προς  την  αισθησιν  πειθει  κατασυρεσθαι  τον 
αμελουντα  των  εντολων·  ης  τελος  εστι,  το  προς  την  ηδονην 
καθηλωθηναι τον νουν.

κστ΄.  Απιστιαν  λεγει  την  αρνησιν  των  εντολων·  πιστιν  δε,  την 
αυτων συγκαταθεσιν, το δε σκοτος, του καλου την αγνοιαν, το δε φως, 
την τουτου επιγνωσιν.  Χριστον δε κεκληκεν,  την ουσιαν αυτων και 
την υποστασιν· τον διαβολον δε, την παντων γεννητικην των κακων 
χειριστην εξιν.

κζ΄. Αρετην λεγει, απαθεστατην και παγιαν περι το καλον εξιν· ης 
εφ’ εκατερα καθεστηκεν ουδεν, Θεου φερουσης χαρακτηρα, ω ουδεν 
εστιν εναντιον.

κη΄.  Ει  λογος  διωρισεν,  ως  πεφυκεν,  εκαστου  των  οντων  την 
γενεσιν·  ουδεν  των  οντων  εαυτου  φυσικως  η  υπερβεβηκεν,  η 
υποβεβηκεν.  Ουκουν ορος μεν των οντων εστιν,  η  κατ’  εφεσιν  της 
αιτιας επιγνωσις·  μετρον δε,  η  εφικτη τοις  ουσι  κατ’  ενεργειαν της 
αιτιας εκμιμησις.

κθ΄.  Το  υπερ  τον  ορον  φερεσθαι,  και  το  μετρον,  φησι,  των 
κινουμενων την εφεσιν, ανονητον ποιει τον δρομον, μη καταντωντων 
εις Θεον, εν ω η κατ’ εφεσιν παντων ισταται κινησις, ανθυποστατον 
δεχομενη τελος Θεου την απολαυσιν.

λ΄.  Το  υπερ  τον  ορον  και  το  μετρον·  και  παρα τον ορον και  το 
μετρον δηλονοτι.

λα΄. Τω λογω δηλονοτι.
λβ΄.  Οτι  και τους των ασωματων και τους των σωματων αφιησι 

λογους,  ο  προς  τον  Θεον  αναδραμων  κατ’  εκστασιν  νους.  Ου  γαρ 
πεφυκε τι Θεω των μετα Θεον αμα συγκατοπτευεσθαι.



λγ΄.  Πως και εις τον Ιουδαικον λαον δυναται ληφθηναι τυπικως 
Ιωνας.

λδ΄  Πως  ερμηνευομενος  Ιωνας  προδιελεγχει  τυπικως  τον 
Ιουδαικον λαον.

λε΄. Οτι νενικηκεν μαλλον ο Κυριος την τυραννου δυναμιν σαρκος 
ασθενειαν  προβαλλομενος,  ηπερ  τον  Αδαμ  ο  διαβολος  αξιαν 
θεοτητος υποσχομενος.

(733) λστ΄. Σκωληξ εστιν ο Κυριος δια την ασπορον σαρκα· ηλιος 
δε,  και  ως  δια  την  δυσιν  της  ταφης,  καθ’  ην  υπο  γην  γεγονε  ως 
ανθρωπος ο Λογος, και ως φυσει κατ’ ουσιαν φως υπαρχων και Θεος.

λζ΄. Οτι το πνευμα του καυσωνος, ου μονον τους πειρασμους, αλλα 
και την εγκαταλειψιν του Θεου, την αφαιρουμενην των Ιουδαιων την 
των θειων χαρισματων χορηγιαν δηλοι.

λη΄. Υπερηφανιας ιδιον φησι, το αρνεισθαι τον Θεον αρετης ειναι 
γενετην και φυσεως· κενοδοξιας δε, το μεριζειν την φυσιν προς την 
υφεσιν·  ων  ο  τυφος  ειναι  γεννημα  πεφυκεν,  εξις  κακιας  υπαρχων 
συνθετος, Θεου μεν αρνησιν εκουσιον εχουσα, και της κατα την φυσιν 
ισοτιμιας αγνοιαν.

λθ΄. Η δια πνευματος κατα ψυχην αγχιστεια, σαρκος μεν λυει την 
σχεσιν  της  προαιρεσεως·  Θεω  δε  προσδεσμει  κατα  ποθον 
προσηλωθεισαν.

μ΄. Νυκτα φησι, τα νομικα συμβολα, υφ’ α ο νομος τελει· εν τοις 
ουκ εστιν ευρειν ψυχης φωτισμον μη νοουμενοις πνευματικως. 

μα΄.  Οτι  δια  το  μεγα,  και  μηδενι  λογω  μετρουμενον  της  θειας 
οικονομιας μυστηριον, η των εθνων Εκκλησια, φησι, πολις μεγαλη τω 
Θεω προσηγορευθη.

μβ΄.  Κατα  μεν  την  ουσιαν  η  αληθεια,  φησι,  προσηγειται  των 
τυπων·  κατα δε  την  εκφανσιν,  οι  τυποι  χρονικως προηγουνται  της 
αληθειας. Ουκουν επειδη προλαβων εν εαυτω τυπικως την αληθειαν 
προδιεγραψεν Ιωνας,  μεινας εν τη κοιλια του κητουςς τρεις ημερας 
και  τρεις  νυκτας·  Ετι  τρεις  ημεραι,  φησι,  τας  τρεις  ημερας  της  του 
Κυριου  ταφης  και  αναστασεως  λεγων,  μεθ’  ας,  η  των  εθνων 
καταστραφησεται πλανου και αγνωσια. 

μγ΄. Δηλονοτι της πιστεως.
μδ΄. Επιτομος εκθεσις της ερμηνειας του ονοματος Ιωνα, κατα την 

επικειμενην αυτω περι εκαστου των εκφερομενων προσωπων τε και 
τροπων δυναμιν.



με΄. Νομος δηλονοτι. 
μστ΄. Εργον ειναι του φυσικου νομου φησι, την γνωμικην παντων 

προς παντας ομογνωμον σχεσιν.
νζ΄. Κανονες αποδεικτικοι της του φυσικου νομου χαρακτηριστικης 

ιδιοτητος.
μη΄.  Ο  γραπτος  νομος,  φησι,  κωλυων  φοβω  την  αδικιαν,  εθιζει 

προς το δικαιον· χρονω δε, το εθος ποιει διαθεσιν φιλοδικαιον· υφ’ ης 
η παγια προς το καλον εξις επιγινεται, ληθην προλαβουσης πονηριας 
επαγουσα.

μθ΄.  Οροι  της  εκαστου  των  προρρηθεντων  νομων  ενεργειας 
αποδεικτικοι.

ν΄. Οτι το μεν σχειν ως εαυτον τον πλησιον, μονης εστι φροντιδος 
της προς το ειναι  ζωης,  οοερ φυσικου νομου καθεστηκε.  Το δε  τον 
πλησιον αγαπαν ως εαυτον, και του προς το ευ ειναι κατ’ αρετην εστι 
προνοεισθαι του πελας· οπερ ο γραπτος επιτρεπει νομος. Το δε υπερ 
εαυτον  αγαπησαι  τον  πλησιον,  του  νομου  της  χαριτος  εστιν 
ιδιωτατον.

να΄. (736) Οροι κατ’ επιτομην αποδεικτικοι της των τριων ημερων 
κατορθωτικης των καλων ιδιοτητος.

νβ΄. Η οδος των τριων ημερων εστι φησιν, η δια των τριων νομων 
του φυλαττοντος αυτους κατα δικαιοσυνην τελειωσις.

νγ΄. Αλλη θεωρια λεπτοτερα περι της σκηνης και της κολοκυνθης 
και του σκωληκος και του καυσωνος και του ηλιου.

νδ΄.  Ο  κωλυομενος  των  προς  ηδονην  σωματος  αφορμων,  φησι, 
μανθανει  προνοιας  λογους  επεχουσης  την  εξαπτικην  υλην  των 
παθων.  Ο  δε  τας  προς  οδυνην  σωματος  δεχομενος  μαστιγας, 
διδασκεται  κρισεως  λογους,  προλαβοντων  μολυσμων  ακουσιοις 
πονοις αυτον καθαιρουσης.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΕ΄.
Εν τη δευτερα των Βασιλειων γεγραπται· " Οτι εγενετο λιμος εν 
ταις ημεραις Δαβιδ τρια ετη· ενιαυτος εχομενος ενιαυτου. Και 
εξεζητησε  Δαβιδ  το  προσωπον  Κυριου.  Και  ειπε  Κυριος·  Επι 
Σαουλ, και επι τον οικον αυτου η αδικια· περι ου εθανατωσε 
τους Γαβαωνιτας, και ειπεν αυτοις· Τι ποιησω υμιν, και εν τινι 
εξιλασομαι,  και  ευλογησετε  την  κληρονομιαν  Κυριου;  Και 
ειπον  προς  τον  βασιλεα·  Ο  ανηρ,  ος  συνετελεσεν  ημας,  και 
ελογισατο  εξολοθρευσαι  ημας,  αφανισωμεν  αυτον,  του  μη 
εσταναι εν παντι οριω Ισραηλ. Δοτε ημιν επτα ανδρας εξ των 
υιων αυτου,  και εξηλιασομεν αυτους τω Κυριω εν τω βουνω 
Σαουλ. Και ελαβεν ο βασιλευς τους δυο υιους Ρεσφας, θυγατρος 
Αια παλλακης Σαουλ· και τους πεντε υιους Μερωβ θυγατρος 
Σαουλ, ους ετεκε τω Εσδριηλ, και εδωκεν αυτους εν χειρι των 
Γαβαωνιτων·  και  εξηλιασαν αυτους εν  ορει  εναντιον Κυριου, 
και  επεσον  εκει  οι  επτα  επιτοαυτο·  και  εθανατωθησαν  εν 
ημεραις θερισμου, εν αρχη θερισμου κριθων. Και ελαβε Ρεσφα 
θυγατηρ Αια το σακκον, και διεστρωσεν αυτον εαυτη επι την 
πετραν, εως εσταξαν επ’ αυτους υδατα Θεου εξ ουρανου. Και 
εποιησαν παντα οσα ενετειλατο ο βασιλευς. Και επηκουσεν ο 
Θεος τη γη μετα ταυτα." Διατι τι  μετα τον θανατον Σαουλ ο 
Δαβιδ απητηθη δικας, λιμου κρατησαντος την γην, εως εδωκε 
τους εκ του σπερματος Σαουλ επτα ανδρας θανατωθηναι τοις 
Γαβαωνιταις.  Τις  η  τουτων  δυναμις  των  λογων,  και  πως 
πνευματικως αυτους θεωρησομεν.
(737) Αποκρισις. 
Η  μεν  ακριβης  γνωσις  των  λογιων  του  Πνευματος,  μονοις 

αποκαλυπτεσθαι πεφυκε τοις αξιοις Πνευματος· οι δια πολλην των 
αρετων επιμελειαν, της των παθων αιθαλης τον νουν εκκαθαραντες, 
εσοπτρου δικην καθαρου τε και διαυγους,  αμα τη πρωτη προσβολη 
καθαπερ προσωπον εντυπουμενην αυτοις και εμπιπτουσαν, την των 
θειων υποδεχονται γνωσιν. Οις δε κατ’ εμε την των παθων κηλισιν ο 
βιος  κατεστικται,  μολις  καν  εξ  εικοτων  τινων  στοχασμων 
τεκμηριωσαι την των θειων γνωσιν εστι δυνατον· μη οτι γε νοησαι τε 
και  φρασαι  ταυτην  δι’  ακριβειας  απαυθαδιαζεσθαι.  Και  οιδ  σαφως 
εγω γε, οτι πασχων αυτος γινωσκεις τα θεια μαλλον τιμιε πατερ, και 
πειρα λαβων εχεις τουτων την επιστημην, ηπερ εγω λεγει επισταμαι, 



μηδεν εκ του παθειν αποφηνασθαι περι των θειων δυναμενος. Πλην 
και το κατα δυναμιν ουκ αποβλητον, και μαλισθ’ υμιν τοις επιταξασι, 
και τονδε μοι περι των υπερ δυναμιν του λεγειν πονον επιθεμενοις.

Σαουλ τοινυν εστι κατα τονδε της Γραφης τον τοπον, ο βασιλευων 
κατα δυναμιν εντολης σαρκινης των σαρκικων Ιουδαιων εν γραμματι 
νομος·  ηγουν  ο  βασιλευων  των  αγομενων  μονω  τω  γραμματι  του 
νομου σωματικος τροπος η  λογισμος.  Αιτητος γαρ αδης κατα μιαν 
επιβολην Σαουλ ερμηνευεται. Της γαρ εν πνευματι Θεου κατ’ αρετην 
διεξαγομενης ζωης τε και βασιλειας, προτιμησας την φιληδονον ζωην 
ο των Ιουδαιων λαος, ητησατο τον αδην, ηγουν την αγνοιαν, αντι της 
γνωσεως  αυτου  βασιλευειν.  Πας  γαρ  ο  της  θειας  εκπεπτωκως 
αγαπης, τον εν τη σαρκι νομον εχει δια της ηδονης βασιλευοντα· τον 
μηδεμιαν θειαν εντολην φυλαξαι δυναμενον, η μηδε βουλομενον.

Κατ’  αλλον  δε  τροπον  Σαουλ  ερμηνευεται,  δεδανεισμενος,  η 
δανειον.  Ου  γαρ  εδοθη  ο  γραπτος  νομος  τοις  λαβουσιν  εις  κτησιν 
περιουσιας,  αλλ’  εις  παιδαγωγιαν  προσδοκωμενης  επαγγελιας.  Διο 
και δους τω Σαουλ την βασιλειαν ο Θεος, εν τη προς αυτον διαθηκη, 
αιωνιον ου καθυπεσχετο την βασιλειαν. Παν γαρ δανειον, ου γινεται 
τω λαβοντι κτημα περιουσιας, αλλα προφασις καματου και πονου [Fr. 
και πονων], εις αλλης περιουσιας συλλογην. Η δε του Σαουλ παλλακη 
Ρεσφα, δρομος ερμηνευεται στοματος. Δρομος δε στοματος εστιν, η 
κατα  μονην  την  εν  λογω  προφοραν  του  νομου  μαθησις·  ην 
εισοικιζεται  παρανομως,  (740)  ο  μονην  την  σωματικην  του  νομου 
περιεπων λατρειαν· αφ’ οις ουδεν ευσεβες γεννα και φιλοθεον. Ο γαρ 
μονην  την  σωματικην  του  νομου  κατα  προφοραν  λογου  μαθησιν 
εξασκουμενος,  νομιμον  ουκ  εχει  την  προς  τον  λογον,  ηγουν  την 
μαθησιν  του  νομου  συμβιωσιν.  Οθεν  δυσγενη  και  αποβλητα 
καθεστηκεν  αυτου  τα  γεννωμενα.  Γενναται  γαρ  αυτω  δια  την 
παρανομον κοιτην εκ της Ρεσφας ο Ερμονθι και ο Μεμφιβοσθε, οπερ 
εστιν  Αναθεμα αυτων,  και  Αισχυνη στοματος  αυτων.  Ερμονθι  γαρ 
κατα μιαν επιβολην, Αναθεμα ερμηνευεται· και Μεμφιβοσθε, αισχυνη 
στοματος  αυτων.  Αναθεμα  δε  αυτων  εστιν,  η  δια  στοματος  καθ’ 
αμαρτιαν φθορα της των παθων ενεργειας. Μεμφιβοσθε δε εστιν, η 
παρα  φυσιν  του  νου  προς  κακιαν  κινησις·  ηγουν  η  κατα  νουν 
επινοητικη  των  φαυλων  ενθυμησις·  αισχυνη  νου,  και  ουσα  και 
λεγομενη. 



Η παλιν αναθεμα αυτων εστι, τοπος του νυν κρατουντος επιτιμιου 
της  φυσεως·  τουτεστιν  ο  κοσμος  ουτος,  ως  χωριον  θανατου  και 
φθορας δια την αμαρτιαν γενομενος· εις ον εκ του παραδεισου μετα 
την  παραβασιν  της  θειας  εντολης  ο  πρωτος  κατεπεσεν  ανθρωπος· 
οντινα κοσμον κατα την της γνωμης φιληδονον σχεσιν,  ηγουν την 
κοσμικην προσπαθειαν, γενναν πεφυκεν εκ της κατα μονην την εν 
λογω  του  νομου  προφοραν  μαθησεως,  ο  μη  διαβαινων  κατα  νουν 
προς  την  ενδον  εν  πνευματι  του  νομικου  γραμματος  θειαν 
ευπρεπειαν.  Αισχυνη  δε  στοματος  αυτων  εστιν,  η  κατα  νουν 
φιλοκοσμος  μελετη  των  λογισμων  και  φιλοσωματος.  Εν  ω  γαρ  ο 
κοσμος  εκ  της  φαινομενης  τω  γραμματι  του  νομου  σωματικης 
διαπλασεως, κατα την γνωμικην σχεσιν γεννασθαι πεφυκεν, ηγουν η 
τον κοσμον φιλουσα διαθεσις·  και η κατα νουν φιλοκοσμος μελετη 
των λογισμων εικοτως συγγενναται φιλοσωματος.

Η  παλιν,  αναθεμα  αυτων  εστιν,  η  προσυλος  και  ακαλλης  των 
παθων και αδιατυπωτος κινησις·  αισχυνη δε στοματος εστιν, η τοις 
παθεσιν  ειδος  επαγουσα,  και  το  καθ’  ηδονην  προς  αισθησιν 
διαπλαττουσα  καλλος  του  νου  κινησις.  Χωρις  γαρ  της  κατα  νουν 
επινοητικης  δυναμεως,  προς  διαπλασιν  μορφης  ουδαμως  αγεται 
παθος. Ουκουν ο μονω τω γραμματι του νομου περιγραφων της θειας 
επαγγελιας την δυναμιν,  παλλακην, αλλ’  ου γυναικα νομιμον εχει 
του νομου την μαθησιν. Οθεν εξ αναγκης η τοιαυτη μαθησις, ου δι’ 
εαυτην,  αλλα  δια  τον  αυτην  σωματικως  εκδεχομενον,  ηγουν 
συγγενομενον γεννα το αναθεμα και την αισχυνην. Ο γαρ δια τρυφην 
σωματικην και αναπαυσιν, τας θυσιας και τας εορτας· τα τε Σαββατα 
και τας νεομηνιας κατα τον νομον τον Θεον διατεταχεναι πιστευων· 
παντη τε (741) και παντως υπο την ενοχην γενησεται της των παθων 
ενεργειας,  και την αισχυνην της των επ’ αυτοις αισχρων λογισμων 
ρυπαριας· υπο τε τον φθειρομενον εσται κοσμον, και την εν λογισμοις 
φιλοσωματον  μελετην·  υπο  τε  την  υλην  των  παθων  και  το  ειδος, 
μηδεν αλλο πλην των φθειρομενων τιμιον εχειν δυναμενος· και δια 
τουτο τυχον κακως γεννων την Μερωβ, την γεννωσαν υιους πεντε τω 
Εσδριηλ. Μερωβ δε, πλησμονη φαρυγγος ερμηνευεται, η τις εστιν η 
γαστριμαργια. Μονη γαρ αυτη παρα της εντολης Ιουδαικως λαβουσα 
την αδειαν, τους κατα παραχρησιν τροπους γεννα των αισθησεων τω 
Εσδριηλ·  ηγουν  τω  θεωρητικω  μερει  της  ψυχης.  Εσδριηλ  γαρ 
ερμηνευεται θεια δυναμις η βοητος ισχυρος,  η βλεψις δυνατη· οπερ 



εστιν, ο κατ’ εικονα μεν Θεου γενομενος νους· την δε γαστριμαργιαν 
ως του κατ’ εντολην σαρκος νομου, τουτεστι του γραμματος, γεννημα, 
παραπεισθεις  συνοικισαμενος.  Πεισθεις  γαρ  ο  νους  θειας  εντολης 
ειναι διαταγην κατα τον εν γραμματι νομον την κατα σαρκα τρυφην, 
αλλην ου προσιεται πλην αυτης προς συμβιωσιν· ως θειαν, και νομου 
του  βασιλευοντος  αυτην  ηγησαμενος  γεννημα,  και  τους  κατα 
παραχρησιν εξ αυτης των αισθησεων συνιστησι τροπους. Επειδαν γαρ 
το θεωρητικον της ψυχης, την τρυφην κατα τον εν γραμματι νομον ως 
θειαν  δια  την  εντολην  ασπασηται  προς  συμβιωσιν,  την  των 
αισθησεων παρα φυσιν μετερχεται χρησιν· μηδεμιας συγχωρουν κατα 
φυσιν διαφαινεσθαι την χρησιν της ενεργειας.

Ο τοινυν σωματικως του νομου την μαθησιν εξασκουμενος, οια δη 
παλλακην, αλλ’ ου νομιμον εχων γυναικα των θειων την ειδησιν· και 
γεννων  εξ  αυτης  το  αναθεμα  της  των  παθων  ενεργειας,  και  την 
αισχυνην της των επ’ αυτοις λογισμων αηδιας [αλλ. αειδιας]· και εκ 
της  Μερωβ,  τουτεστι  της  Σαουλ  θυγατρος  γαστριμαργιας,  εκγονα 
λαμβανων τους κατα παραχρησιν τροπους των αισθησεων· τους εν τη 
φυσει των οντων, ηγουν τους κατα φυσιν ως Γαδαωνιτας αποκτεινειν 
ειωθε λογους και λογισμους. Γαβαωνιται γαρ ερμηνευονται, ορεινοι η 
μετεωροι. Δηλουσι δε σαφως ουτοι, τους κατα την φυσικην θεωριαν 
υψηλοτερους  λογους,  η  τους  εφ’  ημιν  κατα  φυσιν  λογισμους·  ους 
αποκτεινειν  Σαουλ,  και  ει  τις  νυν  κατα  διαθεσιν  αλλος  υπαρχει 
Σαουλ,  δια  την  εν  μονω  τω  νομικω  γραμματι  πλανην,  τους  κατα 
φυσιν  αποπεμπεσθαι  και  παραχαραττειν  ου  (744)  παραιτουμενος 
λογους.  Ουδεις  γαρ  μονη  προσανεχων  τη  σωματικη  του  νομου 
λατρεια,  φυσικον  το  παραπαν  δυναιτ’  αν  παραδεξασθαι  λογον  η 
λογισμον· οτι μηδε πεφυκε ταυτον ειναι τη φυσει τα συμβολα, κατα 
φυσιν οραν των οντων την γεννησιν ουδεποτε δυναται σαφως, ο τοις 
του  νομου  συμβολοις  ως  πρωτοτυποις  προστετηκως·  και  δια  τουτο 
παραλογως τους κατα φυσιν αποπεμπεται λογους· μη λογιζομενος, 
οτι χρη περιποιεισθαι τους υπο Ιησου διασωθεντας, υπερ ων και προς 
τους  επανασταντας  αυτοις  πεντε  βασιλεις,  τον  φοβερον  εκεινον 
συνεκροτησε  πολεμον·  εν  ω  και  ουρανος  αυτος  κατα  των 
επανασταντων  τοις  Γαβαωνιταις  δια  λιθων  χαλαζης  τω  Ιησου 
συνεμαχησεν· ους κατεστηκε ξυλοφορους και υδροφορους της θειας 
σκηνης,  τουτεστι,  της  δια  της  σκηνης  προδιατυπωθεισης  αγιας 
Εκκλησιας,  ο  σαρκωθεις  Λογος.  Ουτος  γαρ,  ουτος  εστιν  Ιησους  ο 



αποκτεινας  τους  κατ’  αισθησιν  αυτοις  επανισταμενους  εμπαθεις 
τροπους και λογισμους. Αει γαρ τους κατα φυσικην θεωριαν λογους, ο 
του Θεου Λογος Ιησους περιποιειται,  προκαθιστων αυτου της θειας 
των  μυστηριων  σκηνης  ξυλοφορους  και  υδροφορους·  οια  δη  της 
εξαπτικης του φωτισμου θειας γνωσεως υλης, και της ρυπτικης των 
παθων καθαρσεως, και της εν πνευματι ξωτικης διαδοσεως αφορμης 
χορηγος. Φυσικης γαρ θεωριας χωρις, εν ουδενι κατ’ ουδενα τροπον 
ουδαμως συντηρεισθαι πεφυκεν των μυστηριων η δυναμις.

Ει  δε  και  την  Εθνικην  μοιραν  δηλουσιν  οι  Γαβαωνιται, 
προσχωρουσαν  τω  κληροδοτη  των  θειων  επαγγελιων  Ιησου  και 
σωζομενην·  διδασκομενην  τε  ξυλοφορειν  και  υδροφορειν·  τουτεστι, 
τον περι σταυρου και της δι’ υδατος θειας αναγεννησεως μυστικον και 
σωτηριον λογον πρακτικως τοις  ωμοις  των αρετων περιφερειν,  και 
χορηγειν τη θεια κιβωτω της ευσεβους πιστεως, ξυλων δικην, δια μεν 
της  πρακτικης,  των  επι  γης  μελων  την  νεκρωσιν·  δια  θεωριας  δε, 
καθαπερ υδωρ την επιρροην της εν πνευματι γνωσεως, ουκ ατοπον, 
ουδε της ευσεβειας αλλοτριον.

Ειτε  γουν  τους  κατα  την  φυσικην  θεωριαν  λογους,  ειτε  την 
σωζωμενην  δια  πιστεως  μεριδα  των  εθνων  προτυπουσιν  οι 
Γαβαωνιται, τον Ιουδαικως ζην κατα τον εν μονω τω γραμματι νομον 
προηρημενον, εχουσιν εχθρον, και του σωζομενου πολεμιον. Ο γαρ 
Θεον  την  κοιλιαν  ηγουμενος,  και  ως  επι  δοξη  τη  αισχυνη 
καλλωπιζομενος, μονων οιδεν ως θειων ανεχεσθαι δια σπουδης των 
παθων της ατιμιας· και δια τουτο μονα περιεπει τα χρονικα· τουτεστι, 
την υλην και το ειδος, και την κατα παραχρησιν πενταπλην ενεργειαν 
των αισθησεων. Τα μεν ως Ρεσφας της παλλακης τεκνα· τα δε, ως γης 
ατιμου  θυγατρος  εκγονα  Μερωβ.  Τη  γαρ  υλη  και  τω  ειδει 
συμπλακεισα  κατα  μιξιν  η  αισθησις,  αποτελειν  μεν  παθος· 
αποκτενειν  δε  και  συντελειν  τους  κατα  φυσιν  (745)  πεφυκεν 
λογισμους.  Ου  γαρ  πεφυκε  παθει  συνεμφαινεσθαι  το  παραπαν 
φυσεως λογος, ωσπερ ουτε φυσει συναποτικτεσθαι κατα την γενεσιν 
παθος.

Ουκουν ο μονου του γραμματος της γραφης αντεχομενος κατα τον 
Σαουλ, και τους κατα φυσιν αποπεμπεται λογους, και την μυστικως 
προκεκηρυγμενην  των  εθνων  ου  προσδεχεται  κλησιν,  προς  μονην 
κεχηνως κατα νομον, ως οιτεται, της σαρκος την απολαυσιν. Ταυτης 
ουν κρατουσης των κατα μονην την αισθησιν ζωντων, της κατα νομον 



σωματικης διαθεσεως, ο λιμος ου διαδεικνυται της θειας εν πνευματι 
γνωσεως. Λιμος γαρ εστιν, ως αληθως, εκλειψις των κατ’ αυτην την 
πειραν εγνωσμενων αγαθων, και απορια και σπανις παντελης των 
την ψυχην συγκρατουντων πνευματικων βρωματων. Πως γαρ λιμον 
ηγησεται τις η ζημιαν, την των καθαπαξ αυτω μηδαμως εγνωσμενων 
αφαιρεσιν;  Οθεν ζωντος Σαουλ,  ου γινεται  λιμος·  οτι  μηδε πεφυκε 
ζωντος του κατα νομον γραμματος, και βασιλευοντος των υλικων την 
διανοιαν  Ιουδαιων,  της  πνευματικης  γνωσεως  διαγνωσθηναι  την 
ενδειαν· οπηνικα δε της ευαγγελικης χαριτος διαλαμψη το σελας, και 
λαβη  την  βασιλειαν  των  πνευματικων  την  διανοιαν  Δαβιδ  ο 
πανευφημος,  ος  εστιν  ο  κατα  πνευμα  νομος,  μετα  τον  θανατον 
Σαουλ, ηγουν μετα την του γραμματος τελευτην· ερμηνευτεται γαρ ο 
Δαβιδ,  εξουδενωσις,  και  ισχυρος  ορασει·  το  μεν  γαρ  λεγεται  κατ’ 
Ιουδαιους  πλεονεκτουντος  το  πνευμα  του  γραμματος·  το  δε,  κατα 
Χριστιανους προσαγορευεται, νικησαντος το γραμμα του πνευματος· 
τηνικαυτα διαγινωσκεται της εν πνευματι γνωσεως ο λιμος· κοινως 
μεν εν τω πιστω λαω, και τη ψυχη του καθ’ εκαστον ιδικως, οταν της 
εν  πνευματι  μυστικης  θεωριας  την  εκτος  προφαινομενην  του 
γραμματος  προκρινει  προβολην·  και  οιον  ειπειν,  την  ψυχην  της 
Γραφης ατιμωτεραν ποιειται του σωματος. Λιμωττει γαρ επ’ αληθειας 
των πιστων και επεγνωκοτων την αληθειαν ο λαος, και η ψυχη του 
καθ’  εκαστον  αφεμενη  της  εν  τη  χαριτι  πνευματικης  θεωριας,  και 
γενομενη της τυπικης εν τω γραμματι δουλειας, μη διατρεφουσα τον 
νουν ταις των νοηματων μεγαλονοιαις· αλλα πληρουσα την αισθησιν 
εμπαθους  φαντασιας  ταις  σωματικαις  των  γραφικων  συμβολων 
διατυπωσεσι.  Διο  θειας  γνωσεως  μαλιστα  γινεται  λιμος,  τρια  ετη, 
ενιαυτος  εχομενος  ενιαυτου.  Πας  γαρ  την  πνευματικην  της  θειας 
Γραφης θεωριαν μη προσιεμενος,  τον  τε  φυσικον ταυτη κατα τους 
Ιουδαιους συναπωσατο νομον· και τον εν τη χαριτι νομον ηγνοησε, 
καθ’ ον διδοται τοις κατ’ αυτον αγομενοις η θεωσις.

Ουκουν ο λιμος των τριων ετων δηλοι τον εν τοις τρισι νομοις, τω 
τε  φυσικω  λεγω,  και  τω  γραπτω,  και  τω  της  χαριτος,  αναλογως 
εκαστω γενομενην της γνωσεως ενδειαν, τοις ουκ επιμελουμενοις της 
αυτων κατα την θεωριαν αναγωγης. Επιμελεισθαι γαρ παντελως ου 
δυναται της των Γραφων επιστημης, ο τους μεν φυσικους των οντων 
κατα την θεωριαν απωθουμενος λογους· αντεχομενος δε μονων των 
υλικων  συμβολων,  και  μηδεμιαν  αυτοις  επινοων  υψηγοριαν 



πνευματικην.  Κρατουσης  γαρ  μονης  της  (748)  ιστοριωδους  των 
Γραφων αφηγησεως, το των προσκαιρων και χρονικων της διανοιας 
ουκ  απεγενετο  κρατος·  αλλ’  ετι  ζωσι  τα  τεκνα  του  αποθανοντος 
Σαουλ, και τα εκγονα, επτα οντα τον αριθμον· τουτεστιν η σωματικη 
του  νομου  λατρεια  και  προσκαιρος,  εξ  ης  η  εμπαθης  ειωθεν 
απογεννασθαι  τοις  φιλοσωματοις  κατα  την  αποδοθεισαν  αιτιαν 
διαθεσις,  επικουρον  εχουσα  της  πλανης  την  προδηλον  εν  τοις 
συμβολοις διαταγην. Δια ταυτην οιμαι την αιτιαν μη γινεσθαι λιμον 
εν  ταις  ημεραις  Σαουλ·  τουτεστιν,  εν  τω  χρονω  της  νομικης  κατα 
σαρκα  λατρειας,  την  ενδειαν  μη  διαγνωσθηναι  της  εν  πνευματι 
γνωσεως· αλλ’ εν τω χρονω της ευαγγελικης χαριτος· καθ’ ον, οταν 
μη  πασαν  πνευματικως  την  Γραφην  εκλαμβανωμεν,  μετα  την 
παροδον  της  του  γραμματος  δυναστειας,  λιμωττομεν  παντως,  της 
Χριστιανοις  πρεπουσης  μυστικης  κατα  πνευμα  λατρειας  ουκ 
απολαυοντες. Επαν δε λαβοντες αισθησιν κατα τον Δαβιδ, ζητησωμεν 
το  προσωπον  Κυριου,  διδασκομεθα  σαφως,  οτι  δια  το  μη 
παραδεξασθαι  τους  κατα  φυσιν  λογους  προς  επιβασιν  της  εν 
πνευματι μυστικης θεωριας, αλλ’ ετι των εν τω γραμματι του νομου 
σωματικων αντεχεσθαι λογισμων, η χαρις αφηρεθη της γνωσεως.

Και εζητησε,  φησι,  Δαβιδ το προσωπον Κυριου.  Και ειπε Κυριος· 
Επι τον οικον Σαουλ η αδικια, περι ου εθανατωσε τους Γαβαωνιτας. 
Δαβιδ  εστι,  πας  νους  κατα  Χριστον  διορατικος,  αει  ζητων  το 
προσωπον  Κυριου.  Προσωπον  δε  Κυριου  καθεστηκεν  η  κατα  την 
αρετην των θειων αληθης θεωρια και γνωσις,  ην ζητων διδασκεται 
την αιτιαν της κατ’ αυτην ενδειας και αποριας· και κελευεται δουναι 
προς θανατον τους δυο υιους Σαουλ τους εκ της παλλακιδος Ρεσφας, 
και τους πεντε της αυτου θυγατρος Μερωβ υιους. Σαουλ εστι, καθως 
εφην,  αιτητος  αδης,  ηγουν  αγνοια  ποθητη.  Ποθουμενη  δε  σαφως 
εστιν αγνοια, το γραμμα το νομικον, ηγουν το σωματικον της εν νομω 
λατρειας κρατος,  οπερ εστι  το του νομου σωματικον·  η νους μονης 
κατ’  αισθησιν  αντεχομενος  σωματικως  της  υλης  του  γραμματος. 
Ρεσφα  δε  εστι,  κατα  την  αυτης  ερμηνειαν,  δρομος  στοματος,  οπερ 
εστιν  η  του νομου κατα μονην την εν  λογω προφοραν εκμαθησις. 
Δρομον  δε  αληθως  εχει  στοματος,  αλλ’  ου  διανοιας,  ο  της 
πνευματικης  του  νομου  θεωριας  αλλοτριος.  Υιοι  δε  της  Ρεσφας 
υπαρχουσιν,  Ερμονθι  και  Μεμφιβοσθε.  Ερμονθι  δε  εστιν,  αναθεμα 
αυτων,  οπερ  εστιν  η  καθ’  αμαρτιαν  δια  σωματος  φθορα  της  των 



παθων  ενεργειας·  η  ο  τοπος,  τουτεστιν  ο  κοσμος,  εν  ω  της 
παραβασεως  εδοθη  το  επιτιμιον·  ηγουν  η  καθ’  ηδονην  προς  τον 
κοσμον  ενδιαθετος  σχεσις·  η  τυχον,  η  προσυλος  και  ακαλλης  των 
παθων και αδιαπλαστος κινησις.  Μεμφιβοσθε δε,  αισχυνη σωματος 
αυτων, οπερ εστιν η παρα φυσιν του νου περι κακιαν κινησις· ηγουν η 
επινοητικη των παθων ενθυμησις· η τυχον, η φιλοκοσμος μελετη των 
λογισμων και φιλοσωματος. Η παλιν, η τοις παθεσιν ειδος επαγουσα, 
και  το  καθ’  ηδονην  προς  αισθησιν  διαπλαττουσα  καλλος  του  νου 
κινησις.  Τουτους γαρ γενναν τους υιους (749) πεφυκεν εκ της κατα 
μονην την εν λογω προφοραν εκμαθησεως, ο τε γραπτος νομος, και ο 
μονω προσκαθημενος τω γραμματι του νομου νους. Μερωβ δε, κατα 
την αυτης ερμηνειαν εστιν (η του Σαουλ θυγατηρ), η πλησμονη του 
φαρυγγος· οπερ δηλοι το της γαστριμαργιας παθος. Μονην γαρ οιδε 
γενναν σωματος τρυφην, και την των υλικων απολαυστικην διαθεσιν, 
ο  τε  νομος  κατα  το  γραμμα,  τοις  συμβολοις  τους  κατ’  αυτον 
λατρευοντας περιγραφων· ο τε νους, δια την φιλοσαρκον ζωην, κατα 
το γραμμα τον νομον τοις τυποις περιοριζων.  Πεντε δε της Μερωβ 
θυγατρος  Σαουλ  υιοι  καθεστηκασιν,  οι  κατα  πραχρησιν  εμπαθεις 
πεντε  τροποι  των  πεντε  αισθησεων·  ους  τικτειν  παντως  ειωθε  τω 
Εσδριηλ,  ηγουν  τω  θεωρητικω  μερει,  η  μονου  του  σωματος  κατα 
νομον δια τρυφης επιμελουμενη διαθεσις.

Τουτους τους δυο του Σαουλ υιους (ηγουν την υλην και το ειδος), 
και τους πεντε του Σαουλ υιωνους, ηγουν τους περι την υλην και το 
ειδος κατα παραχρησιν πεντε τροπους των αισθησεων (λεγω δη την 
εμπαθη  τε  και  παρα  φυσιν  προς  τα  αισθητα  των  αισθησεων 
συμπλοκην,  ηγουν  τα  υπο  χρονον  και  ρευσιν),  μετα  την  τελευτην 
Σαουλ (τουτεστι,  μετα  την  παροδον  της  εν  νομω  κατα το  γραμμα 
σωματικης  λατρειας,  και  την  της  αγνοιας  διαβασιν),  παραδιδωσι 
θανατωθηναι κατα τον θειον χρηματισμον, Δαβιδ ο θαυμασιος τοις 
Γαβαωνιταις (τουτεστι, τοις κατα την φυσικην θεωριαν υψηλοτεροις 
λογοις  και  λογισμοις,  ο  πνευματικος  νομος,  η  νους,  την  εν  τοις 
συμβολοις προς αισθησιν και σωμα καθολικωτατην των υπο χρονον 
σχεσιν  αφανισαι  και  θανατωσαι),  κατα  το  υψος  γινομενοις  του 
βουνου Σαουλ· λεγω δη, του νομου της πνευματικης θεωριας. Ει γαρ 
μη φυσικως προτερον τις την εν τοις συμβολοις των θειων και νοητων 
διασκοπησας απεμφασιν,  ελθειν ποθηση κατα νουν,  εξω παντελως 
των  θειων  αδυτων  την  αισθησιν  θεμενος,  προς  την  των  νοητων 



ευπρεπειαν,  της  εν  τοις  τυποις  απολυθηναι  καθαπαξ  ου  δυναται 
σωματικης  ποικιλιας·  καθ’  ην  εως  βεβηκε  του  γραμματος 
αντεχομενος,  την  εκ  του  λιμου  της  γνωσεως  εικοτως  αποριαν  ου 
παραμυθειται·  της  Γραφης  την  γην,  ηγουν  το  σωμα,  κατα  τον 
απατηλον οφιν εσθιειν εαυτον καταδικασας·  αλλ’  ου κατα Χριστον 
τον νουν, ηγουν της Γραφης το πνευμα και την ψυχην, τουτεστι τον 
ουρανιον και αγγελικον αρτον (λεγω δη, την εν Χριστω των Γραφων 
πνευματικην θεωριαν και γνωσιν) [αλλ. βρωσιν] βρωματιζομενος· ην 
διδωσι δαψιλως εποιχορηγουμενην τοις αγαπωσιν αυτον ο Θεος, κατα 
το  γεγραμμενον·  Αρτον  ουρανου  εδωκεν  αυτοις·  αρτον  αγγελων 
εφαγεν ανθρωπος. 

Χρη τοιγαρουν την κατ’ αισθησιν προς σωμα της Γραφης εκδοχην, 
ως παθων προδηλως και της προς τα χρονικα και ρεοντα σχετικης 
διαθεσεως  ουσαν  γεννητικην  (ηγουν  της  προς  τα  αισθητα  των 
αισθησεων εμπαθους ενεργειας), ως Σαουλ τεκνα και εκγονα, δια της 
φυσικης,  ως  εν  ορει  τη  των  θειων  αναγωγη  λογιων  [αλλ.  λογων], 
αφανισας  θεωριας,  ειπερ  εμφορηθηναι  θειας  εφιεμεθα  χαριτος.  Ει 
γαρ επι (752) Σαουλ η αδικια, κατα τον θειον χρησμον, και επι τον 
οικον αυτου, υπερ ου εθανατωσε τους Γαβαωνιτας, δηλον ως αδικει 
την αληθειαν, ο τε νομος κατα μονον το γραμμα νοουμενος, και ο των 
Ιουδαιων  λαος,  και  ει  τις  εκεινων  μιμητης  υπαρχει  κατα  διανοιαν 
(τουτον  γαρ  οιδεν  ο  λογος  οικον  Σαουλ  ειναι),  μονω τω  γραμματι 
περιγραφων  του  νομου  την  δυναμιν,  και  μη  δεχομενος  προς  την 
φανερωσιν της μυστικως εγκεκρυμμενης τω γραμματι γνωσεως, την 
φυσικην θεωριαν, μεσην υπαρχουσαν τυπων και αληθειας· των μεν 
τους  αγομενους  απαγουσαν·  προς  δε  την,  επαναγουσαν·  αλλ’  οιον 
ταυτην  παμπαν  αρνουμενος,  και  της  των  θειων  αυτην  εξω 
ποιουμενος μυσταγωγιας.

Ταυτην τοιγαρουν χρη την σωματικην του νομου και προσκαιρον 
εκδοχην,  ως  υπο  χρονον  και  ρεουσαν  αποκτενειν  δια  της  φυσικης 
θεωριας, ως εν ορει τω υψει της γνωσεως, τους των θειων επιμελητας 
θεαματων. Και εκαλεσε γαρ, φησι, Δαβιδ τους Γαβαωνιτας, και ειπεν 
αυτοις·  Τι  ποιησω υμιν, και εν τινι εξιλασομαι,  και ευλογησετε την 
κληρονομιαν  Κυριου;  Και  ειπον  προς  τον  βασιλεα·  Ο  ανηρ  ος 
συνετελεσεν  ημας,  και  εδιωξεν  ημας,  και  ελογισατο  εξολοθρευσαι 
ημας, αφανισομεν αυτον του μη εσταναι αυτον εν παντι οριω Ισραηλ. 
Δοτε ημιν επτα ανδρας, εκ των υιων αυτου, και εξηλιασομεν αυτους 



τω Κυριω εν τω βουνω Σαουλ. Και ελαβεν ο βασιλευς τους δυο υιους 
Ρεσφως  θυγατρος  Αια,  παλλακης  Σαουλ,  τον  Ερμονθι,  και  τον 
Μεμφιβοσθε, και τους πεντε υιους Μερωβ θυγατρος Σαουλ ους ετεκε 
τω  Εσδιηλ.  Και  εδωκεν  αυτους  εν  χειρι  των  Γαβαωνιτων,  και 
εξηλιασαν αυτους εν τω ορει εναντι Κυριου. Και επεσιν εκει οι επτα 
επιτοαυτο, και εθανατωθησαν εν ημεραις θερισμου, εν αρχη θερισμου 
κριθων. Που κατα την ιστοριαν ευρισκομεν, ως ηφανισαν τον Σαουλ 
οι Γαβαωνιται, του μη εσταναι αυτον εν παντι οριω Ισραηλ· του υιου 
Ιωναθαν υιου Σαουλ Μαριβααλ παρα τω βασιλει Δαβιδ διασωθεντος, 
και αλλων πολλων της συγγενειας Σαουλ ως εν τη βιβλω φερεται των 
Παραλειπομενων;  (753)  Πως  δε  τους  εκ  του  σπερματος  αυτου 
λαβοντες  επτα  ανδρας,  Αυτον,  ειπον  αφανισομεν,  του  μη  εσταναι 
αυτον  εν  παντι  οριω  Ισραηλ,  προ  τουτου  πολλους  αποθανοντα 
χρονους;  Αλλ’,  ως  εοικε,  παρεμιγη  τω  ρητω  της  ιστοριας  το 
παραλογον,  ινα  το  της  διανοιας  αληθες  των  γεγραμμενων 
ζητησωμεν.  Ουκουν τον σωματικον νουν της  Γραφης,  τουτεστι  τον 
Σαουλ, αφανιζει παντελως εκ παντος οριου Ισραηλ, ο πραξει δια της 
φυσικης  θεωριας,  ως  δια  τινων  Γαβανιτων,  αποκτενων  την 
γεννωμενην  εκ  του  γραπτου  νομου  προς  την  αστατον  υλην,  και 
ρεουσαν τη ψυχη, φιληδονον σχεσιν και φιλοσωματον· κατασφαττων 
ως τεκνα Σαουλ και εκγονα, την χαμαιζηλον του νομου διανοιαν, δια 
μεσης  της  φυσικης  θεωριας,  ως  εν  ορει  τω  υψει  της  γνωσεως,  και 
φανεραν ποιουμενος ενωπιον Κυριου, δι’ εξομολογησεως δηλαδη, την 
προς  σωμα  του  νομου  προτεραν  εκδοχην.  Τουτο  γαρ  εξηλιασαι 
νοεισθαι δυναται τοις φιλομαθεσιν εναντι Κυριου· εις φως αγαγοντες, 
δια  της  γνωσεως  δηλαδη,  την κατα το  γραμμα πεπλανημενην  του 
νομου  προληψιν.  Πας  γαρ  αποκτεινας  την  σωματικην  του  νομου 
διανοιαν, το γραμμα του νομου σαφως επεκτεινε και ηφανισε, του μη 
εσταναι εν παντι οριω Ισραηλ· τουτεστιν, εν παντι λογω πνευματικης 
θεωριας.  Ει  γαρ Ισραηλ νους ορων Θεον ερμηνευεται,  δηλον ως το 
σωματικον  του  νομου  καθαπαξ  εν  ουδενι  τροπω  πνευματικης 
θεωριας υφεστηκε, τοις το πνευμα προτιμωσι του γραμματος· ειπερ 
Πνευμα, κατα το γεγραμμενον, εστιν ο Θεος, και τους προσκυνουντας 
αυτον, εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν, αλλ’ ου γραμματι. Το 
γραμμα γαρ αποκτενει· το δε πνευμα ζωοποιει. Διο χρη το αποκτενειν 
πεφυκος,  αποκτενεσθαι  πνευματι  ζωοποιω.  Συνυπαρχειν  γαρ  κατ’ 
ενεργειαν αλληλοις αμα κατα το αυτο το σωματικον του νομου και το 



θειον, ηγουν το γραμμα και το πνευμα, παντελως αμηχανον· οτι μηδε 
συμφωνειν  πεφυκε  τω  παρεχομενω  κατα  φυσιν  ζωην,  το  ταυτην 
αφαιρεισθαι δυναμενον.

(756)  Ουκουν  κατα  μεν  την  ιστοριαν  τουτον  λαμβανοντες  τον 
τοπον, ουχ ευρισκομεν την Γραφην αληθευουσαν. Που γαρ ηφανισαν 
οι Γαβαωνιται τον Σαουλ παντος οριου Ισραηλ, πολλης μετα τουτο 
συγγενειας ευρισκομενης εν τω λαω; Κατα δε την θεωριαν νοουντες, 
σαφως ευρισκομεν, οτι δια μεσης της φυσικης θεωριας, εν τω υψει της 
γνωσεως, ο γραπτος παντελως απογινεται νομος, ηγουν ο σωματικος 
εν τοις συμβολοις κατα την λατρειαν θεσμος. Που γαρ ετι στησεται 
περιτομη  σαρκος  νοουμενου  του  νομου  πνευματικως;  που  τα 
Σαββατα, και των μηνων αι αρχαι;  που των εορτων αι πανηγυρεις; 
που των θυσιων, και της αργιας της γης, και της λοιπης του νομου 
κατα την σωματικην λατρειαν [fort. add. καταστασεως] η παραδοσις; 
Οιδαμεν  γαρ  φυσικως  επιβαλλοντες  τοις  πραγμασιν,  ως  ουκ  εστι 
τελειοτης η της εκ Θεου κατα φυσιν αρτιοτητος περιαιρεσις. Ου γαρ 
ποιει  τελειοτητα  φυσις  δια  τεχνης  κολοβουμενη,  και  δια  περινοιας 
αποτιθεμενη το προσον αυτη θεοθεν κατα λογον δημιουργιας· ινα μη 
την  τεχνην  Θεου  προς  βεβαιωσιν  δικαιοσυνης  ισχυροτεραν 
εισαγαγωμεν,  και  την  περινενοημενην  της  φυσεως  ελλειψιν 
αναπληρωτικην ποιωμεθα, της εν δικαιοσυνη κατα την δημιουργιαν 
ελλειψεως· αλλ’ εκ της τυπικης του περιτεμνομενου μυριου θεσεως, 
διδασκομεθα  ποιεισθαι  γνωστικως  την  περιτομην  της  κατα  ψυχην 
εμπαθους διαθεσεως· καθ’ ην μαλλον τη φυσει συντρεχειν η γνωμη 
ρυθμιζεται, τον εμπαθη της επικτητου γενεσεως νομον διορθουμενη. 
Περιτομη  γαρ  εστι  μυστικη,  της  εμπαθους  κατα  νουν  περι  την 
επεισακτον γενεσιν σχεσεως παντελης περιαιρεσις. Το δε Σαββατον 
τελεια παθων εστιν απραξια, και της περι τα πεποιημενα καθολικη 
του νου παυλα κινησεως, και προς το Θειον τελεια διαβασις· εν ω τον 
δι’ αρετης και γνωσεως κατα το θεμιτον αφικομενον, ου δει καθαπερ 
ξυλα την οιανουν παντελως υλην εξαπτικη ενθυμεισθαι παθων· ουτε 
μη  φυσεως  το  παραπαν  αναλεγεσθαι  λογους,  ινα  μη  παθεσιν 
ηδομενον, η φυσεως οροις μετρουμενον, κατα τους Ελληνας τον Θεον 
δογματιζωμεν·  ονπερ η  τελεια  μονη κεκραγε σιγη,  και  η  παντελης 
καθ’  υπεροχην αγνωσια παριστησι.  Τας δε  νεομηνιας ειναι  φαμεν, 
τους  εν  τω  δρομω  των κατ’  αρετην  και  γνωσιν  ημερων  διαφορους 
φωτισμους,  οις  προτροπαδην  απαντας  ενθεοντες  τους  αιωνας,  τον 



δεκτον ενιαυτον του Κυριου πληρουμεν, τω της χρηστοτητος στεφανω 
κοσμουμενον.  Στεφανος  δε  χρηστοτητος  εστι  πιστις  καθαρα λιθων 
τιμιων δικην, ταις των δογματων υψηγοριαις και λογοις διηνθισμενη 
πνευματικοις  και  νοημασι,  τον  θεοφιλη  καθαπερ  κεφαλην 
διασφιγγουσα  νουν.  Η  μαλλον  στεφανος  παλιν  χρηστοτητος  εστιν 
αυτος ο του Θεου λογος, ο τη ποικιλια των κατα προνοιαν και κρισιν 
τροπων, ηγουν εγκρατεια των εκουσιων και υπομονη των ακουσιων 
παθων, ως κεφαλην τον νουν περιγραφων, και τη μετοχη της κατα 
την θεωσιν χαριτος, αυτος εαυτου τον νουν ποιων ωραιοτερον.

(757) Των εορτων δε, την μεν πρωτην, πρακτικης ειναι φιλοσοφιας 
συμβολον, προς αρετην ως απ’ Αιγυπτου της αμαρτιας τους υπ’ αυτης 
κρατουμενους  διαβιβαζουσαν·  την  δε  δευτεραν,  της  εν  πνευματι 
φυσικης τυπον υπαρχειν θεωριας, την περι των οντων ευσεβη δοξαν, 
ως  απαρχην  θερους  τω  Θεω  προσκομιζουσαν·  την  δε  τριτην, 
θεολογιας  ειναι  μυστηριον,  την  παντων  των  εν  τοις  γεγονοσι 
πνευματικων  λογων  γνωστικην  εξιν,  και  την  κατ’  οικονομιαν  του 
σαρκωθεντος Λογου παντελη δια της χαριτος αναμαρτησιαν, και την 
επ’ αυταις εν τω αγαθω τελειαν και αθανατον ατρεψιαν περιεχουσαν, 
ως σαλπιγγων και ιλασμου και σκηνοπηγιας ποιητικην.

Ταυτην εχω τεως κατα μιαν επιβολην εκ της των ημερων τιμης την 
υπονοιαν.  Ου  γαρ  δη  τιμασθαι  θελων  ο  Θεος  ημερας  υπο  των 
ανθρωπων, προσεταξε τιμηθηναι το τε Σαββατον, και τας νεομηνιας, 
και τας εορτας. Ουτω γαρ αν λατρευειν τη κτισει παρα τον κτισαντα 
κατα νομον εντολης  εξεδιδαξεν,  οιομενους  σεπτας ειναι  φυσει  τας 
ημερας,  και  δια  τουτο  προσκυνητας·  αλλ’  εαυτον  τιμασθαι 
συμβολικως δια των ημερων παρεδηλωσεν. Αυτος γαρ εστι Σαββατον 
μεν,  ως των εν σαρκι της ψυχης μοχθων αναπαυσις,  και των κατα 
δικαιοσυνην πονων καταπαυσις· Πασχα δε, ως ελευθερωτης των τη 
πικρα δουλεια κεκρατημενων της αμαρτιας. Πεντηκοστη δε, ως αρχη 
και τελος των οντων, και λογος, ω τα παντα φυσει συνεστηκεν. Ει γαρ 
μετα  την  εις  εαυτην  εβδοματικην  της  εβδομαδος  περιοδον  εστιν  η 
Πεντηκοστη,  πενταδικη  δε  σαφως  υπαρχει  δεκας  η  Πεντηκοστη· 
προδηλως αρα των οντων η φυσις κατα τον εαυτης λογον υπαρχουσα 
πενταδικη δια τας αισθησεις, μετα την φυσικην του χρονου και των 
αιωνων διαβασιν, εν τω Θεω εσται, τω κατα φυσιν ενι, μη δεχομενη 
περας·  εν  ω  παντελως  ουκ  εστι  διαστασις.  Φασι  γαρ  τινες  ειναι 
μοναδα [Fr. δεκαδα] τον λογον, ως προνοιαν κατα προοδον τη δεκαδι 



των  εντολων  πλατυνομενον.  Οπηνικα  δε  συναφθη  τω  λογω  κατα 
χαριν η φυσις, ουκ εσται τα ων ουκ ανευ, της των φυσει κινουμενων 
αλλοιωτικης  απογενομενης  κινησεως.  Δει  γαρ  την  πεπερασμενην 
στασιν,  εν  η  γινεσθαι  πεφυκεν  εξ  αναγκης  κατ’  αλλοιωσιν  των 
κινουμενων η κινησις,  δεξασθαι τελος τη παρουσια της απεραντου 
στασεως, εν η παυεσθαι πεφυκε των κινουμενων η κινησις. Εν ω γαρ 
περας κατα φυσιν ουκ εστι,  και αλλοιωτικη παντως η των εν αυτω 
καθεστηκεν κινησις·  εν ω δε περας κατα φυσιν ουκ εστιν,  ουδεμια 
παντελως αλλοιωτικη των εν αυτω γνωσθησεται κινησις.  Ουκουν ο 
μεν κοσμος τοπος εστι πεπερασμενος, και στασις περιγεγραμμενη· ο 
δε χρονος,  περιγραφομενη καθεστηκε κινησις·  οθεν και αλλοιωτικη 
των εν αυτω καθεστηκεν η κατα την ζωην κινησις. Οπινηκα δε τον 
τοπον διελθουσα,  και  τον χρονον κατ’  ενεργειαν  τε  και  εννοιαν,  η 
φυσις  (ηγουν  τα  ων  ουκ  ανευ,  τουτεστι  την  (760)  πεπερασμενην 
στασιν και κινησιν), αμεσως συναφθη τη Προνοια, λογον ευρισκει την 
Προνοιαν  κατα  φυσιν  απλουν  και  στασιμον,  και  μηδεμιαν  εχοντα 
παντη περιγραφην, και δια τουτο παντελως ουτε κινησιν. Διοπερ εν 
μεν τω κοσμω υπαρχουσα χρονικως η φυσις,  αλλοιωτικην εχει  την 
κινησιν,  δια  την  του  κοσμου  πεπερασμενην  στασιν,  και  την  καθ’ 
ετεροιωσιν  του  χρονου  φθοραν·  εν  δε  τω  Θεω  γινομενη,  δια  την 
φυσικην  του  εν  ω  γεγονε  μοναδα,  στασιν  αεικινητον  εξει,  και 
στασιμον  ταυτοκινησιαν,  περι  το  ταυτον  και  εν  και  μονον  αιδιως 
γινομενην· ην οιδεν ο λογος αμεσον ειναι περι το πρωτον αιτιον των 
εξ αυτου πεποιημενων μονιμον ιδρυσιν.

Πεντηκοστης ουν εστι το μυστηριον, η προς την Προνοιαν αμεσος 
των προνοουμενων ενωσις,  ηγουν  η  προς  τον λογον  κατα την της 
Προνοιας  επιπνοιαν  φυσεως  ενωσις,  καθ’  ην  ουδεμια  το  παραπαν 
εστιν χρονου και γενεσεως εμφασις. Σαλπιγξ δε παλιν ημων εστι ο 
λογος, ως τας θειας και αρρητους ημιν ενηχουμενος γνωσεις· ιλασμος 
δε,  ως  εν  εαυτω  τα  ημετερα,  καθ’  ημας  γενομενος,  διαλυων 
εγκληματα, και τη δωρεα της χαριτος εν πνευματι, την αμαρτησασαν 
φυσιν θεοποιων· σκηνοπηγια δε, ως της ημων κατα την θεομιμητον 
εξιν  περι  το  καλον  ατρεψιας  πηξις,  και  της  προς  αθανασιαν 
μεταποιησεως συνεκτικος υπαρχων δεσμος.

Σφαγαις δε ζωων αλογων, και ραντισμοις αιματων ηδομενον τον 
Θεον,  και  οιον  της  θεραπειας  μισθον,  την  των  αμαρτηματων 
παρεχομενον  τοις  προσφερουσιν  αφεσιν,  τη  Γραφη  φυσικως 



επιβαλλοντες,  ου  πιστευομεν,  ινα  μη  Θεον  εμπαθη  λαθωμεν 
σεβοντες,  ως εμπαθως εκεινων δια πολλης εφιεμενον της σπουδης, 
περι  α  και  ανθρωπους  περιπαθως  εχοντας  αν  θεωρησωμεν,  ως 
ακολαστους  και  ακρατεις  διαβαλλομεν.  Θυσιας  γαρ  πνευματικας 
ειναι γινωσκομεν, ου μονον την των παθων νεκρωσιν, σφαττομενων 
τη μαχαιρα του πνευματος, οπερ εστι ρημα Θεου, και πασης της εν 
σαρκι ζωης ως αιματος την κατα προθεσιν κινησιν [κενωσιν]· αλλα 
και  των  κατα  φιλοσοφιαν  ηθων,  και  πασων  των  κατα  φυσιν 
δυναμεων,  προσαγωγην,  αφιερουμενων  Θεω,  και  τω  πυρι  της  εν 
πνευματι  χαριτος  προς  την  θειαν  ληξιν  ολοκαυτουμενων.  Ουτως 
εκαστον  των  εμφερομενων  τη  Γραφη  συμβολων  φυσικως 
εποτευοντες,  ως  εν  ορει  τω  υψει  της  μυστικης  θεωριας,  καθαπερ 
ανδρας  επτα  των  υιων  Σαουλ,  την  χρονικην  αποκτενομεν  και 
προσκαιρον  του  νομου  παραδοσιν·  και  αφανιζομεν  τον  Σαουλ, 
τουτεστι  τον  εν  μονω  τω  ρητω  της  Γραφης  χοικον  νουν,  του  μη 
εσταναι  αυτον  εν  παντι  οριω  Ισραηλ·  τουτεστι,  τροπω  θεωριας 
πνευματικης. Ουτος γαρ ζων επ’ αληθειας, συντελει, και διωκει, και 
απολλυσι, σαρκι μονη τον νομον περιγραφων, (761) τους κατα φυσιν 
λογους και λογισμους· τιμων ως θεια τα παθη της ατιμιας, απερ οι 
κατα  φυσιν  λογισμοι,  λαμβανοντες  αδειαν  υπο  του  νομου  του 
πνευματος,  αποκτενουσιν  επιτοαυτο  και  θανατουσιν  εν  αρχη 
θερισμου  κριθων.  Αρχη  δε  θερισμου  κριθων  εστιν,  η  κατα  την 
πρακτικην  φιλοσοφιαν  μετα  τινος  συμμετρου  λογου  των  αρετων 
συλλογη· καθ’ ην το γεωδες των Γραφων αποκτενεσθαι πεφυκε, και 
παν  χοικον  παντελως  αφανιζεσθαι  κινημα.  Αμα  γαρ  τις  την  των 
αρετων λογικως μετελθοι φιλοσοφιαν, αμα και την των Γραφων προς 
το  πνευμα  φυσικως  μετηνεγκεν  εκδοχην,  εν  καινοτητι  πνευματος 
πρακτικως δια των υψηλων θεωρηματων τω Θεω λατρευων, και ου 
παλαιοτητι  γραμματος,  δια  της  κατ’  αισθησιν  προς  σωμα 
ταπεινοτερας  του  νομου  παραδοχης,  τροφευς  παθων  κατα  τους 
Ιουδαιους γινομενος, και αμαρτιας θεραπευτης. Πραξει γαρ χρη, δια 
των  κατα  φυσιν  λογισμων,  την  εμπαθη  και  σωματικην  του  νομου 
διανοιαν  διαχειριζεσθαι,  καθως  ο  της  Γραφης  υφηγειται  λογος, 
φασκων· Και ελαβεν ο βασιλευς τους δυο υιους Ρεσφας θυγατρος Αια 
παλλακης  του  Σαουλ,  τον  Ερμονθι  και  τον  Μεμφιβοσθε·  και  τους 
πεντε υιους της Μερωβ της θυγατρος Σαουλ, ους ετεκε τω Εσδριηλ· 
και  εδωκεν  αυτους  εν  χειρι  των  Γαβαωνιτων.  Χειρ  εστι  των 



Γαβαωνιτων, η κατ’ αρετην πραξις των φυσικων λογισμων, δι’ ης οι 
υιοι Ρεσφας Ερμονθι και Μεμφιβοσθε, τουτεστιν, η εκ της εν μονη τη 
προφορα του  λογου σωματικης  του  νομου διδαχης  γεννωμενη των 
παθων  ενεργεια,  και  η  των  λογισμων  ακολαστος  κινησις, 
αποκτενονται. Προς δε και οι πεντε υιοι της Μερωβ, τουτεστιν, οι εκ 
της τρυφης γεννωμενοι κατα την παρα φυσιν της ενεργειας χρησιν 
ακολαστοι  πεντε  τροποι  των  πεντε  αισθησεων·  ους  αποκτενειν 
επιτοαυτο πεφυκεν ως εν ορει τω υψει της πνευματικης θεωριας, εν 
αρχη  θερισμου  κριθων,  οπερ  εστιν  εν  προοιμιοις  της  κατ’  αρετην 
πραξεως, η της κατα φυσιν ευσεβους θεωριας, πας νους κατα Θεον 
υψηλος και μετεωρος· κατα το αυτο, την τε των παθων κατασφαττων 
ενεργειαν, και την των λογισμων ασχημον κινησιν. Προς δε και τους 
κατα παραχρησιν της των αισθησεων ενεργειας ακολαστους τροπους. 

Και  επεσον,  φησιν,  επι  το  αυτο  οι  επτα,  και  εθανατωθησαν  εν 
αρχη θερισμου κριθων. Και ελαβε Ρεσφα θυγατηρ Αια τον σακκον, 
και διεστρωσεν αυτον εαυτη επι την πετραν, εως εσταξεν επ’ αυτους 
υδατα Θεου εξ  ουρανου.  Ρεσφα,  καθως εφην,  εστιν  ερμηνευομενη, 
δρομος  στοματος,  οπερ  εστιν  η  κατα  μονην  του  λογου  προφοραν 
σωματικη  του  νομου  διδαχη,  η  μετα  τον  θανατον  των  εξ  αυτης 
γεννωμενων  παθων,  και  την  φανερωσιν  την  εν  ορει  τω  υψει 
γενομενην της φυσικης θεωριας εν τη του καθ’ εκαστον καρδια των 
αυτη  προκατειλημμενων,  καθαπερ  σακκον  την  μετανοιαν 
στρωννυσιν  επι  την  πετραν  (λεγω  δε  τον  λογον  της  κατα  Κυριον 
πιστεως),  τον  εν  πνευματι  δια  της  (764)  μετανοιας,  κατα  Χριστον 
επιμελουμενη θεσμων εχουσα κατ’ οφθαλμους ημερας και νυκτος δια 
της μνημης, ως τεκνα, την εν σαρκι του νομου προτεραν αναγωγην, 
εως  σταξουσιν  υδατα  Θεου  εξ  ουρανου·  τουτεστιν,  εως 
καταπεμφθωσιν  αι  θειαι  των  Γραφων  γνωσεις  εκ  του  υψους  της 
πνευματικης θεωριας, αι σβεστικαι μεν των παθων, ανανεωτικαι δε 
των αρετων.  Πεφυκε  γαρ  η  του  νομου μαθησις,  προς  Χριστον  την 
αληθη  και  στερραν  πετραν  δια  της  μετανοιας  προσχωρουσα,  τον 
θειον  της  πνευματικης  των  Γραφων  γνωσεως  υετον  υποδεχεσθαι, 
κατα το προσταγμα του βασιλεως Δαβιδ· τουτεστι, του ισχυρου την 
ορασιν  νου.  Φησι  γαρ·  Και  εποιησε  [αλλ.  εποιησαν]  παντα  οσα 
ενετειλατο  ο  βασιλευς.  Και  επηκουσεν  ο  Θεος  τη  γη  μετα  ταυτα. 
Ουκουν η των θειων Γραφων μαθησις, κατα την εντολην Δαβιδ του 
βασιλεως (τουτεστι του πνευματικου νομου, η του ισχυρου την ορασιν 



νου), δια μεσης της μετανοιας, ης ο σακκος υπαρχει συμβολον, κατα 
την  πραξιν  των  αρετων,  επι  την  πετραν,  ηγουν  Χριστον, 
μεταφερομενη, τον θειον εκκαλεισθαι της γνωσεως πεφυκεν υετον· 
επακουσαι τε τον Θεον τη γη της καρδιας, ειωθε δυσωπειν, και δουναι 
θειους  χαρισματων  ομβρους,  και  των  εν  δικαιοσυνη  καρπων 
χορηγησαι  την  αφθονιαν,  και  λυσαι  την  καθαπερ  λιμον  την 
προλαβουσαν των θειων αγνωσιαν,  και  ποιησαι  χωραν πληρη των 
πνευματικων  αγαθων·  την  ψυχην  σιτω  βριθουσαν,  και  οινω,  και 
ελαιω· τω μεν, ως λογω πρακτικης γνωσεως στηριζομενην· τω δε, ως 
θειω  ποθω,  και  ανανεωτικω  της  κατ’  εφεσιν  προς  Θεον  ενωτικης 
ζεσεως,  ευφραινομενην·  τω δε,  ως λειω και  ομαλω, και διαυγει  και 
φωτιστικω, και παντος γεωδους ελευθερω κινηματος, της απαθειας 
τροπω τε και λογω, το προσωπον ιλαρυνομενην των αρετων.

Αλλα και ημεις, κατα τον μεγαν Δαβιδ, αφανισωμεν τον Σαουλ εκ 
παντος οριου Ισραηλ· τουτεστι, τον γεωδη και σωματικον του νομου 
θεσμον· ητουν τον Ιουδαικον της λατρειας τροπον, και τον εν μονω τω 
ρητω προχειρον της ολης γραφης και σωματικωτερον νουν, εκ παντος 
τροπου  θεωρητικης  μυσταγωγιας·  και  μετελθωμεν  προς  την 
πνευματικην  των  νοουμενων  εκθεωσιν·  και  περιποιησωμεθα  τους 
Γαβαωνιτας,  τουτεστι,  τους  κατα  φυσιν  των  οντων  λογους·  ους 
απαθεις διετηρησεν ο αληθινος κληροδοτης των θειων επαγγελιων 
Ιησους·  δι’  ους  αναιρουμενους  υπο  Σαουλ,  τον  θειον  ανεσχε  της 
μυστικης  γνωσεως  υετον  ο  Θεος·  και  αποκτεινωμεν  δι’  αυτων των 
Γαβαωνιτων, της φυσικης δηλαδη θεωριας, ωσπερ ανδρας επτα των 
υιων  Σαουλ,  την  εμπαθη  του  νομου,  προσυλον  τε  και  χρονικην 
εκδοχην, ην τικτειν πεφυκεν η Ρεσφα, στοματος υπαρχουσα δρομος 
(οπερ εστιν η σωματικη του νομου μαθησις)· και η Μερωβ, πλησμονη 
φαρυγγος ερμηνευομενη, τουτεστιν, η τρυφη της γαστρος. Η μεν τον 
Μεμφιβοσθε τικτουσα και  τον Ερμονθι  (τον  μεν αισχυνη στοματος 
ερμηνευομενον· τον δε, αναθεμα αυτων), ηγουν την εξιν των παθων 
και την ενεργειαν· η δε, τους πεντε υιους τω Εσδριηλ, τω θεωρητικω 
(765) δηλαδη της ψυχης μερει, τους κατα παραχρησιν εμπαθεις πεντε 
τροπους των εν  ημιν  αισθησεων·  ους δια  της  φυσικης  αναιρουντες 
θεωριας,  ωργισμενον  τον  Θεον  ιλεουμεθα,  προς  το  πνευμα 
μετενεχθεντες απο του γραμματος· και τους θειους εκκαλουμεθα της 
γνωσεως ομβρους· και των εξ αυτης δαψιλως της δικαιοσυνης καρπων 
απολαυομεν. Το γαρ γραμμα του νομου, καθαπερ τινα Σαουλ, η την 



εκ του γραμματος γεννωμενην προσυλον εκδοχην τοις  χοικοις  την 
διανοιαν, ως τεκνα Σαουλ και εκγονα, δια μεσης της φυσικης θεωριας 
προς  το  υψος  της  πνευματικης  μυσταγωγιας  αναγαγοντες,  παν 
σωματικον του νομου και προσκαιρον νοημα, και κυριωτερον ειπειν, 
χοικον  αποκτεινομεν,  ειπερ  και  ημεις  μετα  του  Θεου  τον  Σαουλ 
μεμισηκαμεν,  και  εξουδενωκαμεν  αυτον,  του  μη  βασιλευειν  επι 
Ισραηλ· ηγουν τον κατα σαρκα προφανη της Γραφης τροπον, τουτεστι 
τον  Ιουδαισμον,  απωσαμεθα,  του  μη  βασιλευειν  προς  σαρκος 
δουλειαν της εν ημιν νοερας δυναμεως.

Δει  γαρ  τον  Σαουλ  (ηγουν  τον  σωματικον  του  νομου  θεσμον) 
μισηθηναι  και  απωσθηναι  της  βασιλειας,  ως  τον  Αγαγ  βασιλεα 
Αμαληκ, και τα πιονα των ποιμνιων και βουκολιων, και την αμπελον 
και την ελαιαν (τα του θυμου λεγω και της επιθυμιας υπεκκαυματα, 
και  τα  περιποιητικα  της  τρυφης  αιτια)  περιποιουμενον,  και  αυτον 
ζωντα τον Αγαγ προς την γην μεταφεροντα της επαγγελιας (τουτεστι 
τον μοσχον, ηγουν το χοικον φρονημα της σαρκος), εις τον της θειας 
επιγνωσεως  τοπον·  λεγω  δη  την  καρδιαν·  μοσχος  γαρ  ο  Αγαγ 
ερμηνευεται· μοσχος εκεινος τυχον, ον ο μωρος και ασυνετος Ισραηλ 
κατα την ερημον χωνευσας εθεοποιησε, και της θειας θεραπειας την 
ηδονην της γαστρος προετιμησεν· οντινα μοσχον Μωυσης αφανιζει, 
και  Σαμουηλ·  ο  μεν  λεαινων  και  διασπειρων  υπο  το  υδωρ,  ο  δε 
μαχαιρα πνευματικη κατασφαττων·  τουτεστιν,  η  ζωσα και  ενεργης 
του  αγιου  Πνευματος  χαρις  (τουτο  γαρ  Μωυσης),  και  η  δια  των 
εντολων υπακοη του Θεου· τουτο γαρ Σαμουηλ. Μωυσης γαρ υδωρ 
ερμηνευεται  σπαιρων·  και  Σαμουηλ υπακοη Θεου,  οπερ εστι  πιστις 
αληθης, και βιος ενθεος.

(768)  Ουκουν  το  κρατος  της  αμαρτιας,  ηγουν  το  φρονημα  της 
σαρκος, η χαρις αφανιζειν πεφυκε του αγιου βαπτισματος, και η κατ’ 
ενεργειαν  υπακοη των θειων εντολων,  αποκτενειν  τη μαχαιρα του 
πνευματος (ηγουν τω ρηματι της θειας εν πνευματι γνωσεως)· βοωσα 
μυστικως προς το παθος της αμαρτιας,  ως ο μεγας προς τον Αγαγ 
Σαμουηλ· Καθως ητεκνωσε γυναικας η μαχαιρα σου, ατεκνωθησεται 
σημερον  εκ  γυναικων  η  μητηρ  σου.  Πολλας  γαρ  το  παθος  της 
γαστριμαργιας,  ως  εν  μαχαιρα,  τω  λειω  της  ηδονης  λογισμω 
ητεκνωσεν  αρετας.  Της  μεν  γαρ  σωφροσυνης  δια  της  ακρασιας 
αποκτενει  τα  σπερματα·  της  δικαιοσυνης  δε  δια  της  πλεονεξιας 
διαφθειρει την ισονομιαν· της φιλανθρωπιας δε δια της φιλαυτιας την 



εκ  φυσεως  διατεμνει  συνεχειαν·  και  συντομως  ειπειν,  παντων των 
κατ’  αρετην  γεννηματων  αναιρετικον  εστι  της  γαστριμαργιας  το 
παθος.  Τουτο  δε  μονη,  καθως  εφην,  αναιρει  το  παθος,  η  τε  του 
βαπτισματος χαρις,  και η καθ’ υπακοην Θεου των εντολων αγωγη. 
Τον  ουν  τουτου  του  παθους  περιποιητικον  εν  γραμματι  νομον 
μεταμελειται χρισας εις βασιλεα του Ισραηλ ο Θεος, και μεταφερει το 
κρατος της βασιλειας, και διδωσι τω Δαβιδ (τω ευαγγελιω δηλαδη και 
πνευματικω νομω),  τουτεστι,  τω υιω Ιεσσαι.  Ερμηνευεται  δε Ιεσσαι, 
Θεου ποιησις.  Ουκουν το αγιον Ευαγγελιον,  γεννημα τυγχανει  της 
ποιησεως, ηγουν της του Θεου δια σαρκος αυτουργιας, της εχουσης εις 
τους  απειρους  αιωνας  την  βασιλειαν·  καθ’  ην  εχομεν  αγαλλιασιν 
ακαταλυτον,  και την ευφροσυνην ως ημεραν ουσαν ανεσπερον και 
ατελευτητον.  Φησι  γαρ·  Αυτη  η  ημερα  ην  εποιησεν  ο  Θεος· 
αγαλλιασωμεθα  και  ευφρανθωμεν  εν  αυτη·  ημερα  λεγων,  την 
ευαγγελικην χαριν, η το μυστηριον αυτου του ταυτην ποιησαμενου 
την χαριν, εν ω βουλεται παντας ημας, κατα τον θειον Αποστολον, ως 
εν ημερα γνωσεως και αληθειας ευσχημονως περιπατειν. Ημερα γαρ 
αιδιου  φωτος  εστιν  ο  Χριστος,  εν  ω  δει  παντας  τους  αυτω 
πεπιστευκοτας,  δια  της  των  αρετων  ευσχημοσυνης  καλως 
πολιτευεσθαι. (769) Ουτος γαρ εστιν ο πεποιημενος ανευ σπορας υπο 
Θεου  μονος  το  κατα  σαρκα,  και  των  κατα  φυσιν  θεσμων 
καινοτομησας τους νομους,  και κατα προσωπον παντων των λαων 
ητοιμασμενος, και φως εις αποκαλυψιν εθνων και δοξαν λαου Ισραηλ. 
Φως γαρ εστιν αληθως εθνων ο Κυριος ημων, αποκαλυπτων αυτοις, 
δια  της  αληθους  επιγνωσεως,  τους  τω  ζοφω  της  αγνοιας 
επιμεμυκοτας  οφθαλμους  της  διανοιας·  και  θειας  αγωγης  παλιν 
εαυτον  ετοιμασας  τοις  πιστοις  λαοις  αγαθον  αρετης  εξεμπλαριον· 
προσωπου  του  κατ’  αρετην  υπογραμμος  αυτοις  γενομενος  και 
υποτυπωσις· προς ον αφορωντες, ως αρχηγον της σωτηριας ημων, τας 
αρετας  κατα  μιμησιν,  ως  ημιν  εστι  δυνατον,  κατορθουμεν  δια  της 
πραξεως. Αλλα και δοξα λαου Ισραηλ αυτος εστιν ο θεος και Λογος, 
ως  τω  θειω  της  γνωσεως  φωτι  δια  της  μυστικης  θεωριας 
καταφαιδρυνων τον νουν. Η τυχον λαους φησιν ο λογος, τους κατα 
φυσιν  λογους·  προσωπον  δε  τουτων,  την  απταιστον  δοξαν,  ης 
ετοιμασια,  φως  προς  επιγνωσιν  αυτος  καθεστηκεν  ο  λογος,  ως 
κτιστης της φυσεως· εθνη δε, τα παρα φυσιν παθη, απερ αποκαλυπτει 
λανθανοντα, φως δωρουμενος γνωσεως, και παντελως εξωθειται της 



φυσεως.  Δοξα δε  γινεται  του Ισραηλ ο Λογος,  ως των παρα φυσιν 
παθων  αποκαθαιρων  τον  νουν,  και  τοις  κατα  φυσιν  λογοις 
κατακοσμων·  προς  δε,  και  τω  διαδηματι  της  κατα  την  θεωσιν 
ατρεψιας επισφιγγων. Δοξα γαρ αληθως υπαρχει του Ισραηλ, η τε των 
παρα  φυσιν  απαλλαγη  παθων,  και  των  κατα  φυσιν  λογων 
κατορθωσις,  και  των  υπερ  φυσιν  επικτησις  αγαθων.  Ο  τουτον  τον 
νοητον Δαβιδ προσδεχομενος, καν φθονηται υπο του Σαουλ, αλλ’ ουχ 
αλισκεται·  αλλα  και  τουναντιον,  δια  πολλην  φιλανθρωπιαν  ως 
απαθης,  και  μισουμενος  θεραπευει  τη  κιθαρα  του  πνευματος,  τον 
εχθρον πονηρω καταπνιγομενον πνευματι· και ποιει σωφρονα, λυων 
αυτον, καθαπερ δαιμονος πονηρου, της κακης του χοικου φρονηματος 
επιληψιας. Πας γαρ δια φθονον μισων, και κακως διαθρυλλων ταις 
διαβολαις τον εν τοις αγωσι των αρετων, και τη περιουσια του λογου 
της  πνευματικης  γνωσεως  δυνατωτερον,  Σαουλ  εστι  πονηρω 
καταπνιγομενος πνευματι,  μη φερων το κλεος της κατ’  αρετην και 
γνωσιν ευδαιμονιας του κρειττονος· και δια τουτο πλεον μαινομενος, 
οτι μη δυναται τον ευεργετην διαχειρισασθαι. Πολλακις δε και αυτον 
αποπεμπεται πικρως τον φιλτατον Ιωναθαν· τον εμφυτον λεγω κατα 
συνειδησιν  λογισμον,  τον  αδικον  μισος  ελεγχοντα,  και  του 
μισουμενου  φιλαληθως  αφηγουμενον  τα  κατορθωματα,  κατα  τον 
παλαι  και  ματαιον  οντως  Σαουλ·  προς  ον  φησι  Σαμουηλ,  ως 
παραβατην των θειων εντολων·  Μεματαιωται σοι,  οτι  παρεβης την 
εντολην μου, ην ενετειλατο σοι ο Θεος. Σαουλ, ως προεφην, εστιν, η ο 
γραπτος νομος, η ο κατα τον γραπτον νομον πολιτευομενος λαος των 
Ιουδαιων.  Αμφοτερων γαρ ουτω χοικως αλληλοις  συνπεπλεγμενων 
(772) αφισταται το πνευμα Κυριου, ο εστιν η πνευματικη θεωρια και η 
γνωσις,  και  επερχεται  πνευμα  πονηρον  (τουτεστι,  το  υλικον 
φρονημα), ταις αλλεπαλληλοις των υπο γενεσιν και φθοραν ταραχαις 
και δινησεσιν, ως επιληπτους τη αστασια των λογισμων καταπνιγον. 
Ο τε γαρ νομος χοικως προς μονον το γραμμα νοουμενος, επιληπτος 
εστι μυριαις δονουμενος εναντιωσεσι, και μηδεμιαν εχων προς εαυτον 
συμφωνιαν·  ο  τε Ιουδαιζων νους,  τη  αστατω περιφορα των υλικων 
επιμαινομενος,  αστατως  εξ  αναγκης  και  αυτος  την  οικειαν 
συμμεταβαλλομενην  εχει  διαθεσιν.  Οπηνικα  δε  Δαβιδ,  ο  κατ’ 
αληθειαν φυσει μουσικος, ο Κυριος ημων Ιησους, επασει τω πνευματι 
της μυστικης θεωριας, τον τε νομον, και τον Ιουδαιον· τον μεν αντι 
χοικου ποιει  πνευματικον·  τον δε μεταγει  προς πιστιν εξ απιστιας. 



Εστιν ουν κατα τον Σαουλ, ο τε νομος, και ο των Ιουδαιων λαος, και 
επιληπτος  και  σωφρων.  Επιληπτος  γαρ  ο  νομος  εστιν,  ως  εφην, 
χοικως λαμβανομενος· και επιληπτος ο Ιουδαιος εστι, χοικως τω Θεω 
λατρευειν βουλομενος· και παλιν σωφρων ο νομος εστι, πνευματικως 
νοουμενος· και ο Ιουδαιος ωσαυτως σωφρων εστιν, εκ της σωματικης 
λατρειας επι την πνευματικην του Θεου θεραπειαν μεταφερομενος.

Σημειωτεον  δε,  οτι  τους  υπο  Ιησου  διασωζομενους,  αποκτενει 
Σαουλ. Ους γαρ περιποιειται το πνευμα της Γραφης, αποκτενειν το 
γραμμα  πεφυκε.  Διο  τουτον,  λεγω  δη  τον  γραπτον  νομον, 
μεταμελειται  χρισας  βασιλευειν  του  Ισραηλ  ο  Θεος,  υπο  Ιουδαιων 
σαρκικως  λαμβανομενον,  και  διδωσι  τω  πνευματι  το  κρατος  της 
βασιλειας, τω πλησιον του γραμματος, και αγαθω υπερ το γραμμα. 
Και δωσω, φησι, την βασιλειαν τω πλησιον σου τω αγαθω υπερ σε. 
Και γαρ ο Δαβιδ ην πλησιον του Σαουλ, ουτω τω γραμματι του νομου 
το  πνευμα  σοφως  παραπεπηγεν·  οπερ  μετα  τον  θανατον  του 
γραμματος, πεφυκε διαφαινεσθαι.

Παρακαλεσωμεν  ουν  και  ημεις  τον  νοητον  Δαβιδ,  επηχησαι  τη 
κιθαρα της πνευματικης θεωριας και γνωσεως επιληπτευομενον τοις 
υλικοις  τον  ημετερον  νουν,  και  απελασαι  το  πονηρον  πνευμα  της 
προς αισθησιν υλικης περιπετειας, ινα δυνηθωμεν νοησαι τον νομον 
πνευματικως, και τον εν αυτω κεκρυμμενον μυστικον λογον ευρειν, 
και κτημα ποιησασθαι διαρκες προς εφοδιον αιδιου ζωης· οπως μη τον 
δεδανεισμενον εν γραμματι συμβολικον εχωμεν νομον, απορουντες 
της κατα χαριν εν πνευματι γνωσεως· και μονην στεργωμεν, ως μη 
βλεποντες,  την  περι  των  θειων  ερωτησιν,  εστερημενοι  της  των 
μυστικων  λογιων  κατ’  αληθειαν  παμφαους  αυτοψιας.  Αμφω  γαρ 
λεγεται Σαουλ, προς την Ελλαδα φωνην μεταφερομενος. Ερμηνευεται 
γαρ προς τοις ειρημενοις, και δεδανεισμενος, και ερωτησις· (773) απερ 
δε  και  ο  γραπτος  υπαρχων  καθεστηκε  νομος·  το  μεν,  ως  μη 
οικειοτατον κτημα της φυσεως, και τη κατ’ αυτην υπαρξει παντελως 
συμπαρατεινομενος·  το  δε,  ως  περι  γνωσιν  αληθη  κινων ημας  και 
πρωτοτυπον  σοφιαν,  τους  μη  νομιζοντας  την  ερωτησιν  καταληψιν 
ειναι της ζητουμενης των θειων αρχετυπιας· αλλα μονον δια των εν 
νομω σωματικων συμβολων,  ως δι’  ερωτησεως  τινος  προς την των 
θειων  αγαθων  επειγομενους  καταληψιν·  ινα  παυσωμεθα  της  κατα 
την ερωτησιν φροντιδος (εν η τυχον εστι πολλακις και πλανησις), εν 
τη  των  ζητουμενων  αληθεια  γενομενοι,  και  της  αυτων 



μεταποιηθωμεν  μακαριοτητος,  φαινομενης  εν  ημιν  αναλλοιωτως 
κατα  την  μεθεξιν,  και  το  κατ’  αυτην  ειδος  της  ημων  γνωρισμα 
ποιουμενης υπαρξεως· εν Χριστω Ιησου τω Θεω και Σωτηρι ημων, ω η 
δοξα εις τους αιωνας. Αμην.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Νους εις ακρον δια των αρετων καθαιρομενος, τους των αρετων 

πεφυκεν  εικοτως  εκδιδασκεσθαι  λογους·  την  εξ  αυτων  θειωδως 
χαρακτηρισθεισαν  γνωσιν,  οικειον  ποιουμενος  προσωπον.  Καθ’ 
εαυτον  γαρ  ανειδεος  τε  και  αχαρακτηριστος  πας  καθεστηκε  νους, 
μορφην εχων επικτητον, η την εκ των αρετων υποστασαν εν πνευματι 
γνωσιν, η την εκ των παθων επισυμβαινουσαν αγνοιαν.

β΄. Ο την νου μορφην την εξ αρετων εν πνευματι θειαν δεξαμενος 
γνωσιν, τα θεια λεγεται παθειν, οτι μη φυσει κατα την υπαρξιν, αλλα 
χαριτι κατα την μεθεξιν ταυτην προσελαβεν. Ο δε την εκ χαριτος μη 
δεξαμενος γνωσιν, καν λεγη τι γνωστικον, ουκ οιδε κατα την πειραν 
του λεγομενου την δυναμιν. Ψιλη γαρ μαθησις, την καθ’ εξιν γνωσιν 
ου διδωσιν.

γ΄. Καλως κατα τονδε της Γραφης ειπε τον τοπον λαμβανεσθαι τον 
Σαουλ· δια το κατα πολλους εν αλλοις τοποις λαμβανεσθαι τροπους, 
προς  την  εκ  της  ιστοριας  αναδεικνυμενην  θεωριαν  προσφυως 
αρμοζομενον.

δ΄. Ωσπερ, φησιν, ο παλλακη συναπτομενος, νομιμον ου κεκτηται 
τον γαμον· ουτως ο σωματικως την νομικην εξασκουμενος μαθησιν, 
νομιμον την προς αυτην ουκ εχει συμβιωσιν· νοθα γεννων εξ αυτης 
δογματα, και τη της σαρκος ζωη συμφθειρομενα.

ε΄. Ο προς σωμα, φησιν, την Γραφικην εκδεχομενος μαθησιν, την 
κατ’ ενεργειαν εξ αυτης αμαρτιαν διδασκεται, και την κατα νουν της 
αμαρτιας μελετην· τρυφην, και συνουσιας ακρατεις, και φονους, (776) 
και πασαν του Θεου βδελυττεσθαι την κτισιν εκ του γραμματος του 
νομου μανθανεται.

στ΄. Θεωρια κατ’ αλλην επιβολην. Αναθεμα λεγεται και ο κοσμος 
ουτος, ο καταδικης χωριον· ον γενναν τη προσπαθεια πεφυκεν, ο μη 
προς το πνευμα του νομου κατα νουν διαβαινων.

ζ΄.  Οτι  προς  ο  σχετικως,  φησι,  διακειμεθα,  προς  εκεινο  και  την 
κατα νουν μελετην κεκτημεθα.



η΄.  Κατ’  αλλην  θεωριαν,  οτι  αναθεμα  εστι,  και  η  των  παθων 
ανειδωλος  κινησις·  αισχυνη  δε  στοματος,  η  το  παθος  ειδοποιουσα 
προς αισθησιν του νου κινησις, και ταις επινοιαις υλην αρμοδιον τω 
παθει ποριζουσα.

θ΄. Κατα συναιρεσιν τας τρεις θεωριας του κειμενου εξεδωκεν.
ι΄.  Ο  πεισθεις  θειαν  ειναι  διαταγην  το  σωματικως  κατα  νομον 

τρυφαν,  την  γαστριμαργιαν  ως  Θεου  δωρον  λαμβανει  μετα  χαρας 
προς  συμβιωσιν·  εξ  ης  γεννα τους  μολυνοντας  τη  παραχρησει  την 
ενεργειαν των αισθησεων τροπους.

ια΄. Επιτομος των προθεωρηθεντων επαναληψις, δι’ ης δεικνυσιν 
οτι  ο  σωματικως εκλαμβανων τον νομον,  την αυτου παλλακευεται 
μαθησιν· και γεννα την τε των παθων εξιν και την ενεργειαν· και ως 
θειαν εισοικιζεται την γαστριμαργιαν, προς γενεσιν των ρυπαινοντων 
τη παραχρησει τας αισθησεις τροπων· εις αναιρεσιν των εν τοις ουσι 
φυσικων λογων τε και σπερματων.

ιβ΄. Ο τοις συμβολοις του νομου, φησιν, εναπομενων, ου δυναται 
κατα λογον την των οντων φυσιν οραν, και τους τεθεντας ουσιωδως 
υπο δημιουργου τοις ουσι λογους περιποιεισθαι, δια το των συμβολων 
προς την των οντων φυσιν διαφορον.

ιγ΄. Ξυλοφορουσι μεν οι λογοι της φυσεως, υλη προς την γνωσιν 
των  θειων  γινομενοι·  υδροφορουσι  δε  ρυψιν  ποιουντες  παθων,  και 
διαδοσιν της εν πνευματι ζωτικης ενεργειας.

ιδ΄.  Αλλη θεωρια των αυτων,  εισηγουμενη δια  των Γαβαωνιτων 
την κλησιν των εθνων.

ιε΄.  Υλην  ειπε  και  ειδος  κατα  θεωριαν  τον  Ερμονθι  και  τον 
Μεμφιβοσθε, και πενταπλην παραχρησιν των αισθησεων, τους πεντε 
της  Μερωβ  υιους·  ους  αλληλοις  συναψας,  ηγουν  υλη  και  ειδει 
προσπλεξας την αισθησιν δια την προς σαρκα του νομου συστασιν, ο 
μονον τον νουν περιγραφων τω γραμματι,  το  μεν σαρκικον παθος 
αποτελει· τους δε φυσικους διαφθειρει λογους.

ιστ΄.  Οτι  παθος  και  φυσις  κατα  τον  του  ειναι  λογον,  ουδαμως 
αλληλοις συνυπαρχουσι.

ιζ΄.  Ο  μη  πιστευων,  φησι,  την  Γραφην  ειναι  πνευματικην,  την 
οικειαν κατα τηνγνωσιν πενιαν ουκ αισθανεται.

ιη΄.  Οταν,  φησιν,  ο  Δαβιδ  εις  τον  νομον  λαμβανεται,  κατ’ 
Ιουδαιους, το γραμμα δηλων, ερμηνευεται εξουδενωσις, δια την προς 
σαρκα των θειων νομιμων παραδοσιν· κατα δε Χριστιανους το πνευμα 



(777)  σημαινων,  ερμηνευεται  ισχυρος  ορασει,  δια  την  κατα  νουν 
θεωριαν της γνωσεως.

ιθ΄. Ψυχην της Γραφης ειπε, το πνευμα· σωμα δε, το γραμμα.
κ΄. Τους τρεις ενιαυτους λεγει, τους τρεις νομους, τον τε γραπτον, 

και τον φυσικον, και τον χαριτος, εχομενους αλληλων. Ο τοινυν τον 
γραπτον  νομον  λαμβανων  σωματικως,  αρεταις  την  ψυχην  ου 
διατρεφει· και ο τοις λογοις των οντων ουκ επιβαλλων, τη ποικιλη του 
Θεου σοφια τον νουν ουχ εστια φιλοτιμως· και ο το μεγα της καινης 
χαριτος μη γινωσκων μυστηριον, τη ελπιδι της μελλουσης θεωσεως 
ουκ  αγαλλεται.  Ουκουν  η  ελλειψις  της  κατα  τον  γραπτον  νομον 
πνευματικης θεωριας εχει παρεπομενην αυτη την ενδειαν της κατα 
τον φυσικον νομον νοουμενης ποικιλης σοφιας του Θεου, εφεπομενην 
εχουσαν της κατα το καινον μυστηριον χαριτι δοθησομενης θεωσεως 
παντως την αγνοιαν.

κα΄. Ο πνευματικως μη νοων τον νομον, καν αποθανοντα εχη τον 
νομον δια το μη λατρευειν σωματικως, αλλα τα χαμαιζηλα εχει του 
νομου νοηματα· τα τεκνα του Σαουλ περιεπει και τα εκγονα· διο τω 
λιμω της γνωσεως βασανιζεται.

κβ΄. Ωσπερ το προσωπον χαρακτηριστικον εστι του καθ’ εκαστον· 
ουτω και η πνευματικη γνωσις εμφατικως χαρακτηριζει το θειον· ην ο 
ζητων, λεγεται ζητειν το προσωπον Κυριου.

κγ΄. Ως ισχυρος ορασει, και νους διορατικος ο Δαβιδ ερμηνευεται.
κδ΄. Ο κατασαρκουμενος κατα το γραμμα του νομου ταις εναιμοις 

θυσιαις,  ποθουμενην αγνοιαν εχει,  προς μονην σαρκος ηδονην την 
εντολην εκδεχομενος.

κε΄. Ο μεν σωματικως, φησι, κατα νομον λατρευων, καθαπερ ολην 
γεννα την κατ’ ενεργειαν αμαρτιαν· και ως ειδος, την επ’ αυτη κατα 
νουν συγκαταθεσιν ταις προσφοροις ηδοναις των αισθησεων υλικως 
διαπλαττεται.  Ο  δε  πνευματικως την  Γραφην εκδεχομενος,  ως  μεν 
υλην,  την  ενεργειαν·  ως  ειδος  δε,  της  αμαρτιας  την  συγκαταθεσιν 
μετα των κατα παραχρησιν προς ηδονην της αισθησεως τροπων, ως 
υιους και υιωνους του νομικου γραμματος θανατοι δια των φυσικων 
λογισμων εν τω υψει της θεωριας.

κστ΄.  Οτι  χωρις  φυσικης  θεωριας,  ουδεις  την  προς  τα  θεια  των 
νομικων συμβολων απεμφασιν διαγινωσκει.

κζ΄. Το εξηλιασαι νενοηκεν, αντι του φανερωσαι κατα το υψος της 
θεωριας το γραμμα του νομου νεκρον, δια της εν πνευματι γνωσεως.



κη΄.  Οριον  Ισραηλ  νενοηκε,  παντα  λογον  τε  και  τροπον 
πνευματικης θεωριας· εν ω στηναι ου δυναται παντελως η σωματικη 
του νομου παραδοσις. 

κθ΄. Το μεν πνευμα, φησι, ζωης υπαρχει παρεκτικον· το δε γραμμα, 
ζωης εστιν αφαιρετικον. Ουκουν ου δυναται και το γραμμα πραττειν 
κατα  το  (780)  αυτο,  και  το  πνευμα·  ωσπερ  ουδε  το  ζωοποιον  τω 
φθοροποιω συνυπαρχει.

λ΄.  Φυσικον  η  ακροβυστια,  φησι·  παν  δε  φυσικον,  θειας  εργον 
δημιουργιας εστιν. Εστι δε θειας εργον δημιουργιας και λιαν καλον, 
κατα την φασκουσαν φωνην· Ειδεν ο Θεος παντα οσα εποιησε, και 
ιδου καλα λιαν. Ο δε νομος, ως ακαθαρτον περιαιρεισθαι κελευων την 
ακροβυστιαν δια περιτομης, τον Θεον εισαγει δια τεχνης το οικειον 
διορθουμενον εργον·  οπερ και εννοειν ασεβεστατον.  Ουκουν ο τοις 
συμβολοις του νομου φυσικως επιβαλλων, οιδεν ως ου την φυσιν ο 
Θεος διορθουται δια της τεχνης, αλλα το επιπειθες λογω της ψυχης 
παθητικον  περιτεμνεσθαι  κελευει,  το  δια  του  σωματικου  μοριου 
τυπικως δηλουμενον· οπερ γνωσις δια της κατα την πραξιν ανδρειας 
γνωμης  αποτιθεσθαι  πεφυκεν.  Ο  γαρ  περιτεμνων  ιερευς,  σημαινει 
την γνωσιν, την εχουσαν καθαπερ σιδηρον κατα του παθους την του 
λογου κατα την πραξιν ανδρειαν. Αφανιζεται γουν η σωματικη του 
νομου παραδοσις, πλεονεκτουντος το γραμμα του πνευματος.

λα΄. Ορος της κατα περιτομην μυστικης θεωριας.
λβ΄.  Ορος της κατα Σαββατον μυστικης νομοθεσιας,  εν ω,  τι  το 

Σαββατον εστι, παριστησι μυστικως, και τις ο κατ’ αυτο πνευματικος 
λογος εστιν, οτι παθων και της περι την φυσιν των οντων του νου 
κινησεως εστιν αναπαυσις.

λγ΄. Θεον δηλον οτι.
λδ΄. Τι σημαινουσιν αι νεομηνιαι.
λε΄. Ορος του στεφανου της χρηστοτητος.
λστ΄. Αλλος ορος του αυτου μυστικωτερος.
λζ΄. Ενταυθα την εγκρατειαν εργον ειναι λεγει της Προνοιας, ως 

των γνωμικων καθαρτικην παθων· την υπομονην δε της κρισεως ειναι 
κατορθωμα φησιν, ως τοις ακουσιοις αντιτασσομενην πειρασμοις.

λη΄. Πρωτην εορτην, το Πασχα λεγει.
λθ΄. Δευτεραν εορτην λεγει την Πεντηκοστην.
μ΄. Τριτην λεγει, την εν εβδομω μηνι, την του Ιλασμου.



μα΄.  Σκοπει,  πως  ο  νομος  απολλυσι  τους  νοουντας  αυτον 
σωματικως,  τη  κτισει  λατρευειν  παρα  τον  κτισαντα  πειθων·  και 
ηγεισθαι  φυσει  σεπτα  τα  δι’  αυτους  γεγονοτα,  τον  δι’  ον  αυτοι 
γεγονασιν αγνοησαντας.

μβ΄. Πως εστι Σαββατον ο Θεος. 
μγ΄. Πως ο Θεος και Πασχα εστι μυστικον.
μδ΄. Μυστηριον της κατα την Πεντηκοστην εορτης, εν ω μυστικως 

την των δηλουμενων πνευματικην εμυσταγωγησε δυναμιν, τον Θεον 
Πεντηκοστην  προσαγορευσας.  Ως  γαρ  η  μονας  στασιμος  μενουσα 
μετα  (781)  την  εις  εαυτην  εβδοματικην  της  εβδομαδος  συνελιξιν, 
αποτελουσα την Πεντηκοστην·  και  παλιν ταις  εις  αυτην προσοδοις 
γινομενη  δεκας  δια  πενταδος  ισοπλασιασθεισης  αυτη  ποιουσα  την 
Πεντηκοστην, αρχη και τελος εστι των εαυτης· το μεν, ως προ παντος 
ποσου· το δε,  ως υπερ ποσον· ουτω και ο Θεος,  ω την μοναδα κατ’ 
εικασιαν τυπικην αναλογειν εφησεν, αρχη και τελος εστι των οντων, 
και λογος, ω τα παντα συνεστηκεν· αρχη μεν, οτι προ πασης ουσιας 
εστι και κινησεως· τελος δε οτι υπερ πασαν ουσιαν και κινησιν· λογος 
δε, οτι παντων κατ’ αιτιαν προνοητικος εστιν, ως προς υποκειμενον 
ειδος συνοχη, καθ’ ην των οντων εκαστον εχει την εν τω εαυτου λογω 
διαμονην.  Οταν  ουν  λαβωσι  περας  οι  χρονοι  και  οι  αιωνες,  οις 
αναλογειν την εβδομαδα φησιν, αυτος εσται τοτε μονωτατος ο Θεος, 
διχα  της  των  ουκ  ανευ,  τουτεστι,  τοπων  και  χρονων  μεσιτειας, 
συγκρατων  δι’  εαυτου  καθ’  ενωσιν  αληθη  των  οντων  εν  τοις 
σωζομενοις  υπαρξιν·  ηγουν την φυσιν  την  γενητην,  ην  τη  πενταδι 
παρεικασεν,  ου  μονον  δια  τας  αισθησεις,  αις  υποπιπτειν  πεφυκεν, 
αλλα δια  την  καθολικην  επιστημην,  ητις  εν  τη  περιληψει  της  των 
νοερων  τε  και  λογικων,  αισθητικων  τε  και  ζωντων,  και  οντων 
απταιστου καθεστηκε γνωσεως. Ουκουν παυσεται ποτε, της τε κατα 
τοπον στασεως, και της κατα χρονον κινησεως, ως υπερ τα δι’ αυτην 
γεγονοτα (τουτεστι, τοπον και χρονον) δια της προς τον Θεον, δι’ ον 
και γεγονεν,  αληθους συναφειας εν τοις σωζομενοις γενομενη των 
οντων η φυσις. Αυτον γαρ τον Θεον, κατα τον της Προνοιας λογον, τη 
δεκαδι των εντολων ιδιον ποιησαμενη ποιον (τουτεστι, της εκ χαριτος 
κατα την θεωσιν ιδιοτητος γνωρισμα), της τε κατα την στασιν εν τοπω 
περιγραφης,  και  της  εν  χρονω  κατα  την  κινησιν  ελευθερωθησεται 
στασιν  αεικινητον  λαβουσα,  την  απεραντον  των θειων απολαυσιν, 
και κινησιν στασιμον, την επ’ αυτοις ακορεστον ορεξιν.



με΄. Τω εβδομω μηνι τρεις εισιν εορται· σαλπιγγων και ιλασμου και 
σκηνοπηγιας·  ων  η  μεν  σαλπιγξ,  νομου και  προφητων,  και  της  εξ 
αυτων  κηρυττομενης  γνωσεως  τυπος  εστιν,  ο  δε  ιλασμος,  της  του 
Θεου  προς  τον  ανθρωπον  δια  σαρκωσεως  συμβολον  υπαρχει 
καταλλαγης.  Ο  γαρ  υποδυς  εκουσιως  την  του  κατακριθεντος 
κατακρισιν, διελυσατο την ποτε προς αυτον κυρωθεισαν εχθραν. Η δε 
σκηνοπηγια,  προτυπωσις  εστιν  αναστασεως,  και  της  παντων  προς 
ατρεψιαν μεταποιησεως.

μστ΄. Ο ψιλαις ταις εναιμοις χαιρων θυσιαις, φησι, περι τα παθη 
σπουδαζειν  ως  εμπαθης  παρασκευαζει  τους  θυοντας·  φιλει  γαρ 
χαιρειν το γνησιως σεβον, οις χαιρει το προσκυνουμενον.

μζ΄. Οτι θυσιας οιδεν ο λογος, φησι, την των παθων σφαγην, και 
την των φυσικων δυναμεων προσαγωγην· ων του μεν λογου τυπος 
εστιν ο κριος· (784) του δε θυμου φερει  συμβολον, ο ταυρος·  της δε 
επιθυμιας, η αιξ υπαρχει δηλωσις.

μη΄. Ο χοικος δηλον οτι νους της Γραφης, κρατων της ψυχης, τους 
φυσικους  αποβαλλεται  λογους,  τη  παραχρησει  των  κατα  φυσιν 
δυναμεων αυτους εξαφανιζων.

μθ΄. Αμα τις, φησι, παυσηται κατ’ αισθησιν προς σωμα την Γραφην 
εκδεχομενος, αμα και προς πνευμα κατα νουν δια μεσης ανατρεχει 
της φυσεως, εκεινα πραττων πνευματικως, απερ ο Ιουδαιος επιτελων 
εχει τον Θεον οργιζομενον.

ν΄.  Τις  εστιν χειρ των Γαβαωνιτων, η παραδιδωσι Δαβιδ τους εκ 
σπερματος Σαουλ.

να΄.  Τον  εξηλιασμον  ειναι  λεγει,  την  φανερωσιν,  ην  τα  παθη 
πασχουσιν, υπο των υψηλων της φυσεως λογισμων κατα την υψηλην 
θεωριαν θριαμβευομενα.

νβ΄. Η προς σωμα του νομου διδαχη, φησι, κατ’ οφθαλμους εχουσα 
δια  μετανοιας  νεκρα  τα  σωματικα  του  νομου  νοηματα,  τω  κατα 
Χριστον λογω παρακαθημενη, δικην υετων τους ουρανιου δεχεται της 
γνωσεως φωτισμους.

νγ΄. Σιτω δηλον οτι.
νδ΄. Οινω δηλον οτι.
νε΄. Ελαιω δηλον οτι.
νστ΄.  Τον  σιτον  εφη  ψυχης  ειναι  στηριγμα,  ως  γνωσιν  οντα 

πνευματικην· τον οινον δε, καρδιας ευφραντικον, ως της προς Θεον 
ερωτικης  ενωσεως  ποιητικον·  το  δε  ελαιον,  προσωπου  πληρωτικον 



ιλαροτητος  ειρηκεν,  ως  της  λαμπρυνουσης  τον  νουν  κατα  την 
απαθειαν πνευματικης χαριτος χαρακτηριστικον.

νζ΄.  Ο  Αμαληκ  εστιν  η  γαστριμαργια·  ταυτης  εστι  βασιλευς,  το 
φρονημα το χοικον· τουτου βουκολια εστι και ποιμνια, αι θρεπτικαι 
των παθων υλαι· αμπελος δε, η προπετης του λογισμου κινησις· ελαια 
δε, η καθ’ ηδονην εκπυρωτικη της επιθυμιας λειοτης, απερ μεταφερει 
ως εις γην αγιαν, την εξιν της θεοσεβειας, ο τω σωματικω του νομου 
παρακαθημενος·  υπερ  ων  καθαπερ  μισθον  δεχεται  την  θειαν 
αποστροφην. 

νη΄. Μωρος ως αθεος εκληθη ο των Ιουδαιων λαος· ασυνετος δε, ως 
κακοπραττων, οπερ εστιν ασεβης και αμαρτωλος.

νθ΄.  Το  της  γαστριμαργιας  παθος,  φησι,  τα  θεια  των  αρετων 
αποκτενειν γεννηματα πεφυκε· αυτο δε, η τε χαρις της πιστεως, και η 
υπακοη  των  θειων  εντολων,  δια  του  κατα  την  γνωσιν  αποκτενει 
λογου.

ξ΄. Πως εστι φως.
ξα΄.  Πως  εστιν  ετοιμασια  κατα  προσωπον παντων  των  λαων  ο 

Κυριος.
ξβ΄. Πως εστι και δοξα του Ισραηλ ο Κυριος. 
ξγ΄. Κατ’ αλλην θεωριαν, τινες οι λαοι, και τις η κατα προσωπον 

αυτων ετοιμασια του λαου.
ξδ΄.  Τινα  παλιν  τα  εθνη  τυγχανουσιν,  απερ  αποκαλυπτει 

παραγινομενος ο Λογος.
ξε΄. (785) Πως δοξα λεγεται παλιν του Ισραηλ ο Λογος.
ξστ΄.  Αμα, φησιν,  αποκτεινει  τις τον εν τω γραμματι του νομου 

σωματικον νουν, βασιλευοντα δεχεται τον εν τω πνευματι λογον.
ξζ΄. Τον Δαβιδ ελαβε και εις τον Κυριον, και εις το Ευαγγελιον, και 

εις τον πνευματικον νομον· και εις την γνωσιν, και εις την θεωριαν, 
και  εις  την  λεγομενην  πραξιν,  και  εις  τον  νεον  λαον·  και  κατα 
πολλους  θεωριας  τροπους,  προσφορως  τοις  τοποις  προς  την 
υποκειμενην ηρμοσε χρειαν.

ξη΄. Ο τους τυπους αλλα μη τα αρχετυπα των μυστηριων εχων, και 
την  ερωτησιν,  αλλα  μη  την  γνωσιν  των  εν  πνευματι  φωτισμων, 
ειληφως  δανειον,  το  ομολογουμενον  τοις  προειρημενοις,  την  κατ’ 
αισθησιν εν τοις συμβολοις του νομου πειραν· κατα ψυχην λιμωττων 
του πνευματος, και την ωσπερ οδηγιαν ερωτησιν της κατα αληθειαν 
γνωσεως μυωπαζων.



ξη΄. Μεταξυλογια εστι, το εν η τυχον εστι παλλακις και πλανησις.
ο΄. Μακαριοτητος δηλον οτι, τους κατα μεθεξιν αυτης αξιωθεντας 

χαρακτηριζουσης, και εξ αυτης γνωριμους αυτους καθιστωσα.

ΠΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ 
διαφορων κεφαλαιων απορουμενων (786)

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Α΄. 
Τινες αρεται ψυχης, και τινες σωματος;

Αποκρισις.
Αρεται  ψυχης  εισιν  αυται·  αγαπη,  ταπεινωσις,  πραυτης, 

μακροθυμια,  ανεξικακια,  αμνησικακια,  αοργησια,  το  αθυμον,  το 
αφθονον,  το  ακριτον,  το  ακενοδοξον,  ελεημοσυνη,  σωφροσυνη, 
αφιλαργυρια,  συμπαθεια,  ατυφον,  ανυπερηφανον,  κατανυκτικον. 
Αρεται  δε  σωματος  εισιν  αυται·  νηστεια,  χαμευνια,  αγρυπνια, 
εγκρατεια, ακτημοσυνη, το απερισπαστον.

(788) ΕΡΩΤΗΣΙΣ Β΄. 
Τι  εστι  το  εν  τω Αποστολω ειρημενον·  " Ψαλω τω πνευματι, 

ψαλω δε και τω νοι. "

Αποκρισις.
Ψαλλει  τις  τω  πνευματι,  οταν  μονον  την  προφοραν  των 

ψαλλομενων δια γλωσσης φερει. Ψαλλει δε τω νοι, οταν την δυναμιν 
των ψαλλομενων γινωσκων, τη θεωρια ευφραινεται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Γ΄. 
Τι εστιν; " Εν ανομιαις συνεληφθην, και εν αμαρτιαις εκισσησε 

με η μητηρ μου. " 
Αποκρισις.
Επειδη  ο  προηγουμενος  σκοπος  του  Θεου  ην,  το  μη  δια  γαμου 

γεννασθαι ημας εκ φθορας· η δε παραβασις της εντολης τον γαμον 
εισηγαγε δια το ανομησαι τον Αδαμ· τουτεστιν αθετησαι τον εκ Θεου 
δοθεντα αυτω νομον. Παντες ουν οι εξ Αδαμ γεννωμενοι, εν ανομιαις 
συλλαμβανονται, υποπιπτοντες τη του προπατορος καταδικη. Το δε, 
Και  εν  αμαρτιαις  εκισσησε  με  η  μητηρ μου,  σημαινει,  οτι  η  Ευα η 



παντων ημων μητηρ πρωτη, εκισσησε την αμαρτιαν ωσπερ οργωσα 
την  ηδονην.  Δια  τουτο  και  ημεις,  τη  της  μητρος  υποπιπτοντες 
καταδικη, κισσασθαι λεγομεν εν αμαρτιαις.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Δ΄. 
Τι εστι το παρα τω Αποστολω λεγομενον.  "Αναθεμα ειναι απο 

Χριστου υπερ των συγγενων μου."

Αποκρισις.
Ηυχομην, φησι, παραδοθηναι απο του Χριστου τω διαβολω, (789) 

ωστε  μαστιγωθηναι,  και  τας  υπερ  του  Ισραηλ  κολασεις  υπομειναι· 
ασπερ κατα το δικαιον εχρεωστουν υπερ της εις Θεον απιστιας, μονον 
ινα  σωθωσι·  καθ’  ον  τροπον  και  ο  Κυριος  παρεδωκεν  εαυτον,  και 
γεγονε υπερ ημων καταρα.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ε΄. 
Κατα ποσους τροπους εξαμαρτανει ο ανθρωπος.

Αποκρισις.
Οιμαι  κατα τεσσαρας τροπους αμαρτανειν τον ανθρωπον·  κατα 

συναρπαγην, κατα απατην, κατα αγνοιαν, κατα διαθεσιν. Και αι μεν 
πρωται τρεις, ευχερως εις επιγνωσιν και μετανοιαν ερχονται· ο δε εκ 
διαθεσεως  αμαρτανων,  και  μητε  τη  πειρα  μητε  τω  χρονω  εις 
μετανοιαν ερχομενος, ανηκεστον εχει την κολασιν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΤ΄. 
Τι  δηλοι  εν  τω  Ευαγγελιω  ο  Κυριος  λεγων;  "Δυο  στρουθια 

ασσαριου πωλειται. "

Αποκρισις.
Φασι  τινες  το  ασσαριον  δεκανουμον  ειναι.  Δηλουται  δε  δια  του 

δεκα,  του  ιωτα  γραμματος·  αρχη  δε  εστι  τουτο  του  ονοματος  του 
Κυριου ημων Ιησου Χριστου. Εξαγοραζεται ουν δια του ονοματος του 
Κυριου ο παλαιος και ο νεος λαος· και ο εσω και ο εξω ανθρωπος.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ζ΄. 
Τι εστι το υπο Ελισσαιου αναλαμβανομενον· τω Ηλιου ρηθεν· 

"Που ο Θεος Αφφου;"

Αποκρισις.
Κατα τρεις επιβολας ερμηνευεται, η, Που ο Θεος του Πατρος μου· 

η, Που ο Θεος του μεγαλου μου· η, Που ο Θεος του κρυβεντος· 

(792) ΕΡΩΤΗΣΙΣΙ Η΄ . 
Κατα ποσους τροπους αι αλληγοριαι· και τι εστι τροπολογια; 

Αποκρισις.
Αλληγορια εστιν η επ’ αψυχων· οιον, ορεων, βουνων, δενδρων, και 

των λοιπων· τροπολογια δε εστιν,  η επι των ημετερων μελων, οιον 
κεφαλης,  οφθαλμων,  και  των  λοιπων.  Τροπολογια  γαρ,  αντι  του 
τρεπεσθαι λεγεται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Θ΄. 
Τι  εστι  το  εν  τω  Ψαλμω  ειρημενον;  "Καθημενος  κατα  του 

αδελφου  σου  κατελαλεις·  και  κατα  του  υιου  της  μητρος  σου 
ετιθεις σκανδαλον. "

Αποκρισις.
Ο την του ομοπιστου πραξιν κακηγορων, και ωσπερ εγκαθημενος 

τη  τουτου  λοιδορια,  ουτος  εικοτως  λεγεται  και  του  αδελφου 
καταλαλειν·  ο  δε  τον  τη  σοφια  κοσμουμενον,  φθονω  φερομενος, 
ενδιαβαλλων, και παντας σκανδαλιζων, ουτος εστιν ο τιθεις τω υιω 
της μητρος σκανδαλον.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ι΄. 
Επειδη  εν  τω  αγιω  Διαδοχω  εν  τω  εκατοστω  κεφαλαιω 
γεγραπται, Κριθησεσθαι τινας δια πυρος και καθαιρεσθαι εν 
τω  μελλοντι  αιωνι,  παρακαλω  εκκαλυφθηναι  δια  της 
σαφηνειας τον σκοπον του Πατρος.

Αποκρισις.



Οι το τελειον της αγαπης κεκτημενοι προς τον Θεον, και το πτερον 
της ψυχης δια των αρετων μετεωρισαντες, κατα τον Αποστολον, εν 
νεφελαις αρπαζονται, και εις κρισιν ουκ ερχονται. Οι δε γε μη παντη 
το  τελειον  κτησαμενοι,  αλλ’  αμαρτηματα  και  κατορθωματα 
κεκτημενοι, ουτοι εν τω δικαστηριω της κρισεως ερχονται, κακει δια 
της  των  αγαθων,  και  φαυλων  πραξεως  αντεξετασεως  οιονει 
πυρουμενοι,  (793)  ειπερ  η  των  αγαθων  πλαστιγξ  επιβαρηση, 
καθαιρονται της κολασεως.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΑ΄. 
Περι διαφορων δικαιοσυνων.
 Αποκρισις.
Τρεις  δικαιοσυνας οι τα θεια σοφοι λεγουσιν ειναι,  ανθρωπινην, 

αγγελικην  και  θειαν.  Και  την  μεν  ανθρωπινην  φασι,  την  εν  τοις 
αισθητοις  του κοσμου τουτου ισονομιαν τε και  ευγνωμοσυνην·  την 
αγγελικην δε, της θειας γνωσεως αφθονον μεταδοσιν· την δε θειαν 
δικαιοσυνην οριζονται, το πασχειν υπερ των αμαρτανοντων.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΒ΄. 
Τινος  χαριν  επιτιμησας  ο  Κυριος  τω  Πετρω,  ειρηκεν  αυτω, 

Σατανα; 
Αποκρισις. 
Ουχ ως τινες νομιζουσι τον Πετρον απεκαλει Σαταναν υβριστικως 

ο Κυριος·  αλλ’  επειδη αι του Κυριου στερησεις ημιν εξεις  εγενοντο· 
οιον,  ο  αυτου  θανατος,  ημιν  ζωη  γεγονεν·  η  αυτου  ατιμια,  ημιν 
εγενετο  δοξα.  Τουτο  δε  αγνοων  ο  αποστολος  Πετρος,  του  Κυριου 
λεγοντος,  μελλειν  πασχειν  αυτον,  υπελαμβανε  τη  φυσει  των 
πραγματων επομενος,  ως αδυνατον εστι  την Ζωην αποθνησκειν,  η 
την τοσαυτην δοξαν ατιμασθηναι. Ο ουν Κυριος την υπονοιαν ταυτην 
αναιρων, ως ου δει φυσεως ακολουθιαν εν τοις υπερ φυσιν επιζητειν, 
δια των εναντιων ταυτα ποιησαι βεβουλευται· δια θανατου, ζωην· δι’ 
ατιμιας, δοξαν. Ως ουν [ισ. προς] αντικειμενην αυτου την υπονοιαν 
ταυτην, λεγει, Υπαγε οπισω μου· αντι του, επου μοι τη βουλη, και μη 
προλαμβανε, ζητων ακολουθιαν πραγματων. Το δε Σατανας ονομα, 
(796) φασιν αντικειμενον ερμηνευεσθαι· οπερ ο Κυριος ουχ υβριστικως 
προηγαγεν, αλλ’ ωσανει ελεγεν, αντικειμενε μου τω σκοπω.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΓ΄. 
Επειδη  Γρηγοριος  ο  Νυσσης  εν  τοις  εαυτου  συγγραμμασι, 
φαινεται  τοις  μη  το  βαθος  επισταμενοις  της  υψηλης  αυτου 
θεωριας πανταχου [R. πολλαχου] αποκαταστασιν υπεμφαινειν, 
παρακαλω οπερ επιστασαι περι τουτου ειπε. 
Αποκρισις. 
Τρεις αποκαταστασεις οιδεν η Εκκλησια. Μιαν μεν, την εκαστου 

κατα τον της αρετης λογον· εν η αποκαθισταται, τον επ’ αυτω λογον 
της  αρετης  εκπληρωσας.  Δευτεραν  δε,  την  της  ολης  φυσεως  εν  τη 
αναστασει. Την εις αφθαρσιαν και αθανασιαν αποκαταστασιν. Τριτην 
δε,  η  και  μαλιστα  κατακεχρηται  εν  τοις  εαυτου  λογοις  ο  Νυσσης 
Γρηγοριος,  εστιν  αυτη,  η  των  ψυχικων  δυναμεων  τη  αμαρτια 
υποπεσουσων, εις οπερ εκτισθησαν παλιν αποκαταστασις.  Δει γαρ, 
ωσπερ την ολην φυσιν εν τη αναστασει της σαρκος αφθαρσιαν χρονω 
ελπιζομενω  απολαβειν·  ουτως  και  τας  παρατραπεισας  της  ψυχης 
δυναμεις, τη παρατασει των αιωνων απολαβειν τας εντεθεισας αυτης 
της  κακιας  μνημας·  και  περασασαν  τους  παντας  αιωνας,  και  μη 
ευρισκουσαν στασιν, εις τον Θεον ελθειν τον μη εχοντα περας. Και 
ουτως  τη  επιγνωσει,  ου  τη  μεθεξει  των  αγαθων,  απολαβειν  τας 
δυναμεις,  και  εις  το  αρχαιον  αποκαταστηναι,  και  δειχθηναι  τον 
δημιουργον αναιτιον της αμαρτιας.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΔ΄. 
Τι  δηποτε  πολλων  ουσων  βαρυτερων  υβρεων,  ο  Κυριος  εν 
Ευαγγελιοις,  τον  λεγοντα  τον  αδελφον  αυτου  Μωρον,  της 
γεεννης υπευθυνον οριζεται· τον δε λεγοντα Ρακα, τω συνεδριω 
υποκεισθαι λεγει. 
Αποκρισις.
Το Μωρον ονομα λεγουσιν,  επι του αφρονος (797)  λαμβανεσθαι 

και ανοητου· το δε Ρακα Εβραιων φωνη, καταπτυστον ερμηνευεται. 
Επει ουν επι του αθεου και απιστου το μωρος ονομα ειρηται, κατα το· 
Ειπεν αφρων εν καρδια αυτου, Ουκ εστι Θεος. Και κατα τον Μωυσην 
λεγοντα, Ουτος λαος μωρος, και ουχι σοφος· οστις τον αδελφον αυτου 
τον  ομοπιστον,  αθεον  και  ειδωλολατρην,  η  αιρετικον  και  απιστον 
αποκαλει,  ουτος  λεγει  μωρον,  και  της  γεεννης  δικαιως  υπευθυνος 
γινεται. Οστις δε λεγει Ρακα, τουτεστιν εμπτυσμενε [Cort. εμπτυστε] 



και  ακαθαρτε,  ουτος  τον  βιον  διαβαλλει  του  αδελφου  αυτου,  και 
εικοτως κουφοτερω επιτιμιω υποκειται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΕ΄. 
Πως χρη νοειν το εν τω συμβολω λεγομενον, " Σαρκωθεντα εκ 
Πνευματος αγιου, και Μαριας της Παρθενου."
Αποκρισις.
Φασι τινες των αγιων, οτι εκ Πνευματος αγιου δικην γονης ανδρος 

την  ψυχην  καταβληθηναι·  την  δε  σαρκα  διαπλασθηναι  εκ  των 
παρθενικων αιματων.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΣΤ΄. 
Τινας σημαινει ο Αποστολος, λεγων, "Τους προηλπικοτας εν τω 
Χριστω;" προς Εφεσιους γραφων.

Αποκρισις.
Πας τις των αγιων, των προ της επιδημιας του Κυριου,  οιανουν 

αρετην  εξασκων,  καν  ει  μη  το  ολον  της  οικονομιας  μυστηριον 
εγινωσκεν·  αλλ’  εκ  (800)  μερους  φυσικως  κινουμενος,  ηλπιζε  και 
προσεδοκα,  οτι  ο  την  φυσιν  ποιησας,  αυτος  και  παραφθαρεισαν 
ανασωσεται.

Ηρωδης  δερματινος,  ερμηνευεται·  χρη  ουν  τους  σαρκικους 
λογισμους βδελυττεσθαι.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΖ΄. 
Τι  εστι κατα τον Αποστολον·  Οτι  " Σαρξ και αιμα βασιλειαν 
Θεου κληρονομησαι ου δυνανται. " 
Αποκρισις. 
Σαρξ εστιν η επιθυμια· αιμαι δε, ο θυμος. Και εικοτως ουν, ο μη 

τουτων καθαρευων, βασιλειαν Θεου κληρονομησαι ου δυναται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΗ΄. 
Τι εστι διαψαλμα;
Αποκρισις.
Οιμαι  οτι  η  απο  νοηματος  εις  νοημα  μεταβολη·  η  και  τροπου 

διδασκαλιας εις ετερον τροπον.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΘ΄. 
Τι δηλοι η κατα τον Λαμεχ ιστορια. 
Αποκρισις.
Φασι  τινες  των  τα  θεια  πεπαιδευμεων,  οτι  εν  τοις  καιροις  του 

Λαμεχ,  αταξιας  και  αναρχιας  ουσης,  ο  δυνατος  τον  ασθενουντα 
κατεδυναστευεν.  Ουτος  ουν  ο  Λαμεχ  υπαντησας  ανδρι  μετα  της 
γυναικος,  απεκτεινεν  αυτον,  και  ελαβε  την  γυναικα  αυτου. 
Απαντησας δε αδελφω μετα αδελφης, απεκτεινε και αυτον, και ελαβε 
την  αδελφην αυτου·  και  τον  μεν  εκαλεσεν  η  Γραφη ανδρα·  τον  δε 
νεανισκον.  Και  ταυτα  μεν  κατα  την  ιστοριαν·  κατα  δε  θεωριαν 
λαμβανεται ο Λαμεχ, επι της ενεργειας της κακιας. Απεκτεινε γαρ εν 
ημιν  τον  ανδρα,  τον  φυσικον  νομον·  και  τον  νεανισκον,  τον 
πνευματικον  φημι  νομον,  (801)  και  ελαβεν  εξ  αυτου  [αυτων]  την 
διανοιαν,  οπως ταυτη μιγνυμενος ο της κακιας σπορευς,  αποτεκειν 
ποιηση την αμαρτιαν. Εκ τουτου ουν του Λαμεχ εβδομηκοντακις επτα 
εκδικειται·  υπερ  της  συγκαταθεσεως  και  ενεργειας  δικας 
εισπραττεται.  Οθεν  και  ο  Κυριος  λεγοντος  Πετρου,  Ποσακις  εαν 
αμαρτη εις εμε ο αδελφος μου, αφησω αυτω· εως επτακις; Απεκριθη 
αυτω,  Ου  μονον  εως  επτακις,  αλλ’  εως  εβδομηκοντακις  επτα. 
Τουτεστι, τω μετανοουντι σοι, μη μονον τα μικρα τα εν συγκαταθεσει 
γινομενα, αλλα και τας ενεργειας αφησεις.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Κ΄. 
Περι διαφορων θεληματων Θεου.
Αποκρισις. 
Τρια θεληματα επι Θεου χρη υπολαμβανειν· κατ’ ευδοκιαν, κατ’ 

οικονομιαν,  κατα  συγχωρησιν.  Και  το  μεν  κατ’  ευδοκιαν  δηλοι,  τα 
κατα τον Αβρααμ, λεγοντος προς αυτον,Εξελθε εκ της γης σου. Το δε 
κατ’ οικονομιαν, δηλοι τα κατα τον Ιωσηφ οικονομηθεντα, προς την 
των μελλοντων εκβασιν, το δε κατα συγχωρησιν, δηλοι τα κατα τον 
Ιωβ γενομενα.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΑ΄. 
Τι  σημαινει  ο  Ψαλμωδος  περι  εχθρων  λεγων;  " Των  κυκλω 

επιτιθεμενων;" 
Αποκρισις.



Το  κυκλω  εστι  το  εμπρος,  οπισω,  το  δεξιον,  το  αριστερον. 
Επιτιθενται ουν ημιν οι δαιμονες, εμπροσθεν μεν, οταν δια των της 
υλης επιφανειων δελεαζωσιν· οπισω δε, οταν δια των προληψεων των 
λογισμων της κακιας την μνημην [R. τον λογισμον της κακιας κατα 
μνη.]  ανακινωσιν·  αριστερα  δε,  οταν  δια  των  σαρκικων  και 
ακολαστων  παθων,  την  ψυχην  εκμοχλευωσι·  δεξια  δε,  οταν  δια 
κενοδοξιας και υπερηφανιας τη ψυχη επιτιθενται.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΒ΄. 

Τι  εστι  το;  "Λαβετε  ψαλμον,  και  δοτε  τυμπανον·  ψαλτηριον 
τερπνον μετα κιθαρας. " 

Αποκρισις.
Λαβετε  διδασκαλιαν  ενθεον,  και  δοτε  πραξιν  εναρετον  δια  της 

νεκρωσεως  του  σωματος.  Το  δε  ψαλτηριον  τερπνον  μετα  κιθαρας· 
ψαλτηριον λεγει, το πνευμα· κιθαραν δε την ψυχην· τυμπανον δε, το 
σωμα.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΓ΄. 
Τι  εστι;  "Καλαμον  συντετριμμενον  ου  κατεαξει,  και  λινον 

τετυφωμενον ου σβεσει."
Αποκρισις. 
Ο κατα μιμησιν του Κυριου συμπαθειας λογω (804) χρωμενος, ουτε 

τον τη αμαρτια συντετριμμενον τη απογνωσει εις τελος κατεαγηναι 
ποιει·  ουτε  τον το  λογιστικον εχοντα τετυφωμενον,  δια  κενοδοξιαν 
τινων αρετων, σβεννυει, αλλ’ εα εχειν την προθυμιαν, μεχρις αν εις το 
τελειον  ελθοι  της  γνωσεως·  τουτο  γαρ  εστιν,  ως  οιμαι,  και  το 
συναυξανειν τω αγαθω σπορω τα ζιζανια· τουτεστι ταις αρεταις, το 
της  ανθρωπαρεσκειας  και  κενοδοξιας  παθος  συναναβλαστανειν. 
Οθεν ο των ψυχων γεωργος μη εκτιλλεσθαι ταυτα προστασσει, μεχρις 
αν αι αρεται λαβωσι πηξιν, μη ποτε ανασπασαι τα τοιαυτα θελων τις, 
συνεκτιλλη την της αρετης προθυμιαν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΔ΄. 
Τι εστι το· "Εαν τις σε ραπιση εις την δεξιαν, στρεψον αυτω και 

την αλλην;"
Αποκρισις. 
Εαν σε, φησιν, οι δαιμονες δια των λογισμων πειρασωσιν εις την 

δεξιαν  σιαγονα,  επαιροντες  δια  των  δεξιων  εργων,  στρεψον  την 



αλλην·  τουτεστι,  τα  της  αριστερας  πραξεως  εργα,  οσα  ημιν 
πεπρακται, υπ’ οψιν αγων.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΕ΄. 
Πως  οφειλομεν  ευσεβως  νοησαι  το  του  Ευαγγελιου;  Οτι  " Ο 
Πατηρ κρινει ουδενα· αλλα την κρισιν πασαν δεδωκε τω Υιω." 
Και πως εν αλλω τοπω λεγει;  οτι  "Εγω κρινω ουδενα· αλλ’ ο 
λογος ον ελαλησα, εκεινος κρινει αυτον."
Αποκρισις.
Καθο Θεος εστιν, ουδε ο Πατηρ, ουδε ο Υιος κρινει ουδενα. Ουδε 

γαρ ανθρωπος αλογων γινεται κριτης, αλλ’ ανθρωπων. Ο δε Πατηρ 
δεδωκε τω Υιω την κρισιν·  ου καθο Θεος εστιν  ο  Υιος,  αλλα καθο 
ανθρωπος  γεγονε.  Κρινει  δε  παντας,  συγκρινων  την  εαυτου  ως 
ανθρωπου  πολιτειαν  προς  ημας.  Παλιν  δε  ο  λογος  αυτου  κρινει, 
τουτεστι  διδασκαλια,  ηντινα  δια  των  εργων  ανεδειξατο,  κατα  το 
γεγραμμενον· (805) " Ων ηρξατο ο Ιησους ποιειν τε και διδασκειν. "

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΣΣ΄. 
Τι εστιν η του Πνευματος βλασφημια· και πως; "Παν αμαρτημα 
αφεθησεται τοις ανθρωποις· τοις δε εις αυτο βλασφημησασιν, 
ουκ αφεθησεται, ουτε εν τω αιωνι τουτω, ουτε εν τω μ ελλοντι." 
Αποκρισις.
 Η περι της του Πνευματος βλασφημιας απορια, αυτοθεν εχει την 

λυσιν. Του γαρ Κυριου ιασεις ποιουντος ποικιλας, οι Ιουδαιοι τας του 
Πνευματος ενεργειας, τω αρχοντι των δαιμονων ταυτας ανετιθεσαν. 
Το  δε,  Ουτε  ενταυθα,  ουτε  εν  τω  μελλοντι,  αφεσιν  γινεσθαι  τοις 
βλασφημουσιν,  εξης  ζητητεον.  Φασι  τινες  των  τα  τοιαυτα  δια  του 
Πνευματος ηκριβωκοτων, τεσσαρας ειναι τροπους, δι’ ων συγχωρησις 
γινεται αμαρτηματων· δυο ενταυθα, και δυο εν τω μελλοντι. Επειδη 
γαρ  ουκ  εξικνειται  η  μνημη  ολου  του  χρονου  μνημονευειν  τα 
σφαλματα,  ινα  υπερ  αυτων  ενταυθα  μετανοηση  ο  ανθρωπος, 
ωκονομησε φιλανθρωπος ων ο Δεσποτης της φυσεως,  και ημων μη 
μετανοουντων τροπους μετανοιας·  εν  μεν τω μελλοντι,  ως ειρηται, 
δυο. Οταν τις αδιαφορως [R. non bene διαφορως] ενταυθα αμαρτησας, 
και παλιν αδιαφορως αγαθοεργησας, ειτε εις οικτον και συμπαθειαν 
προς  τον  πλησιον  κινηθεις,  η  οσα  αλλα  φιλανθρωπιας  εχομενα, 
ταυτα  εν  τω  μελλοντι  αιωνι  εν  τω  καιρω  της  κρισεως 



ζυγοστατουμενα,  εφ’  α την ροπην εξει,  συγχωρησις  γινεται·  Ουτος 
μεν  ο  εις  τροπος·  Δευτερος  δε,  ουτος·  οταν  τις  εν  αμαρτιαις 
ενεχομενος·  ακουων  δε  του  Κυριου  λεγοντος,  Μη  κρινετε,  ινα  μη 
κριθητε, φοβουμενος ουδενα κρινη, εν τη εξετασει των βεβιωμενων, 
ως  φυλαξ  της  εντολης  ου  κρινεται.  Της  γαρ  εαυτου  εντολης  ουκ 
επιλησμων  ο  αψευδεστατος.  Οι  δε  δυο  ετεροι  τροποι,  ενταυθα  την 
συγχωρησιν εχουσιν, οταν εν αμαρτιαις τις ων, οικονομειται εκ της 
προνοιας εν συμφοραις, εν αναγκαις, εν νοσοις. Ως ουκ οιδε γαρ δια 
των  τοιουτων  καθαιρειν  αυτον  ο  Θεος·  και  ει  μεν  ευχαριστει 
πειραζομενος,  τον  επι  τη  ευχαριστια  μισθον  λαμβανει.  Ει  δε 
αχαριστει, δι’ ας μεν αμαρτιας παιδευεται, εκ τουτων καθαιρεται· την 
δε  υπερ  της  αχαριστιας  εισπραττεται  ποινην.  Επειτα,  ατινα  εις 
ανθρωπους  τις  αμαρτανει,  ως  εδειξεν  ο  λογος,  (808)  πολλας  εχει 
προφασεις συγχωρησεων. Αμαρτανων γαρ τις εις ανθρωπον, αλλον 
δε ανθρωπον ευ ποιων· εις ην φυσιν ημαρτεν, αυτη και απελογισατο. 
Η δε εις το Πνευμα βλασφημια· εστι δε η απιστια, μη εχουσα ετεραν 
προφασιν  συγχωρησεως,  η  μη  το  γενεσθαι  πιστον·  εικοτως  τω  εν 
απιστια τον βιον κατακλεισαντι, ουτε ενταυθα, ουτε εν τω μελλοντι 
αφεθησεται της απιστιας και αθειας η αμαρτια. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΖ΄. 
Τι δηλοι το των Παροιμιων αινιγμα, το;  "Εαν πεινα ο εχθρος 
σου, ψωμιζε αυτον· εαν διψα, ποτιζε αυτον· τουτο γαρ ποιων, 
ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου."
Αποκρισις. 
Εχθρον εχομεν κατα της ψυχης,  το  ημετερον σωμα·  αει  δια της 

επαναστασεως  των  παθων  πολεμουν  ημας.  Εαν  ουν  εκ  της 
συνειδησεως  πιεζομενον  το  της  σαρκος  φρονημα  πεινα,  τουτεστιν 
ορεγεται  σωτηριας·  η  διψα  θειαν  γνωσιν,  δεον  τρεφειν  αυτον  δι’ 
εγκρατειας  και  πονων·  και  ποτιζειν  τη  μελετη  των  θειων  λογιων. 
Ουτως  γαρ  σωρευονται  επι  την  κεφαλην  αυτου,  τουτεστιν  επι  τον 
νουν, ανθρακες πυρος· θειοι και πνευματικοι λογισμοι.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΗ΄. 
Τι  σημαινει  το  εν  τω  ρα΄  ψαλμω  ειρημενον,  " Ωμοιωθην 

πελεκανι ερημικω."
Αποκρισις.



Ο πελεκας ουτος ορνεον εστιν· ο δε οφις, πολυ (809) εχθραινει των 
νοητων [Rrg. τοις νεοττοις] αυτου. Αυτος δε τι μηχαναται;  Εις υψος 
πηγνυσι την καλιαν αυτου, πανταχοθεν περιφρασσων αυτην δια τον 
οφιν.  Τι  ουν  ποιει  ο  κακομηχανος  οψις;  Περισκοπει  οθεν  πνεει  ο 
ανεμος, κακειθεν εμφυσα τοις νεοττοις τον ιον αυτου, και τελευτωσιν. 
Ερχεται ουν ο πελεκαν, και θεωρει οτι απεθανον αυτου τα παιδια· και 
σκοπει νεφελην, και πεταται εις υψος μετα των πτερυγων· τυπτει τε 
αυτου  τας  πλευρας,  και  δια  της  νεφελης  επισταζει  τουτοις,  και 
εγειρονται. Λαμβανεται ουν ο πελεκαν εις τον Κυριον· τα δε παιδια 
αυτου,  ο  Αδαμ  και  η  Ευα,  η  ημετερα  φυσις·  η  δε  καλια  αυτου,  ο 
παραδεισος·  ο  δε  οφις,  ο  αποστατης  διαβολος.  Ενεφυσησεν  ουν  ο 
αρχεκακος οφις δια της παρακοης τοις πρωτοπλαστοις, και γεγονασιν 
νεκροι τη αμαρτια. Ο γουν Κυριος ημων και Θεος δια την προς ημας 
αγαπην υψουται επι του τιμιου σταυρου· και νυγεις την πλευραν, δια 
της νεφελης του αγιου Πνευματος ζωην ημιν εδωρησατο την αιωνιον.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΘ΄. 
Τι εστιν, " Εκει στρουθια εννοσσευσουσι;"
Αποκρισις.
Στρουθια η τας ψυχας, η τας διαφορους αρετας λεγει.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Λ΄ . 
Τι σημαινει το, "Ερωδιου η κατοικια ηγειται αυτων;"
Αποκρισις.
Ερωδιον φασιν ορνεον ειναι· τοσαυτη δε σωφροσυνη συζην (812), 

ωστε  ηνικα  προς  συνουσιαν  συνερχεσθαι  μελλει,  τεσσαρακοντα 
ημερας πενθειν· και παλιν μετα ταυτα, αλλας τεσσαρακοντα. Την δε 
καλιαν πηγνυσιν εν τοις δενδροις,  ενθα μη επισκιαζεται υπο τινος, 
αλλα  καθαρον  τον  αερα  εχει.  Σημαινει  δε  δια  τουτων  την 
σωφροσυνην. Αυτη γαρ ηγειται πασων των αρετων· αποδιακειται δε 
και  των  αισθητων,  υπο  μηδενος  σκιαζομενη  των  προσκαιρων.  Ο 
τεσσαρακοστος  γαρ  αριθμος,  την  εκαστου  των  δ΄  στοιχειων 
εμπεριεχει τελειωσιν.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΑ΄. 
Τι εστι το,  "Αποδιδους αμαρτιας γονεων επι τεκνα, εως τριτης 

και τεταρτης γενεας, τοις μισουσι με;"
Αποκρισις. 
Πρωτην  γενεαν  υπειληφαμεν  ειναι,  την  σποραν  του  κακου· 

τουτεστι,  την πρσβολην· δευτεραν δε,  την επιθυμιαν·  τριτην δε την 
εξιν του κακου γενεας, τουτεστι, την συγκαταθεσιν· τεταρτην δε, την 
ενεργειαν,  τουτεστι  την  πραξιν.  Αποδιδοται  ουν  εως  τριτης  και 
τεταρτης  γενεας·  τουτεστιν,  υπερ  της  συγκαταθεσεως  και  της 
πραξεως. Η γαρ προσβολη και η επιθυμια, ανευθυνος εστιν, ως μη εις 
περας του κακου προελθοντος.

ΕΡΩΤΗΣΙ ΛΒ΄. 
Πως οφειλει ευσεβως νοηθηναι η εν τη Γραφη κειμενη του Θεου 

μεταμελεια.
Αποκρισις.
Φασιν οι τα θεια ευσεβως φρονειν διεγνωκοτες, αδυνατον ειναι τον 

Θεον  φυσει  οντα  δημιουργον,  μη  και  προνοητην  ειναι  φυσει  των 
δεδημιουργημενων.  Ει  δε  τουτο,  αναγκη  πασα  εστι  φυσικως 
προνοουμενη του Θεου της ανθρωποτητος, πολλους ειναι παρ’ αυτω 
τους περι την προνοουμενην φυσιν της σωτηριας τροπους. Επειδη γαρ 
αγχιστροφον ζωον ο ανθρωπος, ευχερως τοις καιροις και τοις τροποις 
συμμεταβαλλομενον, αναγκη παντως και την θειαν Προνοιαν, καιτοι 
την αυτην ουσαν, συμμεταβαλλεσθαι ταις ημων διαθεσεσι,  δια των 
προσφυως  αρμοζοντων  ταις  εν  τη  φυσει  αναφυομεναις  κακιαις 
τροπον εφευρισκουσαν. Και ωσπερ επι της ιατρικης, πολλαι αι ταυτη 
υποκειμεναι  νοσοι·  και  αναγκη  τον  επιστημονα  ιατρον,  του 
υποκειμενου σωματος εις πολλα και διαφορα παθηματα πιπτοντος, 
και  αυτον  εις  κρειττονας  τροπους  απο  των  ηττονων  μεταβαινειν· 
ουτως και επι Θεου, (813) η απο του τοιουδε τροπου επι ετερον τροπον 
της  προνοιας  μεταβασις,  μεταμελεια  του  Θεου  τη  Γραφη  συνηθες 
ονομαζεσθαι.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΓ΄. 
Τι σημαινει το,  "Επι ταις τρισιν η τεσσαρσιν ασεβειαις Τυρου 

ουκ αποστραφησομαι;"
Αποκρισις.



Ασεβειας  οιμαι  τεσσαρας  τον  προφητικον  αινιττεσθαι  λογον· 
ταυτης [R.ταυτας] την προσβολην, την επιθυμιαν, την εξιν του κακου 
και την ενεργειαν. Επι μεν ουν της πρωτης και της δευτερας, τουτεστι 
της προσβολης και της επιθυμιας, ανοχην ποιειται ο Θεος, ως μη του 
κακου προβαντος εις  τελειωσιν.  Επι δε της τριτης και της τεταρτης 
ασεβειας, τουτεστιν εξεως και ενεργειας, ηγουν συγκαταθεσεως και 
πραξεως, την απειλην ο Λογος εικοτος ενδεικνυται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΔ΄. 
Δια  τι  ου  δυναται  λεγεσθαι  Πατηρ  Πνευματος,  η 
Χριστος  Πνευματος  καθαπερ  επι  του  Πατρος  και  του 
Υιου λεγεται διαφορως [αδιαφορως] Πνευμα Θεου, και 
Πνευμα Χριστου;

Αποκρισις.
Ωσπερ εστι αιτιος του Λογου ο Νους, ουτως και του Πνευματος, δια 

μεσου δε του Λογου. Και ωσπερ ου δυναμεθα ειπειν τον λογον ειναι 
της φωνης, ουτως ουδε τον Υιον λεγειν του Πνευματος.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΕ΄. 
Τι  δηλοι  το  υπο  του  Κυριου  λεγομενον,  το,  "Εαν  ο 
οφθαλμος η η χειρ η ο πους σκανδαλιζη σε, εκκοψον 
αυτους, και βαλε απο σου;"

Αποκρισις.
Εστι  μεν  και  περι  φιλων,  ως  οφθαλμων,  και  οικειων,  ως  περι 

χειρων ημων οντων αναγκαιων· και εταιρων [R. ετερων], ποδων δικην 
διακονουντων  ημιν,  υπονοειν  την  παραβολην,  κατα  το  προχειρον 
αινιττεσθαι·  ουσπερ  εαν  σκανδαλιζωσι  και  την  ψυχην 
καταβλαπτωσιν,  εκκοπτειν  ο  λογος  παρεκελευσατο.  Εστι  δε  και 
αλλως εκλαβειν το παραγγελμα, κατα τον της αναγωγης τροπον. Εαν 
εχης  θεωρητικην  γνωσιν  ωσπερ  οφθαλμον·  προς  τυφον  δε  αυτη 
επαιρει σε (816) και υπερηφανιαν, εκκοψον αυτην. Εαν δε και πραξιν 
αστειαν, και αιτια σοι γινεται επαρσεως, εκκοψον αυτην. Ωσαυτως δε 
και εαν ικανοτητα εχης διακονιας, οπερ εστιν ο πους, και ως εκ τουτου 
φυσας, αποστηθι απ’ αυτης. Συμφερει γαρ σε παρα ταυτας δοκουσας 
ειναι αρετας γενεσθαι, και μη δια της επαρσεως και υπερηφανιας εις 
παντελη χωρησαι απωλειαν.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΣτ΄. 
Τι δηλοι το,  "Επηρθη ο ηλιος, και η σεληνη εστη εν τη ταξει 

αυτης."
Αποκρισις.
Οταν εν  ημιν  υψωθη ο  ηλιος  της  δικαιοσυνης  δια  των αγαθων 

εργων, και της αληθους γνωσεως, τοτε η σεληνη ισταται εν τη ταξει 
αυτης· τουτεστιν η ημετερα φυσις η υπο τροπην ουσα και αλλοιωσιν, 
ταξιν λαμβανει βασιμον.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΖ΄. 
Τι εστι το εν τη καθολικη Πετρου γεγραμμενον,  "Ινα κριθωσι 
κατα ανθρωπους σαρκι, ζωσι δε κατα Θεον πνευματι; "
Αποκρισις. 
Επειδη περι των εν τω κατακλυσμω ειρηται ταυτα· ουτοι δε ειχον 

παντελη αγνωσιαν Θεου,  και  πονηροις  επιτηδευμασι  συνεζων·  οσα 
μεν εις ανθρωπους ημαρτανον, δια των καθ’ εκαστην συμβαινοντων 
αυτοις πολεμων τε και επαγωγων, και ποικιλων συμβασεων, αφηκεν 
αυτοις·  τα δε  περι  της  εις  αυτον αγνοιας αμαρτηματα ουκ αφηκεν 
αυτοις· (817) ινα δια της εις αυτον πιστεως, ηνικα δια φιλανθρωπιαν 
εν τη του αδου γενηται χωρα, οσοι πιστευσωσιν, αφεθη αυτοις η της 
ασεβειας  αμαρτια·  και  ζησωσι  κατα  Θεον  πνευματι,  κριθεντες 
δηλονοτι  σαρκι,  καθως  ειρηται,  υπερ  των  εις  ανθρωπους 
πλημμελειων.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΗ΄. 
Τι σημαινει Δαβιδ ψαλλων, και το πονηρον πνευμα του Σαουλ 

αποκαταπαυων,
Αποκρισις.
 Πας  ο  κατα  τον  μακαριον  Δαβιδ  ποιμαινων  τα  προβατα, 

τουτεστιν, το λογιστικον της ψυχης· και κτενων θυμον και επιθυμιαν 
καθαπερ  εκεινος  τον  λεοντα  και  την  αρκον·  ουτος  τω  λογω  της 
διδασκαλιας  χρωμενον  μετα  τινος  υψηλης  θεωριας,  ηδυνει  τον 
ακουοντα, και τα εν αυτω παθη της κακιας κατευναζει.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΘ΄. 
Επειδη η Γραφη τρανως λεγει, οτι δεδωκε δεκατας ο Αβρααμ 
τω Μελχισεδεκ· αλλως τε και ει παντα απεδωκε, καθως αυτος 
λεγει,  οτι  εως  σφαιρωτηρος  υποδηματος  ουκ  ελαβε,  ποθεν 
δεδωκε  δεκατας;  Ουδε  γαρ  αυτος  ιδιον  τι  επεφερετο  εις 
πολεμεον εκπληκτος απερχομενος.

Αποκρισις.
Επειδη η θεια Γραφη ιερεα του Θεου τον Μελχισεδεκ λεγει ειναι, 

προσηκοντως αρα ο Αβρααμ ως λαικου ταξιν επεχων δεδωκεναι τω 
ιερει  τας δεκατας πιστευθησεται.  Οτι δε και ειχε ποθεν παρασχειν, 
εκειθεν  δηλον.  Οι  γαρ  επιστατρευσαντες  βασιλεις  επι  Σοδομα,  ου 
μονον τα Σοδομων ειχον λαβοντες, αλλα και αλλων χωρων ειχον μεθ’ 
εαυτων  λαφυρα,  απερ  ησαν  προαιχμαλωτευσαντες.  Απερ  παντα 
κατακοψας  αυτους  ο  Αβρααμ,  και  λαβων,  τα  μεν  των  Σοδομιτων 
απεδωκε· τα δε αλλα παρ’ εαυτω κατεσχεν, εξ ων και τας δεκατας τω 
Μελχισεδεκ παρεσχετο.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Μ΄. 
Τινος  χαριν,  οι  μεν  κατα  νομον  ιερεις  γυναικας  εχειν  ουκ 
εκωλυοντο· οι δε κατα Χριστον ιερεις κωλυονται, οσον απο της 
συνηθειας;
Αποκρισις.
Επειδη  η  του  Ευαγγελιου  ιερωσυνη  κατα την ταξιν  Μελχισεδεκ 

γενεσθαι πιστευεται, και ου κατα την ταξιν Ααρων· Μελχισεδεκ δε, 
γυναικα εσχηκεναι ουκ αναγεγραπται.  Αναγκαιως αρα και οι κατα 
την αυτου ταξιν ιερατευοντες επισκοποι γυναικας ου προσιενται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΑ΄. (820)
Τινος χαριν εν τη προθεσει  του τιμιου σωματος και αιματος 
του  Κυριου,  τους  αρτους  και  τα  ποτηρια  ανισους  προτιθειν 
εθος της Εκκλησια;
Αποκρισις.
Παντα  υπερφυη  λογον  εχουσι  τα  εν  τη  Εκκλησια  τελουμενα. 

Επειδη  δε  κατ’  εξαιρετον  τα  συμβολα ταυτα της  θειας  ουσιας  εισι 
μυστηρια και απεικονισματα· εστι δε αυτη ασυνθετος· πασα δε κτισις 
συνθετος εστι· μονη δε, ως ειρηται, η αγια Τριας απλη και ασυνθετος· 



δια  τουτο  ουν  ανισα  προτιθησιν  η  Εκκλησια  τους  αρτους  και  τα 
ποτηρια, το Θειον εν τουτοις χαρακτηριζουσα.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΓ΄. 
Τι σημαινει το Γαριζιν, και το Βαλ; 
Αποκρισις.
Γαριζιν ερμηνευεται περιτομη· Βαλ δε,  φυραμα. Εν τω φυραματι 

ουν της εθνικης μεριδος της καθηραμενης, πηγνυσι θυσιαστηριον ο 
Κυριος ημων Ιησους Χριστος.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΔ΄. 
Τι Χαυωνες, Κανα, Γαλιλαια, Δωηκ και Αερμων.
Αποκρισις
Χαυωνες  θυριδες  ερμηνευονται.  Κανα  (821)  ερμηνευεται  κτησις· 

Γαλιλαια δε αποκαλυψις (αποκυλισις). Δωηκ ο Συρος, ο υπερηφανος 
εστι λογισμος. Αερμων ερμηνευεται αποστροφη θηριων. Φασι δε τον 
Ιορδανη  ποταμον  εκειθεν  γεννασθαι.  Σημαινει  δε  δια  τουτων,  την 
χαριν του αγιου βαπτισματος.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΕ΄. 
Τι εστι το εν Ψαλμοις ειρημενον, "Σχολασατε, και γνωτε οτι εγω 

ειμι ο Θεος;"
Αποκρισις.
Εξ εισι σχολαι, αστινας κατορθουντες, Θεον επιγνωναι δυναμεθα. 

Πρωτη η της αμαρτιας ενεργειας· δευτερα, η της εξαπτικης διαιτης· 
τριτη, η του τυπου της επιμιξιας των αφυλακτως βιουντων· τεταρτη, η 
του απροσφορου επιτηδευματος του κατα Θεον βιου· πεμπτη, η της 
υπαρξεως της  διαβεβλημενης  και  εις  πολλα περισπωσης τον νουν· 
εκτη, το μη εχειν καθολου ιδιον θελημα. Και τουτο εστι και αποταγη 
και υποταγη η αληθινη και κατα Θεον.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΣΤ΄. 
Εις  προσωπον  τινος  λαμβανεται  ο  Ιεφθαε,  και  η  τουτου 

θυγατηρ; 
Αποκρισις.
Ο μεν Ιεφθαε εις προσωπον του Κυριου· η δε τουτου θυγατηρ, εις 

την αυτου παναχραντον σαρκα. Ωσπερ γαρ ο Ιεφθαε εκ πορνης ην 



γεγεννημενος, και απο των ιδιων εξεδιωχθη· και εξελθων επολεμησε, 
και ενικησε τους υπεναντιους, υποσχομενος τω Θεω τον υπαντωντα 
αυτω εκ των οικειων αυτου προσαγειν εις θυσιαν· ουτως και ο Κυριος 
εκ  της  πορνευσασης  ημων  φυσεως,  το  κατα  σαρκα  αναμαρτητως 
προελθων, και της οικειας σαρκος γενομενος σπορευς. Εκδιωχθεις τε 
υπο  των  δοκουντων  ειναι  Ιουδαιων,  και  τον  υπερ  ημων  πολεμον 
νικησας, προσηγαγε την οικειαν σαρκα τω Θεω και Πατρι. Ιεφθαε γαρ 
ερμηνευεται, ανοιξις Θεου.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΖ΄. (824)
Πως  νοησομεν  το  του  Ευαγγελιου,  οτι  "Μειζων  Ιωαννου  εν 
γεννητοις ουκ εγηγερται· ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των 
ουρανων, μειζων αυτου εστιν;" 
Αποκρισις. (824)
Οστις  υπερ τον Ιωαννην ταπεινωσει  εαυτον (τουτο γαρ εστι  το, 

μικροτερος), εκεινος μειζων εστι του Ιωαννου.Η και αλλως, επειδη ο 
Ιωαννης  την  ενταυθα  εφικτην  δια  θεωριας  γνωσιν  κατειληφεναι 
πιστευεται, η μικρα και τελευταια κατα την μελλουσαν φανησεσθαι 
καταστασιν  γνωσις,  μειζων  υπαρχει  της  ενταυθα.  Η  και  ο  εν 
ανθρωποις ακρος θεολογος του εν αγγελοις εσχατου εστι μικροτερος. 
Η και ο κατα την αγγελικην [ευαγγελ.] πολιτειαν την εσχατην εχων 
ταξιν, του κατα τον νομικην δικαιοσυνην ακρου, μειζων εστι.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΗ΄. 
Τι  εστι,  το  των  Παροιμιων,  "Χειρι  χειρας  εμβαλων,  ουκ 

αθωωθησεται;"
Αποκρισις.
Πραξει εναρετω ο πραξιν μισγων φαυλην, ουκ αθωωθησεται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΘ΄. 
Τι εστι το, "Επτακις πεσειται ο δικαιος, και αναστησεται;"
Αποκρισις.
Δικαιον  ενταυθα,  τον  μονον  αληθως  δικαιον  τον  Κυριον  ημων 

Ιησουν  Χριστον  υπολαμβανειν  χρεων.  Επει  ουν  ο  αυτος  εν  ημιν 
λεγεται  και  πιπτειν  και  ανιστασθαι,  ως  τα  ημετερα  παντα  δια 
φιλανθρωπιαν καταδεξαμενος· επεσε δε η φυσις ημων επτακις, κατα 
τε την του προπατορος παραβασιν πρωτην γεγενημενην· δευτεραν δε, 



την  τολμηθεισαν  του  Καιν  μιαιφονιαν,  πρωτον  καινοτομησαντος 
φονον· τριτην επι της κατα τον Νωε γενεας, εφ’ ης ου κατεμεινε το 
Πνευμα  του  Θεου,  δια  το  ειναι  αυτους  σαρκας·  τεταρτον,  επι  της 
πυργοποιιας· πεμπτον, επι της του Αβρααμ γενεας, εξ ης μονος αυτος 
τω Θεω ευηρεστησε·  εκτην, επι του Μωυσεως,  εις τοσουτον της επ’ 
αυτου  γενεας  αθειας  εξοκειλασης,  ως  αυτον  εις  επικουριαν  της 
τοσαυτης  ασεβειας  απο  Θεου  πεμφθηναι·  εβδομον,  επι  της  των 
προφητων γενεας,  ητις τας προλαβουσας γενεας εις κακιας μετρον 
υπερηκοντισεν. Επει ουν, ως ειρηται, επτακις επεσεν η φυσις ημων, 
ταυτην αφατω φιλανθρωπια νικηθεις ανεστησεν ο Κυριος αυτην την 
φυσιν ενωσας εαυτω καθ’ υποστασιν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ν΄. 
Τι  σημαινει  το  Ευαγγελιον,  λεγον,  "Νιψαι  σου το  προσωπον, 
και αλειψαι σου τηνκεφαλην;"
Αποκρισις.
Το προσωπον ημων εστιν ο βιος,  χαρακτηριζων καθαπερ η οψις 

οποιοι  τινες  εσμεν  κατα  τον  εσω  ανθρωπον.  Τουτο  ουν  ο  λογος 
παρακελευεται  νιπτειν,  (825)  τουτεστι  καθαιρειν  τον  βιον,  κηλιδος 
πασης  αμαρτιων·  κεφαλη  δε  εστιν  ο  ημετερος  νους,  ον  ο  λογος 
αλειφειν κελευει, τουτεστι τη θεια καταφαιδρυνειν γνωσει.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΑ΄. 
Τι εστι το,  "Συνεφερεν αυτω, ινα μυλος ονικος περιτεθη εν τω 
τραχηλω αυτου, και ριφη εν τη θαλασση, η ινα σκανδαλιση 
ενα των μικρων;"
Αποκρισις.
Μικρους,  οιμαι,  λεγει  τους  κατα  διανοιαν  αφελεις,  και  δια 

σμικροτητα νοος, μη δυναμενους διακρινειν τα της Προνοιας κριματα. 
Οστις  αν  σκανδαλιση  τους  τοιουτους,  συνεφερεν  αυτω  Ελληνικης 
ειναι  μοιρας,  οι  δικην ονου εν μυλωνι μονη τη κινησει  του κοσμου 
ενισχηνται· και ινα ριφη εν τω πελαγει της θαλασσης· τουτεστιν εν τη 
συγχυσει του βιου. Τουτο δε και ο Αποστολος Πετρος βεβαιοι λεγων· 
Κρεισσον μη επιγνωναι την οδον της δικαιοσυνης, η επιγνοντας, εις 
τα οπισω ανακαμψαι.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΒ΄. 
Εις τι λαμβανεται ο Καιν, και ο Αβελ; 
Αποκρισις.
Ο Καιν λαμβανεται επι του φρονηματος της σαρκος· ο δε Αβελ, επι 

του πενθους, ηγουν της μετανοιας.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΓ΄. 
Τι εστι το, "Μη μακαρισης ανδρα προ τελευτης αυτου;"
Αποκρισις.
Και  κατα  το  προχειρον  τω  πολλων  νω  δια  το  αδηλον,  και  της 

ανθρωπινης προαιρεσεως ευολισθον, ου χρη μακαριζειν τινα, αχρι δια 
πασης  αρετης  διελθων,  αναντιρρητω  τελει  την  ζωην  κατακλεισει. 
Προς δε  τον  υψηλοτερον νουν,  ο  αρξαμενος δια  της μετανοιας και 
ασκησεως,  το  ζων εν αυτω γηινον φρονημα ταπεινουν και  ασθενη 
ποιειν, ουπω μακαριστος, μεχρις αν δια του συντονου της ασκησεως 
πονου νεκρωθη και συντελειαν λαβη. Ο γαρ τοιουτος μακαριος, ως τω 
Χριστω συναποθανων δια της κακων απραξιας, και συνανισταμενος 
παλιν δια το υψος των αρετων. Τουτο γαρ και ο Ψαλμωδος σημαινει 
λεγων·  Μακαριοι  οι  αμωμοι,  οι  καθαροι  δηλον  οτι  κακιας·  οι 
πορευομενοι εν νομω Κυριου· οι δια των αγαθων πραξεων οδευοντες.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΔ΄. 
Τι δηλοι το, "Εαν διωκωσιν υμας εκ της πολεως ταυτης [vulg. εν 
τη πολει ταυτη], φευγετε εις την αλλην;"
(828) Αποκρισις.
Αι  πολεις  επι  φρουρας και  ασφαλειας  και  φυλακης  τιμιων εισι. 

Πολις  ουν  εστι  κατα  τον  της  αλληγοριας  τροπον,  η  εκ  διαφορων 
τροπων  επινοουμενη  ασκησις  οιον,  εγκρατεια  οινου,  βρωματων 
αποχη, επιτεταμενη αγρυπνια, και τα τοιαυτα, ατινα εισι φρουρα και 
ασφαλεια.  Εαν  ουν  διωκωσιν  ημας  οι  δαιμονες,  απο  ενος  τουτων, 
τυφον  η  κενοδοξιαν  δια  του  τοιουτου  της  ασκησεως  ειδους 
προσαγοντες, κρειττον εστιν υποχωρειν της τοιαυτης δοκουσης ειναι 
ακριβεστερας  αγωγης,  ινα  μη  εις  υπερηφανιαν  εμπεσωμεν,  και 
φυγειν εις αλλην ακενοδοξον αρετην, μεχρις αν ο της απαθειας ελθη 
λογος.  Η και  αλλως,  πολεις  λεγει  τας ανθρωπινας ψυχας.  Επι γαρ 
ταυτας  οι  αποστολοι  παρα του Σωτηρος  πεμπομενοι,  απο μεν των 
αναξιων  εαυτους  κρινοντων  απελαθεντες,  εις  ετερων  ψυχας 



μετοικιζονται, δεκτικας της αυτων διδασκαλιας γεγενημενας· και τας 
τοιαυτας πολεις του Ισραηλ, ου μη τελεσωσιν αληθως ενδημουντες 
αυταις· και πη μεν εισοικιζομενοι· πη δε, απ’ αυτων διωκομενοι, εως 
αν ελθη ο Υιος του ανθρωπου κατα την ενδοξον αυτου παρουσιαν τα 
παντα πληρων.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΕ΄. 
Πως  και,  "Η  ελεημοσυνη  εις  σταθμους,  κατα  τον  αγιον 
Ησαιαν;" Ουδε  γαρ  τι  αγαθον  ακριτον,  ει  καν  εν  τοις  τω 
αμπελωνι εδοξεν.
Αποκρισις. 
Εαν  σταθμιζεται  η  ελεημοσυνη  του  Θεου,  και  περιγραφεται, 

εικοτως.  Μαλλον  ουν  τουτο  χρη  υπολαμβανειν,  οτι  ωσπερ  εχομεν 
δυναμιν  οπτικην  και  ακουστικην  και  αναπνευστικην,  ουχ  ολον 
εισδεχομενας τον αερα, η το φως,  η την φωνην, επει  ουκ αν αλλω 
υπελειφθη η εκ τουτων μετοχη, αλλα κατα την αναλογως προσουσαν 
δυναμιν εκαστω μετεχει· ουτω και η του Θεου ελεημοσυνη κατα την 
εκαστου των υποκειμενων διαθεσεων ποιοτητα, και την αφεσιν και 
την χαριν διδωσιν. Οιον, τελειως τις μετενοησε· τελειως και αφιεται· 
ωσαυτως και επι του αγαπωντος.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΣΤ΄. 
Τι εστι το εν τω Εσδρα λεγομενον, "Φοβερισον αυτους εν νομω 

Κυριου;"
Αποκρισις.
Το φοβερισον ειρηται, αντι του, Καταπληξον αυτους· ουκ εκ των 

επηγγελμενων  αγαθων,  αλλ’  εκ  των  ηπειλημενων  φοβερων. 
Δουλικον γαρ τουτο, και Ιουδαιοις αρμοδιον

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΖ΄. (829)
Τι  εστιν,  "Οπλον  εν  φοβοις  νυκτερινοις,  αναπαυσις  κοπων 

ημερινων;" 
Αποκρισις.
Νυκτα εκαλεσε τας του εχθρου κεκρυμμενας δολερας προσβολας· 

ημερας δε, τους ομολογουμενους και εν φανερω πειρασμους. Ο ουν 
την  εξιν  της  θειας  γνωσεως  ειληφως,  και  μηδεν  αγνοων  των  του 
εχθρου  νοηματων,  ου  φοβειται  τι  των  κεκρυμμενων  του  εχθρου 



προσβολων. Φοβος γαρ ουδεν ετερον εστιν η προσδοκωμενων κακον. 
Αλλα  μην  και  αναπαυσιν  ηγειται,  τους  υπερ  των  ωμολογημενων 
πειρασμων πονους, δια την εγγινομενην εκ συμπλοκης προς αυτους 
δοκιμασιαν,  και  την ελπιζομενην εκ  ταυτης μακαριαν εκδοχην του 
στεφανου της αφθαρσιας.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΗ΄. 
Τι εστι το εν τω εβδομηκοστω πεμπτω ψαλμω ειρημενον, οτι 
"Ενθυμιον  ανθρωπου  εξομολογησεται  σοι  και  εγκαταλειμμα 
ενθυμιου εορτασει σοι;"
Αποκρισις.
Η  μεν  εορτη,  ευφραινομενων  εστιν·  η  δε  εξομολογησις, 

εταζομενων. Και το μεν εστι λυπης· το δε χαρας. Τουτο ουν λεγει, οτι 
εν  τη κρισει  αντισηκουμενον το  παροδικον και  ατελες  του αγαθου 
ενθυμηματος, (832) τω μονιμω και απηρτισμενω ενθυμηματι το πλεον 
εχει·  το  μεν  γαρ,  εξεταζεται·  το  δε,  εορτης  και  χαρας  γινεται 
προξενον.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΘ΄. 
Τι ετυμολογειται γαστριμαργια;
Αποκρισις.
Ουδεις  ουτε  γραμματικων  ουτε  ρητορων  εμνημονευσεν. 

Αριστοτελης δε εν τω Περι ζωων μεμνηται ζωου, μαργου λεγομενου, 
οπερ γενναται απο σηψεως, μεταξυ της γης και του υδατος. Και αφ’ 
ου γεννηθη, ου παυεται γηιφαγουν, εως εκτρυπησαν την γην, εις την 
επιφανειαν  ελθη·  και  ελθον,  θνησκει  τρεις  ημερας·  και  μετα  τρεις 
ημερας  ερχεται  νεφος  βροχης,  και  βρεχει  επανω αυτου,  και  αναζη 
μηκετι αειφαγον ον. Και εκ τουτου οιμαι τους αρχαιους φιλοσοφους 
ορμηθεντας τους πολυφαγους γαστριμαργους αποκαλεσαι. Δυναται 
δε  τις  ευσεβως τοις  ουσιν επιβαλλειν  ειδως,  και  κατα πνευματικην 
θεωριαν  εκλαβειν  τα  ειρημενα.  Παν  γαρ  παθος  απο  σηψεως 
γεννασθαι  πεφυκε·  και  επειδαν  γεννηθη,  ου  παυεται  εσθιον  την 
υποστησασαν  αυτο  καρδιαν,  εως  αν  δια  της  γνωστικης  εξεως  εις 
φανερωσιν ελθη. Και ελθον θνησκει ταις τρισι δυναμεσι της ψυχης. 
Και  ουτως η χαρις  του Πνευματος,  ως δια νεφους της διδασκαλιας 
επιφανεισα, σταλαγμους διδωσι γνωσεως, και ζωοποιει· ου κατα την 
προτεραν εμπαθη ζωην· αλλα κατα την εναρετον και Θεω οικειαν.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ξ΄. 
Τις η παραβολη των εν τω Ευαγγελιω μισθωθεντων εργατων 
εις τον εμπελωνα; και τις η ανισοτης;
Αποκρισις.
Η του Θεου κρισις, ου κατα χρονον και σωμα γινεται, διοτι και η 

ψυχη  αχρονος  και  ασωματος  ουσα,  δια  το  μη  κατα  χρονον  την 
αυξησιν  και  το  περας  δεχεσθαι,  αχρονως  δε  τας  κινησεις  της 
διαθεσεως  ποιεισθαι.  Καλον  δε  εν  υποδειγματι  διασαφησαι  τα 
λεγομενα.  Πολλακις  εστι  τις  εβδομηκοντα  χρονους  εχων  εν  τω 
μονηρει βιω· αλλος δε, μιαν ημεραν. Επειδη δε ο του επαγγελματος 
σκοπος  εστιν,  ινα  της  προς  τα  υλικα  προσπαθειας  και  σχεσεως 
ανασπασας την ψυχην, ολην μετενεγκη προς τον Θεον· (833) ο ουν 
εβδομηκοντα  ετη  εχων,  ουδ’  ολως  περι  της  τοιαυτης  απαθειας 
μεριμνησας ετελευτησεν· ο δε μιαν ημεραν εχων, πασαν αυτου την 
προς  τα  υλικα  εμπαθη  διανοιαν  ανασπασας,  ολην  τε  τω  Θεω 
εγκολπωσας ετελειωθη. Εν τη γενομενη εν τη κρισει διανομη, ο μεν 
αξιως  τον  μισθον  λαμβανειν,  ως  εις  περας  τον  σκοπον  του 
επαγγελματος αγαγων· ο δε κατα χαριν, και μονον υπερ ου τον της 
ασκησεως υπεμεινε κοπον.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΑ΄. 
Τινος χαριν μετα δεκα ημερας της αναληψεως του Κυριου, το 

Πνευμα κατηλθεν.
Αποκρισις.
Φασι τινες των τα θεια πεπαιδευμενων, οτι επειδη εννεα ταξεις 

κατα τον  Διονυσιον  τον  Αρεοπαγιτην  αι  αγγελικαι  δυναμεις  εισιν, 
ανιων  κατα  το  ανθρωπινον  ο  Κυριος  (κατα  γαρ  το  θειον  παντα 
πληροι),  εκαστω ταγματι μιαν ημεραν απενειμεν,  απο της εσχατης 
εως της τελευταιας. Εδεοντο γαρ και αυται της του Κυριου προς αυτας 
επιδημιας.  Εν αυτω γαρ,  κατα τον Αποστολον,  ανακεφαλαιωθη, ου 
μονον  τα  επι  της  γης,  αλλα  και  τα  εν  ουρανω·  και  μετα  τουτο 
ενεφανισθη τω Θεω και Πατρι· και ουτως το Πνευμα κατεισι. Εστι δε 
θεωρησαι το προκειμενον και κατ’ αλλον θεωριας τροπον. Επειδη γαρ 
ο  του  Θεου  Λογος,  εν  ταις  αυτου  δεκα  εντολαις  εγκεκρυπται· 
σωματουται δε εν ημιν, συγκαταβαινων ημιν δια της πραξεως· αυθις 
τε αναγει ημας δια της γνωσεως, υψων ημας μεχρις ανελθωμεν εις 



την παντων υψηλοτεραν των εντολων, την λεγουσαν, Κυριος ο Θεος 
σου, Κυριος εις εστιν· οτε γουν εκ παντων αφεθεις, μαλλον δε, παντα 
αφεις  ο  ημετερος  νους,  εις  αυτον  τον  Θεον  καταληξη,  τοτε  τας 
πυρινας γλωσσας δεχεται, Θεος κατα χαριν γινομενος. 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΒ΄. 

Τι δηλοι, "Σπανιον εισαγαγε τον ποδα προς τον σεαυτου φιλον, 
μηποτε πλησθεις σου μισηση σε;"
Αποκρισις.
Φιλον ενταυθα το σωμα ημων λεγει, δια την προς αυτο φυσικην 

ενωσιν  τε  και  στοργην.  Παραινει  ουν  ο  Λογος,  την  περι  το  σωμα 
προνοιαν μη πεφορτισμενην ποιεισθαι, αλλα μονω τω της ψυχης ιχνει 
την  αυτου  προνοιαν  ποιεισθαι·  και  τουτο  δε  σπανιως,  μηποτε  την 
αναπαυσιν αυτου περι πολλου ποιουμενου σου, τα των εχθρων και 
μισουντων εν σοι ενδειξηται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΓ΄. 
Τι  σημαινει  η  κατα  τον  νομον  περι  αγνοιας  του  φονου 
νευροκοπουμενη εν τη φαραγγι δαμαλις;
Αποκρισις.
Σημαινει  δια  τουτων  το  πνευματικον  βουλημα  της  (836)  της 

Γραφης,  οτι  ου  μονον  περι  των  προδηλων  αμαρτηματων  χρη 
δεδοικεναι, ως μελλοντας υπερ αυτων διδοναι δικην, αλλα και υπερ 
των  αγνωστως  ημιν  πραττομενων,  δεδοικοτας  αει  την  δαμαλιν, 
τουτεστι, την σαρκα ημων νευροκοπειν εν τη φαραγγι της εγκρατειας 
και της ασκησεως.  Δια τουτο δε την δαμαλιν ζωσαν κατελιμπανον, 
ινα  και  ημεις  μαθωμεν,  μη  το  σωμα  αποκτενειν,  αλλα  τας 
επανισταμενας ηδονας νευροκοπειν και δαμαζειν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΔ΄. 
Τι  σημαινει  ο  παραλυτικος  δια  της  στεγης  υπο  τεσσαρων 
χαλωμενος,  και  ει  δυνατον  κατα  την  ιστοριαν 
αποστεγασθηναι τον οικον;

Αποκρισις. (837)
Κατα μεν την ιστοριαν, παντως απεστεγασθη ο οικος·  επειδη οι 

των τοπων εκεινων αυτοπται γενομενοι, φασι τας στεγας των οικων, 
απο  λιθου  κισηρου  ειναι  ελαφροτατους,  ωστε  τον  αποστεγασαι 



βουλομενον, ευκολως και συντομως δυνασθαι τουτο ποιειν. Κατα δε 
τον της αναγωγης τροπον, παραλυτικος εστι, πας νους εν αμαρτιαις 
νοσων, και μη δυναμενος δια της φυσικης θεωριας (αυτη γαρ η θυρα) 
ιδειν  τον  λογον·  δια  δε  της  πιστεως αποστεγασας το  καλυμμα της 
παχυτητος του νομικου γραμματος, δια των τεσσαρων χαλασαι εκ του 
ματαιου υψους, προς τον εαυτον κενωσαντα Λογον, και τη πιστει και 
τη πραξει λαμβανει την βασιν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΕ΄. 
Τινος χαριν καταγελωμενου Ελλισαιου του προφητου εκ των 
παιδων, ηυξατο, και εξηλθον αρκοι, και ανωρυξαν [ανερρηξαν] 
μβ΄ παιδας;
Αποκρισις. 
Φασι  τινες  μη  ειναι  Ισραηλιτας  τους  παιδας,  αλλ’  εκ  των 

αλλοφυλων· και ουχι παιδας τη ηλικια, αλλα τη φρονησει. Επει ουν 
ηκουον  τον  προφητην  πολλα σημεια  ποιουντα,  και  ουκ  επιστευον, 
αλλα  κατεγελων  αυτου·  παρησαν  δε  τινες  μη  κοινωνουντες  της 
ματαιας  αυτων  γνωμης·  ινα  ουν  μη  ουτοι  βλαπτωνται,  και  το 
βλασφημον εις Θεον ανατρεχη, επεξηλθεν αυτοις ο Θεος. Κατα δε την 
θεωριαν, πας νους κατα τον Ελισσαιον φαλακρος, τουτεστι καθαρος 
υλικων  νοηματων,  εν  τη  αναβασει  της  γνωσεως,  πολλα  υπο  των 
λογισμων  των  περι  τα  αισθητα,  και  την  υλην  και  το  ειδος, 
καταγελαται·  τεσσαρακοντα  δηλουντος  τα  αισθητα·  υλη  δε  και  το 
ειδος  προστιθεμενα,  αποτελει  τον  τεσσαρακοντα  δυο  αριθμον. 
Σκωπτεται ουν εκ των τοιουτων λογισμων ο νους, προς το εις οκνον 
αυτον εμβληθηναι προς την αρετην. Τουτους ουν δι’ ευχης αναιρει, 
και  δια  των  αρκων,  τουτεστι  δι’  ηδονης  και  επιθυμιας·  κατ’ 
αντιστροφην γαρ επι το κρειττον μεταχειριζομενα τα τοιαυτα παθη, 
αποκτενουσι τους λογισμους τους εμπαικτους.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΣΤ΄. 
Πως οφειλομεν νοειν την περι συντελειας του Υιου αγνοιαν;
Αποκρισις.
Διπλη τις εστιν αγνοια· η μεν διαβαλλομενη, η δε, αδιαβλητος· και 

η μεν εφ’ ημιν εστιν, η δε, ουκ εφ’ ημιν. Και η μεν διαβαλλομενη και 
εφ’ ημιν, η περι την αρετην και ευσεβεια αγνοια· (840) η δε αδιαβλητος 
και ουκ εφ’ ημιν εστιν, οσα θελοντων ημων γινωσκειν ου γινωσκομεν· 



οιον τα πορρω γινομενα, τα μελλοντα γινεσθαι. Ει ουν εν τοις αγιοις 
προφηταις διεγινωσκετο τα πορρω και ουκ εφ’ ημιν, χαριτι, πως ουχι 
μαλλον  παντα  ηπιστατο  ο  Υιος  του  Θεου,  και  δι’  αυτου  το 
ανθρωπινον, ου φυσει,  αλλ’ ενωσει τη προς τον Λογον; Ωσπερ γαρ 
σιδηρος πεπυρακτωμενος, παντα τα ιδιωματα του πυρος εχει· φωτιζει 
γαρ  και  καιει·  ου  μην  φυσει  εστι  πυρ,  αλλα  σιδηρος·  ουτω  και  το 
ανθρωπινον του Κυριου, καθο μεν ηνωθη τω Λογω, παντα ηπιστατο, 
και  τα  θεοπρεπη  ταυτα  εν  εαυτω  διεδεικνυτο·  καθο  δε  φυσις 
ανθρωπεια εν αυτω ουχ ηνωτο, λεγεται αγνοειν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΖ΄. 
Τι  σημαινει  το  μοναχικον  σχημα,  και  προ  τουτου,  τις  η 

αποκαρσις των τριχων; 
Αποκρισις.
Ωσπερ παντων των εν  τω σωματι  μελων η  κεφαλη προτερευει, 

ουτως  και  εν  τη  ψυχη  ο  νους  κεφαλης  τυπον  εχει.  Τουτον  ουν 
αποκειρειν  δει,  παντων  των  κοσμικων  νοηματων.  Το  δε  κολοβιον, 
(841) επειδη το μεν ολον σωμα σκεπει,  μονας δε τας χειρας γυμνοι, 
σημαινει ως χρη την ηθικην φιλοσοφιαν ενδεδυσθαι, αφηρημενην τας 
πρακτικας της αμαρτιας ενεργειας· και ως χρη ταυτην επικεισθαι αει 
επι  τε  δυναμει  και  ενεργεια.  Η  γαρ  δυναμις  της  αντικειμενης  του 
πονηρου δυναστειας εστι, κατα τον Ιωβ, υπο ομφαλου γαστρος· και αι 
ψυχαι  κατα  τον  μακαριον  Δαβιδ,  πληρουνται  των  δαιμονικων 
εμπαιγματων.  Εμπαιγματα  δε  εισιν,  αι  διαφοροι  της  πορνειας 
ενεργειαι. Ο δε αναλαβος, επειδη και εμπρος και οπισω τον σταυρον 
εχει, σημαινει οτι χρη, κατα τον Αποστολον, μη μονον σταυρωθηναι 
ημας τω κοσμω, αλλα και τον κοσμον ημιν· ινα φευγοντων ημων τον 
κοσμον, μηδεν εμποδιον εχωμεν, μηδε τη προς αυτον σχεσει δια της 
επιφαινομενης  απατης  εγκρατηθωμεν·  μητε  δε  παλιν  των οπισθεν 
διωκομενοι  εκ  του  κοσμου  εκ  των  ακουσιων  πειρασμων, 
υπενδωσωμεν του τονου της ευσεβειας·  αλλ’ αναισθητοι και νεκροι 
διαμεινωμεν,  προς  τε  τα  ακουσια  και  τα  εκουσια  παθη.  Το  δε 
κουκουλιον  δηλοι,  την  φρουρουσαν και  σκεπουσαν τον  νουν  ημων 
χαριν του Θεου. Ο γαρ αποκειραμενος τα του κοσμου νοηματα, την 
περικεφαλαιαν δεχεται του σωτηριου. Τα δε σανδαλια, τουτον εχει τον 
λογον. Επειδη εκ νεκρων δερματων εισι, μικρω δε μερει του σωματος 
υποκεινται, τον αυτον τροπον, ηπερ το ολον σωμα προς τα ιχνη του 



σανδαλιου εχει, ουτω χρη την ψυχην τω σωματι κεχρησθαι, και τουτο 
νεκρουν  των  παρα  φυσιν  παθων.  Το  δε  περιβολαιον,  επειδη 
τετραγωνον εστιν, εκ τεσσαρων δε στοιχειων και ο κοσμος, σημαινει 
οτι  χρη  περιβεβλησθαι  ημας  την  φυσικην  θεωριαν,  ωστε  μη  προς 
αισθησιν  και  παθη  τα  ορωμενα  βλεπειν,  αλλα  δια  του  εν  αυτοις 
λογου, προς τον τουτων δημιουργον αναγεσθαι. Το δε την αριστεραν 
χειρα παραγυμνουσθαι, σημαινει οτι χρη τας αγαθας πραξεις εν ημιν 
προφαινεσθαι,  κατα  τον  του  Σωτηρος  λογον,  οπως  ιδωσιν  οι 
ανθρωποι τα καλα ημων εργα, και δοξασωσι τον Πατερα ημων τον εν 
τοις ουρανοις. Το δε μαυρα τα ενδυματα ειναι, σημαινει οτι χρη ημας 
αφανεις ειναι τω κοσμω, ως το πολιτευμα εχοντας εν ουρανω. Ει δε τις 
το  παλλιον  τετραγωνον  ον,  και  εις  τας  γενικας  τεσσαρας  αρετας 
εκλαβοι, τουτο εικοτως ουχ αμαρτησεται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΗ΄. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

. 
Αποκρισις.
Ειρηνην  ο  ιερευς  απο  του  υψους  της  καθεδρας  τη  Εκκλησια 

επιφθεγγεται,  τον  Κυριον  της  καθεδρας  μιμουμενος, 
αναλαμβανομενον ειρηνην την οικειαν, και αφιεντα και διδοντα. Το 
δε,  Και  τω  πνευματι  (844)  σου  τον  λαον  αποκρινομενον,  δηλοι, 
Ειρηνην  μεν  ημιν  παρεσχες,  Κυριε,  και  την  εν  αλληλοις  ομονοιαν· 
ειρηνην δε δος ημιν, την προς σε αδιαιρετον ενωσιν, ινα τω Πνευματι 
σου  ειρηνευοντες,  ο  ημιν  εν  αρχη  της  δημιουργιας  ενεθηκας, 
αχωριστοι της σης αγαπης τυγχανωμεν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΘ΄. 
Ει ολως νεκροι εγειρονται, τι ολως, φησι, τα σωματα ημων ουκ 
ανιστανται;  Τι  και  εν  τω  βαπτιζεσθαι,  εις  αφθαρσιαν  αυτα 
μεταποιεισθαι πιστευομεν; 
Αποκρισις.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .. . . . 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ο΄. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Αποκρισις.
Ει της Γραφης ζητεις μυστικην διασαφησιν, ουτως νοητεον· Αινειτε 

τον  Κυριον  εν  φωνη σαλπιγγος,  εν  τη  μνημη της  αναστασεως [ισ. 
αναληψεως]  σαλπιγγι  σειομενη,  ως  γεγραπται·  Αινειτε  αυτον  εν 
ψαλτηριω και κιθαρα· τη γλωσση ημων και τω στοματι, ως πληκτρω 
τινι τω πνευματι κρουομενων. Αινειτε αυτον εν τυμπανω και χορω· εν 
σαρκι και ψυχη, αφ’ ης ως χορειας προς Θεον διαβαινουσι δεησεις. 
Αινειτε  αυτον εν  χορδαις  και  οργανω·  εν  καρδια,  και  εν  πασι  τοις 
εσωθεν σπλαχνοις και νευροις, απερ οργανον κεκληκε. Αινειτε αυτον 
εν  κυμβαλοις  ευηχοις·  τοις  χειλεσι,  δι’  ων  τα  εναρμονια  της 
ψαλμωδιας πλεκεται μελη.

ΕΡΩΤΗΣΙ ΟΑ΄. 
Επειδη κατα τινα των αντιγραρων του Αποστολου περιεχεται, 
οτι "Παντες μεν κοιμηθησομεθα, ου παντες δε αλλαγησομεθα· 
" κατα τινα δε, οτι  "Παντες μεν ου κοιμηθησομεθα, παντες δε 
αλλαγησομεθα·  " παρακαλω μαθειν, ποιαν χρη των εκδοσεων 
εγκριναι· και τι τα εκ τουτων δηλουμενα.
Αποκρισις.
Οιμαι οτι καθ’ εκατεραν των εκδοσεων, επειδη και τα αρχαια των 

αντιγραφων  τα  δυο  περιεχουσιν·  ευσεβως  δη  τις  εκλαμβανων,  του 
αποστολικου  ουκ  αποπεσειται  σκοπου.  Κατα  μεν  το,  Παντες 
κοιμηθησομεθα,  ου  παντες  δε  αλλαγησομεθα,  ουτω  χρη  νοειν,  οτι 
παντες μεν την δια θανατου κοιμησιν υπομενουμεν· ου παντες δε την 
δοξαν και την παρρησιαν ανταλλαξομεθα· οπερ ο αυτος Αποστολος 
εν αλλω σαφεστερον τιθησι, φασκων, Ειπερ και ενδυσαμενοι, και ου 
γυμνοι ευρεθησομεθα. Κατα δε το,  Ου παντες μεν κοιμηθησομεθα, 
παντες δε αλλαγησομεθα, ουτως χρη εκδεχεσθαι, οτι Παντες μεν ου 
κοιμηθησομεθα  την  χρονικην  κοιμησιν,  ωστε  δεηθηναι  ταφης  και 
λυσεως  της  εις  φθοραν·  αλλα  συντομον  τον  θανατον  οι  τοτε 
ευρισκομενοι υπομενουσι,  μη δεομενοι χρονικης κοιμησεως,  δια την 
(845)  παραυτικα  γινομενην  αναστασιν·  παντες  δε  αλλαγησονται, 
τουτεστι, την αφθαρσιαν ενδυσονται.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΒ΄. 
Τι δηποτε του λεγοντος του Λουκα εν ταις Πραξεσι περι του 
Παυλου,  οτι  "Εσπευδεν,  ει  δυνατον  ην  αυτω  ποιησαι  την 
ημεραν  της  Πεντηκοστης  εις  Ιεροσολυμα," φαινεται 
γονυκλισιας ποιησας, ο τοις κανοσιν απηγορευται.
Αποκρισις.
Ου περι αυτης της Πεντηκοστης, εν η το Πνευμα κατηλθε, λεγει· 

αλλ’ επειδη αι πεντηκοντα ημεραι, ημεραι λεγονται της Πεντηκοστης, 
εσπευσεν ο Παυλος την απο της Πασχαλιας πρωτην ημεραν ποιησαι 
εις Ιεροσολυμα· ως δηλον εστιν, οτι εν ταις νηστειαις εκλινε γονυ.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΓ΄. 
Τι εστιν, "Οστις εποικοδομει επι τον θεμελιον τουτον χρυσον, η 
αργυρον,  η  λιθους  τιμιους·  ξυλα,  χορτον,  καλαμην·  το  πυρ 
αυτα δοκιμασει.  Ει  τινος ουν το εργον μενει  ο επωκοδομησε, 
μισθον  ληψεται·  ει  τινος  δε  το  εργον  κατακαησεται, 
ζημιωθησεται· αυτος δε σωθησεται, ουτως δε, ως δια πυρος;"
Αποκρισις.
Θεμελιος εστιν η του Χριστου πιστις. Εποικοδομει δε τις εν αυτη, 

χρυσον  μεν,  την  θεολογικην  μυσταγωγιαν·  ως  αργυρον  δε,  τον 
διαφανη βιον·  λιθους δε τιμιους,  τους ευσεβεις λογισμους·  ξυλα δε, 
την  περι  τα  αισθητα  προσπαθειαν·  χορτον  δε,  ο  την  αλογιαν 
τρεφομενος· καλαμην δε, ο την φθοραν εργαζομενος. Και επι μεν των 
εχοντων τας  αγαθας  πραξεις,  η  της  γνωσεως  [διαγνωσεως]  ημερα 
δηλοι,  οτι  εν  πυρι,  τουτεστιν  εν  τω  πνευματι,  γεγονεν  η  τουτων 
αποκαλυψις.  Εν  δε  τοις  αμαρτανουσι,  τα  εργα  κατακαιονται,  της 
διαγνωσεως  διακαιουσης  (848)  την  συνειδησιν,  και  μειουσης  τας 
αμαρτιας,  και  σωζουσης  τον  ανθρωπον·  ζημιουσης  δε  του 
προλαβοντος  χρονου  την  αργιαν  των  αρετων.  Αλλα  και  εν  τω 
μελλοντι αιωνι, τα εργα της αμαρτιας εις ανυπαρξιαν χωρησουσι, της 
φυσεως τας ιδιας δυναμεις σωας απολαβουσης δια του πυρος και της 
κρισεως. 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΔ΄. 

Τι εστιν οπερ ο Δαβιδ ψαλλει, λεγων,  "Δος το κρατος σου τω 
παιδι σου, και σωσον τον υιον της παιδισκης σου;"
Αποκρισις.



Επειδη κατα φυσιν δουλοι εσμεν του Θεου· της δε παιδισκης αυτου 
της σοφιας υιοι, δοθηναι ημιν ευχεται πρωτον το κρατος· τουτεστι, την 
κατα των παθων δυναστειαν·  και  τοτε  δια  τουτου  η  σωτηρια  ημιν 
παραγινεται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΕ΄. 
Επειδη εν ταις Βασιλειαις γεγραπται, οτι ο Θεος επεσεισε τον 
Δαβιδ  αριθμησαι  τον  λαον·  εν  δε  ταις  Παραλειπομεναις  τον 
διαβολον  λεγει·  πως  δειχθησεται  η  θεια  Γραφη  εαυτη 
συμφωνουσα; 
Αποκιρισις.
Επειδη ο Αποστολος θεον του αιωνος τουτου λεγει τον διαβολον· 

κατα τουτο εκληπτεον το των Βασιλειων. Η και αλλως, επειδη χωρις 
της του Θεου προνοιας ουδεν γινεται, (849) αλλ’ ειτε κατ’ ευδοκιαν, 
ειτε κατ’ οικονομιαν, ειτε κατα συγχωρησιν τα παντα γινονται· το εν 
ταις  βασιλειαις  γεγραμμενον,  οτι  ο  Θεος  επεσεισεν,  αντι  του, 
παρεχωρησε,  νοειν  εστι  ευσεβες·  εν  δε  ταις  Παραλειπομεναις,  τον 
διαβολον  τον  ενεργησαντα,  και  αιτιον  γενομενον.  Εβδομηκοντα  δε 
χιλιαδες  πιπτουσιν,  οι  ευρεθεντες  μετα  Αβεσσαλων·  οι  το  παθος 
εχοντες της οιησεως και υπερηφανειας. Κατα δε την θεωριαν τουτο 
σημαινει, οτι πας Δαβιδ, ο μη κατα διαθεσιν, αλλα κατα συναρπαγην, 
επαρσεως απογεννησας λογισμον, μεταγνους, αιτειται τον Θεον, και 
θνησκουσιν  οι  περι  τα  χρονικα  και  προσκαιρα  λογισμοι.  Ο  γαρ 
εβδομηκοστος  αριθμος,  την  χρονικην  κινησιν  σημαινει,  δια  τον 
εβδοματικον  κυκλον.  Δια  τουτο  τοινυν  παραιτησασθαι  αμεινον,  το 
απο  των  εχθρων  δαιμονων  διωκεσθαι,  και  μη  λιμον  του  ακουσαι 
λογον Θεου.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΣΤ΄. 
Τι  εστι  το  εν  τω  Αποστολω  ειρημενον,  "Ωφελον  και 
αποκοψονται;"
Αποκρισις. 
Τουτο ειρηται αντι του, Θρηνησουσι και κοψονται, εις μετανοιαν 

ερχομενοι ων ημαρτον αναστατουντες τους πιστους.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΖ΄. 
Τινος χαριν Μωαβιται και Αμμανιται απαγορευονται εισελθειν 
εις τον ναον του Κυριου, εως τριτης και τεταρτης και δεκατης 
γενεας· και εως εις τον αιωνα;
Αποκρισις.
Επειδη  Μωαβιτης  ερμηνευεται  εντερον  πατρος·  Αμμανιτης  δε, 

πατηρ  μητρος·  σημαινεται  δια  τουτων,  (852)  οστις  απ’  αλλου 
παραλαβη  υποδειγμα  κακιας,  ουτος  το  εντερον  του  πατρος 
εφανερωσεν·  οστις  δε  εξ  εαυτου  τεκη  την  αμαρτιαν,  ουτος  εστιν 
πατηρ  μητρος,  τουτεστι  της  ιδιας  αμαρτιας.  Οι  τοιουτοι  ουν,  ουκ 
εισελευσονται εις οικον Κυριου, εως τριτης και τεταρτης και δεκατης 
γενεας· και εως εις τον αιωνα. Τουτεστιν, ο μη δι’ εξεως αγαθης και 
πραξεως (αυτη γαρ τριτη και τεταρτη γενεα των αρετων), και δια του 
ονοματος και πιστεως του Κυριου Ιησου, και δια τας δεκα του νομου 
εντολας, και δια της του μενοντος αιωνος εσομενης παλιγγενεσιας, 
εαυτον τω Θεω οικειων, ουκ εισελευσεται εις οικον Θεου· τουτεστιν, εν 
τη ουρανιω πολει, εν η παντων ευφραινομενων η κατοικια.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΗ΄. 
Τι  δηποτε  ο  μεν  εν  μερει  λεπρος,  ακαθαρτος  εστι  παρα  τω 
νομω· ο δε ολολεπρος ων, καθαρος εστιν;
Αποκρισις.
Ο κατα τι μερος λεπρος, νεκρον εχει το μερος εν ω εστιν η λεπρα. 

Υποφευγοντος  γαρ  του  ζωτικου  αιματος,  κοιλαινεται  ο  τοπος·  και 
ηνικα τη αφη του ιερεως υπεκυπτεν η κοιλανσις της λεπρας, εμιαινε 
τον  τοιουτον·  ουτω  και  ο  κατα  τι  μερος  της  ψυχης  λεπρωθεις, 
κοιλανθεισης  της  ψυχης,  τουτεστι  ταπεινωθεισης  δια  της 
υποχωρησεως της ζωτικης δυναμεως της αρετης, ακαθαρτος γινεται. 
Ο δε ολολεπρος, την μεν χροαν του λεπρου εχει· το δε ζωτικον αιμα δι’ 
ολου  του  σωματος  εχει  εν  τη  επιφανεια  ενεσπαρμενον.  Τουτο  ουν 
σημαινει,  οτι  ο  εις  το  εσχατον  περας  της  κακιας  ελθων,  ειτα 
μεταμεληθεις,  επαναλαμβανει  την  ζωτικην  της  αρετης  δυναμιν· 
μονην  δε  την  συνειδησιν  εχει  κεχρωσμενην  ταις  προτεραις 
προληψεσιν.  Ου  δυναται  γαρ  απερ  επραξε,  μη  λογιζεσθαι  ως  μη 
πραξας. Δια τουτο ουν ο νομος τον τοιουτον καθαρον αποφαινει.



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΘ΄. 
Τι  δηλουσιν  αι  κατα  τον  νομον  προαγομεναι  ε΄  θυσιαι,  το 
προβατον, ο βους, η αιξ, η τρυγων, η περιστερα;
Αποκρισις.
Κατα μεν μιαν επιβολην, λαμβανεται ο κριος μεν ως ηγεμονικον, 

επι του λογιστικου·  ο δε ταυρος,  επι του θυμικου·  η δε αιξ,  επι του 
επιθυμητικου· η δε τρυγων, επι της σωφροσυνης· η περιστερα δε, επι 
του  αγιασμου.  Ει  δε  δει  και  τα  εκαστου  ζωου  προσοντα  φυσικως 
ζητησαι,  και  εκαστου  αυτων  την  προσφορον  εφαρμοσαι  θεωριαν, 
φασιν, οι τα τοιαυτα επεσκεμμενοι, οτι τρια προσαγει τω κεκτημενω 
το προβατον,  (853)  τον μαλον,  το  γαλα,  τον αμνον.  Η δε  κορη του 
οφθαλμου  αυτου  συμπεριπολει  τω  ηλιω,  και  εκαστης  ημερας 
αφοδευει σπυραθους τξε΄ Το δε λογικον προβατον ο ανθρωπος, ειπερ 
εαυτον προσφερειν θυσιαν τω κτησαμενω Θεω εσπουδακε, χρεωστει 
διδοναι ωσπερ μαλον, την ηθικην πραξιν· ως δε γαλα, την φυσικην 
θεωριαν  (θρεπτικη  γαρ  αυτη  του  νου)·  ως  δε  αμνον,  τον 
μαθητευομενον απογεννων δια της διδασκαλιας,  και παντα ομοιον 
εαυτω  και  τελειον  σπουδαζων  προσαγειν  τω  Θεω.  Αλλα  και  την 
κορην  του  οφθαλμου,  ο  τοιουτος  εχει  τω  ηλιω  συμπεριπολουσαν· 
τουτεστι τον νουν τω Ηλιω της δικαιοσυνης, δια της προνοητικης των 
οντων  διοικησεως  φεροντι  τα  ημετερα,  συμπεριπολει·  τουτεστιν, 
επακολουθει· εν τε γαρ θλιψεσιν, εν τε ευημεριαις ευχαριστων· επι τε 
τη  καλως  αγουση  τα  παντα  προνοια.  Αποβαλλει  δε  ο  τοιουτος 
εκαστης  ημερας  σπυραθους  τξε΄·  τουτεστι,  τα  υπο  χρονον  γενεσιν 
φθαρτα και περισσα εκαστοτε απορριπτει.

Περι δε του βοος φασιν, οτι την καρδιαν τριγωνον κεκτηται· τον δε 
νεφρον πενταβολον· εχει δε και τρεις στομαχους· και την μεν ημεραν, 
φωτοειδεις εχει τους οφθαλμους· τη δε νυκτι, πυροειδεις·  και τριτον 
της ημερας και τριτον της νυκτος κατ’ ανατολας ορων πνεειν φυσων. 
Ο δεξιος αυτου ρις, ευωδιαζει μοσχον· το δε αιμα αυτου, αναιρετικον 
εστι παντων των ημερων ζωων, χωρις του κυνος.  Δει ουν και ημας 
ωσπερ βουν φεροντας, τον ζυγον του Χριστου μεταχειριζομενους, τας 
λιθινας  ανατεμνειν  καρδιας·  και  τας  μεν  ακανθας  των  παθων 
εκριζουν· πλατυνειν δε την γην της καρδιας προς υποδοχην του θειου 
λογου. Εχειν δε και την καρδιαν τριγωνον, τουτεστι τον περι Τριαδος 
λογον υγιη εχειν εν τη καρδια· ινα ωσπερ η καρδια διαδιδωσι φυσικως 
την  ζωην τω σωματι,  ουτως και  η  εις  Θεον ευσεβεια,  τα  μελη της 



ψυχης  συνιστησι.  Τον  δε  νεφρον  εχειν  πενταβολον,  τουτεστι  το 
επιθυμητικον  μη  προς  τα  παθη  τετραφθαι,  αλλα  δια  των  ε΄ 
αισθησεων την κτισιν κατοπτευειν εις μονην επιθυμιαν και αγαπην 
του Κτισαντος. Τρεις δε στομαχους κεκτησθαι· ο στομαχος πρωτον τα 
σιτια δεχομενος, και δια της πεπτικης δυναμεως το ειλικρινες αυτων 
εκαστω των μελων παραπεμψας, το λοιπον τη κοιλια διδωσιν. Ουτως 
ουν  ημας  προσηκει  δια  πρακτικης  και  φυσικης  και  θεολογικης 
θεωριας  αγομενους,  και  τα  προσφορα πασι  τοις  μελεσι  της  ψυχης 
απονεμοντας,  και  του  ηττονος  προνοεισθαι  μερους·  τουτεστι,  του 
σωματος·  τουτο  γαρ  η  κοιλια.  Τριτον  δε  της  ημερας  και  νυκτος 
αφορωντας  προς  ανατολας  πνεειν,  τουτεστι  την  τρισσην  του  Θεου 
προνοιαν,  συντηρητικην  και  επιστρεπτικην  και  παιδευτικην 
αφορωντας,  εν  τε  νυκτι  των  πειρασμων,  εν  τε  ημερα  ευημεριας, 
ευχαριστειν· εχειν δε τους οφθαλμους, εν μεν νυκτι πυροειδεις, εν δε 
ημερα φωτοειδεις, τουτεστι, θεωρητικην δυναμιν, εν μεν τη ημερα των 
αρετων,  τας  εκ  του  Ηλιου  της  δικαιοσυνης  ακτινας  της  γνωσεως 
υποδεχομενην·  εν  δε  τη  νυκτι  των  υπερ  αρετης  επαγομενων 
αλλεπαλληλων πειρασμων, (856) τους λογους καταλαμβανουσαν των 
εγκαταλειψεων· εχειν δε και τον δεξιον ρινα ευωδη. Δεξιον μερος του 
ανθρωπου εστιν η ψυχη· επειδη διπλοι εσμεν εκ ψυχης και σωματος. 
Ο  ουν  δια  τας  της  ψυχης  αρετας,  την  χαριν  του  αγιου  Πνευματος 
επισπασαμενος, γινεται τοις αλλοις ευωδης. Το δε αιμα του τοιουτου, 
αναιρετικον εστι των ημερων ζωων· τουτεστιν, ο κατα παρατροπην 
θυμος, αναιρετικος εστι τοις μιμουμενοις αυτον ανθρωποις· τροφη δε 
τοις υλακτουσι καθ’ ημων δαιμοσιν.

Η  δε  αιξ  φυσιν  εχει  τοιαυτην,  τα  ορη  ευκολως  αναβαινουσα, 
κρηνοβατει, και επιτερπεται των μουσικων μελων· και το δεξιον αυτης 
κερας εαν θυμιαθη εν οιωνδηποτε τοπω, σεισμου φαντασιαν παρεχει. 
Αφοδευει δε εκαστης ημερας σπυραθους διακοσιους. Δει ουν και την 
ημετεραν ψυχην τους κρημνους των πειρασμων ευθαρσως διαπηδαν· 
και τα προφητικα ορη αναβαινουσαν, το υψος της γνωσεως θηρασθαι, 
και  επι  ταυτη  ηδεσθαι·  και  ου  μονον  ηδεσθαι,  αλλα  και  δια  του 
δονακος,  τουτεστι  του  εμπρακτου  λογου,  διδασκοντα  ηδονην 
εντιθεναι  τοις  ακουουσι.  Το  δε  δεξιον  κερας,  σημαινει  οτι  ο  το 
θεωρητικον  της  ψυχης  δια  της  προσευχης  τω  Θεω  προσαγαγων, 
ευωδης  γινομενος τοις  ακουουσι,  την εν  αυτοις  εξιν  των σαρκικων 
παθων  διασαλευει.  Ο  τοιουτος  εκαστοτε  την  περι  τα  αισθητα 



αποβαλλει πλανην. Αι γαρ αισθησεις των αισθητων συμπλεκομεναι. . 
. . . .Λειπει.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΘ΄ ΨΑΛΜΟΝ

Εις το τελος, τοις αλλοιωθησομενης· εις στηλογραφιαν τω Δαβιδ· 
εις διδαχην, οποτε (857) ενεπυρισε την Μεσοποταμιαν, και την Συριαν 
Σωβα [erar Σωβα]· και επεστρεψεν Ιωαβ, και επαταξε την φαραγγα 
των Αλων δωδεκα χιλιαδας.

Εις  το  τελος,  τοις  αλλοιωθησομενοις  ο  παρων  επιγραφεται 
[επιγεγραπται]  ψαλμος·  δια  τε  την  επι  τελει  των  χρονων  δια  της 
επιδημιας  του  Χριστου  γενομενην  τοις  ανθρωποις  εξ  απιστιας  εις 
πιστιν,  και  απο  κακιας  εις  αρετην,  και  αγνοιας  εις  γνωσιν  Θεου 
γνωμικην τε και προαιρετικην μεταβολην και αλλοιωσιν· Δια τε την 
εις υστερον επι τελει των αιωνων γενησομενην δι’ αυτου του Σωτηρος 
ημων Θεου καθολικην του παντος γενους των ανθρωπων εν χαριτι 
φυσικην εκ θανατου και φθορας εις ζωην αθανατον και αφθαρσιαν, 
δια  της προσδοκωμενης  αναστασεως,  αλλοιωσιν  τε  και  ανανεωσιν. 
Εις στηλογραφιαν δε τω Δαβιδ· τουτεστιν, αυτω τω Χριστω· δια τε την 
γενομενην  ηδη  κατα  την  θειαν  αυτου  σαρκωσιν  στηλης  δικην,  εν 
αυτω μεν ως αρχηγω και Σωτηρι, και μετ’ αυτον εν τοις κατ’ αυτον 
ευσεβως  βιουσι,  της  κακιας  αναιρεσιν·  δια  τε  τον  ετι  δι’  αυτου 
γενησομενον παντελη του τε θανατου και της φθορας αφανισμον. Εις 
διδαχην  δε  οποταν  ενεπυρισε  την  Μεσοποταμιαν,  και  την  Συριαν 
Σωβα  [Fr.  Σωβαλ]  .  Εις  διδαχην  ημιν,  τοις  αλλοιουμενοις  και 
αλλοιωθησομενοις,  δηλονοτι  την επαινετην και  θειαν αλλοιωσιν,  ο 
ψαλμος επιγεγραπται παρα του Δαβιδ του νοητου· λεγω δε Χριστου 
του Θεου. Μονος γαρ αυτος αληθινος βασιλευς υπαρχων του Ισραηλ 
και  ορωντος  Θεον,  ως  πασης  αναιρετης  κακιας  και  αγνωσιας,  και 
νικητης παντος χρονου και φυσεως, δι’ ων εν ημιν κακια συνιστασθαι 
πεφυκεν·  ενεπυρισε την Μεσοποταμιαν,  δια σαρκος ημιν ομιλησας· 
τουτεστι, την επικλυζομενην τοις παρα φυσιν παθεσι της σαρκος εξιν 
της  κακιας.  Και  την  Συριαν  Σωβα  [etiam  Fr.  Σωβα·  et  deinceps], 
τουτεστι την δεδουλωμενην τω χρονω, ηγουν ηπατημενην τω αιωνι 
τουτω διαθεσιν. Επτα γαρ η Σωβα ερμηνευεται· σαφως δε τουτο δηλοι 
την  χρονικην  ιδιοτητα.  Εβδοματικος  γαρ  ο  χρονος.  Φησιν  γαρ  και 
χρονον ειωθεν ο διαβολος συνεπικινειν εαυτω κατα της αρετης και 



της γνωσεως, τους αφανεις συμπλεκων πολεμους, ως τας δυο Συριας 
κατα του Δαβιδ ο Αδρααζαρ. Αδρααζαρ γαρ εις την Ελλαδα φωνην 
μεταφραζομενος,  λυων  ισχυν  (860)  η  κατασκαπτων  δυναμιν 
ερμηνευεται·  οστις εστιν ο διαβολος, ο δι’  απατην την πνευματικην 
ισχυν  της  ημετερας  φυσεως  κατ’  αρχας  τη  παραβασει  της  θειας 
εντολης  διαλυσας,  και  τω  χρονω  και  τη  φυσει  δουλωσας  τον 
ανθρωπον.  Ανευ  γαρ  των  υπο  φυσιν  και  χρονον,  μαχεσθαι  τοις 
ανθρωποις παντελως ου δυναται.

Και επεστρεψεν Ιωαβ και επαταξε την φαραγγα των Αλων δωδεκα 
χιλιαδας. Πας γαρ ο τω νοητω βασιλει Δαβιδ στρατηγων, τουτεστι τω 
Κυριω ημων Ιησου, κατα των εναντιων δυναμεων, πατασσει δωδεκα 
χιλιαδας εν τη φαραγγι των Αλων. Φαραγξ δε εστιν Αλων η σαρξ, ως 
χωριον  παθων ατιμιας  δια  της  παρακοης  γενομενη·  εν  η  καθαπερ 
φαραγγι δια λογου και θεωριας, πας ευσεβης και φιλοθεος πατασσει 
φυσιν  και  χρονον·  ηγουν  την  επ’  αυτοις  της  ψυχης  παραλογον 
προληψιν, μηδαμως εμμενων δια το υψος της αρετης και της γνωσεως, 
τοις υπο φυσιν και χρονον νομοις. Ο γαρ δωδεκα αριθμος την φυσιν 
δηλοι και τον χρονον· ειπερ πενταδικη μεν η φυσις δια τας αισθησεις· 
εβδοματικος δε χρονος, ως πασι καθεστηκεν ευδηλον. Πεντε δε τοις 
επτα συνθεις, τον δωδεκα πληρωσαις αν σαφως αριθμον.

Τυχον δε και την κακως δι’ απατης παρα φυσιν συμπλακεισαν τη 
τετραδι  των  αισθητων  τριαδα  των  δυναμεων  της  ψυχης  κατα  την 
σχεσιν,  δι’  ης πασα γινεσθαι πεφυκεν αμαρτια,  ο των ανηρημενων 
αριθμος υποσημαινει· ον καταφονευσει καλως, ο τω νοητω Δαβιδ εν 
τοις υπερ αληθειας αγωσιν υπουργων, και γνωστικως τας αορατους 
μαχας  συναπτων,  και  κατα  των  πονηρων  δυναμεων  πνευματικως 
παραταττομενος.  Πασα γαρ ψυχης δυναμις παρα φυσιν κινουμενη, 
τοις αισθητοις συμπλεκεσθαι πεφυκεν. Επειδαν ουν ο τε λογος και ο 
θυμος  και  η  επιθυμια,  τρεις  τον  αριθμον  ουσαι  γενικαι  της  ψυχης 
δυναμεις,  τοις  αισθητοις  ηττηθωσι,  τεσσαρσιν  ουσι,  τον  δωδεκα 
αριθμον αποτελει. Τεσσαρα γαρ επι τρια, και τρια επι τεσσαρα τοις 
πεντε  συντιθεμενα,  τουτον  πληροι  τον  αριθμον·  ον  αναιρει,  ο  τω 
Κυριω  πιστως  προσχωρων,  και  καλως  αριστευων  κατα  παντος 
αφανους και πολεμιου πνευματος.

Επιγεγραπται γουν ο παρων ψαλμος, Τοις μεν αλλοιωθησομενοις, 
ημιν εις  διδαχην,  των εις  ημας παρα του νοητου Δαβιδ γενομενων 
αγαθων· Εις στηλογραφιαν δε τω Δαβιδ, τουτεστιν εις αναρρησιν των 



υπερ  ημων  αυτου  θειων  και  σωτηριων  κατορθωματων.  Αναρρησιν 
γαρ  κατορθωματων  η  στηλογραφια  δηλοι,  κατα  τους  επιστημονας 
των τοιουτων ονοματων εξηγητας.

Ο  Θεος,  απωσω  ημας,  και  καθειλες  ημας·  ωργισθης,  και 
ωκτειρησας ημας.

(861) Απωσατο ημας ο Θεος, οταν μη φυλαξαντες κατ’ αρχας την 
εντολην,  αναξιοι  εφανημεν  της  κατα  προσωπον  αυτου  ομιλιας. 
Καθειλεν ημας, οτ’ αν του υψους της εν τω παραδεισω δοξης, δια την 
ημων κακιαν απεξενωσεν· ωργισθη, οτ’ αν επι τιμωρια και κολασει 
της κακιας, τω του θανατου επιτιμιω ημας καθυπεβαλεν· ωκτειρησεν 
ημας,  οτ’  αν  δια  του  μονογενους  αυτου  Υιου  Θεου  Λογου 
σαρκωθεντος,  και  την υπερ παντων ημων οφειλην καταδεξαμενου, 
ελυτρωσατο  ημας  του  θανατου,  και  εις  την  εαυτου  δοξαν  παλιν 
επανηγαγεν.

Συνεσεισας  την  γην  και  συνεταραξας  αυτην·  ιασαι  τα 
συντριμματα αυτης, οτι εσαλευθη.

Συνεσεισεν ημων την γην και συνεταραξε, τουτεστι την καρδιαν, 
δους ημιν την μαχαιραν του πνευματος, την το χειρον του κρειττονος 
γνωστικως  διακρινουσαν,  και  τον  νομον  του  πνευματος  κατα  του 
νομου της σαρκος εγειρουσαν·  και  τον κατα των παθων επαινετον 
πολεμον  εν  ημιν  δημιουργουσαν·  και  την  εν  ημιν  των  παθων 
συνεχειαν  συσσειουσαν,  και  συνταρασσουσαν,  επι  ταις  κατα 
προληψιν ατοποις μνημαις την συνειδησιν. Ιαται δε τα συντριμματα 
της  ημων  καρδιας,  απερ  σαλευθεισα  τε  και  ολισθησασα  δια  της 
παρακοης καταρχας εκ της εν τω παραδεισω παραβασεως, υπεμεινε, 
δια της εν χαριτι πνευματικης αναγεννησεως.

Εδειξας  τω λαω σου σκληρα·  εποτισας  ημας οινον κατανυξεως. 
Εδωκας τοις φοβουμενοις σε σημειωσιν,  του φυγειν απο προσωπου 
τοξου· οπως αν ρυσθωσιν οι αγαπητοι σου.

Δεικνυει σκληρα τοις φοβουμενοις αυτον δια των εντολων ο Θεος, 
κατα  την  πρακτικην  φιλοσοφιαν·  τους  τροπους  της  του  σωματος 



νεκρωσεως  υποτιθεμενος·  η  τουναντιον,  δια  της  ποικιλης  προνοιας 
και κρισεως, φιλανθρωπως προς το συμφερον παιδευων ημας, τους μη 
κατα θελησιν ανεχομενους τον θειον ζυγον υπελθειν του νομου των 
εντολων. Ποτιζει  δε οινον κατανυξεως,  ηγουν την επομενην τη δια 
της πρακτικης καθαρσει κατα την πνευματικην θεωριαν χαριζομενος 
γνωσιν· πασα γαρ γνωσις πνευματικη κατανυσσει την καρδιαν,  εις 
συνεισθησιν αγουσα του μεγεθους των εφ’ ημιν θειων ευεργεσιων.

Διδωσι  δε  τοις  φοβουμενοις  αυτον  σημειωσιν,  του  φυγειν  απο 
προσωπου τοξου· την νεκρωσιν του Ιησου εν τω σωματι περιφερειν 
διδασκων τους φοβουμενους αυτον· καθ’ ην η παντελης της αμαρτιας 
απραξια συνεστηκε. Σημειωσις γαρ αληθης, η δια σταυρου νεκρουσα 
το  φρονημα  της  σαρκος  καθεστηκε  δυναμις.  Προς  το  φυγειν  απο 
προσωπου  τοξου·  τουτεστιν,  απο  της  εμφαινομενης  τοις  ουσιν 
απατηλης  επιφανειας.  Προσωπον  γαρ  τοξου,  φημι  δε  εκαστου 
δαιμονιωδους παθους, η την αισθησιν ερεθιζουσα των σωματων εστιν 
επιφανεια, καθαπερ ακις βελους την αισθησιν τιτρωσκουσα, και προς 
τα παθη την ψυχην απρεπως διερεθιζουσα.  Διοπερ απο προσωπου 
(861) τοξου φησιν ο Λογος φευξεσθαι τους φοβουμενους τον Κυριον, 
αλλ’  ουκ  απο  τοξου.  Το  γαρ  τοξον  της  αμαρτιας,  ανευ  προσωπου 
τυχον, ουδε τι δρασειε κατα των φοβουμενων τον Κυριον.

Εφ’ ω ρυσθηναι τους αγαπητους του Θεου.

Αγαπητοι  δε  Θεου  εισιν,  οι  κατα  θεωριαν  συνεκτικοι  της  θειας 
γνωσεως λογισμοι· ους ρυονται, οι κατα την πρακτικην συνισταμενοι 
τροποι των αρετων, απο πασης πλανης και πασων των διοχλουσων τη 
ψυχη κατα προληψιν της αμαρτιας [Fr. αμαρτιων] μνημων.

Σωσον τη δεξια σου, και επακουσον μου. Ο Θεος ελαλησεν εν τω 
Αγιω αυτου· Αγαλλιασομαι και διαμεριω Σικημα, και την κοιλαδα των 
Σκηνων διαμετρησω. 

Σωζει  ο  Θεος τη δεξια  αυτου,  διδους τον μονογενη αυτου Υιον· 
δεξια  γαρ  του  Πατρος  ο  Υιος·  λυτρον  υπερ  της  κοσμου  σωτηριας. 
Επακουει δε, διδους τω δικαιω, προς τη αφεσει των αμαρτηματων, και 
πνευματικα χαρισματα. Ακουει μεν γαρ του ικευτοντος αυτον ο Θεος, 
πρωτον δια της μετανοιας αφεσιν διδους αμαρτηματων, επακουει δε, 



προς τη αφεσει των αμαρτηματων, και τα δια χαριτος πνευματικης 
διδους  ενεργηματα.  Λαλει  δε  εν  τω  Αγιω  αυτου·  τουτεστιν,  εν  τω 
σαρκωθεντι  αυτου  λογω,  τον  θειον  αυτου  σκοπον  τον 
αποκεκρυμμενον  απο  των  αιωνων  και  απο  των  γενεων,  κατα  την 
ενσαρκον  αυτου  του  Χριστου  οικονομιαν.  Δια  της  καθ’  ημας 
ανθρωποπρεπους αυτου αναστροφης, οιονει διαρρηδην βοων, και τω 
βιω διδους εις υποτυπωσιν αιωνιου ζωης, εικονα πασης γεγωνοτεραν 
φωνης,  την  των αγαθων εργων επιδειξιν.  Λαλει  δε  και  εν  εκαστω 
αγιω  φυλαττοντι  αυτου  τας  εντολας·  οιον  ζωντας  δεικνυς  δια  των 
εργων τους λογους, και πασης φωνης γεγωνοτερους.

Αγαλλιαται  δε  ο  δικαιος,  ηνικα  τελειωθεις  τη  χαριτι  του 
Μονογενους,  ικανος  γενηται  διαμερισαι  την  Σικημα·  τουτεστιν, 
αλλοις αναλογως εκ πειρας επιστημονος υποθεσθαι, τους κατα την 
πρακτικην  ανδρικους  των  αρετων  τροπους.  Ωμιασις  γαρ  η  Σικημα 
ερμηνευεται· οπερ εστιν η παντων μεν εφεκτικη των παθων, πασων 
δε  ενεργητικη  των αρετων εξις.  Πραξεως  γαρ συμβολον  τον  ωμον 
ειναι φασι. 

Και την κοιλαδα των Σκηνων διαμετρει· τους προσφορους εκαστω 
των  οντων  κατα  την  φυσικην  θεωριαν  λογους  απονεμων.  Η  γαρ 
κοιλας των Σκηνων,  ο  παρων εστι  κοσμος,  εν  ω παντων κατα την 
εκαστου διαφορον γνωμην τε και διαθεσιν, (865) απαγης υπαρχει και 
προσκαιρος σκηνων δικην η παρουσα ζωη.

Η  παλιν  Σκηναι  τυγχανουσιν  της  παρουσης  κοιλαδος,  οι  των 
αρετων τροποι,  ους διαιρει γνωστικως τοις διδασκομενοις,  προς την 
εκαστου  εξιν  καταλληλον  διδους  αγωγην  και  προσφυλακην 
[προφυλακην] των τιμιων,  ο διανεμειν ειδως εκαστω δια της καλης 
διδασκαλιας την αρμοζουσαν προς σωτηριαν οδον.

Η Σκηναι κοιλαδος υπαρχουσιν, αι δια Χριστου του Σωτηρος ημων 
Θεου παγεισαι κατα την πασαν την οικουμενην των πιστευσαντων 
εθνων  Εκκλησιαι·  ο  και  μαλλον  ως  οιμαι,  των  αλλων  εστιν 
επιφανεστερον.

Η παλιν, κοιλαδα Σκηνων διαμετρει, ο τον κοσμον των σωματων 
καθαπερ  κοιλαδα  Σκηνων  γνωσει  περιλαμβανων.  Σκηνος  γαρ 
πολλαχου της Γραφης, το σωμα προσηγορευθη.

Εμος  εστι  Γαλααδ,  και  εμος  εστι  Μανασσης,  και  Εφραιμ 
κραταιωσις της κεφαλης μου.



Γαλααδ  κατα  μιαν  επι  τω  ονοματι  τουτω  ερμηνειων,  εστιν 
αποκαλυψις.  Μανασσης  δε,  ερμηνευεται  ληθη.  Αποκαλυψις  δε  και 
ληθη εικοτως προσγινονται δικαιω· λαμβανοντι μεν δια θεωριας των 
απορρητων την μυησιν· των δε κατ’ αρετην ποντων την ληθην, δια 
την  διαδεχομενην  τους  πονους  των  αρετων  ευφροσυνην  της 
πνευματικης θεωριας. Εφραιμ δε ερμηνευεται πλατυσμος· οπερ εστιν 
η κατα πιστιν επι τοις μελλουσιν αγαθοις απτωτος ελπις· ητις εστιν 
αντιληψις  της κεφαλης του δικαιου·  τουτεστι,  της  πιστεως.  Παντος 
γαρ  δικαιου  κεφαλη  η  πιστις  εστι,  και  παντος  εργου  αγαθου. 
Κραταιωσις  δε  ταυτης  καθεστηκεν  ασφαλης,  η  των  μελλοντων 
αγαθων  αδιαπτωτος  ελπις·  καθ’  ην  ως  παροντα  τα  μελλοντα 
θεωρουντες,  εμπλατυνομεθα  ταις  θλιψεσιν,  ακαταπτωτοι  εν  τοις 
πειρασμοις διαμενοντες.

Ιουδας βασιλευς μου, Μωαβ λεβης της ελπιδος μου.

Ιουδας  εξομολογησις  ερμηνευεται.  Αρχει  γαρ  η  δι’  ευχων 
εξομολογησις εν τοις αγιοις παντος αγαθου. Δυναται δε νοηθηναι και 
εις τον Κυριον ο Ιουδας· ος εστιν αληθινος βασιλευς του πνευματικου 
Ισραηλ  και  ορωντος  θεον·  ο  υπερ  ημων  ηνικα  γεγονεν  ανθρωπος, 
εξομολογουμενος προς τον Πατερα, και λεγων, Εξομολογουμαι σοι 
Πατερ αγιε. 

Μωαβ  δε,  εντερον  πατρος  ερμηνευεται,  νοειται  δε  το  ημετερον 
σωμα,  δι’  ου  κατα την πρακτικην φιλοσοφιαν λουτρου δικην,  οπερ 
δηλοι  σαφως  ο  λεβης,  η  καθαρσις  πεφυκε  γινεσθαι  των 
αμαρτηματων.  Καθαρσις  γαρ  εστιν  ο  λεβης,  της  ελπιδος·  (868) 
τουτεστιν, η δια βιου κατα την καθαρσιν προς κληρονομιαν των κατ’ 
ελπιδα αποκειμενων ημιν αγαθων ετοιμοτης.

Δυναται  δε  παλιν  νοηθηναι  ο  Μωαβ  και  εις  την  σαρκωσιν  του 
Κυριου.  Υιος  γαρ ανθρωπου δι’  ημας γεγονε τε  και  εχρηματισεν ο 
αληθινος  λεβης  της  ελπιδος  ημων,  τουτεστιν  ο  ρυπτικος  και 
καθαρτικος των εκ της αμαρτιας ημετερων κηλιδων τε και μολυσμων.

Επι την Ιδουμαιαν εκτενω το υποδημα μου.



Ιδουμαια, αιματωδης πηλος ερμηνευεται· δυναται δε ληφθηναι και 
εις  την  σαρκα  του  Κυριου·  δι’  ης  επεβη  ως  δι’  υποδηματος  τοις 
ανθρωποις· αλλως χωρησαι τον Ποιητην μη δυναμενης της κτισεως· 
απειρον τε και αχωρητον κατα φυσιν τυγχανοντα.

Δυναται δε παλιν νοηθηναι και εις την εκαστου ημων σαρκα· εφ’ 
ης εκτεινομεν το υποδημα· τουτεστι την φρουρουσαν την ψυχην απο 
των πονηρων του διαβολου τριβολων τε και ακανθων ασκησιν τε και 
εγκρατειαν· τουτο γαρ χρη νοεισθαι το υποδημα. Ανευ γαρ ασκησεως 
και  ακριβους  εγκρατειας,  τα  της  σαρκος  παθη  καταπαλαισαι  τον 
ασκητην της ευσεβειας, αμηχανον.

Δυναται δε παλιν νοηθηναι υποδημα ψυχης, και η δια λογου και 
θεωριας  νεκρωθεισα  αισθησις·  δι’  ης  επιβαινουσα  η  ψυχη  τοις 
αισθητοις,  τον  αιωνα  τουτον  αβλαβως  διαπορευεται,  τους  αυτων 
λογους  δια  μεσης  της  αισθησεως  ως  υποδηματος,  φαντασιουμενης 
τας των ορατων κατ’ ειδος και σχημα διαφορας αναλεγομενη προς 
την του ενος μονου τε και αρχικου λογου συνεσιν και επιγνωσιν.

Εμοι αλλοφυλοι υπεταγησαν.

Ηνικα γαρ δια σαρκος τοις καθ’ ημας επεχωριασε τοποις ο Κυριος, 
υπεταγη  τω  κρατει  της  ισχυος  αυτου·  ου  μονον  καταργηθεντα  τα 
πνευματα της πονηριας, αλλα και παντα τα εθνη δεξαμενα δια της 
κλησεως του Ευαγγελιου το κηρυγμα, υπεκυψεν· υποτασσονται δε και 
παντι δικαιω οι αλλοφυλοι, ηνικα επιβαλων ωσπερ υποδημα τη γη της 
σαρκος  αυτου την νεκρουσαν τον νομον της  αμαρτιας  εγκρατειαν, 
δαμασει ου μονον τα εμφωλευοντα αυτη ακαθαρτα παθη, αλλα και 
τους ενεργουντας ταυτα πονηρους καταργησει δαιμονας.

Τις απαξει με εις πολιν περιοχης.

Πολις  εστι  περιοχης,  η  εκ  πολλων  συνηθροισμενη  θειων  και 
μυστικων θεωρηματων σοφια περιεχομενη,  ηγουν περιπεφραγμενη, 
καθως ετερος εφη των εκδοτων, τοις των αρετων οχυρωμασιν.

Η παλιν πολις εστι περιοχης, η καταστασις, καθ’ ην αναλωτος και 
απροσπελαστος  γινεται  τοις  πολεμιοις,  (869)  δια  την  φρουρουσαν 
αυτον των αγιων Δυναμεων περιβολην,  ο γε αληθως θεοσεβης και 
φιλοθεος.



Η παλιν πολις εστι περιοχης, η λογω και βιω τετειχισμενη ψυχη, 
και πασαις ταις των αρετων πληθουσα χαρισιν.

Η  παλιν  πολις  εστι  περιοχης,  η  της  αληθους  και  απταιστου 
γνωσεως εξις,  η εκ παντων ηθικων τε και φυσικων και θεολογικων 
θεωρηματων περιεχομενη· εις ην απαγεται πας ευσεβης, υπ’ αλλου 
μεν  ουδενος,  υπο  μονου  δε  του  Θεου  του  παντας  προς  εαυτον 
ελκοντος δι’ αφατον αγαθοτητος μεγεθος.

Η τις οδηγησει με εως της Ιδουμαιας.

Ιδουμαια, καθως εδειξε προλαβων ο λογος,  εστιν η παντων των 
υπο  αισθησιν  κτισματων  συστασις·  περι  ην  η  εν  πνευματι  φυσικη 
θεωρια  συνιστασθαι  πεφυκε·  καθ’  ην  εκ  καλλονης  και  μεγεθους 
κτισματων αναλογως ο γενεσιουργος τω ευσεβως αναλεγομενω την 
των οντων γνωσιν θεωρειται.

Η τυχον, η κατ’ αρετην πρακτικη δια σαρκος φιλοσοφια· καθ’ ην 
του  αγιου  Πνευματος  γινεται  ναος  το  ημετερον  σωμα,  τοις  των 
εντολων συνοικοδομουμενον καλλεσιν εις  ην ο αυτος παλιν οδηγει 
Κυριος,  χαριζομενος  τοις  αγαπωσιν  αυτον  και  των  ορωμενων  την 
επιστημην, και διδασκων των μελων της γηινης ταυτης και επικηρου 
σαρκος την νεκρωσιν.

Η, ινα συνελων ειπω, πολις εστι περιοχης η των νοητων γνωστικη 
θεωρια. Ιδουμαια δε, η των αισθητων επιστημη· εις α απαγει τε και 
οδηγει  η  μονη  του  Θεου και  πατρος  σοφια,  ο  μονογενης  Υιος.  Διο 
επαγων ο Προφητης, φησιν· 

Ουχι συ ο Θεος ο απωσαμενος ημας; 

Τουτεστιν,  οτι  Συ  ο  Θεος  ο  κατ’  αρχας  δια  την  αμαρτιαν 
απωσαμενος  ημας·  αυτος  δια  σπλαχνα  ελεους  σου  οικτειρησας, 
απαγεις εις πολιν περιοχης, και οδηγεις εως της Ιδουμαιας, κατα την 
προαποδεδομενην εξηγησιν.

Και ουκ εξελευση, ο Θεος, εν ταις δυναμεσιν ημων.

Ου γαρ εξελευσεται ο Θεος εν τω εφ’ εαυτω θαρρουντι, και επι τω 
τοξω ελπιζοντι, κατα την ρομφαιαν επιγραφομενω εαυτου σωτηριον. 



Αλλ’  εν  τοις  εν  αυτω τω Θεω  κερατιουσι  τους  εχθρους,  και  εν  τω 
ονοματι  αυτου εξουδενουσι  τους επανισταμενους αυτοις,  εικοτως ο 
Θεος εξελευσεται προς τον κατα των αορατων εχθρων πολεμον.

Δος ημιν βοηθειαν εκ θλιψεως, και ματαια σωτηρια ανθρωπου.

Ευκτικως δεεται του Θεου και Σωτηρος εκ προσωπου της κοινης 
φυσεως ο Προφητης, δοθηναι ημιν βοηθειαν εκ της θλιψεως· δηλαδη 
της κατασκεδασθεισης της φυσεως δια την αμαρτιαν, και μεχρι (872) 
των  του  αδου  πυλων  αυτην  καταπιεσασης.  Θλιψις  γαρ,  κατ’  εμε 
φαναι, η του θανατου και της φθορας εστι τυραννις και επικρατεια· 
βοηθεια δε, η δια της χαριτος βεβαια της αναστασεως ελπις· προς ην 
αφορωντες  οι  ευσεβεις,  την  του  θανατου  κατηφειαν  αλυπως 
διαφερουσιν.

Η παλιν θλιψις εστιν, ο υπερ αρετης πονος· βοηθεια δε, η τουτον 
διαδεχομενη κατα Θεου χαριν απαθεια· προς ην πασα συγκρινομενη 
ανθρωπων σωτηρια, ματαιοτης εστι και παντελης ανυπαρξια. Τουτο 
γαρ δικαιον νοεισθαι την ματαιοτητα.

Εν  τω  Θεω  ποιησομεν  δυναμιν,  και  αυτος  εξουδενωσει  τους 
θλιβοντας ημας.

Εν  τω  Θεω  ποιουσι  δυναμιν,  οι  μη  επιγραφοντες  εαυτοις  των 
αρετων  τα  κατορθωματα,  μηδε  τη  εαυτη  σοφια  την  των  θειων 
μυστηριων  καταληψιν·  εν  οις  αυτος  ο  Θεος  μονωτατος,  και  ολος 
χωρων,  εξουδενων  παντας  τους  αντικειμενους  τη  τε  αρετη  και  τη 
γνωσει πονηρους δαιμονας,  και δια κακιας και αγνωσιας εκθλιβειν 
επιχειρουντας τους φοβουμενους αυτον. Αυτος γαρ παντων υπαρχει 
Σωτηρ,  οτι  και  παντων Δημιουργος.  Αυτω η  δοξα εις  τους  αιωνας. 
Αμην.

ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ  ΤΟΥ  ΠΑΤΕΡ  ΗΜΩΝ,  ΠΡΟΣ  ΕΝΑ 
ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ. (872)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ 
Αυτον εδεξαμην τον θεοφυλακτον μου δεσποτην δια των αυτου 

πανευφημων γραμματων παραγινομενον· (873) τον αει μεν παροντα, 



και απειναι τω πνευματι παντελως ου δυναμενον· ομως δε δι’ αρετης 
περιουσιαν θεομιμητως συγγινεσθαι τοις αυτου δουλοις, και δ’ ης ο 
Θεος δεδωκε τη φυσει προφασεως, ουκ απαναινομενον. Διο θαυμασας 
αυτου  το  μεγεθος  της  συγκαταβασεως,  ποθω  συγκρατον  τον  προς 
αυτον  φοβον  εποιησαμην·  και  μιαν  εξ  αμφοτερων,  φοβου  τε  και 
ποθου,  αγαπην ενεστησαμην, δι’  αιδους και ευνοιας συνισταμενην· 
ινα  μητε  μισος  ο  φοβος  γινηται  του  ποθου  γυμνουμενος,  μητε 
καταφρονησις ο ποθος, τον σωφρονα φοβον συνημμενον ουκ εχων· 
αλλα νομος η αγαπη τυγχανουσα δειχθη στοργης ενδιαθετος, απαν 
το  κατα  φυσιν  συγγενες  οικειουμενος·  δι’  ευνοιας  μεν,  το  μισος 
χειρουμενος· δι’ αιδους δε, πορρω ποιουμενος την καταφρονησιν· ον 
δη μαλιστα παντων, φημι δε τον φοβον, της θειας αγαπης συστατικον 
επιγνους Δαβιδ ο μακαριος, φησιν· Ο φοβος Κυριου αγνος, διαμενων 
εις αιωνα αιωνος· ετερον δηλαδη τουτο ειδως, παρα τον επ’ εγκλημασι 
δεει  τιμωριας  συνισταμενον  φοβον·  ειπερ  ο  μεν  εξω  γινεται,  τη 
παρουσια της αγαπης παντελως αφανιζομενος, ως που τοις εαυτου 
λογοις ο μεγας ευαγγελιστης Ιωαννης δεικνυται, φασκων· Η αγαπη 
εξω  βαλλει  τον  φοβον·  ο  δε,  τον  της  αληθους  στοργης  φυσικως 
χαρακτηριζει  νομον·  αιδοι  συντηρων εις  αιωνα τοις  αγιοις,  προς τε 
Θεον και αλληλους, τον της αγαπης θεσμον τε και τροπον παντελως 
αδιαφθορον.

Ποθω γουν,  ως εφην,  καγω κερασας τον φοβον,  προς τον εμον 
Δεσποτην,  τουτον  της  αγαπης  συνεστησαμην τον  νομον  μεχρι  της 
σημερον·  αιδοι  μεν  του γραφειν  ειργομενος,  ινα μη λαβη χωραν η 
καταφρονησις· ευνοια δε προς το γραφειν ωθουμενος, ινα μη νομισθη 
μισος  η  τελεια  του γραφειν  παραιτησις.  Γραφω δε,  τουτο  πραττειν 
κελευομενος,  ουχ  οσα  λογιζομαι·  Λογισμοι  γαρ  ανθρωπων  δειλοι, 
κατα την Γραφην· αλλ’ οσα βουλεται Θεος, και χαριτι προς την του 
συμφεροντος γενεσιν επιδιδωσιν. Η γαρ βουλη του Κυριου, φησιν ο 
Δαβιδ, εις τον αιωνα μενει· λογισμοι της καρδιας αυτου εις γενεαν και 
γενεαν·  βουλην  μεν  τυχον  φησας  του  Θεου  και  Πατρος,  την  επι 
θεωσει  της  ημετερας  φυσεως  απορρητον  κενωσιν  του  μονογενους 
Υιου,  καθ’  ην εχειν  παντων των αιωνων το περας περιγραφομεον· 
λογισμους δε της καρδιας αυτου, τους της προνοιας και της κρισεως 
λογους·  καθ’ ους την τε παρουσαν ημων ζωην και την μελλουσαν, 
ωσπερ τινας γενεας διαφορους σοφως διεξαγει, καταλληλως εκαστην 
τον πρεποντα τροπον της ενεργειας προσνεμων.



Ει δε θειας υπαρχει βουλης εργον η της ημετερας φυσεως θεωσις· 
και των θειων λογισμων εστι σκοπος, η προς το περας διεξαγωγη των 
ζητουμενων (876) της ημετερας ζωης·  αρα συμφερει  της του Κυριου 
προσευχης  γνωναι  τε  και  πραξαι,  και  ουτω  δεοντως  γραψαι,  την 
δυναμιν. Επει δε μαλιστα ταυτης και ο εμος Δεσποτης προς εμε τον 
αυτου δουλον γραφων θεοθεν κινηθεις επεμνησθη της προσευχης, ην 
και των εμων αναγκαιως υποθεσιν λογων ποιουμενος, αιτουμαι τον 
ταυτης  διδασκαλον  της  προσευχης  Κυριον,  διανοιξαι  μου  τον  νουν 
προς  κατανοησιν  των  εν  αυτη  μυστηριων,  και  δουναι  συμμετρον 
λογον  προς  την  των  νοουμενων  σαφηνειαν.  Ολον  γαρ  εχει  κατα 
περιγραφην τον εν τοις ειρημενοις σκοπον μυστικως κεκρυμμενον· η, 
τογε  κυριωτερον  ειπειν,  τοις  ερρωμενοις  τον  νουν  εμφανως 
κηρυττομενον.  Παντων  γαρ  ων  δια  σαρκος  γεγονεν  αυτουργος 
κενωθεις  ο  του  Θεου  Λογος,  αιτησιν  εχει  της  προσευχης  ο  λογος, 
διδασκων εκεινων μεταποιεισθαι των αγαθων, ων μονος ο Θεος και 
Πατηρ  δι’  Υιου  φυσικως  μεσιτευοντος  εν  αγιω  Πνευματι  κατ’ 
αληθειαν εστι χορηγος· ειπερ μεσιτης Θεου και ανθρωπων, κατα τον 
θειον  Αποστολον,  ο  Κυριος  εστιν  Ιησους·  τοις  μεν  ανθρωποις,  δια 
σαρκος  εμφανη  ποιων  αγνοουμενον  τον  Πατερα·  τω  δε  Πατρι  δια 
Πνευματος  εν  εαυτω  τους  ανθρωπους  καταλλαγεντας  προσαγων· 
υπερ ων, και δια ους ατρεπτως γενομενος ανθρωπος, πολλων οσον 
ουδεπω μετρω περιλαβειν, το τε πληθος και μεγεθος δεδυνηται λογος, 
καινων μυστηριων αυτουργος γινεται και διδασκαλος·  ων επτα τον 
αριθμον γενικωτερα των λοιπων, κατ’ εξαιρετον φιλοτιμιαν πεφανται 
τοις ανθρωποις δεδωρημενος· ων μυστικως περιεχει την δυναμιν, ως 
εφην,  της  προσευχης  ο  σκοπος·  θεολογιαν,  υιοθεσιαν  εν  χαριτι, 
ισοτιμιαν την προς αγγελους, αιδιου ζωης μετοχην, φυσεως απαθως 
προς  εαυτην  νευουσης  αποκαταστασιν,  του  νομου  της  αμαρτιας 
καταλυσιν,  και  της  του  κρατησαντος  ημων  δι’  απατης  πονηρου 
τυραννιδος καθαιρεσιν. Σκοπωμεν ουν την των λεχθεντων αληθειαν.

Θεολογιαν μεν γαρ διδασκει σαρκουμενος ο του Θεου Λογος, ως εν 
εαυτω δεικνυς τον Πατερα και το Πνευμα το αγιον. Ολος γαρ ην ο 
Πατηρ,  και ολον το Πνευμα το αγιον, ουσιωδως εν ολω τελειως τω 
Υιω  και  σαρκουμενω,  ου  σαρκουμενοι·  αλλ’  ο  μεν  ευδοκων,  το  δε 
συνεργουν, αυτουργουντι τω Υιω την σαρκωσιν· ειπερ εννους ο Λογος 
διεμεινε  και  ζων,  και  μηδενι  το  παραπαν  αλλω  κατ’  ουσιαν 



χωρουμενος, η μονω τω Πατρι και τω Πνευματι, και προς την σαρκα 
δια φιλανθρωπιαν, την καθ’ υποστασιν ποιησαμενος ενωσιν.

(877) Υιοθεσιαν δε διδωσι, την υπερ φυσιν ανωθεν δια Πνευματος 
εν χαριτι δωρουμενος γεννησιν· ης εν Θεω [al. συν Θεω] φυλακη τε 
και τηρησις εστιν, η των γεννωμενων προαιρεσις· διαθεσει γνησια την 
δοθεισαν στεργουσα χαριν, και τη πραξει των εντολων επιμελως το 
κατα χαριν δοθεν ωραιζουσα καλλος· και τοσουτον τη κενωσει των 
παθων μεταποιουμενη θεοτητος, οσον ο του Θεου Λογος της οικειας 
ακραιφνους  δοξης,  οικονομικως  εαυτον  κατα  θελησιν  κενωσας, 
γενομενος αληθως κεχρηματικεν ανθρωπος.

Ισοτιμους δε τοις αγγελοις τους ανθρωπους πεποιηκεν, ου καθοτι 
μονον Ειρηνοποιησας δια του αιματος του σταυρου αυτου τα εν τοις 
ουρανοις  και  τα  επι  της  γης,  και  καταργησας  τας  πληρουσας  τον 
μεσον ουρανου και γης τοπον αντικειμενας δυναμεις, μιαν προς την 
των  θειων  δωρων  διανομην  των  επιγειων  και  ουρανιων  δυναμεων 
απεδειξεν ουσαν πανηγυριν· της ανθρωπινης φυσεως εν αγαλλιασει 
κατα το εν και το αυτο θελημα ταις ανω δυναμεσι την δοξαν του Θεου 
συνεπηχουσης·  αλλ’  οτι  και  μετα  την  πληρωσιν  της  υπερ  ημων 
οικονομιας, μετα του προσληφθεντος αναληφθεις σωματος, ουρανον 
και γην ηνωσε δι’ εαυτου· και τοις νοητοις συνηψε τα αισθητα, και 
μιαν εδειξε την κτιστην φυσιν ταις των εαυτης ακροτησι μερων, κατ’ 
αρετην  τε  και  της  πρωτης  αιτιας  επιγνωσιν,  προς  εαυτην 
συνδεομενην· δεικνυς, οιμαι, δι’ ων επετελει μυστικως, ως ο μεν λογος 
εστι των διεστωτων ενωσις· η δε αλογια, των ηνωμενων διαιρεσις· και 
μαθωμεν  λογου  μεταποιεισθαι  δια  της  πραξεως,  ινα  μη  μονον 
αγγελοις κατ’ αρετην, αλλα και Θεω γνωστικως κατα την των οντων 
ενωθωμεν αφαιρεσιν.

Ζωης  δε  θειας  μεταποιειται  μεταδοσιν,  εδωδιμον  εαυτον 
εργαζομενος,  ως οιδεν αυτος,  και οι  παρ’  αυτου τοιαυτην αισθησιν 
νοεραν ειληφοτες, ωστε τη γευσει ταυτης της βρωσεως, ειδεναι, κατ’ 
επιγνωσιν αληθως, οτι χρηστος ο Κυριος, ποιοτητι θεια προς θεωσιν 
μετακιρνων τους εσθιοντας· οια δη σαφως ζωης και δυναμεως αρτος 
και ων και καλουμενος.

Την  φυσιν  δε  προς  εαυτην  αποκαθιστησιν,  ου  καθοτι  μονον 
γενομενος ανθρωπος, απαθη την γνωμην προς την φυσιν ετηρησε και 
αστασιαστον· μηδε προς αυτους τους σταυρωσαντας της κατα φυσιν 
οικειας  σαλευομενην  το  συνολον  βασεως·  τουναντιον  δε  μαλλον 



αιρουμενην αντι  ζωης τον υπερ αυτων θανατον·  καθ’ ο και το του 
παθους  εκουσιον  δεικνυται,  (880)  τη  του  πασχοντος  φιλανθρωπω 
διαθεσει  κυρουμενον·  αλλ’  οτι  και  την  εχθραν  κατηργησε, 
προσηλωσας  τω  σταυρω  το  της  αμαρτιας  χειρογραγον,  δι’  ο  προς 
εαυτην ασπονδως ειχεν η φυσις τον πολεμον· και τους μακραν και 
τους εγγυς καλεσας, τους υπο νομον δηλαδη και τους εξω νομου· και 
το μεσοτοιχον του φραγμου λυσας, τον νομον δηλονοτι των εντολων 
σαφηνισας εν δογμασι·  τους δυο εκτισεν εις ενα καινον ανθρωπον, 
ποιων ειρηνην και αποκαταλλασσων ημας δι’ εαυτου τω Πατρι, και 
αλληλοις,  ουκ εχοντας ετι  την γνωμην ανθισταμενην τω λογω της 
φυσεως·  αλλ’  ωσπερ  την  φυσιν,  ουτω  και  την  γνωμην  οντας 
αναλλοιωτους.

Καθαραν  δε  του  νομου  της  αμαρτιας  την  φυσιν  καθιστησιν, 
ηδονην  προκαθηγεισθαι  της  δι’  ημας  αυτου  μη  συγχωρησας 
σαρκωσεως·  ασπορος  γαρ  γεγονε  παραδοξως  η  συλληψις,  και 
αφθορος  υπερ  φυσιν  η  γεννησις·  επισφιγγοντος  δηλαδη  του 
τεχθεντος Θεου τη μητρι, πλεον της φυσεως, τα δεσμα της παρθενιας 
δια γεννησεως·  και την φυσιν απασαν, της του κρατησαντος νομου 
δυναστειας,  εν  τοις  βουλομενοις  ελευθερουντος  τη  κατ’  αισθησιν 
νεκρωσει  των  επι  γης  μελων,  τον  αυτου  μιμουμενοις  αυθαιρετον 
θανατον.  Βουλομενων  γαρ,  ου  τυραννουμενων  το  της  σωτηριας 
μυστηριον.

Της  δε  του  κρατησαντος  ημων  δι’  απατης  πονηρου  τυραννιδος 
ποιειται καθαιρεσιν, την σαρκα την νικηθεισαν εν τω Αδαμ, οπλον 
κατ’  αυτου  προβαλλομενος,  και  νικων·  ινα  δειξη  την  προτερον 
αλουσαν προς θανατον, ελουσαν τον ελοντα, και θανατω φυσικω την 
εκεινου ζωην διαφθειρουσαν· και γινομενην,  αυτω μεν δηλητηριον, 
προς  το  παντας  ους  κατεπιεν  ισχυσας,  ως  εχων  του  θανατου  το 
κρατος,  εμεσαι·  ζωην  δε  τω  γενει  των  ανθρωπων,  πασαν  ωσπερ 
φυραμα την φυσιν προς αναστασιν ωθουσαν ζωης, υπερ ης μαλιστα 
Θεος ων ο Λογος, (881) ανθρωπος γινεται (το ξενον οντως πραγμα και 
ακουσμα)  και  τον  σαρκος  θελων  καταδεχεται  θανατον.  Τουτων 
απαντων, ως εφην, αιτησιν εχων ο της προσευχης ευρεθησεται λογος.

Πατερα γαρ, και Πατρος ονομα λεγει,  και βασιλειαν· και τουτου 
του  Πατρος  αυθις  Υιον  εν  χαριτι,  τον  προσευχομενον  οντα 
παριστησιν. Ενος τε θεληματος τους εν ουρανω και γη γενεσθαι ζητει. 
Αρτον  αιτεισθαι  προσταττειν  τον  επιουσιον.  Καταλλαγην  τοις 



ανθρωποις  νομοθετει  [alter  codex  επιζητει],  και  τω  συγχωρειν  και 
συγχωρεισθαι την φυσιν προς εαυτην συνδει, τη διαφορα της γνωμης 
μη  τεμνομενην.  Εις  τε  πειρασμον  εισελθειν,  ως  νομον  αμαρτιας, 
απευχεσθαι διδασκει· και ρυσθειναι του πονηρου παραινει. Εδει γαρ 
τον αυτουργον και δοτηρα των αγαθων ειναι και διδασκαλον, οια δη 
μαθηταις, τοις πιστευουσιν εις αυτον, και μιμουμενοις αυτου την δια 
σαρκος αγωγην, υποθηκας ζωης ταυτης παρεχομενον της προσευχης 
τα  ρητα  [Cat.  Fr.  Venet.,  ρηματα]·  δι’  ων  τους  εν  αυτω  κατ’  ειδος 
υφεστωτας  της  σοφιας  και  της  γνωσεως  αποκρυφους  εμηνυε 
θησαυρους,  προς  την  αυτων  απολαυσιν  δηλονοτι  των  αιτουντων 
ελαυνων την εφεσιν.

Δια τουτο προσευχην,  οιμαι,  ταυτην κεκληκε την διδασκαλιαν ο 
λογος,  ως  αιτησιν  εχουσαν  των  ανθρωποις  κατα  χαριν  εκ  Θεου 
διδομενων δωρων. Ουτω γαρ οι θεοπνευστοι Πατερες ημων οριστικως 
περι  της  προσευχης  διεξηλθον,  φησαντες,  ειναι  την  προσευχην 
αιτησιν, ων Θεος πρεποντως εαυτω δωρεισθαι πεφυκεν ανθρωποις· 
ωσπερ  και  την  ευχην,  υποσχεσιν,  ηγουν  επαγγελιαν,  ων  γνησιως 
λατρευοντες  Θεω  προσκομιζουσιν  ανθρωποι,  την  Γραφην 
μαρτυρουσαν  τω  οικειω  λογω  πολλαχως  παραστησαντες,  ως  το, 
Ευξασθε,  και  αποδοτε  Κυριω  τω  Θεω  ημων·  και,  Οσα  ηυξαμην, 
αποδωσω  σοι  Σωτηρι  μου  τω  Κυριω·  περι  της  ευχης  ειρημενα·  και 
αυθις  περι  προσευχης,  ως  το,  Και  προσηυξατο  Αννα  προς  Κυριον, 
λεγουσα· Κυριε Αδωναι, Ελωι σαβαωθ, εαν εισακουων εισακουσης της 
δουλης  σου,  και  δως μοι  καρπον κοιλιας·  και,  Προσηυξατο Εζεκιας 
βασιλευς Ιουδα, και Ησαιας υιος Αμως ο προφητης προς Κυριον· και 
το, Οτ’ αν υμεις προσευχησθε, λεγετε Πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις, 
παρα του Κυριου τοις μαθηταις ειρημενον· ως ειναι δυνασθαι την μεν 
ευχην,  εντολων τηρησιν κατα γνωμην του ηυγμενου κεκυρωμενην· 
την  δε  προσευχην,  της  προς  τα  τηρηθεντα  καλα  του  τετηρηκοτος 
μεταποιησεως αιτησιν· η μαλλον, την μεν ευχην αρετης αθλον, ο δη 
μαλιστα  προσφιλως  δεχεται  Θεος  προσκομιζομενον·  την  δε 
προσευχην, αρετης επαθλον· ο δη μαλα χαιρων Θεος αντιδιδωσιν.

(884) Ουκουν, επειδη δεδεικται των υπο του Λογου σαρκωθεντος 
αγαθων  αιτησιν  ειναι  την  προσευχην,  αυτον  προστησαμενοι  του 
Λογου  της  προσευχης  τον  διδασκαλον,  θαρρουντες  επελθωμεν, 
επιμελως εκαστου ρητου γυμνασαντες [Venet. et. Fr. γυμναζοντες], ως 
οιον  τε  θεωρια  την  εννοιαν·  ως  αυτος  τε  χορηγειν  συμφεροντως 



ειωθεν  ο  Λογος,  και  χωρειν  διδωσι  της  του  λεγοντος  διανοιας  την 
δυναμιν.

Πατερ ημων, ο εν τοις ουρανοις· αγιασθητω το ονομα σου· ελθετω 
η βασιλεια σου.

Ευθυς  καθηκοντως  θεολογιας  εν  τουτοις  απαρξασθαι  διδασκει 
τοις προσευχομενοις ο Κυριος, και την πως υπαρξιν της των οντων 
ποιητικης  αιτιας  μυσταγωγει,  κατ’  ουσιαν  των  οντων  αιτιος  ων. 
Πατρος  γαρ,  και  ονοματος  Πατρος,  και  βασιλειας  Πατρος  δηλωσιν 
εχει της προσευχης τα ρητα· ιν’ απ’ αυτης διδαχθωμεν της αρχης την 
μοναδικην  Τριαδα  σεβειν,  επικαλεισθαι  τε  και  προσκυνειν.  Ονομα 
γαρ του Θεου και Πατρος ουσιωδως υφεστως εστιν ο μονογενης Υιος· 
και  βασιλεια  του  Θεου  και  Πατρος,  ουσιωδως  εστιν  υφεστωσα,  το 
Πνευμα το αγιον.Ο γαρ ενταυθα Ματθαιος φησι βασιλειαν, αλλαχου 
των ευαγγελιστων ετερος Πνευμα κεκληκεν αγιον, φασκων, Ελθετω 
σου το Πνευμα το αγιον, και καθαρισατω ημας. Ου γαρ επικτητον ο 
Πατηρ  εχει  το  ονομα,  ουτε  μην  ως  αξιαν  επιθεωρουμενην  αυτω 
νοουμεν την βασιλειαν. Ουκ ηρκται γαρ του ειναι, ινα και του πατηρ η 
βασιλευς ειναι αρξηται· αλλ’ αει ων, αει και πατηρ εστι και βασιλευς· 
μητε  του  ειναι,  μητε  του  πατηρ  η  βασιλευς  ειναι  το  παραπαν 
ηργμενος. Ει δε αει ων, αει και πατηρ εστι και βασιλευς, αει αρα και ο 
Υιος και το Πνευμα το αγιον ουσιωδως τω Πατρι συνυφεστηκασιν, εξ 
αυτου τε οντα, και εν αυτω φυσικως, υπερ αιτιαν και λογον, αλλ’ ου 
μετ’ αυτον, γενομενα δι’ αιτιαν υστερον. Η γαρ σχεσις συνενδειξεων 
κεκτηται  δυναμιν,  τα  ων  εστι  τε  και  λεγεται  σχεσις,  μετ’  αλληλα 
θεωρεισθαι μη συγχωρουσα.

Ταυτης ουν απαρξαμενοι της προσευχης, γεραιρειν εναγομεθα [in 
cat.  επειγομεθα]  την  ομοουσιον  τε  και  υπερουσιον  Τριαδα,  ως 
ποιητικην αιτιαν της ημετερας γενεσεως. Προς δε, και την εις ημας 
εξαγγελειν διδασκομεθα χαριν της υιοθεσιας, τον φυσει δημιουργον 
χαριτι  Πατερα  καλειν  αξιουμενοι·  ινα  του  κατα  χαριν  Γεννητορος 
αιδεσθεντες  την  προσηγοριαν,  εν  τω  βιω  τους  χαρακτηρας 
επισημαινειν σπουδαζωμεν του γεννησαντος, αγιαζοντος αυτου επι 
γης το ονομα, ( 885) και πατρωζοντες, και τεκνα δια των πραγματων 
δεικνυμενοι,  και  τον  ταυτης  αυτουργον  της  υιοθεσιας  φυσικον  του 
Πατρος Υιον, δι’ ων νοουμεν η πραττομεν, μεγαλυνοντες.



Αγιαζομεν δε του εν ουρανοις κατα χαριν Πατρος το ονομα, την 
προσυλον  δηλαδη  νεκρουντες  επιθυμιαν,  και  φθοροποιων 
εκκαθαιρομενοι  παθων·  ειπερ αγιασμος εστιν,  η  κατ’  αισθησιν της 
επιθυμιας  παντελης  ακινησια  [cat.  εξορια]  και  νεκρωσις·  εν  η 
γενομενοι,  τας  απρεπεις  του  θυμου  κατευναζομεν  υλακας,  ουκ 
εχοντος  ετι  διεγειρουσαν  αυτον,  και  των  οικειων  ηδονων 
υπεραγωνιζεσθαι πειθουσαν την επιθυμιαν, ηδη τη κατα τον λογον 
αγιοτητι  νεκρωθεισαν.  Κατα  φυσιν  γαρ  της  επιθυμιας  υπαρχων 
εκδικος ο θυμος, του μαινεσθαι παυεσθαι πεφυκεν, οπηνικα ταυτην 
ιδη νεκρωμενην.

Εικοτως  ουν,  τη  του  θυμου  και  της  επιθυμιας  αποβολη,  το  της 
βασιλειας  του  Θεου  και  Πατρος  κατα  την  προσευχην  επιγινεται 
κρατος, τοις μετα την τουτων αποθεσιν λεγειν αξιουμενοις, Ελθετω η 
βασιλεια σου· τουτεστι, το Πνευμα το αγιον· ηδη τω της πραοτητος 
λογω τε και τροπω ναοποιηθεισι τω Θεω δια του Πνευματος. Επι τινα 
γαρ,  φησι,  καταπαυσω,  αλλ’  η  επι  τον  πραον  και  ταπεινον,  και 
τρεμοντα μου τους λογους; ως εντευθεν ειναι δηλον, οτι των ταπεινων 
και πραεων εστιν η βασιλεια του Θεου και Πατρος.  Μακαριοι  γαρ, 
φησιν, οι πραεις, οτι αυτοι κληρονομησουσι την γην. Γην ταυτην κατα 
φυσιν μεσην του παντος απολαβουσαν θεσιν ο Θεος ουκ επηγγειλατο 
τοις  αγαπωσιν  αυτον  κληρονομιαν·  ειπερ  αληθευει  φασκων,  Οταν 
γαρ εκ νεκρων αναστωσιν, ουτε γαμουσιν, ουτε γαμιζονται· αλλ’ εισιν 
ως αγγελοι εν τοις ουρανοις. Και, Δευτε οι ευλογημενοι του Πατρος 
μου,  κληρονομησατε  την  ητοιμασμενην  υμιν  βασιλειαν  απο 
καταβολης  κοσμου.  Και  αλλαχου  παλιν  ετερω  μετ’  ευνοιας 
δουλευσαντι, Εισελθε εις την χαραν του Κυριου σου. Και μετ’ αυτον ο 
θειος  Αποστολος,  Σαλπισει  γαρ,  και  οι  νεκροι  εν  Χριστω,  πρωτοι 
εγερθησονται αφθαρτοι. Επειτα ημεις οι ζωντες, οι παραλειπομενοι, 
αμα συν αυτοις αρπαγησομεθα εν νεφελαις εις απαντησιν του Κυριου 
εις αερα, και ουτω παντοτε συν Κυριω εσομεθα.

Τουτων ουν ουτως επηγγελμενων τοις  αγαπωσι  τον  Κυριον,  τις 
μονω τω ρητω της Γραφης προσηλωσας τον νουν, τον ουρανον, και 
την  ητοιμασμενην  απο  καταβολης  κοσμου  βασιλειαν,  και  την  του 
Κυριου  μυστικως  αποκεκρυμμενην  χαραν,  και  την  διηνεκη  και 
παντελως  αδιαστατον  συν Κυριω των αξιων μονην τε  και  ιδρυσιν, 
ταυτον ποτ’ αν τη γη φησειε, λογω κινουμενος, και λογου θεραπευτης 
ειναι ποθων; Αλλα νυν γην φασκειν οιμαι, την παγιαν και παντελως 



αμεταθετον απο του καλου της των (888) πραεων ατρεψιας εξιν και 
δυναμιν,  ως  αει  συν  Κυριω  υπαρχουσαν,  και  χαραν  ανεκλειπτον 
εχουσαν,  και  βασιλειας ανεκαθεν ητοιμασμενης επειλημμενην,  και 
της εν ουρανω στασεως τε και  ταξεως ηξιωμενην·  οια δη γην τινα 
μεσην [alter codex, γην, μεσην] του παντος θεσιν απολαβουσαν της 
αρετης τον λογον· καθ’ ον μεσος ευφημιας και δυσφημιας υπαρχων ο 
πραος,  απαθης  διαμενει,  μητε  ταις  ευφημιαις  [επαιρομενος  η 
κενοδοξων]  φυσωμενος,  μητε  ταις  δυσφημιαις  στυγνουμενος 
[λυπουμενος].  Ων  γαρ  ο  λογος  υπαρχει  κατα  φυσιν  ελευθερος, 
αποστησας  την  εφεσιν,  τουτων  διοχλουντων  ταις  προσβολαις  ουκ 
αισθανεται, καταπαυσας εαυτον της περι ταυτας ζαλης, και προς την 
θειαν  και  απρακτον  ελευθεριαν  ολην  της  ψυχης  μεθορμησας  την 
δυναμιν· ης τοις εαυτου μαθηταις ο Κυριος μεταδουναι ποθων, Αρατε, 
φησιν, τον ζυγον μου εφ’ υμας, και μαθετε απ’ εμου, οτι πραος ειμι, 
και ταπεινος τη καρδια· και ευρησεται αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων· 
αναπαυσιν  λεγων,  το  της  θειας  βασιλειας  κρατος,  ως  πασης 
απηλλαγμενην δουλειας τοις αξιοις εμποιουν δεσποτειαν.

Ει  δε  τοις  ταπεινοις  και  πραοις  το  ακαθαιρετον  της  ακηρατου 
βασιλειας διδοται κρατος, τις ουτως ανεραστος και παντη των θειων 
ανορεκτος  αγαθων,  ως  μη  κατ’  ακρον  εφιεσθαι  ταπεινωσεως  και 
πραοτητος,  ινα  γενηται  της  θειας  χαρακτηρ βασιλειας,  ως  εφικτον 
εστιν ανθρωπω, φερων εν εαυτω του φυσει κατ’ ουσιαν ως αληθως 
μεγαλου βασιλεως  Χριστου,  κατα την χαριν  απαραλλακτον την εν 
πνευματι μορφωσιν; εν η, φησιν ο θειος Αποστολος, ουκ εστιν αρρεν 
και θηλυ· τουτεστι, θυμος και επιθυμια· ο μεν τυραννικως εκφερων 
τον  λογισμον,  και  του  νομου  της  φυσεως  εξω  ποιουμενος  την 
διανοιαν· η δε, της μιας και μονης εφετης τε και απαθους αιτιας και 
φυσεως  ποιουμενη  τα  μετ’  αυτην  ερασμιωτερα,  και  δια  τουτο  την 
σαρκα  προτιμοτεραν  τιθεμενη  του  πνευματος·  και  της  νοουμενων 
δοξης  τε  και  λαμπροτητος  επιτερπεστεραν  εργαζομενη  την  των 
φαινομενων  απολαυσιν·  τω  κατ’  αισθησιν  λειω  της  ηδονης, 
απειργουσα  τον  νουν  της  θειας  και  συγγενους  των  νοητων 
αντιληψεως·  αλλ’  η  λογος  μονωτατος,  και  αυτης  εις  ακρον  της 
απαθους μεν,  φυσικης δε ομως του σωματος δι’  αρετης περιουσιαν 
γυμνουμενος στοργης και διαθεσεως, νικωντος τελειως την φυσιν του 
πνευματος,  και  της  ηθικης  πειθοντος  σχολασαι  φιλοσοφιας,  ηνικα 
συγγινεσθαι δεοι τω υπερουσιω λογω δι’ απλης και αμερους θεωριας, 



τον  νουν·  καν  συντελειν  αυτω  πεφυκεν,  εις  ραδιαν  των  χρονικως 
ρεοντων  τομην  και  διαβολον·  ων  διαβαθεντων,  ουκ  ευλογον 
επιβαρεισθαι καθαπερ μηλωτη τω κατ’ ηθος τροπω, τον αποφαθεντα 
τοις αισθητοις ακατασχετον.

Και  δηλοι  τουτο σαφως Ηλιας ο  μεγας,  δι’  ων επραττε τυπικως 
τουτο παραδεικνυς το μυστηριον· (889) την μεν μηλωτην, φημι δε της 
σαρκος  την  νεκρωσιν,  εν  η  το  μεγαλοπρεπες  πεπηγε  της  ηθικης 
κοσμιοτητος, κατα την αρπαγην Ελισσαιω διδους εις συμμαχιαν του 
πνευματος  κατα  πασης  αντικειμενης  δυναμεως,  και  πληγην  της 
αστατου και ρεουσης φυσεως· ης τυπος υπηρχεν ο Ιορδανης, προς το 
μη σχεθηναι  τον  μαθητην  της  προς  την  αγιαν  γην  διαβασεως,  τω 
θολερω  τε  και  ολισθηρω  περικλυσθεντα  της  των  υλικων 
προσπαθειας·  αυτος  δε  χωρων  προς  τον  Θεον  ανετος,  ουδενι  των 
οντων παντελως κατα την σχεσιν κρατουμενος, απλους τε την εφεσιν 
και  την  γνωμην  ασυνθετος,  προς  τον  απλουν  τη  φυσει,  δια  των 
αλληλουχων γενικων αρετων, γνωστικως αλληλαις συνηρημενων, ως 
ιππων  πυρινων  την  ενδημιαν  ποιουμενος.  Εγνω  γαρ  οτι  δει  τω 
Χριστου μαθητη [Fr. alterge Reg. τον Χριστου μαθητην] απογενεσθαι 
τας  ανισους  διαθεσεις,  ων  η  διαφοροτης  ελεγχει  την  αλλοτριωσιν· 
ειπερ  διαχυσιν  μεν  του  περι  καρδιαν  αιματος  το  κατ’  επιθυμιαν 
παθος· αιματος δε ζεσιν, κινουμενον σαφως το θυμικον απεργαζεται· 
και φθασας οια δη ζων εν Χριστω και κινουμενος και ων, εαυτου την 
των ανισων αλλοκοτον [alter codex, και αλλοκοτων] απεθετο γενεσιν· 
μη φερων εν εαυτω καθαπερ αρρεν και θηλυ, τας εναντιας, ως εφην, 
τουτων των παθων διαθεσεις· ινα μη δουλωθη τουτοις ο λογος, ταις 
αυτων αστατοις μεταβολαις αλλοιουμενος,  ω φυσικως το της θειας 
εικονος εγκεκραται σεβας,  πειθον την ψυχην ματαπλασθηναι κατα 
την  γνωμην  προς  την  θειαν  ομοιωσιν,  και  γενεσθαι  της 
συνυφισταμενης  ουσιωδως  τω  Θεω  και  Πατρι  των  ολων  μεγαλης 
βασιλειας,  ως  Πνευματος  αγιου  παμφαες  οικητηριον,  ολην 
δεχομενον, ει  θεμις ειπειν, της θειας φυσεως κατα το δυνατον, την 
εξουσιαν της γνωσεως· καθ’ ην η μεν των χειρονων απογινεσθαι, των 
δε κρειττοντων υφιστασθαι πεφυκε γενεσις, ισα Θεω της ψυχης κατα 
την  χαριν  της  κλησεως  ασυλον  φυλαττουσης  εν  εαυτη  των 
δωρηθεντων  καλων  την  υποστασιν·  καθ’  ην  αει  θελων  Χριστος 
γενναται  μυστικως,  δια  των  σωζομενων  σαρκουμενος·  και  μητερα 
παρθενων απεργαζομενος  την  γεννωσαν ψυχην,  ουκ  εχουσαν,  ινα 



συνελων  ειπω,  κατα  την  σχεσιν,  ωσπερ  αρρεν  και  θηλυ,  τα 
γνωρισματα της υπο φθοραν και γενεσιν φυσεως.

 Ξενιζεσθω  δε  μηδεις,  την  φθοραν  της  γενεσεως  ακουων 
προταττομενην. Απαθως γαρ συν ορθω λογω την των γινομενων και 
απογινομενων φυσιν διασκοπησας, ευρησει σαφως εκ φθορας και εις 
φθοραν την γενεσιν αρχομενην και ληγουσαν· ης τα σημαντικα παθη, 
καθαπερ εφην,  ουκ εχει  Χριστος·  ηγουν ο του Χριστου τε και κατα 
Χριστον βιος τε και λογος· ειπερ ο λεγων εστιν αληθης, Εν γαρ Χριστω 
Ιησου,  ουκ  εστιν  αρρεν  και  θηλυ·  τα  σημεια  δηλαδη,  και  τα  παθη 
δηλων της υπο φθοραν και γενεσιν φυσεως· αλλ’ η μονον θεοειδης 
λογος  γνωσει  θεια,  πεποιωμενος,  και  γνωμης  μοναδικη  κινησις, 
μονην αιρουμενη την αρετην. 

(892)  Ουτε  Ελλην  και  Ιουδαιος,  δι’  ων  της  περι  Θεου  δοξης  ο 
διαφορος  σημαινεται  λογος·  η,  το  γε  μαλλον  αληθεστερον  ειπειν, 
αντικειμενος. Ο μεν [Marg. Ελληνικος λογος] αφρονως εισηγουμενος 
πολυαρχιαν,  και  την  μιαν  αρχην  αντικειμεναις  ενεργειαις  τε  και 
δυναμεσι  καταμεριζων·  και  πλαττομενος  σεβας  πολυθεον,  τω  τε 
πληθει  των  προσκυνουμενων  στασιαζομενον,  και  τω  διαφορω  της 
προσκυνησεως τροπω γελωμενον. Ο δε [Marg. Ιουδαικος λογος] μιαν 
μεν,  στενην  δε  και  ατελη,  και  σχεδον  ανυποστατον,  ως  λογου  και 
ζωης ερημον, προς ισον κακον τω προτερω λογω δια των εναντιων 
εκπιπτων, την αθειαν· ενι περιγραφων προσωπω την μιαν αρχην, και 
ταυτην  διχα  Λογου  και  Πνευματος  υφισταμενην·  η  Λογω  και 
Πνευματι  πεποιωμενην·  μη  συνορων,  οτι  τις  Θεος,  τουτων 
ημοιρημενος·  η  πως  Θεος  μεθεξει  παραπλησιως  τοις  υπο  γενεσιν 
λογικοις ως συμβεβηκοτων τουτων μεμοιραμενος·  ων εν Χριστω το 
παραπαν, ως εφην, ουδεις· αλλα μονος αληθους ευσεβειας λογος, και 
παγιος  μυστικης  θεολογιας  θεσμος,  την  τε  του  προτερου  λογου 
διαστολην  της  θεοτητος  αποπεμπομενος  και  την  του  δευτερου  μη 
παραδεχομενος συστολην·  ινα μη τω φυσικω πληθει  στασιαστικον· 
Ελληνικον γαρ η τω καθ’ υποστασιν ενικω παθητον· Ιουδαικον γαρ, 
ως  Λογου  και  Πνευματος  εστερημενον,  η  Λογω  και  Πνευματι 
πεποιωμενον·  αλλ’  ουκ  ον  νους  και  Λογος  και  Πνευμα  το  θειον 
πρεσβευεται·  και  διδασκων  ημας,  τους  κλησει  χαριτος  κατα πιστιν 
εισπεποιημενους  εις  επιγνωσιν  αληθειας,  μιαν  ειδεναι  θεοτητος 
φυσιν  και  δυναμιν·  ηγουν,  ενα  Θεον  εν  Πατρι  και  Υιω  και  αγιω 
Πνευματι  θεωρουμενον·  οια  δη  μονον  αναιτιον  νουν  ουσιωδως 



υφεστωτα, μονου κατ’ ουσιαν υφεστωτος αναρχου Λογου γεννητορα, 
και  μονης  αιδιου  ζωης  ουσιωδως  υφεστωσης,  ως  Πνευματος  αγιου 
πηγην· εν μοναδι Τριαδα, και εν Τριαδι μοναδα· ουκ αλλην εν αλλη· 
ου γαρ ως εν ουσια τη μοναδι συμβεβηκος εστιν η Τριας· η το εμπαλιν, 
εν  Τριαδι  μονας·  αποιος  γαρ.  Ουδ’  ως  αλλην  και  αλλην·  ου  γαρ 
ετεροτητι φυσεως της Τριαδος η μονας διενηνοχεν απλη τε και μια 
φυσις  τυγχανουσα.  Ουδ’  ως  αλλην  παρ’  αλλην,  ου  γαρ  υφεσει 
δυναμεως διακεκριται της μοναδος η Τριας, η της Τριαδος η μονας· η 
ως  κοινον  τι  και  γενικον  επινοια  μονη  θεωρητον  των  υπ’  αυτο 
μερικων,  παρηλλακται  της  Τριαδος  η  μονας,  ουσια  κυριως 
ανθυπαρκτος ουσα, και δυναμις οντως αυτοσθενης. Ουδ’ ως δι’ αλλης 
αλλην· ου γαρ μεσιτευεται σχεσει το ταυτον παντη και ασχετον, ως 
προς  αιτιον  αιτιατον.  Ουδ’  ως  εξ  αλλης  αλλην·  ου  γαρ  κατα 
παραγωγην  εκ  μοναδος  Τριας,  αγενητος  υπαρχουσα  και 
αυτεκφαντος·  αλλα την αυτην  ως  αληθως μοναδα και  Τριαδα,  και 
λεγομενην και νοουμενην· το μεν, τω κατ’ ουσιαν λογω· (893) το δε, τω 
καθ’ υπαρξιν τροπω· ολην μοναδα την αυτην, μη μεμερισμενην ταις 
υποστασεσι· και ολην Τριαδα την αυτην, τη μοναδι μη συγκεχυμενην· 
ινα μη τω μερισμω το πολυθεον, η τη συγχυσει το αθεον εισκομιζηται· 
απερ φευγων ο κατα Χριστον λαμπρυνεται λογος. Λεγω δε Χριστου 
λογον,  το  καινον κηρυγμα της αληθειας εν ω ουκ εστιν αρρεν και 
θηλυ· φημι δε τα σημεια, και τα παθη της υπο φθοραν και γενεσιν 
φυσεως· ουχ Ελλην και Ιουδαιος, οι περι θεοτητος αντικειμενοι λογοι· 
ου περιτομη και ακροβυστια, αι τουτοις δηλαδη καταλληλοι λατρεια· 
η μεν, δια τα συμβολα του νομου, την φαινομενην κτισιν κακιζουσα, 
και τον κτιστην ως κακων ποιητην διαβαλλουσα· η δε, δια τα παθη 
ταυτην θεοποιουσα, και τω κτιστη επανιστωσα το ποιημα· και προς 
ισον  κακον  αμφω  την  θειαν  υβριν  αλληλαις  συλληγουσαι  [Venet. 
συλλεγουσαι. Fr. συναγουσαι]. Ου βαρβαρος και Σκυθης· τουτεστιν, η 
προς  εαυτην  στασιαστικη  της  μιας  φυσεως  και  γνωμην  διαστασις· 
καθ’ ην ο της αλληλοκτονιας παρα φυσιν τοις ανθρωποις εισεφθαρη 
νομος.  Ουτε  δουλος  και  ελευθερος·  η  της  αυτης  δηλονοτι  παρα 
γνωμην  διαιρεσις  φυσεως·  ατιμον  ποιουμενη  τον  κατα  φυσιν 
ομοτιμον· νομον επικουρον εχουσα, την τυραννουσαν το της εικονος 
αξιωμα, των δεσποζοντων διαθεσιν· Αλλα παντα και εν πασι Χριστος, 
δια  των  υπερ  φυσιν  και  νομον,  την  της  αναρχου  βασιλειας 
δημιουργων  εν  πνευματι  μορφωσιν·  ην,  ως  αποδεδεικται,  πεφυκε 



χαρακτηριζειν,  καρδιας  ταπεινωσις  και  πραοτης·  ων  η  συνοδος 
τελειον τον κατα Χριστον κτιζομενον αποδεικνυσιν ανθρωπον. Πας 
γαρ  ταπεινοφρων,  παντως  και  πραος,  και  πας  πραος,  παντως  και 
ταπεινοφρων·  ταπεινοφρων  μεν,  ως  γνους  εαυτον  εχοντα  το  ειναι 
δεδανεισμενον· πραος δε, ως διαγνους των δοθεισων αυτω κατα φυσιν 
δυναμεων την χρησιν· και τω μεν λογω προς αρετης γενεσιν τουτων 
διδους  την  υπηρεσιαν·  της  αισθησεως  δε  τελειως  την  τουτων 
συστελλων ενεργειαν. Και δια τουτο κατα μεν τον νουν, προς Θεον 
αεικινητος ων·  κατα δε την αισθησιν,  ουδε παντων ομου των προς 
σωμα  λυπηρων  πειραν  λαμβανων  παντελως  κινουμενος,  η  λυπης 
ιχνος εντυπων τη ψυχη,  προς παραλλαγην της εν  αυτη χαροποιου 
διαθεσεως·  ου  γαρ  ηγειται  στερησιν  ηδονης  υπαρχειν,  το  κατ’ 
αισθησιν αλγεινον. Ηδονην γαρ μιαν επισταται, την της ψυχης προς 
τον  λογον  συμβιωσιν,  ης  η  στερησις  κολασις  εστιν  ατελευτητος, 
παντας  φυσικως  περιγραφουσα  τους  αιωνας.  Και  δια  τουτο,  το  τε 
σωμα,  και  παντα  τα  του  σωματος  αφεις,  προς  την  θειαν  φερεται 
συντονος συμβιωσιν·  μιαν ζημιαν ηγουμενος,  καν παντων δεσποζη 
των επι γης, την της προσδοκωμενης κατα χαριν θεωσεως αποτυχιαν.

(896)  Αγνισωμεν  ουν  εαυτους  παντος  μολυσμου  σαρκος  και 
πνευματος, ινα το θειον αγιασωμεν ονομα, ακκιζομενην τοις παθεσιν 
απρεπως  την  επιθυμιαν  κατασβεσαντες·  και  λογω,  ταις  ηδοναις 
ατακτως  επιμαινομενον  τον  θυμον,  καταδησωμεν·  ινα  δια  της 
πραοτητος παραγινομενην υποδεξωμεθα την του Θεου και  Πατρος 
βασιλειαν.  Και  τον  εφεξης  λογον  της  προσευχης  τοις  προτεροις 
αρμοσωμεν, λεγοντες.

Γενηθητω το θελημα σου, ως εν ουρανω, και επι της γης.

Ο  κατα  μονην  την  λογικην  δυναμιν,  επιθυμιας  τε  και  θυμου 
κεχωρισμενην μυστικως προσαγων τω Θεω την λατρειαν, ουτος επι 
γης,  ως  εν  ουρανω  των  αγγελων  αι  ταξεις,  το  θειον  πεπληρωκε 
θελημα·  δια  παντων  τοις  αγγελοις  ομολατρης  γενομενος  και 
ομοδιαιτος,  καθα  που  φησιν  ο  μεγας  Αποστολος,  Ημων  δε  το 
πολιτευμα  εν  ουρανοις  υπαρχει·  παρ’  οις  ουκ  εστιν  επιθυμια,  δι’ 
ηδονης τους νοερους παραλυουσα τονους· ουτε θυμος λυσσων, και το 
συγγενες  ασεμνως  καθυλακτων·  αλλα λογος  μονωτατος,  προς  τον 
πρωτον λογον φυσικως αγων τους λογικους· ω μονω χαιρει Θεος, και 



παρ’ ημων αιτει των αυτου δουλων. Και τουτο δηλοι προς τον μεγαν 
φασκων Δαβιδ·  Τι  γαρ μοι υπαρχει  εν τω ουρανω, και παρα σου τι 
ηθελησα επι της γης; Υπαρχει δε τω Θεω εν ουρανοις προσαγομενον 
παρα των αγιων αγγελων, πλην της λογικης λατρειας ουδεν· ην και 
παρ’  ημων επιζητων, προσευχομενους λεγειν εδιδαξε·  Γενηθητω το 
θελημα σου, ως εν ουρανω, και επι της γης.

Ουκουν κινεισθω και ημων προς την του Θεου ζητησιν ο λογος, 
προς  τε  τον  αυτου  ποθον  η  κατ’  επιθυμιαν  δυναμις,  και  προς  την 
αυτου  φυλακην  αγωνιζεσθω  το  θυμικον·  μαλλον  δε  κυριωτερον 
ειπειν, ο μεν νους τετασθω πας προς Θεον· οιονει τονω τινι τω θυμικω 
τροπω νευρουμενος,  και  ποθω τη κατ’  ακρον εφεσει  της επιθυμιας 
πυρουμενος. Ουτω γαρ τους κατ’ ουρανον αγγελους μιμουμενοι, τω 
Θεω δια παντων λατρευοντες ευρεθησομεθα· την αυτην τοις αγγελοις 
επι της γης πολιτειαν επιδεικνυμενοι· προς ουδεν των μετα Θεον ισως 
εκεινοις  εχοντες  τον  νουν  το  παραπαν  κινουμενον.  Δεξομεθα  γαρ 
κατ’  ευχας  ουτω  πολιτευομενοι,  καθαπερ  αρτον  επιουσιον  τε  και 
ζωτικον εις  αποτροφην των ημετερων ψυχων,  (897)  και  συντηρησιν 
της των χαρισθεντων ημιν αγαθων ευεξιας, τον ειποντα Λογον· Εγω 
ειμι ο αρτος, ο εκ του ουρανου καταβας, και ζωην διδους τω κοσμω· 
αναλογως  ημιν  τοις  τρεφομενοις  δι’  αρετης  και  σοφιας,  παντα 
γινομενον· και δι’ εκαστου των σωζομενων ποικιλως, ως οιδεν αυτος, 
σωματουμενον· ετι κατα τον αιωνα τουτον υπαρχοντες, κατα την του 
ρητου της προσευχης δυναμιν του λεγοντος

Τον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον.

Τουτον γαρ οιμαι δηλουσθαι τον αιωνα δια του σημερον· ως ει τις 
επι  το  σαφεστερον  εκλαβων,  ειποι,  τον  τοπον  της  προσευχης,  Τον 
αρτον ημων, ον καταρχας επ’ αθανασια της φυσεως ητοιμασας, δος 
ημιν σημερον, κατα την παρουσαν ζωην ουσιν της θνητοτητος·  ινα 
νικηση τον θανατον της αμαρτιας, η τροφη του αρτου της ζωης και 
της  επιγνωσεως·  ης  μετοχον  γενεσθαι  τον  πρωτον  ανθρωπον,  η 
παραβασις  της  θειας  εντολης  ου  συνεχωρησεν.  Ως  ειγε  ταυτης 
ενεφορηθη  της  θειας  τροφης,  ουκ  αν  τω  θανατω  της  αμαρτιας 
ηλισκετο.

Πλην  ο  τον  αρτον  τουτον  λαβειν  ευχομενος  τον  επιουσιον,  ου 
παντως ολον δεχεται καθως αυτος ο αρτος εστιν· αλλα καθως αυτος ο 



δεχομενος δυναται. Πασι μεν γαρ εαυτον διδωσι τοις αιτουσιν ο της 
ζωης αρτος, ως φιλανθρωπος, ου κατα το αυτο δε πασιν· αλλα τοις 
μεν  μεγαλα  εργα  πεποιηκοσι,  πλειονως·  τοις  δε  τουτων  ηττοσι, 
ηττονως· εκαστω μεν ουν καθως η κατα νουν αξια δεξασθαι δυναται.

Προς  ταυτην  δε  με  του  παροντος  ρητου  την  εννοιαν  ηγαγεν  ο 
Σωτηρ,  προστασσων  διαρρηδην  τοις  μαθηταις  τροφης  αιθητης 
παντελως μη ποιεισθαι λογον, ειπων, Μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι 
φαγητε, η τι πιητε· μητε τω σωματι υμων τι περιβαλησθε· ταυτα γαρ 
παντα τα εθνη του  κοσμου επιζητουσιν·  αλλα ζητειτε  πρωτον την 
βασιλειαν  του  Θεου,  και  την  δικαιοσυνην  αυτου,  και  ταυτα  παντα 
προστεθησεται  υμιν.  Πως  ουν  διδασκει  προσευχεσθαι,  περι  ων  μη 
ζητειν προλαβων ενετειλατο; δηλον γαρ οτι δια προσευχης αιτειν ου 
προσεταττεν,  απερ δι’  εντολης ζητειν ου παρηνεσε.  Δια προσευχης 
γαρ μονον εστιν αιτητον, το κατ’ εντολην ζητητον. Οπερ ουν ζητειν δι’ 
εντολης ουκ επετραπημεν,  δια προσευχης αιτειν,  τυχον θεμιτον ου 
καθεστηκεν.  Ει  δε  μονην  ζητειν  την  βασιλειαν  του  Θεου,  και  την 
δικαιοσυνην ο Σωτηρ ενετειλατο· ταυτην εικοτως και δια προσευχης 
αιτειν,  τους  των θειων  εφιεμενους  δωρων  ενηγαγεν·  (900)  ινα  των 
φυσει  ζητητων  δια  προσευχης  την  χαριν  επικυρωσας,  την  των 
αιτουντων γνωμην, τω του παρεχομενου την χαριν συναψη θεληματι, 
δι’ ενωσεως σχετικης ταυτο ποιουμενην.

Ει δε και τον εφημερον αρτον, ω συγκρατεισθαι πεφυκεν ημων η 
παρουσα  ζωη,  δια  προσευχης  αιτειν  κελευομεθα,  μη  παρελθωμεν 
τους  ορους  της  προσευχης,  πολλας  ετων  περιοδους  πλεονεκτικως 
περισκοπουντες, και λαθωμεν οντες θνητοι, και σκιας δικην την ζωην 
παροδευουσαν εχοντες· αλλα τον προς ημεραν απεριμεριμνως δια της 
προσευχης  αιτησωμεν  αρτον·  και  δειξωμεν  οτι  φιλοσοφως  κατα 
Χριστον μελετην θανατου τον βιον ποιουμεθα, τη γνωμη φθανοντες 
την  φυσιν,  και  πριν  επιστηναι  τον  θανατον,  της  των  σωματικων 
μεριμνης  την  ψυχην  αποτεμνοντες·  ινα  μη  προσηλωθη  τοις 
φθειρομενοις,  αμειψασα προς την υλην την χρησιν της κατα φυσιν 
εφεσεως,  και  μαθη  πλεονεξιαν  της  των  θειων  αγαθων  περιουσιας 
στερητικην.

Φυγωμεν ουν,  οση δυναμις,  την φιλιαν της υλης,  και την αυτης 
σχεσιν καθαπερ κονιορτον των νοερων ομματων απονιψωμεθα· και 
μονοις αρκεσθωμεν τοις συνιστωσιν, αλλα και τοις ηδονουσιν ημων 
την  παρουσαν  ζωην·  και  υπερ  αυτων  τον  Θεον,  ως  εδιδαχθημεν, 



αξιωσωμεν,  ινα δυνηθωμεν αδουλωτον φυλαξαι  την ψυχην,  μηδενι 
των  ορωμενων  δια  το  σωμα  παντελως  κρατουμενην·  και  του  ζην 
ενεκεν  δειχθωμεν  εσθιοντες,  αλλα  μη  του  εσθιειν  χαριν  ζωντες 
ελεγχθωμεν.  Το  μεν  γαρ  λογικης,  το  δε  της  αλογου  σαφως  ιδιον 
καθεστηκε  φυσεως.  Και  φυλακες  ωμεν της προσευχης  ακριβεις,  δι’ 
αυτων  δεικνυμενοι  των  πραγματων,  οτι  μιας  και  μονης  απριξ 
αντεχομεθα της εν πνευματι ζωης,  και  προς την αυτην κτησιν της 
παρουσης  [Marg.  ζωης  δηλονοτι]  την  χρησιν  ποιουμεθα·  δι’  ην 
τοσουτον  την  ταυτης  στεργομεν  χρησιν,  οσον  αρτω  ταυτην  μονω 
στηριζειν μη παραιτεισθαι, και την αυτης φυσικην ευεξιαν φυλαττειν 
οσον το εφ’ ημιν αδιαφθορον· ουχ ινα ζωμεν, αλλ’ ινα Θεω ζωμεν· 
ψυχης αγγελον το σωμα καθιστωντες λελογισμενον ταις αρεταις, και 
ταυτην  Θεου  κηρυκα  ποιουντες  τη  περι  το  καλον  παγιοτητι 
πεποιωμενην·  και  τουτον  μια  φυσικως  ημερα  πειρικλειοντες  τον 
αρτον· υπερ αυτου μη τολμωντες εις δευτεραν ημεραν δια το δοτηρα 
της  προσευχης  επεκτειναι  την  δεησιν.  Ουτω  γαρ  αν  πραγματικως 
κατα την δυναμιν της προσευχης εαυτους διαθεντες, δυνηθειημεν και 
τοις λειπομενοις καθαρως προσβηναι ρητοις, φασκοντες· 

Και  αφες ημιν τα οφειληματα ημων,  ως και  ημεις  αφιεμεν τοις 
οφειλεταις ημων.

Ο  κατα  την  πρωτην  της  του  προλαβοντος  ρητου  (901)  θεωριας 
επιβολην,  κατα  τον  αιωνα  τουτον,  ου  συμβολον  ειναι  το  σημερον 
εφαμεν,  τον  αφθαρτον  αρτον  της  σοφιας,  ου  καταρχας διετειχισεν 
ημας  η  παραβασις,  δια  προσευχης  επιζητων,  ατε  δη  μιαν  ηδονην 
επισταμενος την των θειων επιτυχιαν, ης δοτηρ μεν κατα φυσιν εστιν 
ο Θεος· φυλαξ δε κατα θελησιν η του λαβοντος προαιρεσις· και μιαν 
οδυνην  ειδως,  την  τουτων  αποτυχιαν,  ης  υποβολευς  μεν  εστιν  ο 
διαβολος·  αυτουργος  δε,  πας  ο  των  θειων  δι’  ατονιαν  γνωμης 
αποκαμνομενος [Ven. et Fr. αποκναιομενος]· μη φυλαττων το τιμιον 
γνωμης  διαθεσεσι  στεργομενον·  προς  ουδεν  εχων  των  ορωμενων 
ρεπουσαν το συνολον την προαιρεσιν, και δια τουτο τοις σωματικως 
αυτω  συμβαινουσι  λυπηροις  ουχ  υπαγομενος·  ουτος  ως  αληθως, 
απαθως αφιησι τοις εις αυτον αμαρτανωσιν· οτι μηδε το κατ’ εφεσιν 
αυτω  σπουδαζομενον  δυναται  τις  το  παραπαν  χειρουσθαι  καλον, 
αναλωτον  κατα  φυσιν  υπαρχειν  πεπιστευμενον.  Και  τω  Θεω 
καθιστησιν εαυτον αρετης εξεμπλαριον, ει  τουτο θεμις ειπειν, προς 



μιμησιν  εαυτου  τον  αμιμητον  ελθειν  εγκελευομενος,  λεγων·  Αφες 
ημιν  τα  οφειληματα  ημων,  ως  και  ημεις  αφιεμεν  τοις  οφειλεταις 
ημων· και οιος αυτος γεγονε τοις πελας, οι γενεσθαι παρακαλων τον 
Θεον.  Ει  γαρ  ως  αυτος  αφηκε  τα  οφειληματα  τοις  εις  αυτον 
ημαρτηκοσι,  βουλεται  και  αυτω  αφεθηναι  παρα  Θεου,  δηλονοτι 
ωσπερ ο Θεος απαθως αφιησιν οις αφιησιν, ουτως και αυτος απαθης 
επι  τοις  συμβαινουσι  διαμενων,  αφιησι  τοις  πλημμελησασι·  μη 
συγχωρων  μνημη  [Fr.  μνημην]  τινι  των  φθασαντων  λυπηρων 
τυπουσθαι τον νουν, ινα μη τεμνων τη γνωμη την φυσιν ελεγχηται, 
προς  τινα  των  ανθρωπων  διεστηκως,  ανθρωπος  ων.  Ουτω  γαρ  αν 
ενωθεισης της γνωμης τω λογω της φυσεως,  η του Θεου προς την 
φυσιν καταλλαγη γινεσθαι πεφυκεν, οτι μητε δυνατον ετερως κατα 
την  γνωμην  προς  εαυτην  στασιαζουσαν  την  φυσιν,  την  θειαν  και 
ανεκλαλητον  υποδεξασθαι  συγκαταβασιν.  Και  τυχον  δια  τουτο 
προτερον ημας βουλεται τας προς αλληλους ποιεισθαι καταλλαγας ο 
Θεος, ουχ ινα παρ’ ημων μαθη καταλλατεσθαι τοις αμαρτανουσι, και 
των πολλων συγχωρειν και φοβερων εγκληματων την εκτισιν, αλλ’ 
ινα  ημας  καθαρη  παθων,  και  δειξη  συμβαινουσαν  τη  σχεσει  της 
χαριτος  την  των  συγχωρουμενων  διαθεσιν.  Σαφως  δε  καθεστηκε 
δηλον οτι της γνωμης ενωθεισης τω λογω της φυσεως, αστασιαστος 
εσται προς τον Θεον η των τουτο κατωρθωκοτων προαιρεσις·  ειπερ 
ουδεν πεφυκεν ενθεωρεισθαι παραλογον τω λογω της φυσεως, ος και 
νομος  εστι  φυσικος  τε  και  θειος,  οταν  καθ’  εαυτον  ενεργουμενην 
λαβη της γνωμης την κινησιν.  Ει  δε  παραλογον ουδεν εστιν εν  τω 
λογω  της  φυσεως,  συμβαινουσαν  εξει  δια  παντων  τω  Θεω  την 
ενεργειαν· ητις εστι [Fr. ητις εσται] διαθεσις εμπρακτος, τη χαριτι του 
φυσει καλου προς αρετης γενεσιν πεποιωμενη.

(904)  Ουτω  μεν  ουν,  ο  τον  γνωστικον  αρτον  αιτων  διακειται 
προσευχομενος,  μεθ’  ον  κακεινος  ο  μονον  τον  εφημερον  αρτον 
επιζητων  δια  την  βιαν  της  φυσεως,  κατα  τον  αυτον  διατεθησεται 
τροπον· αφεις τοις οφειλεταις τα οφειληματα, οια δη γνους, οτι κατα 
φυσιν  υπαρχει  θνητος,  και  λοιπον  καθ’  εκαστην  ημεραν  δια  την 
αδηλιαν το φυσει πεφυκος εκδεχομενος, προλαμβανει την φυσιν κατα 
την γνωμην· αυθαιρετος νεκρος προς τον κοσμον γινομενος, κατα το 
φασκον  λογιον,  οτι  Ενεκεν  σου  θανατουμεθα  ολην  την  ημεραν· 
ελογισθημεν ως προβατα σφαγης· και δια τουτο σπενδομενος απασιν, 
ινα μηδεν εαυτω συνεπικομιζηται γνωρισμα της μοχθηριας του νυν 



αιωνος,  προς  την  αγηρω  ζωην  μεθισταμενος·  και  λαβη  παρα  του 
κριτου  και  Σωτηρος  των  ολων,  ων  ενταυθα  προκεχρηκε  την  ισην 
αντιδοσιν.  Αναγκαια  γαρ  αμφοτεροις  προς  την  σφων  αυτων 
λυσιτελειαν καθεστηκεν η καθαρα προς τους λελυπηκοτας διαθεσις· 
παντων μεν ενεκεν, ουχ ηνικα δε δια των λειπομενων ρητων δυναμιν, 
τουτον εχουσαν τον τροπον.

Και  μη  εισενεγκης  εις  πειρασμον,  αλλα  ρυσαι  ημας  απο  του 
πονηρου.

Δηλοι  γαρ εν  τουτοις  ο  λογος,  ως  μη συγχωρησας τελειως  τοις 
πταιουσι,  και  καθαραν  λυπης  παραστησας  τω  Θεω  την  καρδιαν, 
λελαμπρυσμενην τω φωτι της προς τον πελας καταλλαγης, της των 
ηυγμενων  καλων  αποτευξεται  χαριτος·  και  τω  πειρασμω,  και  τω 
πονηρω  κατα  δικαιαν  εκδοθησεται  κρισιν·  ινα  μαθη  καθαιρεσθαι 
πλημμελων,  τας  κατ’  αλλων  εαυτου  μομφας  αφαιρουμενος. 
Πειρασμον  δε  λεγει  νυν  τον  της  αμαρτιας  νομον·  ον  ουκ  εχων  ο 
πρωτος  ανθρωπος  ηλθεν  εις  γενεσιν·  πονηρον  δε,  τον  τουτον 
εμφυραντα  τη  φυσει  των  ανθρωπων  διαβολον,  και  πεισαντα  δι’ 
απατης  τον  ανθρωπον,  απο  του  συγκεχωρημενου  προς  το 
κεκωλυμενον  της  ψυχης  μετενεγκαι  την  εφεσιν,  και  προς  την  της 
θειας εντολης τραπηναι παραβασιν· ης εργον γεγονεν η της δοθεισης 
κατα χαριν αφθαρσιας αποθεσις.

Η παλιν,  πειρασμον μεν φησι  την της  ψυχης  εκουσιον προς  τα 
παθη  της  σαρκος  συνδιαθεσιν·  πονηρον  δε,  τον  κατ’  ενεργειαν 
συμπληρωτικον  της  εμπαθους  διαθεσεως  τροπον·  ων  ουδενος  ο 
δικαιος  εξειρειται  κριτης,  τον  μη  τοις  οφειλεταις  αφιεντα  τα 
οφειληματα· καν τουτο ψιλως δα της προσευχης εξαιτηται· αλλα και 
τω νομω της αμαρτιας συγχωρει μολυνεσθαι τον τοιουτον, και υπο 
του  πονηρου  κυριευεσθαι  τον  σκληρον  και  αποτομον  την  γνωμην 
εγκαταλιμπανει·  οια  δη  τα  παθη  της  ατιμιας  ων  σπορευς  εστιν  ο 
διαβολος, προτετιμηκοτα της φυσεως, ης εστι δημιουργος ο Θεος. Και 
μην  και  προς  τα  παθη  της  σαρκος  εκουσιως  συνδιατιθεμενον  ου 
κωλυει, και του κατ’ ενεργειαν συμπληρωτικου τροπου (905) της κατ’ 
αυτα διαθεσεως ου λυτρουται· οτι παθων ανυποστατων ηττονα την 
φυσιν ηγησαμενος, τη περι ταυτα σπουδη, τον ταυτης λογον ηγνοησε· 
καθ’ ον εδει κινηθεντα γνωναι τις μεν φυσεως νομος, τις δε παθων η 



καθ’  αιρεσιν  γνωμικως,  αλλ’  ου  φυσικως  επισυμβαινουσα  κατεστη 
τυραννις· και τον μεν περιποιησασθαι ταις φυσικαις συντηρουμενον 
ενεργειαις,  την  δε  της  γνωμης  απελασαι  μακραν,  και  τω  λογω 
διατηρησαι την φυσιν, εφ’ εαυτης εστωσαν καθαραν και αμωμητον 
[αμωμον],  χωρις  μισους  και  διαστασεως·  και  τη  φυσει  παλιν 
καταστησαι την γνωμην συνεμπορον, μηδεν παντελως επιφερομενην, 
ων ο της φυσεως ουκ επιδιδωσι λογος· και δια τουτο μισος απαν, και 
πασαν του κατα φυσιν συγγενους αποστησαι διαστασιν, ινα ταυτην 
λεγων την προσευχην εισακουηται, και διπλην ανθ’ απλης παρα του 
Θεου  δεχηται  χαριν,  την  τε  των  φθασαντων  πλημμεληματων 
συγχωρησιν, και την επι τοις μελλουσι σκεπην και λυτρωσιν· εις τε 
πειρασμον ελθειν μη συγχωρουμενος, και τω πονηρω δουλωθηναι μη 
αφιεμενος, υπερ ενος, του τοις πελας ετοιμως αφιεναι τα οφειληματα.

Τοιγαρουν  και  ημεις,  ινα  μικρον  αναποδιζων  επιτομως  επελθω 
των  ειρημενων  την  δυναμιν,  ειπερ  του  πονηρου  ρυσθηναι,  και  εις 
πειρασμον  εισελθειν  ου  βουλομεθα,  πιστευσωμεν  τω  Θεω,  και 
αφωμεν  τα  οφειληματα  τοις  οφειλεταις  ημων·  Εαν  γαρ  φησι,  μη 
αφητε τοις ανθρωποις τα αμαρτηματα αυτων, ουτε ο Πατηρ υμων ο 
ουρανιος  αφησει  υμιν·  ινα  μη  μονον  αφεσιν  λαβωμεν  ων 
πεπλημμεληκαμεν, αλλα και τον νομον νικησωμεν της αμαρτιας, εις 
την αυτου πειραν εισελθειν  ουκ εγκαταλειπομενοι·  και  τον  τουτου 
γεννητορα  πονηρον  πατησωμεν  οφιν,  αφ’  ου  ρυσθηναι 
παρακαλουμεν·  στρατηγουντος  ημιν  του  τον  κοσμον  νικησαντος 
Χριστου, και τοις νομοις των εντολων καθοπλιζοντος, και νομιμως τη 
των παθων αποθεσει, προς εαυτην δι’ αγαπης την φυσιν συνδεοντος· 
και  προς  εαυτον  αρτον  οντα  ζωης,  σοφιας  τε  και  γνωσεως  και 
δικαιοσυνης, κινουντος ημων ακορεστως την ορεξιν· και τη πληρωσει 
του Πατρικου θεληματος τοις αγγελοις ομολατρας ημας καθιστωντος, 
τη  κατα  τον  βιον  αγωγη  την  επουρανιον  ευμιμητως  εμφαινοντας 
ευαρεστησιν· κακειθεν παλιν επι την ακροτατην των θειων αναβασιν 
προς τον Πατερα των φωτων εναγοντος,  και θειας απεργαζομενου 
φυσεως κοινωνους,  τη κατα χαριν μεθεξει  του Πνευματος,  καθ’ ην 
τεκνα Θεου χρηματισωμεν, αυτον τον [marg. Fr. Ακουε, Νειλε] ταυτης 
αυτουργον της χαριτος, και κατα φυσιν του Πατρος Υιον, ολον ολοι 
διχα περιγραφης αχραντως περικομιζοντες· εξ ου, και δι’ ου, και εν ω 
το ειναι τε και κινεισθαι, και ζην εχομεν τε και εξομεν.



Προς τουτο δε της θεωσεως το μυστηριον βλεπων ημιν εστω της 
προσευχης ο σκοπος, ινα γνωμεν, (908) ανθ’ οιων, οιους ημας η δια 
σαρκος κενωσις του Μονογενους απειργασατο· και ποθεν, που, τους 
το κατωτατον του παντος ειληφοτας χωριον,  εις  οπερ  ημας το της 
αμαρτιας  βαρος  κατεωσε,  δυναμει  φιλανθρωπου χειρος  ανεβιβασε· 
και πλεον αγαπησωμεν τον ταυτην ουτω σοφως ημιν την σωτηριαν 
ετοιμασαμενον·  και  δι’  ων  πραττομεν,  δειξωμεν  την  προσευχην 
πληρουμενην,  και  τον  αληθως  κατα χαριν  Πατερα  Θεον  φανωμεν 
κηρυττοντες· αλλα μη δια των παθων της ατιμιας, το αει τυραννικως 
δεσποζειν  επιχειρουντα  της  φυσεως  πονηρον,  εχοντες  του  βιου 
πατερα σαφως αποδειχθωμεν, και λαθωμεν ζωης αντικαταλλατοντες 
θανατον· επειδηπερ των προσοντων εκατερος [marg. ο Θεος δηλονοτι, 
και  ο  διαβολος]  τοις  προσχωρουσι  ποιεισθαι  μεταδοσιν  πεφυκεν·  ο 
μεν, αιδιον ζωην τοις αγαπωσιν αυτον χορηγων· ο δε, θανατον τη των 
εκουσιων υποβολη πειρασμων τοις εγγιζουσιν εμποιων.

Διττος  γαρ  κατα  την  Γραφην  των  πειρασμων  ο  τροπος·  ο  μεν, 
ηδονικος, ο δε, οδυνηρος· και ο μεν προαιρετικος, ο δε απροαιρετος. 
Και  ο  μεν  της  αμαρτιας  γεννητωρ,  εις  ον  εισελθειν,  κατα  την  του 
Κυριου  διδαχην,  απευχεσθαι  προσεταγημεν,  φασκοντος·  Και  μη 
εισενεγκης  ημας  εις  πειρασμον.  Και,  Γρηγορειτε,  και  προσευχεσθε, 
ινα μη εισελθητε εις πειρασμον· ο δε, της αμαρτιας τιμωρος, ακουσιοις 
πονων  επιφοραις  την  φιλαμαρτημονα  κολαζων  διαθεσιν·  ον  ει  τις 
υπομεινη,  και  μαλιστα κακιας ηλοις  ουκ εμπεπαρμενος,  ακουσεται 
του μεγαλου διαρρηδην βοωντος Ιακωβου· Πασαν χαραν ηγησασθε, 
αδελφοι μου, οταν πειρασμοις περιπεσητε ποικιλοις, οτι το δοκιμιον 
υμων της πιστεως υπομονην κατεργαζεται· η δε υπομονη, δοκιμην· η 
δε δοκιμη, εργον τελειον εχετω. Αμφοτερους δε τους πειρασμους, τον 
εκουσιον τε και τον ακουσιον, περιεπει κακουργως ο πονηρος· το μεν, 
σπειρων και διερεθιζων την ψυχην ηδοναις σωματος, αποστησαι της 
θειας αγαπης την εφεσιν μηχανωμενος· τον δε σοφιστικως εξαιτειται, 
δι’  οδυνης φθειραι  την φυσιν βουλομενος,  ινα βιασηται την ψυχην, 
ατονια  πονων  καταβληθεισαν,  προς  την  του  κτισαντος  διαβολην 
κινησαι τους λογισμους.

Αλλ’  επεγνωκοτες  ημεις  του  πονηρου  τα  νοηματα,  τον  μεν 
εκουσιον  απευξωμεθα  πειρασμον,  ινα  μη  της  θειας  αγαπης  την 
εφεσιν  αποστησωμεν·  τον  δε  ακουσιον  επερχομενον  συγχωρησει 
Θεου  γενναιως  υπομεινωμεν,  ινα  φανωμεν  προτετιμηκοτες  της 



φυσεως,  τον  κτιστην  της  φυσεως.  Γενοιτο  δε  παντας  ημας 
επικαλουμενους το ονομα του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, των τε νυν 
ηδεων  του  πονηρου  λυτρωθηναι,  τη  μεθεξει  της  κατ’  ειδος  των 
μελλοντων  (909)  αγαθων  υποστασεως,  εποφθεισης  ημιν  εν  αυτω 
Χριστω  τω  Κυριω  ημων,  τω  μονω  συν  Πατρι  και  αγιω  πνευματι 
δοξαζομενω παρα πασης της κτισεως. Αμην.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Fr. Ταυτον επι Θεου βουλη και βουλησις.
β΄.  Επαινου,  φησι,  και  ψογου  κατα  φυσιν  υπαρχων  ο  λογος 

ελευθερος, απαθη ποιει τον μονον λογω ζην προαιρουμενον· χωριζειν 
πειθων των φθοροποιων της ψυχης την επιθυμιαν· ης απογενομενης 
των υλικων, ουτε των επαινουντων, ουτε των ψεγοντων ως πασχων, ο 
καθ’ εξιν πραος αισθανεται.

γ΄. Ven. et. Fr. Ανισους διαθεσεις λεγει, τας προς εαυτας την ψυχην 
μορφουσας, του τε θυμου και της επιθυμιας κινησεις· ων ελευθερον 
ειναι δει τον Χριστου μαθητην· μητε χυσει του περι καρδιαν αιματος 
προς ηδονας ολισθαινοντα, μητε ζεσει του περι καρδιαν αιματος προς 
οργας εκμαινομενον.

δ΄.  Fr.  Λογων  δηλονοτι  Ελληνικου  και  Ιουδαικου·  ων  εν  Χριστω 
παντελως ουδεις. Επισης γαρ της πολυαρχιας, και της ενι προσωπω 
περιγραφομενης μοναρχιας, ο του Χριστου καθαρευει λογος.

ε΄. Fr. Ου γαρ κατα γεννησιν, η προοδον, ητοι εκφανσιν.
στ΄. Fr. Πως τις δυναται αφιεναι τοις οφειλεταις τα οφειληματα; 
ζ΄.  Fr.  Ταις  των  ψυχων  ημων  διαθεσεσιν  η  θεια  δεοντως 

εφαρμοζεται  δικαιοσυνη,  τοιαυτη  ημιν  γινομενη,  οιους  αλληλοις 
εαυτους πεποιημεθα· και τοιουτον ημιν αυτοις τον Θεον καθιστωσα, 
οιους φθασαντες τους ομοιοπαθεσιν εαυτους διεθηκαμεν.

η΄.  Ο  της  φυσεως  λογος,  φησι,  και  νομος  γινεται  φυσεως, 
λαμβανων συμφωνουσαν την γνωμην εις ενεργειαν των κατα φυσιν 
δυναμεων.

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ 
Κατα πευσιν και αποκρισιν (912) 

ΑΔΕΛΦΟΣ, Ο ΓΕΡΩΝ. (912)



α΄.  Αδελφος  ηρωτησεν  γεροντα,  λεγων·  Παρακαλω  σε,  Πατερ, 
ειπειν μοι, τις ο σκοπος ουν της του Κυριου ενανθρωπησεως; Και ο 
γερων αποκριθεις  ειπε·  Θαυμαζω σε,  Αδελφε,  οτι  καθ’  ημεραν του 
συμβολου ακουων της πιστεως,  περι  τουτου με ερωτας.  Πλην λεγω 
σοι,  οτι  ο  σκοπος  της  του  Κυριου  ενανθρωπησεως,  η  ημετερα  ην 
σωτηρια.  Και  ο  Αδελφος  ειπε·  Πως  λεγεις,  Πατερ;  Και  απεκριθη  ο 
γερων· Επειδη γαρ ο ανθρωπος απ’ αρχης γεγονως υπο του Θεου, και 
εν  τω  παραδεισω  τεθεις,  την  εντολην  παραβας,  τη  φθορα  και  τω 
θανατω υπεπεσεν·  ειτα  τη  ποικιλη  του  Θεου προνοια  κατα πασαν 
γενεαν και γενεαν κυβερνωμενος, επεμενεν επι το χειρον προκοπτων, 
υπο των ποικιλων της σαρκος παθηματων αγομενος τω απελπισμω 
της  ζωης·  τουτου  χαριν  ο  μονογενης  του  Θεου  Υιος,  ο  προαιωνιος 
Λογος ο εκ του Θεου και Πατρος, η πηγη της ζωης και της αθανασιας, 
επεφανεν  ημιν  τοις  εν  σκοτει  και  σκια  θανατου  καθημενοις· 
σαρκωθεις  εκ  Πνευματος  αγιου,  και  της  αγιας  Παρθενου·  και 
πολιτειαν ημιν θεοειδους ζωης επεδειξε· και εντολας αγιας δεδωκως, 
και  βασιλειαν  ουρανων  επαγγειλαμενος  τοις  κατ’  αυτας 
πολιτευομενοις, και κολασιν αιωνιον τοις παραβαινουσιν απειλησας· 
και παθων το σωτηριον παθος, και εκ νεκρων αναστας, την ελπιδα 
της αναστασεως και της αιωνιου ζωης εδωρησατο ημιν [Fr. altergue M. 
ημιν  εχαρισατο]  το  κατακριμα  δι’  υπακοης  λυσας  της  προγονικης 
αμαρτιας·  και  το  κρατος  του  θανατου  θανατω  καταργησας·  ινα, 
ωσπερ εν τω Αδαμ παντες αποθνησκουσιν,  ουτως εν αυτω παντες 
ζωοποιηθησονται· και εις ουρανους ανελθων, και εν δεξια του Πατρος 
καθεσθεις, το Πνευμα το αγιον κατεπεμψεν εις αρραβωνα της ζωης· 
και  εις  φωτισμον  και  αγιασμον  των  ημετερων  ψυχων·  και  εις 
βοηθειαν  των  αγωνιζομενων  (913)  υπερ  της  εαυτων  σωτηριας 
φυλαξαι  τας  εντολας  αυτου.  Ουτος  ην  ο  σκοπος  της  του  Κυριου 
ενανθρωπησεως, ως εν συντομω ειπειν.

β΄. Και ο Αδελφος ειπε· Ποιας ουν εντολας οφειλω ποιησαι, Πατερ, 
ινα  δι’  αυτων  σωθω,  ηθελον  συντομως  ακουσαι.  Και  απεκριθη  ο 
γερων·  Αυτος  ο  Κυριος  ειπε  μετα  την  αναστασιν  τοις  αποστολοις· 
πορευθεντες, μαθητευσατε παντα τα εθνη· βαπτιζοντες αυτους εις το 
ονομα  του  Πατρος  και  του  Υιου  και  του  αγιου  Πνευματος· 
διδασκοντες αυτους τηρειν  παντα οσα ενετειλαμην υμιν.  Ωστε ουν 
οσα  ενετειλατο  δει  τηρειν,  παντα  ανθρωπον  βαπτισθεντα  εις  το 
ονομα  της  ζωοποιου  και  θεαρχικης  Τριαδος.  Τουτου  γαρ  χαριν  τη 



ορθη πιστει ο Κυριος την πασων των εντολων συνεζευξεν τηρησιν· ως 
ειδως,  οτι  αμηχανον  την  μιαν  διαζευχθεισαν  της  μιας  σωζειν  τον 
ανθρωπον. Δια τουτο και ο Δαβιδ την ορθην πιστιν εχων, προς τον 
Θεον ελεγε· Προς πασας τας εντολας σου κατωρθουμην· πασαν οδον 
αδικον εμισησα. Κατα γαρ πασης οδου αδικου, πασαι ημιν αι εντολαι 
υπο  του  Κυριου  δεδωρηνται·  και  εαν  παραλειφθη  μια,  την 
αντικειμενην αυτη οδον της κακιας αντεισαγει παντως.

γ΄.  Και  ειπεν  ο  Αδελφος·  Και  τις  δυναται,  Πατερ,  [πασας  τας 
εντολας,  τοσαυτας  γε  ουσας,  ποιειν;  Εφη  ο  γερων·  Ο  τον  Κυριον 
εκμιμουμενος,  και  κατ’  ιχνος  αυτω  επακολουθων.  Και  ειπεν  ο 
Αδελφος· Και τις δυναται] τον Κυριον μιμησασθαι; ο γαρ Κυριος ην 
Θεος, ει και ανθρωπος γεγονεν· εγω δε ανθρωπος ειμι αμαρτωλος, και 
μυριοις  παθεσι  δεδουλωμενος·  πως  ουν  δυναμαι  τον  Κυριον 
μιμησασθαι;  Και  απεκριθη  ο  γερων·  Των  τη  υλη  του  κοσμου 
δεδουλωμενων,  ουδεις  δυναται  τον  Κυριον  μιμησασθαι·  οι  δε 
δυναμενοι λεγειν·  Ιδου ημεις αφηκαμεν παντα, και ηκολουθησαμεν 
σοι·  εκεινοι λαμβανουσι δυναμιν του τε μιμησασθαι αυτον,  και του 
προς  πασας  τας  εντολας  αυτου  κατορθωσαι.  Και  φησιν  Αδελφος· 
Ποιαν  δυναμιν;  απεκριθη  ο  γερων·  Αυτου  ακουσον  λεγοντος·  Ιδου 
δεδωκα υμιν  εξουσιαν  πατειν  επανω οφεων και  σκορπιων,  και  επι 
πασαν δυναμιν του εχθρου· και ουδεν υμας ου μη αδικησει.

δ΄. Ταυτην την δυναμιν και την εξουσιαν λαβων ο Παυλος, ελεγε· 
Μιμηται μου γινεσθε, καθως καγω Χριστου. Και παλιν· Ουκ εστι νυν 
κατακριμα τοις εν Χριστω Ιησου, μη κατα σαρκα περιπατουσιν, αλλα 
και πνευμα. Και παλιν· Οι δε του Χριστου, την σαρκα εσταυρωσαν συν 
τοις παθημασι και ταις ειθυμιαις. Και παλιν· Εμοι κοσμος εσταυρωται, 
καγω τω κοσμω.

ε΄. Περι ταυτης της εξουσιας και βοηθειας προφητευων ο Δαβιδ, 
ελεγε· Ο κατοικων εν βοηθεια του Υψιστου, εν σκεπη του Θεου του 
ουρανου  αυλισθησεται.Ερει  τω  Κυριω·  Αντιληπτωρ  μου  ει,  και 
καταφυγη μου, Θεος μου, και ελπιω επ’ αυτον. (916) Και μετ’ ολιγα· 
Επι  ασπιδα  και  βασιλισκον  επιβηση,  και  καταπατησεις  λεοντα  και 
δρακοντα·  οτι  τοις  αγγελοις  αυτου  εντελειται  περι  σου,  του 
διαφυλαξαι σε εν πασαις ταις οδοις σου. Οι δε τη σαρκι προσκειμενοι, 
και την υλην αγαπωντες του κοσμου, ακουε ποια παρ’ [Alt. ακουσον 
τι παρ’ . Fr. ακουε οια] αυτου ακουουσιν· Ο φιλων πατερα η μητερα 
υπερ εμε, ουκ εστι μου αξιος. Και μετ’ ολιγα· Και ος ου λαμβανει τον 



σταυρον αυτου και  ακολουθει  οπισω μου,  ουκ εστι  μου αξιος.  Και, 
Οστις ουκ αποτασσεται πασι τοις υπαρχουσιν αυτω, ου δυναται μου 
ειναι μαθητης.Ο ουν θελων γενεσθαι αυτου μαθητης, και αξιος αυτου 
ευρεθηναι· και δυναμιν παρ’ αυτου λαβειν κατα των πνευματων της 
πονηριας,  χωριζει  εαυτον  πασης  σαρκικης  σχεσεως·  και  γυμνοι 
εαυτον πασης υλικης προσπαθειας·  και  ουτως προς τους αορατους 
εχθρους  υπερ  των  εντολων  αυτου  αγωνιζεται·  ως  αυτος  ο  Κυριος 
εαυτον τυπον ημιν παρεσχεν, εν τε τη ερημω υπο του αρχηγου αυτων 
πειραζομενος·  και  εν  τη  οικουμενη  ελθων,  υπο  των  υπ’  αυτου 
ενεργουμενων.

στ΄. Και ο Αδελφος ειπεν· Αλλα πολλαι εισι, Πατερ, αι του Κυριου 
εντολαι·  και  τις  δυναται  πασας  εχειν  κατα  νουν,  ινα  υπερ  πασων 
αγωνισηται;  εγω δε  μαλιστα,  ολιγονους  υπαρχων;  συντομον λογον 
ηθελον  ακουσαι,  ινα  αυτον  κρατων,  δι’  αυτου  εσωζομην.  Και 
απεκριθη  ο  γερων·  Ει  και  πολλαι  εισιν,  Αδελφε,  αλλ’  ενι  λογω 
ανακεφαλαιουνται, εν τω, Αγαπησεις Κυριον τον Θεον σου εξ ολης 
της ισχυος σου και εξ ολης της διανοιας σου· και τον πλησιον σου ως 
εαυτον. Και ο αγωνιζομενος τουτον κρατειν τον λογον, πασας ομου 
τας  εντολας  κατορθοι.  Ου  δυναται  δε  τις  μη  χωρισας  εαυτον,  ως 
προειρηται,  της  των υλικων προσπαθειας,  ουτε  τον Θεον,  ουτε  τον 
πλησιον αγαπησαι γνησιως· επειδη ομου τη υλη προσκεισθαι, και τον 
Θεον αγαπησαι, αμηχανον. Και τουτο εστιν ο λεγει ο Κυριος· ουδεις 
δυναται Θεω δουλευειν και μαμωνα. Οσον γαρ ο νους ημων των του 
κοσμου  αντεχεται  πραγματων,  δεδουλωται  αυτοις,  και  καταφρονει 
την εντολην του Θεου παραβαινων.

ζ΄.  Και ο Αδελφος ειπε·  Ποιων πραγματων λεγεις,  Πατερ;  Και ο 
γερων απεκριθη· Βρωματων, χρηματων, κτηματων, δοξης, συγγενων, 
και των εξης.  Και ο Αδελφος ειπεν·  Ειπε,  Πατερ,  ουχι ο Θεος αυτα 
εκτισε, και τοις ανθρωποις εις χρησιν δεδωκε; και πως κελευει αυτων 
μη αντεχεσθαι [alt.  απτεσθαι];  Και  απεκριθη ο  γερων·  Δηλον οτι  ο 
Θεος αυτα εκτισε, και δεδωκεν εις χρησιν τοις ανθρωποις. Και, καλα 
παντα τα υπο του Θεου γεγονοτα, ινα καλως αυτοις χρησαμενοι, τω 
Θεω ευαρεστησωμεν· αλλ’ ημεις ασθενεις οντες, και υλικοι τη διανοια 
[αλλ. την διανοιαν], προετιμησαμεν τα υλικα της εντολης της αγαπης· 
(917) και αυτων αντεχομενοι, τοις ανθρωποις μαχομεθα· δεον παντων 
των  ορωμενων,  και  αυτου  του  σωματος,  την  παντος  ανθρωπου 
προτιμησαι αγαπην· ητις εστιν γνωρισμα της εις Θεον αγαπης, καθως 



αυτος ο Κυριος εν Ευαγγελιοις δεικνυσιν· Ο αγαπων εμε, φησι, τας 
εντολας μου τηρησει.  Και τις εστιν η εντολη ην τηρησαντες,  αυτον 
αγαπησωμεν,  αυτου ακουσον,  λεγοντος·  Αυτη δε  εστιν  η  εντολη η 
εμη, ινα αγαπατε αλληλους· Ορας οτι η αλληλων αγαπη, την εις Θεον 
αγαπην  συνιστησιν,  ητις  εστι  πληρωμα  πασης  Θεου  εντολης;  Δια 
τουτο ουν κελευει αυτων μη αντεχεσθαι· αλλα και αποταξασθαι πασι 
τοις  υπαρχουσιν  αυτω,  παντα  τον  αυτω  μαθητευειν  επιθυμητικως 
εχοντα.

η΄. Και ο Αδελφος ειπεν· Επειδη ειπες, Πατερ, οτι δεον παντων των 
ορωμενων, και αυτου του σωματος, την παντος ανθρωπου προτιμησαι 
αγαπην,  πως  δυναμαι  τον  μισουντα  με  και  αποστρεφομενον 
αγαπησαι;  Ει  δε  και  φθονει  μοι,  και  λοιδοριαις  κατατοξευει,  και 
δολους κατασκευαζει, και επιβουλευειν επιχειρει, πως δυναμαι αυτον 
αγαπησαι;  Φυσει μοι,  Πατερ,  φαινεται τουτο αδυνατον, του παθους 
της  λυπης  φυσικως τον  λυπησαντα αποστρεφεσθαι  αναγκαζοντος. 
Και απεκριθη ο γερων· Επι μεν των ερπετων και των θηριων των υπο 
φυσεως  αγομενων,  τω  οντι  αδυνατον  μη  παντως  αμυνασθαι  οσον 
δυναται το καταπονουν· επι δε των κατ’ εικονα Θεου κτισθεντων, και 
λογω αγομενων· και γνωσεως Θεου καταξιωθεντων, και νομον παρ’ 
αυτου δεξαμενων, δυνατον τους λυπουντας μη αποστρεφεσθαι,  και 
τους  μισουντας  αγαπαν.  Διο  και  ο  Κυριος,  Αγαπατε,  λεγων,  τους 
εχθρους υμων· καλως ποιειτε, τοις μισουσιν υμας, και τα εξης, ουχ ως 
αδυνατα εντελλεται, αλλ’ ως δυνατα δηλονοτι· επει ουκ αν εκολασε 
τον παραβαινοντα. Δηλοι δε αυτος ο Κυριος, αυτοις τοις εργοις ημιν 
δειξας· και οι μαθηται αυτου παντες υπερ της εις τον πλησιον αγαπης 
μεχρι θανατου αγωνισαμενοι, και υπερ των αποκτειναντων θερμως 
προσευξαμενοι. Αλλ’ επειδη ημεις εσμεν φιλουλοι και φιληδονοι, και 
ταυτα της  εντολης  μαλλον προτιμωντες,  δια  τουτο τους  μισουντας 
αγαπησαι  ου  δυναμεθα·  αλλα  και  τους  αγαπωντας  δια  ταυτα 
πολλακις  αποστρεφομεθα,  θηριων  και  ερπετων  χειρον  διακειμενοι· 
και δια τουτο τοις ιχνεσι του Θεου ακολουθησαι μη δυναμενοι, ουδε 
τον σκοπον αυτου γνωναι δυναμεθα, ινα λαβωμεν δυναμιν.

θ΄. Και ο Αδελφος ειπεν· Ιδου, Πατερ, κατελιπον παντα, συγγενεια, 
υπαρξιν, τρυφην, και την δοξαν του κοσμου, και ουδεν κεκτημαι εν τω 
βιω  πλην  του  σωματος·  και  τον  αδελφον  μισουντα  με  και 
αποστρεφομενον αγαπησαι ου δυναμαι·  ει  και βιαζομαι κακον αντι 
κακου κατ’ ενεργειαν μη ανταποδουναι. Ειπε ουν τι οφειλω ποιησαι, 



ινα δυνηθω αυτον εκ  καρδιας  αγαπησαι,  η  και  τον  καθοιονδηποτε 
τροπον θλιβοντα και επιβουλευοντα. 

(920)  Και  απεκριθη  ο  γερων·  Αδυνατον  τινα  αγαπησαι  τον 
θλιβοντα, καν τη υλη του κοσμου εδοξεν αποταξασθαι, εαν μη τον 
σκοπον  του  Κυριου  εν  αληθεια  γινωσκη·  εαν  δε  του  Κυριου  αυτω 
χαριζομενου  δυνηθη  γνωναι,  και  σπευδη  κατ’  αυτον  περιπατειν, 
δυναται εκ καρδιας αγαπησαι τον μισουντα και θλιβοντα, ωσπερ και 
οι αποστολοι εγνωκοτες ηγαπων.

ι΄. Και ειπεν ο Αδελφος· Και τις ο σκοπος του Κυριου ην, παρακαλω 
γνωναι, Πατερ. Και ειπεν ο γερων· Εαν τον σκοπον του Κυριου γνωναι 
θελης,  συνετως ακουσον.  Ο ουν Κυριος  ημων Ιησου Χριστος,  φυσει 
Θεος ων, και ανθρωπος δια φιλανθρωπιαν γενεσθαι καταξιωσας, εκ 
γυναικος τεχθεις [Fr. altergue M. γεννηθεις], υπο νομον εγενετο, κατα 
τον θειον Αποστολον· ινα ως ανθρωπος την εντολην φυλαξας,  την 
αρχαιαν του Αδαμ ανατρεψη καταραν. Ειδως ουν ο Κυριος, οτι ολος ο 
νομος και οι προφηται εν ταις δυσι του νομου κρεμανται εντολαις, εν 
τω, Αγαπησεις Κυριον τον Θεον σου εξ ολης της καρδιας σου, και τον 
πλησιον  ως  εαυτον·  ταυτα  απ’  αρχης  και  μεχρι  τελους  φυλαξαι 
ανθρωποπρεπως εσπευσεν. Ο δε απ’ αρχης απατησας τον ανθρωπον, 
και δια τουτο κρατος εσχηκως του θανατου, διαβολος, ιδων αυτον επι 
του βαπτισματος υπο του Πατρος μαρτυρουμενον,  και το συγγενες 
αγιον  Πνευμα  ως  ανθρωπον  απ’  ουρανων  δεχομενον,  και  εις  την 
ερημον προς το πειρασθηναι υπ’ αυτου συνεκροτει, ει πως δυνηθη και 
αυτον ποιησαι την του κοσμου προτιμησαι υλην της εις Θεον αγαπης. 
Ειδως ουν ο διαβολος οτι τα τρια ταυτα εισιν, εν οις παντα δονειται τα 
ανθρωπινα [al. παν το ανθρωπινον], βρωματα, λεγω και χρηματα, και 
δοξα,  δι’  ων  και  εις  το  βαραθρον  της  απωλειας  αει  κατηγαγε  [al. 
καταγει.  Fr.κατηγε]  τον  ανθρωπον·  εις  ταυτα  τα  τρια  αυτον  εν  τη 
ερημω επειρασεν,  ων ο  Κυριος  ημων κρειττων φανεις,  εις  τουπισω 
χωρειν τω διαβολω [al.τον διαβολον] προσεταττε. 

ια΄. Τουτο ουν το γνωρισμα της εις Θεον αγαπης, ης την εντολην 
δι’  ων επηγγελτο πεισαι αυτον παραβηναι μη δυνηθεις,  της εις τον 
πλησιον λοιπον αγαπης την εντολην, εις την οικουμενην ελθοντα, δια 
των  παρανομων  Ιουδαιων  ενεργων,  παραβαινειν  αυτον  δι’  ων 
εμηχανατο ηγωνιζετο. Τουτου χαριν διδασκοντα αυτον τας οδους της 
ζωης,  και  εργω  υποδεικνυοντα  την  ουρανιον  πολιτειαν,  και 
αναστασιν νεκρων καταγγελλοντα, και ζωην αιωνιον και βασιλειαν 



ουρανων τοις πιστευουσιν επαγγελλομενον· τοις δε απιστοις κολασιν 
αιωνιον  απειλουντα,  και  προς  βεβαιωσιν  των  λεγομενων  τας 
παραδοξους  θεοσημιας  επιδεικνυμενον,  και  εις  πιστιν  τους  οχλους 
προσκαλουμενον,  συνεκινει  τους  παρανομους  Φαρισαιους  και 
Γραμματεις,  εις  τας  κατ’  αυτου  ποικιλας  επιβουλας·  ινα  τους 
πειρασμους  υπενεγκειν,  ως  ωετο,  μη  δυναμενος,  εις  μισος  των 
επιβουλευοντων  παρατραπη·  και  ουτως  του  σκοπου  ο  αλαστωρ 
επιτυχη,  παραβατην  της  εντολης  της  εις  τον  πλησιον  αγαπης 
αποφηνας.

(921) ιβ΄. Ο δε Κυριος, ατε Θεος, ειδως αυτου τα ενθυμια, ου τους 
υπ’ αυτου ενεργουμενους εμισησε Φαρισαιους (πως γαρ φυσει αγαθος 
ων;), αλλα δια της εις αυτους αγαπης, τον ενεργουντα ημυνετο· και 
τους μεν ενεργουμενους, ατε δυναμενους μη ενεργεισθαι· εκουσιως δε 
του  ενεργουντος  δια  ραθυμιαν  ανεχομενους,  ενουθετει,  ηλεγχεν, 
ωνειδιζεν,  εταλανιζεν,  ευεργετων  ουκ  επαυετο,  βλασφημουμενος 
εμακροθυμει, πασχων υπεμενε, παντα τα της αγαπης εργα εις αυτους 
ενεδεικνυτο·  τον  δε  ενεργουντα,  τη  εις  τους  ενεργουμενους 
φιλανθρωπια ημυνετο· ω παραδοξου πολεμου! αντι του μισους, την 
αγαπην  επιδεικνυμενος,  και  αγαθοτητι  βαλλων  τον  της  κακιας 
πατερα.  Τουτου  χαριν  τα  τοσαυτα  κακα  παρ’  αυτων  υπομεινας, 
μαλλον δε αληθεστερον ειπειν, δι’  αυτους, μεχρι θανατου υπερ της 
εντολης  της  αγαπης  ανθρωποπρεπως  ηγωνισατο·  και  την  τελειαν 
νικην κατα του διαβολου αραμενος,  τον στεφανον της αναστασεως 
υπερ  ημων  ανεδησατο·  και  ουτως  ο  νεος  Αδαμ,  τον  παλαιον 
ανενεωσατο·  Και  τουτο  εστιν  ο  λεγει  ο  θειος  Αποστολος·  Τουτο 
φρονεισθω εν υμιν, ο και εν Χριστω Ιησου κ. τ. εξ.

ιγ΄. Ουτος ουν ην ο σκοπος του Κυριου, ινα τω μεν Πατρι υπακουση 
μεχρι θανατου ως ανθρωπος υπερ ημων, φυλαττων την εντολην της 
αγαπης· τον δε διαβολον αμυνηται τω πασχειν υπ’ αυτου, δια των υπ’ 
αυτου ενεργουμενων Γραμματεων και Φαρισαιων· και ουτως ενικησε 
τω νικασθαι εκουσιως, τον νικαν ελπισαντα, και τον κοσμον ερρυσατο 
της  αυτου  δυναστειας.  Τουτον  τον  τροπον  ο  Χριστος  εξ  ασθενειας 
εσταυρωθη·  δι’  ης  ασθενειας  τον  θανατον  ενεκρωσε,  και  τον  το 
κρατος  εχοντα  του  θανατου  κατηργησε.  Τουτον  τον  τροπον  και  ο 
Παυλος  εν  εαυτω  ησθενει,  και  εκαυχατο  εν  ταις  ασθενειαις,  ινα 
επισκηνωση εν αυτω η δυναμις του Χριστου.



ιδ΄. Ταυτης της νικης τον τροπον μαθων, ελεγεν Εφεσιοις γραφων· 
Ουκ εστιν υμιν η παλη προς αιμα και σαρκα· αλλα προς τας αρχας, 
προς  τας  εξουσιας,  και  τα  εξης.  Τον  τε  θωρακα  της  δικαιοσυνης 
αναλαβειν φησι, και την περικεφαλαιαν ελπιδος, και τον θυρεον της 
πιστεως,  και την μαχαιραν του πνευματος, ινα δυνηθωσι παντα τα 
βελη  του  πονηρου  τα  πεπυρωμενα  σβεσαι,  οι  προς  τους  αορατους 
εχθρους τον πολεμον εχοντες·  εργω [Fr.  al.  M.  Nob.  εργοις]  δε  τον 
τροπον της παλης επιδεικνυμενος, ελεγεν· Εγω ουν ουτως τρεχω, ως 
ουκ αδηλως· ουτως πυκτευω, ως ουκ αερα δαιρων· αλλ’ υποπιαζω μου 
το  σωμα  και  δουλαγωγω,  μηπως  αλλοις  κηρυξας,  αυτος  αδοκιμος 
γενωμαι. Και παλιν· Αχρι της αρτι ωρας και πεινωμεν και διψωμεν και 
γυμνητευομεν, και κολαφιζομεθα. Και παλιν· Εν κοπω και μοχθω· εν 
αγρυπνιαις πολλακις, εν ψυχει και γυμνοτητι, χωρις των παρεκτος.

(924) ιε΄. Και ταυτην μεν την παλην, προς τους ηδονας εν τη σαρκι 
ενεργουντας επαλαιε δαιμονας δια της ασθενειας του ιδιου σωματος 
αυτους επελαυνων· προς δε τους εις μισος πολεμουντας, και δια τουτο 
τους των ανθρωπων αμελεστερους κατα των ευσεβων κινουντας, ινα 
δι’  αυτων  πειραζομενοι,  αυτους  μισησωσι,  και  την  εντολην  της 
αγαπης  παραβωσι·  παλιν  τον  τροπον  της  νικης  εργοις  ημιν 
υποδεικνυων,  ελεγεν·  Λοιδορουμενοι,  ευλογουμεν·  διωκομενοι, 
ανεχομεθα·  βλασφημουμενοι,  παρακαλουμεν·  ωσπερει  καθαρματα 
του  κοσμου  εγενηθημεν,  πατων  περιψημα  εως  αρτι.  Οι  μεν  γαρ 
δαιμονες, δια τουτο λοιδορειν και βλασφημειν και διωκειν υπεβαλον, 
ινα  εις  μισος  του  λοιδορουντος  και  βλασφημουντος  και  διωκοντος 
αυτον  κινησωσι·  τον  σκοπον  εις  την  παραβασιν  της  εντολης  της 
αγαπης εχοντες. Ο δε Αποστολος μη αγνοων τα νοηματα αυτων, τους 
λοιδορουντας  ηυλογει,  και  των  διωκοντων  ηνειχετο,  και  τους 
βλασφημουντας περεκαλει,  των μεν ταυτα ενεργουντων αποστηναι 
δαιμονων, τω δε αγαθω οικοιωθηναι Θεω· τους δε ταυτα ενεργουντας 
δαιμονας, τουτω τω τροπω της παλης ημυνετο, εν τω αγαθω αει νικων 
το κακον, κατα την μιμησιν του Σωτηρος, και ουτως ολον τον κοσμον 
των  δαιμονων  αποστησαντες  τω  Θεω  ωκειωσαν,  αυτος  τε  και  οι 
λοιποι αποστολοι,  δια ηττης νικησαντες τους νικαν ελπισαντας [al. 
και  κρατησαντες,  τους  κρατειν  ελπ.  Fr.  νικησαντες,  τους  κρατειν 
εθελοντας].  Εαν ουν και συ, Αδελφε,  τουτον κρατησης τον σκοπον, 
δυνασαι και συ τους μισουντας αγαπαν· ει δε γε, αλλως αμηχανον. 



ιστ΄. Και ο αδελφος ειπεν· Επ’ αληθειας, Πατερ, ουτως εστι και ουκ 
αλλως· και δια τουτο ο Κυριος βλασφημουμενος και κολαφιζομενος, 
και  τα  αλλα  πασχων,  απερ  επαθεν  υπο  των  Ιουδαιων,  ηνειχετο, 
εκεινοις  μεν  συμπασχων  ως  αγνουσι  και  πεπλανημενοις  διο  και 
ελεγεν  επι  του  σταυρου·  Πατερ,  αφες  αυτοις,  οτι  ουκ  [al.  ου  γαρ] 
οιδασι  τι  ποιουσι·  του  δε  διαβολου  και  των  αρχοντων  αυτου 
θριαμβευων την πανουργιαν και την απατην επι του σταυρου· υπερ 
της εντολης της αγαπης,  καθως ειπας,  μεχρι θανατου προς αυτους 
αγωνισαμενος, και την κατ’ αυτων νικην ημιν χαρισαμενος· και του 
θανατου καταλυσας το κρατος, την αναστασιν αυτου εις ζωην παντι 
τω  κοσμω  εδωρησατο.  Αλλ’  ευχου  υπερ  εμου,  Πατερ,  ινα  τελειως 
εξισχυσω γνωναι τον σκοπον του Κυριου, και των αποστολων αυτου· 
και δυνηθω νηφειν εν τοις καιροις των πειρασμων, και μη αγνοειν τα 
νοηματα του διαβολου και των δαιμονων αυτου.

ιζ΄.  Και ο γερων αποκριθεις,  ειπεν·  Εαν των προειρημενων εχεις 
αει την μελετην, δυνασαι μη αγνοειν. Αλλα και εαν συνιης, οτι ωσπερ 
συ  πειραζη,  ουτως  και  ο  αδελφος  σου  πειραζεται·  και  τω  μεν 
πειραζομενω  συγγινωσκεις,  τω  δε  πειραζοντι  θελοντι  σε  εις  μισος 
αγαγειν  του  πειραζομενου  αντιστης,  μη  υπακουων  αυτου  τω 
μηχανηματι. και τουτο εστιν ο λεγει (925) ο αδελφοθεος Ιακωβος εν 
ταις Καθολικαις·  Υποταγητε τω Θεω· αντιστητε δε τω διαβολω, και 
φευξεται  αφ’  υμων.  Εαν  ουν,  ως  ειρηται,  εχεις  νηφοντως  την  των 
προειρημενων αδιαλειπτως μελετην, δυνασαι γνωναι τον σκοπον του 
Κυριου, και των αποστολων αυτου· και τους μεν ανθρωπους αγαπαν, 
και  συμπασχειν  αυτοις  πταιουσι·  τοις  δε  πονηροις  δαιμοσιν 
αδιαλειπτως δια της αγαπης πολεμειν. Ει δε εσμεν χαυνοι και αμελεις 
και  ραθυμοι,  και  ταις  σαρκικαις  ηδοναις  τον  λογισμον  εμφυρομεν, 
ουχι  τους  δαιμονας,  αλλ’  εαυτους  και  τους  αδελφους  πολεμουμεν· 
τους δε δαιμονας μαλλον δι’  αυτων θεραπευομεν,  υπερ αυτων τοις 
ανθρωποις μαχομενοι.

ιη΄.  Και  ο  αδελφος  ειπεν·  Ουτως  εχει,  Πατερ·  και  γαρ  εκ  της 
αμελειας μου αει λαμβανουσιν αφορμας κατ’ εμου οι δαιμονες· αλλα 
παρακαλω σε, Πατερ, ειπειν μοι, πως οφειλω κτησασθαι νηψιν. Και 
απεκριθη ο γερων· Η παντελης των γηινων αμεριμνια, και η συνεχης 
[Fr. altergue M. συχνη] μελετη της θειας Γραφης φερει την ψυχην εις 
φοβον Θεου· και ο του Θεου φοβος φερει την νηψιν· και τοτε η ψυχη 
αρχεται  βλεπειν  τους  δια  των  λογισμων  πολεμουντας  αυτην 



δαιμονας,  και  αμυνασθαι·  περι  ων  ο  Δαβιδ  ελεγεν·  Και  επειδεν  ο 
οφθαλμος μου εν  τοις  εχθροις  μου.  Προς  ταυτην την παλην και  ο 
κορυφαιος  των αποστολων Πετρος  διεγειρων  τους  μαθητας,  ελεγε· 
Νηψατε,  γρηγορησατε,  οτι  ο  αντιδικος  υμων  διαβολος,  ως  λεων 
ωρυομενος  περιπατει,  ζητων τινα καταπιη·  ω αντιστητε  στερεοι  τη 
πιστει· και ο Κυριος δε· Γρηγορειτε και προσευχεσθε, ινα μη εισελθητε 
εις  πειρασμον.  Ο  δε  Εκκλησιαστης  φησιν·  Εαν  πνευμα  του 
εξουσιαζοντος αναβη επι σε, τοπον σου μη αφης [al. ευροι]. Τοπος δε 
του νου  εστιν  η  αρετη,  και  η  γνωσις,  και  ο  φοβος  του Θεου.  Ο δε 
θαυμαστος Αποστολος σφοδρα νηφοντως και γενναιως αγωνιζομενος 
ελεγεν· Εν σαρκι γαρ περιπατουντες, ου κατα σαρκα στρατευομεθα. 
Τα γαρ οπλα της στρατειας ημων ου σαρκικα, αλλα δυνατα τω Θεω 
προς  καθαιρεσιν  οχυρωματων·  λογισμους  καθαιρουντες,  και  παν 
υψωμα  επαιρομενον  κατα  της  γνωσεως  του  Θεου·  και 
αιχμαλωτιζοντες  παν  νοημα  εις  την  υπακοην  του  Χριστου·  και  εν 
ετοιμω εχοντες εκδικησαι πασαν παρακοην. Εαν ουν και συ μιμηση 
τους αγιους, και εμπονως σχολασης τω Θεω, εση νηφομενος.

ιθ΄.  Και  ο  Αδελφος  ειπε·  Και  τι  ωφειλε  τις  ποιειν,  Πατερ,  ινα 
αδιαλειπτως  δυνηθη  σχολαζειν  τω  Θεω;  και  απεκριθη  ο  γερων· 
Αδυνατον το νουν τελειως σχολασαι τω Θεω, εαν μη τας τρεις ταυτας 
κτησηται  αρετας·  την  αγαπην  λεγω,  και  την  εγκρατειαν  και  την 
προσευχην.  Η  μεν  γαρ  αγαπη,  ημεροι  τον  θυμον·  η  δε  εγκρατεια, 
μαραινει την επιθυμιαν· η δε προσευχη, χωριζει τον νουν παντων των 
νοηματων, (928) και αυτω αυτον παριστησι γυμνον τω Θεω. Αυται ουν 
αι τρεις αρεται,  συμπεριληπτικαι εισι  πασων των αρετων· και ανευ 
τουτων ο νους ου δυναται σχολαζειν τω Θεω.

κ΄. Και ο αδελφος ειπε· Παρακαλω σε, Πατερ, μαθειν, πως η αγαπη 
ημεροι τον θυμον. Και απεκριθη ο γερων· Επειδη εχει το ελεειν, και το 
ευεργετειν  τον  πλησιον·  και  το  μακροθυμειν  επ’  αυτον,  και  το 
υπομενειν τα υπ’ αυτου επαγομενα, ως πολλακις ειρηκαμεν. Ταυτα 
ουν εχουσα η αγαπη, ημεροι τον θυμον του κεκτημενου αυτην. Και ο 
Αδελφος ειπε· Ου μικρα τα εργα αυτης· αλλα μακαριος ο δυναμενος 
κτησασθαι  αυτην.  Εγω  δε  οντως  μακραν  ειμι  απ’  αυτης.  Πλην 
Παρακαλω σε, Πατερ, ειπειν μοι, τι εστι το μακροθυμειν.

κα΄.  Και  απεκριθη ο  γερων·  Το  εγκαρτερειν  τοις  δεινοις,  και  το 
υπομενειν πονηρα· και το αναμενειν το τελος του πειρασμου, και το 
μη εξαγειν θυμον ως ετυχε, μηδε λογον λαλειν εν αφροσυνη, μηδε 



υπονοειν  τι  η  εννοειν  των μη πρεποντων θεοσεβει,  καθως ειπεν  η 
Γραφη·  Εως  καιρου  ανθεξεται  μακροθυμος,  και  υστερον  αναδωσει 
αυτω ευφροσυνη·  εως  καιρου κρυψει  τους λογους αυτου·  και  χειλη 
πολλων [Sixt. πιστων, fidelium] εκδιηγησεται συνεσιν αυτου.

κβ΄. Ταυτα ουν εστι τα γνωρισματα της μακροθυμιας· ου μονον δε, 
αλλα  και  λογισασθαι  εαυτον  ειναι  αιτιον  του  πειρασμου,  της 
μακροθυμιας εστιν ιδιον. Ισως δε και ουτως εχει· επειδη τα πολλα των 
συμβαινοντων  ημιν,  προς  παιδευσιν  ημων  επισυμβαινει,  η  προς 
παρελθοντων  αμαρτιων  αναιρεσιν,  η  προς  ενεστωσης  αμελειας 
διορθωσιν,  η  προς  μελλοντων  αμαρτηματων  [al.  πλημμεληματων] 
ανακοπην. Ο ουν λογιζομενος, οτι δι’ εν τουτων συνεβη ο πειρασμος, 
ουκ αγανακτει  τυπτομενος,  μαλιστα και συνειδως εαυτω αμαρτιας· 
ουδε αιτιαται τον, δι’ ου ο πειρασμος· καν γαρ δι’ αυτου, καν δι’ αλλου, 
παντως πιειν ειχε των θειων κριματων το ποτηριον· αλλ’ εις τον Θεον 
αποβλεπει, και ευχαριστει τω συγχωρησαντι, και εαυτον αιτιαται, και 
δεχεται  την παιδειαν προθυμως,  ωσπερ ο Δαβιδ επι  του Σεμει,  και 
ωσπερ ο Ιωβ επι της γυναικος· ο δε αφρων, αιτει μεν πολλακις τον 
Θεον ελεηθηναι· ερχομενον δε το ελεος, ου παραδεχεται, επειδη ουχ 
ως  εκεινος  ηθελεν,  ηλθεν·  αλλ’  ως  ιατρος  των  ψυχων  συμφερειν 
ηγησατο. Και δια τουτο ολιγωρει και θορυβειται· και ποτε μεν, (929) 
τοις ανθρωποις θυμομαχει· ποτε δε, εις τον Θεον βλασφημει· και μεν 
τοι και την αγνωμοσυνην δεικνυει, και παρα ραβδον ου λαμβανει.

κγ΄.  Και  ο  Αδελφος ειπε·  Καλως ειπας,  Πατερ·  αλλα παρακαλω 
ειπειν μοι και τουτο, πως η εγκρατεια μαραινει  την επιθυμιαν. Και 
απεκριθη ο  γερων·  Επειδη απεχεσθαι ποιει  παντων,  την μη χρειαν 
εκπληρουντων, αλλ’ ηδονην εμποιουντων· και ουδενος μετεχειν ποιει, 
πλην  προς  το  ζην  αναγκαιων·  ουδε  τα  ηδεα  διωκειν,  αλλα  τα 
ωφελιμα· και συμμετρειν δε τη χρεια τα βρωματα και τα ποματα· και 
ουκ εαν τω [ Fr. μη εαν εν τω] σωματι περιττην υγροτητα· και μονη 
συντηρειν την ζωην του σωματος, και ανενοχλητον αυτο φυλαττειν 
εις ορμην συνουσιας. Ουτως ουν η εγκρατεια την επιθυμιαν μαραινει· 
η δε ηδονη, και πλησμονη των βρωματων και ποματων, εκθερμαινει 
την γαστερα, και αναφλεγει την ορεξιν προς αισχραν επιθυμιαν, και 
ολον συνωθει το ζωον προς την ανομον [αλογον fort. leg. Nobil. quod 
amentem reddil]  μιξιν.  Τοτε οφθαλμοι αναιδεις, και χειρ αχαλινωτος, 
γλωσσα  λαλουσα  θελγηστρα  ακοης,  και  ους  ακοην  ματαιαν 
παραδεχομενον·  νους,  του  Θεου  καταφρονων·  και  ψυχη,  κατα 



διανοιαν μοιχειαν εργαζομενη, και το σωμα προς την αθεσμον πραξιν 
εκκαλουμενη.

κδ΄.  Και ο Αδελφος εφη· Επ’ αληθειας,  Πατερ,  ουτως εχει·  αλλα 
παρακαλω  μαθειν  και  περι  της  προσευχης,  πως  χωριζει  τον  νουν 
παντων  των  νοηματων.  Και  απεκριθη  ο  γερων·  Τα  νοηματα,  των 
πραγματων εισι νοηματα· των δε πραγματων, τα μεν εισιν αισθητα· 
τα  δε  νοητα.  Εν  αυτοις  ουν  ο  νους  διατριβων,  τα  νοηματα  αυτων 
περιφερει· η δε χαρις της προσευχης, τω Θεω συναπτει τον νουν· τω δε 
Θεω συναπτουσα, χωριζει παντων των νοηματων. Τοτε ο νους γυμνος 
αυτω  [  al.  τω  Θεω]  προσομιλων,  θεοειδης  γινεται.  Τοιουτος  δε 
γινομενος, τα πρεποντα παρ’ αυτου αιτει, και της δεησεως αυτου ου 
διαμαρτανει ποτε. Δια τουτο ουν ο Αποστολος αδιαλειπτως κελευει 
προσευχεσθαι,  ινα  τον  νουν  τω  Θεω  συνεχως  συναπτοντες,  κατα 
μικρον απορρηξωμεν της των υλικων προσπαθειας.

κε΄.  Και  ο  Αδελφος  ειπε·  Και  πως  ο  νους  δυναται  αδιαλειπτως 
προσευχεσθαι·  και  γαρ  ψαλλοντες  και  αναγινωσκοντες  και 
συντυγχανοντες  και  διακονουντες,  εις  πολλα  αυτον  περισπωμεν 
νοηματα  τε  και  θεωρηματα.  Και  απικριθη  ο  γερων·  Ουδεν  των 
αδυνατων  η  θεια  Γραφη  προστασσει·  επει  και  αυτος  ο  Αποστολος 
(931)  και  εψαλλεν  και  ανεγινωσκε  και  διηκονει,  και  αδιαλειπτως 
προσηυχετο.  Αδιαλειπτος γαρ εστι  προσευχη,  το  τον νουν εχειν  εν 
ευλαβεια  πολλη  και  ποθω  προσκειμενον  τω  Θεω,  και  της  ελπιδος 
αυτου αει αποκρεμασθαι· και εις αυτον θαρρειν εν πασι, τοις τε εργοις 
και  τοις  συμβαινουσιν.  Ουτως διακειμενος ο  Αποστολος,  ελεγε·  Τις 
ημας χωρισει απο της αγαπης του Χριστου· θλιψις; η στενοχωρια; και 
τα εξης. Και μετ’ ολιγα· Πεπεισμαι γαρ, οτι ουτε θανατος, ουτε ζωη, 
ουτε  αγγελοι.  Και  παλιν·  Εν  παντι  θλιβομενοι,  και  ου 
στενοχωρουμενοι· απορουμενοι, και ουκ εξαπορουμενοι· διωκομενοι, 
αλλ’ ου καταλιμπανομενοι· καταβαλλομενοι, αλλ’ ουκ απολλυμενοι. 
Παντοτε την νεκρωσιν του Κυριου Ιησου εν τω σωματι περιφεροντες, 
ινα και η ζωη του Ιησου φανερωθη εν τη θνητη σαρκι ημων.

κστ΄.  Ουτως  ουν  ο  Αποστολος  διακειμενος,  αδιαλειπτως  [al. 
διηνεκως και αδιαλ.] προσηυχετο· εν πασι γαρ τοις εργοις, ως ειρηται, 
και τοις συμβαινουσιν αυτω της ελπιδος του Θεου απεκρεματο. Δια 
τουτο ταις θλιψεσιν αει εχαιρον παντες οι αγιοι, ινα εις εξιν ελθωσι 
της θειας αγαπης.  Και  δια  τουτο ελεγεν  ο  Αποστολος·  Ηδιστα ουν 
καυχησομαι  εν  ταις  ασθενειαις  μου,  ινα  επισκηνωση  επ’  εμε  η 



δυναμις του Χριστου. Και μετ’ ολιγα· Οταν ασθενω, τοτε δυνατος ειμι. 
Αλλ’  ουαι  ημιν  τοις  αθλιοις,  οτι  κατελιπομεν  την  οδον  των αγιων 
Πατερων, και δια τουτο ερημοι εσμεν παντος εργου πνευματικου.

κζ΄.  Και ο αδελφος ειπε·  Δια τι,  Πατερ,  ουκ εχω κατανυξιν;  Και 
απεκριθη  ο  γερων·  Επειδη  ουκ  εστι  φοβος  Θεου  απεναντι  των 
οφθαλμων ημων. Επειδη παντων των κακων γεγοναμεν καταγωγιον, 
και δια τουτο, ως ψιλου νοηματος κατεφρονησαμεν της φοβερας του 
Θεου κολασεως. Επει τις ου κατανυγεται, ακουων, του μεν Μωυσεως 
εκ  προσωπου  Θεου  περι  των  αμαρτωλων  λεγοντος,  οτι  Πυρ 
εκκεκαυται  εκ  του  θυμου  μου·  καυθησεται  εως  αδου  κατωτατου. 
καταφαγεται  γην,  και  τα  γενηματα  αυτης·  φλεξει  θεμελια  ορεων. 
Συναξω εις αυτους κακα, και τα βελη μου συντελεσω εις αυτους; Και 
παλιν·  Παροξυνω  ως  αστραπην  την  μαχαιραν  μου,  και  ανθεξεται 
κριματος  η  χειρ  μου·  και  ανταποδωσω δικην τοις  εχθροις,  και  τοις 
μισουσι με ανταποδωσω. Του δε Ησαιου βοωντος, Τις αναγγελει υμιν 
οτι πυρ καιεται; τις αναγγελει υμιν τον τοπον τον αιωνιον; Πορευεσθε 
τω  φωτι  του  πυρος  υμων,  και  τη  φλογι,  η  εξεκαυσατε.  Και  παλιν· 
Εξελευσονται,  και  οψονται  τα  κωλα  των  ανθρωπων,  των 
παραβεβηκοτων εν εμοι. Ο γαρ σκωληξ αυτων ου τελευτησει, και το 
πυρ αυτων ου σβεσθησεται· και εσονται εις ορασιν παση σαρκι. Του δε 
Ιερεμιου λεγοντος· Δοτε τω Κυριω [Fr.Κυριω υμων] Θεω υμων δοξαν 
προ του σκοτασαι, και προ του προσκοψαι τους ποδας υμων επ’ ορη 
σκοτεινα. Και παλιν· Ακουσατε λαος μωρος και ακαρδιος· οφθαλμοι 
αυτοις, και ου βλεπουσιν· ωτα αυτοις και ουκ ακουουσιν.(933) Εμε ου 
φοβηθησεσθε,  λεγει  Κυριος;  η  απο  του  προσωπου  μου  ουκ 
ευλαβηθησεσθε;  τον  ποιησαντα  οριον  ψαμμον  τη  θαλασση, 
προσταγμα αιωνιον, και ουχ υπερβησεται; Και παλιν· Παιδευσει σε η 
αποστασια σου, και η κακια σου ελεγξει  σε.  Και γνωθι,  και ιδε,  οτι 
πικρον σοι  εστι  το καταλιπειν σε  εμε,  λεγει  Κυριος.  Εγω εφυτευσα 
αμπελον καρποφορον πασαν αληθινην· πως εστραφης εις πικριαν η 
αμπελος  η  αλλοτρια;  Και  παλιν·  Ουκ  εκαθισα  μετα  συνεδριου 
παιζοντων  [Sixt.  συνεδριω  αυτων  παιζ.]·  αλλ’  ηυλαβουμην  απο 
προσωπου  χειρος  σου.  Καταμονας  εκαθημην,  οτι  πικριας 
ενεπλησθην. Τις δε ου φρισσει του Ιεζεκιηλ ακουων, λεγοντος· Εκχεω 
την οργην μου επι σε, και συντελεσω τον θυμον μου επι σοι· και κρινω 
σε εν ταις οδοις σου, και δωσω επι σε παντα τα βδελυγματα σου· και 
ου φεισεται ο οφθαλμος μου, ουδ’ ου μη ελεησω· και τοτε επιγνωση 



οτι  εγω  Κυριος.  Τις  δε  του  Δανιηλ  ακουων  ου  κατανυγεται· 
διαγραφοντος  διαρρηδην  την  ημεραν  της  φοβερας  κρισεως,  εν  οις 
φησιν· Εγω Δανιηλ εθεωρουν, εως ου θρονοι ετεθησαν. Και Παλαιος 
ημερων εκαθησεν. Το ενδυμα αυτου λευκον ωσει χιων· και η θριξ της 
κεφαλης αυτου ως εριον καθαρον. Και ο θρονος αυτου φλοξ πυρος· οι 
τροχοι  αυτου  πυρ  φλεγον.  Ποταμος  πυρος  ειλκεν,  εκπορευομενος 
εμπροσθεν  αυτου.  Χιλιαι  χιλιαδες  ελειτουργουν  αυτω,  και  μυριαι 
μυριαδες παρειστηκεισαν εμπροσθεν αυτου.  Κριτηριον εκαθισε,  και 
βιβλοι ηνεωχθησαν· τα πεπραγμενα εκαστου δηλον οτι.  Και παλιν· 
Εθεωρουν  εν  οραματι  της  νυκτος,  και  ιδου  μετα  των νεφελων  του 
ουρανου,  ως  Υιος  ανθρωπου  ερχομενος  ην·  και  εως  του  Παλαιου 
ημερων  εφθασεν·  και  ενωπιον  αυτου  προσηνεχθη  αυτω·  και  αυτω 
εδοθη η αρχη και η τιμη και η βασιλεια. Και παντες οι λαοι, φυλαι, 
γλωσσαι αυτω δουλευσουσι·  και  η  εξουσια αυτου,  εξουσια αιωνιος· 
και η βασιλεια αυτου, βασιλεια αιωνιος. Εφριξε το πνευμα μου, εγω 
Δανιηλ, εν τη εξει μου, και αι ορασεις της κεφαλης μου συνεταρασσον 
με.

κη΄.  Τις  δε  του  Δαβιδ  ακουων  ου  φοβειται,  λεγοντος·  Απαξ 
ελαλησεν ο Θεος, δυο ταυτα ηκουσα, οτι το κρατος του Θεου, και σου, 
Κυριε, το ελεος· οτι συ αποδωσεις εκαστω κατα τα εργα αυτου. Και 
παλιν του Εκκλησιαστου λεγοντος· Τελος λογου, το παν ακουε· τον 
Θεον  φοβου,  και  τας  εντολας  αυτου  φυλασσε,  οτι  τουτο  πας 
ανθρωπος·  οτι  συμπαν  το  ποιημα  αξει  ο  Θεος  εν  κρισει  εν  παντι 
παρεωραμενω, εαν αγαθον, και εαν πονηρον.

κθ΄. Τις δε τα ομοια ακουων του Αποστολου λεγοντος, ου τρεμει· 
Δει  γαρ  παντας  ημας  παραστηναι  τω  βηματι  του  Χριστου,  ινα 
κομισηται εκαστος ημων τα δια του σωματος, ειτε αγαθον, ειτε κακον. 
Τις  ουν θρηνησει  την απιστιαν ημων,  και την τυφλωσιν της ψυχης 
ημων·  οτι  τουτων  παντων  ακουοντες,  ου  μετανουμεν,  και  πικρως 
κλαιομεν επι τη τοσαυτη ημων αμελεια και ραθυμια; ην προθεωρων 
(936) Ιερεμιας, ελεγεν· Επικαταρατος ο ποιων τα εργα Κυριου αμελως. 
Ει  γαρ  ειχομεν  φροντιδα  περι  της  σωτηριας  των  ψυχων  ημων, 
ετρεμομεν αν τον λογον του Κυριου, και εσπευδομεν κατορθωσαι τας 
εντολας  αυτου,  δι’  ων  και  εσωζομεθα.  Αλλ’  ημεις  ακουοντες  του 
Κυριου, λεγοντος· Εισελθετε δια της στενης πυλης, της εισαγουσης εις 
την  ζωην·  προετιμησαμεν  την  πλατειαν  και  ευρυχωρον,  την 
απαγουσαν  εις  την  απωλειαν.  Δια  τουτο  ακουομεν,  Οταν  εκ  των 



ουρανων παραγινηται κριναι ζωντας και νεκρους· Υπαγετε επ’ εμου, 
οι κατηραμενοι, εις το πυρ το αιωνιον, το ητοιμασμενον τω διαβολω 
και τοις αγγελοις αυτου.

λ΄.  Και ταυτα ακουομεν, ουχ ως κακως πραξαντες,  αλλ’ ως των 
καλων  αμελησαντες,  και  τον  πλησιον  μη  αγαπησαντες.  Ει  δε  και 
κακα επραξαμεν, πως υποισομεν την ημεραν εκεινην, ουτως αμελως 
διακειμενοι; Πλην το, Ου μοιχευσεις, ου κλεψεις, ου φονευσεις, και τα 
εξης, τοις αρχαιοις ερρεθη δια Μωυσεως· ο δε Κυριος, ειδως οτι ουκ 
αρκει τω Χριστιανω η τουτων μονον τηρησις προς τελειωσιν, ελεγεν· 
Αμην λεγω υμιν,  οτι Εαν μη περισσευση υμων η δικαιοσυνη πλεον 
των Γραμματεων και Φαρισαιων, ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν 
των ουρανων. Δια τουτο ανω και κατω τον της ψυχης αγιασμον, δι’ ην 
και  το σωμα αγιαζεται,  και  την προς παντας ανθρωπους ειλικρινη 
αγαπην ενομοθετησε,  δι’  ων και  την εις  αυτον αγαπην κτησασθαι 
δυναμεθα· και εαυτον τυπον μεχρι θανατου, και τους αυτου μαθητας 
ημιν παρεσχεν, ως πολλακις ειρηται.

λα΄.  Ποιαν ουν απολογιαν εξομεν εν τη ημερα εκεινη,  τοιουτον 
υποδειγμα  εχοντες,  και  ουτως  αμελουντες;  Ημας  θρηνων  Ιερεμιας 
τους τοσαυτης χαριτος εξιωθεντας, και ουτως αμελως διακειμενους, 
μαλλον δε, πασης κακιας πεπληρωμενους, ελεγε· Τις δωσει τη κεφαλη 
μου υδωρ, και τοις οφθαλμοις μου πηγην δακρυων, και κλαυσομαι τον 
λαον τουτον ημερας και νυκτος; Περι ημας [Fr. περι ημων] εγω ακουω 
και του Μωυσεως λεγοντος· Και εφαγεν Ιακωβ, και ενεπλησθη· και 
απελακτισεν  ο  ηγαπημενος·  ελιπανθη,  επαχυνθη,  επλατυνθη,  και 
εγκατελιπε  Θεον  τον  ποιησαντα  αυτον,  και  απεστη  απο  Θεου 
σωτηρος  αυτου.  Και  του  Μιχαιου  θρηνουντος  και  λεγοντος·  Οιμοι 
ψυχη!  οτι  απολωλεν  ευλαβης  απο  της  γης,  και  ο  κατορθων  εν 
ανθρωποις  ουχ  υπαρχει.  Εκαστος  τον  πλησιον  αυτου  θλιβουσιν 
εκθλιβη·  επι  το  κακον  τας  χειρας  αυτων  ετοιμαζουσι.  Και  του 
Ψαλμωδου  ομοιως  περι  ημων  λεγοντος·  Σωσον  με,  Κυριε,  οτι 
ελελοιπεν  οσιος·  οτι  ωλιγωθησαν  αι  αληθειαι  απο  των  υιων  των 
ανθρωπων, και τα λοιπα.

λβ΄. Προφητικως και ο Αποστολος θρηνων ημας, ελεγεν· Ουκ εστι 
ποιων χρηστοτητα, ουκ εστιν εως ενος. Ταφος ανεωγμενος ο λαρυγξ 
αυτων· ταις γλωσσαις αυτων εδολιουσαν. Ιος ασπιδων υπο τα χειλη 
αυτων·  (937)  ων  το  στομα  αρας  και  πικριας  γεμει.  Συντριμμα  και 
ταλαιπωρια εν ταις οδοις αυτων, και οδον ειρηνης ουκ εγνωσαν· ουκ 



εστι  φοβος Θεου απεναντι των οφθαλμων αυτων.  Δια τουτο παλιν 
προβλεπων τα μελλοντα, περι της νυν ημων πονηρας διαγωγης προς 
τον  Τιμοθεον  γραφει·  Τουτο  δε  γινωσκε,  οτι  εν  εσχαταις  ημεραις 
ενστησονται  καιροι  χαλεποι·  εσονται  γαρ  οι  ανθρωποι  φιλαυτοι, 
φιλαργυροι,  αλαζονες,  υπερηφανοι,  βλασφημοι,  γονευσειν απειθεις, 
αχαριστοι, ανοσιοι, αστοργοι, ασπονδοι, διαβολοι, ακρατεις, ανημεροι, 
αφιλαγαθοι, προδοται, προπετεις,  και τα εξης. Δια τουτο ουαι ημιν, 
οτι εις τα εσχατα των κακων κατηντησαμεν. Τις γαρ εξ ημων, ειπε 
μοι,  των  προειρημενων  κακων  εστιν  αμετοχος.  Ουχι  επι  ημων 
επληρωθη η προφητεια; Ου παντες εσμεν γαστριμαργοι; Ου παντες 
φιληδονοι; Ου παντες υλομανεις και φιλουλοι; Ου παντες θυμωδεις; 
Ου παντες μηνιασται;  Ου παντες μνησικακοι;  Ου παντες προδοται 
πασης  αρετης;  Ου  παντες  λοιδοροι;  Ου  παντες  φιλοσκοπται  [Fr. 
φιλοσκωπται]  ;  Ου  παντες  προπετεις;  Ου  παντες  κενοδοξοι;  Ου 
παντες υποκριται; Ου παντες δολιοι; Ου παντες φθονεροι; Ου παντες 
ανυποτακτοι;  Ου  παντες  ακηδιασται;  Ου  παντες  περιακτοι;  [Fr. 
περιακται] Ου παντες ραθυμοι; Ου παντες αμελεις των του Σωτηρος 
εντολων; Ου παντες πασης κακιας αναμεστοι; Ουχι γεγοναμεν αντι 
ναου Θεου,  ναος ειδωλων; Ουχι αντι  Πνευματος αγιου,  πνευματων 
πονηρων  εσμεν  καταγωγια;  Ουχι  πεπλασμενως  τον  Θεον  Πατερα 
επικαλουμεθα;  Ουχι  αντι  υιων Θεου υιοι  γεεννης  γεγοναμεν;  Ουχι 
χειρονες των Ιουδαιων, οι νυν το μεγα Χριστου ονομα περιφερομενοι, 
γεγοναμεν;  και  μηδεις  αγανακτειτω  την  αληθειαν  ακουων,  επει 
κακεινοι  παρανομοι  οντες  ελεγον,  Ημεις  ενα  Πατερα  εχομεν,  τον 
Θεον· αλλ’ ηκουον παρα του Σωτηρος, οτι Υμεις εκ του Πατρος του 
διαβολου εστε, και τας επιθυμιας του πατρος υμων θελετε ποιειν.

λγ΄. Πως ουν και ημεις παραβαται οντες των εντολων αυτου, τα 
ομοια παρ’ αυτου ουκ ακουομεν; Επει και ο Αποστολος τους Πνευματι 
αγομενους  ειπεν  ειναι  υιους θεου·  Οσοι  γαρ,  φησι,  Πνευματι  Θεου 
αγονται,  ουτοι  εισιν  υιοι  Θεου.  Πως ουν και  ημεις  εκ  του θανατου 
αγομενοι, υιοι Θεου ακουειν δυναμεθα; Το γαρ φρονημα της σαρκος, 
θανατος.  Οι δε Πνευματι αγομενοι,  εκ των καρπων του Πνευματος 
δηλοι εισιν. Ειδωμεν ουν τους καρπους του Πνευματος· Ο γαρ καρπος 
του  Πνευματος,  φησιν,  εστιν  αγαπη,  χαρα,  ειρηνη,  μακροθυμια, 
χρηστοτης,  αγαθοσυνη,  πιστις,  πραοτης,  εγκρατεια.  Αρα  εχομεν 
ταυτα εν εαυτοις; Αλλ’ ειθε μη παντα τα εναντια. Πως ουν υιοι Θεου 
ακουειν δυναμεθα, και ουχι μαλλον εκ του εναντιου; Το γε εκ τινος 



(940)  γεγεννημενον,  ομοιον  του  γεγεννηκοτος  εστι.  Δηλοι  δε  και 
Κυριος,  λεγων·  Το  γεγεννημενον  εκ  του  Πνευματος,  πνευμα εστιν. 
Ημεις δε γεγοναμεν σαρκες επιθυμουντες κατα του Πνευματος, και 
δια  τουτο  δικαιως  ακουομεν  παρ’  αυτου·  Ου  μη  εγκαταμεινη  το 
Πνευμα μου εν τοις ανθρωποις τουτοις, δια το ειναι αυτους σαρκας. 
Πως ουν δυναμεθα ακουειν Χριστιανοι, τι ποτε του Χριστου εν εαυτοις 
μη εχοντες;

λδ΄. Αλλ’ ερει τις ισως, οτι Εχω την πιστιν, και αρκει μοι η πιστις η 
εις  αυτον  προς  σωτηριαν.  Αλλ’  αντιφθεγγεται  αυτω  ο  Ιακωβος, 
λεγων, οτι Και τα δαιμονια πιστευουσι, και φρισσουσι. Και παλιν· Η 
πιστις χωρις των εργων, νεκρα εστι καθ’ εαυτην· ως και τα εργα διχα 
πιστεως.  Πως δε  και  πιστευομεν  εις  αυτον,  η  περι  των  μελλοντων 
αυτω πιστευομεν,  οι  περι  των  προσκαιρων και  παροντων αυτω μη 
πιστευοντες· και δια τουτο τοις υλικοις συμφυρομενοι, και τη σαρκι 
ζωντες· και κατα του Πνευματος στρατευομενοι; Οι δε τω Χριστω εν 
αληθεια πιστευσαντες,  και ολον αυτον εν εαυτοις δια των εντολων 
εισοικισαντες,  ουτως  ελεγον·  Ζω  δε,  ουκετι  εγω,  ζη  δε  εν  εμοι  ο 
Χριστος. Ο δε νυν ζω εν σαρκι, τη πιστει ζω του Υιου του Θεου, του 
αγαπησαντος με, και δοντος εαυτον υπερ εμου. Δια τουτο πασχοντες 
υπερ αυτου δα την παντων σωτηριαν, ως ακριβεις αυτου μιμηται, και 
των  εντολων  αυτου  γνησιοι  φυλακες,  ελεγον·  Λοιδορουμενοι 
ευλογουμεν,  διωκομενοι  ανεχομεθα,  βλασφημουμενοι 
παρακαλουμεν·  επειδη  ηκουον  αυτου  λεγοντος·  Αγαπατε  τους 
εχθρους  υμων·  καλως  ποιειτε  τοις  μισουσιν  υμας·  ευλογειτε  τους 
καταρωμενους υμας· προσευχεσθε υπερ των επηρεαζοντων υμας, και 
τα εξης· και εκ των λογων και των εργων ο ενεργων εν αυτοις Χριστος 
εφανερουτο·  ημεις  δε,  επειδη  πασαις  ταις  εντολαις  αυτου 
αντιπραττομεν, δια τουτο πασης ακαθαρσιας ενεπλησθημεν. Και δια 
τουτο  γεγοναμεν,  αντι  ναου  Θεου,  οικος  εμποριου·  και  αντι  οικου 
προσευχης, σπηλαιον ληστων· αντι εθνους αγιου, εθνος αμαρτωλον· 
και αντι λαου Θεου, λαος πληρης αμαρτιων· αντι σπερματος αγιου, 
σπερμα  πονηρον·  και  αντι  υιων  Θεου,  υιοι  ανομοι,  επειδη 
εγκαταλιπομεν  τας  εντολας  του  Κυριου,  και  δουλευομεν  τοις 
πονηροις  πνευμασι  δια  των ακαθαρτων παθων,  και  παρωργισαμεν 
τον αγιον του Ισραηλ.

λε΄.  Δια  τουτο θρηνων ημας ο  μεγας  Ησαιας,  κραζει,  βοηθησαι 
αμα βουλομενος τη πτωσει ημων, λεγων· Τι ετι πληγητε προστιθεντες 



ανομιαν; Πασα κεφαλη εις πονον, και πασα καρδια εις λυπην· απο 
ποδων εως κεφαλης ουκ εστιν εν αυτω ολοκληρια· ουτε τραυμα, ουτε 
μωλωψ, ουτε πληγη φλεγμαινουσα· ουκ εστι μαλαγμα επιθειναι, ουτε 
ελαιον, ουτε καταδεσμους. Ειτα τι το επι τουτοις; Εγκαταλειφθησεται 
η θυγατηρ Σιων ως σκηνη εν αμπελωνι, (941) και ως οπωροφυλακιον 
εν σικυηλατω, ως πολις πολιορκουμενη. Ταυτην ημων της ψυχης την 
ερημωσιν και ο Αποστολος δηλων, ελεγε· Και καθως ουκ εδοκιμασαν 
τον Θεον εχειν εν επιγνωσει, παρεδωκεν αυτους ο Θεος εις αδοκιμον 
νουν, ποιειν τα μη καθηκοντα· πεπληρωμενους παση αδικια, κακια, 
πονηρια,  πλεονεξια·  μεστους  φθονου,  φονου,  εριδος,  δολου, 
κακοηθειας,  ψιθυριστας,  καταλαλους,  θεοστυγεις,  υβριστας, 
υπερηφανους,  αλαζονας,  εφευρετας  κακων,  γονευσιν  απειθεις, 
ασυνετους, ασυνθετους, αστοργους, ασπονδους, ανελεημονας· οιτινες 
το δικαιωμα του Θεου επιγνοντες, οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες αξιοι 
θανατου εισιν, ου μονον αυτα ποιουσιν, αλλα και συνευδοκουσι τοις 
πρασσουσι. Δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο Θεος εις παθη ατιμιας, του 
ατιμαζεσθαι  τα  σωματα  αυτων  εν  εαυτοις.  Και  τι  το  επι  τουτοις; 
Αποκαλυπτεται, φησιν, οργη Θεου απ’ ουρανου επι πασαν ασεβειαν 
και αδικιαν ανθρωπων, και τα εξης.

λστ΄.  Ταυτην της ψυχης ερημωσιν και ο Κυριος μηνυων, ελεγεν· 
Ιερουσαλημ,  Ιερουσαλημ  η  αποκτεινουσα  τους  προφητας,  και 
λιθοβολουσα  τους  απεσταλμενους  προς  αυτην·  ποσακις  ηθελησα 
επισυναγαγειν  τα  τεκνα  σου,  ως  ορνις  τα  νοσσια  αυτης  υπο  τας 
πτερυγας, και ουκ ηθελησατε; Ιδου αφιεται ο οικος υμων ερημος. Ο δε 
Ησαιας  παλιν·  Ορων  ημας  τους  δηθεν  μοναχους  τας  σωματικας 
λειτουργιας  επιτελουντας  μονον,  καταφρονουντας  δε  των 
πνευματικων, και δια τουτο τετυφωμενους, ελεγεν, Ακουσατε λογον 
Κυριου, αρχοντες Σοδομων· προσεχετε νομον Θεου, λαος Γομορρας. Τι 
μοι  πληθος  των  θυσιων  υμων;  Πληρης  ειμι  των  ολοκαυτωματων 
κριων· και στεαρ αρνων, και αιμα ταυρων και τραγων ου βουλομαι. 
Τις γαρ εξεζητησε ταυτα εκ των χειρων υμων; Πατειν την αυλην μου 
ου  προσθησεσθε.  Εαν  φερητε  σεμιδαλιν,  ματαιον·  θυμιαμα  [Sixt. 
ματαιον θυμιαμα, non satis apte], βδελυγμα μοι εστι. Τας νουμηνιας 
υμων και τα σαββατα, και ημεραν μεγαλην ουκ ανεχομαι. Νηστειαν 
και αργιαν και τας εορτας υμων, μισει η ψυχη μου. Εγενηθητε μοι εις 
πλησμονην· ουκετι ου μη ανοισω. Οταν τας χειρας εκτεινητε προς με, 
αποστρεψω τους οφθαλμους μου αφ’ υμων· και εαν πληθυνητε την 



δεησιν,  ουκ εισακουσομαι  υμων.  Διατι,  Αι  γαρ χειρες  υμων,  φησιν, 
αιματος πληρεις· επειδη ο μισων τον αδελφον αυτου, ανθρωποκτονος 
εστι. Δια τουτο πασα ασκησις αγαπην μη εχουσα αλλοτρια του Θεου 
καθισταται.

ζ΄. Δια τουτο και την υποκρισιν ημων ελεγχων πορρωθεν ελεγεν· Ο 
λαος ουτος, τοις χειλεσι με τιμα· η δε καρδια πορρω απεχει απ’ εμου, 
ματην δε σεβονται με, και τα εξης. Και απερ δε ο Κυριος ημων ελεγε 
ταλανιζων  τους  Φαρισαιους,  περι  ημων  εγω  ακουω,  των  νυν, 
υποκριτων,  των  τοσαυτην  χαριτος  αξιωθεντων,  και  χειρω  εκεινων 
διακειμενων.

(944) Η ουχι και ημεις δεσμουμεν φορτια βαρεα και δυσβαστακτα, 
και επιτιθεμεν επι τους ωμους των ανθρωπων, τω δε δακτυλω ημων 
ου  θελομεν  κινησαι  αυτα;  Η  ουχι  και  ημεις,  παντα τα  εργα  ημων 
ποιουμεν  προς  το  θεαθηναι  τοις  ανθρωποις;  Η  ουχι  και  ημεις 
φιλουμεν την πρωτοκλισιαν εν τοις δειπνοις και τας πρωτοκαθεδριας 
εν ταις συναγωγαις, και καλεισθαι υπο των ανθρωπων Ραββι, Ραββι· 
και  τους  ταυτα  ημων  σφοδρα  απονεμοντας,  εως  θανατου 
πολεμουμεν;  Η  και  ημεις  ηραμεν  την  κλειδα  της  γνωσεως,  και 
κλειομεν  την  βασιλειαν  των  ουρανων  εμπροσθεν  των  ανθρωπων, 
μηδε αυτοι εισερχομενοι, μηδε αυτους ποιουντες εισελθειν; Η ουχι και 
ημεις  περιαγομεν  την  θαλασσαν  και  την  ξηραν  ποιησαι  ενα 
προσηλυτον,  και  οταν  γενηται,  ποιουμεν  αυτον  υιον  γεεννης 
διπλοτερον ημων; Η ουχι και ημεις εσμεν οδηγοι τυφλοι, τον κονωπα 
διυλιζοντες,  και  την  καμηλον  καταπινοντες;  Η  ουχι  και  ημεις 
καθαριζομεν το εξωθεν του ποτηριου και της παροψιδος· το δε εσωθεν 
ημων γεμει αρπαγης και πλεονεξιας [Fr. και ακαθαρσιας]· μαλλον δε 
ακρασιας;  Η  ουχι  και  ημεις  αποδεκατουμεν  το  πηγανον  και  το 
ηδυοσμον,  και  παν  λαχανον·  και  παρερχομεθα  την  κρισιν  και  την 
αγαπην του Θεου; Η ουχι και ημεις εσμεν ως τα μνημεια τα αδηλα, 
εξωθεν  μεν  φαινομενοι  τοις  ανθρωποις  δικαιοι,  εσωθεν  δε  οντες 
μεστοι υποκρισεως και ανομιας και πασης ακαθαρσιας;  Η ουχι και 
ημεις  οικοδομουμεν τους ταφους των μαρτυρων,  και κοσμουμεν τα 
μνημεια  των  Αποστολων,  και  εσμεν  ομοιοι  των  αποκτειναντων 
αυτους;  Τις  ουν  ου  κλαυσει  ημας  ουτως  διακειμενους;  Τις  ουν 
θρηνησει την τηλικαυτην ημων αιχμαλωσιαν; Δια τουτο υιοι Θεου οι 
τιμιοι,  ελογισθημεν  ως  αγγεια  οστρακινα.  Δια  τουτο  ημαυρωθη  το 
χρυσιον· ηλλοιωθη το αργυριον το αγαθον. Δια τουτο οι Ναζωραιοι 



Σιων, οι υπερ χιονα λαμψαντες, γεγοναμεν ως Αιθιοπες· οι υπερ γαλα 
λευκανθεντες, υπερ μελαν εζοφωθησαν. Δια τουτο εσκοτασεν υπερ 
ασβολην το ειδος ημων. Οι τιθηνουμενοι επι κοκκων, περιεβαλομεθα 
κοπριας· και εμεγαλυνθη η ανομια ημων, υπερ ανομιων Σοδομων. Δια 
τουτο οι υιοι της ημερας και του φωτος, υιοι γεγοναμεν νυκτος και 
σκοτους. Δια τουτο υιοι της βασιλειας, υιοι γεεννης γεγοναμεν. Δια 
τουτο οι υιοι του Υψιστου, ως ανθρωποι αποθνησκομεν, και ως εις των 
αρχοντων  πιπτομεν.  Δια  τουτο  παρεδοθημεν  εις  χειρας  εχθρων 
ανομων,  των  αγριων  λεγω  δαιμονων,  και  βασιλει  αδικω  και 
πονηρωτατω παρα πασαν την γην,  δηλαδη τω τουτων αρχοντι,  οτι 
ημαρτομεν  και  ηνομησαμεν,  παραβαντες  τας  εντολας  Κυριου  του 
Θεου ημων, και καταπατησαντες τον Υιον του Θεου και το αιμα της 
διαθηκης κοινον ηγησαμενοι. Αλλα μη παραδοης [Fr. παραδως] ημας 
εις τελος δια το ονομα σου, Κυριε, και μη διασκεδασης την διαθηκην 
σου· και μη αποστησης το ελεος σου αφ’ ημων, δια τους οικτιρμους 
σου, Πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις· (945) και δια το ελεος του αγιου 
σου  Πνευματος.  Μη  μνησθης  ημων  ανομιων  αρχαιων·  αλλα  ταχυ 
προκαταλαβετωσαν ημας οι οικτιρμοι σου, οτι επτωχευσαμεν σφοδρα. 
Βοηθησον ημιν ο Θεος ο Σωτηρ ημων. Ενεκεν της δοξης του ονοματος 
σου, Κυριε, ρυσαι ημας, και ιλασθητι ταις αμαρτιαις ημων ενεκεν του 
ονοματος  σου  Κυριε,  μνησθεις  της  απαρχης  ημων ην  εξ  ημων δια 
φιλανθρωπιαν  λαβων  ο  μονογενης  σου  Υιος,  υπερ  ημων  εχει  εν 
ουρανοις, ινα ημιν βεβαιαν την ελπιδα της σωτηριας χαρισηται· και 
μη δια την απογνωσιν χειρους γενωμεθα, δια το τιμιον αυτου αιμα, ο 
υπερ  της  του  κοσμου  ζωης  εξεχεεν·  δια  τους  αγιους  αυτου 
Αποστολους και Μαρτυρας, οι υπερ του ονοματος αυτου το ιδιον αιμα 
εξεχεον·  δια  τους  αγιους  Προφητας  και  Πατερας  και  Πατριαρχας, 
οιτινες ηγωνισαντο ευαρεστησαι τω αγιω σου ονοματι.  Μη παριδης 
την δεησιν ημων, Κυριε, μηδε εγκαταλ[ε]ιπης ημας εις τελος. Ου γαρ 
επι ταις δικαιοσυναις ημων πεποιθοτες εσμεν, αλλ’ επι ελεει τω σω, 
δι’ ου το γενος ημων περιποιη. Ικετευομεν και παρακαλουμεν την σην 
αγαθοτητα, ινα μη γενηται εις κριμα ημιν το οικονομηθεν ημιν υπο 
του  Μονογενους  σου  Υιου  προς  σωτηριαν  μυστηριον·  και  μη 
απορριψης  ημας  απο  του  προσωπου  σου.  Μη  βδελυξη  ημων  την 
αναξιοτητα· αλλ’ ελεησον ημας κατα το μεγα σου ελεος, και κατα το 
πληθος των οικτιρμων σου, παραγαγε τα αμαρτηματα [Fr. alterge M. 
ανομηματα]  ημων,  ινα ακατακριτως προσελθοντες κατενωπιον της 



αγιας σου δοξης,  αξιωθωμεν της σκεπης του μονογενους σου Υιου, 
και  μη  ως  δουλοι  πονηροι  ταις  αμαρτιαις,  αποδοκιμοι  [Fr.  δουλοι 
αμαρτιας, αποδοκιμοι] γενωμεθα. Ναι Δεσποτα παντοδυναμε Κυριε, 
εισακουσον της δεησεως ημων, οτι εκτος σου αλλον ουκ οιδαμεν. Το 
ονομα σου ονομαζομεν· συ γαρ ει ο ενεργων τα παντα εν πασι, και 
την παρα σου παντες  επιζητουμεν βοηθειαν.Επιβλεψον ουν εκ του 
ουρανου, Κυριε, και ιδε εκ του οικου της αγιας δοξης σου. Που εστιν ο 
ζηλος σου και η ισχυς σου; Που εστι το πληθος του ελεους οου και των 
οικτιρμων  σου,  οτι  ηνεσχες  της  πτωσεως  ημων;  Συ  γαρ  ημων  ει 
Πατηρ,  οτι  Αβρααμ ουκ  εγνω ημας,  και  Ισραηλ ουκ  επεγνω  ημας· 
αλλα συ, Κυριε, Πατηρ ημων ρυσαι ημας, οτι απ’ αρχης το ονομα σου 
το αγιον εφ’ ημας εστι, και του μονογενους σου Υιου, και του αγιου 
σου  Πνευματος.  Τι  επλανησας  ημας,  Κυριε,  απο  της  οδου  σου·  μη 
παιδευσης ημας τη ραβδω των κριματων σου.  Τι  εσκληρυνας ημων 
τας καρδιας, του μη φοβεισθαι σε; εγκατελειψας ημας τη αυτονομια 
της πλανης; Επιστρεψον, Κυριε, τους δουλους σου, δια την αγιαν σου 
Εκκλησιαν·  δια  παντας  του  απ’  αιωνος  αγιους  σου,  ινα  μικρον 
κληρονομησωμεν  του  ορους  του  αγιου  σου.  Οι  υπεναντιοι  ημων 
κατεπατησαν το αγιασμα σου· εγενομεθα ως το απ’ αρχης οτε ουκ 
ηρξας ημων, ουδε επεκληθη το ονομα σου εφ’ ημας.

λη΄. Εαν ανοιξης τον ουρανον, τρομος ληψεται απο σου ορη, και 
τακησονται ως κηρος απο προσωπου του πυρος· και κατακαυσει πυρ 
τους  υπεναντιους·  (948)  και  φοβερον  εσται  το  ονομα  σου  τοις 
υπεναντιοις.  Οταν ποιεις  τα  ενδοξα,  τρομος  ληψεται  απο σου ορη. 
Απο του αιωνος ουκ ηκουσαμεν, ουδε οι οφθαλμοι ημων ιδον Θεον, 
πλην  σου.  Και  τα  εργα  σου,  α  ποιησεις  τοις  υπομενουσιν  ελεον· 
συναντησεται  γαρ  τοις  ποιουσι  το  δικαιον,  και  των  οδων  σου 
μνησθησονται.  Ιδου συ ωργισθης,  και ημεις ημαρτομεν.  Μαλλον δε 
ημεις  ημαρτομεν  και  συ  ωργισθης·  Δια  τουτο  επλανηθημεν,  και 
εγενηθημεν  ως  ακαθαρτοι  παντες  ημεις·  ως  ρακος  αποκαθημενης 
πασα η δικαιοσυνη ημων· και ερρυημεν ως φυλλα δια τας ανομιας 
ημων,  ουτως  [αλ.  οντως]  ανεμος  οισει  ημας,  και  ουκ  εστιν  ο 
επικαλουμενος το ονομα σου, και ο μνησθεις αντιλαβεσθαι σου, Και 
απεστρεψας το προσωπον σου αφ’ ημων, και παρεδωκας ημας,  δια 
τας αμαρτιας ημων. Και νυν, Κυριε, Πατηρ ημων ει συ· ημεις δε πηλος, 
εργον των χειρων σου παντες. Μη οργισθης ημας σφοδρα, και μη εν 
καιρω  μνησθης  αμαρτιων  ημων.  Και  νυν  επιβλεψον  οτι  λαος  σου 



παντες ημεις· πολις του αγιου σου εγενηθη ερημος Σιων· ως ερημος 
εγενηθη Ιερουσαλημ. Εις καταραν ο οικος του αγιου ημων, και η δοξα 
ην ηυλογησαν οι πατερες ημων, εγενηθη πυρικαυστος, και παντα τα 
ενδοξα  συνεπεσε.  Και  επι  πασι  τουτοις  ηνεσχου,  Κυριε,  και 
εσιωπησας, και εταπεινωσας ημας εως σφοδρα.

λθ΄.  Συνεβη μεν ταυτα τυπικως τω παλαιω σου λαω, νυν δε εις 
ημας αληθινως [al. ως αληθως, Sic et Fr.] πεπληρωται· και εγενηθημεν 
ονειδος τοις γειτοσιν ημων δαιμοσι, μυκτιρισμος και χλευασμος τοις 
κυκλω ημων, Αλλ’ επιβλεψον εξ ουρανου, και ιδε, και σωσον ημας δια 
το  ονομα  σου  το  αγιον·  και  γνωρισον  ημιν  τας  μεθοδειας  των 
υπεναντιων ημων· και ρυσαι ημας εκ των μηχανηματων αυτων, και 
μη αποστησης αφ’ ημων την σην βοηθειαν, οτι ημεις ουχ ικανοι εσμεν 
προς  το  νικαν τα αντιπιπτοντα·  συ δε  δυνατος ει  εις  το σωζειν  εκ 
παντων  των  εναντιων.  Σωσον  ημας,  Κυριε,  εκ  των  δυσχερων  του 
κοσμου τουτου, κατα την χρηστοτητα σου, ινα εν καθαρα συνειδησει 
το  πελαγος  του  βιου  διαπερασαντες,  αμεμπτοι  και  ακεραιοι  τω 
φοβερω βηματι σου παρασταντες, αξιωθωμεν της αιωνιου ζωης.

μ΄.  Ταυτα  παντα  ακουσας  ο  Αδελφος,  και  σφοδρα  κατανυγεις, 
μετα  δακρυων  ειπε  τω  γεροντι,  ως  Εξ  ων  θεωρω,  Πατερ,  ουχ 
υπολελειπται σοι ελπις σωτηριας. Αι γαρ ανομιαι μου υπερηραν την 
κεφαλην μου· αλλα παρακαλω ειπειν μοι τι ωφειλον ποιησαι. Και ο 
Γερων αποκριθεις ειπε· Το σωθηναι, παρα μεν ανθρωποις αδυνατον· 
παρα  δε  τω  Θεω,  παντα  δυνατα,  ως  αυτος  εφη  ο  Κυριος· 
Προφθασωμεν  ουν  το  προσωπον  αυτου  εν  εξομοληγησει, 
προσκυνησωμεν και προσπεσωμεν, και κλαυσωμεν εναντιον Κυριου 
του ποιησαντος ημας,  οτι  αυτος εστιν ο  Θεος ημων·  και  ακουωμεν 
αυτου  λεγοντος  δια  της  Ησαιου  φωνης,  οτι  Οταν  αποστραφης  και 
στεναξης, (949) τοτε σωθηση. Και παλιν· Μη ουκ ισχυει η χειρ Κυριου 
του σωσαι; η εβαρυνε το ους αυτου του μη εισακουσασθαι; Αλλα τα 
αμαρτηματα ημων διιστωσιν αναμεσον ημων και του Θεου· και δια 
τας αμαρτιας ημων, απεστρεψε το προσωπον αυτου, του μη ελεησαι. 
Διο  λεγει·  Λουσασθε,  καθαροι  γινεσθε·  αφελετε  τας  πονηριας  απο 
των  ψυχων  υμων  απεναντι  των  οφθαλμων  μου·  παυσασθε  των 
πονηριων  υμων·  μαθετε  καλον  ποιειν,  εκζητησατε  κρισιν,  ρυσατε 
αδικουμενον, κρινατε ορφανω και δικαιωσατε χηραν, και δευτε, και 
διαλεχθωμεν,  λεγει  Κυριος·  και  εαν  ωσι  αι  αμαρτιαι  υμων  ως 
φοινικουν, ως χιονα λευκανω· εαν δε ωσιν ως κοκκινον, ωσει εριον 



λευκανω. Και,  Εαν θελητε και εισακουσητε μου,  τα αγαθα της γης 
φαγεσθε. Το γαρ στομα Κυριου ελαλησε ταυτα. Και παλιν δια Ιωηλ· 
Επιστραφητε προς με εξ ολης της καρδιας υμων· εν νηστεια και εν 
κλαυθμω και κοπετω· διαρρηξατε τας καρδιας υμων, και ου τα ιματια 
υμων. Ελεημων γαρ και οικτιρμων εστι Κυριος, και μετανοων επι ταις 
κακιαις.  Προς  Ιεζεκιηλ  δε,  Υιε  ανθρωπου,  ειπον  τω  οικω  Ισραηλ, 
Ουτως ελαλησατε,  λεγοντες,  Αι πλαναι ημων, και αι ανομιαι ημων 
εφ’  ημων  εστι·  και  εν  αυταις  τηκομεθα·  και  πως  ζησομεθα;  Ειπον 
αυτοις, Ζω εγω, λεγει Κυριος, Ου βουλομαι τον θανατον του ασεβους, 
ωστε  επιστρεψαι  αυτον  απο  της  οδου  αυτου,  και  ζην  αυτον· 
αποστροφη αποστρεψατε απο της οδου υμων· και ινα τι αποθνησκετε, 
οικος Ισραηλ. Η δε τριτην των Βασιλειων, την υπερβολη της του Θεου 
χρηστοτητος  φανερουσα,  ουτω  λεγει,  Εν  τω  ακουσαι  Αχααβ  οντα 
αυτον  εν  τω  αμπελωνι  του  Ναβουθαι,  ον  εκληρονομησεν  εν  τω 
αποκτειναι αυτον δια της Ιεζαβελ, τους λογους Ηλιου, λεγοντος· Ταδε 
λεγει Κυριος· Εφονευσας, και εκληρονομησας· και εν τω τοπω, εν ω 
ελειξαν οι κυνες το αιμα Ναβουθαι, εκει λειξουσιν οι κυνες το αιμα 
σου· και την Ιεζαβελ κυνες καταφαγονται εν τω περιτειχισματι του 
Ισραηλ. Και εν τω ακουσαι Αχααβ τους λογους τουτους, διερρηξε τα 
ιματια αυτου, και εθετο σακκον επι την σαρκα αυτου, και ενηστευσε, 
και εκοιμηθη εν τω σακκω.  Και  εγενετο λογος Κυριου προς Ηλιου, 
λεγων· Ιδε οτι [al. πως] ενετραπη [Six.Εωρακας ως κατενυγη. Fr. ειδες 
οτι] Αχααβ απο προσωπου μου. Ουκ επαξω κακιαν εν ταις ημεραις 
αυτου. Ο δε Δαβιδ φησι· την ανομιαν μου εγνωρισα, και την αμαρτιαν 
μου ουκ εκαλυψα. Ειπα, Εξαγορευσα και κατ’ εμου την ανομιαν μου 
τω Κυριω, και συ αφηκας την ασεβειαν της καρδιας μου. Υπερ ταυτης 
προσευξεται προς σε πας οσιος εν καιρω ευθετω· και εν κατακλυσμω 
υδατων πολλων προς  αυτον  ουκ εγγιουσιν.  Εν  δε  τω Ευαγγελιω  ο 
Κυριος, Μετανοειτε, φησιν, ηγγισε γαρ η βασιλεια των ουρανων. Του 
δε  Πετρου πυθομενου,  Ποσακις  της  ημερας,  εαν  αμαρτη  εις  εμε  ο 
αδελφος μου, αφησω αυτω· εως επτακις; αποκρινεται αυτω ο φυσει 
αγαθος και ανεικαστος εν χρηστοτητι· Ου λεγω σοι επτακις, αλλ’ ως 
εβδομηκοντακις επτα. Τι ταυτης της αγαθοτητος ισορροπον; τι ταυτης 
της φιλανθρωπιας εφαμιλλον; 

(952) μα΄. Εγνωκοτες ουν τον του Κυριου φοβον, την τε χρηστοτητα 
αυτου  και  την  φιλανθρωπιαν  εκ  τε  της  Παλαιας  και  της  Καινης 
διαθηκης,  επιστρεψωμεν  εξ  ολης  της  καρδιας  ημων·  και  ινα  τι 



απολλυμεθα,  αδελφοι;  Καθαρισωμεν  χειρας,  οι  αμαρτωλοι· 
αγνισωμεν  τας  καρδιας  ημων  οι  διψυχοι·  ταλαιπωρησωμεν  και 
πενθησωμεν,  και  κλαυσωμεν  δια  τας  αμαρτιας  ημων.  Παυσωμεθα 
των  πονηριων  ημων·  πιστευσωμεν  ταις  ευσπλαχνιαις  του  Κυριου· 
φοβηθωμεν  τας  απειλας  αυτου,  φυλαξωμεν  τας  εντολας  αυτου· 
αγαπησωμεν αλληλους εξ ολης καρδιας. Ειπωμεν, αδελφοι, και τοις 
μισουσιν ημας και βδελυσσομενοις, ινα το ονομα Κυριου δοξασθη, και 
οφθη  εν  τη  ευφροσυνη  αυτου.  Δωμεν  συγγνωμην  αλληλοις,  δι’ 
αλληλων πειραζομενοι, ως παντες υπο κοινου εχθρου πολεμουμενοι. 
Αντιστωμεν  τοις  λογισμοις  ημων,  τον  Θεον  εις  συμμαχιαν 
επικαλουμενοι· και φυγαδευωμεν εξ ημων τα πονηρα και ακαθαρτα 
πνευματα. Υποταξωμεν την σαρκα τω πνευματι,  υπωπιαζοντες και 
δουλαγωγουντες δι’ απασης κακοπαθειας· Καθαρισωμεν εαυτους απο 
παντος μολυσμου σαρκος και πνευματος. Διεγειρωμεν αλληλους εις 
παροξυσμον αγαπης και  καλων εργων.  Μη φθονησωμεν αλληλοις, 
μηδε φθονουμενοι αγριωθωμεν· συμπαθησωμεν δε μαλλον αλληλοις, 
και  δια  ταπεινοφροσυνης  αλληλους  ιασωμεθα.  Μη  καταλαλωμεν 
αλληλων,  μηδε  σκωψωμεν  αλληλους·  οτι  εσμεν  αλληλων  μελη. 
Αποβαλλωμεν αφ’ ημων την αμελειαν και την ραθυμιαν· και στωμεν 
ανδρειως  κατα  των  πνευματων  της  πονηριας  αγωνιζομενοι·  και 
εχομεν  παρακλητον  Ιησουν  Χριστον  δικαιον  προς  τον  Πατερα·  και 
αυτος ιλασμος εστι περι των αμαρτιων ημων· και δεηθωμεν αυτου εν 
καθαρα  καρδια,  εξ  ολης  της  ψυχης  ημων,  και  αφιησιν  ημιν  τας 
αμαρτιας ημων· Οτι εγγυς Κυριος πασι τοις επικαλουμενοις αυτον εν 
αληθεια. Διο λεγει· Θυσον τω Θεω θυσιαν αινεσεως, και αποδος τω 
Υψιστω  τας  ευχας  σου.  Και  εξελουμαι  σε,  και  δοξασεις  με.  Και  ο 
Ησαιας δε παλιν· Λυε παντα συνδεσμον αδικιας, διαλυε στραγγαλιας 
βιαιων  συναλλαγματων,  αποστελλε  τεθραυσμενους  εν  αφεσει,  και 
πασαν  συγγραφην  αδικον  διασπα.  Διαθρυπτε  πεινωντι  τον  αρτον 
σου,  και  πτωχους  αστεγους  εισαγαγε  εις  τον  οικον  σου.  Εαν  ιδης 
γυμνον,  περιβαλε·  και  απο  των  οικειων  του  σπερματος  σου  ου 
παροψει [Fr.ουχ υπεροψει]. Τοτε ραγησεται πρωιμον το φως σου, και 
τα ιαματα σου ταχυ ανατελει. Και προπορευσεται εμπροσθεν σου η 
δικαιοσυνη σου· και δοξα Κυριου περιστελει σε. Και τι το επι τουτοις; 
Τοτε βοηση,  και ο Θεος εισακουσεται σου·  ετι  λαλουντος σου,  ερει, 
Ιδου παρειμι. Τοτε ανατελει εν τω σκοτει το φως σου, και το σκοτος 
σου  ως  μεσημβρια.  Και  εσται  Θεος  μετα  σου  διαπαντος·  και 



εμπλησθηση καθα επιθυμει η ψυχη σου. Ορας οτι εν τω λυειν παντα 
συνδεσμον αδικιας  εκ  της καρδιας ημων,  (953)  και  διαλυειν  πασαν 
στραγγαλιαν  βιαιων  συναλλαγματων  μνησικακιας·  και  σπευδειν 
ευεργετειν  τον  πλησιον  εξ  ολης  ψυχης,  τω  φωτι  της  γνωσεως 
περιλαμπομεθα,  και  των  παθων  της  ατιμιας  ελευθερουμεθα,  και 
πασης  αρετης  πληρουμεθα,  και  υπο  της  δοξης  του  Θεου 
καταλαμπομεθα,  και  πασης  αγνοιας  ελευθερουμεθα·  και 
προσευχομενοι τα Χριστου,  εισακουομεθα, και τον Θεον μεθ’  ημων 
εξομεν δια παντος, και της κατα Θεον επιθυμιας πληρουμεθα.

μβ΄.  Αγαπησωμεν  αλληλους,  και  αγαπωμεθα  υπο  του  Θεου. 
Μακροθυμησωμεν επ’ αλληλοις, και μακροθυμει επι ταις αμαρτιαις 
ημων. Μη αποδωμεν κακον αντι κακου, και ουκ απολαμβανομεν κατα 
τας αμαρτιας ημων. Την γαρ συγχωρησιν των παραπτωματων ημων, 
εν τη συγχωρησει των αδελφων ευρισκομεν. Και το ελεος του Θεου, εν 
τη ελεημοσυνη του πλησιον εγκεκρυπται. Δια τουτο ο Κυριος ελεγεν· 
Αφετε,  και  αφεθησεται  υμιν.  Και,  Εαν  αφητε  τοις  ανθρωποις  τα 
παραπτωματα αυτων, και ο Πατηρ υμων ο ουρανιος αφησει υμων τα 
παραπτωματα  υμων.  Και  παλιν·  Μακαριοι  οι  ελεημονες,  οτι  αυτοι 
ελεηθησονται.  Και,  Ω  μετρω  μετρειτε,  αντιμετρηθησται  υμιν.  Ιδου 
εχαρισατο ημιν ο Κυριος τροπον σωτηριας, και εδωκεν ημιν εξουσιαν 
αιωνιον  του  γενεσθαι  τεκνα  Θεου·  και  εν  τω  θεληματι  ημων  εστι 
λοιπον η σωτηρια ημων.

μγ΄. Δωμεν ουν εαυτους τω Κυριω εξ ολοκληρου, ινα ολοκληρον 
αυτον  αντιλαβωμεν.  Γενωμεθα  θεοι  δι’  αυτον·  και  γαρ  τουτο 
ανθρωπος γεγονε, φυσει ων Θεος και Δεσποτης. Υπακουσωμεν αυτω, 
και  αυτος  ακαματως  αμυνεται  τους  εχθρους  ημων·  Ει  ο  λαος  μου 
ηκουσε μου, φησιν, Ισραηλ ταις οδοις μου ει επορευθη· εν τω μηδενι 
αν τους εχθρους αυτων επαπεινωσα, και επι τους θλιβοντας αυτους 
επεβαλον αν την χειρα μου. Πασαν την ελπιδα ημων επ’ αυτον μονον 
θησωμεν. Και πασαν την μεριμναν ημων επ’ αυτον μονον ριψωμεν, 
και εκ πασης θλιψεως, αυτος ημας ρυσεται· και παντα τον βιον, αυτος 
ημας διαθρεψει.  Παντα μεν  ανθρωπον εκ  ψυχης  αγαπησωμεν·  επι 
μηδενι  δε  ανθρωπων  την  ελπιδα  θησωμεν·  οτι  εφ’  οσον  ο  Κυριος 
συντηρει  ημας,  και  οι  φιλοι παντες ημας περιεπουσι,  και οι  εχθροι 
παντες προς ημας αδυνατουσιν. Επαν δε ο Κυριος ημας εγκαταλειπη, 
τοτε και οι φιλοι παντες εγκαταλειπουσι, και οι εχθροι παντες καθ’ 
ημων ισχυουσιν.  Αλλα και  ο  εις  σεαυτον  θαρρων,  πεσειται  πτωμα 



εξαισιον· ο δε φοβουμενος τον Κυριον, υψωθησεται. Δια τουτο Δαβιδ 
ελεγεν· Ου γαρ επι τω τοξω μου ελπιω, και η ρομφαια μου ου σωσει 
με.  Εσωσας γαρ ημας εκ των θλιβοντων ημας,  και  τους μισουντας 
ημας, κατησχυνας.

μδ΄. Μη ανασχωμεθα των λογισμων των σμικρυνοντων ημων τας 
αμαρτιας,  και  την  αφεσιν  αυτων  γεγονεναι  μαντευομενων.  Περι 
αυτων γαρ ο Κυριος ασφαλιζομενος ημας, ελεγε· Προσεχετε εαυτοις 
απο των ψευδοπροφητων, οιτινες ελευσονται προς υμας εν ενδυμασι 
προβατων· (956) εσωθεν δε, εισι λυκοι αρπαγες. Εφ’ οσον γαρ ο νους 
ημων  υπο  της  αμαρτιας  οχλειται,  ουπω  της  συγχωρησεως  αυτης 
ετυχομεν· ουδεπω γαρ καρπους αξιους της μετανοιας πεποιηκαμεν. 
Καρπος  μετανοιας  εστιν,  απαθεια  ψυχης·  απαθεια  δε,  εξαλειψις 
αμαρτιας. Ουπω δε εχομεν τελειαν απαθειαν, ποτε μεν οχλουμενοι 
υπο των παθων, ποτε δε μη οχλουμενοι. Ουκ αρα της των αμαρτιων 
αφεσεως τελειως  ετυχομεν.  Της  μεν γαρ προγονικης αμαρτιας,  δια 
του  αγιου  βαπτισματος  ελευθερωθημεν·  της  δε  μετα  το  βαπτισμα 
τολμηθεισης, δια της μετανοιας ελευθερουμεθα.

με΄. Μετανοησωμεν ουν γνησιως, ινα των παθων ελευθερουμενοι, 
της  των  αμαρτιων  αφεσεως  τυχωμεν.  Περιφρονησωμεν  των 
προσκαιρων, ινα μη δι’ αυτα τοις ανθρωποις μαχομενοι, την εντολην 
της  αγαπης  παραβωμεν,  και  της  του  Θεου  αγαπης  εκπεσωμεν. 
Πνευματι  περιπατωμεν,  και  επιθυμιαν  σαρκος  ου  μη  τελεσομεν. 
Γρηγορησωμεν,  νηψωμεν·  αποβαλωμεν  λοιπον  τον  υπνον  της 
ραθυμιας.  Ζηλωσωμεν  τους  αγιους  αθλητας  του  Σωτηρος· 
μιμησωμεθα αυτων τους αγωνας, των οπισθεν επιλανθανομενοι, τοις 
δε  εμπροσθεν  επεκτεινομενοι.  Μιμησωμεθα  τον  ακαταπαυστον 
αυτων  δρομον,  την  ζεουσαν  προθυμιαν,  της  εγκρατειας  την 
καρτεριαν,  της  σωφροσυνης  τον  αγιασμον,  της  υπομονης  την 
γενναιοτητα  της  μακροθυμιας  την  ανοχην,  της  συμπαθειας  τον 
οικτον,  της πραυτητος το αταραχον,  του ζηλου την θερμοτητα, της 
αγαπης  το  ανυποκριτον,  της  ταπεινοφροσυνης  το  υψος,  της 
ακτημοσυνης  το  απεριττον,  την  ανδρειαν,  την  χρηστοτητα,  την 
επιεικειαν.  Μη  υπτιωθωμεν  ταις  ηδοναις·  μη  χαυνωθωμεν  τοις 
λογισμοις·  μη  ρυπωσωμεν  την  συνειδησιν·  Την  ειρηνην  διωκωμεν 
μετα παντων, και τον αγιασμον· ου χωρις ουδεις οψεται τον Κυριον, 
Και  επι  τουτοις,  φυγωμεν  τον  κοσμον,  αδελφοι,  και  τον 
κοσμοκρατορα.  Καταλειψωμεν  την  σαρκα,  και  τα  σαρκικα.  Εις 



ουρανους αναδραμωμεν· εκει εξωμεν ημων το πολιτευμα. Τον θειον 
Αποστολον μιμησωμεθα· τον Αρχηγον της ζωης καταλαβωμεν·  της 
πηγης  της  ζωης  απολαυσωμεν.  Συν  αγγελοις  χορευσωμεν·  συν 
αρχαγγελοις υμνησωμεν τον Κυριον ημων Ιησουν Χριστον· ω η δοξα 
και το κρατος αμα τω Πατρι συν τω αγιω Πνευματι, νυν και αει, και 
εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.

ΕΚ ΤΩΝ ΦΩΤΙΟΥ (956)
Ασκητικος λογος· και ετερα πραγματεια εν υ΄ κεφαλαιοις.

Ανεγνωσθη του αυτου αγιου Μαξιμου λογος Ασκητικος,  εις πευσιν 
εσχηματισμενος  και  αποκρισιν.  και  χρησιμος  μεν  απασιν  ο  λογος, 
μαλιστα  δι’  οις  ασκησις  η  πολιτεια.  Ηθων  γαρ  ,  δι’  ων  αν  τις 
ουρανοπολιτης γενοιτο, εστι διδασκαλος και γεωργος. (957) Μαλιστα 
δε  Αγαπης,  κατα  την  γνωσιν  και  την  εργασιαν  πολλας  ενδιδωσιν 
επελθειν αφορμας.
Συνετετακτο δε και ετερα πραγματεια εις υ΄ κεφαλαια πληθυνομενη, 
η και προσεπεφωνητο Ελπιδιω τινι οσιοτητι καθωσιωμενω. Και αυτος 
μεν  ο  συγγραφευς  Περι  Αγαπης  τον  πονον  επιγραφει,  ισως,  οτι 
ταυτην τε αρχην τω γραμματι υποβαλλεται, και αλλαχου πολλακις 
περι  αυτης  καταβαλλεται  λογον.  Ου  μην  αλλα  γαρ  και  πολλων 
προβληματων τε και θεωρηματων, οις θεολογια κρατυνεται, και α τον 
οσιον βιον και καθαρον ποιει, ικανην εστιν εν αυτοις τοις φιλοπονως 
αυτα μετιουσι καρπωσασθαι την ωφελειαν.
Και το ειδος αυτω του λογου, εις το λευκον τε και ευτορνον, ηπερ οι 
αλλοι,  διατυπουται·  και  ουδεν  παρεχει,  ο  αν  τις  διερευνηση 
μωμησασθαι· πλην εσθ’ οπη την Αττικην της αλλης φωνης προκρινει.

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ (960) ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΛΠΙΔΙΟΝ

Ιδου  προς  τω  περι  Ασκητικου  βιου  λογω,  και  τον  περι  Αγαπης 
λογον  πεπομφα  τη  ση  τιμιοτητι,  πατερ  Ελπιδιε,  εν  ισαριθμοις 
κεφαλαιοις των τεσσαρων Ευαγγελιων εκατοντασιν· ουδεν μεν ισως 
αξιον της σης προσδοκιας· της δε γε ημετερας δυναμεως ουκ ελαττον. 
Πλην γινωσκετω η ση αγιωσυνη, οτι ουδε ταυτα εισι της εμης γεωργια 
διανοιας· αλλα τους των αγιων Πατερων διελθων λογους, κακειθεν 



τον εις την υποθεσιν συντεινοντα νουν αναλεξαμενος· και εν ολιγοις 
πολλα κεφαλαιωδεστερον συναγαγων, ινα ευσυνοπτα γενωνται δια 
το  ευμνημονευτον·  απεστειλα  τη  ση  οσιοτητι,  παρακαλων 
ευγνωμονως  αναγινωσκειν,  και  μονην  θηρευειν  την  εν  αυτοις 
ωφελειαν·  το δε ακαλλες της λεξεως [Fr.των λεξεων] παραβλεπειν, 
και  ευχεσθαι  υπερ  της  ημων  μετριοτητος,  της  πασης  πνευματικης 
ωφελειας ερημου. Παρακαλω δε και τουτο, μη εις οχλησιν ηγεισθαι τα 
γεγραμμενα.  Επιταγην  γαρ  πεπληρωκα.  Λεγω  δε  τουτο,  επειδη  οι 
λογοις ενοχλουντες, πολλοι εσμεν σημερον· οι δε εργοις παιδευοντες, 
η  και  παιδευομενοι,  πανυ  εισιν  ολιγοι.  Αλλα  μαλλον  εμπονως 
προσεχειν εκαστω των κεφαλαιων. Ου παντα γαρ πασιν,  ως οιμαι, 
εισιν ευληπτα· αλλα και πολλης τα πολλα τοις πολλοις δεομενα της 
συνεξετασεως,  ει  και  δοκει  απλουστερον  ειρησθαι.  Ισως  και  αν  τι 
φανειη  χρησιμον  τη  ψυχη  εξ  αυτων  ανακαλυπτομενον. 
Αναφανησεται δε παντως Θεου χαριτι,  τω απεριεργοις εννοιαις και 
μετα  φοβου  Θεου  και  αγαπης  αναγινωσκοντι.  Τω  δε  μη  ωφελειας 
χαριν πνευματικης εντυγχανοντι, η τουτω τω πονηματι, η και αλλω 
οιωδηποτε.  (961)  Αλλα  του  λεξεις  θηρυειν  προς  το  κακιζειν  τον 
συγγραψαμενον, ινα σεαυτον εκεινου σοφωτερον δηθεν, ως οιησιας, 
παραστηση, ουδεν ωφελιμον ουδαμοθεν ουδεποτε αναφανησεται.

Πρωτη εκατοντας των περι αγαπης κεφαλιων.
α΄. Αγαπη μεν εστιν, διαθεσις ψυχης αγαθη, καθ’ ην ουδεν των 

οντων, της του Θεου γνωσεως προτιμα. Αδυνατον δε εις εξιν ελθειν 
ταυτης της αγαπης, τον προς τι των επιγειων εχοντα προσπαθειαν.

β΄. Αγαπην μεν τικτει απαθεια· απαθειαν δε, η εις Θεον ελπις· την 
δε  ελπιδα,  υπομονη  και  μακροθυμια·  ταυτας  δε,  η  περιεκτικη 
εγκρατεια· εγκρατειαν δε, ο του Θεου φοβος· τον δε φοβον, η εις τον 
Κυριον πιστις. 

γ΄. Ο πιστευων τω Κυριω, φοβειται την κολασιν· ο δε φοβουμενος 
την κολασιν, εγκρατευεται απο των παθων· ο δε εγκρατευομενος απο 
των παθων, υπομενει τα θλιβερα· ο δε υπομενων τα θλιβερα, εξει εις 
Θεον ελπιδα· η δε εις Θεον ελπις, χωριζει πασης γηινης προσπαθειας 
τον νουν· ταυτης δε ο νους χωρισθεις, εξει την εις Θεον αγαπην.

δ΄.  Ο  αγαπων  τον  Θεον,  παντων  των  υπ’  αυτου  γεγονοτων 
προτιμα την  γνωσιν  αυτου,  και  αδιαλειπτως δια  του  ποθου,  ταυτη 
προσκαρτερει.



ε΄.  Ει  παντα  τα  οντα  δια  του  Θεου  και  δια  τον  Θεον  γεγονε· 
κρειττων δε ο Θεος των δι’  αυτου γεγονοτων· ο καταλιμπανων τον 
Θεον τον ασυγκριτως κρειττονα, και τοις χειροσιν ενασχολουμενος, 
δεικνυσιν εαυτον προτιμωντα του Θεου, τα δι’ αυτου γεγονοτα.

στ΄. Ο τη εις Θεον αγαπη τον νουν εχων προσηλωμενον, παντων 
των ορωμενων, και αυτου του σωματος, ως αλλοτριου καταφρονει.

ζ΄.  Ει  κρειττων  του  σωματος  η  ψυχη·  και  κρειττων  του  κοσμου 
ασυγκριτως ο κτισας αυτον Θεος· ο προτιμων της ψυχης το σωμα, και 
του  Θεου  τον  υπο  αυτου  κτισθεντα  κοσμον,  ουδεν  των 
ειλωλολατρουντων διενηνοχεν.

η΄. Ο τον νουν της εις Θεον αγαπης και προσεδρειας αποχωρισας, 
και τινι των αισθητων προσεδεμενον εχων, ουτος εστι ο προτιμων της 
ψυχης το σωμα, και του κτισαντος Θεου, τα υπ’ αυτου γεγονοτα.

θ΄. (964) Ει η ζωη του νου ο φωτισμος εστι της γνωσεως· τουτον δε η 
εις  Θεον  αγαπη  τικτει·  καλως,  Ουδεν  της  θειας  αγαπης,  ειρηται, 
μειζον.

ι΄. Οταν τω ερωτι της αγαπης προς Θεον ο νους εκδημη, τοτε ουτε 
τινος  των οντων πανταπασι  επαισθανεται.  Υπο γαρ του θειου  και 
απειρου  φωτος  καταλαμπομενος,  αναισθητει  προς  παντα  τα  υπ’ 
αυτου  γεγονοτα·  καθαπερ  και  ο  αισθητος  οφθαλμος  προς  τους 
αστερας, του ηλιου ανατελλοντος.

ια΄. Πασαι μεν αι αρεται συνεργουσι τω νω προς τον θειον ερωτα, 
πλεον δε παντων η καθαρα προσευχη. Δια ταυτης γαρ προς τον Θεον 
πτερουμενος, εξω γινεται παντων των οντων.

ιβ΄. Οταν δια της αγαπης υπο της θειας γνωσεως ο νους αρπαγη, 
και εξω γενομενος των οντων της θειας επαισθανηται απειριας, τοτε 
κατα τον θειον Ησαιαν υπο εκπληξεως εις  συναισθησιν ελθων της 
εαυτου ταπεινωσεως, μετα διαθεσεως λεγει τα του προφητου ρηματα· 
Ω  ταλας  εγω,  οτι  κατανενυγμαι·  οτι  ανθρωπος  ων,  και  ακαθαρτα 
χειλη εχων, εν μεσω λαου ακαθαρτα χειλη εχοντος εγω κατοικω, και 
τον βασιλεα Κυριον Σαβαωθ ειδον τοις οφθαλμοις μου.

ιγ΄. Ο αγαπων τον Θεον, ου δυναται μη και παντα ανθρωπον ως 
εαυτον  αγαπησαι,  ει  και  προς  τα  παθη  δυσχεραινει  των  μηπω 
κεκαθαρμενων. Διο και την επιστροφην [edit. περιστρ.] αυτων βλεπων 
και την διορθωσιν, αμετρητω και ανεκλαλητω χαιρει χαρα.

ιδ΄.  Ακαθαρτος  εστι  ψυχη  εμπαθης·  λογισμων  επιθυμιας  και 
μισους πεπληρωμενη.



ιε΄.  Ο ιχνος μισους βλεπων εν τη εαυτου καρδια δια οιονδηποτε 
πταισμα  προς  τον  οιονδηποτε  ανθρωπον,  αλλοτριος  τυγχανει 
παμπαν  της  εις  Θεον  αγαπης·  διοτι  η  εις  Θεον  αγαπη,  της  εις 
ανθρωπον μισους παντελως ουκ ανεχεται. 

ιστ΄. Ο αγαπων με, φησιν ο Κυριος, τας εντολας μου τηρησει· αυτη 
δε εστιν η εντολη η εμη, ινα αγαπατε αλληλους. Ο ουν μη αγαπων 
τον πλησιον, την εντολην ου τηρει. Ο δε την εντολην μη τηρων, ουδε 
τον Κυριον αγαπησαι δυναται.

ιζ΄.  Μακαριος  ανθρωπος,  ο  παντα ανθρωπον εξ  ισου  αγαπησαι 
δυνηθεις. [edit. δυναται].

ιη΄. Μακαριος ανθρωπος, ο μηδενι πραγματι φθαρτω η προσκαιρω 
προσκειμενος.

ιθ΄.  Μακαριος  ο  νους,  ο  παντα τα οντα περασας,  και  της  θειας 
ωραιοτητος αδιαλειπτως κατατρυφων.

κ΄.  Ο προνοιαν της σαρκος εις  επιθυμιας [Duo Regit  επιθυμιαν] 
ποιουμενος, και μνησικακιαν δια προσκαιρα προς τον πλησιον εχων· 
(965) ο τοιουτος λατρευει τη κτισει παρα τον κτισαντα.

κα΄. Ο ανηδονον και ανοσον το σωμα διατηρων, συνδουλον αυτο 
εχει προς την των κρειττονων υπηρεσιαν.

κβ΄. Ο φευγων πασας τας κοσμικας επιθυμιας, πασης λυπης [edit. 
unusgue υλης, Reg. et Fr.] κοσμικης εαυτον ανωτερον καθιστησι.

κγ΄.  Ο τον Θεον αγαπων, και τον πλησιον παντως αγαπα. Ο δε 
τοιουτος,  χρηματα  τηρειν  ου  δυναται,  αλλ’  οικονομει  θεοπρεπως, 
εκαστω των δεομενων παρεχων.

κδ΄. Ο κατα μιμησιν Θεου την ελεημοσυνην ποιουμενος, ουκ οιδε 
διαφοραν  πονηρου  και  αγαθου,  δικαιου  και  αδικου  εν  τοις  του 
σωματος αναγκαιοις· αλλα πασιν εξ ισου κατα την χρειαν διανεμει· ει 
και προτιμα δι’ αγαθην προαιρεσιν του φαυλου τον εναρετον.

κε΄. Ωσπερ ο Θεος φυσει ων αγαθος και απαθης, παντας μεν, εξ 
ισου αγαπα, ως εργα αυτου· αλλα τον μεν εναρετον δοξαζει, ως και τη 
γνωμη [edit et.Fr.  την γνωσιν· alter Reg. την γνωμην], οικειουμενον· 
τον δε φαυλον, δι’ αγαθοτητα ελεει, και εν τω αιωνι τουτω παιδευων 
επιστρεφει·  ουτω  και  ο  τη  γνωμη  αγαθος  και  απαθης,  παντας 
ανθρωπους εξ ισου αγαπα· τον μεν εναρετον, δια τε την φυσιν και την 
αγαθην  προαιρεσιν·  τον  δε  φαυλον,  δια  τε  την  φυσιν,  και  την 
συμπαθειαν ελεων ως αφρονα και εν σκοτει διαπορευομενον.



κστ΄. Ου μονον δια μεταδοσεως χρηματων η διαθεσις της αγαπης 
γνωριζεται,  αλλα  πολλω  μαλλον  δια  μεταδοσεως  λογου  Θεου  και 
σωματικης διακονιας.

κζ΄.  Ο  τοις  του  κοσμου  πραγμασι  [edit.  et  unus  Reg.  των 
πραγματων] γνησιως αποταξαμενος, και τω πλησιον δια της αγαπης 
ανυποκριτως δουλευων, παντος παθους ταχεως ελευθερουται, και της 
θειας αγαπης και γνωσεως μετοχος καθισταται.

κη΄.  Ο  την  θειαν  αγαπης  εν  εαυτω  κτησαμενος,  ου  κοπια 
κατοκολουθων  οπισω  κυριου  του  Θεου  αυτου,  κατα  τον  θειον 
Ιερεμιαν· αλλα παντα πονον ονειδισμον τε και φερει υβριν γενναιως, 
μηδενι το συνολον κακον λογιζομενος.

κθ΄.  Οταν  υβρισθης  παρα  τινος,  η  εν  τινι  εξουδενωθης,  τοτε 
προσεχε  απο των  λογισμων  της  οργης,  μη  σε  της  αγαπης  δια  της 
λυπης χωρισαντες, εν τη χωρα του μισους καταστησωσιν.

λ΄.  Οταν  εφ’  υβρει  η  ατιμια  πονησης,  γινωσκε  σευτον  μεγαλως 
ωφεληθεντα,  της  κενοδοξιας  δια  της  ατιμιας  οικονομικως απο σου 
εκβληθεισης.

(968) λα΄. Ωσπερ μνημη πυρος ου θερμαινει το σωμα, ουτω πιστις 
ανευ αγαπης, ουκ ενεργει εις την ψυχην τον της γνωσεως φωτισμον.

λβ΄.  Ωσπερ  το  φως  του  ηλιου  τον  υγιη  οφθαλμον  εις  εαυτο 
εφελκεται· ουτω και η γνωσις του Θεου τον καθαρον νουν φυσικως 
δια της αγαπης προς εαυτην επισπαται.

λγ΄. Νους εστι καθαρος, ο αγνοιας χωρισθεις, και υπο του θειου 
φωτος καταλαμπομενος.

λδ΄.  Ψυχη  εστι  καθαρα,  η  παθων  ελευθερωθεισα,  και  υπο  της 
θειας αγαπης αδιαλειπτως ευφραινομενη.

λε΄. Παθος [Duo Regit tantum παθος] εστι ψεκτον, κινησις ψυχης 
παρα φυσιν.

λστ΄.  Απαθεια  εστιν  ειρηνικη  καταστασις  ψυχης,  καθ’  ην 
δυσκινητος γινεται ψυχη προς κακιαν.

λζ΄.  Ο  τους  καρπους  της  αγαπης  δια  σπουδης  κτησαμενος,  ου 
μετατιθεται ταυτης, καν μυρια πασχη κακα. Και πειθετω σε Στεφανος 
ο του Χριστου μαθητης, και οι κατ’ αυτον· και αυτος ο Σωτηρ υπερ των 
φονευτων [al. φονευοντων] ευχομενος τω Πατρι, και συγγνωμην παρ’ 
αυτου ως αγνοουσιν αιτουμενος.

λη΄.  Ει  της  αγαπης  εστι  το  μακροθυμειν  και  χρηστευεσθαι,  ο 
θυμομαχων  και  πονηρευομενος,  αλλοτριος  δηλονοτι  της  αγαπης 



καθισταται· ο δε αγαπης αλλοτριος, του Θεου εστιν αλλοτριος, ειπερ ο 
Θεος αγαπης εστι.

λθ΄. Μη ειπητε, φησιν ο θειος Ιερεμιας, οτι ναος Κυριου εστε. Και 
συ μη ειπης, οτι Η ψιλη πιστις εις τον Κυριον ημων Ιησουν Χριστον 
δυναται με σωσαι. Αμηχανον γαρ τουτο, εαν μη και την αγαπην εις 
αυτον δια των εργων κτηση. Το δε ψιλως πιστευειν· Και τα δαιμονια 
πιστευουσι και φρισσουσι.

μ΄. Εργον αγαπης εστιν η εις τον πλησιον εκ διαθεσεως ευεργεσια 
και μακροθυμια και υπομονη· και το μετα ορθου λογου χρησασθαι 
τοις πραγμασι.

μα΄.  Ο αγαπων τον Θεον ου λυπει,  ουδε λυπειται προς τινα δια 
προσκαιρα·  μιαν  δε  λυπης  και  λυπει  και  λυπειται  σωτηριον,  ην  ο 
μακαριος Παυλος και ελυπηθη και ελυπησε τους Κορινθιους.

μβ΄. Ο αγαπων τον Θεον, αγγελικον βιον επι γης ζη, νηστευων και 
αγρυπνων, ψαλλων και προσευχομενος, και περι παντος ανθρωπους 
αει καλα λογιζομενος.

μγ΄. Ει ουτινος τις επιθυμει, τουτου και τυχειν αγωνιζεται· παντων 
δε  των  αγαθων  και  επιθυμητων  αγαθωτερον  το  Θειον  και 
επιθυμητοτερον  ασυγκριτως·  ποσης  αρα  σπουδην  οφειλομεν 
ενδειξασθαι, ινα τουτου του φυσει αγαθου και επιθυμητου τυχωμεν.

μδ΄.  Μη  μολυνης  την  σαρκα  σου  εν  αισχροις  πραξεσι,  και  μη 
μιανης  την ψυχην πονηροις  λογισμοις  (969)  και  η  ειρηνη του Θεου 
επελευσεται επι σε, την αγαπην φερουσα.

με΄.  Αικιζε  την  σαρκα  σου  ασιτια  και  αγρυπνια,  και  σχολασον 
αοκνως ψαλμωδια και προσευχη· και ο αγιασμος της σωφροσυνης επι 
σε επελευσεται, την αγαπην φερων.

μστ΄. Ο της θειας καταξιωθεις γνωσεως, και τον ταυτης φωτισμον 
δια  της  αγαπης  κτησαμενος,  ου  ριπισθησεται  ποτε  υπο  του  της 
κενοδοξιας  πνευματος  [unus  Reg.  δαιμονος]·  ο  δε  ταυτης  μηπω 
καταξιωθεις,  ευχερως  υπ’  αυτης  περιφερεται  [edit.  et  unus  Reg. 
φερεται].  Εαν ουν ο  τοιουτος εν  πασι  τοις  υπ’  αυτου πραττομενοις 
προς τον Θεον αποβλεψη, ως δι’ αυτον παντα ποιων, ραδιως συν Θεω 
εκφευξεται αυτην.

μζ΄.  Ο  μηπω  τυχων  της  θειας  γνωσεως  της  δια  αγαπης 
ενεργουμενης,  μεγα  φρονει  επι  τοις  υπ’  αυτου  κατα  Θεον 
πραττομενοις. Ο δε ταυτης τυχειν καταξιωθεις, μετα διαθεσεως λεγει 



τα του πατριαρχου Αβρααμ ρηματα, απερ ηνικα της θειας καταξιωθη 
επιφανειας, ειπεν· Εγω ειμι γη και σποδος.

μη΄.  Ο  φοβουμενος  τον  Κυριον,  συνομιλον  αει  εχει  την 
ταπεινοφροσυνην·  και  δια  των ταυτης  ενθυμηματων,  εις  την θειαν 
αγαπην  και  ευχαριστιαν  ερχεται.  Μνημονευει  γαρ  της  κατα  τον 
κοσμον προτερας  διαγωγης,  και  των ποικιλων παραπτωματων,  και 
των  εκ  νεοτητος  συμβαντων  αυτω  πειρασμων·  και  πως  παντων 
εκεινων ερρυσατο αυτον ο Κυριος, και μετεστησεν απο της εμπαθους 
ζωης, εις τον κατα Θεον βιον· και συν τω φοβω, προσλαμβανεται και 
την  αγαπην,  ευχαριστων  αει  μετα  ταπενοφροσυνης  πολλης  τω 
ευεργετη, και κυβερνητη της ζωης ημων.

μθ΄. Μη ρυπωσης τον νουν σου, λογισμων ανεχομενος επιθυμιας 
και θυμου, ινα μη της καθαρας προσευχης εκπεσων, τω της ακηδιας 
πνευματι περιπεσης.

ν΄.  Το  τηνικαυτα  ο  νους  της  προς  Θεον  παρρησιας  εκπιπτει, 
οπηνικα πονηροις η ρυπαροις λογισμοις συνομιλλος γενηται.

να΄.  Ο  μεν  αφρων  υπο  των  παθων αγομενος,  οτε  μεν  υπο  του 
θυμου κινουμενον εκταρασσεται, φευγειν αλογιστως τους αδελφους 
επειγεται·  οτε  δε  παλιν  υπο  της  επιθυμιας  εκθερμαινεται, 
μεταμελομενος  αυθις  προστρεχων  απαντα.  Ο  δε  φρονιμος,  επ’ 
αμφοτερων τουναντιον ποιει. Επι μεν γαρ του θυμου, τας αιτιας της 
ταραχης εκκοψας, της προς τους αδελφους λυπης εαυτον απαλλαττει· 
επι δε της επιθυμιας, της αλογου ορμης και συτυχιας εγκρατευεται.

νβ΄. Εν τω καιρω των πειρασμων, μη καταλιπης το μοναστηριον 
σου· αλλα φερε γενναιως τα κυματα των λογισμων, και μαλιστα των 
της λυπης και ακηδιας. Ουτω γαρ οικονομικως δια των θλιψεων (972) 
δοκιμασθεις,  εξεις  βεβαιαν  την  εις  Θεον  ελπιδα.  Εαν  δε 
καταλιμπανης, αδοκιμος και ανανδρος και αστατος ευρεθηση.

νγ΄.  Εαν  θελης  της  κατα  Θεον  αγαπης  μη  εκπεσειν,  μητε  τον 
αδελφον αφης κοιμηθηναι λυπουμενον κατα σου, μητε συ κοιμηθης 
λυπουμενος κατ’ αυτου· αλλ’ Υπαγε, διαλλαγηθι τω αδελφω σου, και 
ελθων,  προσφερε  Χριστω  καθαρω  τω  συνειδοτι,  δι’  εκτενους 
προσευχης [edit της ευχης] δωρον της αγαπης.

νδ΄. Ει ο παντα τα χαρισματα του Πνευματος εχων, αγαπην δε μη 
εχων, ουδεν ωφελειται, κατα τον Θειον Αποστολον· ποσην οφειλομεν 
ενδειξασθαι σπουδην, ινα ταυτην κτησωμεθα; 



νε΄. Ει Η αγαπη τω πλησιον κακον ουκ εργαζεται, ο φθονων τω 
αδελφω,  και  λυπουμενος  επι  τη  ευδοκιμησει  αυτου,  και  σκωμμασι 
χραινων την υποληψιν αυτου, η εν τινι, κακοηθεια επιβουλευων αυτω, 
πως  ουκ  αλλοτριον  εαυτον  της  αγαπης  καθιστησι,  και  ενοχον  της 
αιωνιου κρισεως; 

νστ΄. Ει Πληρωμα νομου η αγαπη, ο μνησικακων τω αδελφω, και 
δολους  κατ’  αυτου  συσκευαζων  [edit.  σκευαζ.]  και  κατευχομενος 
αυτου και επιχαιρων τω πτωματι αυτου, πως ο παρανομος εστι, και 
της αιωνιου κολασεως αξιος; 

νζ΄. Ει ο καταλαλων αδελφου και κρινων αδελφον, καταλαλει και 
κρινει νομον· ο δε νομος του Χριστου εστιν η αγαπη, πως της αγαπης 
του  Χριστου  ο  καταλαλος  ουκ  εκπιπτει,  και  αιτιος  εαυτω  γινεται 
κολασεως αιωνιου; 

νη΄. Μη δωης [ed. δως] την ακοην σου τη γλωσση του καταλαλου, 
μηδε  την  γλωσσαν  σου  τη  ακοη  του  φιλοψογου,  ηδεως  λαλων  η 
ακουων  κατα  του  πελας,  ινα  μη  εκπεσης  της  θειας  αγαπης,  και 
αλλοτριος ευρεθης της αιωνιου ζωης.

νθ΄.  Μη  καταδεχου  κατα  του  Πατρος  σου  λοιδοριαν,  μηδε 
προθυμοποιησης τον ατιμαζοντα αυτον· ινα μη οργισθη Κυριος επι 
τοις εργοις σου, και εξολοθρευση σε εκ γης ζωντων.

ξ΄.  Επιστομιζε  τον καταλαλουντα εν ακοαις  σου,  ινα μη διπλην 
αμαρτιαν συν αυτω αμαρτανης·  και  σαυτον ολεθριω παθει  εθιζων, 
κακεινον κατα του πλησιον φλυαρειν ουκ ανακοπτων.

 ξα΄.  (973)  Εγω  δε  λεγω  υμιν,  φησιν  ο  Κυριος·  Αγαπατε  τους 
εχθρους υμων· καλως ποιειτε τοις μισουσιν υμας· προσευχεσθε υπερ 
των επιρεαζοντων υμας. Δια τι ταυτα προσεταξεν; Ινα σε μισους και 
λυπης  και  οργης  και  μνησικακιας  ελευθερωση,  και  του  μεγιστου 
κτηματος της τελειας αγαπης καταξιωση· ην αμηχανον εχειν, τον μη 
παντας  ανθρωπους  εξ  ισου  αγαπωντα  κατα  μιμησιν  Θεου,  του 
παντας ανθρωπους εξ ισου αγαπωντος, και θελοντος σωθηναι και εις 
επιγνωσιν αληθειας ελθειν.

ξβ΄. Εγω δε λεγω υμιν· Μη αντιστηναι τω πονηρω· αλλ’ οστις σε 
ραπισει επι την δεξιαν σιαγονα, στρεψον αυτω και την αλλην· και τω 
θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν, αφες αυτω και το 
ιματιον· και τω αγγαρευοντι σε μιλιον εν, υπαγε μετ’ αυτου δυο. Δια 
τι;  Ινα  και  σε  αοργητον  και  αταραχον  διαφυλαξη  και  αλυπον, 



κακεινον  δια  της  σης  ανεξικακιας  παιδευση,  και  αμφοτερους  ως 
αγαθος υπο τον ζυγον της αγαπης αγαγη.

ξγ΄.  Προς  απερ  πραγματα  ποτε  πεπονθαμεν,  τουτων  και  τας 
φαντασιας  εμπαθεις  περιφερομεν.  Ο  ουν  τας  εμπαθεις  νικων 
φαντασιας, και των πραγματων ων αι φαντασιαι παντως καταφρονει· 
επειδη του προς τα πραγματα πολεμου ο προς τας μνημας τοσουτον 
εστι  χαλεπωτερος,  οσον  του  κατ’  ενεργειαν  αμαρτανειν,  το  κατα 
διανοιαν εστιν ευκοπωτερον.

ξδ΄. Των παθων τα μεν εστι σωματικα, τα δε ψυχικα. Και τα μεν 
σωματικα, εκ του σωματος εχει τας αφορμας· τα δε ψυχικα, εκ των 
εξωθεν πραγματων. Αμφοτερα δε περικοπτει αγαπη και εγκρατεια· η 
μεν, τα ψυχικα, η δε τα σωματικα.

ξε΄.  Τα  μεν  των  παθων,  του  θυμικου·  τα  δε  του  επιθυμητικου 
μερους  της  ψυχης,  τυγχανει.  Αμφοτερα  δε,  δια  των  αισθησεων 
κινειται. Τοτε δε κινειται, οτε αγαπης η ψυχη και εγκρατειας, εκτος 
ευρισκεται.

ξστ΄. Δυσκαταγωνιστα μαλλον τα του θυμικου μερους της ψυχης 
παθη,  παρα  τα  του  επιθυμητικου  τυγχανει.  Διο  και  μειζον  το 
φαρμακον κατ’ αυτου, η εντολη της αγαπης υπο του Κυριου εδοθη.

ξζ΄. Παντα τα αλλα παθη, η του θυμικου μερους της ψυχης, η του 
επιθυμητικου μονον εφαπτεται.η και του λογιστικου, ως η ληθη και η 
αγνοια· η δε ακηδια, πασων των της ψυχης δυναμεων επιδραττομενη, 
παντα σχεδον ομοθυμαδον κινει τα παθη. Διο και παντων των αλλων 
παθων εστι βαρυτατον. Καλως ουν ο Κυριος το κατ’ αυτης φαρμακον 
δεδωκως, Εν τη υπομονη υμων, λεγει, κτησασθε τα ψυχας υμων.

ξη΄.(976) Μη πληξης ποτε τινα των αδελφων, παραλογως μαλιστα· 
μη ποτε μη φερων την θλιψιν, υποχωρηση· και ου μη εκφευξη ποτε 
τον ελεγχον του συνειδοτος, αει σοι λυπην εν τω καιρω της προσευχης 
προξενουντα, και της θειας παρρησιας τον νουν απελαυνοντα. 

ξθ΄.  Μη  ανασχη  των  σκανδαλα  σοι  φερουσων  υπονοιων,  η  και 
ανθρωπων,  κατα  τινων.  Οι  γαρ  παραδεχομενοι  σκανδαλα  εν  οιω 
δηποτε  τροπω  των  κατα  προαιρεσιν  η  παρα  προαιρεσιν 
συμβαινοντων, ουκ ισασι την οδον της ειρηνης, την φερουσαν δια της 
αγαπης εις την γνωσιν του Θεου τους ταυτης εραστας.

ο΄.  Ουπω  εχει  τελειαν  την  αγαπην,  ο  ετι  τοις  γνωμαις  των 
ανθρωπων συνδιατιθεμενος. Οιον, τον μεν αγαπων, τον δε μισων, δια 



τοδε η τοδε· η και τον αυτον ποτε μεν αγαπων, ποτε δε μισων, δια τας 
αυτας αιτιας.

οα΄.  Η  τελεια  αγαπη  ου  συνδιασχιζει  την  μιαν  των  ανθρωπων 
φυσιν,  ταις  διαφοροις  αυτων  γνωμαις·  αλλ’  εις  αυτην  αει 
αποβλεπομενη,  παντας  ανθρωπους  εξ  ισου  αγαπα·  τους  μεν 
σπουδαιους,  ως  φιλους·  τους  δε  φαυλους,  ως  εχθρους  αγαπα, 
ευεργετουσα  και  μακροθυμουσα,  και  υπομενουσα  τα  παρ’  αυτων 
επαγομενα· το κακον το συνολως μη λογιζομενη, αλλα και πασχουσα 
υπερ αυτων, ει καιρος καλεσειεν, ινα και αυτους ποιηση φιλους ει οιον 
τε·  ει  δε μη,  της γε ιδιας διαθεσεως ουκ εκπιπτει,  τους της αγαπης 
καρπους αει εξ ισου προς παντας ανθρωπους ενδεικνυμενη. Διο και ο 
Κυριος ημων και Θεος Ιησους, Χριστος, την αυτου αγαπην εις ημας 
ενδειξαμενος,  υπερ  ολης  της  ανθρωποτητος  επαθεν,  και  πασιν  εξ 
ισου την ελπιδα της αναστασεως εχαρισατο· ει και εκαστος εαυτον, 
ειτε δοξης, ειτε κολασεως καθιστησιν αξιον.

οβ΄.  Ο  μη  καταφρονων  δοξης  και  ατιμιας,  πλουτου  και  πενιας, 
ηδονης τε και λυπης, τελειαν αγαπην ουπω εκτησατο. Η γαρ τελεια 
αγαπη ου μονον τουτων καταφρονει, αλλα και αυτης της προσκαιρου 
ζωης τε και του θανατου.

ογ΄. Ακουε των καταξιωθεντων της τελειας αγαπης, ποια λεγουσι· 
Τις ημας χωρισει απο της αγαπης του Χριστου; θλιψις; η στενοχωρια; 
η  διωγμος;  η  λιμος;  η  γυμνοτης;  η  κινδυνος;  η  μαχαιρα;  καθως 
γεγραπται·  Οτι  ενεκα  σου  θανατουμεθα  ολην  την  ημεραν· 
ελογισθημεν  ως  προβατα  σφαγης.  Αλλ’  εν  τουτοις  πασιν 
υπερνικωμεν,  δια  του αγαπησαντος ημας.  Πεπεισμαι  γαρ,  οτι  ουτε 
θανατος,  ουτε  ζωη,  ουτε  αγγελοι,  ουτε  αρχαι,  ουτε  δυναμεις,  ουτε 
ενεστωτα,  ουτε μελλοντα,  ουτε υψωμα,  ουτε  βαθος,  ουτε  τις  κτισις 
(977) ετερα δυνησεται ημας χωρισαι απο της αγαπης του Θεου, της εν 
Χριστω Ιησου τω Κυριω ημων.

οδ΄.  Περι  δε  της  εις  τον  πλησιον  αγαπης,  ακουε  παλιν  οια 
λεγουσιν· Αληθειαν λεγω εν Χριστω, ου ψευδομαι, συμμαρτυρουσης 
μοι  και  της  συνειδησεως  μου εν  Πνευματι  αγιω·  οτι  λυπη μοι  εστι 
πολλη, και αδιαλειπτος οδυνη τη καρδια μου. Ηυχομην γαρ αναθεμα 
ειναι  αυτος  εγω  απο  του  Χριστου  υπερ  των  αδελφων  μου,  των 
συγγενων  μου  κατα  σαρκα,  οιτινες  εισιν  Ισραηλιται,  και  τα  εξης. 
Ωσαυτως και ο Μωυσης, και οι λοιποι αγιοι [unus Reg. και παντες οι 
αγιοι]. 



οε΄.  Ο  μη  καταφρονων  δοξης  και  ηδονης,  και  της  τουτων 
αυξητικης, και δι’ αυτας συνισταμενης, φιλαργυριας, τας του θυμου 
προφασεις  εκκοπτειν  ου  δυναται.  Ο  δε  ταυτας  μη  εκοπτων,  της 
τελειας αγαπης τυχειν ου δυναται.

οστ΄.  Ταπεινωσις  και  κακοπαθεια,  πασης  αμαρτιας  ελευθερουσι 
τον  ανθρωπον·  η  μεν,  τα  της  ψυχης·  η  δε,  τα  του  σωματος 
περικοπτουσα παθη. Τουτο γαρ ποιων και ο μακαριος φαινεται Δαβιδ, 
εν οις ευχεται προς τον Θεον, λεγων· Ιδε την ταπεινωσιν μου και τον 
κοπον μου, και αφες πασας τας αμαρτιας μου.

οζ΄.  Δια μεν των εντολων ο Κυριος,  απαθεις τους εργαζομενους 
αυτας  αποτελει·  δια  δε  των  θειων  δογματων,  τον  φωτισμον  της 
γνωσεως αυτοις χαριζεται. 

οη΄.  Παντα  τα  δογματα,  η  περι  Θεου  εισιν,  η  περι  ορατων  και 
αορατων, η περι της εν αυτοις προνοιας και κρισεως.

οθ΄. Η μεν ελεημοσυνη, το θυμικον μερος της ψυχης θεραπευει· η 
δε  νηστεια,  την  μεν  επιθυμιαν  μαραινει·  η  δε  προσευχη,  τον  νουν 
καθαιρει, και προς την των οντων θεωριαν παρασκευαζει. Προς γαρ 
τας δυναμεις της ψυχης, και τας εντολας ο Κυριος ημιν εχαρισατο.

π΄. Μαθετε απ’ εμου, φησιν, οτι πραος ειμι και ταπεινος τη καρδια, 
και τα εξης. Η μεν πραοτης, αταραχον τον θυμον διαφυλαττει· η δε 
ταπεινωσις, τυφου και κενοδοξιας τον νουν ελευθεροι.

πα΄.  Διττος εστιν ο  του Θεου φοβος·  ο  μεν εκ των απειλων της 
κολασεως ημιν εντικτομενος, δι’ ον η εγκρατεια και η υπομονη, και η 
εις  Θεον  ελπις,  και  η  απαθεια,  εξ  ης  η  αγαπη,  κατα  ταξιν  ημιν 
εγγινονται· ο δε, αυτη τη αγαπη συνεζευκται, ευλαβειαν τη ψυχη αει 
εμποιων, ινα μη δια την της αγαπης παρρησιαν,  εις  καταφρονησιν 
Θεου ελθη.

πβ΄. Τον μεν πρωτον φοβον εξω βαλλει η τελεια αγαπη της ψυχης 
της  κεκτημενης  αυτην,  μηκετι  την  κολασιν  φοβουμενης·  τον  δε 
δευτερον,  εαυτη  εχει  αει,  ως  ειρηται  συνεζευγμενον.  Και  τω  μεν 
πρωτω φοβω, αρμοζει το, Τω φοβω Κυριου εκκλινει πας απο κακου. 
Και,  Αρχη σοφιας φοβος Κυριου.  (980)  Τω δε δευτερω,  το,  Ο φοβος 
Κυριου αγνος διαμενων εις αιωνα αιωνος. Και το, Ουκ εστιν υστερημα 
τοις φοβουμενοις αυτον.

πγ΄.  Νεκρωσατε  τα  μελη  υμων  τα  επι  της  γης·  πορνειαν, 
ακαθαρσιαν,  παθος,  επιθυμιαν  κακην,  και  την  πλεονεξιαν,  και  τα 
εξης. Γην μεν ωνομασε, το φρονημα της σαρκος· πορνειαν δε ειπε, την 



κατ’ ενεργειαν αμαρτιαν· ακαθαρσιαν δε, την συγκαταθεσιν εκαλεσε· 
παθος δε, τον εμπαθη λογισμον ωνομασεν· επιθυμιαν δε κακην, την 
ψιλην  του λογισμου της  επιθυμιας  παραδοχην·  πλεονεξιαν  δε,  την 
γεννητικην τε και αυξητικην του παθους ωνομασεν υλην. Ταυτα ουν 
παντα ως μελη οντα του φρονηματος της σαρκος, εκελευσεν ο θειος 
Αποστολος νεκρωσαι. 

πδ΄.  Πρωτον  μεν  η  μνημη,  ψιλον  τον  λογισμον  επι  τον  νουν 
αναφερει· και τουτου εγχρονιζοντος, κινειται το παθος· τουτου δε μη 
αναιρουμενου,  καμπτει  τον  νουν  εις  συγκαταθεσιν·  ταυτης  δε 
γενομενης,  ερχεται λοιπον εις  την κατ’  ενεργειαν αμαρτιαν.  Ο ουν 
πανσοφος Αποστολος προς τους απο εθνων γραφων, το αποτελεσμα 
πρωτον  κελευει  αναιρειν  της  αμαρτιας·  ειτα  κατα  ταξιν 
αναποδιζοντας,  εις  την  αιτιαν  καταληγειν.  Η  δε  αιτια  εστιν,  η 
γεννητικη, ως προειρηται, και αυξητικη του παθους πλεονεξια. Οιμαι 
δε ενταυθα την γαστριμαργιαν σημαινειν, ως μητερα και τροφον της 
πορνειας  υπαρχουσαν.  Η  γαρ  πλεονεξια,  ου  μονον  επι  χρηματων, 
αλλα και επι βρωματων κακη. Ωσπερ και η εγκρατεια, ου μονον επι 
βρωματων, αλλα και επι χρηματων καλη.

πε΄.  Ωσπερ στρουθιον τον ποδα δεδεμενον αρχομενον πετεσθαι, 
επι την γην κατασπαται σχοινιω ελκομενον· ουτω και ο νους μηπω 
απαθειαν κτησαμενος, και επι την των ουρανιων γνωσιν πετομενος, 
υπο των παθων καθελκομενος, επι την γην κατασπαται.

πστ΄. Οτε νους τελειως των παθων ελευθερωθη, τοτε και επι την 
θεωριαν των οντων αμεταστρεπτι οδευει,  επι την γνωσιν της αγιας 
Τριαδος την πορειαν ποιουμενος.

πζ΄.  Καθαρος  υπαρχων  ο  νους,  τα  νοηματα  των  πραγματων 
αναλαμβανων,  εις  την  πνευματικην  θεωριαν  αυτων  κινειται· 
ακαθαρτος δε εκ ραθυμιας γεγονως, τα μεν των λοιπων πραγματων 
νοηματα ψιλα φανταζεται· τα δε ανθρωπινα δεχομενος, εις αισχρους 
η πονηρους λογισμους μετατρεπεται.

πη΄.(981) Οταν αει εν τω καιρω προσευχης μηδεν των του κοσμου 
νοηματων διενοχληση τω νω, τοτε γινωσκε σαυτον μη εξω ειναι των 
ορων της απαθειας.

πθ΄. Οταν η ψυχη αρχηται της ιδιας υγειας επαισθανεσθαι, τοτε 
και  τας  εν  τοις  υπνοις  φαντασιας,  ψιλας  και  αταραχους  αρχεται 
βλεπειν.



 τεσ.  ανοικτο΄.  Ωσπερ  τον  αισθητον  οφθαλμον  η  καλλονη  των 
ορατων·  ουτω και  τον  καθαρον νουν,  η  γνωσις  των αορατων προς 
εαυτην επισπαται. Αορατα δε λεγω, τα ασωματα.

τεσ.  ανοικτο  α΄.  Μεγα  μεν  το  προς  τα  πραγματα  μη  πασχειν· 
μειζον  δε  πολλω,  το  προς  τας  φαντασιας  αυτων απαθη  διαμειναι. 
Διοτι ο δια των λογισμων προς ημας των δαιμονων πολεμος, του δια 
των πραγματων πολεμου εστι χαλεπωτερος.

τεσ.  ανοικτο  β΄.  Ο  τας  αρετας  κατορθωσας,  και  τη  γνωσει 
πλουτησας, ως φυσικως λοιπον τα πραγματα διορων, παντα κατα τον 
ορθον  λογον  και  πραττει  και  διαλεγεται,  το  συνολον  μη 
παρατρεπομενος. Εκ γαρ του ευλογως η παραλογως τοις πραγμασι 
χρησασθαι, η εναρετοι η φαυλοι γινομεθα.

τεσ. ανοικ. γ΄. Σημειον ακρας απαθειας, το ψιλα τα νοηματα των 
πραγματων  αει  αναβαινειν  επι  την  καρδιαν,  και  εγρηγοροτος  του 
σωματος, και κατα τους υπνους.

τεσ. ανοικ. δ΄. Δια μεν της εργασιας των εντολων, τα παθη ο νους 
αποδυεται· δια δε της των ορατων πνευματικης θεωριας, τα εμπαθη 
των πραγματων νοηματα. Δια δε της των αορατων γνωσεως, την των 
ορατων θεωριαν· ταυτην δε, δια της γνωσεως της αγιας Τριαδος.

τεσ. ανοικ. ε΄. Ωσπερ ο ηλιος ανατελλων και τον κοσμον φωτιζων, 
δεικνησι τε εαυτον και τα υπ’ αυτου φωτιζομενα πραγματα· ουτω και 
ο  της  δικαιοσυνης  Ηλιος  τω  καθαρω  νω  ανατελλων,  και  εαυτον 
δεικνυσι,  και  παντων  των  υπ’  αυτου  γεγονοτων  και  γενησομενων 
τους λογους.

τεσ.  ανοικ.  στ΄.  Ουκ εκ της ουσιας αυτου τον Θεον γινωσκομεν, 
αλλ’ εκ της μεγαλουργιας αυτου και προνοιας των οντων. Δια τουτων 
γαρ ως δι’ εσοπτρων, την απειρον αγαθοτητα και σοφιαν και δυναμιν 
κατανοουμεν.

τεσ.  ανοικ.  ζ΄.  Ο  καθαρος  νους,  η  εν  τοις  ψιλοις  νοημασι  των 
ανθρωπινων  πραγματων  ευρισκεται,  η  εν  τη  των  ορατων  φυσικη 
θεωρια, η εν τη των αορατων· η εν τω φωτι της αγιας Τριαδος.

τεσ. ανοικ. η΄. Εν τη των ορατων θεωρια γενομενος ο νους, η τους 
φυσικους αυτων λογους ερευνα, η τους δι’ αυτων σημαινομενους, η 
αυτην την αιτιαν ζητει.

τεσ. ανοικ. θ΄. Εν δε τη των αορατων διατριβων, τους τε φυσικους 
αυτων  λογους  ζητει,  και  την  αιτιαν  της  γενεσεως  αυτων,  και  τα 
τουτοις ακολουθα. Και τις η περι αυτους προνοια και κρισις.



ρ΄. Εν δε Θεω γενομενος, τους περι της ουσιας (984) αυτου πρωτον 
λογους, ζητει μεν υπο του ποθου φλεγομενος, ουκ εκ των κατ’ αυτον 
δε  την παραμυθιαν ευρισκει·  αμηχανον γαρ τουτο,  και  ανενδεκτον 
παση γενητη φυσει εξ ισου· εκ δε των περι αυτον παραμυθειται· λεγω 
δη, των περι αιδιοτητος, απειριας τε και αοριστιας· αγαθοτητος τε και 
σοφιας και δυναμεως, δημιουργικης τε και προνοητικης και κριτικης 
των οντων. Και τουτο παντη καταληπτον αυτου μονον, η απειρια, και 
αυτο το μηδεν γινωσκειν, υπερ νουν γινωσκειν, ως που [edit. ωσπερ] 
οι θεολογοι ανδρες ειρηκασι, Γρηγοριος τε και Διονυσιος.

Περι αγαπης εκατοντας δευτερα.
α΄. Ο γνησιως τον Θεον αγαπων, ουτος και απερισπαστως παντως 

προσευχεται· και ο απερισπαστως παντως προσευχομενος, ουτος και 
γνησιως  τον  Θεον  αγαπα.  Ουκ  ευχεται  δε  απερισπαστως,  ο  τινι 
επιγειων εχων τον νουν προσηλωμενον· ουκ αρα αγαπα τον Θεον, ο 
τινι των επιγειων εχων τον νουν δεδεμενον. 

β΄. Ο νους πραγματι χρονιζων αισθητω, παθος εχει παντως προς 
αυτο· οιον επιθυμιας, η λυπης, η οργης, η μνησικακιας· και ει μη του 
πραγματος εκεινου καταφρονει,  του παθους εκεινου ελευθερουσθαι 
ου δυναται.

γ΄.  Τα  μεν  παθη  του  νου  κρατουντα  συνδεσμουσιν  αυτον  τοις 
πραγμασι  τοις  υλικοις·  και  του  Θεου  χωρισαντα,  αυτοις 
ενασχολεισθαι ποιουσιν. η δε του Θεου αγαπη κρατησασα, λυει αυτον 
των  δεσμων·  παραφρονειν  πειθουσα  ου  μονον  των  αισθητων 
πραμγατων, αλλα και αυτης ημων της προσκαιρου ζωης.

δ΄. Εργον των εντολων,ψιλα ποιειν τα των πραγματων νοηματα· 
αναγνωσεως  δε  και  θεωριας,  αυλον  και  ανειδεον  τον  νουν 
απεργαζεσθαι·  (985)  εκ  δε  τουτου  συμβαινει,  το  απερισπαστως 
προσευχεσθαι.

ε΄. Ουκ αρκει πρακτικη μεθοδος προς το τελειως τον νουν παθων 
ελευθερωθηναι, ωστε δυνηθηναι αυτον απερισπαστως προσευχεσθαι, 
ει  μη  και  διαφοροι  αυτον  διαδεξονται  πνευματικαι  θεωριαι.  Η μεν 
γαρ, ακρασιας και μισους μονον τον νουν ελευθεροι· αι δε, και ληθης 
και  αγνοιας  αυτον  απαλλαττουσι·  και  ουτω  δυνησεται  ως  δει 
προσευξασθαι.

στ΄. Της καθαρας προσευχης δυο εισιν ακροταται καταστασεις· η 
μεν,  τοις πρακτικοις·  η  δε,  τοις θεωρητικοις επισυμβαινουσα. Και η 



μεν, εκ φοβου Θεου και ελπιδος αγαθης τη ψυχη εγγινεται· η δε, απο 
θειου  ερωτος  και  ακροτατης  καθαρσεως.  Γνωρισματα  δε  του  μεν 
πρωτου μετρου,  το εν τω συναγαγειν τον νουν εκ παντων των του 
κοσμου νοηματων, και ως αυτω αυτου περισταμενου του Θεου, ωσπερ 
και  παρεστη,  ποιεισθαι  τας  προσευχας  απερισπαστως  και 
ανενοχλητως·  του δε  δευτερου,  το  εν  αυτη τη ορμη της προσευχης 
αρπαγηναι  τον  νουν  υπο  του  θειου  και  απειρου  φωτος,  και  μητε 
εαυτου μητε τινος αλλου των οντων το συνολον επαισθανεσθαι, ει μη 
μονου  του  δια  της  αγαπης  εν  αυτω  την  τοιαυτην  ελλαμψιν 
ενεργουντος.  Τοτε  δε  και  περι  τους  περι  Θεου  λογους  κινουμενος, 
καθαρας και τρανας τας περι αυτου λαμβανει εμφασεις.

ζ΄.  Ο τις αγαπα, τουτου και αντεχεται παντως·  και παντων των 
προς τουτο εμποδιζοντων αυτω, καταφρονει, ινα μη αυτου στερηθη, 
και  τον  Θεον  αγαπων,  επιμελειται  καθαρας  προσευχης·  και  παν 
παθος προς τουτο εμποδιζον αυτω, αποβαλλει εξ εαυτου.

η΄. Ο την μητερα των παθων αποβαλων φιλαυτιαν, και τα λοιπα 
ευχερως συν Θεω αποτιθεται· οιον οργην, λυπην, μνησικακιαν, και τα 
εξης·  ο δε υπο του πρωτου κρατουμενος, υπο του δευτερου, καν μη 
θελη, τιτρωσκεται. Φιλαυτια δε εστι, το προς το σωμα παθος.

θ΄. Δια τας πεντε ταυτας αιτιας οι ανθρωποι αγαπωσιν αλληλους, 
ειτε  επαινετως,  ειτε  ψεκτως.  Οιον,  η  δια  τον  Θεον,  ως  ο  εναρετος 
παντας, και ως ο τον εναρετον καν μηπω εναρετος· η δια φυσιν, ως οι 
γονεις τα τεκνα, και εμπαλιν· η δια κενοδοξιαν, ως ο δοξαζομενος τον 
δοξαζοντα·  η  δια  φιλαργυριαν,  ως  ο  πλουσιον  δια  ληψιν·  η  δια 
φιληδονιαν, ως ο την γαστερα θεραπευομενος και τα υπο γαστερα. 
Και η μεν πρωτη, επαινετη· η δε δευτερα, μεση· αι δε λοιπαι, εμπαθεις.

ι΄. Εαν τινας μεν μισης, τινας δε ουδε αγαπας ουδε μισης· ετερους 
δε αγαπας, αλλα συμμετρως· αλλους δε σφοδρα αγαπας· εκ ταυτης 
της ανισοτητος, (988) γνωθι οτι μακραν ει της τελειας αγαπης, ητις 
υποτιθεται παντα ανθρωπον εξ ισου αγαπησαι [Fr. αγαπαν]. 

ια΄.  Εκκλινον  απο  κακου,  και  ποιησον  αγαθον.  Τουτεστι, 
Πολεμησον τους εχθρους, ινα μειωσης τα παθη· επειτα δε νηφε, ινα 
μη  αυξησωσι.  Και  παλιν·  Πολεμησον,  ινα  κτηση  τας  αρετας·  και 
μετεπειτα  νηφε,  ινα  αυτας  διαφυλαξης.  Και  τουτο  αν  ειη,  το 
εργαζεσθαι, και φυλασσειν.

ιβ΄.  Οι  κατα  συγχωρησιν  Θεου  πειραζοντες  ημας,  η  το 
επιθυμητικον  της  ψυχης  εκθερμαινουσιν,  η  το  θυμικον 



εκταρασσουσιν,  η  το  λογικον  επισκοτιζουσιν,  η  το  σωμα  οδυναις 
περιβαλλουσιν, η τα σωματικα διαρπαζουσιν.

ιγ΄.  Η  δι’  εαυτων  ημας  οι  δαιμονες  εκπειραζουσιν,  η  τους  μη 
φοβουμενους  τον  Κυριον  καθ’  ημων  εφοπλιζουσιν.  Και  δι’  εαυτων 
μεν,  οταν  εκ  των  ανθρωπων  ιδιασωμεν,  ωσπερ  τον  Κυριον  εν  τη 
ερημω·  δια  των  ανθρωπων  δε,  οταν  μετα  των  ανθρωπων 
συνδιατριψωμεν,  ωσπερ  και  τον  Κυριον  δια  των  Φαρισαιων.  Αλλ’ 
ημεις  εις  τον  τυπον  ημων  αποβλεπομενοι,  αμφοτερωθεν  αυτους 
αποκρουσωμεθα.

ιδ΄.  Οταν αρχηται ο  νους εις  την αγαπην του Θεου προκοπτειν, 
τοτε και ο δαιμων της βλασφημιας αρχεται  εκπειραζειν αυτον·  και 
τοιουτους αυτω λογισμους υποβαλλει,  οιους ανθρωπων μεν ουδεις, 
μονος δε ο τουτων πατηρ διαβολος εφευρισκει. Τουτο δε ποιει, φθονων 
τω θεοφιλει· ινα εις απογνωσιν ελθων ως τοιαυτα διανοηθεις, μηκετι 
τολμηση δια της συνηθους προσευχης προς αυτον αναπτηναι. Ουδεν 
δε εντευθεν ωφελειται ο αλαστωρ προς τον ιδιον σκοπον· αλλα και 
μαλλον  βεβαιοτερους  ημας  απεργαζεται.  Πολεμουμενοι  γαρ  και 
αντιπολεμουντες,  δοκιμωτεροι  και  γνησιωτεροι  εις  την αγαπην του 
Θεου  ευρισκομεθα.  Η  δε  ρομφαια  αυτου,  εισελθοι  εις  την  καρδιαν 
αυτου, και τα τοξα αυτου συντριβειη.

ιε΄. Ο νους επιβαλλων τοις ορατοις, κατα φυσιν νοει τα πραγματα 
δια μεσης της αισθησεως· και ουτε ο νους κακον, ουτε το κατα φυσιν 
νοειν· ουτε δε τα πραγματα, ουτε η αισθησις· Θεου γαρ εισι ταυτα τα 
εργα.  Τι  ουν  εστι  το  κακον;  Δηλον  οτι  το  παθος  του  κατα  φυσιν 
νοηματος, οπερ δυναται μη ειναι εν τη των νοηματων χρησει, εαν ο 
νους γρηγορη.

ιστ΄.  Παθος  εστι  κινησις  ψυχης  παρα  φυσιν,  (989)  η  επι  φιλιαν 
αλογον, η επι μισος ακριτον, η τινος, η δια τι των αισθητων. Οιον επι 
μεν φιλιαν αλογον, η βρωματων, η γυναικος,  η χρηματων, η δοξης 
παρερχομενης, η τινος αλλου των αισθητων, η δια ταυτα.Επι μισος δε 
ακριτον· οιον η τινος των προειρημενων, ως ειρηται, η προς τινα δια 
ταυτα.

ιζ΄.  Η παλιν κακια εστιν,  η  εσφαλμενη κρισις  των νοηματων,  η 
επακολουθει  η  παραχρησις  των  πραγματων.  Οιον  ως  επι  της 
γυναικος,  η  ορθη  κρισις  της  συνουσιας,  ο  σκοπος  εστι  της 
παιδοποιιας.Ο ουν εις την ηδονην αποβλεψαμενος, εσφαλη περι την 
κρισιν,  το  μη  καλον  ως  καλον  ηγησαμενος.  Ο  γουν  τοιουτος, 



παραχρηται  γυναικι  συνουσιαζομενος.  Και  επι  των  αλλων 
πραγματων και νοηματων.

ιη΄. Οτε τον νουν σου οι [Fr. Οταν τοινυν τον νουν οι] δαιμονες της 
σωφροσυνης  εκβαλοντες,  τοις  της  προνειας  λογισμοις 
περικυκλωσωσι,  τοτε  μετα  δακρυων  λεγε  προς  τον  Δεσποτην· 
Εκβαλοντες με νυν περιεκυκλωσαν με, το αγαλλιαμα μου λυτρωσαι 
με, απο των κυκλωσαντων με· και σωζη.

ιθ΄.  Βαρυς  ο  της  πορνειας  δαιμων,  και  σφοδρως  επιτιθεται  τοις 
κατα  του  παθους  αγωνιζομενοις·  και  μαλιστα  εν  τη  αμελεια  της 
διαιτης,  και  εν  ταις  συντυχιαις  των  γυναικων.  Λεληθοτως  γαρ  τη 
λειοτητι της ηδονης υποκλεπτων τον νουν, μετεπεια επεμβαινει δια 
της μνημης ησυχαζοντι, το τε σωμα εμπυριζων, και ποικιλας μορφας 
τω νω παριστων. Διο και προς την συγκαταθεσιν της αμαρτιας αυτον 
εκκαλειται· ας εαν θελης μη εγχρονιζειν εν σοι, νηστειαν αναλαβου 
και  κοπον  και  αγρυπνιαν,  και  την  καλην  ησυχιαν  μετα  εκτενους 
προσευχης.

κ΄. Οι την ψυχην ημων αει ζητουντες, δια των εμπαθων λογισμων 
ζητουσιν,  ινα  αυτην  εις  την  κατα  διανοιαν,  η  την  κατ’  ενεργειαν 
αμαρτιαν εμβαλωσιν. Οταν ουν ευρωσι τον νουν μη παραδεχομενον, 
τοτε  αισχυνθησονται  και  εντραπησονται·  οταν  δε  τη  πνευματικη 
θεωρια  ενασχολουμενον,  τοτε  αποστραφησονται  και 
καταισχυνθησονται σφοδρα δια ταχους.

κα΄. Διακονου λογον επεχει, ο προς τους ιερους αγωνας αλειφων 
τον  νουν,  και  τους  εμπαθεις  λογισμους  απελευνων  απ’  αυτου· 
πρεσβυτερου  δε,  ο  εις  την  γνωσιν  των  οντων  φωτιζων,  και  την 
ψευδωνυμον γνωσιν εξαφανιζων· (992) επισκοπου δε, ο τω αγιω μυρω 
τελειων της γνωσεως της προσκυνητης και αγιας Τριαδος.

κβ΄. Ασθενουσι μεν οι δαιμονες, οταν δια των εντολων μειωνται τα 
παθη τα εν ημιν· απολλυνται δε, οταν εις τελος δια της απαθειας της 
ψυχης  εξαφανιζωνται,  μηκετι  ευρισκοντες  τα  δι’  ων  εν  αυτη 
ευρισκοντο και επολεμουν αυτην· και τουτο αν ειη το, Ασθενησουσι, 
και απολουνται απο προσωπου σου.

κγ΄.  Οι  μεν  των  ανθρωπων  δια  φοβον  ανθρωπινον  των  παθων 
απεχονται· οι δε, δια κενοδοξιαν· αλλοι δε, δι’ εγκρατειαν· ετεροι δε, 
δια θειων κριματων των παθων ελευθερουνται.

κδ΄. Παντες οι λογοι του Κυριου, τα τεσσαρα ταυτα περιεχουσι· τας 
εντολας,  τα  δογματα,  τας  απειλας,  τας  επαγγελιας·  και  πασαν 



σκληραγωγιαν  δια  ταυτα  υπομενομεν·  οιον,  νηστειας,  αγρυπνιας, 
χαμευνιας,  κοπους  και  μοχθους  εν  διακονιαις,  υβρεις,  ατιμιας, 
στρεβλωσεις,  θανατους,  και  τα  ομοια.  Δια  γαρ  τους  λογους  των 
χειλων σου, φησιν, εγω εφυλαξα οδους σκληρας.

κε΄. Μισθος της εγκρατειας, η απαθεια· της δε πιστεως, η γνωσις· 
και  η μεν απαθεια,  τικτει  την διακρισιν·  η  δε γνωσις,  την εις  θεον 
αγαπην [Fr. την θειαν αγαπην]. 

κστ΄.  Πρακτικην μεν ο  νους κατορθων,  εις  φρονησιν  προκοπτει· 
θεωρητικην δε, εις γνωσιν. Της μεν γαρ εστιν, εις διακρισιν αρετης και 
κακιας φερειν τον αγωνιζομενον· της δε, εις τους περι ασωματων και 
σωματων  λογους  αγειν  τον  μετοχον.  Της  δε  θεολογικης  χαριτος, 
τοτηνικαυτα καταξιουται, οπηνικα τα προειρημενα παντα δια των της 
αγαπης πτερων διαπερασας, και εν Θεω γενομενος, τον περι αυτου 
λογον δια του πνευματος, ως ανθρωπινω νω δυνατον, διασκοπησει.

κζ΄. Θεολογειν μελλων, μη τους κατ’ αυτον ζητησης λογους (ου μη 
γαρ ευρη ανθρωπινος νους· αλλ’ ουδε αλλου τινος των μετα Θεον), 
αλα τους περι αυτον, ως οιον τε, διασκοπει. Οιον τους περι αιδιοτητος, 
απειριας τε και αοριστιας, αγαθοτητος τε και σοφιας και δυναμεως, 
δημιουργικης τε και προνοητικης, και κριτικης των οντων. Ουτος γαρ 
εν  ανθρωποις  μεγας  θεολογος,  ο  τουτων  τους  λογους  καν  ποσως 
εξευρισκων. 

κη΄. Δυνατος ανηρ, ο τη πραξει την γνωσιν συζευξας. Τη μεν γαρ, 
την επιθυμιαν μαραινει και τον θυμον ημεροι· τη δε, τον νουν πτεροι, 
και προς Θεον εκδημει.

κθ΄. Οταν λεγη Κυριος· Εγω, και ο Πατηρ, εν εσμεν, το ταυτον της 
ουσιας σημαινει. Οταν δε παλιν λεγη· Εγω εν τω Πατρι, και ο Πατηρ 
εν εμοι, το αχωριστον δηλοι των υποστασεων. (993) Οι ουν Τριθειται 
χωριζοντες  του Πατρος  τον Υιον,  εις  αμφικρημνον εμπιπτουσιν.  Η 
γαρ συναιδιον λεγοντες τω Πατρι τον Υιον, χωριζοντες δε αυτον εξ 
αυτου, αναγκαζονται λεγειν μη εξ αυτου γεγεννησθαι, και εμπεσειν 
εις το τρεις λεγειν Θεους, και τρεις αρχας· η εξ αυτου γεγεννησθαι 
λεγοντες, χωριζοντες δε, αναγκαζονται λεγειν μη συναιδιον ειναι τω 
Πατρι, και ποιησαι υπο χρονον τον των χρονων δεσποτην. Χρη γαρ 
και τον ενα Θεον τηρειν, και τας τρεις υποστασεις ομολογειν, κατα 
τον  μεγαν  Γρηγοριον·  και  εκαστην  μετα  της  ιδιοτητος.  Και  γαρ  " 
διαιρειται" μεν, αλλ’ "αδιαιρετως, κατα τον αυτον και συναπτεται μεν, 
διηρημενως  δε."  Και  δια  τουτο,  παραδοξος  και  η  διαιρεσις  και  η 



ενωσις. Επει τι εχει το παραδοξον, ει ως ανθρωπος ανθρωπω ηνωται 
τε και κεχωρισται, ουτω και ο Υιος τω Πατρι, και ουδεν πλεον; 

λ΄.  Ο  τελειος  εν  αγαπη,  και  εις  ακρον  απαθειας  ελθων,  ουκ 
επισταται  διαφοραν  ιδιου  και  αλλοτριου,  η  ιδιας  και  αλλοτριας,  η 
πιστου  και  απιστου,  η  δουλου  και  ελευθερου,  η  ολως  αρσενος  και 
θηλειας· αλλ’ ανωτερος της των παθων τυραννιδος γενομενος, και εις 
την  μιαν  φυσιν  των  ανθρωπων  αποβλεπομενος,  παντας  εξ  ισου 
θεωρει, και προς παντας ισως διακειται. Ουκ εστι γαρ εν αυτω Ελλην 
και Ιουδαιος, ουδε αρσεν και θηλυ, ουδε δουλος και ελευθερος· αλλα 
παντα και εν πασι Χριστος.

λα΄.  Εκ  των  υποκειμενων  εν  τη  ψυχη  παθων,  λαμβανουσιν  οι 
δαιμονες τας αφορμας του κινειν εν ημιν τους εμπαθεις λογισμους. 
Ειτα  δια  τουτων  πολεμουντες  τον  νουν,  εκβιαζονται  αυτον  εις 
συγκαταθεσιν ελθειν της αμαρτιας. Ηττηθεντος δε αυτου, αγουσιν εις 
την κατα διανοιαν αμαρτιαν. Και ταυτης αποτελεσθεισης, φερουσιν 
αυτον λοιπον αιχμαλωτον εις την πραξιν. Μετα δε ταυτην λοιπον, οι 
την ψυχην δια των λογισμων ερημωσαντες, συν αυτοις υποχωρουσι. 
Μενει δε μονον εν τω νω το ειδωλον της αμαρτιας, περι ου φησιν ο 
Κυριος· οταν ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως εστως εν τοπω αγιω, ο 
αναγινωσκων νοειτω· οτι τοπος αγιος και ναος Θεου, ο νους υπαρχει 
του  ανθρωπου,  εν  ω  οι  δαιμονες  δια  των  εμπαθων  λογισμων  την 
ψυχην ερημωσαντες,  το  ειδωλον της αμαρτιας εστησαν.  Οτι  δε και 
ιστορικως  ηδη  ταυτα  γεγονεν,  ουδεις  των  τα  Ιωσηππεια 
ανεγνωκοτων,  ως  οιμαι,  αμφιβαλλει.  Πλην  τινες  φασι  και  επι  του 
Αντιχριστου ταυτα γενησεσθαι.

λβ΄. Τρια εισι τα κινουντα ημας επι τα καλα· τα φυσικα σπερματα· 
αι  αγιαι  Δυναμεις,  και  η  αγαθη  προαιρεσις.  Και  τα  μεν  φυσικα 
σπερματα, ως οταν (996) ο θελομεν ινα ποιωσιν ημιν οι ανθρωποι, και 
ημεις ομοιως ποιωμεν αυτοις· η ως οταν ιδωμεν τινα εν στενωσει η εν 
αναγκη,  και  φυσικως  ελεωμεν.  Αι  δε  αγιαι  Δυναμεις,  οιον  οταν 
κινουμενοι  επι  καλω  πραγματι,  ευρωμεν  συνεργιαν  αγαθην,  και 
κατευοδωμεθα. Η δε αγαθη προαιρεσις, ως οταν διακρινοντες απο του 
κακου το καλον, αιρωμεθα το αγαθον.

λγ΄. Τρια δε παλιν εισι τα κινουντα ημας επι τα κακα· τα παθη, οι 
δαιμονες,  και  η  κακη  προαιρεσις.  Και  τα  μεν  παθη,  ως  οταν 
επιθυμωμεν  πραγματος  παρα  λογον·  οιον  η  βρωματος,  παρα  τον 
καιρον,  η  παρα  την  χρειαν,  η  γυναικος  παρα  τον  σκοπον  της 



παιδοποιιας,  και  της  μη  νομιμου.  Και  παλιν,  οταν  οργιζωμεθα,  η 
λυπωμεθα  παρα  το  εικος·  οιον,  κατα  του  ατιμασαντος,  η 
ζημιωσαντος.  Οι  δε  δαιμονες,  οιον  οταν  εν  τη  εμελεια  ημων, 
καιροσκοπουντες επιτιθωνται ημιν αφνω μετα πολλης σφοδροτητος 
κινουντες τα προειρημενα παθη, και τα ομοια. Η δε κακη προαιρεσις, 
οιον, οτε εν γνωσει του καλου, κακων ανθαιρωμεθα.

λδ΄. Μισθοι των πονων της αρετης, εισιν η απαθεια και η γνωσις. 
Αυται γαρ προξενοι γινονται βασιλειας ουρανων· ως και τα παθη και 
η αγνωσια, κολασεως αιωνιου. Ο ουν τουτους [in uno Reg. etn. ταυτας] 
δια δοξαν ανθρωπων ζητων, και μη δι’ αυτο το καλον, ακουει παρα 
της Γραφης· Αιτειτε, και ου λαμβανετε, διοτι κακως αιτεισθε. 

λε΄.  Εισι  πολλα τινα φυσει  καλα υπο των ανθρωπων γινομενα, 
αλλ’  ου  καλα  παλιν  δια  τινα  αιτιαν·  οιον,  νηστεια  και  αγρυπνια, 
προσευχη και ψαλμωδια, ελεημοσυνη και ξενοδοχια, φυσει καλα εργα 
εισιν· αλλ’ οταν δια κενοδοξιαν γινωνται, ουκ ετι καλα.

λστ΄.  Παντων  των  πραττομενων  υφ’  ημων  τον  σκοπον  ζητει  ο 
Θεος· ειτε δι’ αυτον πραττομεν, ειτε δι’ αλλην αιτιαν.

λζ΄.  Οταν  ακουσης  της  Γραφης  λεγουσης·  Οτι  συ  αποδωσεις 
εκαστω κατα τα εργα αυτου· ου παρα τον ορθον σκοπον πραττομενα, 
ει και δοκει καλα ειναι, ο Θεος αποδιδωσιν· αλλα τα κατα τον ορθον 
δηλονοτι.  Ου  γαρ  εις  τα  γινομενα,  αλλ’  εις  τον  σκοπον  των 
γινομενων, η του Θεου κρισις εφορα.

λη΄. Ο της υπερηφανιας δαιμων, διπλην εχει την πονηριαν· η γαρ 
εαυτω αναπειθει τον μοναχον επιγραφειν τα κατορθωματα, και ουχι 
τω Θεω, τω και χορηγω των καλων, και βοηθω προς κατορθωσιν· η 
τουτω μη πειθομενον, τους ετι ατελεστερους των αδελφων υποβαλλει 
εξουθενειν.  Αγνοει  δε και  ουτως ο  ενεργουμενος,  (997)  οτι  την του 
Θεου βοηθειαν αναπειθει αυτον απαρνεισθαι. Ει γαρ εκεινους ως μη 
δυνηθεντας  κατορθωσαι  εξουθενει,  εαυτον  δηλονοτι  ως  εξ  ιδιας 
δυναμεως κατορθωσαντα εισαγει.  Οπερ εστι αμηχανον,  του Κυριου 
ειποντος·  Χωρις  εμου ου  δυνασθαι  ποιειν  ουδεν.  Επειδη  η  ημετερα 
ασθενεια κινουμενη επι τα καλα, ανευ του του χορηγου των καλων 
εις τελος αγειν ου δυναται.

λθ΄.  Ο  εγνωκως  της  ανθρωπινης  φυσεως  την  ασθενειαν,  ουτος 
ειληφε πειραν της θειας δυναμεως· και ο τοιουτος δι’ αυτης τα μεν 
κατορθωσας· τα δε σπευδων κατορθωσαι, ουκ εξουθενει ποτε ουδενα 
ανθρωπων. Οιδε γαρ, οτι ωσπερ αυτω εβοηθησε, και πολλων παθων 



και χαλεπων ηλευθερωσεν, ουτω δυνατος εστι και πασι βοηθησαι οτε 
θελει· και μαλιστα τοις δι’ αυτον αγωνιζομενοις· ει και κριμασιν τισιν, 
υφ’  εν  παντας των παθων ουκ απαλλαττει·  αλλ’  ιδιοις  καιροις,  ως 
αγαθος και φιλανθρωπος ιατρος, εκαστον των σπευδοντων ιαται.

μ΄. Επι τη των παθων ανενεργησια, η υπερηφανια επισυμβαινει, η 
των  αιτιων  αποκρυπτομενων,  η  των  δαιμονων  δολερως  [edot. 
δολουργως] υποχωρουντων.

μα΄.  Πασα  σχεδον  αμαρτια,  δια  ηδονην  γινεται·  και  η  ταυτης 
αναιρεσις,  δια κακοπαθειας και  λυπης,  η  εκουσιου η ακουσιου,  δια 
μετανοιας, η οικονομικης επιφορας [edit. περιφορ. ] δια της προνοιας 
επαγομενης·  Ει  γαρ εαυτους  εκρινομεν,  φησιν,  ουκ αν εκρινομεθα· 
κρινομενοι δε, υπο Κυριου (1000) παιδευομεθα, ινα μη συν τω κοσμω 
κατακριθωμεν.

μβ΄.  Οταν  σοι  ελθη  εξ  απροσδοκητου  πειρασμος,  μη  τον  δι’  ου 
αιτιω·  αλλα  το  δια  τι  ζητει,  και  ευρισκεις  διορθωσιν.  Επει,  ειτε  δι’ 
εκεινου,  ειτε  δι’  αλλου,  πιειν  ειχες  των  του  Θεου  κριματων  το 
αψινθιον.

μγ΄.  Οσον  ει  κακοτροπος,  το  κακοπαθειν  μη απαναινου,  ινα  δι’ 
αυτης ταπεινωθεις, την υπερηφανιαν εμεση.

μδ΄.  Οι  μεν των πειρασμων,  ηδονας·  οι  δε,  λυπας·  οι  δε,  οδυνας 
σωματικας τοις ανθρωποις προσαγουσι. Κατα γαρ την εγκειμενην τη 
ψυχη αιτιαν των παθων, και το φαρμακον ο ιατρος των ψυχων δια 
των αυτου κριματων επιτιθησιν.

με΄.  Αι  επιφοραι  των πειρασμων,  τοις  μεν προς  ηδη γεγονοτων 
αμαρτηματων  αναιρεσιν·  τοις  δε,  προς  νυν  ενεργουμενων·  αλλοις, 
προς μελλοντων ενεργεισθαι  ανακοπην, επαγονται.  Διχα των προς 
δοκιμην επισυμβαινοντων, ως επι του Ιωβ.

μστ΄.  Ο  μεν  εχεφρων,  των  θειων  κριματων  την  ιατρειαν 
αναλογιζομενος, ευχαριστως φερει τας δια τουτων επισυμβαινουσας 
αυτω  συμφορας·  μηδενα  τουτων  αιτιον,  η  τας  εαυτου  αμαρτιας 
λογιζομενος.  Ο  δε  αφρων,  την  του  Θεου  αγνοων  σοφωτατην 
προνοιαν,  αμαρτανων  και  παιδευομενος,  η  τον  Θεον,  η  τους 
ανθρωπους των εαυτου κακων αιτιους λογιζεται.

μζ΄.  Εισι  τινα  ιστωντα  τα  παθη  της  κινησεως,  και  μη  εωντα 
προβηναι  εις  αυξησιν·  και  εισιν  ετερα  ελαττουντα,  και  εις  μειωσιν 
αγοντα. Οιον, νηστεια και κοπος και αγρυπνια, ουκ εωσιν αυξειν την 
επιθυμιαν·  αναχωρησις  δε  και  θεωρια  και  προσευχη,  και  ερως  εις 



Θεον, ελαττουσιν αυτην, και εις αφανισμον αγουσι. Και επι του θυμου 
δε ομοιως. Οιον, μακροθυμια και αμνησικακια και πραοτης, ιστωσιν 
αυτον, και ουκ εωσιν αυξειν· αγαπη δε και ελεημοσυνη και χρηστοτης 
και φιλανθρωπια, εις μειωσιν αγουσιν.

μη΄.  Ουτινος  ο  νους  διαπαντος  εστι  προς  Θεον,  τουτου  και  η 
επιθυμια εις τον θειον υπερηυξησεν ερωτα· και ο θυμος ολοστος εις 
την θειαν μετετραπη αγαπην. Τη γαρ χρονια της θειας ελλαμψεως 
μετουσια,  ολος  φωτοειδης  γεγονως,  και  το  παθητικον  αυτου  μερος 
προς εαυτον συσφιγξας,  εις  ερωτα θειον,  ως ειρηται,  ακαταληκτον, 
και αγαπης ακαταπαυστον, εστρεψεν,  ολως εκ των επιγειων επι το 
θειον μεταγαγων.

μθ΄. Ου παντως ο μη φθονων, μηδε οργιζομενος μηδε μνησικακων 
τω  λυπησαντι,  ηδη  και  αγαπην εχει  προς  αυτον.  Δυναται  γαρ  και 
μηπω  αγαπων,  (1001)  κακον  αντι  κακου  μη  αποδουναι,  δια  την 
εντολην· ου παντως δε ετι και καλον ανταποδυναι κακου, αβιαστως. 
Το  γαρ  εκ  διαθεσεως  καλως  ποιειν  τοις  μισουσι,  μονης  εστι  της 
πνευματικης τελειας αγαπης.

ν΄.  Ουχ  ο  μη  αγαπων  τινα,  ηδη  παντως  και  μισει  αυτον·  ουδε 
παλιν, ο μη μισων, ηδη παντως και αγαπα. Αλλα δυναται ως μεσος 
ειναι  προς  αυτον·  τουτεστι,  μητε  αγαπαν,  μητε  μισειν.  Την  γαρ 
αγαπητικην  διαθεσιν,  μονοι  οι  εν  τω  ενατω  κεφαλαιω  ταυτης  της 
εκατονταδος  ειρημενοι  πεντε  τροποι,  εμποιειν  πεφυκασιν,  ο  τε 
επαινετος και ο μεσος, και οι ψεκτοι.

να΄. Οταν ιδης τον νουν σου τοις υλικοις ηδεως ενασχολουμενον, 
και τοις τουτων νοημασιν εμφιλοχωρουντα, γινωσκε σεαυτον ταυτα 
μαλλον η  τον Θεον αγαπωντα.  Οπου γαρα εστιν  ο  θησαυρος  σου, 
φησιν ο Κυριος, εκει και η καρδια εσται.

νβ΄. Νους Θεω συναπτομενος, και αυτω εγχρονιζων δια προσευχης 
και αγαπης, σοφος γινεται και αγαθος και δυνατος και φιλανθρωπος 
και  ελεημων  και  μακροθυμος·  και  απλως ειπειν,  παντα σχεδον τα 
θεια  ιδιωματα  εν  εαυτω  περιφερει.  Τουτου  δε  αναχωρων  [Ft. 
αποχωρων],  και  των  υλικων  προσχωρων,  η  κτηνωδης  γινεται 
φιληδονος  γεγονως·  η  θηριωδης,  δια  ταυτα  τοις  ανθρωποις 
μαχομενος.

νγ΄. Κοσμον λεγει η Γραφη τα υλικα πραγματα· και κοσμικοι εισι, 
οι  τουτοις  τον  νουν  ενασχολουντες,  προς  ους  και  λεγει 
εντρεπτικωτερον· Μη αγαπατε τον κοσμον, μηδε τα εν τω κοσμω. Η 



επιθυμια της σαρκος, και επιθυμια των οφθαλμων, και η αλαζονεια 
του βιου, ουκ εστιν εκ του Θεου· αλλ’ εκ του κοσμου εστι, και τα εξης.

νδ΄.  Μοναχος  εστιν,  ο  των  υλικων  πραγματων  τον  νουν 
αποχωρισας·  και  δι’  εγκρατειας  και  αγαπης  και  ψαλμωδιας  και 
προσευχης προσκαρτερων τω Θεω.

νε΄.  Κτηνοτροφος  μεν  εστιν  νοητος,  ο  πρακτικος·  κτηνων  γαρ 
λογος  επεχουσι  τα  ηθικα  κατορθωματα·  διο  και  ελεγεν  οΙακωβ· 
Ανδρες  κτηνοτροφοι  εισιν  οι  παιδες  σου.  Ποιμην  δε  προβατων,  ο 
γνωστικος.  Προβατων  γαρ  επεχουσιν  οι  λογισμοι,  επι  τα  ορη  των 
θεωρηματων υπο του νου ποιμαινομενοι. Δια τουτο και Βδελυγμα τοις 
Αιγυπτιοις πας ποιμην προβατων, ηγουν ταις εναντιαις δυναμεσι.

νστ΄.  Ο  μεν  φαυλος  νους,  κινουμενου  του  σωματος  δια  των 
αισθησεων  επι  τας  ιδιας  επιθυμιας  και  ηδονας,  εξακολουθει,  και 
συγκατατιθεται  ταις  τουτου  φαντασιαις  και  ορμαις·  ο  δε  εναρετος, 
εγκρατευεται, και κατεχει εαυτον απο των εμπαθων φαντασιων και 
ορμων, και μαλλον φιλοσοφει βελτιους ποιησαι τας τοιαυτας αυτου 
κινησεις.

(1004) νζ΄. Των αρετων, αι μεν εισι σωματικαι· αι δε, ψυχικαι. Και 
σωματικαι  μεν  εισιν,  οιον  νηστεια,  αγρυπνια,  χαμευνια,  διακονια, 
εργοχειρον  προς  το  μη επιβαρησαι  τινα,  η  προς  μεταδοσιν,  και  τα 
εξης. Ψυχικαι δε εισιν, οιον αγαπη, μακροθυμια, πραοτης, εγκρατεια, 
προσευχη,  και  τα  εξης.  Εαν  ουν  εκ  τινος  αναγκης,  η  περιστασεως 
σωματικης,  οιον  αρρωστιας,  η  τινος  των  τοιουτων,  συμβη  ημιν  μη 
εκτελεσαι  δυνηθηναι  τας  προειρημενας  σωματικας  αρετας, 
συγγνωμην εχομεν παρα Κυριου, του και τας αιτιας ειδοτος· τας δε 
ψυχικας μη εκτελουντες ουδεμιαν εξομεν απολογιαν.  Ου γαρ εισιν 
υπο αναγκην.

νη΄. Η εις Θεον αγαπη, πασης ηδονης παρερχομενης, και παντος 
πονου  και  λυπης  πειθει  καταφρονειν  τον  μετοχον  αυτης.  Και 
πειθετωσαν σε οι αγιοι παντες, τοσαυτα πεπονθοτες δια Χριστον.

νθ΄. Προσεχε σεαυτω απο της μητρος των κακων, φιλαυτιας, ητις 
εστιν  η  του  σωματος  αλογος  φιλια.  Εκ  ταυτης  γαρ  ευλογοφανως 
τικτονται  οι  πρωτοι  και  εμπαθεις  και  γενικωτατοι  τρεις  εμμανεις 
λογισμοι·  ο  της  γαστριμαργιας  λεγω,  και  φιλαργυριας,  και 
κενοδοξιας·  τας  αφορμας  εκ  της  αναγκαιας  του  σωματος  δηθεν 
λαμβανοντες χρειας· εξ ων γενναται απας ο των κακων καταλογος. 
Δει ουν, ως ειρηται, προσεχειν αναγκαιως, και ταυτη πολεμειν μετα 



πολλης νηψεως. Ταυτης γαρ αναιρουμενης, συναναιρουνται παντες οι 
εξ αυτης.

ξ΄. Το της φιλαυτιας παθος, τω μεν μοναχω ελεειν υποτιθεται το 
σωμα, και συνελθειν παρα το προσηκον εις τα βρωματα· οικονομιας 
δηθεν χαριν και κυβερνησεως, ινα κατα μικρον παρασυρομενος, εις 
τον  βοθρον  της  φιληδονιας  εμπεση.  Τω  δε  κοσμικω  εντευθεν  ηδη 
προνοιαν αυτω ποιεισθαι εις επιθυμιαν υποβαλλει.

ξα΄.  Την  της  προσευχης  ακροτατην  καταστασιν,  ταυτην  ειναι 
λεγουσι,  το  εξω σαρκος  και  κοσμου γενεσθαι  τον  νουν,  και  αυλον 
παντη  και  ανειδεον  εν  τω προσευχεσθαι.  Ο  ουν  ταυτην  αλωβητον 
διατηρων την καταστασιν, ουτος οντως αδιαλειπτως προσευχεται.

ξβ΄. Ωσπερ το σωμα αποθνησκον, παντων χωριζεται των του βιου 
πραγματων·  ουτω  και  ο  νους  εν  τω  ακρως  προσευχεσθαι 
αποθνησκων, παντων χωριζεται των του κοσμου νοηματων. Εαν γαρ 
μη τον τοιουτον θανη θανατον,  μετα θεου ευρεθηναι  και  ζησαι  ου 
δυναται.

(1005) ξγ΄. Μηδεις σε απατηση, μοναχε, οτι ενι σε σωθηναι ηδονη 
και κενοδοξια δουλευοντα.

ξδ΄. Ωσπερ το σωμα δια των πραγματων αμαρτανει, και εχει προς 
παιδαγωγιαν τας σωματικας αρετας, ινα σωφρονη· ουτω και ο νους 
δια των εμπαθων νοηματων, και εχει ωσαυτως προς παιδαγωγιαν τας 
ψυχικας  αρετας,  ινα  καθαρως  και  απαθως  ορων  τα  πραγματα, 
σωφρονη.

ξε΄.  Ωσπερ  τας  ημερας  διαδεχονται  αι  νυκτες,  και  τα  θερη  οι 
χειμωνες· ουτω κενοδοξιαν και ηδονην, λυπαι και οδυναι, ειτε εν τω 
παροντι ειτε εν τω μελλοντι.

ξστ΄.  Ουκ  εστιν  αμαρτησαντα  εκφυγειν  την  μελλουσαιν  κρισιν, 
ανευ εκουσιων ενταυθα πονων, η ακουσιων επιφορων.

ξζ΄.  Δια  πεντε  αιτιας  φασι  παραχωρεισθαι  ημας  υπο  Θεου 
πολεμεισθαι  υπο  δαιμονων.  Και  πρωτην  μεν  ειναι  φασιν,  ινα 
πολεμουμενοι και αντιπολεμουντες, εις διακρισιν της αρετης και της 
κακιας  ελθωμεν.  Δευτεραν  δε,  ινα  πολεμω  και  πονω  την  αρετην 
κτωμενοι,  βεβαιαν  αυτην  και  αμεταπτωτον  εξωμεν.  Τριτην  δε,  ινα 
προκοπτοντες  εις  την  αρετην,  μη  υψηλοφρονωμεν,  αλλα  μαθωμεν 
ταπεινοφρονειν.  Τεταρτην  δε,  ινα  πειραθεντες  της  κακιας,  τελειον 
μισος  αυτην  μισησωμεν.  Πεμπτην  δε  επι  πασαις,  ινα  απαθεις 



γενομενοι,  μη  επιλαθωμεθα  της  οικειας  ασθενειας,  μητε  της  του 
βοηθησαντος δυναμεως.

ξη΄.  Ωσπερ  του  πεινωντος  ο  νους  αρτον  φανταζεται,  και  του 
διψωντος υδωρ, ουτω και του γαστριμαργου ποικιλιας εδεσματων· και 
του  φιληδονου,  μορφας  γυναικων·  και  ο  του  κενοδοξου,  τας  εξ 
ανθρωπων τιμας· και του φιλαργυρου, τα κερδη· και του μνησικακου, 
την  αμυναν  του  λυπησαντος·  και  του  φθονερου,  την  κακωσιν  του 
φθονουμενου, και επι των αλλων παθων ομοιως. Εκ γαρ των παθων 
οχλουμενος νους, λαμβανει τα εμπαθη νοηματα, και εγρηγοροτος του 
σωματος, και κατα τους υπνους.

ξθ΄. Οταν επιθυμια αυξη, τας ποιητικας των ηδονων υλας εν τοις 
υπνοις ο νους φανταζεται· οταν δε ο θυμος, τα φοβων ποιητικα βλεπει 
πραγματα. Αυξουσι μεντοι τα παθη, οι ακαθαρτοι δαιμονες, συνεργον 
την  ημετεραν  αμελειαν  λαμβανοντες,  και  ταυτα  ερεθιζοντες. 
Ελαττουσι δε οι αγιοι αγγελοι, προς την των αρετων ημας κινουντες 
εργασιαν.

ο΄. Το μεν επιθυμητικον της ψυχης πυκνοτερον ερεθιζομενον, εξιν 
φιληδονιας  δυσκινητον  τη  ψυχη  εντιθησιν·  ο  δε  θυμος  συνεχως 
ταρασσομενος, δειλον και ανανδρον τον νουν απεργαζεται. Ιωνται δε, 
το μεν, ασκησις επιτεταμενη νηστειας και αγρυπνιας και προσευχης· 
τον δε, χρηστοτης και φιλανθρωπια και αγαπη και ελεος.

(1008) οα΄. Η δια των πραγματων οι δαιμονες πολεμουσιν, η δια 
των  εν  τοις  πραγμασιν  εμπαθων  νοηματων.  Και  δια  μεν  των 
πραγματων,  τους  εν  τοις  πραγμασιν  οντας,  δια  δε  των  νοηματων, 
τους των πραγματων κεχωρισμενους.

οβ΄.  Οσον εστιν ευκοπωτερον το  κατα διανοιαν αμαρτανειν  του 
κατ’  ενεργειαν,  τοσουτον  εστι  βαρυτερος  ο  δια  των  νοηματων 
πολεμος, του δια των πραγματων.

ογ΄. Τα μεν πραγματα εξωθεν εισι του νου· τα δε τουτων νοηματα 
εσω συνιστανται. Εν αυτω ουν εστι, το ευ τουτοις χρησασθαι, η κακως. 
Τη  γαρ  εσφαλμενη  των  νοηματων  χρησει  η  παραχρησις  των 
πραγματων ακολουθει.

οδ΄. Δια των τριων τουτων λαμβανει ο νους τα εμπαθη νοηματα· 
δια της αισθησεως, δια της κρασεως, δια της μνημης. Και δια μεν της 
αισθησεως,  οταν  προσβαλλοντα  αυτη  τα  πραγματα  προς  απερ  τα 
παθη κεκτημεθα, κινη αυτον προς εμπαθεις  λογισμους.  Δια δε της 
κρασεως,  οταν  εξ  ακολαστου  διαιτης,  η  ενεργειας  δαιμονων,  η 



νοσηματος  τινος  αλλοιουμενη  η  του  σωματος  κρασις,  κινη  αυτον 
παλιν  προς  εμπαθεις  λογισμους,  η  κατα της  Προνοιας.  Δια  δε  της 
μνημης, οταν των πραγματων προς απερ πεπονθαμεν τα νοηματα η 
μνημη αναφερη, και κινη αυτον ομοιως προς εμπαθεις λογισμους.

οε΄. Των εις χρησιν παρα Θεου δοθεντων ημιν πραγματων, τα μεν, 
εν τη ψυχη, τα δε, εν τω σωματι, τα δε, περι το σωμα ευρισκεται, οιον, 
εν μεν τη ψυχη, αι δυναμεις αυτης· εν δε τω σωματι, τα αισθητηρια 
και τα λοιπα μελη· περι δε το σωμα, βρωματα, κτηματα, και τα εξης. 
Το  ουν  ευ  τουτοις  χρησασθαι  η  κακως,  η  τοις  περι  ταυτα 
συμβεβηκοσιν, η εναρετους η φαυλους ημας αποφαινει. 

οστ΄. Των εν τοις πραγμασι συμβεβηκοτων, τα μεν εισι των εν τη 
ψυχη, τα δε, των εν τω σωματι, τα δε, των περι το σωμα πραγματων. 
Και των μεν εν τη ψυχη, οιον, γνωσις και αγνοια, ληθη και μνημη, 
αγαπη και μισος, φοβος και θαρσος, λυπη και χαρα, και τα εξης· των 
δε εν τω σωματι, οιον, ηδονη και πονος, αισθησις και πηρωσις, υγεια 
και νοσος,  ζωη και θανατος, και τα τοιαυτα. Των δε περι το σωμα, 
οιον, ευτεκνια και ατεκνια, πλουτος και πενια, δοξα και αδοξια, και τα 
εξης. Τουτων δε, τα μεν καλα, τα δε κακα τοις ανθρωποις νομιζεται, 
ουδεν αυτων κακον ον τω ιδιω λογω· (1009) παρα δε την χρησιν, ειτε 
κακα κυριως, ειτε αγαθα ευρισκεται.

οζ΄. Καλη η γνωσις τη φυσει· ομοιως δε και υγεια· αλλα ταναντια 
τους πολλους ηπερ ταυτα ωνησεν. Τοις γαρ φαυλοις ουκ εις καλον η 
γνωσις συμβαινει, ει  και τη φυσει,  ως ειρηται,  εστι καλη· ομοιως δε 
ουδε υγεια, ουδε πλουτος, ουδε χαρα. Ου γαρ συμφεροντως τουτοις 
κεχρηνται. Αρα ουν ταναντια τουτοις συμφερει. Ουκουν ουδε εκεινα 
κακα τω ιδιω λογω τυγχανει, ει και δοκει κακα ειναι.

οη΄.  Μη  παραχρω  τοις  νοημασιν,  ινα  μη  εξ  αναγκης  και  τοις 
πραγμασι  παραχρηση.  Εαν  γαρ  μη  τις  πρωτον  κατα  διανοιαν 
αμαρτανη, ουκ αν αμαρτη ποτε κατ’ ενεργειαν.

οθ΄.  Εικων  του  χοικου  αι  γενικαι  κακιαι  υπαρχουσιν·  οιον, 
αφροσυνη,  δειλια,  ακολασια,  αδικια.  Εικων  δε  του  επουρανιου,  αι 
γενικαι  αρεται,  οιον,  φρονησις,  ανδρεια,  σωφροσυνη,  δικαιοσυνη. 
Αλλα καθως εφορεσαμεν την εικονα του χοικου, φορεσωμεν και την 
εικονα του επουρανιου.

π΄. Ει θελεις ευρειν την οδον την απαγουσαν εις την ζωην, εν τη 
οδω αυτην ζητει, κακει αυτην ευρισκεις, τη ειπουση· Εγω ειμι η οδος, 
και η ζωη και η αληθεια. Πλην σφοδρα εμπονως ζητει, διοτι ολιγοι 



εισιν οι ευρισκοντες αυτην· και μηπως των ολιγων απολειφθεις, μετα 
των πολλων ευρεθηση.

πα΄.Δια τα πεντε ταυτα η ψυχη απο αμαρτιων ανακοπτεται· η δια 
τον φοβον των ανθρωπων, η δια τον φοβον της κρισεως,  η δια την 
μελλουσαν μισθαποδοσιαν, η δια την αγαπην του Θεου, η τελευταιον 
δια συνειδησιν τυπτουσαν.

πβ΄. Τινες φασιν, οτι ουκ αν ην το κακον εν τοις ουσιν, ει μητι δ’ αν 
ετερα τις  ην δυναμις,  η  ανθελκουσα ημας επ’  αυτο.  Αυτη δε εστιν 
ουδεν ετερον, η η των κατα φυσιν του νου ενεργειων αμελεια. Διοπερ 
οι τουτων την επιμελειαν ποιουμενοι, τα μεν καλα, αει ποιουσι· τα δε 
κακα [Fr.Ορα τι εστι κακια], ουδεποτε. Ει ουν θελεις και συν απωσαι 
την αμελειαν, και συναπελαυνεις την κακιαν· ητις εστι η εσφαλμενη 
χρησις των νοηματων, η επακολουθει η παραχρησις των πραγματων.

πγ΄.  Κατα  φυσιν  εστι  του  εν  ημιν  λογικου  μερους,  το  τε 
υποταγηναι τω θειω λογω, και το αρχειν του εν ημιν αλογου μερους. 
Αυτη ουν η ταξις εν πασι φυλαχθητω, και ουτε το κακον εσται εν τοις 
ουσιν, ουτε το επ’ αυτο ανθελκον ευρεθησεται.

πδ΄. Οι μεν των λογισμων, απλοι εισιν, οι δε συνθετοι. Και απλοι 
μεν  εισιν,  οι  απαθεις·  συνθετοι  δε,  οι  εμπαθεις,  ως  εκ  παθους  και 
νοηματος συγκειμενοι. Τουτων ουτως εχοντων, πολλους των απλων 
εστιν ιδειν επομενους τοις συνθετοις, οταν αρξωνται κινεισθαι προς 
το κατα διανοιαν αμαρτανειν.  Οιον,  ως επι χρυσιου·  ανεβη επι την 
μνημην τινος λογισμος περι χρυσιου εμπαθης· και ωρμησε τη διανοια 
επι  το  κλεπτειν,  (1012)  και  απετελεσε  κατα  νουν  την  αμαρτιαν. 
Συνειποντο δε τη μνημη του χρυσιου, και η μνημη του βαλλαντιου και 
του σκευαριου και του κουβουκλειου, και των εξης. Και η μεν μνημη 
του χρυσιου, ην συνθετος· ειχε γαρ το παθος· η δε του βαλλαντιου και 
του σκευαριου και των εξης, απλη. Ου γαρ ειχε προς αυτα παθος ο 
νους. Και επι παντος δε λογισμου ομοιως εχει, επι τε κενοδοξιας, και 
επι  γυναικος,  και  των  λοιπων.  Ου  γαρ  παντες  οι  συνεπομενοι  τω 
εμπαθει  λογισμω  λογισμοι,  και  εμπαθεις  εισιν,  ως  απεδειξεν  ο 
λογος.Εκ τουτων ουν δυναμεθα γνωναι, ποια τα εμπαθη νοηματα, και 
ποια τα απλα.

πε΄. Τινες μεν φασιν, οτι των μοριων του σωματος καθαπτομενοι 
οι δαιμονες κατα τους υπνους, κινουσι το παθος της πορνειας· ειτα το 
παθος  κινουμενον,  αναφερει  την  μορφην  της  γυναικος  δια  της 
μνημης επι τον νουν. Τινες δε,  οτι τω μεν νω εν σχηματι γυναικος 



παραφαινονται·  των  τε  μοριων  του  σωματος  καθαπτομενοι,  την 
ορεξιν κινουσι, και ουτω γινονται αι φαντασιαι. Ετεροι δε παλιν, οτι το 
παθος το επικρατουν εν τω πλησιαζοντι δαιμονι, κινει το παθος· και 
ουτως αναπτεται προς λογισμους η ψυχη, αναφερουσα τας μορφας 
δια της μνημης. Και επι των αλλων δε εμπαθων φαντασιων ομοιως, οι 
μεν  ουτως,  οι  δε  ουτως  συμβαινειν  φασι.  Πλην  εν  ουδενι  των 
ειρημενων τροπων ισχυουσι παθος το οιονδηποτε κινησαι οι δαιμονες, 
παρουσης  τη  ψυχη  αγαπης  και  εγκρατειας,  ουτε  εγρηγοροτος  του 
σωματος, ουτε κατα τους υπνους.

πστ΄.  Τα  μεν  των  του  νομου  εντολων  και  σωματικως  και 
πνευματικως αναγκη φυλαττειν· τα δε, πνευματικως μονον. Οιον το, 
Ου  μοιχευσεις,  Ου  φονευσεις,  Ου  κλεψεις,  και  τα  ομοια,  και 
σωματικως  και  πνευματικως  χρη  φυλαττειν.  Και  πνευματικως  δε 
τρισσως. Το δε περιτεμνεσθαι και φυλαττειν το Σαββατον, και σφαξαι 
τον  αμνον  και  εδεσθαι  αζυμα  επι  πικριδων,  και  τα  ομοια, 
πνευματικως μονον.

(1013)  πζ΄.  Τρεις  εισιν  ηθικαι  καταστασεις  γενικωτεραι  εν  τοις 
μοναχοις.  Και  πρωτη  μεν,  το  μηδεν  αμαρτανειν  κατ’  ενεργειαν· 
δευτερα δε, το μη εγχρονιζειν εν τη ψυχη τους εμπαθεις λογισμους· 
τριτη δε, το τας μορφας των γυναικων, και των λυπησαντων απαθως 
θεωρειν κατα διανοιαν.

πη΄. Ακτημων εστιν ο απαταξαμενος πασι τοις υπαρχουσιν αυτω, 
και μηδεν το συνολον επι γης κεκτημενος πλην του σωματος· και την 
προς αυτο δε σχεσιν διαρρηξας, τω Θεω και τοις ευσεβεσι την εαυτου 
κατεπιστευσεν οικονομιαν.

πθ΄. Των κτωμενων οι μεν απαθως κτωνται· διο και στερουμενοι 
αυτων,  ου  λυπουνται·  ως  οι  την  αρπαγην  των  υπαρχοντων  αυτοις 
μετα χαρας προσδεξαμενοι. Οι δε εμπαθως κτωνται· διοτι μελλοντες 
στερεισθαι,  περιλυποι  γινονται·  ως  ο  εν  τω  Ευαγγελιω  πλουσιος, 
απηλθε λυπουμενος. Ει δε και στερουνται, μεχρι θανατου λυπουνται. 
Του ουν απαθους και του εμπαθους την διαθεσιν η στερησις ελεγχει.

τεσ.  ανοικ.΄.  Τους  μεν  ακρως  προσευχομενους  πολεμουσιν  οι 
δαιμονες,  ινα  τα  νοηματα  των  αισθητων  πραγματων  ψιλα  μη 
αναλαμβανωσι·  τους  δε γνωστικους,  ινα εγχρονιζωσιν  εν αυτοις  οι 
εμπαθεις  λογισμοι·  τους  δε  περι  την  πραξιν  αγωνιζομενους,  ινα 
πεισωσιν  αυτους  κατ’  ενεργειαν  αμαρτανειν·  παντι  δε  τροπω προς 



παντας αγωνιζονται, ινα απο του Θεου οι δειλαιοι τους ανθρωπους 
χωρισωσι.

τεσ. ανοικ. α΄. Οι κατα τον βιον τουτον υπο της θειας προνοιας εις 
ευσεβειαν  εγγυμναζομενοι,  δια  των  τριων  τουτων  πειρασμων 
δοκιμαζονται·  οιον, η δια της των ηδεων δοσεως,  ως επι υγειας και 
καλλους  και  ευτεκνιας  (1016)  και  χρηματων  και  δοξης,  και  των 
ομοιων· η δια της των λυπηρων επιφορας·  οιον, στερησεως τεκνων, 
και χρηματων και δοξης· η δια των οδυνας εμποιουντων τω σωματι· 
οιον,  νοσηματων  και  βασανων,  και  των  εξης.  Και  προς  μεν  τους 
πρωτους λεγει ο Κυριος· Ει τις ουκ αποτασσεται πασι τις υπαρχουσιν 
αυτω,  ου  δυναται  μου  ειναι  μαθητης.  Προς  δε  τους  δευτερους  και 
τριτους· Εν τη υπομονη υμων κτησασθε τας ψυχας υμων.

τεσ. ανοικ. β΄. Τα τεσσαρα ταυτα φασιν αλλοιωσαι την κρασιν του 
σωματος, και διδοναι τω νω λογισμους, ειτε εμπαθεις δι’ αυτης, ειτε 
απαθεις· οιον, τους αγγελους, τους δαιμονας, τους αερας, την διαιταν. 
Και τους μεν αγγελους λογω φασιν αλλοιωσαι· τους δε δαιμονας, δι’ 
επαφης·  τους  δε  αερας,  ταις  μεταβολαις·  την  δε  διαιταν,  ταις  των 
βρωματων  και  ποματων  ποιοτησι,  και  πλεονασμω  και  ελαττωσει· 
παρεξ των δια μνημης και ακοης και ορασεως συμβαινουσων αυτη 
αλλοιωσεων, πρωτοπαθουσης της ψυχης εκ των συμπιπτοντων αυτη 
λυπηρων η χαροποιων. Και εκ τουτων μεν πασχουσα η ψυχη, αλλοιοι 
την  κρασιν  του  σωματος·  εκ  δε  των  προειρημενων  η  κρασις 
αλλοιουμενη, παρεχει τω νω λογισμους.

τεσ.  ανοικ.  γ΄.  Θανατος  μεν  εστι  κυριως  ο  του  Θεου  χωρισμος· 
κεντρον δε θανατου, η αμαρτια· ο δεξαμενος ο Αδαμ, ομου του της 
ζωης ξυλου,  και του παραδεισου και του Θεου εξοριστος γεγονε·  ω 
επηκολουθησεν  εξ  αναγκης  και  ο  του  σωματος  θανατος.  Ζωη  δε 
κυριως εστιν ο ειπων· Εγω ειμι η ζωη, Ουτος εν τω θανατω γενομενος, 
τον νεκρωθεντα παλιν εις την ζωην επανηγαγεν.

τεσ.  ανοικ.  δ΄.  Ο  λογος  συγγραφομενος,  η  προς  την  εαυτου 
υπομνησιν  συγγραφεται,  η  προς  ωφελειαν,  η  και  αμφω,  η  προς 
βλαβην τινων, η προς επιδειξιν, η εξ αναγκης.

τεσ.  ανοικ.  ε΄.  Τοπος  εστι  χλοης  η  πρακτικη  αρετη·  υδωρ 
αναπαυσεως, η γνωσις των γεγονοτων.

τεσσ. ανοικ. στ΄. Σκια θανατου εστιν η ανθρωπινη ζωη. Ει τις ουν 
εστι μετα του Θεου, και ο Θεος μετ’ αυτου εστιν, ουτος δυναται ειπειν 



εναργως  το,  Εαν  γαρ  πορευθω  εν  μεσω  σκιας  θανατου,  ου 
φοβηθησομαι κακα, οτι συ μετ’ εμου ει.

τεσσ.  ανοικ.  ζ΄.  Νους  μεν  καθαρος  ορθα  βλεπει  τα  πραγματα· 
λογος δε γεγυμνασμενος, υπ’ οψιν αγει τα οραθεντα· ακοη δε λαμπρα 
υποδεχεται αυτα. Ο δε των τριων εστερημενος, τον ειρηκοτα κακιζει.

τεσσ.  ανοικ.  η΄.  Μετα  του  Θεου  εστιν  ο  την  αγιαν  γινωσκων 
Τριαδα, και την δημιουργιαν αυτης, και την προνοιαν· και το παθητον 
μερος της ψυχης απαθες κεκτημενος.

 τεσσ. ανοικ. θ΄. (1017) Την ραβδον σημαινειν φασι την κρισιν την 
του  Θεου·  την  δε  βακτηριαν,  την  προνοιαν.  Του  ουν  της  τουτων 
γνωσεως μετειληφοτος εστι το λεγειν· Η ραβδος σου και η βακτηρια 
σου, αυται με παρεκαλεσαν.

ρ΄. Οτε ο νους παθων γυμνωθη, και τη των οντων καταλαμπηται 
θεωρια, τοτε δυναται και εν Θεω γενεσθαι, και ως δει προσευχεσθαι.

Περι αγαπης τριτη εκατοντας.
α΄.  Η  μεν  ευλογος  των  νοηματων  και  των  πραγματων  χρησις, 

σωφροσυνης  και  αγαπης  και  γνωσεως  εστι  ποιητικη·  η  δε  αλογος, 
ακολασιας και μισους και αγνοιας.

β΄.  Ητοιμασας  ενωπιον  μου  τραπεζαν,  και  τα  εξης.  Η  τραπεζα 
ενταυθα σημαινει την πρακτικην αρετην. Αυτη γαρ εξ εναντιας των 
θλιβομενων ημας παρα Χριστου ητοιμασθη. Το δε ελαιον το λιπαινον 
τον νου, την θεωριαν των γεγονοτων. Το δε ποτηριον του Θεου, την 
γνωσιν την του Θεου. Το δε ελεος αυτου, τον Λογον αυτου και Θεον. 
Ουτος  γαρ  δια  της  ενανθρωπησεως  αυτου  καταδιωκει  πασας  τας 
ημερας,  εως  ου  παντας  καταλαβη  τους  σωθησομενους,  ωσπερ  τον 
Παυλον. Ο δε οικος, την βασιλειαν, εν η αποκαθιστανται παντες οι 
αγιοι. Η δε μακροτης των ημερων, την αιωνιον ζωην.

γ΄.  Κατα  παραχρησιν  αι  κακιαι  των  της  ψυχης  δυναμεων  ημιν 
επισυμβαινουσιν· οιον, της τε επιθυμητικης, και της θυμοειδους, και 
της λογιστικης. Και της μεν λογιστικης δυναμεως παραχρησις εστιν, 
αγνωσια και αφροσυνη· της δε θυμοειδους και επιθυμητικης,  μισος 
και ακολασια. Χρησις δε τουτων, γνωσις και φρονησις, αγαπη τε και 
σωφροσυνη.  Ει  δε  τουτο,  ουδεν  των  υπο  Θεου  κτισθεντων  και 
γεγονοτων εστι κακον.

δ΄. Ου τα βρωματα κακα, αλλ’ η γαστριμαργια· ουδε η παιδοποιια, 
αλλ’ η πορνεια· ουδε τα χρηματα, αλλ’ η φιλαργυρια·  ουδε η δοξα, 



αλλ’  η  κενοδοξια.  Ει  δε  τουτο,  ουδεν  εν  τοις  ουσι  κακον,  ει  μη  η 
παραχρησις, ητις συμβαινει εκ της του νου αμελειας περι την φυσικην 
γεωργιαν.

ε΄. Το εν δαιμοσι κακον ταυτα ειναι φησιν ο μακαριος Διονυσιος, 
θυμον αλογον, ανουν επιθυμιαν, φαντασιαν προπετη. Αλογια δε και 
ανοια και προπετεια επι των λογικων στερησεις εισι λογου και νου 
και περισκεψεως. Αι δε στερησεις, των εξεων εισι δευτεραι. Αρα ουν 
ην οτε  υπηρχεν  εν αυτοις  λογος και  νους και  περισκεψις  ευλαβης. 
(1020) Ει δε τουτο ουδε οι δαιμονες φυσει κακοι· αλλ’ εκ παραχρησεως 
των φυσικων δυναμεων κακοι γεγονασι.

στ΄.  Τα  μεν  των  παθων,  ακολασιας·  τα  δε,  μισους·  τα  δε,  και 
ακολασιας και μισους εισι ποιητικα.

ζ΄.  Πολυφαγια  και  ηδυφαγια,  ακολασιας  εισιν  αιτια  [Fr.  αιτιαι]· 
φιλαργυρια δε και κενοδοξια, μισους προς τον πλησιον. Η δε τουτων 
μητηρ φιλαυτια των αμφοτερων εστιν αιτια. 

η΄. Φιλαυτια εστιν η προς το σωμα εμπαθης και αλογος φιλια· η 
αντικειται αγαπη και εγκρατεια. Ο εχων την φιλαυτιαν, δηλον οτι εχει 
παντα τα παθη.

θ΄.  Ουδεις,  φησιν Αποστολος,  την εαυτου σαρκα εμισησεν·  αλλ’ 
υποπιαζει  δηλονοτι  και  δουλαγωγει,  μηδεν  πλεον  αυτη  παρεχων, 
πλην δια τροφης και σκεπασματων· και τουτων μονων, των προς το 
ζην αναγκαιων. Ουτως ουν απαθως τις αγαπα αυτην· και ως υπηρετιν 
των  θειων  εκτρεφει  αυτην,  και  θαλπει  τοις  την  ενδειαν  αυτης 
αποπληρουσι μονοις.

ι΄.  Ον τις αγαπα, τουτον παντως και σπευδει θεραπευειν. Ει ουν 
τον Θεον τις αγαπα, παντως και τα αρεστα αυτω σπευδει ποιειν· ει δε 
την σαρκα, τα ταυτην τερποντα εκτελειν.

ια΄. Τω μεν Θεω αρεσκει αγαπη και σωφροσυνη, και θεωρια και 
προσευχη·  τη δε σαρκι,  γαστριμαργια και ακολασια,  και τα τουτων 
αυξητικα. Δια τουτο, Οι εν σαρκι οντες, Θεω αρεσαι ου δυνανται. Οι δε 
του  Χριστου,  την  σαρκα  εσταυρωσαν  συν  τοις  παθημασι  και  ταις 
επιθυμιαις.

ιβ΄. Ο νους εαν μεν νευση προς Θεον, εχει δουλον το σωμα, και 
πλεον ουδεν αυτω παρεχει των προς το ζην αναγκαιων· εαν δε νευση 
προς  την  σαρκα,  δουλουται  τοις  παθεσι,  προνοιαν  αυτης  αει  εις 
επιθυμιας ποιουμενος.



ιγ΄.  Ει  θελεις  των λογισμων περιγινεσθαι,  επιμελου των παθων, 
και ευχερως αυτους εκ του νου απο τουτων εξελαυνεις [Fr.εκ του νου 
απελαυνεις].  Οιον,  επι  μεν  της  πορνειας,  νηστευε,  αγρυπνει, 
κοπιασον, ιδιασον. Επι δε της οργης και της λυπης, καταφρονει δοξης 
και  ατιμιας  και  των  υλικων  πραγματων.  Επι  δε  της  μνησικακιας, 
προσευχου υπερ του λυπησαντος, και απαλλαττη.

ιδ΄.  Μη  των  ανθρωπων  τοις  ασθενεστεροις  εαυτον  παραμετρει, 
αλλα  τη  εντολη  της  αγαπης  μαλλον  παρατεινον.  Τοις  μεν  γαρ 
παραμετρων,  εις  τον  βοθρον  της  οιησεως  εμπιπτεις·  τη  δε 
παρατεινων, εις το υψος της ταπεινοφροσυνης προκοπτεις. 

ιε΄.  Ει  ολως  της  προς  τον  πλησιον  αγαπης  την  εντολην  (1021) 
φυλαττεις, υπερ τινος της προς αυτον λυπης την πικριαν εντικτεις, η 
δηλον οτι ταυτης τα προσκαιρα προτιμων και αυτων αντιποιουμενος, 
τον αδελφον πολεμεις; 

ιστ΄.  Ου  δια  την  χρειαν  τοσουτον  το  χρυσιον  ζηλωτον  τοις 
ανθρωποις  γεγονεν,  οσον  το  δι’  αυτου  τους  πολλους  τας  ηδονας 
θεραπευειν.

ιζ΄.  Τρια  εισι  τα  αιτια  της  των  χρηματων  αγαπης,  φιληδονια, 
κενοδοξια  και  απιστια.  Χαλεπωτερα  δε  των  δυο  η  απιστια 
καθεστηκεν.

ιη΄. Ο μεν φιληδονος αγαπα αργυριον, ινα δι’ αυτυ τρυφηση· ο δε 
κενοδοξος,  ινα  δι’  αυτου  δοξασθη·  ο  δε  απιστος,  ινα  κρυψη  και 
φυλαξη, λιμον φοβουμενος, η γηρας η νοσον η ξενιτειαν· και επ’ αυτω 
μαλλον  ελπιζει,  η  επι  τω  Θεω  τω  πασης  κτισεως  δημιουργω,  και 
προνοητη, εως των εσχατων και μικροτατων ζωων.

ιθ΄.  Τεσσαρες  εισιν  οι  περιποιουμενοι  χρηματα·  οι  προειρημενοι 
τρεις, και ο οικονομικος. Μονος δε ουτος δηλονοτι ορθως περιποιειται, 
ινα εκαστω την χρειαν παρεχων μη διαλειπη ποτε.

κ΄.  Παντες  οι  εμπαθεις  λογισμοι  η  το  επιθυμητικον  της  ψυχης 
ερεθιζουσιν,  η  το  θυμικον  εκταρασσουσιν,  η  το  λογιστικον 
επισκοτιζουσι· και εκ τουτου συμβαινει τον νουν οφθαλμιασαι προς 
την  πνευματικην  θεωριαν,  και  την  της  προσευχης  εκδημιαν.  Και 
τουτου χαριν οφειλει ο μοναχος, και μαλιστα ο ησυχαζων, ακριβως 
τοις  λογισμοις  προσεχειν,  και  τας  τουτων  αιτιας  και  γνωναι  και 
εκκοπτειν. Γινωσκειν δε ουτως· οιον, ερεθιζουσι το επιθυμητικον της 
ψυχης  αι  εμπαθεις  μνημαι  των  γυναικων·  τουτων  δε  αιτια,  η  των 
βρωματων και ποματων ακρασια, και η αυτων των γυναικων πυκνη 



και  αλογος  συντυχια.  Περικοπτει  δε  ταυτας  πεινα  και  διψα  και 
αγρυπνια  και  αναχωρησις.  Τον  δε  θυμον  παλιν  εκταρασσουσιν  αι 
εμπαθεις  μνημαι των λυπησαντων·  αιτια δε τουτων, φιληδονια και 
κενοδοξια  και  φιλουλια.  Δια  γαρ  ταυτα ο  εμπαθης  λυπειται,  η  ως 
στερηθεις, η ως μη επιτυχων. Περικοπτει δε ταυτας η τουτων αυτων 
καταφρονησις και εξουδενωσις, δια την εις Θεον αγαπην.

κα΄. Γινωσκει ο Θεος εαυτον, γινωσκει και τα υπ’ αυτου γεγονοτα. 
Γινωσκουσι δε και αι αγιαι Δυναμεις τον Θεον· γινωσκουσι δε και τα 
υπο Θεου γεγονοτα. Αλλ’ ουχ ως ο Θεος γινωσκει εαυτον και τα υπ’ 
αυτου  γεγονοτα,  ουτω  και  αι  αγιαι  Δυναμεις  τον  Θεον  και  τα  υπ’ 
αυτου γεγονοτα.

(1024) κβ΄. Ο μεν Θεος εαυτον γινωσκει, εκ της μακαριας ουσιας 
αυτου· τα δε υπ’ αυτου γεγονοτα, εκ της σοφιας αυτου· δι’ ης και εν η 
τα  παντα  εποιησεν.  Αι  δε  αγιαι  Δυναμεις  τον  μεν  Θεον  μετοχη 
γινωσκουσιν,  υπερ  μετοχην  οντα·  τα  δε  υπ’  αυτου  γεγονοτα, 
αναληψει των εν αυτοις θεωρηματων.

κγ΄.  Εξω  μεν  του  νου  εισι  τα  γεγονοτα·  ενδον  δε  την  αυτων 
θεωριαν αναλαμβανει. Ουχ ουτως δε επι Θεου του αιδιου και απειρου 
και  αοριστου,  και  το  ειναι  και  ευ  ειναι  και  αει  ειναι  τοις  ουσι 
χαρισαμενου.

κδ΄. Θεου μετεχει του αγιου η λογιστικη και νοερα ουσια, αυτω τε 
τω ειναι, και τη προς το ευ ειναι επιτηδειοτητι· αγαθοτητος τε φημι, 
και  σοφιας·  και  τη  προς  το  αει  ειναι  χαριτι.  Ταυτη  ουν  τον  Θεον 
γινωσκει. Τα δε υπ’ αυτου γεγονοτα, τη αναληψει, ως ειρηται, της εν 
τοις  γεγονοσι  θεωρουμενης  τεχνικης  σοφιας·  ητις  εστι  ψιλη  και 
ανυποστατος εν τω νω συνισταμενη.

κε΄. Τεσσαρα των θειων ιδιωματων, συνεκτικα και φρουρητικα και 
διασωστικα των οντων, δι’ ακραν αγαθοτητα εκοινοποιησεν ο Θεος, 
παραγαγων εις το ειναι την λογικην και νοεραν ουσιαν· το ον, το αει 
ον, την αγαθοτητα και σοφιαν. Τουτων τα μεν δυο τη ουσια παρεσχε· 
τα δε δυο, τη γνωμικη επιτηδειοτητι· την αγαθοτητα και την σοφιαν· 
ινα απερ εστιν αυτος κατ’ ουσιαν, γινηται η κτισις κατα μετουσιαν. 
Δια  ταυτην  [Calecas  ταυτα],  και  κατ’  εικονα  και  ομοιωσιν  Θεου 
λεγεται γεγενησθαι. Και κατ’ εικονα μεν, ως ον, οντος· και ως αει ον, 
αει οντος· ει και μη αναρχως, αλλ’ ατελευτητως· καθ’ ομοιωσιν δε, ως 
αγαθος, αγαθου· και ως σοφος, σοφου· του κατα φυσιν, ο κατα χαριν. 



Και κατ’ εικονα μεν, πασα φυσις λογικη εστι του Θεου· καθ’ ομοιωσιν 
δε, μονοι οι αγαθοι και σοφοι.

 Πασα η λογικη και νοερα ουσια διηρηται εις δυο· τουτεστιν, εις την 
αγγελικην και την ανθρωπινην φυσιν.  Και πασα η αγγελικη φυσις 
διηρηται παλιν εις δυο καθολικας γνωμας τε και αγελας, αγιας τε και 
εναγεις· τουτεστιν, εις αγιας Δυναμεις και ακαθαρτους δαιμονας. Και 
πασα  η  ανθρωπινη  διηρηται  εις  γνωμας  μονον  καθολικας  δυο, 
ευσεβεις λεγω και ασεβεις.

(1025) κζ΄. Ο μεν Θεος ως αυτουπαρξις ων και αυτοαγαθοτης και 
αυτοσοφια·  μαλλον δε  αληθεστερον ειπειν,  και  υπερ ταυτα παντα, 
ουδεν  εχει  το  συνολον  εναντιον.  Τα  δε  κτισματα,  ως  παντα  μεν 
μεθεξει και χαριτι την υπαρξιν εχοντα· τα δε λογικα και νοερα, και 
την  αγαθοτητος  και  σοφιας  επιτηδειοτητα,  εχει  εναντιον·  τη  μεν 
υπαρξει,  το  μη  υπαρχειν·  τη  δε  της  αγαθοτητος  και  σοφιας 
επιτηδειοτητι,  κακιαν και αγνωσιαν.  Και το μεν υπαρχειν αει  η μη 
υπαρχειν  ταυτα  [Fr.  τα  λογικα  και  νοερα],  εν  τη  εξουσια  του 
πεποιηκοτος  εστι·  το  δε  μετεχειν  της  αγαθοτητος  αυτου  και  της 
σοφιας η μη μετεχειν, εν τη βουλησει των λογικων υπαρχει.

κη΄. Οι μεν Ελληνες εξ αιδιου λεγοντες συνυπαρχειν τω Θεω την 
των  οντων  ουσιαν,  τας  δε  περι  αυτην  ποιοτητας  μονον  εξ  αυτου 
εσχηκεναι· τη μεν ουσια, ουδεν λεγουσιν εναντιον· εν δε ταις ποιοτησι 
μοναις,  την  εναντιωσιν  ειναι.  Ημεις  δε  μονην  λεγομεν  την  θειαν 
ουσιαν  με  εχειν  τι  εναντιον,  ως  αιδιον  τε  ουσαν  και  απειρον,  και 
αιδιοτητος αλληλαις χαριστικην· τη δε των οντων ουσια, ειναι μεν το 
μη ον εναντιον· και εν τη εξουσια του κυριως οντος υπαρχειν, το αει 
ειναι αυτην η μη ειναι,  αμεταμελητα δε ειναι τα χαρισματα αυτου. 
Και δια τουτο,  και  εστιν αει,  και εσται τη παντοκρατορικη δυναμει 
διακρατουμενη, ει  και εχει το μη ον εναντιον, ως ειρηται,  ως εκ μη 
οντος εις το ειναι παραχθεισα, και εν τη βουλησει αυτου εχουσα το 
ειναι αυτην η μη ειναι.

κθ΄.  Ωσπερ  το  κακον  στερησις  εστιν  αγαθου,  και  η  αγνωσια 
στερησις εστι

γνωσεως· ουτω και το μη ον στερησις εστι του οντος· ου του κυριως 
δε οντος· ουκ εχει γαρ εναντιον· αλλα του κατα μεθεξιν του κυριως 
οντος. Και αι μεν των προτερων στερησεις τη γνωμη των γεγονοτων 
επονται·  η  δε  του  δευτερου  εν  τη  βουλησει  του  πεποιηκοτος 



υπαρχεται· του αει δι’ αγαθοτητα βουλομενου ειναι τα οντα, και αει 
υπ’ αυτου ευεργετεισθαι.

λ΄.  Παντα τα γεγονοτα,  τα  μεν  εισι  λογικα  και  νοερα,  και  των 
εναντιων  δεκτικα·  οιον,  αρετης  και  κακιας,  και  γνωσεως  και 
αγνωσιας·  τα  δε  σωματα  διαφορα,  εκ  των  εναντιων  συνεστωτα· 
τουτεστι, γης, (1028) αερος, πυρος, υδατος· και τα μεν εισι ασωματα 
παντη και  αυλα,  ει  και  τινα τουτων συνεζευκται  σωμασι·  τα δε  εξ 
υλης και ειδους μονον εχει την συστασιν.

λα΄. Παντα τα σωματα, κατα φυσιν εστιν ακινητα· κινειται δε υπο 
της ψυχης· τα μεν, λογικης· τα δε, αλογου· τα δε αναισθητου.

λβ΄. Των ψυχικων δυναμεων η μεν εστι θρεπτικη και αυξητικη· η δε 
φανταστικη και  ορμητικη·  η δε  λογιστικη και  νοητικη.  Και  της μεν 
πρωτης  μονης  μετεχουσι  τα  φυτα·  της  δε  δευτερας  προς  ταυτη  τα 
αλογα ζωα· της δε τριτης προς ταις δυσιν, οι ανθρωποι. Και αι μεν δυο 
δυναμεις, φθαρται· η δε τριτη, αφθαρτος και αθανατος αποδεικνυται.

λγ΄. Αλληλαις μεταδιδουσαι φωτισμου αι αγιαι Δυναμεις·  και τη 
ανθρωπινη φυσει, η της αυτων αρετης μεταδιδοασιν, η της εν αυταις 
γνωσεως. Και αρετης μεν, οιον θεομιμητου αγαθοτητος, καθ’ ην και 
εαυτας,  και  αλληλας,  και  τας  υποβεβηκυιας  ευεργετουσι,  θεοειδεις 
αργαζομεναι· γνωσεως δε, η περι Θεου τι υψηλοτερον· Συ γαρ, φησιν, 
Υψιστος  εις  τον  αιωνα,  Κυριε·  η  περι  σωματων,  βαθυτερον·  η  περι 
ασωματων,  ακριβεσερον·  η  περι  προνοιας,  τρανοτερον·  η  περι 
κρισεως, σαφεστερον.

λδ΄.  Νοος  εστι  ακαθαρσια,  πρωτον μεν,  το  γνωσιν  εχειν  ψευδη· 
δευτερον δε, το αγνοειν τι των καθολου· ως προς ανθρωπινον νουν 
λεγω· αγγελου γαρ εστι το μηδεν των επι μερους αγνοειν· τριτον δε, 
το  εμπαθεις  εχειν  λογισμους·  τεταρτον  δε,  το  συγκατατιθεσθαι  τη 
αμαρτια. 

λε΄. Ψυχης εστιν ακαθαρσια, το μη ενεργειν κατα φυσιν. Εκ τουτου 
γαρ  τικτονται  τω  νω  οι  εμπαθεις  λογισμοι.  Τοτε  γαρ  κατα  φυσιν 
ενεργει,  οταν  αι  παθητικαι  αυτης  δυναμεις·  ο  θυμος  λεγω  και  η 
επιθυμια,  εν  τη  των  πραγματων  και  των  εν  αυτοις  νοηματων 
προβολη, απαθεις διαμεινωσι.

λστ΄. Σωματος εστιν ακαθαρσια, η κατ’ ενεργειαν αμαρτια.
λζ΄.  Αγαπα ησυχιαν ο πασχων προς τα του κοσμου·  και αγαπα 

παντας ανθρωπους,  ο μηδεν αγαπων ανθρωπινον·  και  γνωσιν εχει 



Θεου  και  των  θειων,  ο  μη  σκανδαλιζομενος  εις  τινας,  ειτε  δια 
παραπτωματα, ειτε δια λογισμους εξ υπονοιας.

λη΄. Μεγα μεν το μη πασχειν προς τα πραγματα· μειζον δε τουτου 
πολλω, το προς τα τουτων νοηματα απαθη διαμειναι.

λθ΄. Αγαπη και εγκρατεια απαθη τον νουν διατηρουσι προς τε τα 
πραγματα, και προς τα τουτων νοηματα.

μ΄.  Ου προς τα πραγματα ο νους πολεμει  του θεοφιλους,  (1029) 
ουδε προς τα τουτων νοηματα· αλλα προς τα παθη τα τοις νοημασι 
συνεζευμενα.  Οιον,  ου  προς  την  γυναικα  πολεμει,  ουδε  προς  τον 
λυπησαντα, ουδε προς τας τουτων φαντασιας· αλλα προς τα παθη τα 
ταις φαντασιαις συνεζευγμενα.

μα΄.  Απας  ο  πολεμος  του  μοναχου  προς  τους  δαιμονας,  ινα  τα 
παθη  των  νοηματων  χωριση.  Αλλως  γαρ  απαθως  τα  πραγματα 
βλεπειν ου δυναται.

μβ΄.  Αλλο  εστι  πραγμα,  και  αλλο  νοημα,  και  αλλο  παθος.  Και 
πραγμα μεν εστιν, οιον, ανηρ, γυνη, χρυσος, και τα εξης. Νοημα δε, 
οιον,  μνημη  ψιλη  τινος  των  προειρημενων.  Παθος  δε,  οιον,  φιλια 
αλογος, η μισος ακριτον τινος των προειρημενων. Προς ουν το παθος 
εστι του μοναχου η μαχη.

μγ΄.  Νοημα  εστι  εμπαθες,  λογισμος  συνθετος  απο  παθους  και 
νοηματος.  Χωρισωμεν το παθος απο του νοηματος,  και απομενει  ο 
λογισμος  ψιλος.  Χωριζομεν  δε  δι’  αγαπης  πνευματικης  και 
εγκρατειας, εαν θελωμεν.

μδ΄.  Αι  μεν  αρεται,  των  παθων  τον  νουν  χωριζουσι·  αι  δε 
πνευματικαι θεωριαι, των ψιλων νοηματων· η δε καθαρα προσευχη 
αυτω αυτον παριστησιν τω Θεω.

με΄. Αι μεν αρεται, δια την γνωσιν των γεγονοτων· η δε γνωσις, δια 
τον γινωσκοντα· ο δε γινωσκων, δια τον αγνωστως γινωσκομενον, και 
υπερ γνωσιν γινωσκοντα.

μστ΄. Ουχ ως προσδεομενος τινος ο υπερπληρης Θεος, παρηγαγεν 
εις  το  ειναι  τα  γεγονοτα·  αλλ’  ινα  αυτα  μεν  αυτου  αναλογως 
μετεχοντα  απολαυη,  [Fr.  απολαυση]  αυτος  δε  ευφρανθη  επι  τοις 
εργοις αυτου ορων αυτα ευφραινομενα, και τον ακορεστον ακορεστως 
αει κορεννυμενα.

μζ΄. Πολλους εχει ο κοσμος πτωχους τω πνευματι, αλλα παρα το 
προσηκον. Και πολλους πενθουντας,  αλλα δια ζημιας χρηματων, η 
αποβολας  τεκνων.  Και  πολλους  πραεις,  αλλα  προς  τα  ακαθαρτα 



παθη.  Και  πολλους πεινωντας και  διψωντας,  αλλα το αρπαζειν  τα 
αλλοτρια, και κερδαινειν εξ αδικιας. Και πολλους ελεημονας, αλλα 
προς το σωμα και τα του σωματος. Και καθαρους τη καρδια, αλλα δια 
κενοδοξιαν.  Και  ειρηνοποιους,  αλλα  την  ψυχην  τη  σαρκι 
υποτασσοντας.  Και  πολλους  ονειδιζομενους,  αλλ’  επ’  αισχροις 
αμαρτημασι·  αλλ’  εκεινοι  μονοι μακαριοι,  (1032)  οι  δια Χριστον και 
κατα Χριστον ταυτα και ποιουντες και πασχοντες. Διατι; Οτι αυτων 
εστιν η βασιλεια των ουρανων· και, Αυτοι τον Θεον οψονται, και τα 
εξης. Ωστε, ουχ οτι ποιουσι ταυτα και πασχουσι, εισι μακαριοι· αλλ’ 
οτι δια Χριστον και κατα Χριστον ταυτα και ποιουσι και πασχουσι.

μη΄. Εν πασι του υφ’ ημων πραττομενοις, ο σκοπος ζητειται παρα 
Θεω, ως πολλακις ειρηται· ειτε δι’ αυτον, ειτε δι’ αλλο τι πραττομεν. 
Οταν  ουν  τι  θελωμεν  πραξαι  αγαθον,  μη  την  ανθρωπαρεσκειαν, 
αλλα τον Θεον σχωμεν σκοπον· ινα εις αυτον αει αποβλεπομενοι, δι’ 
αυτον παντα πραξωμεν· ινα μη και τον τοπον υπομενωμεν, και τον 
μισθον απολεσωμεν. 

μθ΄.  Και τα ψιλα των ανθρωπινων πραγματων νοηματα, και τα 
παντων των γεγονοτων θεωρηματα, αποβαλε του νοος εν τω καιρω 
της  προσευχης·  ινα  μη  τα  ηττονα  φανταζομενος,  του  παντων  των 
οντων ασυγκριτως κρειττονος εκπεσης.

ν΄. Εαν τον Θεον γνησιως αγαπησωμεν, δι’ αυτης της αγαπης τα 
παθη αποβαλλομεν. Η δε εις αυτον αγαπη εστι, το προτιμαν αυτον 
του  κοσμου,  και  την  ψυχην  της  σαρκος·  εν  τω  των  κοσμικων  μεν 
καταφρονειν  πραγματων,  αυτω  δε  σχολαζειν  δια  παντος,  δια  τε 
εγκρατειας και αγαπης και προσευχης και ψαλμωδιας, και των εξης.

να΄.  Εαν  σχολαζοντες  τω  Θεω  χρονω  πολλω,  του  παθητικου 
μερους  της  ψυχης  επιμελωμεθα,  ουκ  ετι  προς  τας  των  λογισμων 
προσβολας εξοκειλομεν·  αλλα και  ακριβεστερον τας τουτων αιτιας 
κατανοουντες  και  εκκοπτοντες,  διορατικωτεροι  γινομεθα·  ωστε 
πληρωθηναι εις ημας το, Και επειδεν ο οφθαλμος μου εν τοις εχθροις 
μου· και εν τοις επανισταμενοις επ’ εμε πονηρευομενοις, ακουσεται 
το ους μου.

νβ΄.  Οταν  βλεπης  τον  νουν  σου  ευσεβως  και  δικαιως 
αναστρεφομενον εν τοις του κοσμου νοημασι, γινωσκε και το σωμα 
σου καθαρον και αναμαρτητον διαμενειν· οταν δε τον νουν βλεπης 
κατα διανοιαν αμαρτιαις σχολαζοντα, και μη ανακοπτης, γινωσκε και 
το σωμα σου μη πολυχρονιζειν του τοις αυτοις περιπεσειν.



νγ΄. Ωσπερ το σωμα εχει κοσμον τα πραγματα, ουτω και ο νους 
εχει  κοσμον τα νοηματα· και  ωσπερ το σωμα πορνευεται  μετα του 
σωματος της γυναικος, ουτω και ο νους πορνευει μετα του νοηματος 
της γυναικος, δια της φαντασιας του ιδιου σωματος. Την γαρ μορφην 
του ιδιου σωματος βλεπει μιγνυμενην μετα της μορφης της γυναικος 
κατα διανοιαν. Ωσαυτως και την μορφην του λυπησαντος αμυνεται 
κατα διανοιαν, δια της μορφης του ιδιου σωματος. Και επι των αλλων 
αμαρτηματων ομοιως. Απερ γαρ πραττει το σωμα κατ’ ενεργειαν εις 
τον κοσμον των πραγματων, ταυτα πραττει και ο νους εις τον κοσμον 
των νοηματων.

(1033)  νδ΄.  Ουκ  εστι  φριξαι  και  εκπλαγηναι  και  εκστηναι  τη 
διανοια, οτι ο μεν Θεος και Πατηρ κρινει ουδενα, πασαν δε την κρισιν 
δεδωκε  τω Υιω·  ο  δε  Υιος  κραζει·  Μη κρινετε,  ινα  μη κριθητε·  Μη 
καταδικαζετε,  ινα μη καταδικασθητε.  Ο  δε  Αποστολος  ομοιως·  Μη 
προ καιρου τι κρινετε, εως αν ελθη ο Κυριος· και, Εν ω κριματι κρινεις 
τον ετερον, σεαυτον κατακρινεις· οι δε ανθρωποι αφεντες το κλαιειν 
τας εαυτων αμαρτιας,  ηραν την κρισιν απο του Υιου,  και  αυτοι ως 
αναμαρτητοι,  κρινουσι  και  καταδικαζουσι  αλληλους;  Και  ο  μεν 
ουρανος εξεστη επι τουτω· η δε γη, εφριξεν· αυτοι δε ουκ αισχυνονται 
αναισθητουντες.

νε΄.  Ο  τας  των  αλλων  αμαρτιας  περιεργαζομενος,  η  και  εξ 
υπονοιας τον αδελφον κρινων, ουπω εβαλεν αρχην μετανοιας, ουδε 
ερευναν του γνωναι [Fr. και γνωναι] τας εαυτου αμαρτιας, εν αληθεια 
βαρυτερας ουσας μολιβδου πολυταλαντου· ουδε εγνω ποθεν γινεται 
ανθρωπος βαρυκαρδιος αγαπων ματαιοτητα και ζητων ψευδος.  Δια 
τουτο  ως  αφρων  και  εν  σκοτει  διαπορευομενος,  αφεις  τας  εαυτου 
αμαρτιας,  τας  των  αλλων  φανταζεται,  η  ουσας,  η  νομιζομενας  εξ 
υπονοιας.

νστ΄.  Η  φιλαυτια,  ως  πολλακις  ειρηται,  παντων  των  εμπαθων 
λογισμων  αιτια  καθισταται.  Εκ  γαρ  ταυτης  γεννωνται  οι  τρεις 
γενικωτατοι  της  επιθυμιας  λογισμοι·  ο  της  γαστριμαργιας,  και  της 
φιλαργυριας και της κενοδοξιας. Εκ δε της γαστριμαργιας γενναται ο 
της πορνειας·  εκ δε της φιλαργυριας,  ο  της πλενονεξιας·  εκ δε της 
κενοδοξιας,  ο  της υπερηφανειας.  Οι  δε  λοιποι  παντες,  εκαστω των 
τριων  ακολουθουσιν·  ο  τε  της  οργης,  και  ο  της  λυπης  και  ο  της 
μνησικακιας και  ο  της ακηδιας και  φθονου και  καταλαλιας,  και  οι 
λοιποι.  Ταυτα  ουν  τα  παθη,  συνδεσμουσι  τον  νουν  τοις  υλικοις 



πραγμασι, και κατεχουσιν αυτον εις την γην, λιθου δικην βαρυτατου 
αυτω επικειμενα· φυσει οντα αυτον πυρος κουφοτερον και οξυτερον.

νζ΄.  Αρχη  μεν  παντων  των  παθων,  η  φιλαυτια·  τελος  δε,  η 
υπερηφανια.  Φιλαυτια  δε  εστιν,  η  προς  το  σωμα  αλογος  φιλια.  Ο 
ταυτην εκκοψας, συνεκοψε παντα τα παθη τα εξ αυτης.

νη΄. Ωσπερ οι γονεις των σωματων, προσπασχουσι τοις εξ αυτων 
γεννωμενοις·  ουτω  και  ο  νους,  φυσικως  τοις  εαυτου  προσκειται 
λογοις.  Και ωσπερ ((1036) τοις εκεινων εμπαθεστεροις,  καν παντως 
κατα  παντα  ωσιν  οι  παιδες  καταγελαστοτατοι,  παντων  φαινονται 
επιεικεστατοι  και  ευμορφοτατοι·  ουτω και  τω  αφρονι  νω,  οι  αυτου 
λογοι,  καν  παντων  ωσι  μοχθηροτεροι,  παντων  φαινονται 
φρονιμωτεροι. Τω δε σοφω, ουχ ουτως οι εαυτου λογοι· αλλ’ οταν δοξη 
πληροφορεισθαι οτι αληθεις εισι και καλοι, τοτε μαλιστα ου πιστευει 
τη  εαυτου  κρισει·  αλλ’  αλλους  σοφους  των  εαυτου  λογων  και 
λογισμων  κριτας  καθιστησι,  μη  εις  κενον  τρεχη  η  εδραμε·  και  δι’ 
αυτων, την βεβαιωσιν λαμβανει.

νθ΄.  Οταν  τινα  νικησης  των  ατιμοτερων  παθων,  οιον,  η 
γαστριμαργιαν, η πορνειαν, η οργην, η πλεονεξιαν, ευθυς εφιπταται 
επι  σε  ο  της  κενοδοξιας  λογισμος·  εαν  δε  τουτον  νικησης,  ο  της 
υπερηφανιας διαδεχεται.

ξ΄. Παντα τα ατιμα παθη κρατουντα της ψυχης, τον της κενοδοξιας 
εξ  αυτης  απελαυνουσι  λογισμον·  και  παντων  των  προειρημενων 
ηττωμενων, επ’ αυτον αναλυουσιν.

ξα΄. Η κενοδοξια, ποτε μεν αναιρουμενη, ποτε δε μενουσα, τικτει 
την υπερηφανιαν· και αναιρουμενη μεν, οιησιν εμποιει· μενουσα δε, 
αλαζονειαν.

ξβ΄. Κενοδοξιαν αναιρει, η κρυπτη εργασια· υπερηφανιαν δε, το τω 
Θεω επιγραφειν τα κατορθωματα.

ξγ΄.  Ο  γνωσεως  Θεου  καταξιωθεις,  και  της  εκ  ταυτης  ηδονης 
απολαυσας  γνωσιως,  ουτος  καταφρονει  των  εκ  του  επιθυμητικου 
τικτομενων πασων ηδονων. 

ξδ΄.  Ο επιθυμων των επιγειων,  η βρωματων επιθυμει,  η  των τα 
υπογαστρια θεραπευοντων, η δοξης ανθρωπινης, η χρηματων, η τινος 
αλλου των τουτοις επομενων· και ει  μη τι  τουτων κρειττον ευροι  ο 
νους, εφ’ ω την επιθυμιαν μετενεγκη ουκ αν τουτων ασυγκριτως, η 
του Θεου γνωσις και των θειων εστι.



ξε΄.  Οι  των ηδονων καταφρονουντες,  η  φοβω καταφρονουσιν,  η 
ελπιδι, η γνωσει, η και τη εις Θεον αγαπη.

ξστ΄.  Η ανευ παθους  των θειων γνωσις,  ου  πειθει  τον  νουν εις 
τελος  καταφρονειν  των  προσυλων·  αλλ’  εοικε  λογισμω  ψιλω 
πραγματος αισθητου. (1037) Διο πολλους εστιν ευρειν των ανθρωπων 
γνωσιν εχοντας πολλην, και εν τοις σαρκος παθεσι δικην χοιρων εν 
βορβορω  κυλινδουμενους.  Προς  ολιγον  γαρ  εξ  επιμελειας 
καθαρθεντες,  και  της  γνωσεως επιτυχοντες,  υστερον  αμελησαντες, 
ωμοιωθησαν  τω  Σαουλ·  ος  βασιλειας  καταξιωθεις,  και  αναξιως 
πολιτευσαμενος, μετ’ οργης φοβερας εξ αυτης απεβληθη.

ξζ΄.  Ωσπερ ο  ψιλος των ανθρωπινων πραγματων λογισμος,  ουκ 
αναγκαζει τον νουν καταφρονειν των θειων· ουτως ουδε ψιλη γνωσις 
των θειων,  πειθει  εις τελος καταφρονειν των ανθρωπινων· διοτι εν 
σκιαις νυν υπαρχει και εικασμοις η αληθεια. Και δια τουτο δειται του 
μακαριου παθους της αγιας αγαπης, της συνδεσμουσης τον νουν τοις 
πνευματικοις  θεωρημασι,  και  πειθουσης  προτιμαν  των  υλικων,  τα 
αυλα· και των αισθητων τα νοητα και θεια.

ξη΄.  Ου παντως ο τα παθη εκκοψας,  και ψιλους τους λογισμους 
εργασαμενος, ηδη αυτα και επι τα θεια ετρεψεν· αλλα δυναται, μητε 
προς τα ανθρωπινα πασχειν, μητε προς τα θεια· οπερ επισυμβαινει 
επι  των  πρακτικων  μονον,  και  μηπω  γνωσεως  καταξιωθεντων·  οι 
φοβω κολασεως, η ελπιδι βασιλειας των παθων απεχονται.

ξθ΄. Δια πιστεως περιπατουμεν, ου δια ειδους· και εν εσοπτροις την 
γνωσιν εχομεν και αινιγμασι. Και δια τουτο, πολλης δεομεθα της εν 
αυτοις ασχολιας,  ινα τη χρονια τουτων μελετη και αδολεσχια,  εξιν 
δυσαποσπαστον των θεωρηματων ποιησωμεν.

ο΄.  Εαν  προς  ολιγον  των  παθων  τας  αιτιας  εκκοψαντες  τοις 
πνευματικοις  ενασχοληθωμεν  θεωρημασι,  μη  εν  αυτοις  δε  αει 
διατριψωμεν,  αυτο τουτο εχοντες  εργον,  ευχερως παλιν  επι  τα της 
σαρκος παθη περιτρεπομεθα· μηδεν αλλο εκειθεν καρπωσαμενοι, η 
ψιλην γνωσιν μετα οιησεως· ης το τελος,η τε αυτης κατα μικρον της 
γνωσεως σκοτωσις, και η παντελης του νου επι τα υλικα εκτροπη.

οα΄.  Παθος  αγαπης  ψεκτον,  τοις  υλικοις  πραγμασι  τον  νουν 
ενασχολει· παθος αγαπης επαινετον, και τοις θειοις αυτον συνδεσμει. 
Ειωθε  γαρ  ο  νους  εν  οις  χρονιζει  πραγμασι,  εν  αυτοις  και 
πλατυνεσθαι· εν οις δε πλατυνεται, εν αυτοις και την επιθυμιαν και 



την αγαπην τρεψαι, ειτε εν τοις θειοις και οικειοις και νοητοις, ειτε εν 
τοις της σαρκος πραγμασι τε και παθεσι.

(1040) οβ΄. Ο Θεος εκτισε τον αορατον κοσμον και τον ορωμενον· 
και την ψυχην και το σωμα δηλονοτι αυτος εποιησε. Και ει ο ορωμενος 
κοσμος  τοιουτος  εστι  [  Fr.  ουτως  εστι]  καλος,  ποιος  αρα  εστιν  ο 
αορατος; Ει δε κρειττων τουτου εκεινος, ποσον υπ τους δυο, ο κτισας 
τουτους  Θεος;  Ει  ουν  κρειττων  παντων  των  γεγονοτων  ο  παντων 
δημιουργος  των  καλων,  τινι  τω  λογω  αφεις  ο  νους  το  παντων 
κρειττον, τοις παντων χειροσιν ενασχολειται; λεγω δη τοις της σαρκος 
παθεσιν.  Η  δηλον,  οτι  ταυτη  μεν  εκ  γενετης  συναναστραφεις  και 
συνεθισας·  του  δε  παντων  κρειττονος,  και  υπερ  τα  παντα,  ουπω 
τελειαν  ειληφε  πειραν;  Εαν  ουν  χρονια  ασκησει  της  των  ηδονων 
εγκρατειας,  και  της  των  θειων  μελετης  κατα  μικρον  αυτον  της 
τοιαυτης  σχεσεως  απορρηξωμεν,  πλατυνεται  τε  εν  τοις  θειοις  κατ’ 
ολιγον προκοπτων, και το οικειον γνωριζει αξιωμα· και τελος, ολον 
τον ποθον επι το Θειον μεταφερει.

ογ΄. Ο απαθως λεγων αμαρτημα αδελφου, κατα δυο αιτιας λεγει· η 
ινα αυτον διορθωσηται,  η  ινα αλλον ωφεληση.  Ει  δε  εκτος  τουτων 
λεγει, ειτε αυτω ειτε αλλω, ονειδιζων η διασυρων αυτον λεγει, και ου 
μη  εκφυγη  την  θειαν  εγκαταλειψιν·  αλλ’  η  τω  αυτω,  η  αλλω 
πταισματι  παντως  περιπεσειται,  και  υπο  ετερων  ελεγχθεις  και 
ονειδισθεις καταισχυνθησεται.

οδ΄.  Ουχ  εις  λογος  των  την  αυτην  αμαρτιαν  κατ’  ενεργειαν 
αμαρτανοντων εστιν, αλλα διαφοροι. Οιον, αλλο εστι το απο εξεως 
αμαρτανειν,  και  αλλο  το  κατα  συναρπαγην·  ος,  ουτε  προ  της 
αμαρτιας  ειχε  την  ενθυμησιν,  ουτε  μετα  την  αμαρτιαν·  αλλα  και 
σφοδρα επι τω γεγονοτι οδυναται. Ο δε απο εξεως, εκ του εναντιου· 
και πρωτον γαρ κατα διανοιαν ουκ επαυετο αμαρτανων, και μετα το 
πραξαι, της αυτης εστι διαθεσεως.

οε΄. Ο δια κενοδοξιαν τας αρετας μετερχομενος, δηλον οτι και την 
γνωσιν  δια  κενοδοξιαν  μετερχεται.  Ο  δε  τοιουτος,  ουδε  προς 
οικοδομην δηλονοτι πραττει τι, η διαλεγεται· αλλ’ εν πασι την παρα 
των  βλεποντων  η  ακουοντων  δοξαν  θηρωμενος.  Ελεγχεται  δε  το 
παθος, οταν τινες των προειρημενων τοις εργοις η τοις λογοις αυτου 
ψογον  επιφερωσι,  και  επι  τουτω  σφοδρα  λυπηται·  ου  δια  το  μη 
εκεινους  οικοδομεισθαι  (ουδε  γαρ τουτο ειχε  σκοπον),  αλλα δια  το 
αυτον εξουδενωθηναι.



οστ΄.  Το  της  φιλαργυριας  παθος  εντευθεν  ελεγχεται·  εν  τω 
χαιροντα λαμβανειν· και λυπουμενον μεταδιδοναι. Ου δυναται δε ο 
τοιουτος οικονομικος ειναι. 

(1041) οζ΄. Δια ταυτα τις πασχων υπομενει· η δια την αγαπην του 
Θεου,  η  δια  την  ελπιδα  της  μισθαποδοσιας,  η  δια  τον  φοβον  της 
κολασεως, η δια τον φοβον των ανθρωπων, η δια την φυσιν, η δια την 
ηδονην, η δια κερδος, η δια κενοδοξιαν, η δια αναγκην.

οη΄.  Αλλο  εστι  λογισμων  απαλλαγηναι,  και  αλλο  παθων 
ελευθερωθηναι.  Και  πολλακις  τις  λογισμων  απαλλαττεται  μη 
παροντων  των  πραγματων  εκεινων,  προς  απερ  τα  παθη  κεκτηται· 
κρυπτεται δε τα παθη εν τη ψυχη, και αναφαινοντων των πραγματων 
ελεγχονται. Χρη ουν τηρειν τον νουν επι των πραγματων, και γνωναι 
προς ποιον εχει το παθος.

οθ΄. Φιλος εκεινος εστι γνησιος, ο τας εκ περιστασεως θλιψεις και 
αναγκαις  και  συμφορας  εν  καιρω  πειρασμου  συνυποφερων  τω 
πλησιον ως ιδιας, αθορυβως και αταραχως.

π΄. Μη ατιμασης την συνειδησιν, αριστα σοι αει συμβουλευουσαν. 
Γνωμην γαρ θειαν και αγγελικην σοι υποτιθεται·  και των κρυπτων 
της καρδιας μολυσματων ελευθεροι, και παρρησιαν προς τον Θεον εν 
τη εξοδω σοι χαριζεται. 

πα΄. Ει θελεις γενεσθαι επιγνωμων και μετριος, και τω παθει της 
οιησεως μη δουλευειν, αει ζητει εν τοις ουσι, τι εστι κρυπτομενον την 
συν γνωσιν [Fr. τη ση γνωσει]. Και ευρισκων παμπολλα και διαφορα 
πραγματα  λανθανοντα  σε,  θαυμασεις  τε  επι  τη  ση  αγνωσια,  και 
συστελεις  το  φρονημα·  και  σεαυτον  επιγνους,  συνησεις  πολλα  και 
μεγαλα και  θαυμαστα πραγματα.  Επει  το  νομιζειν  ειδεναι,  ουκ εα 
προκοπτειν εις το ειδεναι.

πβ΄. Ουτος ακριβως θελει σωθηναι, ο τοις ιατρικοις φαρμακοις μη 
ανθισταμενος.  Αυται  δε  εισιν  οδυναι  και  λυπαι  δια  ποικιλων 
επιφορων  επαγομεναι.  Ο  δε  ανθισταμενος,  ουκ  οιδε  τι  ενταυθα 
πραγματευεται, ουδε τι εντευθεν ωνησομενος απελευσεται.

πγ΄. Κενοδοξια και φυλαργυρια αλληλων εισι γεννητικαι. Οι μεν 
γαρ  κενοδοξουντες,  πλουτουσιν·  οι  δε  πλουτουντες,  κενοδοξουσιν· 
αλλ’  ως  κοσμικοι·  επει  ο  μοναχος  ακτημων ων,  μαλλον κενοδοξει. 
Αργυριον δε εχων, κρυπτει αυτο, αισχυνομενος ως ανοικειον πραγμα 
του σχηματος εχων.



πδ΄. Της του μοναχου κενοδοξιας ιδιον, το επ’ αρετη κενοδοξειν, 
και τοις ταυτη ακολουθουσι· της δε υπερηφανιας αυτου ιδιον, το επι 
κατορθωμασιν (1044) επαιρεσθαι, και εξουθενειν τους αλλους· και το 
εαυτω  ταυτα,  και  μη  τω  Θεω  επιγραφειν.  Της  δε  του  κοσμικου 
κενοδοξιας  και  υπερηφανιας  ιδιον,  το  επι  καλλει  και  πλουτω  και 
δυναστεια και φρονησει κενοδοξειν και επαιρεσθαι.

πε΄. Τα των κοσμικων κατορθωματα, πτωματα εισι των μοναχων· 
και των μοναχων κατορθωματα, πτωματα εισι των κοσμικων. Οιον, 
τα των κοσμικων κατορθωματα, πλουτος εστι και δοξα και δυναστεια 
και τρυφη και ευσαρκια και ευτεκνια, και τα τουτων ακολουθα· εις 
απερ ελθων ο μοναχος, απολλυται. Τα δε του μοναχου κατορθωματα, 
ακτημοσυνη,  αδοξια,  αδυναμια,  εγκρατεια,  κακοπαθεια,  και  τα 
τουτων  ακολουθα·  εις  απερ  ελθων  ο  φιλοκοσμος  παρα  προθεσιν, 
πτωμα ηγειται μεγα· και κινδυνευει πολλακις και αγχονη χρησασθαι· 
τινες δε και εχρησαντο.

πστ΄.  Τα  βρωματα  δια  δυο  αιτιας  εκτισθη·  τροφης  ενεκα,  και 
θεραπειας.  Οι  ουν  παρεξ  τουτων  μεταλαμβανοντες,  ως 
παραχρωμενοι  τοις  εις  χρησιν  παρα  Θεου  δοθεισιν,  ως  τρυφηται 
κατακρινονται.  Και  επι  παντων  δε  των  πραγματων,  η  παραχρησις 
εστιν η αμαρτια.

πη΄.  Αλλο  εστι  μαχεσθαι  τω  ψιλω  λογισμω,  ινα  μη  κινηση  το 
παθος·  και  αλλο  εστι,  το,  εμπαθει  μαχεσθαι,  ινα  μη  γενηται 
συγκαταθεσις.  Οι  αμφοτεροι  δε  τροποι,  ουκ  εωσι  χρονισαι  τους 
λογισμους.

πθ΄.  Η  λυπη  τη  μνησικακια  συνεζευκται.  Οταν  ουν  ο  νους  το 
προσωπον  του  αδελφου  μετα  λυπης  εσοπτριζηται,  δηλον  οτι 
μνησικακιαν εχει προς αυτον· Οδοι δε μνησικακων εις θανατον, διοτι, 
πας μνησικακος, παρανομος.

τεσ. ανοικ.΄. Εαν μεν συ μνησικακης τινι, προσευχου υπερ αυτου, 
και  ιστας  το  παθος  της  κινησεως,  χωριζων  την  λυπην  δια  της 
προσευχης, εκ της μνημης του κακου, ουπερ σοι εποιησεν· αγαπητικος 
δε  γενομενος  και  φιλανθρωπος,  παντελως  εκ  της  ψυχης  το  παθος 
εξαφανιζεις.Εαν  δε  αλλος  σοι  μνησικακη,  χαριστικος  γενου  προς 
αυτον και ταπεινος, και καλως συναυλιζειν, και απαλλαττεις αυτον 
του παθους.

τεσ.  ανοικ.  α΄.  Του  φθονουντος  την  λυπην,  κοπω  στησεις· 
συμφοραν γαρ ηγειται, το εν σοι φθονουμενον· (1045) και ου δυνατον 



αλλως  στησαι,  ει  μη  τι  κρυψεις  αυτον.  Ει  δε  πολλους  μεν  ωφελει, 
εκεινον  δε  λυπει,  ποιου  μερους  περιφρονησεις;  Αναγκαιον  ουν  της 
των  πολλων  γενεσθαι  ωφελειας,  κακεινου  δε  κατα  δυναμιν  μη 
αμελειν·  μηδε  τη  του  παθους  πονηρια  συναπαχθηναι·  ως  ουχι  τω 
παθει,  αλλα  τω  πασχοντι  αμυνομενον·  αλλα  τη  ταπεινοφροσυνη 
ηγεισθαι αυτον υπερεχοντα σεαυτου, και εν παντι καιρω και τοπω και 
πραγματι, προτιμαν αυτον. Τον δε σον φθονον δυνασαι στησαι, εαν 
εν οις χαιρει ο υπο σου φθονουμενος, συγχαιρης· και εν οις λυπειται, 
και αυτος συ συλλυπη πληρων το του Αποστολου, το, Χαιρειν μετα 
χαιροντων, και κλαιειν μετα κλαιοντων.

τεσ. ανοικ. β΄. Ο νους ημων μεσος [Reg.1, μεσον] εστι δυο τινων, 
εκαστου τα ιδια ενεργουντος· του μεν, την αρετην· του δε, την κακιαν· 
τουτεστι αγγελου και δαιμονος. Εξουσιαν δε εχει ο νους, και δυναμιν 
ω θελει ειτε επεσθαι, ειτε αντιστηναι.

τεσ. ανοικ. γ΄.  Αι μεν αγιαι Δυναμεις προτρεπονται ημας επι τα 
καλα·  τα  δε  φυσικα σπερματα και  η  αγαθη προαιρεσις,  βοηθουσιν 
ημιν·  τας  δε  των  δαιμονων  προσβολας,  τα  παθη  και  η  πονηρα 
προαιρεσις συνιστωσι. 

τεσ. ανοικτ. δ΄. Τον καθαρον νουν, ποτε μεν, αυτος ο Θεος αυτω 
επιβαινων διδασκει· ποτε δε, αι αγιαι Δυναμεις τα καλα υποτιθενται· 
ποτε δε, η φυσις των πραγματων θεωρουμενη.

τεσ.  ανοικ.  ε΄.  Χρη  τον  καταξιωθεντα  γνωσεως  νουν,  τα  τε 
νοηματα τηρειν απαθη των πραγματων· και τα θεωρηματα, ασφαλη· 
και την της προσευχης καταστασιν αθολωτον. Ου δυναται δε ταυτα 
τηρειν  εκ  των  της  σαρκος  αναδοσεως,  δια  της  των  δαιμονων 
επιβουλης καπνιζομενος.

τεσ. ανοικ. στ΄. Ου δι’ οσα λυπουμεθα, δια ταυτα και οργιζομεθα. 
Πλεοναζει  γαρ  τα  την  λυπην  εμποιουντα,  παρα  την  οργην.  Οιον, 
εκλασθη ταδε· απωλετο ταδε· απεθανεν ο δεινα. Δια γαρ τα τοιαυτα, 
λυπουμεθα μονον· δια δε τα λοιπα, και λυπουμεθα και οργιζομεθα, 
αφιλοσοφως διακειμενοι.

τεσ. ανοικ. ζ΄. Δεχομενος ο νους τα των πραγματων νοηματα, προς 
εκαστον  νοημα  μετασχηματιζεσθαι  πεφυκε.  Θεωρων  δε  ταυτα 
πνευματικως, προς εκαστον θεωρημα ποικιλως μεταμορφουσθαι. Εν 
δε Θεω γενομενος, αμορφος παντη και ασχηματιστος γινεται. Τον γαρ 
μονοειδη θεωρων, μονοειδης γινεται και ολος φωτοειδης.



(1048)  τεσ.  ανοικ.  η΄.  Ψυχη  εστι  τελεια,  ης  η  παθητικη  δυναμις 
νενευκεν ολοτελως προς Θεον.

τεσ.  ανοικ.  θ΄.  Νους  εστι  τελειος,  ο  δια  πιστεως  αληθους,  τον 
υπεραγνωστον  υπεραγνωστως  υπερεγνωκως·  και  των  αυτου 
δημιουργηματων,  τα  καθολου  θεασαμενος·  και  της  εν  αυτοις 
Προνοιας και κρισεως, την περιληπτικην γνωσιν παρα Θεου ειληφως· 
ως εν ανθρωποις δε φημι. 

ρ΄.  Τριχως  τεμνεται  ο  χρονος·  και  η  μεν  πιστις,  τοις  τρισι 
συμπαρατεινεται τμημασι· η δε ελπις, τω ενι· η δε αγαπη, τοις δυσι. 
Και  η  μεν  πιστις  και  ελπις  μεχρι  τινος·  η  δε  αγαπη,  εις  απειρους 
αιωνας τω υπεραπειρω υπερηνωμενη, και αει υπεραυξουσα διαμενει. 
Και δια τουτο, Μειζων παντων η αγαπη.

Περι αγαπης τεταρτη κεφαλαιων εκατοντας.

α΄.  Πρωτον  μεν  θαυμαζει  ο  νους  την  θειαν  εννοουμενος  κατα 
παντα απειριαν, και το ανεκβατον εκεινο και πολυποθητον πελαγος. 
Δευτερον δε εκπληττεται, πως εκ του μηδενος την των οντων εις το 
ειναι παρηγαγεν υπαρξιν. Αλλ’ ωσπερ της μεγαλοσυνης αυτου ουκ 
εστι περας, ουτως ουδε της φρονησεως αυτου εστιν ευρεσις.

β΄.  Πως  γαρ  ου  θαυμαζει  το  απλετον  εκεινο  θεωρων,  και  υπερ 
εκπληξιν αγαθοτητος πελαγος;  Η πως ουκ εξισταται,  εννοουμενος, 
πως και ποθεν η τε λογικη και νοερα γεγονεν ουσια, και τα τεσσαρα 
στοιχεια, εξ ων τα σωματα, μηδεμιας υλης της τουτων προυπαρξασης 
γενεσεως; Ποια τε η δυναμις εκεινη, η εις ενεργειαν κινηθεισα, ταυτα 
εις  το  ειναι  παρηγαγεν;  Αλλα  τουτο  Ελληνων  παιδες  ου 
παραδεχονται,  αγνοουντες  την  παντοδυναμον  αγαθοτητα,  και  την 
δραστηριον αυτης και υπερ νουν σοφιαν και γνωσιν.

γ΄.  Εξ  αιδιου  δημιουργος  υπαρχων  ο  Θεος,  οτε  βουλεται 
δημιουργειν  Λογω  ομοουσιω  και  Πνευματι  δι’  απειρον  αγαθοτητα. 
Και μη ειπης, Τινι τω λογω νυν εδημιουργησεν αει αγαθος υπαρχων; 
Επει, καγω σοι λεγω, οτι η της απειρου ουσιας ανεξιχνιαστος σοφια, 
τη ανθρωπινη ουχ υποπιπτει γνωσει.

δ΄. Την εξ αιδιου εν αυτω ο Δημιουργος των οντων προυπαρχουσαν 
γνωσιν, οτε εβουληθη, ουσιωσε και προεβαλετο. Ατοπον γαρ εστιν επι 
Θεου  του  παντοδυναμου  διστασαι,  ει  δυναται  τι  ουσιωσαι,  οτε 
βουλεται.



ε΄. Δι’ ην μεν αιτιαν ο Θεος εδημιουργησε, ζητει· εστι γαρ γνωσις. 
Το  δε  πως,  και  δια  τι  προσφατως,  μη  ζητει·  ουκ  εστι  γαρ  τω  σω 
υποπιπτουσα νω. Διοτι των θειων, τα μεν ληπτα, τα δε, αληπτα τοις 
ανθρωποις.  Θεωρια  γαρ  αχαλινωτος,  ταχα  αν  και  κατα  κρημνων 
ωσειεν, ως εφη τις των αγιων.

(1049)  στ΄.  Τινες  φασι  συνυπαρχειν  εξ  αιδιου  τω  Θεω  τα 
δημιουργηματα, οπερ αμηχανον. Πως γαρ τω παντη απειρω, τα κατα 
παντα πεπερασμενα, συνυπαρχειν δυναται εξ αιδιου; η πως κυριως 
δημιουργηματα, ει συναιδια τω Δημιουργω; Αλλ’ ουτος ο λογος των 
Ελληνων εστιν· οιτινες ουσιων μεν ουδαμως, ποιοτητων, αλλ’ ουσιων 
πεποιωμενων,  δημιουργον  τον  Θεον  εισαγουσιν.  Ημεις  δε  τον 
παντοδυναμον  εγνωκοτες  Θεον,  ου  ποιοτητων,  αλλ’  ουσιων 
πεποιωμενων,  δημιουργον  αυτον  ειναι  φαμεν.  Ει  δε  τουτο,  ουκ  εξ 
αιδιου συνυπαρκτα τω Θεω τα δημιουργηματα.

ζ΄.  Κατα  τι  μεν  γνωστον  το  Θειον  και  τα  θεια·  κατα  τι  δε, 
αγνωστον. Και γνωστον μεν, τοις περι αυτο θεωρημασιν· αγνωστον 
δε, τοις κατ’ αυτο. 

η΄. Μη εξεις και επιτηδειοτητας ζητησης επι της απλης και απειρου 
ουσιας της αγιας Τριαδος, ινα μη συνθετον αυτην ποιησης, ωσπερ τα 
κτισματα· οπερ ατοπον και αθεμιτον επι Θεου εννοησαι.

θ΄.  Μονη  απλη  και  μονοειδης  και  αποιος  και  ειρηναιος  και 
αστασιαστος, η απειρος ουσια και παντοδυναμος και δημιουργικη των 
ολων.  Πασα  δε  η  κτισις,  συνθετος  υπαρχει  εξ  ουσιας  και 
συμβεβηκοτος·  και  επιδεης  αει  της  θειας  προνοιας,  ως  τροπης  ουκ 
ελευθερα.

ι΄.  Πασα  η  νοερα  ουσια,  και  αισθητικη,  ελαβεν  δυναμεις  παρα 
Θεου εις το ειναι παραχθεισα αντιληπτικας των οντων· η μεν νοερα 
τας νοησεις· η δε αισθητικη, τας αισθησεις.

ια΄.  Ο  μεν  Θεος,  μετεχεται  μονον·  η  δε  κτισις,  και  μετεχει  και 
μεταδιδωσι. Και μετεχει μεν του ειναι, και του ευ ειναι· μεταδιδωσι δε, 
του  ευ  ειναι  μονον·  αλλ’  ετερως  μεν  η  σωματικη,  ετερως  δε  η 
ασωματος ουσια.

ιβ΄.  Η  μεν  ασωματος  ουσια,  και  λεγουσα  και  πραττουσα  και 
θεωρουμενη,  του ευ ειναι μεταδιδωσιν· η δε σωματικη, θεωρουμενη 
μονον.

(1052)  ιγ΄.  Το  μεν  αει  ειναι,  η  μη  ειναι  την  λογικην  και  νοεραν 
ουσιαν, εν τη βουλησει εστι του τα παντα καλα δημιουργησαντος· το 



δε αγαθα ταυτα ειναι κατα προαιρεσιν η φαυλα, εν τω θεληματι των 
γεγονοτων υπαρχει.

ιδ΄. Ου περι την ουσιαν των γεγονοτων, το κακον θεωρειται· αλλα 
περι την εσφαλμενην και αλογιστον κινησιν.

ιε΄. Ευλογως κινειται η ψυχη, οταν το μεν επιθυμητικον αυτης τη 
εγκρατεια πεποιωται· το δε θυμικον, της αγαπης αντεχεται, το μισος 
αποστρεφομενον·  το  δε  λογιστικον,  προς  τον  Θεον  διαγει,  δια 
προσευχης και θεωριας πνευματικης.

ιστ΄.  Ουπω εχει  τελειαν αγαπην, ουδε της θειας Προνοιας κατα 
βαθος την γνωσιν,  ο εν καιρω πειρασμου μη μακροθυμων επι  τοις 
συμβαινουσι λυπηροις· αλλ’ αποκοπτων εαυτον της των πνευματικων 
αδελφων αγαπης.

ιζ΄. Σκοπος της θειας Προνοιας, το, τους υπο της κακιας ποικιλως 
διεσχισμενους,  δια  της  ορθης  πιστεως  και  πνευματικης  αγαπης 
ενοποιειν. Ειπερ δια τουτο πεπονθεν ο Σωτηρ, Ινα τα τεκνα του Θεου 
τα διεσκορπισμενα, συναγαγη εις εν.  Ο ουν μη στεγων τα οχληρα, 
μηδε φερων τα λυπηρα, μηδε υπομενων τα επιπονα, εκτος της θειας 
αγαπης και του σκοπου της Προνοιας περιπατει; 

ιη΄.  Ει  η  αγαπη μακροθυμει  και  χρηστευεται,  ο  ολιγοψυχων επι 
τοις  συμβαινουσι  λυπηροις,  και  δια  τουτο  πονηρευομενος  επι  τοις 
λυπησασι, και της προς αυτους αγαπης εαυτον αποκοπτων, πως του 
σκοπου της θειας Προνοιας ουκ εκπιπτει.

ιθ΄.  Προσεχε  σεαυτω,  μηποτε  η  χωριζουσα  σε  εκ  του  αδελφου 
κακια, ουκ εν τω αδελφω· αλλ’ εν σοι ευρισκηται· και σπευσον αυτω 
διαλλαγηναι, ινα μη της εντολης της αγαπης εκπεσης.

κ΄. Μη καταφρονησης της εντολης της αγαπης, οτι δι’ αυτης υιος 
Θεου εση· ην παραβαινων, υιος γεεννης ευρεθηση.

κα΄. Τα χωριζοντα της των φιλων αγαπης, εισι ταυτα το φθονειν, η 
φθονεισθαι· το ζημιουν, η ζημιουσθαι· το ατιμαζειν, η ατιμαζεσθαι, 
και  οι  εξ  υπονοιας  λογισμοι.  Μηποτε  ουν  εδρασας  τι  τοιουτον  η 
πεπονθας,  και  δια  τουτο  της  του  φιλου  αγαπης  χωριζη  [unus  Reg. 
αποχωριζη]. 

κβ΄. Συνεβη σοι πειρασμος εκ του αδελφου, και η λυπη εις μισος σε 
ηγαγε.  Μη νικω υπο του μισους,  αλλα νικα εν τη αγαπη το μισος. 
Νικησεις δε τροπω τοιουτω· προσευχομενος υπερ αυτου γνησιως προς 
τον Θεον· την τε απολογιαν αυτου δεχομενος· η και αυτος δια ταυτης 



αυτον  θεραπευων,  και  σεαυτον  αιτιον  του  πειρασμου λογιζομενος, 
και μακροθυμων μεχρις ου παρελθη το νεφος.

(1053)  κγ΄.  Μακροθυμος  εστιν,  ο  το  τελος  εκδεχομενος  του 
πειρασμου, και το καυχημα της καρτεριας λαμβανων.

κδ΄.  Ανηρ  μακροθυμος,  πολυς  εν  φρονησει·  οτι  παντα  τα 
συμβαινοντα επι το τελος αναφερει· κακεινο περιμενων, ανεχεται των 
λυπηρων. Το δε τελος εστι, ζωη αιωνιος, κατα τον θειον Αποστολον. 
Αυτη δε εστιν η αιωνιος ζωη, ινα γινωσκωσι σε τον μονον αληθινον 
Θεον, και ον απεστειλας Ιησουν Χριστον.

κε΄. Μη ευκολος εσο επι αποβολη πνευματικης αγαπης, διοτι αλλη 
σωτηριας οδος ουχ υπολελειπται τοις ανθρωποις.

κστ΄. Μη τον χθες πνευματικον αδελφον και εναρετον, δια το εν 
σοι  σημερον  εξ  επηρειας  του  πονηρου  εγγινομενον  μισος,  κρινε 
φαυλον  και  πονηρον·  αλλα  δια  της  μακροθυμουσης  αγαπης  τα 
χθεσινα καλα λογιζομενος, το σημερον μισος της ψυχης αποβαλε.

κζ΄. Μη ον επηνεις χθες ως καλον, και ενεκωμιαζες ως εναρετον, 
σημερον ως φαυλον και πονηρον κακολογησης δια την σην εξ αγαπης 
εις μισος μεταβολην τον του αδελφου σου ψογον, απολογιαν του εν 
σοι  πονηρου  μισους  ποιουμενος·  αλλα  τοις  αυτοις  εγκωμιοις 
επιμεινον, καν ετι υπο της λυπης κεκρατησαι, και εις την σωτηριαν 
αγαπης ευχερως επανερχη.

κη΄. Μη τον συνηθη του αδελφου επαινον, δια την ετι εν σοι προς 
αυτον υπαρχουσαν κεκρυμμενην λυπην, εν τη των λοιπων αδελφων 
συντυχια  νοθευσης·  συμπαραμισγων  τοις  λογοις  λεληθοτως  τον 
ψογον· αλλα καθαρω τω επαινω εν τη συντυχια χρησαι, και γνησιως 
υπερ αυτου, ως σαυτου, προσευχου· και του ολεθριου μισους ταχιστα 
απαλλαττη.

κθ΄.  Μη  ειπης·  Ου  μισω  τον  αδελφον,  την  μνημην  αυτου 
αποστρεφομενος. Αλλα ακουσον Μωυσεως λεγοντος· Μη μισησης τον 
αδελφον σου τη διανοια σου· ελεγμω ελεγξεις τον αδελφον σου και ου 
ληψη δι’ αυτον αμαρτιαν.

λ΄.  Εαν  αδελφος  τυχον  πειραζομενος  επιμεινη  κακολογων  σε, 
αλλα συ γε μη εξενεχθης της αγαπητικης καταστασεως, του αυτου 
πονηρου  δαιμονος  ανεχομενος,  ενοχλουντος  κατα  διανοιαν.  Ουκ 
εξενεχθηση  δε  ταυτης,  εαν  λοιδορουμενος  ευλογησης·  εαν 
επιβουλευομεος,  ευνοησης.  Αυτη  εστιν  η  οδος  της  κατα  Χριστον 
φιλοσοφιας· και ο μη ταυτην οδευων ου συναυλιζεται αυτω.



λα΄. Μη ως ευνοουντας λογιζου, τους λογους σοι φεροντας λυπην 
εν  σοι  και  μισος  τον  προς  αδελφον  εργαζομενους,  καν  αληθευειν 
δοκωσιν· αλλ’ ως θανατουντας οφεις τους τοιουτους αποστρεφου· ινα 
κακεινους  του  κακολογειν  ανακοψης,  και  την  σεαυτου  ψυχην 
πονηριας απαλλαξης.

λβ΄. Μη λογοις δι’ αινιγματων τον αδελφον κεντησης, (1056) ινα μη 
τα  ομοια  παρ’  αυτου  αντιδεχομενος,  την  της  αγαπης  διαθεσιν  εξ 
αμφοτερων  απελασης.  Αλλα  μετα  παρρησιας  αγαπητικης,  υπαγε, 
ελεγξον αυτον, ινα τας αιτιας της λυπης λυσας, ταραχης και λυπης 
αμφοτερους απαλλαξης.

λγ΄. Ερευνησον την συνειδησιν μετα πασης ακριβειας, μηποτε τη 
ση  αιτια  ο  αδελφος  ου  διηλλαγη·  και  μη  παραλογιζου  ταυτην,  τα 
κρυπτα σου γινωσκουσαν,  και  κατηγορουσαν σου εν  τω καιρω της 
εξοδου, και εν καιρω δε προσευχης, προσκομμα σοι γινομενην.

λδ΄. Μη μνημονευε εν τω καιρω της ειρηνης, των εν τω καιρω της 
λυπης  υπο  του  αδελφου  λεχθεντων·  καν  τε  κατα  προσωπον  τα 
λυπηρα ερρεθη, καν τε προς αλλον περι σου, και μετα ταυτα ηκουσας· 
ινα μη των λογισμων της μνησικακιας ανεχομενος, εις το ολεθριον 
μισος του αδελφου υποστρεψης. 

λε΄.  Ου  δυναται  ψυχη  λογικη  προς  ανθρωπον  μισος  τρεφουσα, 
προς τον Θεον ειρηνευσαι, τον των εντολων δοτηρα· Εαν γαρ, φησι, 
μη  αφητε  τοις  ανθρωποις  τα  παραπτωματα  αυτων,  ουδε  ο  Πατηρ 
ημων ο ουρανιος αφησει υμιν τα παραπτωματα υμων. Ει δε εκεινος 
ειρηνευειν  ου  θελει,  αλλα  συ  γε  σεαυτον  απο  μισους  φυλαξον, 
προσευχομενος υπερ αυτου γνησιως, και μη κακολογων αυτον προς 
τινα.

λστ΄. Η των αγιων αγγελων αφραστος ειρηνη,  ταις δυσι ταυταις 
κεκρατηται  διαθεσεσι·  τη τε προς τον Θεον,  και  τη προς αλληλους 
αγαπη. Ομοιως δε, και παντων των απ’ αιωνος αγιων. Παγκαλως ουν 
ειρηται υπο του Σωτηρος ημων, οτι Εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ο 
νομος ολος και οι προφηται κρεμανται.

λζ΄.  Μη  εσο  αυταρεσκος,  και  ουκ  εση  μισαδελφος·  και  μη  εσο 
φιλαυτος, και εση φιλοθεος.

λη΄. Πνευματικοις συζησαι προηρημενος, τοις σοις θελημασιν απο 
θυρων αποταξαι·  ου  μη γαρ ετερω τροπω ειρηνευσαι  δυνηση,  ουτε 
προς τον Θεον, ουτε προς τους συζωντας.



λθ΄.  Ο  τελειαν  αγαπην  κτησασθαι  δυνηθεις,  και  ολον  τον  βιον 
αυτου, προς ταυτην ρυθμισας, ουτος λεγει Κυριον Ιησουν εν Πνευματι 
αγιω. Και εκ του εναντιου, τα εναντια δηλονοτι. 

μ΄. Η μεν εις Θεον αγαπη, εις την θειαν ομιλιαν αει φιλει πτερωσαι 
τον  νουν·  η  δε  εις  τον  πλησιον,  αει  καλα  λογιζεσθαι  περι  αυτου 
παρασκευαζει.

(1057)  μα΄.  Του  ετι  δοξαν  αγαπωντος  κενην,  η  τινι  των  υλικων 
πραγματων  προσκειμενου,  εστι  το  προς  ανθρωπους  λυπεισθαι  δια 
προσκαιρα,  η  μνησικακειν  αυτοις,  η  μισος  εχειν  προς  αυτους,  η 
λογισμοις δουλευειν αισχροις· της δε φιλοθεου ψυχης, ταυτα παντα 
αλλοτρια.

μβ΄. Οταν μηδεν ειπης, μηδε πραξης αισχρον κατα διανοιαν, και 
οταν τω ζημιωσαντι η κακολογησαντι μη μνησικακησης· και οταν εν 
τω καιρω της προσευχης αυλον και ανειδεον αει εχης τον νουν, τοτε 
γνωθι,  οτι  εφθασας  εις  το  μετρον  της  απαθειας  και  της  τελειας 
αγαπης.

μγ΄. Ου μικρος αγων κενοδοξιας απαλλαγηναι· απαλλαττεται δε 
τις,  δια κρυπτης των αρετων εργασιας,  και  συχνοτερας προσευχης. 
Σημειον δε της απαλλαγης, το μηκετι μνησικακειν τω κακολογησαντι, 
η κακολογουντι.

μδ΄. Ει θελεις ειναι δικαιος, απονεμε εκαστω των εν σοι μερων τα 
κατ’ αξιαν· ψυχη λεγω και σωματι. Και τω μεν λογιστικω της ψυχης, 
αναγνωσματα  και  θεωρηματα  πνευματικα,  και  προσευχην·  τω  δε 
θυμικω  αγαπην  πνευματικην,  την  τω  μισει  αντικειμενην·  τω  δε 
επιθυμητικω, σωφροσυνην και εγκρατειαν· τω δε σαρκιω, διατροφην 
και σκεπασματα, τα μονα αναγκαιοτερα.

με΄. Κατα φυσιν ο νους ενεργει, οταν τα παθη εχη υποτεταγμενα, 
και τους λογους των οντων θεωρη, και προς τον Θεον διαγη. 

μστ΄. Ωσπερ υγεια και νοσος προς το σωμα θεωρειται του ζωου, 
και φως και σκοτος προς τον οφθαλμον· ουτως αρετη και κακια προς 
την ψυχην, και γνωσις και αγνωσια προς τον νουν.

μζ΄. Εν τοις τρισι τουτοις ο Χριστιανος φιλοσοφει· εν ταις εντολαις, 
εν τοις δογμασι, και εν τη πιστει. Και αι μεν εντολαι, των παθων τον 
νουν  χωριζουσι·  τα  δε  δογματα,  εις  την  γνωσιν  των  οντων  αυτον 
εισαγουσι· η δε πιστις, εις την θεωριαν της αγιας Τριαδος.

μη΄.  Οι  μεν  των  αγωνιζομενων,  αποκρουονται  μονον  τους 
εμπαθεις  λογισμους·  οι  δε  και  αυτα  τα  παθη  περικοπτουσι.  Και 



αποκρουεται μεν τις τους εμπαθεις λογισμους· οιον, η ψαλμωδια, η 
προσευχη, η μετεωρισμω, η αλλω τινι τοπικω περισπασμω. Εκκοπτει 
δε τα παθη, των πραγματων εκεινων πειρφρονων, προς απερ αυτα 
κεκτηται.

μθ΄. Προς απερ τα παθη κεκτημεθα πραγματα, εισι ταυτα, οιον, 
γυνη, χρηματα, δωρα, και τα εξης. (1060) Και της μεν γυναικος, τοτε 
δυναται τις περιφρονειν, οτε και μετα την αναχωρησιν, και το σωμα 
δει δι’ εγκρατειας μαραινει· των δε χρηματων, οτε πειθει τον λογισμον 
εν  παντι  τη  αυταρκεια  στοιχησαι·  της  δε  δοξης,  οτε  την  κρυπτην 
αγαπησει των αρετων εργασιαν, και Θεω φαινομενην μονω· και επι 
των αλλων ωσαυτως· ο δε τουτων περιφρονων, ουδε εις μισος τινος 
ερχεται ποτε.

ν΄. Ο μεν τοις πραγμασιν αποταξαμενος, οιον τη γυναικι και τοις 
χρημασι, και τοις εξης, τον εξω ανθρωπον εποιησε μοναχον· ουπω δε 
και τον εσω. Ο δε τοις τουτων εμπαθεσι νοημασι, τον εσω ανθρωπον, 
ο εστιν ο νους. Και τον μεν εξω ανθρωπον, ευκολως τις ποιει μοναχον, 
μονον εαν θεληση· ουκ ολιγος δε αγων, τον εσω ανθρωπον ποιησαι 
μοναχον.

να΄. Τις αρα εστιν εν τη γενεα ταυτη, ο πανταπασιν απαλλαγεις 
εμπαθων  νοηματων,  και  της  καθαρας  και  αυλου  καταξιωθεις 
προσευχης· οπερ εστι σημειον του ενδον μοναχου; 

νβ΄.  Πολλα  παθη  εν  ταις  ψυχαις  ημων  κεκρυπται·  τοτε  δε 
ελεγχονται, οταν τα πραγματα αναφαινωνται.

νγ΄. Δυναται τις μη οχλεισθαι υπο παθων εν τη των πραγματων 
απουσια, μερικης τυχων απαθειας· εαν δε αναφανωσι τα πραγματα, 
ευθυς τα παθη τον νουν περισπωσι. 

νδ΄.  Μη  νομιζε  τελειαν  εχειν  απαθειαν,  του  πραγματος  μη 
παροντος. Οταν δε φανη, και μενης ακινητος, προς τε το πραγμα, και 
την μετα ταυτα μνημην αυτου, τοτε γνωθι σεαυτον των ορων αυτης 
επιβεβηκεναι.  Πλην  μηδε  ουτω  καταφρονησης,  διοτι  αρετη  μεν 
χρονιζουσα, νεκροι τα παθη· αμελουμενη δε, παλιν εγειρει αυτα.

νε΄.  Ο  αγαπων  τον  Χριστον,  παντως  και  μιμειται  αυτον  κατα 
δυναμιν. Οιον, ο Χριστος τους ανθρωπους ευεργετων ουκ επαυσατο· 
και  αχαριστουμενος  και  βλασφημουμενος,  εμακροθυμει·  και 
τυπτομενος υπ’ αυτων και φονευομενος, υπεμενε, μηδενι το συνολον 
το  κακον  λογιζομενος.  Ταυτα δε  τα  τρια,  τα  εργα  εισι  της  εις  τον 
πλησιον  αγαπης,  ων  χωρις  ο  λεγων  αγαπαν  τον  Χριστον,  η  της 



βασιλειας αυτου τυχειν,  εαυτον απατα· Ου γαρ ο λεγων μοι,  φησι, 
Κυριε, Κυριε, ουτος εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων, αλλ’ 
ο ποιων το θελημα του Πατρος μου. Και παλιν· Ο αγαπων εμε, και τας 
εντολας μου τηρησει, και τα εξης.

νστ΄. Απαξ ο σκοπος των εντολων του Σωτηρος, ινα ακρασιας και 
μισους  τον  νουν  ελευθερωση,  και  εις  την  αυτου  αγαπην  και  του 
πλησιον, αγαγη· εξ ων τικτεται το φεγγος της κατ’ ενεργειαν αγιας 
γνωσεως.

(1061)  νζ΄.  Μερικης  γνωσεως  παρα  του  Θεου  καταξιωθεις,  μη 
αμελει  αγαπης και εγκρατειας.  Αυται γαρ το παθητικον μερος της 
ψυχης εκκαθαιρουσαι, την επι την γνωσιν οδον αει σοι ευτρεπιζουσιν.

νη΄. Οδος επι την γνωσιν εστιν, απαθεια και ταπεινωσις, ων χωρις 
ουδεις οψεται τον Κυριον. 

νθ΄. Επειδη η γνωσις φυσιοι, η δε αγαπη οικοδομει· συζευξον τη 
γνωσει την αγαπην, και εση ατυφος· και πνευματικος οικοδομος, και 
σεαυτον οικοδομων, και παντας τους εγγιζοντας σοι.

ξ΄.  Εντευθεν η  αγαπη οικοδομει,  επειδη  ουδε φθονει,  ουδε προς 
φθονουντας  πικραινεται·  ουδε  το  φθονουμενον  δημοσευει 
επιδεικτικως· ουδε λογιζεται εαυτον ηδη κατειληφεναι· και ων δε ουκ 
οιδεν,  ομολογει  ανερυθριαστως  την  αγνοιαν.  Ουτως  ουν  τον  νουν 
ατυφον  απεργαζεται,  και  προκοπτειν  εις  την  γνωσιν  αει 
παρασκευαζει.

ξα΄.  Πεφυκε πως παρεπεσθαι τη γνωσει η οιησις και φθονος εν 
προοιμιοις μαλιστα. Και η μεν οιησις, ενθοθεν μονον· ο δε φθονος, και 
ενθοθεν  και  εξωθεν.  Και  ενδοθεν  μεν,  προς  τους  εχοντας  γνωσιν· 
εξωθεν δε, απο των εχοντων. Η ουν αγαπη, τα τρια ανατρεπει· την 
μεν  οιησιν,  επειδη  ου  φυσιουται.  Τον  δε  ενδοθεν  φθονον,  επει  ου 
ζηλοι·  τον  δε εξωθεν,  επειδη  μακροθυμει  και  χρηστευεται.  Αναγκη 
ουν τον εχοντα γνωσιν, προσλαβεσθαι και την αγαπην, ινα ατρωτον 
τον νουν εν παντι διαφυλαττη. 

ξβ΄.  Ο  του  χαρισματος  της  γνωσεως  καταξιωθεις,  και  λυπην,  η 
μνησικακιαν προς ανθρωπον εχων, η μισος, ομοιος εστι τω ακανθαις 
και  τριβολοις  τους  (1064)  οφθαλμους  κατακεντουντι  [Fr.του 
κατακεντουντος]. Διο αναγκαιως δεεται η γνωσις αγαπης.

ξγ΄.  Μη ολην την σχολην σου περι την σαρκα εχε,  αλλα ορισον 
αυτη την κατα δυναμιν ασκησιν· και ολον τον νουν σου, περι τα ενδον 



τρεψον· Η γαρ σωματικη γυμνασια, προς ολιγον εστιν ωφελιμος· η δε 
ευσεβεια, προς παντα εστιν ωφελιμος και τα εξης.

ξδ΄.  Ο  αδιαλειπτως  περι  τα  ενδον  τας  διατριβας  ποιουμενος, 
σωφρονει,  μακροθυμει,  χρηστευεται,  ταπεινοφρονει.  Ου  μονον  δε, 
αλλα και θεωρει,  και θεολογει,  και προσευχεται.  Και τουτο εστιν ο 
λεγει ο Αποστολος· Πνευματι περιπατειτε, και τα εξης.

ξε΄.  Ο  την  πνευματικην  οδον  οδευειν  μη  επισταμενος,  των 
εμπαθων νοηματων ου ποιειται φροντιδα· αλλ’ ολην την σχολην περι 
την σαρκα εχει, και η γαστριμαργει και ακολασταινει, λυπειται τε και 
οργιζεται και μνησικακει, και εντευθεν τον νουν σκοτιζει· η αμετρως 
τη ασκησει κεχρηται, θολει την διανοιαν.

ξστ΄.  Ουδεν  των  εκ  Θεου  εις  χρησιν  ημιν  δοθεντων  αναιρει  η 
Γραφη· αλλα την αμετριαν κολαζει, και την αλογιστιαν διορθουται. 
Οιον,  ου κωλυει  εσθιειν,  ουδε παιδοποιειν,  ουδε χρηματα εχειν και 
ορθως διοικειν· αλλα κωλυει γαστριμαργειν, πορνευειν, και τα εξης. 
Αλλ’ ουδε το νοειν ταυτα κωλυει (δια τουτο γαρ γεγονασιν), αλλα το 
εμπαθως νοειν.

ξζ΄. Τα μεν των υφ’ υμων κατα Θεον πραττομενων, κατ’ εντολην 
πραττεται· τα δε, κατ’ εντολην, αλλ’ ως αν τις ειποι, καθ’ εκουσιον 
προσφοραν.  Οιον  κατ’  εντολην  μεν,  το  αγαπαν  τον  Θεον  και  τον 
πλησιον·  το  αγαπαν τους  εχθρους·  το  μη μοιχευειν  μηδε  φονευειν 
[unus  Reg.  φθονειν],  και  τα  λοιπα·  ατινα  και  παραβαντες, 
κατακρινομεθα.  Ου  κατ’  εντολην  δε,  το  παρθενευειν,  η  αγαμια,  η 
ακτημοσυνη,  η  αναχωρησις,  και  τα  εξης.  Ταυτα  δωρων  λογον 
επεχουσιν· ινα εαν τινας των εντολων κατορθωσαι εξ ασθενειας μη 
δυνηθωμεν,  δια  των  δωρων  τον  αγαθον  ημων  εξιλεωσωμεθα 
Δεσποτην.

ξη΄. Ο την αγαμιαν τιμων η παρθενιαν, αναγκαιως οφειλει εχειν 
την οσφυν περιεζωσμενην, και τον λυχνον καιομενον· την μεν οσφυν 
δι’ εγκρατειας· τον δε λυχνον, δια προσευχης και θεωριας και αγαπης 
πνευματικης.

ξθ΄.  Τινες των αδελφων, εκτος εαυτους ειναι νομιζουσι,  των του 
αγιου Πνευματος χαρισματων.  Ου γαρ ισασι  δια  την αμελειαν της 
των εντολων εργασιας, οτι ο την εις Χριστον πιστιν ανοθευτον εχων, 
παντα τα θεια χαρισματα συλληβδην εχει εν εαυτω. (1056)Επειδη γαρ 
της εις αυτον κατ’ ενεργειαν αγαπης δια την αργιαν μακραν εσμεν, 



της δεικνουσης ημιν τους εν ημιν θειους θησαυρους,  εικοτως εκτος 
εαυτους των θειων νομιζομεν χαρισματων.

ο΄. Ει ο Χριστος εν ταις καρδιαις ημων κατοικει δια της πιστεως, 
κατα τον θειον Αποστολον· παντες δε οι θησαυροι της σοφιας και της 
γνωσεως  εν  αυτω  εισιν  αποκρυφοι·  παντες  αρα  οι  θησαυροι  της 
σοφιας  και  της  γνωσεως  εν  ταις  καρδιαις  ημων  εισιν  αποκρυφοι. 
Φανερουνται δε τη καρδια, κατα την αναλογιαν της εκαστου δια των 
εντολων καθαρσεως. 

οα΄.  Ουτος  εστιν  ο  θησαυρος  ο  εν  τω  αγρω  κεκρυμμενος  της 
καρδιας σου,  ον  ουπω ευρες  δια την αργιαν.  Ει  γαρ ευρες,  αρα αν 
πεπρακες παντα, και  εκτησω τον αγρον τουτον.  Νυν δε τον αγρον 
αφεις,  τα  περι  τον  αγρον  περιεπεις·  εν  οις  ουδεν  αλλο  ευρισκεται, 
πλην ακανθων και τριβολων.

οβ΄. Δια τουτο λεγει ο Σωτηρ· Μακαριοι οι καθαροι τη καρδια, οτι 
αυτοι  τον Θεον οψονται.  Τοτε δε οψονται  αυτον,  και  τους εν  αυτω 
θησαυρους, οτε δια αγαπης και εγκρατειας εαυτους καθαιρουσι· και 
τοσουτω πλεον, οσω την καθαρσιν επιτεινουσι.

ογ΄.  Δια τουτο παλιν λεγει·  Πωλησατε τα υπαρχοντα υμων,  και 
δοτε ελεημοσυνην, και ιδου παντα υμιν καθαρα εσται· ως μηκετι τοις 
περι  το  σωμα  σχολαζοντων  πραγμασιν,  αλλα  τον  νουν  καθαιρειν 
σπευδοντων, απο μισους και ακρασιας· ον καρδιαν ονομαζει ο Κυριος. 
Ταυτα  γαρ  τον  νουν  ρυπουντα,  ουκ  εωσι  βλεπειν  τον  εν  αυτω 
κατοικουντα Χριστον, δια της χαριτος του αγιου βαπτισματος.

οδ΄. Οδους η Γραφη τας αρετας ονομαζει. Μειζων δε πασων των 
αρετων, η αγαπη καθεστηκε. Δια τουτο ελεγεν ο Αποστολος· Ετι καθ’ 
υπερβολην  οδον  υμιν  δεικνυμι·  ως  καταφρονειν  πειθουσαν  των 
υλικων  πραγματων,  και  μηδεν  των  προσκαιρων  προτιμαν  των 
αιωνιων.

οε΄.  Η εις  Θεον αγαπη,  ανθισταται  τη επιθυμια·  πειθει  γαρ τον 
νουν  εγκρατευεσθαι  απο  των  ηδονων.  Η  δε  εις  τον  πλησιον, 
ανθισταταιτω θυμω· ποιει γαρ καταφρονειν δοξης και χρηματων. Και 
ταυτα εισι τα δυο δηναρια, απερ ο Σωτηρ δεδωκε τω πανδοχει, ινα σου 
επιμελειαν  ποιησηται.  Αλλα  μη  φανης  αγνωμων  τοις  λησταις 
συνδυαζων,  μη  ποτε  παλιν  πληγης,  και  ουκ  ετι  ημιθανης,  αλλα 
νεκρος ευρεθηση.



(1068) οστ΄. Καθαιρε τον νουν σου απο οργης, και μνησικακιας, και 
των  αισχρων  λογισμων.  Και  τοτε  δυνηση  γνωναι  την  του  Χριστου 
ενοικησιν.

οζ΄.  Τις σε εφωτισεν εις την πιστιν της αγιας και ομοουσιου και 
προσκυνητης Τριαδος;  η τις σοι  εγνωρισε την ενσαρκον οικονομιαν 
του ενος της αγιας Τριαδος; Τις δε σε εδιδαξε τους περι ασωματων 
λογους, η τους περι γενεσεως και συντελειας του ορωμενου κοσμου· η 
περι της εκ νεκρων αναστασεως και αιωνιου ζωης, η περι της δοξης 
της βασιλειας των ουρανων, και της φοβερας κρισεως; Ουχι η χαρις 
του  Χριστου  η  ενοικουσα  εν  σοι;  ητις  εστιν  ο  αρραβων  του  αγιου 
Πνευματος;  Τι  μειζον ταυτης της χαριτος;  η τι  κρειττον ταυτης της 
σοφιας  και  της  γνωσεως;  η  τι  των  επαγγελιων  υψηλοτερον;  Ει  δε 
εσμεν αργοι και αμελεις, και μη καθαιρομεν εαυτους των κωλυοντων 
ημας, και τον νουν ημων εκτυφλουντων παθων, ωστε δυνασθαι και 
τρανοτερον  ηλιου  τους  περι  τουτων  λογους  οραν,  εαυτους 
αιτιασωμεθα, και μη την της χαριτος ενοικησιν αρνησωμεθα.

οη΄.  Ο  επαγγειλαμενος  σοι  Θεος  τα  αιωνια  αγαθα,  και  τον 
αρραβωνα  του  Πνευματος  εν  τη  καρδια  δεδωκως,  ενετειλατο  σοι 
επιμελεισθαι  σε  του  βιου,  ινα  ο  εσω  ανθρωπος  των  παθων 
ελευθερωθεις, αρξηται απεντευθεν της των αγαθων απολαυσεως.

οθ΄.  Των  θειων  και  υψηλων  καταξιωθεις  θεωρηματων,  σφοδρα 
επιμελου  αγαπης  και  εγκρατειας·  ινα  το  παθητικον  αταραχον 
διαφυλαττων, ανεκλειπτον εξης το της ψυχης φεγγος.

π΄. Το θυμικον της ψυχης, αγαπη χαλινωσον· και το επιθυμητικον 
αυτης  εγκρατεια  καταμαρανον·  και  το  λογικον  αυτης  προσευχη 
πτερωσον· και το φως του νου ουκ αμαυρουται ποτε.

πα΄.  Τα  την  αγαπην  λυοντα,  εισι  ταυτα·  οιον,  ατιμια,  ζημια, 
συκοφαντια, η εις πιστιν,η εις βιον· δαρμοι, πληγαι, και τα εξης· και 
ταυτα η αυτω συμβαινοντα, η τινι των αυτου συγγενων η φιλων.Ο ουν 
δια τι  τουτων λυων την αγαπην,  ουπω εγνω τις  ο σκοπος των του 
Χριστου εντολων.

πβ΄. Σπουδασον οσον δυνασαι παντα ανθρωπον αγαπησαι. Ει δε 
τουτο ουπω δυνασαι, καν μηδενα μισησης, ου δυνασαι δε ουδε τουτο 
ποιησαι, ει μη των του κοσμου πραγματων καταφρονησης.

πγ΄.  Ο  δεινα  εβλασφημησε·  μη  μισησης  εκεινον,  αλλα  την 
βλασφημιαν, και τον βλασφημησαι παρασκευασαντα δαιμονα. Ει δε 
τον  βλασφημησαντα  μισεις,  ανθρωπον  εμισησας,  και  την  εντολην 



παρεβης· και οπερ εκεινος τω λογω εποιησε, ποιεις συ τω εργω. Ει δε 
την εντολην φυλαττεις,  τα της αγαπης επιδειξαι· και ει  τι  δυνασαι, 
βοηθησον, ινα του κακου αυτον απαλλαξης.

πδ΄. Ου θελει σε ο Χριστος μισος εχειν προς ανθρωπον, η λυπην η 
οργην η (1069) μνησικακιαν τοσυνολον καθ’ οιονδηποτε τροπον, η δι’ 
οιονδηποτε πραγμα προσκαιρον. Και τουτο παντη βοωσι τα τεσσαρα 
Ευαγγελια.

πε΄. Πολλοι εσμεν οι λεγοντες, ολιγοι δε οι ποιουντες. αλλ’ ουν τον 
λογον του Θεου ουδεις ωφειλε νοθευειν δια την ιδιαν αμελειαν· αλλ’ 
ομολογειν  μεν  την  εαυτου  ασθενειαν,  μη  αποκρυπτειν  δε  την  του 
Θεου αληθειαν·  ινα μη υποδικοι  γενωμεθα,  μετα της των εντολων 
παραβασεως, και της του λογου του Θεου παρεξηγησεως.

πστ΄.  Αγαπη  και  εγκρατεια,  παθων  την  ψυχην  ελευθερουσιν· 
αναγνωσις  και  θεωρια,  αγνοιας  τον  απαλλαττουσιν·  η  δε  της 
προσευχης καταστασις, αυτω παριστησιν αυτον τω Θεω.

πζ΄.  Οταν ιδωσιν ημας οι  δαιμονες των πραγματων του κοσμου 
καταφρονουντας, ινα μη δι’ αυτα τους ανθρωπους μισησωμεν και της 
αγαπης εκπεσωμεν, τοτε συκοφαντιας καθ’ ημων εγειρουσιν, ινα την 
λυπην μη φεροντες, τους συκοφαντησαντας μισησωμεν.

πη΄.  Ουκ  εστι  πονος  ψυχης  βαρυτερος  συκοφαντιας,  καν  τε  εις 
πιστιν,  καν  τε  εις  βιον  τις  συκοφαντειται·  και  ουδεις  ταυτης 
καταφρονειν δυναται,  ει  μη μονος ο εις  Θεον αποβλεπομενος ως η 
Σωσαννα,  τον  μονον  δυναμενον  και  εξ  αναγκων  ρυσασθαι  ωσπερ 
κακεινην,  και τους ανθρωπους πληροφορησαι,  ως και περι  εκεινης· 
και την ψυχην τη ελπιδι παραμυθησασθαι.

πθ΄.  Οσον  ευχη  εκ  της  ψυχης  υπερ  του  συκοφαντησαντος, 
τοσουτον και ο Θεος πληροφορει τους σκανδαλισθεντας.

τεσσ.  ανοικ.΄.  Φυσει  αγαθος  μονος  ο  Θεος·  και  γνωμη  αγαθος, 
μονος ο  θεομιμητος.  Σκοπος γαρ αυτω εστι,  τω φυσει  αγαθω τους 
πονηρους  συναψαι,  ινα  γενωνται  αγαθοι.  Δια  τουτο  υπ’  αυτων 
λοιδορουμενος  ευλογη·  διωκομενος  ανεχεται·  βλασφημουμενος 
παρακαλει· φονευομενος υπερευχεται. Παντα ποιει, ινα του σκοπου 
της αγαπης μη εκπεση.

τεσσ. ανοικ. α΄. Αι μεν εντολαι του Κυριου, διδασκουσιν ημας τοις 
μεσοις  ευλογως  χρησασθαι  πραγμασι·  η  δε  ευλογος  των  μεσων 
χρησις, την της ψυχης καθαιρει καταστασιν· η δε καθαρα καταστασις, 



τικτει την διακρισιν· η δε διακρισις, τικτει την απαθειαν, εξ ης τικτεται 
η τελεια αγαπη. 

τεσσ.  ανοικ.  β΄.  Ουπω  εχει  την  απαθειαν,  ο  δια  συμβασιν 
πειρασμου, το ελαττωμα του φιλου παραβλεπειν μη δυναμενος, η ον 
τυχον,  η  δε  ειναι  δοκουν.  (1072)  Τα  γαρ  εγκειμενα  τη  ψυχη  παθη 
εκταρασσομενα, εκτυφλοι την διανοιαν, και ουκ εα διαβλεψαι εις τας 
της  αληθειας  αυγας,  ουδε  διακριναι  το  κρειττον απο του  χειρονος. 
Ουκ αρα ουν ουδε την τελειαν αγαπην ο τοιουτος εκτησατο, την εξω 
βαλλουσαν τον φοβον της κρισεως.

τεσσ. ανοικ. γ΄. Φιλου πιστου ουκ εστιν ανταλλαγμα. Επειδη τας 
του  φιλου  συμφορας,  ιδιας  λογιζεται·  και  συνυποφερει  αυτω μεχρι 
θανατου κακοπαθων.

τεσσ. ανοικ. δ΄. Πολλοι μεν οι φιλοι, αλλ’ εν καιρω ευημεριας· εν δε 
καιρω πειρασμων, μολις αν ευρησεις ενα. 

τεσσ. ανοικ. ε΄. Παντα μεν ανθρωπον, εκ ψυχης αγαπητεον· επι τω 
Θεω  με  μονω  την  ελπιδα  θετεον,  και  εξ  ολης  ισχυος  αυτον 
θεραπευτεον.  Εφοσον γαρ αυτος ημας συντηρει,  οι  τε φιλοι παντες 
ημας περιεπουσι, και οι εχθροι παντες προς ημας αδυνατουσιν. Επαν 
δε αυτος ημας εγκαταλιπη, οι τε φιλοι παντες ημας αποστρεφονται, 
και οι εχθροι παντες καθ’ ημων ισχυουσι.

τεσσ.  ανοικ.  στ΄.  Τεσσαρες εισι  γενικοι  εγκαταλειψεως τροποι·  η 
μεν,  οικονομικη,  ως  επι  του  Κυριου·  ινα  δια  της  δοκουσης 
εγκαταλειψεως, οι εγκαταλελειμενοι σωθωσιν. η δε, προς δοκιμην, ως 
επι του Ιωβ και Ιωσηφ· ινα ο μεν, ανδρειας· ο δε, σωφροσυνης στηλαι 
αναφανωσιν.  Η  δε,  προς  παιδευσιν  πνευματικην,  ως  επι  του 
Αποστολου, ινα ταπεινοφρονων, την υπερβολην φυλαξη της χαριτος. 
Η δε κατα αποστροφην, ως επι των Ιουδαιων, ινα κολαζομενοι προς 
μετανοιαν κατακαμφθωσι. Σωτηριοι δε παντες οι τροποι υπαρχουσι, 
και της θειας αγαθοτητος και φιλανθρωπιας αναμεστοι.

τεσσ.  ανοικ.  ζ΄.  Μονον  οι  ακριβεις  των  εντολων  φυλακες,  και 
γνησιοι  των  θειων  κριματων  μυσται,  τους  κατα  συγχωρησιν  Θεου 
πειραζομενους,  ου  καταλιμπανουσι  φιλοις.  Οι  δε  των  εντολων 
καταφρονηται,  και  των θειων κριματων αμυητοι,  οταν μεν ο φιλος 
ευημερη,  συναπολαυουσιν  αυτω·  επαν  δε  πειραζομενος  κακοπαθη, 
καταλιμπανουσιν  αυτον.  Εστι  δε  οταν  και  μετα  των  εναντιων 
ιστανται.



τεσσ.  ανοικ.  η΄.  Οι  μεν  του  Χριστου  φιλοι,  παντας  αγαπωσι 
γνησιως.  Ουχ  υπο  παντων δε  αγαπωνται.  Και  οι  μεν  του  Χριστου, 
μεχρι  τελους  την  συνεχειαν  της  αγαπης  διατηρουσιν·  οι  δε  του 
κοσμου, μεχρι ου αλληλοις δια τα κοσμου προσκρουσωσι.

τεσσ.  ανοικ.  θ΄.  Φιλος  πιστος,  σκεπη  κραταια.  Επειδη  και 
ευημερουντι  τω  φιλω  συμβουλος  εστιν  αγαθος  και  συνεργος 
συμψυχος·  και  κακοπαθουντι  αντιληπτωρ  γνησιωτατος  και 
υπερμαχος συμπαθεστατος.

(1073) ρ΄. Πολλοι μεν πολλα περι αγαπης ειρηκασιν· εν μονοις δε 
τοις Χριστου μαθηταις ταυτην ζητησας, ευρησεις· επει και μονοι αυτοι 
ειχον την αληθινην Αγαπην της αγαπης διδασκαλον, περι ης ελεγον· 
Εαν εχω προφητειαν,  και  ειδω τα μυστηρια παντα,  και  πασαν την 
γνωσιν, αγαπην δε μη εχω, ουδεν ωφελουμαι. Ο ουν κτησαμενος την 
αγαπην, αυτον τον Θεον εκτησατο· επειδη ο Θεος αγαπης εστιν. Αυτω 
η δοξα εις τους αιωνας. Αμην.

Τελος των περι αγαπης κεφαλαιων της τεταρτης εκατονταδος.

ΑΝΕΠΙΓΡΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΑ. (1073)
α΄. Ημεις ουδε λογοις ουδε εργοις παιδευειν,  η καν παιδευεσθαι 

δυναμενοι, λογοις παιδευειν επιχειρουμεν· και αλλων γινεσθαι ιατροι 
ελκεσιν αυτοι βρυοντες.  Ορα δε το, οτι  Ου παντα τοις βουλομενοις 
εισιν  ευληπτα,  καν  τουτο  δοκη.  Και  τις  ου  θαυμασεται  τους  και 
γυναικας  χλιδωσας  και  νηπια  ταυτα  διδασκειν  επαγγελλομενους 
μετα σοβαρου φρονηματος; 

β΄. Λεγων ο Αποστολος. Ει δε τις αγαπα τον Θεον, ουτος εγνωσται 
υπ’ αυτου· δητα αγαπωντας ημας τον Κυριον γινωσκεσθαι βουλεται· 
Εκ δε του γινωσκεσθαι, το διδασκεσθαι, καθα φησιν ο μεγας και την 
αρετην και την θεολογιαν Γρηγοριος. Ταυτης οιμαι της εννοιας εστι, 
και τοδε το κεφαλαιον· Αγαπην μεν, τικτει απαθεια· η δε αγαπη, του 
φωτισμου της γνωσεως εστι γεννητικη.

γ΄.  Τινων  ουχ  απτεται  αυτη  εννοια,  οιμαι  δε  μαλιστα,  των  του 
μαμωνα  υπεραποθνησκοντων·  ταυτον  δε  ειπειν  του  λεγομενου 
δημοσιου και του κοσμοκρατορος.

δ΄.  Ο Θεος παντας ανθρωπους θελει σωθηναι,  και υπερ παντων 
απεθανεν,  ινα  οι  παντες  σωθωσιν.  Ο  ουν  αγαπων  τον  Θεον,  το 



θελητον του Θεου φυλαττει. Φυλαττων δε, πως ουκ αγαπησει παντας 
ως εαυτον, και θελησει παντας σωθηναι, τουτο θελοντος του Θεου; 

ε΄. Γνωσιν του Θεου την πιστιν λεγει· αγαπην δε, την τηρησιν των 
εντολων·  ην  και  θελημα  καλει  και  δικαιωματα και  ενταλματα  και 
προσταγματα και φως· κατα το, Διοτι φως τα προσταγματα σου. Την 
εμπρακτον δε γνωσιν παριστησι το κεφαλαιον. 

στ΄.  Αιτια  των  αρετων  εστιν  ο  Θεος.  Τουτου  δε,  κατ’  ενεργειαν 
γνωσις, η του κατ’ αληθειαν επεγνωκοτος τον Θεον, προς το πνευμα 
κατα την εξιν αλλοιωσις.

ζ΄. Αναγνωθι το οστ΄ της ρ΄, και ευρησεις ομοιον παντη, παρα το 
των ονοματων διαφορον.

η΄.  Ει  φαρμακον  της  αγαπης  η  εντολη  κατα  του  θυμου  εδοθη· 
παντως η εγκρατεια κατα της επιθυμιας δεδωρηται. Αναγνωθι το οθ΄. 

(1076)  θ΄.  Οι  δε  των  τριων  δουλοι,  ποσον  μισος  κατ’  αλληλων 
τρεφομεν· του παθους ολοι της απληστιας γενομενοι.  Αναγνωθι το 
ξδ΄. 

ι΄. Ειπων εν τω οζ΄, οτι δια μεν των εντολων, απαθεις εργαζεται· 
νυν δια τουδε του κεφαλαιου δεικνυσι πως· οτι εν αγαπη και νηστεια, 
τη τε εγκρατεια και προσευχη. 

ια΄. Και γνωστικος τις εγκατασπαται παλιν.
ιβ΄. Ημεις δε συγκεχωσμενοι τοις παθεσι, πως θεωρησωμεν; η πως 

α θεωρουμεν ουκ εκβαλλει ημας της γνωσεως της αγιας Τριαδος; 
ιγ΄. Τας αναβασεις της θεωριας βλεπεις; 
ιδ΄.  Οτι  ωσπερ απιστιδιας εν πιστει  λογος ουδεις·  ουτως ουδε εν 

τοις  λογοις  κατα  φυσιν  υπαρχει  το  παραλογον.  Εργον  δε  των 
εντολων, λογος εστιν ενεργουμενος. Αναγνωθι το πδ΄ κεφαλαιον, και 
αναπαυση.

ιε΄. Η φυσικη φησι θεωρια των εντολων,η τε η προς τον πλησιον 
ανοθευτος  αγαπη,  φιλαυτιας  και  τυραννιδος  ελευθεροι  τους 
φυλασσοντας. Η δε γνωσις των οντων, ληθης και αγνοιας απαλλαττει 
τους  γνωστικους.  Δια  τουτων  δε  παντων,  το  τριμερες  της  ψυχης 
υποτιθεται,  κατα  λογον  μεν  και  φυσιν  κινουμενον,  πασαν  αρετην 
κατορθουν·  παρα  λογον  δε  και  φυσιν,  πασαν  κακιαν  εργασεσθαι. 
Μεμνησο, οτι τα αρχεγονα και πασης κακιας γεννητικα, τρια ταυτα 
εστιν, αγνοια, φιλαυτια, και τυραννις· και οτι υπεστησατο ταυτας ο 
πονηρος εν ημιν δυναμεων προσχρησαμενος.



ιστ΄. Τουτων των εμπαθων λογισμων ψιλουσιν αι εντολαι, τα των 
πραγματων νοηματα· καθα εν τω δ΄ κεφαλαιω της αυτης ρ΄ φησι.

ιζ΄.  Τα  παρα  το  θελημα  πραττομενα  του  Θεου,  το  αγαθον  και 
ευαρεστον και τελειον, οπερ εστιν η δια τον Θεον προς τον πλησιον 
αγαθη διαθεσις, παρα τον ορθον εστι σκοπον γινομενα. Οτι δε παρα 
το  θελημα  του  Θεου  το  προς  τον  πλησιον  ου  καλως  διακεισθαι, 
δεικνυσιν εν Ευαγγελιοις λεγων ο Κυριος· Εφ’ οσον εποιησατε, και εφ’ 
οσον  ουκ  εποιησατε,  της  αγαπης  τα  ειδη  και  του  μισους 
απαριθμουμενος. Ορα δε οτι οι παρα τον ορθον ποιησαντες σκοπον, 
ηγουν παρα την εντολην του Θεου, αποσεισαμενοι το φιλανθρωπον, 
ουδεμιαν εχοντες απολογιαν ειπειν, ουδε τον σκοπον προβαλλομενοι 
φαινονται· ειδοτες, ως ο παρα τον ορθον σκοπον του Θεου τι πραττων, 
καν μυριους λογους προβαλλοι, την γεεναν ουκ εκφευξεται.

ιη΄. Επιθυμιαν ιστησιν η του Θεου αγαπη· η του πλησιον δε, παυει 
θυμον ηγριωμενον.

ιθ΄. Οι εικονικας υλας τους θειους χαρακτηρας υπολαμβανοντες, 
(1077)  παραχρωνται  τοις  των  χαρακτηρων  νοημασι.  Του  γαρ 
χαρακτηρος  την  υποστασιν  δηλουντος·  αυτοι  την  ουσιαν,  ητοι  την 
υλην, εν η ο χαρακτηρ προσκυνειται, χαρακτηρα υπελαβον. Ενθεντοι 
και  παραχρησαμενοι  τω  νοηματι,  εξ  αναγκης  και  τω  πραγματι 
παρεχρησαντο·  ως  υλην  ψιλην  και  κωφην τους  ιερους  χαρακτηρας 
αναιδως κατακαυσαντες.

κ΄.  Βλεπε  το  διαφορον  της  λυπης  και  της  οδυνης·  και  οτι 
παρακολουθηματα εισιν· η μεν, της ηδονης· η δε, της κενοδοξιας.

κα΄. Πασης ημας απολογιας αποπαυει του αποτιθεναι τα χρηματα, 
τα καθεξης τρια ταυτα κεφαλαια.

κβ΄. Τεχνικην σοφιαν, ου την εκ μαθησεως λεγει, αλλα την δι’ ης ο 
Θεος τα παντα εποιησε.

κγ΄. Τοις τεσσαρσιν ο νους μου ακαθαρτος. Εχει δε τι και πλεον, οτι 
και των αλλων εαυτον σοφωτερον ηγηται. 

κδ΄. Ουδεποτε η ψυχη μου κατα φυσιν ενηργησεν· οιδεν, ο μηδεν 
αγνοων· και ουδεποτε της κατ’ ενεργειαν αμαρτιας ηρεμησεν.

κε΄.  Ωστε  μη  δια  τον  Χριστον  τι  ποιουντες·  δι’  αλλο  δε  τι,  ου 
δυναμεθα  προβαλλεσθαι  τον  σκοπον·  επει  παρα  τον  σκοπον  του 
Θεου, και κατα το ημετερον εργαζομεθα.



κστ΄. Ει διψα τις αλισκειν και αρπαζειν αλλοτρια, ο μη εστι θελημα 
του Θεου, πως προβαλειται τον σκοπον, ου σκοπος το ελεειν ημας και 
δανειζειν εστιν; 

κζ΄. Οτι ο φιλαυτια δουλευων, βαρυκαρδιος εστι, ματαιοτητα και 
ψευδος αγαπων και ζητων· οπερ εστι το σαρκικον φρονημα· ητοι της 
σαρκος η ευπαθεια.

κη΄.  Των  προειρημενων,  δηλον  φιληδονιας  και  φιλοδοξιας  και 
φιλαργυριας.  Ει  δε  τις  τουτοις  απριξ  ενισχεται  ως  εγω,  πως  Θεου 
καταξιωθησεται γνωσεως, συνιδειν ουκ εχω.

κθ΄.  Η  γαρ  ως  δουλοι  η  και  μισθιοι,  η  ως  υιοι·  τουτεστιν,  η  ως 
πρακτικοι μονον, η και ως γνωσεως καταξιωθεντες.

λ΄.  Ψιλος  λογισμος,  ο  διχα  παθους,  ο  απλους·  ο  γαρ  εμπαθης, 
απαγει  Θεου.  Ουτως ουδε η ψιλη γνωσις  απαγει  των ανθρωπινων· 
αλλ’ η παθουσα την αγαπην· οπερ εστιν η προς το πνευμα κατα την 
εξιν αλλοιωσις.

λα΄.  Οτι  οι  υιοι,  γνωσει  και αγαπη των παθων απεχουσιν·  οι  δε 
δουλοι και μισθιοι, ητοι οι πρακτικοι, η φοβω, η ελπιδι.

λβ΄.  Και  ταυτα  απειργει  τους  γραφειν  ηρημενους·  δεικνυντα 
σαφως την βλαβην εκ του τελους.

λγ΄. Οιμαι προς ημας εβλεπε ταυτα γραφων. 
λδ΄.  Ουκ  ενοησαν  το  εκ  της  μεθοδου  ταυτης  κερδος  (1080)  οι 

νομιζοντες ειδεναι. Ει γαρ εγνωσαν, εκερδησαν αν το προκοπτειν εις 
το ειδεναι.

λε΄. Οτι χρονιζοντος του ψιλου λογισμου, κινειται το παθος· ωσπερ 
και του εμπαθους, γινεται συγκαταθεσις.

λστ΄. Οιδας, Κυριε, οπως κρινομαι σημερον, και δι’ ην αιτιαν· μη 
εγκαταλιπης ημας.

λζ΄.  Ου  δυναται  ταυτα  ποιησαι,  ο  τοις  οικειοις  πιστευσας 
λογισμοις, και δοξας ηδη κατειληφεναι, τα και μετα το κατειληφθαι 
ακαταληπτα κατα φυσιν υπαρχοντα.

λη΄. Λυπη και μισος, του αλογου μερους της ψυχης ελαττωματα.
λθ΄.  Βλεπε  ως  απατωμεθα,  ταναντια  ποιουντες,  και  νομιζοντες 

κατα  Χριστον  πολιτευεσθαι·  το  βαρυτερον,  και  ηδη  παθειν  την 
πνευματικην αγαπην υπολαμβανοντες.

μ΄. Εχει τις παθος πλεονεξιας· ου δειται δε πλεονεκτειν; ει λαβοι 
δυναμιν πλεονεκτειν, ευθυς εξελεγχεται· και τουτο δηλον.



μα΄. Ορα που το μακροθυμειν και που το υπομενειν χρηστεον. Καν 
γαρ αμφω επι των ακουσιων λεγηται πειρασμων· αλλ’ οι ακουσιοι εις 
λογους  διαιρουμενοι  και  πληγας,  συνδιαιρουσι  και  ταυτα  τοις 
βλεπουσι.

μβ΄. Οτι δι’ εγκρατειας και αγαπης, η κατ’ ενεργειαν αγαθη γνωσις 
εγγινεται.

μγ΄.  Και  τι  ληρουσιν  εμπαθεις  τινες  ανθρωποι  και  υψαυχενες 
γνωσιν εχειν αλαζονευομενοι θειαν; Εξ εμπαθειας γαρ και επαρσεως.

μδ΄.  Ο δε δοκων ηδη κατειληφεναι και μηδεν αγνοειν,  δηλον ως 
αγαπην ουκ εχει. Μη εχων δε, πως προκοψει εις γνωσιν; 

με΄. Ακανθας εχοντες και τριβολους κακιας και αγνωσιας· αρετην 
ελπιζομεν εχειν και γνωσιν πνευματικην.

μστ΄.  Τελειωτερον  ωδε  την  αγαπην  υπεζωγραφησε·  και  τα  δυο 
δηναρια, την εις τον Θεον και τον πλησιον αγαπην υπεφηνε.

μζ΄.  Οτι  εν  τη  καθαρσει  της  τριμερους  της  ψυχης  δυναμεως,  η 
γνωσις του Χριστου επιγινεται.

μη΄. Οτι εξ αναγκης οι τα του κοσμου περιεποντες πραγματα, της 
αγιας αγαπης εκπιπτουσι·  και μισος δι’  αυτα προς τους ομοφυλους 
ακαταλλακτον εχουσι.

μθ΄. Εν αμφοτεροις ο αγιος μοναχος Κηδονιος σεσυκοφανται· εις 
τον της Σωσαννης Θεον αποβλεπων, ταις θειαις ελπισι ρωννυεται.

ν΄. Οτι ο παθει δουλευων, πεπληρωται την διανοιαν, και τυφλον 
περιφερων  διακρισιν,  ου  δυναται  διακριναι  το  κρειττον  απο  του 
χειρονος.

Εκ των Φωτιου. (1081) 
Εν  τω  αυτω  τευχει  συνανεγνωσθη  λογος,  κεφαλαιοις  εκατον 

διειλημμενος·  και,  Ετερος  ομοιως  τοις  ισοις  απηρτισμενος·  Εν  οις 
θεολογια τε διαλαμπει και ηθων διακοσμησις. Και ουκ αν εν ουδενι το 
ομοφυες  αυτοις  προς  τα  τετρακοσια  κεφαλαια  ενοθευετο,  ει  μη το 
αλληγορικον  εν  πολλοις  υποβαλλομενον,  και  ομοφυλα  πως  αυτα 
παραστησαν ην τη συνταξει, ητις Γραφικων απορηματων και λυσεων 
εκθεσιν σπουδαζει, και Θαλασσιω εστι το πρεσβυτερω και ηγουμενω 
προσπεφωνημενη.  Και  το  προς  ταυτα  δε  συγγενες  δια  της  προς 
εκεινην οικειωσεως, υποβολιμαιον ειναι λογισμους αναρριπιζει.



ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ΄ (1084)
Περι θεολογιας και της ενσαρκου οικονομιας του Υιου Θεου
ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Α΄ 
α΄.  Εις  Θεος,  αναρχος,  ακαταληπτος,  ολην  εχων  του  ειναι  την 

δυναμιν διολου· την, ποτε και πως ειναι πανταπασιν απωθουμενος 
εννοιαν·  ως  πασιν  αβατος,  και  μηδενι  των  οντων  εκ  φυσικης 
εμφασεως διεγνωσμενος.

β΄.  Ο  Θεος,  ουκ  εστι  δι’  εαυτον,  ως  ημας ειδεναι  δυνατον·  ουτε 
αρχη, ουτε μεσοτης, ουτε τελος, ουτε τι το συνολον ετερον των τοις 
μετ’ αυτον φυσικως ενθεωρουμενων· αοριστος γαρ εστι και ακινητος 
και απειρος, ως πασης ουσιας και δυναμεως και ενεργειας υπερεκεινα 
απειρως ων.

γ΄.  Πασα  ουσια  τον  εαυτης  ορον  εαυτη  συνεισαγουσα,  αρχη 
πεφυκεν  ειναι,της  επιθεωρουμενης  αυτη  κατα  δυναμιν  κινησεως. 
Πασα  δε  φυσικη  προς  ενεργειαν  κινησις,  της  μεν  ουσιας 
μετεπινοουμενη· προεπινοουμενη δε της ενεργειας, μεσοτης εστιν, ως 
αμφοιν κατα το μεσον φυσικως διειλημμενη· και πασα ενεργεια τω 
κατ’ αυτην λογω φυσικως περιγραφομενη, τελος εστι της προ αυτης 
κατ’ επινοιαν ουσιωδους κινησεως.

δ΄.  Ουκ εστιν  ο  Θεος ουσια,  κατα την απλως η πως λεγομενην 
ουσιαν, ινα και αρχη· ουτε δυναμις κατα την απλως η πως λεγομενην 
δυναμιν,  ινα  και  μεσοτης·  ουτε  ενεργεια,  κατα  την  απλως  η  πως 
λεγομενην  ενεργειαν,  ινα  και  τελος  εστι  της  κατα  δυναμιν 
προεπινοουμενης  ουσιωδους  κινησεως·  αλλ’  ουσιοποιος  και 
υπερουσιος οντοτης·  και δυναμοποιος και υπερδυναμος ιδρυσις·  και 
πασης ενεργειας δραστικη και ατελευτητος εξις· και συντομως ειπειν, 
πασης ουσιας και δυναμεως και ενεργειας,  αρχης τε και μεσοτητος 
και τελους ποιητικη.

(1085) ε΄. Η αρχη και η μεσοτης και το τελος, των χρονω διαιρετων 
εισι  γνωρισματα·  ειποι  δ’  αν  τις  αληθευων,  και  των  εν  αιωνι 
συνορωμενων.  Ο  μεν  γαρ  χρονος,  μετρουμενην  εχων  την  κινησιν, 
αριθμω περιγραφεται· ο αιων δε συνεπινοουμενην εχων τη υπαρξει 
την ποτε κατηγοριαν, πασχει διαστασιν, ως αρχην του ειναι λαβων. Ει 
δε  χρονος  και  αιων  ουκ  αναρχα,  πολλω  μαλλον  τα  εν  τουτοις 
περιεχομενα.

στ΄.  Εις και μονος κατα φυσιν αει  κυριως εστιν ο Θεος,  ολον το 
κυριως ειναι κατα παντα τροπον εαυτω περικλειων, ως και αυτου του 



ειναι  κυριως  υπερτερος.  Ει  δε  τουτο,  ουδαμως  ουδεν  ουδαμου  των 
ειναι λεγομενων το συνολον εχει το, κυριως ειναι. Ουκουν ουδεν αυτω 
το παραπαν εξ αιδιου συνθεωρειται κατ’ ουσιαν διαφορον· ουκ αιων, 
ου χρονος, ουδε τι των τουτοις ενδιαιτωμενων. Ου γαρ συμβαινουσιν 
αλληλοις πωποτε, το κυριως ειναι και ου κυριως.

ζ΄.  Αρχη πασα και μεσοτης και τελος, εις απαν την σχετικην δι’ 
ολου  κατηγοριαν  ουκ  ηρνηται·  Θεος  δε  καθολου  πασης  σχεσεως 
υπαρχων απειρακις απειρως ανωτερος, ουτε αρχη ουτε μεσοτης ουτε 
τελος εικοτως εστιν· ουδε τι το συνολον ετερον, των, οις ενθεωρεισθαι 
κατα την σχεσιν η του προς τι δυναται κατηγοριαν.

η΄.  Παντα  τα  οντα,  νοουμενα  λεγεται·  των  επ’  αυτα  γνωσεων 
εναποδεικτους  εχοντα  τας  αρχας·  ο  δε  Θεος,  ου  νοουμενος 
ονομαζεται·  αλλ’ εκ των νοουμενων μονον ειναι πιστευεται·  διοπερ 
ουδεν των νοουμενων αυτω καθ’ οτιουν παραβαλλεται.

θ΄.  Αι  των οντων γνωσεις,  συνηρτημενους φυσικως εχουσι  προς 
αποδειξιν  τους  οικειους  λογους,  οις  περιγραφην  φυσικως 
υπομενουσιν·  ο  δε  Θεος,  δια  των  εν  τοις  ουσι  λογων  ειναι  μονον 
πιστευεται·  πασης  αποδειξεως  βασιμωτερον,  τοις  ευσεβεσι  την  οτι 
κυριως  εστιν  ομολογιαν και  πιστιν  διδους.  Πιστις  γαρ εστι,  γνωσις 
αληθης  αναποδεικτους  εχουσα  τας  αρχας,  ως  των  υπερ  νουν  και 
λογον υπαρχουσα πραγματων υποστασις.

ι΄. Αρχη των οντων και μεσοτης και τελος εστιν (1088) ο Θεος, ως 
ενεργων, αλλ’ ου πασχω ωσπερ και τα αλλα παντα, οις παρ’ ημων 
ονομαζεται.  Αρχη  γαρ  εστιν  ως  δημιουργος·  και  μεσοτης,  ως 
προνοητης·  και  τελος,  ως  περιγραφη.  Εξ  αυτου  γαρ,  φησι,  και  δι’ 
αυτου, και εις αυτον τα παντα.

ια΄. Ουκ εστι ψυχη λογικη κατ’ ουσιαν ψυχης λογικης τιμιωτερα. 
Πασαν γαρ ψυχην κατ’ εικονα εαυτου δημιουργων, ως αγαθος ο Θεος, 
αυτοκινητον εις  το ειναι  παραγει·  εκαστη δε  κατα προθεσιν,  η  την 
τιμην επιλεγεται, η την ατιμιαν εκουσα δια των εργων προσιεται.

ιβ΄. Ο Θεος, ηλιος εστι δικαιοσυνης, ως γεγραπται· πασιν απλως 
τας  ακτινας  επιλαμπων  της  αγαθοτητος·  η  δε  ψυχη,  η  κηρος  ως 
φιλοθεος, η πηλος ως φιλουλος κατα την γνωμην γινεσθαι πεφυκεν· 
ωσπερ ουν ο πηλος κατα φυσιν ηλιω ξηραινεται· ο δε κηρος, φυσικως 
απαλυνεται· ουτω και πασα ψυχη φιλουλος και φιλοκοσμος απο Θεου 
νουθετουμενη,  και  ως  πηλος  κατα  την  γνωμην  αντιτυπουσα, 
σκληρυνεται· και εαυτην ωθει κατα τον Φαραω προς απωλειαν· πασα 



δε φιλοθεος,  ως κηρος απαλυνεται,  και τους των θειων τυπους και 
χαρακτηρας εισδεχομενη, γινεται Θεου κατοικητηριον εν πνευματι.

ιγ΄. Ο τον νουν ταις θειαις καταστραψας νοησεσιν, και τον λογον 
εθισας  θειοις  υμνοις  απαυστως  γεραιρειν  τον  Κτισαντα,  και  ταις 
ακηρατοις  φαντασιαις  καθαγιασας την αισθησιν·  ουτος τω φυσικω 
κατ’ εικονα καλω, προσεθηκε το καθ’ ομοιωσιν γνωμικον αγαθον.

ιδ΄.  Φυλαττει  τις  τω  Θεω  την  ψυχην  ακηλιδωτον,  ει  την  μεν 
διανοιαν  περι  μονου  Θεου,  και  των  αυτου  αρετων  διανοεισθαι 
βιασαιτο·  τον  δε  λογον,  ορθον  ερμηνεα  και  εξηγητην  των  αυτων 
αρετων καταστησειε·  και την αισθησιν ευσεβως τον ορατον κοσμον 
και τα εν αυτω παντα φανταζεσθαι διδαξειε, την των εν αυτοις λογων 
μεγαλειοτητα τη ψυχη διαγγελλουσαν.

ιε΄.  Ο  της  πικρας  δουλειας  των  τυραννουντων  δαιμονων 
ελευθερωσας  ημας  Θεος,  φιλανθρωπον  θεοσεβειας  ημιν  ζυγον 
εδωρησατο,  την  ταπεινοφροσυνην·  δι’  ης  πασα  μεν  διαβολικη 
δαμαζεται  δυναμις·  (1089)  παν  δε  τοις  ελομενοις  αυτην  αγαθον 
δημιουργειται, και αραδιουργητον διαφυλαττεται.

ιστ΄.  Ο  πιστευων,  φοβειται·  ο  δε  φοβουμενος  ταπεινουται·  ο  δε 
ταπεινουμενος,  πραυνεται,  την των παρα φυσιν του θυμου και της 
επιθυμιας κινηματων ανενεργητον εξιν λαβων· ο δε πραυς, τηρει τας 
εντολας·  ο  δε  τηρων  τας  εντολας,  καθαιρεται·  ο  δε  καθαρθεις, 
ελλαμπεται· ο δε ελλαμφθεις, εν τω ταμιειω των μυστηριων αξιουται 
τω νυμφιω Λογω συγκοιτασθηναι.

ιζ΄.  Ωσπερ  γεωργος,  υπερ  του  τι  των  αγριων  μεταφυτευσαι 
δενδρων επιτηδειον σκοπων χωριον, ανελπιστω θησαυρω περιπιπτει· 
ουτω και  πας ασκητης ταπεινοφρων και  απλαστος,  και  λειος  κατα 
ψυχην της υλικης δασυτητος, κατα τον μακαριωτατον Ιακωβ, υπο του 
Πατρος ερωτωμενος της επιστημης τον τροπον· Τι τουτο ο ταχυ ευρες, 
τεκνον; αποκρινεται λεγων· Ο παρεδωκε Κυριος ο Θεος εναντιον μου. 
Οταν γαρ ημιν ο Θεος παραδω της ιδιας σοφιας τα σοφα θεωρηματα 
καματου χωρις,  ου προσδοκησασι, θησαυρον εξαιφνης πνευματικον 
ευρηκεναι  νομισωμεν.  Γεωργος  γαρ  πνευματικος  εστιν  ο  δοκιμος 
ασκητης,  την προς αισθησιν [unus  Reg.  την αισθητον]  των ορατων 
θεωριαν,  ως  αγριον  δενδρον  προς  την  των  νοητων  χωραν 
μεταφυτευων·  και  θησαυρον ευρισκων,  την κατα χαριν  της εν  τοις 
ουσι σοφιας φανερωσιν.



ιη΄. Αφνω προσπεσουσα γνωσις θειων θεωρηματων τω ασκητη μη 
προσδοκησαντι δια την ταπεινωσιν, κατακλα τον λογισμον του προς 
επιδειξιν  μετα  καματου  και  πονου  ταυτην  ζητουντος,  και  μη 
ευρισκοντος· και γεννα τω αφρονι φθονον εικη προς τον αδελφον, και 
φονου μελετην, και εαυτω λυπην, δια το μη εχειν την εκ των επαινων 
φυσιωσιν.

ιθ΄. Οι ζητουντες μετα πονου γνωσιν, και αποτυγχανοντες, η δια 
απιστιαν  αποτυγχανουσι,  η  τυχον  δια  το  αφυως  μελλειν  αυτους 
αντιφιλονεικουντας  επαιρεσθαι  κατα των γινωσκοντων,  ως  ο  λαος 
παλαι  κατα  Μωυσεως·  προς  ους  ο  νομος  ερει  δεοντως,  οτι 
παραβιασαμενοι  τινες,  ανεβησαν  εις  το  ορος,  και  εξηλθεν  ο 
Αμορραιος ο οικων εν τω ορει εκεινω, και ετιτρωσκεν αυτους. Αναγκη 
γαρ τους επιδειξεως ενεκεν επιμορφιζομενους την αρετην, μη μονον 
σφαλλεσθαι δολουντας την ευσεβειαν, αλλα και υπο του συνειδοτος 
τιτρωσκεσθαι.

(1092) κ΄. Ο προς επιδειξιν εφιεμενος γνωσεως, και αποτυγχανων· 
μητε φθονειτω τω πελας,  μητε λυπεισθω· αλλ’  εν τινι  των ομορων 
ποιειτω την παρασκευην, ως προστετακται· κατα την πραξιν, εν τω 
σωματι προτερον φιλοπονων τη ψυχη την ετοιμασιαν της γνωσεως.

κα΄. Οι ορθως μετ’ ευσεβειας τοις ουσι προσβαλλοντες, και μηδενα 
φιλενδειξιας  τροπον  επινοουντες,  ευρησουσι  προυπαντωσας  αυτοις 
τας των οντων παμφαεις θεωριας, ακριβεστατην αυτοις εμποιουσας 
εαυτων  την  καταληψιν·  προς  ους  ο  νομος  φησιν·  Εισελθοντες 
κληρονομησατε  πολεις  μεγαλας  και  καλας,  και  οικιας  πληρεις 
παντων αγαθων, ας ουκ οικοδομησατε· και λακκους λελατομημενους, 
ους  ουκ  ελατομησατε·  και  αμπελωνας  και  ελαιωνας,  ους  ουκ 
εφυτευσατε.  Ο  γαρ  μη  εαυτω  ζων,  αλλα  τω  Θεω,  παντων  γινεται 
πληρης  των θειων χαρισματων·  των τεως δια την επικειμενην των 
παθων οχλησιν μη φαινομενων.

κβ΄.  Ωσπερ διχως η αισθησις λεγεται·  η  μεν,  καθ’  εξιν·  ητις  και 
κοιμωμενων ημων εστι, μηδενος αντιλαμβανομενη των υποκειμενων· 
ης ουδεν οφελος, μη προς ενεργειαν τεινομενης· η δε, κατ’ ενεργειαν· 
δι’  ης αντιλαμβανομεθα των αισθητων· ουτω και η γνωσις διττη·  η 
μεν  επιστημονικη,  καθ’  εξιν  μονην  τους  λογους  αναλεγομενη  των 
οντων·  ης  ουδεν  οφελος  μη  προς  την  των  εντολων  ενεργειαν 
εκτεινομενης·  η  δε,  κατ’  ενεργειαν  πρακτικη,  αυτην αληθη δια  της 
πειρας των οντων κομιζουσα την καταληψιν.



κγ΄.  Ο  υποκριτης,  εως  μεν  δοκει  λανθανειν,  ηρεμει·  την  εκ  του 
δοκειν  δικαιος  ειναι  δοξαν  θηρωμενος.  Επειδαν  δε  φωραθη, 
θανατηφορους προισχεται λογους, ταις κατ’ αλλων λοιδοριαις δοκων 
την  οικειαν  συγκαλυπτειν  ασχημοσυνην·  ον  εχιδνης  γεννηματι 
παρεικασας  ο  λογος,  ως  παλιμβολον,  αξιους  της  μετανοιας 
προσεταξεν  αυτω  ποιεισθαι  καρπους·  τουτεστι,  προς  τους 
φαινομενους  τροπους,  μεταποιησαι  την  κρυπτομενην  της  καρδιας 
διαθεσιν.

κδ΄. Φασι τινες θηριον ειναι, παν ο μη τω νομω των εν αερι τε και 
γη και θαλαττη ζωων κεκριται καθαρον,  καν ημερον ειναι τω ηθει 
δοκη·  οις  εκαστον  των  ανθρωπων  εκ  του  οικειου  παθους  ο  λογος 
προσαγορευει.

κε΄.  Ο  επι  βλαβη  των  πελας  μορφιζομενος  φιλιαν,  λυκος  εστι 
κωδιω επικρυπτων την εαυτου κακουργιαν.  Ος επειδαν ευρη ψιλον 
ηθος, η ρημα κατα Χριστον απλοικως (1093) η γινομενον η λεγομενον, 
ηρπασε και διεφθειρε·  μυριους καταχεων μωμους,  ων τοις λογοις η 
τοις  ηθεσιν επιτιθεται·  ωσπερ κατασκοπος της εν  Χριστω αδελφων 
ελευθεριας. 

κστ΄.  Ο  υποκρινομενος  σιωπην  κακουργιας  χαριν,  τω  πλησιον 
τεκταινεται  δολον·  ου  αποτυγχανων  απεισι,  τω  ιδιω  παθει 
προσθεμενος οδυνην. Ο δε σιωπων ωφελειας χαριν, ηυξησε φιλιαν, 
και απελευσεται χαιρων, ως λαβων φωτισμον σκοτους λυτηριον.

κζ΄.  Ο  εν  συνεδριω  λογων ακροασιν  προπετως  ανακοπτων,  ουκ 
ελαβε φιλοδοξιαν νοσων· υφ’ ης αλισκομενος, μυριους προβαλλεται 
δρομους  και  περιδρομους  προτασεων,  την  ειρμον  των  λεγομενων 
διαστησαι βουλομενος.

κη΄. Ο σοφος, και διδασκων και διδασκομενος, μονα βουλεται τα 
ωφελουντα  διδασκεσθαι  και  διδασκειν·  ο  δε  δοκησει  σοφος,  και 
ερωτων και ερωτωμενος, τα περιεργοτερα μονον προβαλλεται.

κθ΄. Ων μετεσχε τις κατα Θεου χαριν αγαθων, και αλλοις αφθονως 
μεταδουναι χρεωστης εστι. Δωρεαν γαρ, φησιν, ελαβετε, δωρεαν δοτε. 
Ο  γαρ  υπο  γην  κρυπτων  την  δωρεαν,  ως  σκληρον  διαβαλλει  τον 
κυριον, φειδοι της σαρκος την αρετην εξομνυμενος. Ο δε πιπρασκων 
εχθροις την αληθειαν,  υστερον αλους ως φιλοδοξος,  μη φερων την 
αισχυνην απαγχεται.

λ΄.  Τους  ετι  δειλιωντας  τον  προς  τα  παθη  πολεμον,  και 
φοβουμενους  την  των  αορατων  εχθρων  επιδρομην,  σιωπαν  δει· 



τουτεστι, τον υπερ αρετης αντιρρητικον μη μεταχειριζεσθαι τροπον· 
αλλα παραχωρειν τω Θεω δι’ ευχης, την υπερ εαυτων μεριμναν· προς 
ους  εν  Εξοδω  λεγεται·  Κυριος  πολεμησει  περι  υμων,  και  υμεις 
σιγησεσθε. Τους δε ηδη μετα την αναιρεσιν των διωκοντων, τους των 
αρετων επιζητουντας τροπους προς ευγνωμονα μαθησιν, δεον εχειν 
μονον  ηνεωγμενον  της  διανοιας  το  ους·  προς  ους  φησιν,  Ακουε 
Ισραηλ.  Τω  δε  σφοδρα  δια  την  καθαρσιν,  της  θειας  εφιεμενω 
γνωσεως, αρμοδιος η ευλαβης παρρησια· προς ον ειρησεται, Τι βοας 
προς με; Ουκουν οτω μεν σιωπη δια φοβον προστετακται, προσφορος 
μονον  η  προς  Θεον  καταφυγη·  οτω  δε  ακουειν  παρακελευεται, 
αρμοδιος  η  προς  υπακοην  των  θειων  εντολων  ετοιμοτης·  τω  δε 
γνωστικω, τι δι’ ικεσιαν απαυστως βοαν επιτηδειον, υπερ τε της των 
κακων αποτροπης, και ευχαριστιας της των αγαθων μετουσιας.

λα΄. Ουδεποτε ψυχη δυναται προς γνωσιν εκταθηναι Θεου, ει μη 
αυτος ο Θεος συγκαταβασει χρησαμενος αψηται αυτης, και αναγαγη 
προς  εαυτον.  (1096)  Ου  γαρ  αν  τοσουτον  ισχυσεν  αναδραμειν 
ανθρωπινος  νους,  ως  αντιλαβεσθαι  τινος  θειας  ελλαμψεως,  ει  μη 
αυτος  ο  Θεος  ανεσπασεν  αυτον,  ως  δυνατον  ην  ανθρωπινον  νουν 
ανασπασθηναι, και ταις θειαις αυγαις κατεφωτισεν.

λβ΄.  Ο τους μαθητας του Κυριου μιμουμενος, ου παραιτειται δια 
τους  Φαρισαιους  οδον  ποιειν  εν  Σαββατω  δια  των  σποριμων,  και 
σταχυας τιλλειν, αλλα μετα την πρακτικην εν τη απαθεια γενομενος, 
τους  λογους  αναλεγεται  των  γεγονοτων,  ευσεβως  την  θειαν  των 
οντων επιστημην τρεφομενος.

λγ΄. Ο κατα το Εαγγελιον μονον πιστος, το ορος της κακιας αυτου 
δια πραξεως μετατιθησιν· απωθουμενος εαυτου τη αστατω περιφορα 
των υπο αισθησιν, την επ’ αυτοις προτεραν διαθεσιν. Ο δε μαθητης 
ειναι  δυναμενος,  εκ  του  Λογου  δεχομενος  χερσι  των  γνωστικων 
αρτων  τα  κλασματα,  διατρεφει  χιλιαδας·  πραξει  δεικνυς 
πληθυνομενην του λογου την δυναμιν. Ο δε και Αποστολος ισχυσας 
ειναι,  πασαν  ιατρευει  νοσον  και  μαλακιαν,  εκβαλλων  δαιμονια· 
τουτεστι, την των παθων φυγαδευων ενεργειαν· νοσουντας ιωμενος, 
προς εξιν ευσεβειας τους στερηθεντας αυτης δι’ ελπιδος επαναγων, 
και τους δι’ οκνον μαλακισθεντας, επιστυφων τω λογω της κρισεως. 
Πατειν γαρ επανω οφεων και σκορπιων κελευσθεις, αρχην και τελος 
της αμαρτιας εξαφανιζει.



λδ΄.  Ο  Αποστολος  και  μαθητης,  παντως  εστι  και  πιστος·  ο  δε 
μαθητης ου παντως μεν και αποστολος, παντως δε πιστος. Ο δε μονον 
πιστος, ουτε μαθητης ουτε αποστολος εστι· πλην δυναται δια βιου και 
θεωριας, και ο τριτος εις την του δευτερου, και ο δευτερος εις την του 
πρωτου μετενεχθηναι ταξιν και αξιαν.

λε΄.  Οσα  μεν  εν  χρονω  και  χρονον  δημιουργειται,  τελειωθεντα 
ισταται,  ληγοντα  της  κατα  φυσιν  αυξησεως.  Οσα  δε  κατ’  αρετην 
επιστημη  Θεου  κατεργαζεται,  τελειωθεντα  παλιν  κινειται  προς 
αυξησιν.  Τα  γαρ  τελη  αυτων,  ετερων  αρχαι  καθεστηκασιν.  Ο  γαρ 
καταπαυσας  εν  εαυτω  δια  των  αρετων  κατα  την  πραξιν  την  των 
φθειρομενων υποστασιν, ετερων απηρξατο θειοτερων διατυπωσεων· 
παυεται γαρ ουδεποτε των καλων ο Θεος, ων ουδε αρχην εσχεν. Ως 
γαρ φωτος ιδιον το φωτιζειν, ουτως ιδιον Θεου το ευ ποιειν. Διο τω μεν 
νομω,  την  κατα  χρονον  των  εν  γενεσει  και  φθορα  συστασιν 
αφηγουμενω, (1097) τιμαται δι’ αργιας το Σαββατον· τω Ευαγγελιω δε 
την των νοητων εισηγουμενω καταστασιν, δι’ ευποιιας καλων εργων 
τουτο  φαιδρυνεται·  καν  αγανακτωσιν  οι  μηπω γνοντες  οτι  δια  τον 
ανθρωπον  το  Σαββατον  γεγονεν,  αλλ’  ου  δια  το  Σαββατον  ο 
ανθρωπος·  και  οτι  κυριος  εστι  και  του  Σαββατου  ο  Υιος  του 
ανθρωπου.

λστ΄.  Εστι  τω  νομω  και  τοις  προφηταις,  και  Σαββατον  και 
Σαββατα,  και  Σαββατα  Σαββατων·  ωσπερ  και  περιτομη,  και 
περιτομης περιτομη· και θερος, και θερους θερος, κατα το ειρημενον, 
Οταν  θερισητε  τον  θερισμονυμων.  Εστιν  ουν  το  μεν  πρωτον, 
πρακτικης και φυσικης και θεολογικης φιλοσοφιας αποπερατωσις. Το 
δευτερον δε, γενεσεως και των κατα γενεσιν λογων, απολυσις. Το δε 
τριτον, των κατ’ αισθησιν και νουν πνευτικωτερων λογων, εισφορα 
και  απολαυσις.  Και  τουτο  τρισσως  εφ’  εκαστω  δηλονοτι  των 
ειρημενων γινομενον, ινα γνω τους λογους ο γνωστικος, καθ’ ους ο 
μεν Μωυσης εξω της αγιας γης σαββατιζει τελευτων· ο δε του Ναυη 
Ιησους,  περιτεμνει  περασας  τον  Ιορδανην·  οι  δε  την  αγαθην  γην 
κληρονομουντες, την εισφοραν του καθ’ υπερθεσιν διπλου θερους τω 
Θεω προσκομιζουσιν.

λζ΄. Σαββατον εστιν, απαθεια ψυχης λογικης· κατα την πρακτικην 
παντελως αποβαλομενης της αμαρτιας τα στιγματα.



λη΄. Σαββατα εστιν, ελευθερια ψυχης λογικης· και αυτην την κατα 
φυσιν  προς  αισθησιν,  δια  της  εν  πνευματι  φυσικης  θεωριας, 
αποθεμενης ενεργειαν.

λθ΄. Σαββατα Σαββατων εστιν, ηρεμια πνευματικη ψυχης λογικης· 
και  απ’  αυτων παντων των εν  τοις  ουσι  θειτερων λογων τον νουν 
συστειλασης·  και  μονω  τω  θεω  κατ’  ερωτικην  εκστασιν  ολικως 
ενδησασης, και παντελως ακινητον αυτον του Θεου δια της μυστικης 
αποθεσιν διαθεσεως.

μ΄.  Περιτομη  εστιν,  η  περι  γενεσιν  της  κατα  ψυχην  εμπαθους 
αποθεσις διαθεσεως.

μα΄. Περιτομη περιτομης εστιν, η και αυτων των κατα ψυχην περι 
την γενεσιν φυσικων κινηματων, παντελης αποβολη και περιαιρεσις. 

μβ΄. Θερος εστι ψυχης λογικης, η των κατ’ αρετην (1100) και φυσιν 
των  οντων  πνευματικωτερων  λογων  μετ’  επιστημης  συλλογη  και 
επιγνωσις.

μγ΄.  Θερους θερος εστιν,  η  πασιν αβατος μετα την των νοητων 
μυστικην  θεωριαν  περι  νουν  αγνωστως  συνισταμενη  του  Θεου 
κατανοησις·  ην  προσφερει  δεοντως  ο  εκ  των  ορατων  και  αορατων 
κτισματων αξιως γεραιρων τον Κτισαντα.

μδ΄. Εστι και αλλο πνευματικωτερον θερος, αυτου λεγομενον ειναι 
του  Θεου·  και  αλλη  μυστικωτερα  περιτομη·  και  αλλο  κρυφιωτερον 
Σαββατον, εν ω απο των ιδιων εργων σαββατιζων ο Θεος αναπαυει, 
κατα το, Ο μεν θερισμος, πολυς· οι δε εργαται, ολιγοι. Και, Περιτομη 
καρδιας εν πνευματι. Και, Ευλογησεν ο Θεος την ημεραν την εβδομην, 
και ηγιασεν αυτην· οτι εν αυτη κατεπαυσεν απο παντων των εργων 
αυτου, ων ηρξατο ο Θεος ποιησαι.

με΄.  Θεου  θερος  εστιν,  η  εις  αυτον  κατα  την  των  αιωνων 
αποπερατωσιν γινομενη των αξιων καθολου μονη τε και ιδρυσις.

μστ΄.  Εν πνευματι περιτομη καρδιας εστιν,  η γινομενη των κατ’ 
αισθησιν και νουν περι τα αισθητα και τα νοητα φυσικων ενεργειων 
παντελης  περιαιρεσις·  δια  της  αμεσως  το  τε  σωμα  και  την  ψυχην 
ολικως μεταμορφουσης προς το θειοτερον, παρουσιας του Πνευματος.

μζ΄. Θεου σαββατισμος εστιν, η εις αυτον διολου των πεποιημενων 
καταντησις· καθ’ ην καταπαυει της επ’ αυτοις φυσικης ενεργειας, την 
αυτου  θειοτατην  αρρητως  ενεργουμενην  [Fr.ενεργουμενοις] 
ενεργειαν.  Παυεται  γαρ  ο  Θεος  της  εν  εκαστω  των  οντων  τυχον 
φυσικης  ενεργειας,  καθ’  ην  εκαστον  των οντων φυσικως κινεισθαι 



πεφυκεν,  οποταν  εκαστον  της  θειας  αναλογως  επιλαβομενον 
ενεργειας,  την  κατα  φυσιν  οικειαν  περι  αυτον  οριση  τον  Θεον 
ενεργειαν.

μη΄. Ζητητεον τοις σπουδαιοις, τινα καθηκει νοειν ειναι τα εργα ων 
ηρξατο της γενεσεως ο Θεος· και τινα παλιν, ων ουκ ηρξατο. Ει γαρ 
παντων κατεπαυσε των εργων, ων ηρξατο ποιησαι, δηλον εκεινων ου 
κατεπαυσεν,  ων  ουκ  ηρξατο  ποιησαι.  Μηποτε  ουν,  εργα  μεν  Θεου 
χρονικως ηργμενα του ειναι εστι, παντα τα οντα μετεχοντα· οιον αι 
διαφοροι  των οντων ουσιαι.  Το γαρ μη ον,  εχουσι  αυτων του ειναι 
πρεσβυτερον. Ην γαρ ποτε, οτε τα οντα μετεχοντα ουκ ην. Θεου δε 
εργα τυχον ουκ ηργμενα του ειναι  χρονικως,  τα οντα μεθεκτα,  ων 
κατα χαριν μετεχουσι τα οντα μετεχοντα· οιον, η αγαθοτης, και παν ει 
τι  αγαθοτητος  εμπεριεχεται  λογω.  Και  απλως  πασα  ζωη,και 
αθανασια και απλοτης και ατρεψια και απειρια, και οσα περι αυτον 
ουσιωδως  θεωρειται·  ατινα  και  εργα  Θεου  εισι,  και  ουκ  ηργμενα 
χρονικως.  Ου  γαρ  ποτε  πρεσβυτερον  αρετης,το  ουκ  ην·  ουδε  τινος 
αλλου των ειρημενων· καν τα μετεχοντα αυτων καθ’ αυτα, ηρκται του 
ειναι  χρονικως.  (  1101)  Αναρχος  γαρ  πασα  αρετη,  μη  εχουσα  τον 
χρονον  εαυτης  πρεσβυτερον·  οια  τον  Θεον  εχουσα  του  ειναι 
μονωτατον αιδιως γεννητορα.

μθ΄. Παντων των οντων και μετεχοντων και μεθεκτων, απειρακις 
απειρως ο Θεος υπεξηρηται. Παν γαρ ει τι τον του ειναι λογον εχει 
κατηγορουμενον,  εργον  Θεου  τυγχανει·  καν  το  μεν  κατα  γενεσιν 
ηρκται  του  ειναι  χρονικως·  το  δε,  κατα  χαριν  τοις  γεγονοσιν 
εμπεφυκεν,  οια  τις  δυναμις  εμφυτος,  τον  εν  πασι  οντα  Θεον 
διαπρυσιως κηρυττουσα. 

ν΄. Τα αθαντα παντα, και αυτη η αθανασια· και τα ζωντα παντα, 
και  αυτη  η  ζωη·  και  τα  αγια  παντα,  και  αυτη  η  αγιοτης·  και  τα 
εναρετα παντα, και αυτη η αρετη· και τα αγαθα παντα, και αυτη η 
αγαθοτης· και τα οντα παντα, και αυτη η οντοτης,  Θεου προδηλως 
εργα τυγχανουσιν· αλλα, τα μεν, του ειναι χρονικως ηργμενα· ην γαρ 
ποτε, οτε ουκ ην· τα δε, του ειναι χρονικως ουκ ηργμενα. Ουκ ην γαρ 
ποτε, οτε ουκ ην αρετη και αγαθοτης και αγιοτης και αθανασια. Και 
τα μεν ηργμενα χρονικως, τη μετοχη των ουκ ηργμενων χρονικως εισι 
και λεγονται τουθ’ οπερ και εισι και λεγονται. Πασης γαρ ζωης και 
αθανασιας, αγιοτητος τε και αρετης, δημιουργος εστιν ο Θεος· υπερ 
ουσιαν γαρ παντων των τε νοουμενων και λεγομενων εξηρηται.



να΄.  Η εκτη κατα την Γραφην ημερα, την των υπο φυσιν οντων 
εισηγειται  συμπληρωσιν·  η  δε  εβδομη,  της  χρονικης  ιδιοτητος 
περιγραφει  την  κινησιν·  η  δε  ογδοη,  της  υπερ  φυσιν  και  χρονον 
υποδηλοι καταστασεως τον τροπον.

νβ΄.  Ο την εκτην μονον κατα τον νομον αγων ημεραν, την κατ’ 
ενεργειαν εκθλιβουσαν την ψυχην των παθων φευγων δυναστειαν, 
δια της θαλασσης αφοβως επι την ερημον διαβαινει· την των παθων 
αργιαν  μονην  σαββατιζων.  Ο  δε  τον  Ιορδανην  διαβας,  και  αυτην 
απολιπων την των παθων μονον αργουσαν καταστασιν,  ηλθεν  εις 
την των αρετων κληρονομιαν.

νγ΄. Ο την εκτην ευαγγελικως αγων ημεραν, αποκτεινας προτερον 
τα της αμαρτιας πρωτα κινηματα, την πασης κακιας ερημον δια των 
αρετων καταλαμβανει της απαθειας καταστασιν·  σαββατιζων κατα 
νουν και αυτης ψιλης της των παθων φαντασιας. (1104) Ο δε Ιορδανην 
διαπερασας, εις την της γνωσεως μετατιθεται χωραν· καθ’ ην ο νους, 
ναος μυστικως υπο της ειρηνης οικοδομουμενος, Θεου κατοικητηριον 
γινεται εν πνευματι.

νδ΄. Ο την εκτην θεικως μετα των προσφορων εργων και εννοιων 
εαυτω  συμπληρωσας  ημεραν,  και  αυτος  μετα  του  Θεου  καλως  τα 
εαυτου συντελεσας εργα,  διεβη τη κατανοησει πασαν την των υπο 
φυσιν και χρονον υποστασιν, και εις την των αιωνων και των αιωνιων 
μετεταξατο μυστικην θεωριαν· σαββατιζων αγνωστως κατα νουν, την 
ολικην των οντων απολειψιν τε και υπερβασιν. Ο δε και της ογδοης 
αξιωθεις,  εκ  των  νεκρων  ανεστη·  των  μετα  Θεον  λεγω  παντων, 
αισθητων τε και νοητων, και λογων και νοηματων· και εζησε την του 
Θεου  μακαριαν  ζωην,  του  μονον  κατ’  αληθειαν  κυριως  ζωης  και 
λεγομενου και οντος· οια και αυτος γενομενος τη θεωσει θεος.

νε΄.  Εκτη  ημερα εστιν,  η  των πρακτικων περι  αρετην  των κατα 
φυσιν  ενεργειων,  παντελης  αποπληρωσις·  εβδομη  δε  εστιν,  η  των 
θεωρητικων περι την αρρητον γνωσιν πασων των φυσικων εννοιων 
αποπερατωσις  και  αποπαυσις·  ογδοη δε,  η  προς θεωσιν των αξιων 
μεταταξις τε και μεταβασις. Και μηποτε ταυτην την εβδομην και την 
ογδοην  τυχον  μυστικωτερον  υποφαινων  ο  Κυριος,  προσηγορευσεν 
ημεραν συντελειας και ωραν, ως παντων περιγραφουσαν τα μυστηρια 
και τους λογους. Ας ουδεν ουδαμως το παραπαν των επουρανιων και 
επιγειων Δυναμεων γνωναι προ πειρας του παθειν δυνησεται, πλην 
αυτης της ταυτα ποιουσης μακαριας θεοτητος.



νστ΄. Η εκτη ημερα, τον του ειναι των οντων λογον υποδηλοι· η δε 
εβδομη, τον του ευ ειναι των οντων τροπον υποσημαινει· η δε ογδοη, 
το του αει ευ ειναι των οντων αρρητον μυστηριον υπαγορευει.

νζ΄.  Πρακτικης  ενεργειας  συμβολον  υπαρχουσαν  την  εκτην 
ημεραν  γινωσκοντες,  πασαν  εν  αυτη  των  εργων  της  αρετης  την 
οφειλην αποπληρωσωμεν· οπως και εφ’ ημων ρηθειη το, Και ειδεν ο 
Θεος παντα οσα εποιησε, και ιδου καλα λιαν.

νη΄.  Αποπληροι  την  οφειλην  της  επαινουμενης  τω  Θεω  καλης 
εργασιας, ο δια σωματος τη ψυχη φιλοπονων την ευκοσμον ποικιλιαν 
των αρετων.

νθ΄.  Ο  την  παρασκευην  των  εργων  της  δικαιοσυνης  πληρωσας, 
διεβη προς την αναπαυσιν της γνωστικης θεωριας· (1105) καθ΄ ην τους 
λογους των οντων περιλαβων θεοπρεπως, της κατα νουν περι αυτην 
κινησεως αναπαυεται.

ξ΄. Ο της δι’ ημας εβδοματικη του Θεου μετεσχηκως αναπαυσεως, 
και  της  αυτου  δι’  ημας  μεθεξει  κατα  την  θεωσιν  ογδοατικης 
ενεργειας, ειτουν μυστικης αναστασεως· αφεις και αυτος εν τω ταφω 
κειμενα  τα  οθονια,  και  το  επι  της  κεφαλης  σουδαριον·  απερ 
θεωρουντες  ει  τις  Πετρος  και  Ιωαννης,  πιστευουσιν  εγηγερθαι  τον 
Κυριον.

ξα΄.  Μνημειον  εστιν  ισως  Δεσποτικον,  η  ο  κοσμος  ουτος,  η  η 
εκαστου των πιστων καρδια· τα δε οθονια, οι των αισθητων μετα των 
κατ’ αρετην τροπων υπαρχουσι λογοι· το δε σουδαριον, η των νοητων 
εστι μετα της ενδεχομενης θεολογιας απλη και αποικιλος γνωσις, δι’ 
ων εγνωριζετο προτερον ο Λογος, αχωρητον ημιν εχων πανταπασιν 
διχα τουτων, την υπερ ταυτα καταληψιν.

ξβ΄.  Οι  θαπτοντες  εντιμως  τον  Κυριον,  και  ενδοξως  ανασταντα 
θεασονται· πασιν οντα τοις μη τοιουτοις αθεατον. Ουκ ετι γαρ τοις 
επιβουλευουσιν εστιν αλωτος, ουκ εχων των εκτος τα προκαλυμματα, 
δι’ ων εδοκει θελων αλισκεσθαι παρα των βουλομενων, και πασχειν 
υπερ της παντων σωτηριας ηνειχετο. 

ξγ΄.  Ο  θαπτων  εντιμως  τον  Κυριον,  πασιν  εστι  τοις  φιλοθεοις 
αιδεσιμος· θριαμβου γαρ αυτον και ονειδους καθηκοντως ερρυσατο, 
βλασφημιας υποθεσιν ουκ αφεις τοις απιστοις, την εν τω ξυλω αυτου 
προσηλωσιν. Οι δε σφραγιδας επιτιθεντες τω ταφω, και στρατιωτας 
προκαθιστωντες,  μισητοι  της  εγχειρησεως·  οι  και  ανασταντα  τον 
Λογον,  ως  κλαπεντα  διαβαλλουσιν·  αργυριω,  ωσπερ  τον  νοθον 



μαθητην εις προδοσιαν· λεγω δε τον επιδεικτικον τροπον της αρετης· 
ουτω  και  τους  στρατιωτας  προς  συκοφαντιαν  του  ανασταντος 
Σωτηρος  ωνουμενοι.  Γινωσκει  των  λεγομενων  την  εμφασιν,  ο 
γνωστικος· ουκ αγνοων πως τε και ποσαχως σταυρουται ο Κυριος, και 
θαπτεται και ανισταται· ωσει νεκρους μεν ποιων τους υπο δαιμονων 
τη  καρδια  παρακαθημενους  εμπαθεις  λογισμους·  τους 
διαμεριζομενους εν τοις πειρασμοις ωσπερ ιματια, τους τροπους της 
ηθικης  ευπρεπειας·  και  υπερβαινων  ωσπερ  σφραγιδας  τους 
επικειμενους τη ψυχη τυπους, των κατα προληψιν αμαρτηματων.

ξδ΄.  Πας  φιλαργυρος,  δι’  ευλαβειας  την  αρετην  υποκρινομενος, 
επειδαν  ευρη  την  ποθουμενην  υλην  πορισασθαι,  τον  τροπον 
εξωμνυται, καθ’ ον μαθητης ειναι του Λογου το πριν ενομιζετο.

ξε΄. Οταν ιδης τινας υπερηφανους μη φεροντας επαινεισθαι τους 
κρειττονας,  ακηρυκτον  τε  μηχανωμενους  ποιειν  την  λαλουμενην 
αληθειαν,  μυριοις  αυτην  απειργοντας  πειρασμοις,  και  αθεμιτοις 
διαβολαις· νοει μοι παλιν υπο τουτων σταυρουσθαι τον Κυριον (1108) 
και  θαπτεσθαι·  και  στρατωταις  και  σφραγισι  φυλαττεσθαι.  Ους 
εαυτοις  περιτρεπων  ο  Λογος,  ανισταται·  πλεον  τω 
πολεμεισθαι,διαφαινομενος· ως προς απαθειαν δια των παθηματων 
στομουμενος. Παντων γαρ εστιν ισχυροτερος, ως αληθεια και ων και 
καλουμενος.

ξστ΄.  Το  της  ενσωματωσεως του Λογου μυστηριον,  παντων εχει 
των τε κατα την Γραφην αινιγματων και τυπων την δυναμιν, και των 
φαινομενων  και  νοουμενων  κτισματων  την  επιστημην.  Και  ο  μεν 
γνους σταυρου και ταφης το μυστηριον, εγνω των προειρημενων τους 
λογους· ο δε της αναστασεως μυηθεις την απορρητον δυναμιν, εγνω 
τον εφ’ ω τα παντα προηγουμενως ο Θεος υπεστησατο σκοπον.

ξζ΄. Τα φαινομενα παντα δειται σταυρου· της των επ’ αυτοις κατ’ 
αισθησιν ενεργουμενων επεχουσης την σχεσιν, εξεως· τα δε νοουμενα 
παντα,  χρηζει  ταφης·  της των επ’  αυτοις  κατα νουν ενεργουμενων 
ολικης  ακινησιας.  Τη  γαρ σχεσει  συναναιρουμενης  της περι  παντα 
φυσικης  ενεργειας  τε  και  κινησεως,  ο  λογος  μονος  εφ’  εαυτον 
υπαρχων, ωσπερ εκ νεκρων εγηγερμενος αναφαινεται,  παντα κατα 
περιγραφην εχων τα εξ αυτου, μηδενος φυσικη σχεσει την προς αυτον 
οικειοτητα το συνολον εχοντος. Κατα χαριν γαρ, αλλ’ ου κατα φυσιν 
εστιν η των σωζομενων σωτηρια.



ξη΄. Των προς τι, και οι αιωνες εισι, και οι χρονοι, και οι τοποι· ων 
ανευ ουδεν των συνεπινοουμενων τουτοις εστιν. Ο δε Θεος, ου των 
προς τι εστιν· ου γαρ εχει τι καθολου συνεπινοουμενον. Ειπερ ουν αρα 
κληρονομια των αξιων αυτος εστιν ο Θεος, υπερ παντας αιωνας και 
χρονους και  τοπους ο  ταυτης  αξιουμενος της χαριτος εσται,  τοπον 
εχων  αυτον  τον  Θεον,  κατα  το  γεγραμμενον·  Γενου  μοι  εις  Θεος 
υπερασπιστην, και εις τοπον οχυρον, του σωσαι με.

ξθ΄. Το τελος ουδεν το παραπαν εμφερες εχει μεσοτητα· επει ουδε 
τελος. Μεσοτης δε εστι, παντα τα μετα την αρχην κατοπιν οντα του 
τελους. Ει τοινυν παντες οι αιωνες και οι χρονοι και οι τοποι μετα των 
συνεπινοουμενων  αυτοις  απαντων,  μετα  τον  Θεον  εισιν,  αρχην 
αναρχον οντα· και ως απειρου τελους αυτου πολυ κατοπιν υπαρχουσι, 
μεσοτητος ουδεν διαφερουσι· τελος δε των σωζομενων εστιν ο Θεος, 
ουδεν  εσται  μεσοτητος  κατα  το  ακροτατον  τελος  γενομενοις  τοις 
σωζομενοις συνθεωρουμενον.

(1109)  ο΄.  Ο πας κοσμος ιδιοις  περιοριζομενος λογοις,  και  τοπος 
λεγεται  και  αιων,  των εν  αυτω διαιτωμενων·  τροπους θεωρηματων 
εχων κατα φυσιν τους εν αυτω προσφυεις, μερικην κατανοησιν αυτοις 
εμποιησαι  της  επι  παντα  σοφιας  του  Θεου  δυναμενους·  οις  εως 
χρωνται  προς  κατανοησιν,  ου  δυνανται  διχα  μεσοτητος  ειναι  και 
μερικης καταληψεως. Επειδη δε το εκ μερους του τελειου φανεντος 
καταργειται,  και τα εσοπτρα παντα και τα αινιγματα παρερχονται, 
της  προσωπον  προς  προσωπον  παραγινομενης  αληθειας,  υπερ 
παντας  εσται  κοσμους  και  αιωνας  και  τοπους,  οις  τεως  ως  νηπιος 
επαιδαγωγειτο, τελειωθεις κατα Θεον ο σωζομενος.

οα΄. Ο Πιλατος, του κατα φυσιν τυπος εστι· του δε γραπτου νομου, 
το  πληθος  των  Ιουδαιων.  Ο  τοινυν  κατα  πιστιν  υπερ  τους  δυο  μη 
γενομενος νομους,  ου δυναται δεξασθαι την υπερ φυσιν και λογον 
αληθειαν·  αλλα  σταυροι  παντως  τον  Λογον·  η  ως  Ιουδαιος, 
σκανδαλον· η ως Ελλην, μωριαν ηγουμενος το Ευαγγελιον.

οβ΄. Οταν ιδης Ηρωδην και Πιλατον αλληλοις φικιαζοντας επι τη 
αναιρεσει  του Ιησου,  τοτε νοει  την εις  αυτο συνδρομην·  του τε της 
πορνειας και της κενοδοξιας δαιμονος, επι τω θανατωσαι τον λογον 
της αρετης  και  της γνωσεως,  αλληλοις  συμφωνουντων.  Ο μεν γαρ 
κενοδοξος δαιμων, πνευματικην γνωσιν υποκρινομενος, παραπεμπει 
τω δαιμονι της κενοδοξιας. Διο, Λαμπραν περιθεις εσθητα, φησιν, ο 
Ηρωδης, ανεπεμψε Πιλατω τον Ιησουν.



ογ΄. Καλον μη συχωρειν σαρκι και παθεσι προσανεχειν τον νουν. 
Ου γαρ συλλεγουσι, φησιν, εξ ακανθων συκα· τουτεστιν, εκ παθων, 
αρετην·  ουτε  εκ  βατου  σταφυλην·  τουτεστιν,  εκ  της  σαρκος,  την 
ευφραινουσαν γνωσιν.

οδ΄. Δια της υπομονης των πειρασμων δοκιμαζομενος ο ασκητης, 
και  δια  της  σωματικης  παιδαγωγιας  καθαιρομενος,  και  δια  της 
επιμελειας  των  υψηλων  θεωρηματων  τελειουμενος,  αξιουται  της 
θειας  παρακλησεως.  Κυριος  γαρ,φησιν  ο  Μωυσης,  εκ  Σινα  ηκει· 
τουτεστιν,  εκ  των  πειρασμων·  και  επεφανη  (1112)  ημιν  εκ  Σηειρ· 
τουτεστιν,  εκ  των  σωματικων  πονων·  και  κατεπαυσεν  [lego 
κατεσπευσεν  ut  est  in  Sixt.]  εξ  ορους  Φαραν  συν  μυριασι  Καδης· 
τουτεστιν,  εξ ορους της πιστεως [alii  Regii,  πτοησεως,  Fr.  πτησεως], 
συν μυριασιν αγιων γνωσεων. 

οε΄.  Ο Ηρωδης,  φρονηματος λογον επεχει  σαρκος· ο δε Πιλατος, 
αισθησεως· ο δε Καισαρ των αισθητων· οι δε Ιουδαιοι, των ψυχικων 
λογισμων.Επειδαν ουν εν αγνοιας η ψυχη τοις αισθητοις προστεθη, 
προδιδωσι τη αισθησει τον Λογον εις θανατον, καθ’ εαυτης κυρουσα 
δι’ ομολογιας, την των φθαρτων βασιλειαν. Φασι γαρ οι Ιουδαιοι, Ουκ 
εχομεν βασιλεα ει μη Καισαρα.

οστ΄. Ο Ηρωδης, ενεργειας τοπον επεχει παθων· ο δε Πιλατος, της 
επ’  αυτοις  ηπατημενης  εξεως·  ο  δε  Καισαρ,  του  σκοτεινου 
κοσμοκρατορος·  οι  δε  Ιουδαιοι,  ψυχης.  Οπηνικα  γουν  υποκλιθεισα 
ψυχη τοις παθεσι, την αρετην παραδω τη εξει τηςκακιας υποχειριον, 
την  μεν  του  Θεου  προδηλως  αρνειται  βασιλειαν·  προς  δε  την  του 
διαβολου μετερχεται φθοροποιον τυραννιδα.

οζ΄. Ουκ αρκει τη ψυχη προς ευφροσυνην πνευματικην η υποταγη 
των παθων, ει μη τας αρετας κτησηται τη πληρωσει των εντολων. Μη 
χαιρετε γαρ, φησιν, οτι τα δαιμονια υμιν υποτασσεται· τουτεστι, τα 
ενεργηματα  των  παθων·  αλλ’  οτι  τα  ονοματα  υμων  εγραφη  εν 
ουρανω·  τη  δι’  αρετων  της  υιοθεσιας  χαριτι,  προς  τον  τοπον  της 
απαθειας μεταγραφεντα. 

οη΄. Αναγκαιος τω γνωστικω παντως εστιν, ο δια πραξεως πλουτος 
των  αρετων.  Ο  εχων  γαρ,  φησι,  βαλαντιον·  τουτεστι,  γνωσιν 
πνευματικην·  αρατω ομοιως και  πηραν·  τουτεστι,  την δαψιλως την 
ψυχην διατρεφουσαν των αρετων αφθονιαν. Ο δε μη εχων, βαλαντιον 
δηλονοτι  και  πηραν·  τουτεστι,  γνωσιν  και  αρετην,  πωλησατω  το 
ιματιον  αυτου,  και  αγορασατω μαχαιραν.  Εκδοτω,  φησι,  προθυμως 



την  εαυτου  σαρκα  τοις  πονοις  των  αρετων,  και  μεταχειρισασθω 
σοφως  υπερ  της  ειρηνης  του  Θεου,  τον  προς  τα  παθη  και  τους 
δαιμονας πολεμον· ηγουν την εν ρηματι Θεου διακρινουσαν εξιν το 
χειρον του κρειττονος.

οθ΄. Τριακοντουτης ων ο Κυριος αναφαινεται· τους διορατικους τω 
αριθμω τουτω,  τα περι  εαυτου κρυφιως μυστηρια διδασκων. Ο γαρ 
τριακοντα αριθμος μυστικως κατανοουμενος, χρονου τε και φυσεως, 
και των υπερ την ορατην φυσιν νοητων, δημιουργον και προνοητην 
εισαγει  τον  Κυριον.  Χρονου  μεν,  δια  του  επτα·  εβδοματικος  γαρ  ο 
χρονος·  φυσεως δε,  δια  του πεντε·  πενταδικη γαρ η φυσις,  δια την 
αισθησιν  πενταχως  διαιρουμενην·  νοητων  δε,  δια  του  οκτω·  (1113) 
υπερ γαρ την μετρουμενην του χρονου περιοδον, η των νοητων εστι 
γενεσις· προνοητην δε, δια του δεκα· δια τε την των εντολων αγιαν 
δεκαδα, την προς το ευ τους ανθρωπους εναγουσαν, και δια το τουτου 
του  γραμματος  μυστικως  απηρχθαι  της  προσηγοριας  τον  Κυριον, 
ηνικα γεγονεν ανθρωπος. Συναψαςουν τον πεντε, και τον επτα, και 
τον οκτω, και τον δεκα, τον τριακοντα πληροις αριθμον. Ο τοινυν ως 
αρχηγω τω Κυριω καλως επεσθαι γινωσκων, ουκ αγνοησει τον λογον, 
καθ’ ον και αυτος τριακοντουτης αναφανησεται, κηρυττειν δυναμενος 
το Ευαγγελιον της βασιλειας. Οτε γαρ αμεμπτως, ωσπερ τινα φυσιν 
ορατην, τον κατα πραξιν των αρετων δημιουργησει κοσμον, την επ’ 
αυτης της ψυχης, ωσπερ τινα χρονον δια των εναντιων συμβαινουσαν 
μη αλλοιωσας περιοδον, και δια θεωριας την των νοητων απταιστως 
δρεψεται γνωσιν, και την αυτην και αλλοις εξιν προνοητικως ενθειναι 
δεδυνηται·  τοτε  και  αυτος,  ως  δ’  αν  εχη  σωματικης  ηλικιας, 
τριακοντουτης εστι τω πνευματι, συνεμφαινων των οικειων αγαθων 
την εν αλλοις ενεργειαν.

π΄.  Ο  ταις  ηδοναις  παρειμενος  του  σωματος,  ουτε  προς  αρετην 
εστιν  ενεργος,  ουτε  προς  γνωσιν  ευκινητος.  Οθεν  ουδε  ανθρωπον 
εχει· τουτεστιν, εμφρονα λογισμον· ινα οταν ταραχθη το υδωρ, βαλη 
αυτον εις την κολυμβηθραν· τουτεστιν, εις την δεκτικην της γνωσεως 
αρετην,  την  ιατρευουσαν  πασαν  νοσον,  ει  μη  που  δια  ραθυμιαν  ο 
νοσων αναβαλλομενος,  υπ’  αλλου προληφθη  του  κωλυοντος  αυτω 
παραβενεσθαι  την  ιασιν.  Διο  και  τριακοντα και  οκτω ετη  τη νοσω 
συγκατακλινεται. Ο γαρ μη προς δοξαν Θεου την ορατην θεωμενος 
κτισιν, και προς την νοητην φυσιν ευσεβως αναβιβαζων την εννοιαν, 
εικοτως  νοσων  διαμενει  τον  ειρημενον  των  ετων  αριθμον.  Ο  γαρ 



τριακοντα φυσικως λαμβανομενος αριθμος,  την αισθητην σημαινει 
φυσιν· ωσπερ και πρακτικως σκοπουμενος, την πρακτικην αρετην. Ο 
δε  οκτω  φυσικως  κατανοουμενος,  την  νοητην  των  ασωματων 
παραδηλοι φυσιν· ωσπερ και γνωστικως θεωρουμενος, την πανσοφον 
θεολογιαν· αις ο μη κινουμενος προς Θεον, παρετος μενει, μεχρις αν 
ελθων  ο  Λογος,  διδαξη  αυτον  τον  συντομον  της  ιασεως  τροπον, 
φασκων·  Εγειραι·  αρον  τον  κραββατον  σου,  και  περιπατει· 
διαναστηναι τον νουν της κατεχουσης φιληδονιας, και αραι το σωμα 
τοις  ωμοις  των  αρετων,  και  απελθειν  εις  τον  οικον·  δηλαδη  τον 
ουρανον, εγκελευομενος.  (1116) Καλον γαρ υπο του κρειττονος τοις 
ωμοις της πραξεως, το χειρον αιρεσθαι προς αρετην, η το κρειττον δια 
θρυψεως προς φιληδονιαν υπο του χειρονος φερεσθαι.

πα΄.  Εως της  ημων τε  και  παντων των μετα  Θεον ουσιας  κατα 
διανοιαν  καθαρως  ουκ  εκβεβηκαμεν,  ουπω  την  της  κατ’  αρετην 
ατρεψιας  εξιν  ελαβομεν.  Οπηνικα  δε  τουτο  δι’  αγαπης  ημιν 
κατορθωθη το  αξιωμα,  τοτε  γνωσομεθα της  θειας  επαγγελιας  την 
δυναμιν. Εκει γαρ ειναι χρη πιστευειν καθ’ ιδρυσιν αμεταθετον τους 
αξιους, ενθα προλαβων ο νους δι’ αγαπης την σφετεραν ενερριζωσε 
δυναμιν. Ο γαρ μη εκβας εαυτου, και παντων των οπωσουν νοεισθαι 
δυναμενων,  και  εις  την  υπερ  νοησιν  σιγην  καταστας,  ου  δυναται 
τροπης ειναι παμπαν ελευθερος.

πβ΄.  Πασα  νοησις,  πληθους·  η  τουλαχιστον,  δυαδος  παντως 
εμφασιν  εχει.  Μεση  γαρ  εστι  τινων  ακροτητων  σχεσις,  αλληλοις 
συναπτουσα, το τε νοουν και το νοουμενον. Ουδετερον δε διολου την 
απλοτητα  πεφυκε  σωζειν.  Το  τε  γαρ  νοουν,  υποκειμενον  τι  εστι, 
παντως συνεπινοουμενην αυτω την του νοειν εχον δυναμιν. Και το 
νοουμενον  υποκειμενον  τι  παντως  εστιν,  η  εν  υποκειμενω· 
συνεπινοουμενην  αυτω  την  του  νοεισθαι  δυναμιν  εχον·  η 
προυποκειμενην την, ου εστι δυναμις, ουσιαν. Ου γαρ τι των οντων το 
συνολον αυτο καθ’ αυτο απλη τις ουσια η νοησις εστιν, ινα και μονας 
αδιαιρετος.  Τον  δε  Θεον,  ειτε  ουσιαν  ειπωμεν,  ουκ  εχει  φυσικως 
συνεπινοουμενην αυτω την του νοεισθαι δυναμιν, ινα μη συνθετος· 
ειτε  νοησιν,  ουκ  εχει  φυσικως  δεκτικην  της  νοησεως  υποκειμενην 
ουσιαν· αλλ’ αυτος κατ’ ουσιαν νοησις εστιν ο Θεος· και ολος νοησις, 
και μονον· (1117) και αυτος κατα την νοησιν ουσια, και ολος ουσια και 
μονον· και υπερ ουσιαν ολος, και υπερ νοησιν ολος, διοτι και μονας 
αδιαιρετος και αμερης και απλη. Ο τοινυν καθ’ οτιουν νοησιν εχων, 



ουπω της δυαδος εξηλθεν·  ο  δε  ταυτην παμπαν απολιπων,  γεγονε 
ποσως εν τη μοναδι, την του νοειν υπεροχικως αποθεμενος δυναμιν.

πγ΄.  Εν  μεν  τοις  πολλοις,  ετεροτης  και  ανομοιοτης  εστι  και 
διαφορα· εν δε τω Θεω, κυριως ενι και μονω τυγχανοντι, ταυτοτης και 
απλοτης  μονον  εστι,  και  ομοιοτης.  Ουκ  ασφαλες  ουν  πριν  εξω 
γενεσθαι των πολλων, επιβαλλειν ταις περι Θεου θεωριαις· και δηλοι 
τουτο  Μωυσης,  εξω  της  παρεμβολης  πηγνυμενος  την  σκηνην  της 
διανοιας, και τοτε προσομιλων τω Θεω. Το γαρ μετα λογου του κατα 
προφοραν πειρασθαι φαναι τον αρρητον, επικινδυνον· οτι δυας, και 
πλεον εστιν ο κατα προφοραν λογος. Το δε ανευ φωνης μονη τη ψυχη 
το ον θεωρειν, ισχυροτατον· οτι κατα την αδιαιρετον ισταται μοναδα, 
και ουκ εν τοις πολλοις. Ο γαρ αρχιερευς, απαξ του ενιαυτου εις τα 
Αγια  των  αγιων  εισω  του  καταπετασματος  εισιεναι  μολις 
προστεταγμενος, διδασκει μονον δειν εκεινον, τον την αυτην και τα 
αγια διαβαντα, και εις τα Αγια των αγιων εισω γενομενον· τουτεστι, 
την  απασαν  των  αισθητων  τε  και  νοητων  παρελθοντα  φυσιν,  και 
πασης της κατα γενεσιν ιδιοτητος γενομενον καθαρον, ανειμονι και 
γυμνη τη διανοια προσβαλλειν ταις περι Θεου φαντασιαις.

πδ΄. Μωυσης ο μεγας, εξω της παρεμβολης πηξαμενος εαυτου την 
σκηνην· τουτεστι, την γνωμην και την διανοιαν ιδρυσαμενος εξω των 
ορωμενων,  προσκυνειν  τον  Θεον  αρχεται·  και  εις  τον  γνοφον 
εισελθων,  τον  αειδη και  αυλον της γνωσεως τοπον,  εκει  μενει  τας 
ιερωτατας τελουμενος τελετας.
 (1120)  πε΄.  Ο  γνοφος  εστιν,  η  αειδης  και  αυλος  και  ασωματος 
καταστασις, η την παραδειγματικην των οντων εχουσα γνωσιν· εν η ο 
γενομενος εντος, καθαπερ τις αλλος Μωυσης, φυσει θνητη κατανοει 
τα αθεατα· δι’ ης των θειων αρετων εν εαυτω ζωγραφησας το καλλος, 
ωσπερ  γραφην  ευμιμητως  [unus  Reg.  ευμιμητον]  εχουσαν  του 
αρχετυπου  καλλους  το  απεικονισμα,  κατεισιν·  εαυτον 
προβαλλομενος τοις βουλομενοις μιμεισθαι την αρετην, και εν τουτω 
δεικνυς, ης μετειληφει χαριτος, το φιλανθρωπον τε και αφθονον.
πστ΄. Οι ασπιλως την κατα Θεον μετερχομενοι φιλοσοφιαν, μεγιστον 
εκ της κατ’ αυτην επιστημης κερδος ευρισκουσι· το, μηκετι τηνγνωμην 
τοις πραγμασι συμμεταβαλλεσθαι· αλλα μετ’ ευσταθους βεβαιοτητος 
[unus Reg. γενναιοτητος] πασιν εγχειρειν προθυμως τοις αρμοζουσι 
τω λογω της αρετης.



 πζ΄. Την κατα σαρκα πρωτην εν Χριστω δια Πνευματος βαπτισθεντες 
[ισ. κτηθεντες, primam nacti incorruptionem] αφθαρσιαν, την εσχατην 
κατ’ αυτον εν Πνευματι· δι’ επιδοσεως εργων αγαθων δηλονοτι, και 
του κατα προθεσιν θανατου, την προτεραν φυλαξαντες ακηλιδωτον, 
εκδεχομεθα·  καθ’  ην  των  εχοντων,  ουδεις  αποβολην  δεδοικε  των 
κτηθεντων αγαθων.

 πη΄. Τοις επι γης, της θειας αρετης απ’ ουρανου δι’ ελεον τον προς 
ημας την χαριν καταπεμψαι βουληθεις ο Θεος, συμβολικως την ιεραν 
σκηνην  και  τα  εν  αυτη  παντα  κατεσκευασε·  σοφιας  ουσαν 
απεικονισμα και τυπον και μιμημα.

 πθ΄.  Η  χαρις  της  Νεας  Διαθηκης,  μυστικως  τω  της  Παλαιας 
κεκρυπται  γραμματι·  διο  φησιν  ο  Αποστολος,  οτι  ο  νομος 
πνευματικως εστιν. Ο ουν νομος, τω μεν γραμματι, παλαιουται και 
γηρασκει  καταργουμενος·  τω  δε  πνευματι,νεαζει  διαπαντος 
ενεργουμενος. Η γαρ χαρις παντελως απαλαιωτος.

 τεσσ.  ανοικ.΄.  Ο  μεν  νομος,  σκιαν  εχει  του  Ευαγγελιου·  το  δε 
Ευαγγελιον, εικων εστι των μελλοντων αγαθων. Ο μεν γαρ κωλυει 
τας  των  κακων  ενεργειας·  το  δε,  τας  πραξεις  των  αγαθων 
παρατιθεται.

 τεσσ.  ανοικ.  α΄.  Την  αγιαν  ολην  Γραφην,  σαρκι  διαιρεισθαι 
λεγομεν και πνευματι· καθαπερ τινα πνευματικον ανθρωπον ουσαν. 
Ο γαρ το ρητον της Γραφης ειπων ειναι σαρκα· (1121) τον δε νουν, 
πνευμα,  ηγουν  ψυχην,  της  αληθειας  ουν  αμαρτησεται.  Σοφος  δε 
προδηλως, ο το μεν φθειρομενον αφεις· ολος [unus Reg. ολως] δε του 
αφθαρτου γενομενος.

 τεσσ.  ανοικ.  β΄.  Ο  μεν  νομος,  σαρξ  εστι  του  κατα  την  αγιαν 
Γραφην  πνευματικου  ανθρωπου·  αισθησις  δε,  οι  προφηται·  το  δε 
Ευαγγελιον, ψυχη νοερα· δια σαρκος του νομου, και δι’ αισθησεως των 
προφητων  ενεργουσα·  και  την  εαυτης  δυναμιν  ταις  ενεργειαις 
εμφαινουσα.

 τεσσ. ανοικ. γ΄. Σκιαν μεν ειχεν ο νομος, εικονα δε οι προφηται 
των εν τω Ευαγγελιω θειων και  πνευματικων αγαθων.  Αυτο δε το 
Ευαγγελιον,  αυτην  παρουσαν  ημιν  δια  των  γραμματων  εδειξε  την 
αληθειαν·  την  τω  νομω  προσκιασθεισαν,  και  τοις  προφηταις 
προεικονισθεισαν.

 τεσσ.  ανοικ.  δ΄.  Ο  τον  νομον  δια  βιου  και  πολιτειας  επιτελων, 
μονων των της κακιας αργει συμπερασματων, καταθυων τω Θεω των 



αλογων παθων την ενεργειαν· και τουτω προς σωτηριαν αρκειται τω 
τροπω, δια την εν αυτω πνευματικην νηπιοτητα.

 τεσσ. ανοικ. ε΄. Ο τω προφητικω λογω παιδαγωγουμενος, προς τη 
αποβολη  της  των  παθων  ενεργειας,  και  τας  κατα  ψυχην 
συνισταμενας  αυτων  εκτιθεται  συγκαταθεσεις·  ινα  μη  τω  χειρονι, 
φημι δη τη σαρκι, δοκων κακιας απεχεσθαι· τω κρειττονι, λεγω δε τη 
ψυχη, λαθη ταυτην δαψιλως ενεργουμενος.

 τεσσ. ανοικ. στ΄. Ο την ευαγγελικην ζωην γνησιως ασπαζομενος, 
και αρχην και τελος εαυτου της κακιας εξετεμε·  και πασαν αρετην 
εργω  τε  και  λογω  μετερχεται·  θυων  θυσιαν  αινεσεως  και 
εξομολογησεως, πασης της κατ’ ενεργειαν των παθων απηλλαγμενος 
οχλησεως, και της κατα νουν προς αυτα μαχης υπαρχων ελευθερος· 
και μονην εχων την επ’  ελπιδι  των μελλοντων αγαθων την ψυχην 
διατρεφουσαν, ακορεστον ηδονην.

 τεσσ.  ανοικ.  ζ΄.  Τοις  σπουδαιοτεροις  των  θειων  Γραφων 
επιμεληταις, δυο εχων αναφαινεται μορφας ο κατα Κυριον Λογος· την 
μεν κοινην και δημωδεστεραν και ουκ ολιγοις θεατην, καθ’ ην λεγεται 
το,  Ειδομεν  αυτον,  και  ουκ  ειχεν  ειδος  ουδε  καλλος·  την  δε 
κρυφιωτεραν και ολιγοις εφικτην, τοις ηδη κατα Πετρον και Ιακωβον 
και  Ιωαννην,  τους  αγιους  αποστολους  γεγονοσιν,  εφ’  ων  ο  Κυριος 
μετεμορφωθη  προς  δοξαν  νικωσαν  την  αισθησιν·  καθ’  ην  εστιν 
ωραιος καλλει παρα τους υιους των ανθρωπων. (1124) Τουτων δε των 
δυο μορφων, η μεν προτερα, τοις εισαγομενοις αρμοδιος· η δευτερα δε, 
τοις κατα την γνωσιν ως εφικτον τελειωθεισιν αναλογος. Και η μεν, 
της πρωτης του Κυριου παρουσιας εστιν εικων, εφ’ ης το ρητον του 
Ευαγγελιου  θετεον  της  δια  παθηματων  καθαιρουσης  τους 
πρακτικους·  η  δε,  της  δευτερας  και  ενδοξου  παρουσιας  εστι 
προδιατυπωσις,  εφ’  ης  το  πνευμα  νοειται·  της  δια  σοφιας  τους 
γνωστικους μεταμορφουσης προς θεωσιν· εκ της εν αυτοις του λογου 
μεταμορφωσεως,  ανακεκαλυμμενω  προσωπω  την  δοξαν  Κυριου 
κατοπτριζομενους.

 τεσσ. ανοικ. η΄. Ο μεν ακατασειστως υπερ αρετης εγκαρτερων τοις 
δεινοις,  ενεργουμενην  εφ’  εαυτον  εχει  την  πρωτην  του  Λογου 
παρουσιαν, πασης αυτον κηλιδος καθαιρουσαν· ο δε τον νουν προς 
την των αγγελων δια θεωριας μεταβιβασας καταστασιν, της δευτερας 
εχει  παρουσιας  την  δυναμιν,  ενεργουσαν  αυτω  το  απαθες  και 
αναλωτον.



 τεσσ.  ανοικ.  θ΄.  Αισθησις  μεν  επεται  τω  πρακτικω,  δια  πονον 
κατορθουντι τας αρετας· αναισθησια δε τω γνωστικω, τον νουν απο 
της σαρκος και του κοσμου συστειλαντι προς Θεον. Ο μεν γαρ λυσαι 
την ψυχην των κατα φυσιν της σχεσεως προς την σαρκα δεσμων δια 
της πρακτικης αγωνιζομενος, εχει την γνωμην τοις πονοις συνεχως 
εποκλαζουσαν· ο δε, ταυτης της σχεσεως ανασπασας δια της θεωριας 
[unus Reg. θεωρητικης] τους ηλους, ουδενι το συνολον εστι καθεκτος· 
καθαρος  ηδη  του  πασχειν  τε  και  κρατεισθαι  πεφυκοτος  παρα των 
ελειν βουλομενων, γενομενος.

 ρ΄. Το μαννα δοθεν τω Ισραηλ κατα την ερημον, ο του Θεου λογος 
εστι, προς πασαν ηδονην πνευματικην αρμων τοις εσθιουσιν αυτον, 
και  προς  πασαν  γευσιν  κατα  την  διαφοραν  της  των  εσθιοντων 
επιθυμιας,  μετακιρνωμενος.  Πασης γαρ εχει  πνευματικης βρωσεως 
ποιοτητα. Διο τοις μεν ανωθεν εκ σπορου αφθαρτου δια πνευματος 
γεννηθεισι,  λογικον  αδολον  γινεται  γαλα·  τοις  δε  ασθενουσι, 
λαχανον, την παθουσαν της ψυχης παραμυθουμενος δυναμιν· τοις δε 
δια  την  εξιν  τα  αισθητηρια  της  ψυχης  γεγυμνασμενα εχουσι  προς 
διακρισιν καλου τε και κακου, στερεαν εαυτον διδωσι τροφην. Εχει δε 
και  αλλας  απειρους  δυναμεις  ο  του  Θεου  λογος,  ενταυθα  μη 
χωρουμενας· αναλυσας δε τις, και αξιος γενομενος επι πολλων, η επι 
παντων κατασταθηναι, ληψεται κακεινας ολας, η τινας του λογου τας 
δυναμεις, δια το εν ελαχιστω αυτον ενταυθα πιστον γεγονεναι. Πασα 
γαρ των ενταυθα διδομενων θειων χαρισματων ακροτης,  συγκρισει 
των μελλοντων, ελαχιστον τι και μετριον εστιν.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Β΄ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.
 α΄.  Εις  Θεος,  οτι  μια  θεοτης·  μονας  [deest  το,  μονας,  in  tribus 

Regiis]  αναρχος  και  απλη  και  υπερουσιος·  (1125)  και  αμερης  και 
αδιαιρετος· η αυτη μονας και Τριας· ολη μονας η αυτη, και ολη Τριας η 
αυτη·  μονας ολη κατα την ουσιαν η αυτη,  και Τριας ολη κατα τας 
υποστασεις η αυτη. Πατηρ γαρ, και Υιος, και Πνευμα αγιον η θεοτης, 
και εν Πατρι, και Υιω, και αγιω Πνευματι η θεοτης. Ολη εν ολω τω 
Πατρι η αυτη· και ολος εν ολη τη αυτη ο Πατηρ· και ολη εν ολω τω 
Υιω  η  αυτη·  και  ολος  εν  ολη  τη  αυτη  ο  Υιος.  Και  ολη  εν  ολω  τω 
Πνευματι  τω αγιω η αυτη·  και ολον εν ολη τη αυτη το Πνευμα το 
αγιον. Ολη Πατηρ, και εν ολω τω Πατρι· και ολος εν ολη ο Πατηρ· και 
ολη ολος ο Πατηρ. Και ολη ολος ο Υιος η αυτη· και ολη εν ολω τω Υιω 



η αυτη· και ολος ολη, και εν ολη τη αυτη οΥιος. Και ολη Πνευμα αγιον 
η αυτη, και εν ολω τω Πνευματι τω αγιω· και το Πνευμα το αγιον ολον 
ολη, και ολον εν ολη τη αυτη το Πνευμα το αγιον. Ου γαρ εκ μερους η 
θεοτης εν τω Πατρι, η εκ μερους Θεος ο Πατηρ· ουτε εκ μερους εν τω 
Υιω η θεοτης, η εκ μερους Θεος ο Υιος· ουτε εκ μερους εν τω αγιω 
Πνευματι η θεοτης, η εκ μερους Θεος το Πνευμα το αγιον. Ουτε γαρ 
μεριστη η θεοτης· ουτε ατελης ο Θεος ο Πατηρ, η ο Υιος, η το Πνευμα 
το αγιον· αλλ’ ολη εστιν η αυτη τελεια τελειως εν τελειω τω Πατρι· 
και ολη τελεια τελειως η αυτη εν τελειω τω Υιω η αυτη· και ολη τελεια 
τελειως η αυτη εν τελειω τω αγιω Πνευματι. Ολος γαρ εν ολω τω Υιω 
και τω Πνευματι τελειως εστιν ο Πατηρ· και ολος εν ολω τω Πατρι και 
τω Πνευματι τελειως εστιν οΥιος· και ολον εν ολω τω Πατρι και τω 
Υιω τελειως εστι το Πνευμα το αγιον. Διο και εις Θεος ο Πατηρ και ο 
Υιος και το Πνευμα το αγιον. Μια γαρ και η αυτη ουσια και δυναμις 
και  ενεργεια  Πατρος  και  Υιου  και  αγιου  Πνευματος·  ουκ  οντος 
ουδενος του ετερου χωρις η νοουμενου.

β΄. Πασα νοησις, των νοουντων και νοουμενων εστιν· ο δε Θεος, 
ουτε των νοουντων εστιν, ουτε των νοουμενων· υπερ ταυτα γαρ· επει 
περιγραφεται, της του νοουμενου σχεσεως, ως νοων, προσδεομενος· η 
τω νοουντι φυσικως υποπιπτων, δια την σχεσιν νοουμενος. Λειπεται 
γουν, μητε νοειν, μητε νοεισθαι τον Θεον υπολαμβανειν· αλλ’ υπερ το 
νοειν ειναι και νοεισθαι. Των γαρ μετ’ αυτον, φυσικως εστι το νοειν 
και το νοεισθαι.

γ΄. Πασα νοησις ωσπερ εν ουσια παντως εχει την θεσιν ως ποιοτης, 
ουτω και περι ουσιαν πεποιωμενην εχει την κινησιν. Ου γαρ αφετον τι 
καθολου  και  απλουν  καθ’  εαυτο  υφεστως  δυνατον  εστιν  αυτην 
υποδεξασθαι,  οτι  μη αφετος εστι  και  απλη.  Ο δε  Θεος,  κατ’  αμφω 
παμπαν υπαρχων απλους,  και ουσια του εν υποκειμενω χωρις,  και 
νοησις μη εχουσα τι καθαπαξ υποκειμενον· ουκ εστι των νοουντων 
και νοουμενων, ως υπερ ουσιαν υπαρχων δηλονοτι και νοησιν.

δ΄. Ωσπερ εν τω κεντρω των εξ αυτου κατ’ ευθειαν εκτεταμενων 
γραμμων  αδιαιρετος  θεωρειται  (1128)  παντελως  η  θεσις·  ουτως  ο 
αξιωθεις  εν  τω  Θεω  γενεσθαι,  παντας  εισεται  τους  εν  αυτω  των 
γεγονοτων  προυφεστωτας  λογους,  καθ’  απλην  τινα  αδιαιρετον 
γνωσιν.

ε΄.  Μορφουμενη  τοις  νοουμενοις  νοησις,  πολλαι  νοησεις  η  μια 
καθισταται νοησις, κατ’ ειδος εκαστον μορφουμενη των νοουμενων. 



Οπηνικα  δε  των  μορφουντων  αυτην  αισθητων  τε  και  νοητων  το 
πληθος περασασα, γενηται παμπαν ανειδεος,  τηνικαυτα προσφυως 
αυτην  ο  υπερ  νοησιν  οικειουται  Λογος,  καταπαυων  των  αλλοιουν 
αυτην ταις των νοηματων μορφαις πεφυκοτων·  οπερ ο  παθων, και 
αυτος  κατεπαυσεν  απο των εργων  αυτου,  ωσπερ απο των ιδιων  ο 
Θεος.

στ΄.  Ο  την  εφικτην  ανθρωποις  ενταυθα  τελειοτητα  φθασας, 
καρποφορει τω Θεω αγαπην, χαραν, ειρηνην, μακροθυμιαν· προς δε 
το μελλον, αφθαρσιαν και αιδιοτητα, και τα τουτοις ομοια· και μηποτε 
τα μεν πρωτα προσηκει τω την πρακτικην τελειωσαντι· τα δευτερα δε, 
τω δια γνωσεως αληθους εκσταντι των πεποιημενων.

ζ΄.  Ωσπερ  ιδιον  παρακοης  εργον  εστιν  η  αμαρτια,  ουτως  ιδιον 
υπακοης  εργον  εστιν  η  αρετη·  και  ωσπερ  τη  μεν  παρακοη 
παρακολουθει  παραβασις εντολων, και του εντειλαμενου διαιρεσις, 
ουτω  τη  υπακοη  εφεπεται  συντηρησις  εντολων,  και  η  προς  τον 
εντειλαμενον ενωσις.  Ο γουν συντηρησας δι’  υπακοης εντολην, και 
δικαιοσυνην ειργασατο,  και προς τον εντειλαμενον,  ενωσιν δια της 
αγαπης ετηρησεν αδιαιρετον· ο δε παραβας δια παρακοης εντολην, 
και την αμαρτιαν ειργασατο, και της κατ’ αγαπην εαυτον προς τον 
εντειλαμενον διειλεν ενωσεως.

η΄. Ο εκ της κατα την παραβασιν διαιρεσεως συναγομενος, πρωτον 
χωριζεται των παθων· επειτα των εμπαθων λογισμων· ειτα φυσεως 
και  των  περι  φυσιν  λογων·  ειτα  νοηματων,  και  των  περι  αυτα 
γνωσεων·  και  τελευταιον,  των  περι  Προνοιας  λογων  διαδρας  το 
ποικιλον, εις αυτον αγνωστως καταντα τον περι μοναδος λογον· καθ’ 
ον μονον θεωρησας εαυτου ατρεψιαν ο νους, χαιρει την ανεκλαλητον 
χαραν· ως την ειρηνην ειληφως του Θεου,  την υπερεχουσαν παντα 
νουν· και φρουρουσαν διηνεκως απτωτον τον αυτης αξιουμενον.

θ΄.  Ο  της  γεεννης  φοβος,  κακιαν  φευεγειν  παρασκευαζει  τους 
εισαγομενους·  ο  δε  ποθος  της  των  αγαθων  αντιδοσεως,  τοις 
προκοπτουσι την επ’ ενεργεια των αρετων χαριζεται προθυμιαν· το δε 
της αγαπης μυστηριον, παντων υπεραιρει των γεγονοτων τον νουν, 
(1129) προς παντα τα μετα Θεον τυφλον απεργαζομενον. Μονους γαρ 
τους  τυφλους  προς  παντα  τα  μετα  Θεον  γεγενημενους  ο  Κυριος 
σοφιζει, δεικνυς τα θειοτερα.

ι΄. Ο του Θεου λογος, κοκκω σιναπεως εοικως, προ της γεωργιας 
πανυ  ειναι  δοκει  μικρος·  επειδαν  δε  γεωργηθη  δεοντως,  τοσουτον 



διαδεικνυται  μεγας,  ωστε  τους  των  αισθητων  και  των  νοητων 
κτισματων μεγαλοφυεις λογους πτηνων δικην αυτω επαναπαυεσθαι. 
Παντων  γαρ  οι  λογοι  καθεστηκασιν  αυτω  χωρητοι·  αυτος  δε,  των 
οντων  εστιν  ουδενι  χωρητος.  Διο  τον  εχοντα  πιστιν  ως  κοκκον 
σιναπεως, δυνασθαι μεταθειναι λογω το ορος ο Κυριος εφη· τουτεστι, 
το καθ’ ημων του διαβολου κρατος αποδιωκειν, και μετατιθεναι της 
βασεως.

ια΄. Κοκκος του σιναπεως εστιν ο Κυριος, κατα πιστιν εν Πνευματι 
σπειρομενος εν ταις καρδιαις των δεχομενων· ον ο επιμελως δια των 
αρετων γεωργησας, το μεν ορος του χοικου φρονηματος μετατιθησι, 
την δυσκινητον εξιν εαυτου της κακιας κατ’ εξουσιαν απωθουμενος· 
τους δε λογους εαυτω των εντολων και τους τροπους, η και τας θειας 
δυναμεις, ωσπερ πετεινα ουρανου επαναπαυει.

ιβ΄.  Τω  Κυριω  καθαπερ  τινι  θεμελιω  πιστεως,  το  υψος 
εποικοδομουντες  των  αγαθων,  χρυσιον,  αργυριον,  λιθους  τιμιους 
επιθωμεθα·  τουτεστι,  θεολογιαν  καθαραν  και  ακιβδηλον,  και  βιον 
διαφανη και λαμπρον, και θειους λογισμους τα μαργαρωδη νοηματα· 
αλλα  μη  ξυλα,  μη  χορτον  μητε  καλαμην·  τουτεστι,  μητε 
ειδωλολατρειαν·  ηγουν  την  περι  τα  αισθητα  πτοησιν·  μητε  βιον 
αλογιστον, μητε λογισμους εμπαθεις, και της κατα σοφιαν συνεσεως 
ωσπερ ασταχυων εστερημενους.

ιγ΄.  Ο γνωσεως εφιεμενος,  αμετακινητους τας βασεις της ψυχης 
ερεισατω παρα τω Κυριω, καθα φησιν ο Θεος τω Μωυση· Συ δε αυτου 
στηθι μετ’ εμου. Ιστεον δε, οτι και εν αυτοις τοις ισταμενοις παρα τω 
Κυριω εστι διαφορα· ειπερ εκεινο μη παρεργως αναγινωσκεται τοις 
φιλομαθεσι, το, Εισι τινες των ωδε εστωτων, οιτινες ου μη γευσωνται 
θανατου,  εως  αν  ιδωσι  την  βασιλειαν  του  Θεου  εληλυθυιαν  εν 
δυναμει. Ου γαρ πασιν αει μετα δοξης ο Κυριος επιφαινεται τοις παρ’ 
αυτω  ισταμενοις,  αλλα  τοις  μεν  εισαγομενοις,  εν  δουλου  μορφη 
παραγινεται·  τοις  δε  δυναμενοις  ακολουθησαι αυτω επι  το  υψηλον 
αναβαινοντι  της  αυτου  μεταμορφωσεως  ορος,  εν  μορφη  Θεου 
επιφαινεται· εν η υπηρχε, (1132) προ του τον κοσμον ειναι. Δυνατον 
ουν εστι, μη κατα το αυτο τον αυτον πασι τοις παρ’ αυτω τυγχανουσιν 
επιφαινεσθαι Κυριον· αλλα τοις μεν ουτως, τοις δε ετερως,  κατα το 
μετρον της εν εκαστω πιστεως δηλονοτι ποικιλλων την θεωριαν.

ιδ΄.  Οταν  περιφανης  και  λαμπρος  εν  ημιν  ο  του  Θεου  γενηται 
λογος,  και το προσωπον αυτου λαμψοι καθαπερ ηλιος,  τοτε και τα 



ιματια  αυτου  φαινεται  λευκα·  τουτεστι,  τα  ρηματα  της  αγιας  των 
Ευαγγελιων  Γραφης,  τρανα  και  σαφη,  και  μηδεν  εχοντα 
κεκαλυμμενον.  Αλλα  και  Μωυσης  και  Ηλιας  μετ’  αυτου 
παραγινονται·  τουτεστιν,  οι  του  νομου  και  των  προφητων 
πνευματικωτεροι λογοι.

ιε΄. Ωσπερ ερχεται ο Υιος του ανθρωπου, ως γεγραπται, μετα των 
αγγελων  αυτου  εν  τη  δοξη  του  Πατρος,  ουτως  καθ’  εκαστην 
προκοπην  αρετης  μεταμορφουται  τοις  αξιοις  ο  του  Θεου  λογος, 
ερχομενος μετα των αγγελων αυτου εν τη δοξη του Πατρος. Οι γαρ εν 
νομω και προφηταις πνευματικωτεροι λογοις, ους Μωυσης και Ηλιας 
δι’  εαυτων  προτυπουσι,  μετα  του  Κυριου  φαινομενοι,  κατα  την 
μεταμορφωσιν  του  Κυριου  ,  την  αναλογιαν  σωζουσι  της  εν  αυτοις 
δοξης, την τεως χωρητην τοις αξιοις αποκαλυπτοντες δυναμιν.

ιστ΄. Ο τον περι μοναδος ποσως μυηθεις λογον, παντως και τους 
περι προνοιας και κρισεως επεγνω λογους, συνοντας αυτω. Διο και 
τρεις γενεσθαι σκηνας παρ’ εαυτω [unus Reg. παρ’ αυτω] κατα τον 
αγιον Πετρον, τοις οραθεισι καλον ειναι ψηφιζεται· τουτεστι, τας τρεις 
εξεις της σωτηριας· την της αρετης λεγω, και την της γνωσεως, και 
την της θεολογιας. Η μεν γαρ δειται της κατα πραξιν ανδρειας και 
σωφροσυνης, ης ο μακαριος τυπος υπηρχεν Ηλιας· η δε, της κατα την 
φυσικην θεωριαν δικαιοσυνης, ην ο μεγας εμηνυε δι’ εαυτου Μωυσης· 
η  δε,  της  κατα την φρονησιν  ακραιφνους  τελειοτητος,  ην  ο  Κυριος 
εδηλου.  Σκηναι  δε  προσηγορευθησαν,  δια  το  αλλας  ειναι  τουτων 
κρειττους  και  περιφανεστερας,  τας  τους  αξιους  κατα  το  μελλον 
διαδεξομενας ληξεις.

ιζ΄. Ο μεν πρακτικος, εν σαρκι λεγεται παροικειν· ως της ψυχης την 
προς την σαρκα σχεσιν δια των αρετων εκτεμνων,  και των υλικων 
εαυτου περιελομενος  την απατην.  Ο δε  γνωστικος,  και  εν  αυτη τη 
αρετη  λεγεται  παροικειν·  ως  εν  εσοπτροις  (1133)  ετι  και  αινιγμασι 
θεωρων την αληθειαν. Ουπω γαρ αυτω τα των αγαθων αυθυποστατα 
ειδη  καθως  εισιν  εθεασθησαν,  δια  της  προσωπον  προς  προσωπον 
απολαυσεως.  Εν  εικονι  γαρ των αγαθων,  ως  προς  το  μελλον,  πας 
αγιος  διαπορευεται,  βοων·  Παροικος  ειμι  και  παρεπιδημος  καθως 
παντες οι πατερες μου.

ιη΄.  Τον  ευχομενον  ου  δει  στηναι  ποτε  της  επι  Θεον  αγουσης 
υψηλης  αναβασεως.  Ως  γαρ  αναβασεις  χρη  νοεισθαι  [duo  Regii, 
ποιεισθαι,  ut  et  Fr.],  κατα την εκ  δυναμεως εις  δυναμιν,  την εν  τη 



πρακτικη των αρετων προκοπην· και την απο δοξης εις δοξαν, των 
πνευματικων  της  θεωριας  γνωσεως  επαναβασιν·  και  την  απο  του 
ρητου της αγιας και θειας Γραφης, επι το πνευμα μεταβασιν· ουτω και 
εν τω περι ευχων τοπω γινομενον χρη ποιειν· επαιρειν τον νουν απο 
των ανθρωπινων· και το φρονημα της ψυχης, επι τα θειοτερα· ινα και 
δυνηθη ο νους ακολουθησαι τω διεληλυθοτι τους ουρανους, Ιησου τω 
Υιω  του  Θεου,  πανταχου  οντι,  και  παντα  διερχομενω  δι’  ημας 
οικονομικως, ινα και ημεις ακολουθουντες αυτω, παντα διελθωμεν τα 
μετ’ αυτον· και γενωμεθα προς αυτον, εαν γε νοωμεν αυτον, ου κατα 
την  σμικροτητα  της  οικονομικης  συγκαταβασεως,  αλλα  κατα  την 
μεγαλειοτητα της φυσικης αοριστιας.

ιθ΄. Καλον αει σχολαζειν και ζητειν τον Θεον, ως προσεταγημεν. 
Καν γαρ κατα την παρουσαν ζωην ζητουντες επι το περας ελθειν του 
βαθους του Θεου ου δυναμεθα· αλλ’ ισως και επ’ ολιγον του βαθους 
αυτου  φθανοντες,  θεωρουμεν  αγιων  αγιωτερα,  και  πνευματικων 
πνευματικωτερα. Και δηλοι τυπικως ο αρχιερευς, απο των αγιων των 
της αυλης αγιωτερων, επι τα αγια των Αγιων, αγιωτερα των αγιων 
εισιων.

κ΄. Πας του Θεου λογος, ουτε πολυλογος, ουτε πολυλογια εστιν· 
αλλ’  εις,  συνεστως  [Regii  guidam  et  Rt.  συνετος]  εκ  διαφορων 
θεωρηματων· ων εκαστον μερος εστι του λογου. Ωστε ο λεγων υπερ 
αληθειας,  καν  ουτως  ειπειν  δυνηθη  ως  μηδεν  εις  το  ζητουμενον 
παραλιπειν, ενα λογον ειρηκε του Θεου.

κα΄. Εν μεν τω Χριστω, Θεω οντι και Λογου του Πατρος, ολον κατ’ 
ουσιαν οικει το πληρωμα της θεοτητος σωματικως· εν ημιν δε κατα 
χαριν  οικει  το  πληρωμα  της  θεοτητος,  ηνικα  πασαν  εν  εαυτοις 
αθροισωμεν  αρετην  και  σοφιαν,  μηδενι  τροπω  κατα  το  δυνατον 
ανθρωπω λειπομενην της προς το αρχετυπον αληθους εκμιμησεως. 
Ου  γαρ  απεικος  κατα  τον  θεσει  λογον,  και  εν  ημιν  οικησαι  το 
πληρωμα  της  θεοτητος,  το  εκ  διαφορων  συνεστηκος  πνευματικων 
θεωρηματων.

κβ΄.  Ωσπερ  ο  παρ’  ημιν  λογος,  εκ  του  νου  κατα  φυσιν 
προερχομενος, (1136) αγγελος των κρυπτομενων του νου κινηματων 
εστιν·  ουτως  ο  Θεου  Λογος,  κατ’  ουσιαν  εγνωκως  τον  Πατερα, 
καθαπερ  Λογος  τον  γεννησαντα  Νουν,  ουδενος  των  γεννητων 
προσβαλλειν  αυτω  χωρις  αυτου  δυναμενου,  αποκαλυπτει  ον  εγνω 



Πατερα, ως κατα φυσιν Λογος, καθο και Μεγαλης βουλης αγγελος 
λεγεται.

κγ΄. Μεγαλη βουλη του Θεου και Πατρος εστι, το σεσιγημενον και 
αγνωστον  της  οικονομιας  μυστηριον·  οπερ  πληρωσας  δια  της 
σαρκωσεως ο μονογενης Υιος, απεκαλυψεν, αγγελον γενομενος της 
μεγαλης του Θεου και Πατρος και προαιωνιου βουλης. Γινεται δε της 
μεγαλης του Θεου βουλης αγγελος, ο γνους του μυστηριου τον λογον, 
και τοσουτον εργω τε και λογω δια παντων ακαταληκτως υψουμενος, 
μεχρις αν φθαση τον προς αυτον τοσουτον κατελθοντα.

κδ΄.  Ει  δι’  ημας ο του Θεου Λογος οικονομικως κατηλθεν εις  τα 
κατωτερα  μερη  της  γης,  και  ανηλθεν  υπερανων  παντων  των 
ουρανων, ο παντη κατα φυσιν ακινητος· εν εαυτω κατ’ οικονομιαν ως 
ανθρωπω,  προενεργων τα εσομενα·  σκοπειτων χαιρων μυστικως,  ο 
την φιλιαν στεργων της γνωσεως,  οποιον εστι  το  κατ’  επαγγελιαν 
τελος των αγαπωντων τον Κυριον.

κε΄. Ει δια τουτο γεγονεν υιος ανθρωπου και ανθρωπος ο του Θεου 
και Πατρος Υιος Θεος Λογος, ινα ποιηση θεους και υιους Θεου τους 
ανθρωπους·  εκει  γενησεσθαι  πιτευσωμεν,  ενθα  νυν  αυτος  εστιν  ο 
Χριστος  ως  κεφαλη  του  ολου  σωματος,  και  υπερ  ημων  γενομενος 
προδρομος προς τον Πατερα, το καθ’ ημας. Εν γαρ συναγωγη θεων, 
των σωζομενων, εσται Θεος μεσος ισταμενος, διανεμων τας αξιας της 
εκειθεν μακαριοτητος· τοπικην ουκ εχων απο των αξιων διαστασιν.

κστ΄.  Ο  τας  εμπαθεις  της  σαρκος  ορεξεις  ετι  πληρων,  ως 
ειδωλολατρης και ειδωλοποιος την γην οικει των Χαλδαιων. Επαν δε 
μικρον τα πραγματα διακρινας, αισθησιν λαβη των καθηκοντων της 
φυσεως τροπων, την γην των Χαλδαιων αφεις, ερχεται εις Χαρραν της 
Μεσοποταμιας· την μεταιχμιον αρετης και κακιας λεγω καταστασιν, 
την μηπω της κατ’ αισθησιν πλανης καθαραν γενομενην. Τουτο γαρ η 
Χαρραν. Ει δε και την δι’ αισθησεως γενομενην συμμετρον του καλου 
συνεσιν υπερκυψη, προς την γην επειξεται την αγαθην· τουτ’ εστιν, 
εις την πασης κακιας και αγνωσιας ελευθεραν καταστασιν· (1137) ην 
ο αψευδης Θεος δεικνυσι και επαγγελλεται  δωσειν ωσπερ επαθλον 
αρετης, τοις αγαπωσιν αυτον.

κζ΄.  Ει εσταυρωθη δι’  ημας εξ ασθενειας ο του Θεου Λογος,  και 
ηγερθη εκ δυναμεως Θεου, δηλον οτι πνευματικως δι’ ημας αει τουτο 
και  ποιει  και  πασχει·  ως  πασι  παντα  γινομενος,  ινα  σωση  τους 
παντας.  Ουκουν  καλως  ο  θειος  Αποστολος  εν  τοις  Κορινθιοις 



ασθενουσιν, ουδεν εκρινεν ειδεναι, ει μη Ιησουν Χριστον, και τουτον 
εσταυρωμενον. Εφεσιοις δε γραφει,  τελειοις ουσι,  το,  Συνηγειρε και 
συνεκαθισεν ημας ο Θεος εν τοις επουρανιοις εν Χριστω Ιησου· κατα 
την  αναλογουσαν  εκαστω  δυναμιν,  τον  του  Θεου  Λογον  γινεσθαι 
φασκων.  Σταυρουται  τοινυν  τοις  ετι  προς  ευσεβειαν  πρακτικως 
εισαγομενοις,  τας  εμπαθεις  αυτων  τω  θειω  φοβω  προσηλων 
ενεργειας.  Ανισταται  δε  και  ανεισιν  εις  ουρανους,  τοις  ολον  τον 
παλαιον  απεκδυσαμενοις  ανθρωπον,  τον  φθειρομενον  κατα  τας 
επιθυμιας της απατης· και ολον τον νεον ενδυσαμενοις, τον δια του 
πνευματος κατ’ εικονα Θεου κτιζομενον, και προς τον Πατερα της εν 
αυτοις χαριτος γενομενοις· Υπερανω πασης Αρχης και Εξουσιας και 
Δυναμεως και Κυριοτητος, και παντος ονοματος ονομαζομενου, ειτε 
εν τω αιωνι τουτω, ειτε εν τω μελλοντι. Παντα γαρ τα μετα Θεον, και 
πραγματα και  ονοματα και  αξιωματα,  υπο τον εν τω Θεω δια της 
χαριτος γενησομενον εσται.

κη΄. Ωσπερ προ της εμφανους και κατα σαρκα παρουσιας, νοητως 
ο  του  Θεου  Λογος  τοις  πατριαρχαις  και  προφηταις  ενεδημει, 
προτυπων τα μυστηρια της αυτου παρουσιας· ουτω και μετα ταυτην 
την ενδημιαν, ου μονον εν τοις ετι νηπιοις παραγινεται, διατρεφων 
πνευματικως και αγων προς ηλικιαν της κατα Θεον τελειοτητος· αλλα 
και  εν  τοις  τελειοις,  προδιαγραφων αυτοις  κρυφιως της  μελλουσης 
αυτου παρουσιας ως εν εικονι τους χαρακτηρας.

κθ΄.  Ωσπερ  οι  του  νομου  και  των  προφητων  λογοι,  προδρομοι 
τυγχανοντες της κατα σαρκα του Λογου παρουσιας,  τας ψυχας εις 
Χριστον  επαιδαγωγουν·  ουτω  και  αυτος  ο  δεδοξασμενος  του  Θεου 
Λογος  σαρκωθεις,  προδρομος  της  πνευματικης  αυτου  παρουσιας 
γεγενηται·  παιδαγωγων  τας  ψυχας  δια  των  οικειων  λογων,  προς 
υποδοχην της εμφανους αυτου θεικης παρουσιας· ην αει μεν ποιειται, 
μεταβαλλων απο της σαρκος προς το πνευμα δια των αρετων τους 
αξιους· ποιησει δε και επι τελει του αιωνος, εμφανως αποκαλυπτων 
τα τεως πασιν απορρητα.

λ΄. Οσον εγω ειμι ατελης και ανυποτακτος, μη υπακουων του Θεου 
δια  της  εργασιας  των  εντολων·  μητε  γινομενος  κατα  την  γνωσιν 
τελειος ταις φρεσιν· ατελης και ανυποκτατος το κατ’ εμε και Χριστος 
νομιζεται δι’ εμε· μειω γαρ αυτον και (1140) κολοβω, μη συναυξανων 
αυτω κατα πνευμα, ως σωμα Χριστου τυγχανων και μελη εκ μερους.



λα΄. Ανατελλει ο ηλιος, και δυνει ο ηλιος, φησιν η Γραφη. Ουκουν 
και ο Λογος, ποτε μεν νομιζεται ανω, ποτε δε κατω, κατα την αξιαν 
δηλονοτι, και αυτον τον λογον η τον τροπον, των μετερχομενων την 
αρετην,  και  περι  την  θειαν  κινουμενων  γνωσιν.  Μακαριος  δε,  ο 
κρατων  αδυτον  εν  εαυτω,  κατα  τον  του  Ναυη  Ιησουν,  τον  της 
δικαιοσυνης  ηλιον·  ολον  το  μετρον  της  κατα  την  παρουσαν  ζωην 
ημερας, κακιας εσπερα και αγνωσιας μη περιγραφομενον, ινα δυνηθη 
νομιμως  τροπωσασθαι  τους  επανισταμενους  αυτου  πνηρους 
δαιμονας.

λβ΄.  Υψουμενος  εν  ημιν  ο  του  Θεου  Λογος  δια  πραξεως  και 
θεωριας, παντας ελκει προς εαυτον· τους τε περι σαρκα και ψυχην και 
φυσιν των οντων ημετερους λογισμους τε και  λογους,  και  αυτα τα 
μελη του σωματος και τας αισθησεις κατ’ αρετην και γνωσιν αγιαζων, 
και  υπο  τον  αυτου  ζυγον  ποιουμενος.  Ο  τοινυν  θεατης  των θειων 
αναβαινετω κατα σπουδην,  ακολουθων τω Λογω· μεχρις ου φθαση 
τον τοπον, ου εστιν. Εκει γαρ ελκει, καθως φησιν ο Εκκλησιαστης, Και 
εις τοπον αυτου ελκει· δηλονοτι τους ακουλουντας αυτω, ως μεγαλω 
Αρχιερει,  και  εισαγοντι εις  τα Αγια των αγιων·  ενθα το καθ’ ημας 
αυτος υπερ ημων προδρομος εισηλθεν.

λγ΄.  Ο  την  κατ’  ευσεβειαν  μετιων  φιλοσοφιαν,  και  προς  τας 
αορατους  παρατασσομενος  δυναμεις·  ευχεσθω,  την  τε  φυσικην 
διακρισιν  αυτω  παραμειναι  (φως  εχουσαν  συμμετρον),  και  την 
φωτιστικην του Πνευματος χαριν. Η μεν γαρ, παιδαγωγει την σαρκα 
προς αρετην δια πραξεως· η δε, φωταγωγει τον νουν, την της σοφιας 
παντων  προκριναι  συμβιωσιν·  καθ’  ην,  των  τε  της  κακιας 
οχυρωματων και παντος υψωματος επαιρομενου κατα την γνωσεως 
του Θεου, ποιειται την καθαιρεσιν. Και δηλοι δι’  ευχης αιτων ο του 
Ναυη Ιησους, στηναι τον ηλιον κατα Γαβαω· τουτεστιν, αδυτον αυτω 
το φως της γνωσεως του Θεου, κατα το ορος της κατα νουν θεωριας 
φυλαχθηναι· και την σεληνην κατα φαραγγα· τουτεστι, την φυσικην 
διακρισιν  επι  της  σαρκικης  ασθενειας  κειμενην,  απο  της  αρετης 
αναλλοιωτον διαμειναι.

(1141) λδ΄. Η Γαβαω εστιν, ο υψηλος νους· η δε φαραγξ εστιν η τω 
θανατω ταπεινωθεισα σαρξ.  Και  ο  μεν ηλιος  εστιν,  ο  φωτιζων τον 
νουν  Λογος,  και  χορηγων  αυτω  θεωρηματων  δυναμιν·  και  πασης 
αγνοιας αυτον απαλλασσων· η δε σεληνη, ο κατα φυσιν νομος εστιν, 
ο  πειθων  την  σαρκα  νομιμως  υποταγηναι  τω  πνευματι,  προς  το 



δεξασθαι των εντολων την ζυγον. Φυσεως δε συμβολον η σεληνη, δια 
το  τρεπτον·  αλλ’  εν  τοις  αγιοις  ατρεπτος  διαμενει,  δια  την 
αναλλοιωτον εξιν της αρετης.

λε΄.  Ουκ εξω των ζητουντων χρη ζητεισθαι  τον Κυριον·  αλλ’  εν 
εαυτοις, δια την εν εργοις πιστεως αυτον χρη ζητειν τους ζητουντας. 
Εγγυς  γαρ  σου,  φησι,  το  ρημα εστιν  εν  τω στοματι  σου  και  εν  τη 
καρδια  σου·  τουτεστι  το  ρημα  της  πιστεως·  ως  αυτου  οντος  του 
Χριστου και ρηματος του ζητουμενου.

λστ΄.  Μητε  το  υψος  της  θεικης  απειριας  εννοησαντες, 
απελπισωμεν την του Θεου φιλανθρωπιαν, ως ου φθανουσαν δια το 
υψος μεχρις ημων· μητε απειρον βαθος της ημων δια την αμαρτιαν 
πτωσεως ενθυμηθεντες, αναστασιν γινεσθαι της εν ημιν νεκρωθεισης 
αρετης  απιστησωμεν.  Αμφοτερα  γαρ  δυνατα  τω  Θεω·  και  το 
κατελθειν και φωτισαι τον νουν ημων δια γνωσεως· και το αναστησαι 
παλιν την αρετην εν ημιν, και εαυτω συνυψωσαι δια των εργων της 
δικαιοσυνης. Μη γαρ ειπης, φησιν, εν τη καρδια σου· Τις αναβησεται 
εις τον ουρανον; τουτεστι Χριστον καταγαγειν· η, Τις καταβησεται εις 
την αβυσσον; τουτεστι Χριστον εκ νεκρων αναγαγειν. Τυχον δε κατ’ 
αλλην εκδοχην, αβυσσος εστι, πανα τα μετα Θεον· εν οις ολος ολοις 
κατα προνοιαν ο του Θεου γινεται Λογος, ως ζωη νεκροις επιφοιτωσα 
τοις ουσι. Νεκρα γαρ παντα τα ζωντα μεθεξει ζωης. Ουρανον δε,την 
φυσικην του Θεου κρυφιοτητα, καθ’ ην πασιν εστιν ακαταληπτος. Ει 
δε  τις  εκλαβοι  παλιν,  ουρανον μεν ειναι  τον της θεολογιας λογον· 
αβυσσον δε,  το της οικονομιας μυστηριον ουκ απεικοτως ερει  κατα 
τον εμον λογον. Αμφοτερα γαρ δυσεπιβατα τοις αποδεικτικως ζητειν 
επιχειρουσι· μαλλον δε παντελως αβατα, διχα πιστεως ερευνωμενα.

λζ΄.  Εν  μεν πρακτικω,  τοις  των  αρετων τροποις  παχυνομενος  ο 
λογος, γινεται σαρξ· εν δε τω θεωρητικω, τοις πνευματικοις νοημασι 
λεπτυνομενος, γινεται ωσπερ ην εν αρχη, Θεος Λογος. 

λη΄.  Ποιει  σαρκα  τον  λογον,  ο  παραδειγμασι  και  ρημασι 
παχυτεροις  δια την αναλογον των ακουοντων δυναμιν,  ηθικην του 
λογου  την  διδασκαλιαν  ποιουμενος·  και  παλιν  ποιει  πνευμα  τον 
λογον,  ο  τοις  υψηλοις  θεωρημασι  την  μυστικην  εκτιθεμενος 
θεολογιαν.

λθ΄.  Ο μεν εκ των θεσεων καταφατικως θεολογων, σαρκα ποιει 
τον λογον· ουκ εχων αλλοθεν, η εκ των ορωμενων και ψηλαφωμενων 
τον  Θεον  γινωσκειν  ως  αιτιον·  (1144)  ο  δε  αποφατικως  εκ  των 



αφαιρεσεων  θεολογων,  πνευμα  ποιει  τον  λογον,  ως  εν  αρχη Θεον 
οντα,  και προς Θεον οντα, εξ ουδενος το παραπαν των γνωσθηναι 
δυναμενων, καλως γινωσκων τον υπεραγνωστον.

μ΄.  Ο  μαθων  ορρυσειν  κατα  τους  πατριαρχας  δια  πραξεως  και 
θεωριας τα εν αυτω της αρετης και της γνωσεως φρεατα, τον Χριστον 
ενδον  ευρησει  την  πηγην  της  ζωης·  αφ’  ης  πινειν  ημας  η  σοφια 
παρακελευεται, λεγουσα· Πινε υδατα απο σων αγγειων, και απο σων 
φρεατων πηγης· οπερ ποιουντες, ευρησομεν ενδον ημων οντας τους 
αυτης θησαυρους.

μα΄.  Οι  κτηνωδως προς μονην την αισθησιν  ζωντες,  επισφαλως 
εαυτοις σαρκα ποιουσι τον λογον· εις υπηρεσιαν μεν παθων, τοις του 
Θεου  καταχρωμενοι  κτισμασι·  τον  δε  της  σοφιας  της  πασιν 
εμφαινομενης, ου κατανοουντες λογον, προς το γνωναι και δοξασαι 
τον Θεον εκ των αυτου ποιηματων· και συνιεναι ποθεν, και τι, και επι 
τινι, και που φερεσθαι δια των ορωμενων γεγοναμεν· αλλ’ εν σκοτει 
τον αιωνα τουτον διαπορευομενοι, μονην την περι Θεον αμφοιν ταιν 
χεροιν ψηλαφωσιν αγνωσιαν.

μβ΄. Οι μονω τω ρητω της αγιας Γραφης παρακαθημενοι, και τη 
σωματικη  του  νομου  λατρεια  δεσμουντες  της  ψυχης  το  αξιωμα, 
ψεκτως  ποιουσιν  εαυτοις  σαρκα  τον  λογον·  αλογων  ζωων  θυσιαις 
ευαρεστεισθαι νομιζοντες τον Θεον· οις πολυ το σωμα πεφροντισται, 
τοις εκτος καθαρσιοις· της δε ψυχης παρημεληται το καλλος, ταις των 
παθων  κηλισι  στιζομενον·  υπερ  ης,  η  πασα  των  ορωμενων 
προβεβληται δυναμις, και πας λογος θειος και νομος εκδεδοται.

μγ΄. Εις πτωσιν και αναστασιν πολλων κεισθαι τον Κυριον λεγει το 
αγιον Ευαγγελιον. Ουκουν σκοπησωμεν, μηπως εις πτωσιν μεν, των 
τε προς μονην την αισθησιν την ορωμενην θεωρουντων κτισιν, και 
των μονω τω ρητω στοιχουντων της αγιας Γραφης· ως μη δυναμενων 
προς  το  καινον  πνευμα  διαβηναι  της  χαριτος  δια  την  ανοιαν· 
αναστασιν  δε,  των  πνευματικως  τα  τε  κτισματα  του  Θεου  και  τα 
ρηματα θεωρουντων τε και ακουοντων, και τοις καθηκουσι τροποις 
μονης της κατα ψυχην θειας εικονος επιμελουμενων.

μδ΄. Το, κεισθαι τον Κυριον εις πτωσιν πολλων και αναστασιν εν 
τω Ισραηλ, επαινετως μονον νοουμενον, εις πτωσιν μεν νοειται, των 
εν εκαστω των πιστευοντων των παθων τε και πονηρων λογισμων· 
αναστασιν δε, των αρετων και παντος θεοφιλους λογισμου



με΄. (1145) Ο μονον των εν γενεσει και φθορα δημιουργον νομιζων 
τον  Κυριον,  εις  κηπουρον  αυτον  παραγνωριζει,  κατα  την 
Μαγδαληνην Μαριαν.  Διο  προς  ωφελειαν  φευγει  του τοιουτου  την 
αφην  ο  Δεσποτης,  μηπω  παρ’  αυτω  δυνηθεις  αναβηναι  προς  τον 
Πατερα, λεγων· Μη μου απτου. Γινωσκει γαρ βλαπτεσθαι, τον μετα 
τοιαυτης αυτω προσερχομενον ταπεινοτερας προληψεως.

μστ΄.  Οι δια τον φοβον των Ιουδαιων κατα την Γαλιλαιαν εν τω 
υπερωω κλεισαντες τας θυρας καθημενοι· τουτεστι, οι δια τον φοβον 
των πνευματων της πονηριας, κατα την χωραν των αποκαλυψεων, εν 
τω υψει  των θειων θεωρηματων ασφαλως βεβηκοτες,  θυρων δικην 
μυσαντες τας αισθησεις, παραγινομενον αγνωστως δεχονται τον του 
Θεου Λογον, ανευ της κατ’ αισθησιν ενεργειας αυτοις επιφαινομενον· 
απαθειαν  τε  δια  της  εμπνευσεως  δωρουμενον·  και  την  κατα 
πνευματων πονηρων εξουσιαν παρεχοντα, και δεικνυοντα των αυτου 
μυστηριων τα συμβολα.

μη΄.  Η  γη  των  Χαλδαιων  εστιν,  ο  εμπαθης  βιος·  εν  ω  των 
αμαρτηματων δημιουργειται και προσκυνειται τα ειδωλα. Η δε Μεση 
των ποταμων εστιν, ο επαμφοτεριζων τοις εναντιοις τροπος. Η δε γη 
της επαγγελιας εστιν,  η παντος αγαθου πεπληρωμενη καταστασις. 
Πας ουν ο ταυτης κατα τον παλαιον Ισραηλ αμελων της εξεως, προς 
δουλειαν  παλιν  κατασυρεται  παθων,  της  δοθεισης  ελευθεριας 
στερουμενος. 

μθ΄.  Σημειωτεον,  ως  ουδεις  των  αγιων  εκουσιως  φαινεται 
κατελθων  εις  την  Βαβυλωνιαν.  Ου  γαρ  θεμις,  ουτε  συνεσεως  εστι 
λογικης,  των  αγαθων  ανθαιρεισθαι  τα  χειρονα,  τους  τον  Θεον 
αγαπωντας. Ει δε τινες αυτων κατα βιαν εκει τω λαω συναπηχθησαν, 
νοουμεν δια τουτων τους μη προηγουμενως, αλλα κατα περιστασιν, 
σωτηριας  ενεκεν  των  χρηζοντων  (1148)  χειραγωγιας,  αφεντας  τον 
υψηλοτερον της γνωσεως λογον, και την περι παθων μετερχομενους 
διδασκαλιαν·  καθ’  ην  και  ο  μεγας  Αποστολος  εν  σαρκι 
λυσιτελεστερον εκρινεν ειναι· τουτεστι, τη ηθικη διδασκαλια, δια τους 
μαθητας· ολον εχων τον ποθον αναλυσαι της ηθικης διδασκαλιας, και 
συν  Χριστω  γενεσθαι,  δια  της  κατα  νουν  υπερκοσμιου  και  απλης 
θεωριας.

ν΄.  Ωσπερ πνιγομενον τω πονηρω πνευματι τον Σαουλ, ψαλλων 
μετα της κιννυρας ανεπαυεν ο μακαριος Δαβιδ· ουτω και πας λογος 
πνευματικος,  γνωστικοις  ηδυνομενος  θεωρημασιν,  αναπαυει  τον 



επιληπτευομενον  νουν,  της  πνιγουσης  αυτον  πονηρας  ελευθερων 
συνειδησεως.

να΄.  Πυρρακης  μετα  καλλους  οφθαλμων  εστι  κατα  τον  μεγα 
Δαβιδ, ο τω φαιδρω του κατα Θεον βιου, τον της γνωσεως λογον εχων 
συνεπιλαμποντα· καθ’ ους η πραξις τε και η θεωρια συνεστηκασιν· η 
μεν,  αρετων  λαμπρυνομενη  τροποις·  η  δε,  θειοις  φωτιζομενη 
νοημασιν.

νβ΄. Η μεν του Σαουλ βασιλεια, της σωματικης του νομου λατρειας 
εστιν εικων· ην ο Κυριος κατηργησεν, ως μηδεν τελειωσασαν. Ουδεν 
γαρ, φησιν, ετελειωσεων ο νομος. Η δε του μεγαλου Δαβιδ βασιλεια, 
της  ευαγγελικης  εστι  λατρειας  προδιατυπωσις·  παντα  γαρ  τα  εν 
καρδια του Θεου θεληματα τελειως περιεχει.

νγ΄.  Ο Σαουλ, ο φυσικος εστι νομος·  ο κατ’ αρχας κυριευειν της 
φυσεως παρα του Κυριου λαχων. Ος επειδη παρεβη την εντολην δια 
παρακοης,  φεισαμενος  του  Αγαγ  βασιλεως  Αμαληκ·  τουτεστι  του 
σωματος· και προς τα παθη κατωλισθεν· εξωθειται της βασιλειας, ινα 
παραλαβη τον Ισραηλ ο  Δαβιδ·  τουτεστιν ο  νομος του νευματος,  ο 
γεννων την ειρηνην  την οικοδομουσαν περιφανως τω Θεω τον της 
θεωριας ναον.

νδ΄.  Σαμουηλ  υπακοη  Θεου  ερμηνευεται.  Ουκουν  εως  αν  καθ’ 
υπακοην ο λογος εν ημιν ιερατευη, καν φεισηται του Αγαγ ο Σαουλ· 
τουτεστι,  του  χοικου  φρονηματος·  αλλ’  ουν  αποκτενει  τουτον 
ζηλωσας  ο  ιερευς  Λογος,  και  πληττει  καταισχυνων  τον 
φιλαμαρτημονα νουν, ως παραβατην των θειων δικαιωματων.

νε΄.  Επαν  ο  νους  υψηλοφρονησας,  τον  κατα  παθων  αυτον 
χρισαντα της διδασκαλιας λογον, δια της (1149) προσηκουσης ερευνης 
επερωτων περι των ποιητεων και ου ποιητεων παυσαιτο, τοις παθεσι 
παντως  εξ  αγνοιας  αλισκεται·  δι’  ων  κατα  μερος  του  Θεου 
χωριζομενος, εν ταις ακουσιοις περιστασεσι προσχωρει τοις δαιμοσι, 
την  κοιλιαν  θεοποιων·  εκειθεν  ευρεσθαι  θελων  των  πιεζοντων 
παρακλησιν.  Και  πειθετω  σε  Σαουλ,  εν  πασι  συμβουλον  μη 
λαμβανων  τον  Σαμουηλ,  εξ  αναγκης  προς  ειδωλολατριαν 
μεταστρεφομενος, και την Εγγαστριμυθον ως δη τινα Θεον επερωταν 
ανεχομενος.

νστ΄.  Ο  τον  αρτον  ευχομενος  λαβειν  τον  επιουσιον,  ου  παντως 
ολον  δεχεται  καθως  αυτος  ο  αρτος  εστιν·  αλλα  καθως  αυτος  ο 
δεχομενος δυναται.  Πασι μεν γαρ εαυτον διδωσι τοις αιτουσι ο της 



ζωης αρτος ως φιλανθρωπος, ου κατα το αυτο δε πασιν· αλλα τοις μεν 
μεγαλα  δικαιοσυνης  εργα  πεποιηκοσι,  πλειονως  τοις  δε  τουτων 
ηττοσιν, ηττονως· εκαστω καθως η κατα νουν αξια δεξασθαι δυναται.

νζ΄. Ο Κυριος ποτε μεν αποδημει, ποτε δε ενδημει. Αποδημει, κατα 
την  προσωπον  προς  προσωπον  θεωριαν·  ενδημει,  κατα  την  εν 
εσοπτρω και αινιγμασι θεωριαν.

νη΄.  Τω μεν πρακτικω, ενδημει δια των αρετων ο Κυριος·  του δε 
μηδενα λογον ποιουμενου της αρετης, αποδημει. Και παλιν, τω μεν 
θεωρητικω, δια γνωσεως των οντων αληθους ενδημει· του δε ταυτης 
κατα τι παρασφαλεντος, αποδημει.

νθ΄. Αποδημει σαρκος, ο προς την γνωστικην εξιν μεταβας απο της 
πρακτικης· αρπαζομενος ως εν νεφελαις, τοις υψηλοτεροις νοημασιν, 
εις τον διαφανη της μυστικης θεωριας αερα· καθ’ ον συν Κυριω ειναι 
δυνησεται παντοτε. Εκδημει δε απο του Κυριου, ο μηπω διχα των κατ’ 
αισθησιν  ενεργειων  καθαρω  νοι  θεωρησαι  κατα  το  εφικτον  τα 
νοηματα δυναμενος,  και  τον  περι  του Κυριου  λογον απλουν χωρις 
αινιγματων μη χωρων.

ξ΄. Ο του Θεου Λογος, ου μονον καθοτι σεσαρκωται λεγεται σαρξ· 
αλλα καθοτι Θεος Λογος απλως νοουμενος εν αρχη προς τον Θεον 
και Πατερα, και σαφεις και γυμνους τους της αληθειας περι των ολων 
εχων τυπους,  ου  περιεχει  παραβολας και  αινιγματα·  ουδε  ιστοριας 
δεομενας αλληγοριας· επαν δε ανθρωποις επιδημηση μη δυναμενοις 
γυμνω τω νοι γυμνοις προσβαλλειν νοητοις· απο των αυτοις συνηθων 
διαλεγομενος, δια της των ιστοριων και αινιγματων και παραβολων 
και  σκοτεινων  λογων  ποικιλιας  (1152)  συντιθεμενος,  γινεται  σαρξ. 
Κατα  γαρ  την  πρωτην  προσβολην,  ου  γυμνω  προσβαλλει  Λογω  ο 
ημετερος  νους·  αλλα Λογω σεσαρκωμενω·  δηλαδη τη ποικιλια  των 
λεξεων·  Λογω  μεν  οντι,  τη  φυσει·  σαρκι  δε  τη  οψει·  ωστε  τους 
πολλους, σαρκα και ου Λογον οραν δοκειν καν ει κατα αληθειαν εστι 
Λογος.  Ου γαρ οπερ δοκει  τοις  πολλοις,  τουτο της Γραφης εστιν  ο 
νους,  αλλ’  ετερον  παρα το  δοκουν.  Ο γαρ Λογος,  δι’  εκαστου  των 
αναγεγραμμενων ρηματων γινεται σαρξ.

ξα΄. Η απαρχη της προς ευσεβειαν μαθητειας των ανθρωπων, ως 
προς σαρκα γινεσθαι πεφυκε. Γραμματι γαρ, αλλ’ ου πνευματι κατα 
την  πρωτην  εις  θεοσεβειαν  προσβολην  ομιλουμεν.  Κατα  μερος  δε 
προσβαινοντες  τω  πνευματι  κατα  το  παχυ  των  ρηματων  τοις 
λεπτοτεροις θεωρημασιν αποξεοντες, εν καθαρω καθαρως τω Χριστω 



γινομεθα κατα το δυνατον ανθρωποις· εις το δυνασθαι λεγειν κατα 
τον Αποστολον·  Ει  και  εγνωκαμεν  κατα σαρκα Χριστον,  αλλα νυν 
ουκετι  γινωσκομεν·  δια την απλην δηλονοτι  προς τον Λογον χωρις 
των επ’ αυτω καλυμματων του νοος προσβολην· απο του σαρκα τον 
Λογον γινωσκειν, εις την, ως Μονογενους παρα Πατρος αυτου δοξαν 
προκοψαντες.

ξβ΄. Ο την εν Χριστω ζησας ζωην, την τε του νομου και της φυσεως 
υπερεβη δικαιοσυνην· οπερ ο θειος ενδεικνυμενος Αποστολος φησιν· 
Εν γαρ Χριστω Ιησου, ουτε περιτομη εστιν, ουτε ακροβυστια. Δια μεν 
της  περιτομης,  την  νομικην  δικαιοσυνην  δηλωσας·  δια  δε  της 
ακροβυστιας, την φυσικην ισονομιαν αινιξαμενος.

ξγ΄.  Οι  μεν,  δι’  υδατος  αναγεννωνται  και  πνευματος·  οι  δε,  εν 
πνευματι αγιω και πυρι το βαπτισμα δεχονται. Τα τεσσαρα δε ταυτα, 
το υδωρ τε φημι, και το πνευμα, και το πυρ, και το πνευμα αγιον,το εν 
και το αυτο Πνευμα νοω του Θεου. Τοις μεν γαρ υδωρ εστι το Πνευμα 
το  αγιον,  ως  ρυπτικον των εκτος περι  το σωμα μολυσμων·  τοις  δε 
πνευμα μονον, ως ενεργητικον των κατ’ αρετην αγαθων· τοις δε πυρ, 
ως καθαρτικον των εντος κατα το βαθος περι ψυχην κηλιδων· τοις δε 
κατα  τον  μεγαν  Δανιηλ,  πνευμα  αγιον,  ως  σοφιας  και  γνωσεως 
χορηγον.  Εκ  γαρ  της  διαφορου  περι  το  υποκειμενον  ενεργειας, 
διαφορους λαμβανει το εν και αυτο Πνευμα τας προσηγοριας.

ξδ΄.  Ο νομος το Σαββατον δεδωκεν,  Ινα, φησιν, αναπαυσηται το 
υποζυγιον σου και ο παις σου. Αμφοτερα δε ταυτα δι’ αινιγματων το 
σωμα  δηλουσι.  Του  γαρ  πρακτικου  νοος  υποζυγιον  εστι  το  σωμα, 
αχθοφορειν  βια  τοις  τροποις  των  αρετων  κατα  την  πραξιν 
αναγκαζομενον.  Του  δε  θεωρητικου  παις,  ως  ηδη  λογισθεν 
θεωρημασι,  και  λογικως  ταις  γνωστικαις  επιταγαις  του  νοος 
υπηρετουμενον.  (1153)  Αμφοτεροις  δε  Σαββατον  εστι,  των  αυτοις 
ενεργουμενων  κατα  τε  πραξιν  και  θεωριαν  καλων,  το  περας,  την 
προσφορον εκαστω παρεχον αναπαυσιν.

ξε΄.  Ο  την  αρετην  μετα  της  πρεπουσης  γνωσεως  εξανυων, 
υποζυγιον εχει το σωμα, λογω ελαυνων προς την των καθηκοντων 
ενεργειαν·  παιδα δε,  τον επ’ αρετη κατα την πραξιν τροπον· ηγουν 
αυτον τον καθ’ ον η αρετη πεφυκε γινεσθαι τροπον· ωσπερ αργυριω 
τοις  διακριτικοις  ωνηθεντα λογισμοις.  Σαββατον  δε,  η  κατ’  αρετην 
απαθης  και  ειρηναια  της  τε  ψυχης  και  του  σωματος  καταστασις, 
ηγουν αναλλοιωτος εξις.



ξστ΄. Ο του Θεου λογος, τοις μεν ετι περι τα σωματικα της αρετης 
ειδη  το  πλεον  εχουσι  της  φροντιδος,  αχυρον  γινεται  και  χορτος· 
διατρεφων  αυτων  το  παθητικον  της  ψυχης  μερος,  προς  την  των 
αρετων υπηρεσιαν·  τοις ανηγμενοις δε τη θεωρια της αληθους των 
θειων  κατανοησεως,  εστιν  αρτος  διατρεφων  αυτων  της  ψυχης  το 
νοερον  προς  θεοειδη  τελειοτητα.  Διο  τους  πατριαρχας  ευρισκομεν 
επισιτιζομενους εν τη οδω, και εαυτοις αρτους, και τοις ονοις αυτων 
χορτασματα.  Και  ο  εν  τοις  Κριταις  δε  Λευιτης,  τω  εν  Γαβαα 
ξεναγησαντι  αυτον  πρεσβυτη  φησιν·  Εισι  και  ημιν  αρτοι,  και  τοις 
ονοις  ημων αχυρα·  και  ουκ εστιν υστερημα τοις  παισι  σου,  παντος 
τινος.

ξζ΄. Ο του Θεου Λογος και δροσος λεγεται και εστιν· και υδωρ και 
πηγη και ποταμος, ως γεγραπται· κατα την υποκειμενικην δηλονοτι 
των δεχομενων δυναμιν, ταυτα και ων και γινομενος. Τοις μεν γαρ 
εστι  δροσος,  ως  της  εξωθεν  επικειμενης  αυτοις  περι  το  σωμα  των 
παθων πυρωσεως τε και ενεργειας, σβεστικος. Τοις δε το βαθος τω ιω 
της  κακιας  φρυσσομενοις  [Fr.  et  guidm  Regii  φυσσωμενοις],  εστιν 
υδωρ· ου μονον ως δι’ αντιπαθειας του αντικειμενου φθαρτικος, αλλα 
και  ως  μεταδοτικος  ζωτικης  προς  το  ευ  ειναι  δυναμεως.  Πηγη  δε, 
αενναως  εχουσιν  αναβλυζουσαν  την  εξιν  της  θεωριας,  ως  σοφιας 
χορηγος. Ποταμος δε, τοις την ευσεβη και (1156) ορθην και σωτηριον 
ποταμηδον  προχεουσι  διδασκαλιαν  ως  ανθρωπους,  και  κτηνη  και 
θηρια  και  φυτα δαψιλως ποτιζων·  ινα και  ανθρωποι  θεωθωσι,  τοις 
των λεγομενων υψωθεντες νοημασι· και οι κτηνωθεντες τοις παθεσι, 
δια  της  ακριβους  των  κατ’  αρετην  τροπων  αποδειξεως 
ανθρωπισθεντες,  την  φυσικην  επαναλαβωσι  λογιοτητα·  και  οι 
θηριωθεντες  ταις  πονηραις  εξεσι  και  κακοπραγιαις,  δια  της 
προσηνους  τε  και  ευαφους  παραινεσεως τιθασσευθεντες,  προς  την 
της  φυσεως  επανελθωσιν  ημεροτητα·  και  οι  φυτων  δικην 
αναισθητουντες των αγαθων, δια της εις βαθος του λογου διαβασεως 
απαλυθεντες, λαβωσιν αισθησιν προς καρπογονιαν, και δυναμιν την 
αυτους διατρεφουσαν, του λογου ποιοτητα. 

ξη΄.  Οδος  εστιν  ο  του  Θεου  Λογος,  τοις  καλως  κατα  την 
πρακτικην,και  ευτονως  το  της  αρετης  τρεχουσι  σταδιον·  και  μητε 
δεξια  δια  κενοδοξιας,  μητε  αριστερα  δια  της  προς  τα  παθη  ροπης 
εκκλινουσιν,  ευθυνων κατα Θεον τα διαβηματα·  οπερ  εις  τελος μη 
φυλαξας  Ασα  ο  βασιλευες  Ιουδα,  λεγεται  περι  το  γηρας  αυτου 



πεπονηκεναι  τους  ποδας·  ως  περι  τον  δρομον  του  κατα Θεον  βιου 
ασθενησας.

ξθ΄.  Θυρα  λεγεται  του  Θεου  Λογος,  ως  τους  καλως  πασαν 
διηνυκοτας  την  οδον  των  αρετων  κατα  τον  αμεπτον  δρομον  της 
πραξεως, προς γνωσιν εισαγων· και ως φως, δεικνυς τους πολυφαεις 
της σοφιας θησαυρους. Ο αυτος γαρ και οδος εστι και θυρα και κλεις 
και βασιλεια· οδος μεν, ως οδηγος· κλεις δε, ως ανοιγων τοις αξιοις 
των θειων και ανοιγομενος· θυρα δε, ως εισαγωγευς· βασιλεια δε, ως 
κληρονομουμενος, και κατα μεθεξιν εν πασι γινομενος.

ο΄. Φως ο Κυριος λεγεται, και ζωη και αναστασις και αληθεια. Φως 
μεν και ως λαμπροτης, ψυχων, και ως αγνοιας σκοτους διωκτης· και 
ως φωτιζων τον νουν προς κατανοησιν των απορρητων· και δεικνυς, 
τα μονοις θεατα τοις καθαροις μυστηρια· ζωη δε, ως την πρεπουσαν 
ψυχαις  αγαπωσαις  τον Κυριον εν  τοις  θειοις  παρεχομενος κινησιν· 
αναστασις δε,  ως της νεκρας των υλικων προσπαθειας εγειρων τον 
νουν, φθορας παντοιας καθαρον και νεκροτητος· αληθεια δε, ως εξιν 
των αγαθων τοις αξιοις δωρουμενος ατρεπτον.

οα΄.  Ο μεν του Θεου,  και Πατρος Θεος Λογος,  εκαστη μυστικως 
ενυπαρχει  των  οικειων  εντολων·  ο  δε  Θεος  και  Πατηρ,  ολος  εστιν 
αχωριστος εν ολω τω οικειω Λογω φυσικως. Ο τοινυν δεχομενος θειαν 
εντολην και ποιων αυτην, τον εν αυτη του Θεου δεχεται Λογον. Ο δε 
τον Λογον δια των εντολων δεξαμενος, δι’ αυτου τον εν αυτω φυσικως 
οντα  συνεδεξατο  Πατερα,  και  το  εν  αυτω  φυσικως  ον  συνεδεξατο 
Πνευμα.  (1157)  Αμην  γαρ,  φησι,  λεγω  υμιν,  ο  λαμβανων  ον  τινα 
πεμψω, εμε λαμβανει· ο δε εμε λαμβανων, λαμβανει τον πεμψαντα 
με.  Ο  γουν  εντολην  δεξαμενος  και  ποιησας  αυτην,  λαβων  εχει 
μυστικως την αγιαν Τριαδα.

οβ΄. Δοξαζει τον Θεον εν εαυτω, ουχ ο λογοις μονον γεραιρων τον 
Θεον,  αλλ’  ο  δια  τον  Θεον  υπερ  αρετης  τα  των  πονων  υπομενων 
παθηματα· και αντιδοξαζεται παρα Θεου, την εν τω Θεω δοξαν, οιον 
αρετης επαθλον κατα μεθεξιν την της απαθειας κομιζομενος χαριν. 
Πας γαρ ο δοξαζων τον Θεον εν εαυτω δια των κατα την πρακτικην 
υπερ  αρετης  παθηματων,  και  αυτος  εν  τω Θεω  δοξαζεται,  δια  της 
κατα την θεωριαν απαθους των θειων ελλαμψεως. Φησι γαρ ο Κυριος 
επι το παθος ερχομενος· Νυν εδοξασθη ο Υιος του ανθρωπου, και ο 
Θεος  εδοξασθη εν  αυτω.  Ει  ο  Θεος εδοξασθη εν  αυτω,  και  ο  Θεος 
δοξασει αυτον εν εαυτω· και ευθυς δοξασει αυτον. Ως εντευθεν ειναι 



δηλον,  οτι  τοις  υπερ  αρετης  παθημασιν,  επακολουθουσι  τα  θεια 
χαρισματα.

ογ΄.  Εως  τον  εν  τω  ρητω  της  αγιας  Γραφης  ποικιλως  δα  των 
αινιγματων σεσωματωμενον ορωμεν τον του Θεου Λογον, ουπω τον 
ασωματον  και  απλουν  και  ενιαιον  και  μονον,  ως  εν  ασωματω και 
απλω και ενιαιω και μονω Υιω νοητως τεθεαμεθα Πατερα, κατα το, Ο 
εωρακως εμε εωρακε τον Πατερα. Και· Εγω εν τω Πατρι, και ο Πατηρ 
εν εμοι. Πολλης ουν χρεια της επιστημης, ωστε διαδυντας προτερον 
τα  περι  τον  Λογον  των  ρηματων  καλυμματα,  ουτω  γυμνω  τω  νοι 
καθαρον  αυτον  εφ’  εαυτον  εστωτα  θεασασθαι  [unus  Reg. 
τεθεασασθαι] τον Λογον, τον εν εαυτω σαφως ως εφικτον ανθρωποις 
τον  Πατερα  δεικνυντα.  Διοπερ  αναγκη  τον  ευσεβως  τον  Θεον 
επιζητουντα, μηδενι κρατεισθαι ρητω, ινα μη αντι Θεου, τα περι Θεον 
λαθη λαβων· τουτεστιν, αντι του Λογου τα ρητα στεργων επισφαλως 
της Γραφης, του Λογου διαφυγοντος τον νουν εκ των περιβληματων 
κρατειν δοκουντα τον ασωματον Λογον· κατα γε την Αιγυπτιαν, την 
μη  του  Ιωσηφ,  αλλα  των  αυτου  επιλαβομενην  ιματιων·  και  τους 
παλαιους  ανθρωπους,  οι  μονη  τη  ευπρεπεια  των  ορωμενων 
εναπομειναντες, ελαθον τη κτισει λατρευοντες παρα τον κτισαντα.

οδ΄. Ο της αγιας Γραφης λογος, κατα μερος τοις (1160) υψηλοτεροις 
νοημασι  την  των  επ’  αυτω  σωματικως  διαπεπλασμενων  ρητων 
εκδυσαμενος συνθεσιν, ως εν φωνη αυρας λεπτης υπαρχων δεικνυται 
τω διορατικωτερω, νοι· τω δια την ακραν απολειψιν των κατα φυσιν 
ενεργειων, αισθησιν μονου δυνηθεντι λαβειν, της τον Λογον ποσως 
μηνυουσης  απλοτητος,  κατα  τον  μεγα  Ηλιαν  τον  εν  τω  σπηλαιω 
Χωρηβ ταυτης αξιωθεντα της οψεως. Χωρηβ γαρ ερμηνευεται νεωμα 
[unus Reg. νοημα], οπερ εστιν η εν τω καινω πνευματι της χαριτος εξις 
των αρετων. Το δε σπηλαιον, η της σοφιας εστι κατα νουν κρυφιοτης· 
εν η ο γενομενος, της υπερ αισθησιν μυστικως αισθησεται γνωσεως, 
εν η λεγεται τυγχανειν ο Θεος. Πας ουν κατα τον μεγαν Ηλιαν ζητων 
αληθως  τον  Θεον,  ου  μονον  εν  Χωρηβ  γενησεται·  τουτεστιν,  ως 
πρακτικος  εν  τη  εξει  των αρετων·  αλλα και  εν  τω σπηλαιω τω εν 
Χωρηβ· τουτεστιν, ως θεωρητικος εν τη κρυφιοτητι της σοφιας τη εν 
μονη τυγχανουση τη εξει των αρετων.

οε΄.  Οταν ο νους τας επικειμενας αυτω πολλας περι  των οντων 
εκτιναξηται  δοξας,  τοτε  σαφης  αυτω  της  αληθειας  ο  λογος 
αναφαινεται, διδους αυτω της οντως γνωσεως τας υποθηκας, και τας 



πρωην  επ’  αυτω  προληψεις  ωσει  λεπιδας  των  οπτικων  δυναμεων 
απωθουμενος,  κατα τον  θεσπεσιον  και  μεγαν Αποστολον  Παυλον. 
Λεπιδες γαρ εισιν, ως αληθως, επικειμεναι τω διορατικω της ψυχης, 
και  απειργουσαι  την  προς  τον  ακραιφνη  της  αληθειας  λογον, 
διαβασιν, αι τε προς το ρητον μονον της Γραφης υποληψεις, και των 
ορωμενων αι κατ’ αισθησιν προσπαθεις θεωριαι.

οστ΄. Ο μεν θειος Αποστολος Παυλος, την του Λογου γνωσιν, εκ 
μερους εφη γινωσκειν. Ο δε μεγας ευαγγελιστης Ιωαννης τεθεασθαι 
λεγει  την αυτου δοξαν.  Εθεασαμεθα γαρ,  φησιν,  την δοξαν αυτου, 
δοξαν ως Μονογενους παρα Πατρος, πληρης χαριτος και αληθειας. 
Και μηποτε ο μεν αγιος Παυλος την ως Θεου Λογου γνωσιν εκ μερους 
εφη  γινωσκειν.  Εκ  γαρ  των ενεργειων,  ποσως  μονον  γινωσκεται.Η 
γαρ επ’  αυτω κατ’  ουσιαν τε  και  υποστασιν  γνωσις,  ομοιως πασιν 
εγγελοις  τε  και  ανθρωποις,  καθεστηκεν  αβατος,  κατ’  ουδεν  ουδενι 
γινωσκομενη· Ο δε αγιος Ιωαννης, τελειον ως εν ανθρωποις, τον της 
ενανθρωπησεως  του  Λογου  μυηθεις  λογον,  την  ως  σαρκα  Λογον 
δοξαν εφη τεθεασθαι· τουτεστι, τον λογον, ηγουν τον σκοπον, καθ’ ον 
ο Θεος γεγονεν ανθρωπος,  πληρη χαριτος εθεασατο, και αληθειας. 
Ου  γαρ  καθ’  ο  κατ’  ουσιαν  Θεος,  και  τω  Θεω  Πατρι  ομοουσιος  ο 
Μονογενης κεχαριτωται, αλλα καθ’ ο φυσει κατ’ οικονομιαν γεγονεν, 
ανθρωπος και ημιν ομοουσιος, δι’ ημας κεχαριτωται τους χρηζοντας 
χαριτος· και εκ του πληρωματος αυτου διαπαντος κατα πασαν ημων 
προκοπην  την  αναλογουσαν  δεχομενους  χαριν.  Ωστε  ο  τον  λογον 
(1161) τελειον εν εαυτω φυλαξας, αβεβηλον του δι’ ημας σαρκωθεντος 
Θεου Λογου, την πληρη χαριτος και αληθειας κομισεται δοξαν, του δι’ 
ημας  εαυτον  καθ’  ημας  δοξασαντος  τε  και  αγιασαντος  κατα  την 
αυτου παρουσιαν. Οταν γαρ, φησιν, εκεινος φανερωθη, ομοιοι αυτω 
εσομεθα.

οζ΄. Εως η ψυχη, την απο δυναμεως εις δυναμιν, και απο δοξης εις 
δοξαν  ποιειται  μεταβασιν·  τουτεστι,  την  απο  αρετης  εις  αρετην 
μειζονα  προκοπην,  και  την  απο  γνωσεως  εις  γνωσιν  υψηλοτεραν 
αναβασιν,  ουκ  επαυσατο  παροικουσα,  κατα  το  ειρημενον.  Πολλα 
παρωκησεν η ψυχη μου. Πολυ γαρ εστι το διαστημα, και το πληθος 
των  οφειλουσων  παρ’  αυτης  διαβαθηναι  γνωσεων,  μεχρις  ου 
διελευσεται εν τοπω σκηνης θαυμαστης, εως του οικου του Θεου· εν 
φωνη  αγαλλιασεως  και  εξομολογησεως,  ηχου  εορταζοντος·  αει 
φωναις, φωνην,νοεραις, νοεραν προστιθεισα τη προκοπη των θειων 



θεωρηματων, μετα της κατα νουν επι τοις θεωρηθεισιν αγαλλιασεως, 
ηγουν  χαρας,  και  της  αναλογουσης  ευχαριστιας.  Τοιαυτας  γαρ 
εορταζουσι  παντες,  οι  το  Πνευμα  της  χαριτος  ειληφοτες,  εν  ταις 
καρδιαις αυτων κραζων· Αββα, ο Πατηρ.

οη΄. Ο της θαυμαστης σκηνης τοπος, και απαθης εστι και απημων 
εξις  των  αρετων·  καθ’  ην  ο  του  Θεου  γινομενος  Λογος,  διαφοροις 
αρετων καλλεσι κατακοσμει καθαπερ σκηνην την ψυχην. Ο δε οικος 
του Θεου, η εκ πολλων και διαφορων συγκειμενη θεωρηματων γνωσις 
εστι·  καθ’  ην  ενδημων  τη  ψυχη  ο  Θεος,  του  της  σοφιας  κρατηρος 
εμπιμπλησιν.Η δε φωνη της αγαλλιασεως εστι, το επι τω πλουτω των 
αρετων της ψυχης σκιρτημα. Η δε της εξομολογησεως, η επι τη δοξη 
της  κατα  την  σοφιαν  ευωχιας  εστιν  ευχαριστια.  Ο  δε  ηχος,  η  εξ 
αμφοιν,  αγαλλιασεως  φημι  και  εξομολογησεως,  κατα  συγκρασιν 
γινομενη διηνεκης μυστικη δοξολογια.

οθ΄.  Ο  γενναιως  καταπαλαισας  τα  παθη του σωματος,  και  τοις 
ακαθαρτοις  πνευμασιν  ικανως  πολεμησας,  και  της  εαυτου  κατα 
ψυχην  χωρας  εξελασας  αυτων  τα  νοηματα·  καρδιαν  ευχεσθω 
καθαραν  αυτω  δοθηναι,  και  πνευμα  ευθες  εν  τοις  εγκατοις 
εγκαινισθηναι·  τουτεστι,  τελειως  των  μεν  φαυλων  κενωθηναι 
λογισμων,  των δε  θειων εννοιων πληρωθηναι  δια  της  χαριτος·  ινα 
γενηται κοσμος Θεου νοητως λαμπρος τε και μεγας, εξ ηθικων και 
φυσικων και θεολογικων συνεστως θεωρηματων.

π΄.  Ο  την  καρδιαν  καθαραν  εργασαμενος,  ου  μονον  των 
υποβεβηκοτων και μετα Θεον γνωσεται τους λογους, αλλα και αυτω 
ποσως  μετα την  των ολων διαβασιν,  ενορα·  οπερ  εστιν  ακροτατον 
τελος των αγαθων· εν η γενομενος ο Θεος, αξιοι τα ιδια γραμματα δια 
του πνευματος εγχαραττειν,  καθαπερ τισι  (1164)  πλαξι  Μωσαικαις· 
τοσουτον, οσον εαυτην δια πραξεως επιδεδωκε και θεωριας, κατα την 
το, Αυξανου, μυστικως κελευουσαν εντολην.

πα΄.  Καρδια  καθαρα  ταχα  εκεινη  λεγεται,η  μηδεμιαν  εχουσα 
φυσικην καθ’ οιονδηποτε τροπον, προς οτιουν κινησιν· εν η καθαπερ 
πτυχιω καλως λειανθεντι δια την ακραν απλοτητα γινομενος ο Θεος, 
τους ιδιους νομους εγγραφει.
πβ΄.  Καρδια  εστι  καθαρα,  η  πανταπασιν  ανειδεοντω  Θεω  και 
αμορφωτον παραστησασα την μνημην· και μονοις τοις αυτου ετοιμον 
ενσημανθηναι τυποις, δι’ ων εμφανης πεφυκε γινεσθαι.



πγ΄. Ο του Χριστου νους, ον λαμβανουσιν οι αγιοι, κατα τον φαμενον· 
Ημεις δε νουν Χριστου εχομεν, ου κατα στερησιν της εν ημιν νοερας 
δυναμεως επιγινεται· ουδε ως συμπληρωτικος του ημετερου νοος, ουδ’ 
ως μεταβαινων ουσιωδως καθ’ υποστασιν εις τον ημετερον νουν· αλλ’ 
ως τη οικεια ποιοτητι την του ημετερου νοος λαμπρυνων δυναμιν, και 
προς  την  αυτην  αυτω  φερων  ενεργειαν.  Νουν  γαρ  εχειν  Χριστου 
εγωγε φημι, τον κατ’ αυτον νοουντα, και δια παντων αυτον νοουντα.
πδ΄. Σωμα Χριστου ειναι λεγομεθα, κατα το, Ημεις δε σωμα Χριστου 
εσμεν, και μελη εκ μερους· ου κατα στερησιν των ημετερων σωματων, 
εκεινου το σωμα γινομενοι· ουδ’ αυ παλιν εκεινου καθ’ υποστασιν εις 
ημας  μεταβαινοντος,  η  μεληδον  διατεμνομενου·  αλλα  τω  καθ’ 
ομοιοτητα  της  του  Κυριου  σαρκος,  την  φθοραν  αποσειεσθαι  της 
αμαρτιας.  Ως γαρ ο Χριστος κατα φυσιν σαρκι τε και  ψυχη καθ’  ο 
νοειται ανθρωπος αναμαρτητος ην, ουτω και ημεις οι πεπιστευκοτες 
αυτω,  και  δια  Πνευματος  αυτον  ενδυσαμενοι,  κατα  προαιρεσιν  εν 
αυτω χωρις αμαρτιας ειναι δυναμεθα.
πε΄.  Εισι  παρα  τη  Γραφη  και  χρονικοι  αιωνες  και  αλλων  αιωνων 
συντελειαν περιεχοντες,  κατα το,  Νυνι  δε  απαξ επι  συντελεια  των 
αιωνων,  και  τα εξης.  Και  ετεροι  παλιν χρονικης ελευθεροι  φυσεως 
αιωνες, μετα τον ενεστωτα τουτον χρονον, αιωνα, τον επι συντελεια 
των αιωνων, κατα το, Ινα ενδειξηται εν τοις αιωσι τοις επερχομενοις 
τον  υπερβαλλοντα  πλουτον,  και  τα  εξης.  Ευρισκομεν  δε  παρα  τη 
γραφη  και  πληθος  αιωνων,  παρελθοντων  τε  και  ενεστωτων  και 
μελλοντων· και αιωνας αιωνων ειναι τινας αιωνας, και αιωνος αιωνα, 
και χρονους αιωνιους, και γενεας συνημμενας αιωσι. Και ινα μη νυν, 
τι μεν δια των χρονικων αιωνων, τι δε δια των αιωνιων χρονων και 
(1165)  γενεων  βουλεται  δηλουν  ο  λογος,  λεγοντες·  τινες  δε  παλιν 
απλως οι αιωνες των αιωνων, τις τε ο απλους αιων, και ο αιων του 
αιωνος, πολυν παρα την υποθεσιν εκτεινωμεν λογον, τα περι τουτων 
τοις  φιλομαθεσι  σκοπειν  εασαντες,  προς  τον  σκοπον  δι’  ον  ταυτα 
προηγαγομεν, επανελθωμεν.
πστ΄. Οιδαμεν τι κατα την Γραφην υπεραιωνιον· οπερ οτι μεν εστιν, 
εσημανε· τι δε τουτο εστιν, ουκ ωνομασε, κατα το, Κυριος βασιλευων 
τον αιωνα, και επ’ αιωνα και ετι. Ουκουν εστι τι πραγμα υπερ αιωνας, 
η ακραιφνης του Θεου βασιλεια.  Ου γαρ δη θεμις ειπειν ηρχθαι,  η 
φθανεσθαι υπο αιωνων η χρονων την του Θεου βασιλειαν. Ταυτην δε 
πιστευομεν ειναι των σωζομενων κληρονομιαν, και μονην, και τοπον, 



καθως ο αληθης παραδιδωσι λογος· ως τελος των δι’ εφεσεως προς το 
εσχατον ορεκτον κινουμενων· εν ω γινομενοι, πασης της οποιασουν 
δεχονται  παυλαν κινησεως·  ως μηκετι  χρονου τινος οντος αυτων η 
αιωνος του διαβαθηναι οφειλοντος, οια δη μετα παντα καταντησασιν 
εις  τον  Θεον·  τον  προ  παντων  οντα  των  αιωνων,  και  ον  φθανειν 
αιωνων φυσις ου πεφυκεν.
πζ΄. Εφ’ οσον χρονον τις εστιν εν τη ζωη ταυτη, καν τελειος εστι κατα 
την ενθαδε καταστασιν, και πραξει και θεωρια, την εκ μερους εχει και 
γνωσιν  και  προφητειαν  και  αρραβωνα Πνευματος  αγιου·  αλλ’  ουκ 
αυτο το πληρωμα· ελευσομενος ποτε μετα την των αιωνων περαιωσιν 
εις  την  τελειαν  ληξιν,  την  προσωπον  προς  προσωπον  τοις  αξιοις 
δεικνυσαν αυτην εφ’ εαυτης εστωσαν την αληθειαν· ως μηκετι εκ του 
πληρωματος μερος εχειν,  αλλ’  αυτο το πληρωμα της χαριτος κατα 
μεθεξιν ολον κομιζεσθαι.  Καταντησεσθαι γαρ,  φησιν ο Αποστολος, 
παντας  (δηλονοτι  τους  σωζομενους)  εις  ανδρα  τελειον,  εις  μετρον 
ηλικιας  του  πληρωματος  του  Χριστου·  εν  ω  εισιν  οι  θησαυροι  της 
σοφιας  και  της  γνωσεως  αποκρυφοι·  ης  φαινομενης,  το  εκ  μερους 
καταργηθησεται.
πη΄. Ζητουσι τινες, πως εσται των αξιουμενων της εν τη βασιλεια του 
Θεου  τελειοτητος  η  καταστασιν·  ποτερον  κατα  προκοπην  και 
μεταβασιν, η κατα την εν στασει ταυτοτητα· πως τε τα σωματα και 
τας ψυχας ειναι  χρεων υπολαμβανειν.  Προς δη τουτο στοχαστικως 
ερει  τις,  οτι  καθαπερ  επι  της  σωματικης  ζωης  διττος  εστιν  ο  της 
τροφης  λογος·  ο  μεν  προς  αυξησιν,  ο  δε  προς  συντηρησιν  των 
τρεφομενων· μεχρις ου φθασωμεν το τελειον της σωματικης ηλικιας, 
τρεφομεθα προς αυξησιν·  επειδαν δε το σωμα στη της εις  μεγεθος 
επιδοσεως,  ουκετι  τρεφεται  προς  αυξησιν,  αλλα  προς  συντηρησιν. 
Ουτως και  επι  της  ψυχης  διττος  ο  της  τροφης  λογος.Τρεφεται  γαρ 
προκοπτουσα  ταις  αρεταις  και  (1168)  τοις  θεωρημασι,  μεχρις  ου 
διαβασα  τα  οντα  παντα  φθαση  το  μετρον  της  ηλικιας  του 
πληρωματος του Χριστου· εν ω γινομενη, πασης της προς επιδοσιν τε 
και αυξησιν δια των μεσων ισταται προκοπης· αμεσως τρεφομενη το 
υπερ νοησιν· και δια τουτο τυχον υπερ αυξησιν· της αφθαρτου τροφης 
ειδος, προς συντηρησιν της δοθεισης αυτη θεοειδους τελειοτητος, και 
εκφανσιν των της τροφης εκεινης απειρων αγλαιων, καθ’ ην το αει ευ 
ωσαυτως ειναι ενδημησαν αυτη δεχομενη, γινεται θεος της μεθεξει 
της θεικης χαριτος, πασων των κατα νουν και αισθησιν ενεργειων, 



αυτη  τε  παυσαμενη,  και  εαυτη  τας  του  σωματος  συναπαυσασα 
φυσικας ενεργειας, συνθεωθεντος αυτη κατα την αναλογουσαν αυτω 
μεθεξιν της θεωσεως. Ωστε μονον τον Θεον δια τε της ψυχης και του 
σωματος φαινεσθαι, νικηθεντων αυτων τη υπερβολη της δοξης, των 
φυσικων γνωρισματων.
πθ΄. Ζητουσι τινες των φιλομαθων, κατα ποιον εσται τροπον η των 
αιωνιων μονων τε και επαγγελιων διαφορα· ποτερον καθ’ υποστασιν 
τοπικην,  η  κατ’  επινοιαν  της  ιδιαζουσης  καθ’  εκαστην  μορφην 
πνευματικης  ποιοτητος  τε  και  ποσοτητος.  Και  τοις  μεν  δοκει  το 
πρωτον· τοις δε, το δευτερον· ο δε γνους, τι το, Η βασιλεια του Θεου 
εντος υμων εστι, και τι το, Πολλαι μοναι παρα τω Πατρι, του δευτερου 
μαλλον γενησεται.
τεσσ΄ ανοικ.΄. Ζητουσι τινες, ποιαν διαφοραν εχει προς την του Θεου 
βασιλειαν  η  των  ουρανων  βασιλεια·  ποτερον  καθ’  υποστασιν 
διαφερουσιν  αλληλων,  η  κατ’  επινοιαν.  Προς  ους  ρητεον,  οτι 
διαφερουσι  μεν·  ου  καθ’  υποστασιν  δε.  Μια  γαρ  καθ’  υποστασιν 
αμφω· αλλα κατ’ επινοιαν· η μεν γαρ βασιλεια των ουρανων, της των 
οντων ακραιφνους κατα τους εαυτων λογους εν τω Θεω προαιωνιου 
γνωσεως εστι καταληψις· η δε του Θεου βασιλεια, των προσοντων τω 
Θεω φυσικως αγαθων κατα χαριν εστι μεταδοσις· και η μεν κατα το 
τελος των οντων, η δε κατ’ επινοιαν μετα το τελος των οντων εστι.
τεσσ. ανοικ. α΄. Το, Ηγγικεν η βασιλεια των ουρανων, ουκ εστιν, ως 
οιμαι, χρονικης συστολης· Ου γαρ ερχεται μετα παρατηρησεως· ουτε 
ερουσιν· Ιδους ωδε, ιδου εκει· αλλα της προς αυτων των αξιων (1169) 
αυτης κατα διαθεσιν σχεσεως εστιν· Η γαρ βασιλεια του Θεου, φησιν, 
εντος υμων εστιν.
τεσσ. ανοικ. β΄. Η του Θεου και Πατρος βασιλεια, δυναμει μεν εν πασι 
εστιν  τοις  πιστευουσιν·  ενεργεια  δε  εν  τοις  αποθεμενοις  διολου 
διαθεσεως πασαν την κατα φυσιν ψυχης τε και σωματος ζωην, και 
μονην κτησαμενοις την του πνευματος, και δυναμενοις λεγειν· Ζω δε, 
ουκετι εγω, ζη δε εν εμοι Χριστος.
τεσσ. ανοικ. γ΄. Την βασιλειαν των ουρανων ειναι τινες λεγουσι, την 
εν ουρανοις των αξιων διαγωγην· ετεροι δε, την ομοιαν τοις αγγελοις 
των  σωζομενων  καταστασιν·  αλλοι  δε,  το  ειδος  αυτο  της  θεικης 
ωραιοτητος των φορεσαντων την εικονα του Επουρανιου. Συναδουσι 
δε τη αληθεια, κατα το εμοι δοκουν, και αι τρεις περι τουτου δοξαι. 



Πασι γαρ κατα την αναλογιαν της εν αυτοις κατα ποιον τε και ποσον 
δικαιοσυνης, η μελλουσα διδοται χαρις.
τεσσ. ανοικ. δ΄. Εως οτου κατα την πρακτικην φιλοσοφιαν, ανδρικως 
τους θειους διεξερχεται τις αγωνας· τον δια των εντολων εξελθοντα 
παρα του Πατρος εις τον κοσμον, παρ’ εαυτω κατεχει Λογον. Επειδαν 
δε των κατα την πραξιν προς τα παθη παλαισματων αφιεμενος, ως 
νικητης  παθων  και  δαιμονων  αποφανθεις,  προς  την  δια  θεωριας 
γνωστικην μετελθη φιλοσοφιαν, συγχωρει τω Λογω μυστικως αφειναι 
παλιν  τον  κοσμον,  και  πορευθηναι  προς  τον  Πατερα.  Διο  φησιν  ο 
Κυριος τοις μαθηταις, οτι Υμεις εμε πεφιληκατε, και πεπιστευκατε οτι 
εγω παρα του Θεου εξηλθον. Εξηλθον παρα του Πατρος, και εληλυθα 
εις  τον κοσμον·  παλιν αφιημι τον κοσμον,  και πορευομαι προς τον 
Πατερα·  κοσμον  ειπων  τυχον,  την  κατα  την  πραξιν  των  αρετων 
επιπονον  εργασιαν·  Πατερα  δε,  την  κατα  νουν  υπερκοσμιον  και 
παντος ελευθεραν υλικου φρονηματος καταστασιν· καθ’ ην εν ημιν ο 
του Θεου γινεται Λογος, της προς τα παθη και τους δαιμονας μαχης 
παυομενος.
τεσσ. ανοικ. ε΄. Ο δυνηθεις νεκρωσαι δια πραξεως τα μελη τα επι της 
γης, και νικησαι δια του Λογου των εντολων τον εν αυτω των παθων 
κοσμον, ουδεμιαν εξει λοιπον θλιψιν· τον κοσμον εασας ηδη, και εν 
Χριστω γεγενημενος, τω τον κοσμον νικησαντι των παθων, και πασης 
ειρηνης χορηγω. Ο γαρ την προσπαθειαν των υλικων μη αφεις,  δια 
παντος  θλιψιν  εξει·  τοις  κατα  φυσιν  αλλοιουμενοις  την  γνωμην 
συναλλοιουμενος.  Ο  δε  γενομενος  εν  Χριστω,  κατ’  ουδενα  λογον 
αισθησεται  της  οιασουν  υλικης  μεταπτωσεως.  Διο  φησιν  ο  Κυριος· 
Ταυτα λελαληκα υμιν, ινα εν εμοι ειρηνην εχητε. Εν τω κοσμω θλιψιν 
εξετε· αλλα θαρσειτε, εγω νενικηκα τον κοσμον. Τουτεστιν, Εν εμοι 
τω Λογω της αρετης, ειρηνην εχετε· απηλλαγμενοι της των υλικων 
παθων  τε  και  πραγματων  στροβωσεως  τε  και  ταραχης·  εν  δε  τω 
κοσμω, τουτεστι εν τη προσπαθεια των υλικων, θλιψιν, δια την αυτων 
αλλεπαληλον μεταπτωσιν. (1172) Θλιψιν γαρ εχουσι αμφοτεροι, και ο 
πραττων  την  αρετην,  δια  τον  αυτη  συνημμενον  πονον·  και  ο  τον 
κοσμον αγαπων, δια την των υλικων αποτυχιαν· αλλ’ ο μεν, θλιψιν 
σωτηριον· ο δε, φθαρτικην και ολεθριον. Αμφοτερων δε εστιν ο Κυριος 
ανεσις· του μεν, καταπαυων εν εαυτω κατα την θεωριαν δι’ απαθειας 
τους πονους των αρετων· του δε, την προς τα φθειρομενα σχετικην 
προσπαθειαν δα της μετανοιας αφαιρουμενος.



τεσσ. ανοικ. στ΄.  Η εν τω τιτλω προγραφη της του Σωτηρος αιτιας, 
πρακτικης και φυσικης και θεολογικης φιλοσοφιας οντα Βασιλεα τον 
σταυρωθεντα σαφως και Κυριον εδειξε. Ρωμαιστι γαρ, και Ελληνιστι, 
και  Εβραιστι  φησιν  αναγεγραφθαι  το  λογιον.  Νοω δε,  δια  μεν  του 
Ρωμαιστι, την πρακτικην· ως της Ρωμαιων βασιλειας κατα τον Δανιηλ 
ορισθεισης  ειναι  πασων  ανδρικωτερας  των  επι  γης  βασιλειων· 
πρακτικης δε ιδιον, ειπερ τι αλλο, η ανδρεια. Δια δε του Ελληνιστι, την 
φυσικην θεωριαν· ως μαλλον του Ελληλων εθνους παρα τους λοιπους 
ανθρωπους, τη φυσικη σχολασαντος φιλοσοφια. Δια δε του Εβραιστι, 
την  θεολογικην  μυσταγωγιαν·  ως  του  εθνους  τουτου  προδηλως 
ανεκαθεν τω Θεω τους πατερας ανατεθεντος.
τεσσ. ανοικ. ζ΄. Δει μη μονον ημας ειναι παθων σωματικων φονευτας, 
αλλα και  των κατα ψυχην εμπαθων λογισμων ολετηρας,  κατα τον 
λεγοντα αγιον· Εις τας πρωιας απεκτενον παντας τους αμαρτωλους 
της  γης·  του  εξολοθρευσαι  εκ  πολεως  Κυριου  παντας  τους 
εργαζομενους την ανομιαν· τουτεστι, τα του σωματος παθη, και της 
ψυχης τους ανομουντας λογισμους.
τεσσ. ανοικ. η΄. Ο την οδον των αρετων χωρις της εφ’ εκατερα ροπης 
μετ’ ευσεβους και ορθης γνωσεως συντηρησας αλωβητον, εισεται την 
γινομενην προς αυτον του Θεου δια της απαθειας παρουσιαν. Ψαλω 
γαρ, και συνησω εν οδω αμωμω, ποτε ηξεις προς με. Ο γαρ ψαλμος 
την εναρετον πραξιν δηλοι·  η δε συνεσις,  την επ’  αρετη γνωστικην 
επιστημην· καθ’ ην της θειας αισθανεται παρουσιας, ο δι’ αγρυπνιας 
των αρετων προσδεχομενος τον Κυριον αυτου.
τεσσ.  ανοικ.  θ΄.  Ου  δει  τον  εισαγομενον  εις  ευσεβειαν,  δια  μονης 
αγεσθαι χρηστοτητος προς την πραξιν των εντολων, αλλα μην και τη 
μνημη  των  θειων  δικαιωματων,  δι’  αποτομιας  συχνοτερον  αυτον 
αγωνισασθαι· εφ’ ω μη μονον ποθω των θειων εραν, αλλα και φοβω 
της κακιας απεχεσθαι· Ελεον γαρ και κρισν ασομαι σοι, Κυριε· ινα και 
αυδη τω Θεω κατα ποθον τερπομενος, και ευτονη προς το ασμα, τω 
φοβω στομουμενος.
ρ΄. Ο δι’ αρετης και γνωσεως αρμοσαμενος το σωμα προς την ψυχην, 
(1173) γεγονε κιθαρα Θεου και αυλος και ναος. Κιθαρα μεν, ως καλως 
φυλαξας  την  των  αρετων  αρμονιαν·  αυλος  δε,  ως  δια  των  θειων 
θεωρηματων εισδεχομενος την του Πνευματος εμπνευσιν· ναος δε, ως 
δια την κατα νουν καθαροτητα, του Λογου γεγονως κατοικητηριον.



ΑΝΕΠΙΓΡΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Ουχ ως επιτυγχανοντων τινων των προς επιδειξιν εφιεμενων, ο 

λογος,  αλλ’  ως  παντως  αποτυγχανοντων.  Δια  δε  του,  Εν  τινι  των 
ομορων ποιειτω, και τα εξης, σημαινει, το μη επιγινεσθαι τινι γνωσιν 
την αληθη,  ει  μη δια  πονων σωματικων,  ηγουν,  δι’  εγκρατειας  και 
αγαπης, δι’ ων η καθαρσις τη ψυχη· Μακαριοι γαρ, φησιν, οι καθαροι 
την καρδιαν, οτι αυτοι τον Θεον οψονται.

β΄. Τουτοις μαλιστα ελεγχομεθα, την φιλαργυριαν νοσουντες, και 
μαμωνα καταθυοντες.

γ΄. Και ταυτα κατα των Εικονομαχων αντικρυς. Ορα δε οτι γνωσις 
η ενταυθα λεγεται μερικη· η δε του Θεου σοφια, ολη εν τω κοσμω εστι, 
καθ’ ο Θεολογος φησιν· Εν τω κοσμω γαρ ην, και κοσμος δι’ αυτου 
εγενετο.

δ΄. Ετι και ημων εκαστος τοις αισθητοις προσκειμενος εξ αγνοιας, 
τον  Καισαρα  βασιλεα  επιγραφεται·  και  τω  Πιλατω,  τη  αισθησει, 
προδιδωσι τον Λογον εις θανατον. Παντως δε μετα Καισαρος και τω 
Ηρωδη  υποκεινται,  ο  κατ’  ενεργειαν  αμαρτανων,  και  εν  εξει 
γενομενος του κακου. Ιουδαιος εστι την αρετην προδιδους τη εξει της 
κακιας υποχειριον· και την μεν του Θεου βασιλειαν αρνουμενος, του 
διαβολου δε τη τυραννιδι προσκειμενος.

ε΄. Οτι εκ της του Θεου αγνοιας, η φιλαυτια και το γαστριμαργον· 
δι’ α την σαρκα και τον κοσμον ευθυς ηγαπησαμεν· και ει μη τουτων 
εξω γενωμεθα δια της προς Θεον αγαπης, της εις τον πλησιον δια της 
φυλακης των εντολων ενεργουμενης,  αλλως ατρεπτοι μενειν εν τω 
καλω ου δυναμεθα.

στ΄.  Παροικοι  παντες  οι  αγιοι,  ως  εν  εσοπτροις  και  αινιγμασι 
βλεποντες  την  αληθειαν.  Οι  δε  Εικονομαχοι  μη  παραδεχομενοι 
κατιδειν εν εσοπτροις, πανταπασι της αληθειας αποπεπτωκασι.

ζ΄.  Ο  Θεος  εστη  εν  συναγωγη  θεων.  Και  ορα  την  δυναμιν  των 
αγγελων· και οτι ο μη πιστευων χρηναι προς την κεφαλην συνηφθαι 
τα μελη, απιστος εστι, και εντευθεν ηδη κεκριται.

η΄.  Τις  οικει  των  Χαλδαιων  την  γην·  τις  την  Χαρραν  της 
Μεσοποταμιας;  Τις  προς  την  γην  μεταγεται  την  αγαθην,  ην 
επαγγελεται δωσειν τοις αγαπωσιν αυτον ο Θεος; 

θ΄.  Fr.  Οτι  και  παλαι  προ  της  επιδημιας,  και  νυν  μετα  την 
επιδημιαν,  νοητως  εν  ημιν  ενδημει  ο  του  Θεου  Λογος,  κρυφιως 
αναφερων προς τα θειοτερα.



ι΄. (1176) Οτι και ημεις αμελουντες της θειας γνωσεως, ως εκεινοι 
προς  δουλειαν  παθων  καθελκομεθα.  Την  τελευταιαν  γαρ  Ισραηλ 
αιχμαλωσιαν, κατα Χριστου λυττησας, υπεστη.

ια΄. Οτι πας αγιος, πυρρακης εστι μετα καλλους οφθαλμων, ητοι, 
την εμπρακτον γνωσιν πλουτων.

ιβ΄. Και τοτε, και προτερον, και μεχρι σημερον ουτω γινεται. Αλλως 
γαρ  προς  τα  παθη  ο  νους  ουκ  αυτομολει,  ει  μη  του  λογου  διχα 
πραττειν τι βουλοιτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Και περι αρετης και κακιας. (1177)

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΗ.
α΄.  Εν  εστι  το  υπεραναρχον  και  υπερουσιον  αγαθον,  η  αγια 

τρισυποστατος  Μονας,  Πατηρ  και  Υιος  και  αγιον  Πνευμα·  τριων 
απειρων απειρος συμφυια τον τε του ειναι, και πως, και τι, και ποιον 
ειναι λογου ..... Πασαν γαρ, .....των νοουντων της κατα φυσιν ουδαμως 
.....εξιουσα,  και  πασης  πασων  γνωσεων  απειρως  υπερεκτεινεται 
γνωσεως.

β΄.  Το κατ’  ουσιαν κυριως ον αγαθον,  εστι  το  μητε αρχην,  μητε 
τελος, μητε αιτιαν του ειναι τινα κινησιν εχον. Το δε μη ουτως εχον, 
ουδε κυριως ον, ως αρχην και τελος και αιτιαν του ειναι, και την κατα 
το  ειναι  προς  αιτιαν κινησιν  εχον.  Το  δε  κυριως  ουκ  ον,  καν ειναι 
λεγηται,  κατα  μεθεξιν  βουλησει  του  κυριως  οντος,  και  εστι  και 
λεγεται.

γ΄. Ει Λογος προκαθηγειται της των οντων γενεσεως, ουτε ην, ουτε 
εστιν, ουτε εσται του Λογου λογος ανωτερος. Λογος δε, ουκ ανους η 
ζωης  αμοιρος·  αλλ’  εννους και  ζων,  ως γεννωτα Νουν εχων (1180) 
ουσιωδως  υφεστωτα,  τον  Πατερα·  και  Ζωην  υφεστωσαν  ουσιωδως 
συνυπαρχουσαν, το Πνευμα το αγιον.

δ΄.  Εις  Θεος,  ενος  Υιου  γεννητωρ,  Πατηρ,  και  Πνευματος  ενος 
αγιου πηγη· μονας ασυγχυτος, και Τριας αδιαιρετος· Νους αναρχος, 
μονου μονος ουσιωδως αναρχου Λογου Γεννητωρ· και μονης αιδιου 
Ζωης, ηγουν Πνευματος αγιου, πηγη.

ε΄. Εις Θεος, οτι μια Θεοτης. Μονας αναρχος, και υπερουσιος, και 
αμερης και αδιαιρετος· η αυτη μονας και Τριας, και τα εξης. 



στ΄.  Ει  πασα  μετοχη  των  μετεχοντων  προεπινοειται·  παντων 
δηλαδη σαφως υπερκειται των οντων ασυγκριτως κατα παντα τροπον 
η των οντων αιτια, κατα φυσιν προυπαρχουσα τε και προεπινοουμενη 
των  οντων·  ουχ  ως  ουσια  συμβεβηκοτων·  επει  συνθετον 
αποδειχθησεται  το  Θειον,  εις  συμπληρωσιν  εχον  της  οικειας 
υπαρξεως την των οντων υποστασιν· αλλ’ ως ουσιας, το υπερουσιον. 
Ει  γαρ  αι  μεν  τεχναι,  των  εξ  αυτων  εφευρον  τα  σχηματα,  η  δε 
καθολου φυσις, τα ειδη των υπ’ αυτην, πολλω μαλλον ο Θεος τας των 
οντων ουσιας εκ μη οντων υπεστησεν, ως υπερουσιος, και ετι μαλλον 
της  καθ’  υπερουσιοτητα  θεσεως,  απειρως  εξηρημενος·  ο  και  τας 
τεχνας  συζευξας  προς  εξευρεσιν  σχηματων  τας  επιστημας,  και  τη 
φυσει δους την απεργαστικην των ειδων ενεργειαν, και αυτο το ειναι 
των ουσιων, οπερ εστιν υποστησαμενος.

ζ΄. Ο τοις ουσι μη κατ’ ουσιαν υπαρχων μεθεκτος, κατ’ αλλον δε 
τροπον  μετεχεσθαι  τοις  δυναμενοις  βουλομενος,  του  κατ’  ουσιαν 
κρυφιου παντελως ουκ εξισταται· οποτε και αυτος ο τροπος, καθ’ ον 
θελων  μετεχεται,  μενει  διηνεκως  τοις  πασιν  ανεκφαντος.  Ουκουν, 
ωσπερ ο  Θεος  θελων μετεχεται,  καθ’  ον  αυτος  οιδε  τροπον·  (1181) 
ουτω και  θελων  υπεστησε  τα  μετεχοντα,  καθ’  ον  αυτος  επισταται 
λογον, δι’  υπερβαλλουσαν αγαθοτητος δυναμιν. Ουκουν το θελησει 
του  πεποιηκοτος  γενομενον,  ουκ  αν  ειη  ποτε  θελησαντι  αυτο 
γενεσθαι, συναιδιον. 

η΄. Ο του Θεου Λογος εφαπαξ κατα σαρκα γεννηθεις, αει γενναται 
θελων  κατα  πνευμα  δια  φιλανθρωπιαν  τοις  θελουσι·  και  γινεται 
βρεφος,  εαυτον εν  εκεινοις  διαπλαττων ταις  αρεταις·  και  τοσουτον 
φαινομενος,  οσον  χωρειν  επισταται  τον  δεχομενον·  ου  φθονω 
σμικρυνων  του  οικειου  μεγεθους  την  εκφανσιν,  αλλα  μετρω 
σταθμιζων  των  οραν  ποθουντων  την  δυναμιν.  Ουτως  αει  και 
φαινομενος ο του Θεου Λογος τοις τροποις των μετοχων, αει διαμενει 
κατα την υπερβολην του μυστηριου, τοις πασιν αθεατος. Οθεν σοφως 
του μυστηριου την δυναμιν διασκοπησας ο θειος Αποστολος, φησιν· 
Ιησους Χριστος, χθες και σημερον, ο αυτος και εις τους αιωνας· ειδως 
αει καινον το μυστηριον, και μηδεποτε περιληψει νοος παλαιουμενον.

θ΄.  Γενναται  Χριστος ο  Θεος,  προσληψει  σαρκος ψυχην εχουσης 
νοεραν γενομενος ανθρωπος· ο παρασχομενος τοις ουσιν εκ μη οντων 
την γενεσιν· ον Παρθενος υπερφυως τεκουσα, παρελυσεν ουδεν της 
παρθενιας  τεκμηριον.  Ως  γαρ  αυτος  ανθρωπος  γεγονεν,  ουκ 



αλλοιωσας την φυσιν, ουδ’ αμειψας την δυναμιν· ουτω την τεκουσαν 
και μητερα ποιει, και παρθενον διατηρει, θαυματι θαυμα κατα ταυτο 
διερμηνευων αμα, και θατερω κρυπτων το ετερον. Επειδη δι’ εαυτον ο 
Θεος αει  κατ’  ουσιαν υπαρχει  μυστηριον,  τοσουτον εαυτον εξαγων 
της  φυσικης  κρυφιοτητος,  οσον  ταυτην  πλεον  δια  της  εκφανσεως 
κρυφιωτεραν εργαζεσθαι· και τοσουτον παλιν μητερα την τεκουσαν 
παρθενον ποιουμενος, οσον την κυησιν αλυτον της παρθενιας δεσμον 
απεργαζεσθαι [unus Reg. απεργαζεσθαι]. 

ι΄. Καινοτομουνται φυσεις, και Θεος ανθρωπος γινεται· ου μονον η 
θεια και σταθερα και ακινητος, κινουμενη προς την κινουμενην και 
αστατον,  ινα  στηση  του  φερεσθαι·  ουδε  μονον  η  ανθρωπινη  διχα 
σπορας υπερ φυσιν  γεωργουσα σαρκα τω Λογω τελεσφορουμενην, 
ινα  στη  του  φερεσθαι·  αλλα  και  αστηρ  εξ  ανατολων  εν  ημερα 
φαινομενος,  και τους μαγους οδηγων εις  τον τοπον της του Λογου 
σαρκωσεως, ινα δειξη μυστικως νικωντα την αισθησιν, τον εν νομω 
και προφηταις λογον, και οδηγουντα τα εθνη προς το μεγιστον φως 
της επιγνωσεως. Προς γαρ επιγνωσιν του σαρκωθεντος Λογου σαφως 
ο  νομικος  τε  και  προφητικος  λογος,  καθαπερ  αστηρ  ευσεβως 
κατανοουμενος, οδηγει τους κατα προθεσιν τη δυναμει κεκλημενους 
της χαριτος.

ια΄. Επειδη θελων εγω, την θειαν εντολην παρεβην ο ανθρωπος, 
και  το  στερρον  μου  της  φυσεως,  θεοτητος  ελπιδι  δελεασας  προς 
ηδονην κατεσυρεν ο διαβολος, (1184) δι’  ης υποστησας τον θανατον 
ημβρυνετο τρυφων την φθοραν της φυσεως· δια τουτο γινεται τελειος 
ανθρωπος ο Θεος, μηδεν παραμειψας της φυσεως, πλην της αμαρτιας· 
επει μηδε της φυσεως ην· ινα σαρκος προβληματι δελεασας, ερεθιση 
τον  απληστον  δρακοντα  περιχανοντα  την  σαρκα  καταπιειν, 
γενησομενην αυτω μεν δηλητηριον, τη δυναμει της εν αυτη θεοτητος 
παντελως  αυτον  διαφθειρουσαν·  τη  δε  φυσει  των  ανθρωπων 
αλεξητηριον, προς την εξ αρχης χαριν δυναμει της εν αυτη θεοτητος 
ανακαλουμενην. Ως γαρ αυτος τον ιον αυτου τηςκακιας τω ξυλω της 
γνωσεως  εγχεας  την γευσαμενην  διεφθειρε  φυσιν,  ουτω και  αυτος 
εμφαγειν  βουληθεις  της  σαρκος  του  Δεσποτου,  τη  δυναμει  της  εν 
αυτη θεοτητος διεφθαρη.

ιβ΄.  Το  μεγα  της  θειας  ενανθρωπησεως  μυστηριον,  αει  μενει 
μυστηριον·  ου  μονον  οτι  συμμετρως  τη  δυναμει  των  υπ’  αυτου 
σωζομενων  εκφαινομενον,  εχει  μειζον  του  εκφανθεντος  το  μηπω 



ορωμενον,  αλλ’  οτι  και  το  αυτο  το  φανεν,  ετι  μενει  παμπαν 
αποκρυφον, ουδενι λογω καθως εστι γινωσκομενον. Και μη τω δοξη 
παραδοξον  το  λεγομενον.  Ο  γαρ  Θεος  υπερουσιος  ων,  και 
υπερουσιοτητος  απασης  υπερανεστηκως,  εις  ουσιαν  ελθειν 
βουληθεις,  υπερουσιως  ουσιωθη.  Διο  και  υπερ  ανθρωπων,  ως 
φιλανθρωπος, εκ της ανθρωπων ουσιας αληθως ανθρωπος γεγονως, 
τον  του  πως  ανθρωπος  γεγονε  τροπον,  μενει  δια  παντος  εχων 
ανεκφαντον· υπερ ανθρωπον γαρ γεγονεν ανθρωπος.

ιγ΄. Σκοπησωμεν πιστως το μυστηριον της θειας ενανθρωπησεως, 
και  μονον  δοξασωμεν  απεριεργως  τον  τουτο  γενεσθαι  δι’  ημας 
ευδοκησαντα. Τις γαρ δυναμει θαρρων λογικης αποδειξεως, εξειπειν 
δυναται, πως Θεου Λογου γινεται συλληψις· πως γενεσις σαρκος ανευ 
σπορας·  πως γεννησις  ανευ φθορας·  πως μητηρ,  η  και  μετα τοκον 
διαμεινασα παρθενος· πως ο υπερτελης, καθ’ ηλικιαν προεκοπτε· πως 
ο  καθαρος,  εβαπτιζετο·  πως  διετρεφεν,  ο  πεινων·  πως  ο  κοπιων, 
εχαριζετο δυναμιν·  πως ο πασχων, εδιδου ιαματα·  πως ο θνησκων, 
εζωοποιει· και ινα το πρωτον τελευταιον ειπω, πως Θεος ανθρωπος 
γινεται· και το δη πλεον μυστηριωδεστερον, πως ουσιωδως εν σαρκι 
καθ’ υποστασιν ο Λογος, ο κατ’ ουσιαν υποστατικως ολος υπαρχων εν 
τω  Πατρι;  Πως  ο  αυτος,  και  ολος  εστι  Θεος  κατα φυσιν,  και  ολος 
γεγονε  κατα  φυσιν  ανθρωπος,  μηδεμιαν  φυσιν  ηρνημενος 
πανταπασι,  μητε  την  θειαν,  καθ’  ην  υπαρχει  Θεος,  μητε  την 
ημετεραν, καθ’ ην γεγονεν ανθρωπος;  Ταυτα πιστις μονη χωρει  τα 
μυστηρια,  των  υπερ  νουν  και  λογου  υπαρχουσα  πραγματων 
υποστασις.

(1185)  ιδ΄.  Ο  Αδαμ  παρακουσας,  εξ  ηδονης  αρχεσθαι  την  της 
φυσεως εδιδαξε γενεσιν· Ο Κυριος ταυτην εξοικιζων της φυσεως, την 
εκ σπορας ου προσηκατο συλληψιν. Η γυνη παραβασα την εντολην, 
εξ  οδυνης αρχεσθαι  την της φυσεως κατεδειξε  γεννησιν·  Ο Κυριος 
ταυτης αποτινασσων της φυσεως, γεννηθεις, φθοραν υπομειναι την 
τεκουσαν ου συνεχωρησεν· ιν’ ομου την τε εκουσιον ηδονην, και την 
δι’ αυτην ακουσιον οδυνην, εξελη της φυσεως, ων ουκ ην δημιουργος, 
αναιρετης  γενομενος·  και  διδαξη  μυστικως  κατα  γνωμην,  αλλης 
απαρχεσθαι  ζωης,  εξ  οδυνης  μεν  τυχον  αρχομενης  και  πονων, 
ληγουσης δε παντως εις  ηδονην θειαν και  ευφροσυνην απεραντον. 
Δια τουτο γινεται ανθρωπος, και γενναται ως ανθρωπος, ο ποιησας 
τον  ανθρωπον,  ινα  σωση  τον  ανθρωπον,  και  παθη  παθεσιν 



ιασαμενος, παθος αυτος υπαρχων αποδειχθη των ημετερων παθων, 
υπερφυως  ταις  εαυτου  κατα  σαρκα  στερησεσι,  τας  ημων 
φιλανθρωπως κατα πνευμα εξεις ανανεουμενος.

ιε΄. Ο τω θειω ποθω νικησας την προς το σωμα της ψυχης διαθεσιν, 
απεριγραφος  γεγονε,  καν  εστιν  εν  σωματι.  Ο  γαρ  ελκων  την  του 
ποθουντος εφεσιν Θεος, παντων ασυγκριτως εστιν υψηλοτερος, ουκ 
εων  τον  ποθουντα  τινι  των  μετα  Θεον  προσηλωσαι  την  εφεσιν. 
Ποθησωμεν ουν τον Θεον καθ’ ολην ημων την της φυσεως δυναμιν, 
και πασι τοις σωματικοις την προαιρεσιν ακρατητον ποιησωμεθα, και 
παντων  των  οντων  αισθητων  τε  και  νοητων  υπερανω  τη  διαθεσει 
γενωμεθα, και ουδεν κατα την γνωμην προς το συνειναι Θεω τω κατα 
φυσιν  απεριγραφω,  παντελως  υπο  της  φυσικης  περιγραφης 
ζημιωθησωμεθα.

ιστ΄. Αγων εστι φθονου και αρετης, η των αγιων δυσπαθεια· του 
μεν, οπως κρατηση φιλονεικουντος· της δε, οπως αηττητος διαμεινη, 
παντα φερουσης· και του μεν, οπως ευοδωση κακια αγωνιζομενου, δια 
της  των  κατορθουντων  κολασεως·  της  δε,  οπως  κατασχη  τους 
αγαθους καν ταις συμφοραις το πλεον εχοντας. 

(1188) ιζ΄. Αρετης αθλον εστι, το τοις πονοις εναγωνιζεσθαι· νικης 
επαθλον φερουσης τοις υπομενουσι, της ψυχης την απαθειαν, καθ’ ην 
δι’ αγαπης ενουμενη Θεω, σωματος και κοσμου τη διαθεσει χωριζεται. 
Ψυχης γαρ ρωσις εστι τοις υπομενουσιν, ο του σωματος αικισμος.

ιη΄. Ηδονης απατη κλαπεντες το απαρχης, τον θανατον της οντως 
ζωης προεκριναμεν. Ταυτης ουν τον φονευτην ευχαριστως ενεγκωμεν 
πονον  του  σωματος,  οπως  του  ταυτης  θανατου  εαυτω 
συναφανισαντος τον δι’ αυτην γενομενον θανατον, απολαβωμεν ημιν 
επανατρεχουσαν την ηδονη πραθεισαν ζωην, μικροις πονοις σαρκος 
αγαρασθεισαν.

ιθ΄. Ει σαρκος ευπαθουσης, ο της αμαρτιας ειωθε πιαινεσθαι τονος, 
δηλον οτι ταυτης δυσπαθουσης, ο της αρετης ανηβαν εικοτως πεφυκε. 
Γενναιως  ουν  ενεγκωμεν  της  σαρκος  την  δυσπαθειαν,  των  κατα 
ψυχην  ουσαν  ρυπτικην  μολυσμων,  και  της  μελλουσης  δοξης 
προξενον.  Ουκ  αξια  γαρ  τα  παθηματα  του  νυν  καιρου,  προς  την 
μελλουσαν δοξαν ημιν αποκαλυπτεσθαι.

κ΄.  Ουτε  σωμα  θεραπευοντες  ιατροι,  εν  και  το  αυτο  πασιν 
προσφερουσι  φαρμακον,  ουτε  Θεος  ψυχων  ιατρευων  νοσηματα,  εν 
μονον  θεραπειας  οιδε  τροπον  πασαις  αρμοδιον·  αλλ’  εκαστη  τον 



προσφορον  απονειμας,  τας  ιασεις  εργαζεται.  Ευχαριστησωμεν  ουν 
θεραπευομενοι,  καν  εχη  βασανον  το  γινομενον·  το  γαρ  τελος, 
μακαριον.

κα΄. Ουδεν ουτω ψυχης ελεγχει διαθεσιν, ως σαρκος δυσπαθουσης 
επαναστηματα·  οις,  εαν  μεν  υπενδω,  Θεου  πλεον  στεργουσα  την 
σαρκα φανησεται· εαν δε τοις τουτων διαμεινη τιναγμασιν ασειστος, 
σαρκος πλεον αρετην τιμωσα δειχθησεται·  δι’  ης  τον Θεον ενοικον 
υποδεξεται,  τον δι’  αυτην παθειν καθ’ ημας ανασχομενον, βοωντα, 
καθαπερ παλαι τοις μαθηταις· Θαρσειτε, εγω νενικηκα τον κοσμον.

κβ΄.  Ει  παντες  παιδειας  οι  αγιοι  γεγονασι  μετοχοι,  και  ημεις 
ευχαριστησωμεν  συν  αυτοις  παιδευομενοι,  ινα  της  αυτης  μετοχοι 
γενεσθαι δοξης αξιωθωμεν. Ον γαρ αγαπα Κυριος, παιδευει· μαστιγοι 
δε παντα υιον, ον παραδεχεται.

κγ΄.  Ο  μεν  Αδαμ  την  πλευραν  ηδονην  προτεινουσαν 
παραδεξαμενος,  εξω  του  παραδεισου  ποιει  το  ανθρωπινον·  ο  δε 
Κυριος πονω ταυτην δια της λογχης ανασχισθεις, τον ληστην εσω του 
παραδεισου  εποιησεν.  Αγαπησωμεν  τοινυν  τον  πονον  της  σαρκος· 
μισησωμεν δε ταυτης την ηδονην· ο μεν γαρ εισαγει και τοις αγαθοις 
αποκαθιστησιν· η δε εξαγει και των αγαθων αποδιιστησιν.

κδ΄.  Ει  Θεος πασχει  σαρκι,  γενομενος ανθρωπος τις  πασχων ου 
γεγηθε Θεον εχων του παθους συμμετοχον; (1189) ω το συμπασχειν, 
βασιλειας  προξενον  γινεται.  Αληθης  γαρ  ο  ειπων·  Ειπερ 
συμπασχομεν, ινα και συνδοξασθωμεν.

κε΄. Ει παντως πονησαι δει, δια την εμφυρεισαν τη φυσει δια του 
προπατορος  ηδονην,  γενναιως  τους  προσκαιρους  καρτερησωμεν 
πονους,  της  τε  ηδονης  το  κεντρον  ημιν  αμβλυνοντας,  και  των  δι’ 
αυτης ημας αιωνιων ελευθερουντας κολασεων.

κστ΄. Παντων των αγαθων τελος εστιν η αγαπη, ως προς Θεον το 
των  αγαθων  ακροτατον,  και  παντος  αιτιον  αγαθου,  τους  εν  αυτη 
περιπατουντας αγουσα και προσαγουσα και συναγουσα, ως πιστη και 
αδιαπτωτος και μενουσα. Η πιστις γαρ,  βασις εστι των μετ’  αυτην, 
ελπιδος λεγω και αγαπης, βεβαιως το αληθες υφεστωσα. Η δε ελπις, 
των ακρων εστιν ισχυς,  αγαπης λεγω και πιστεως,  το πιστον τε δι’ 
εαυτης  και  το  εραστον  αμφοιν  υποφαινουσα,  και  προς  αυτο  τον 
δρομον δι’  εαυτης  ποιεισθαι  διδασκουσα.  Η δε  αγαπη,  τουτων εστι 
συμπληρωσις,  το  εσχατον  ορεκτον  ολον  ολη  περιπτυσσομενη,  και 
ταυταις  της  επ’  αυτο  κινησεως  στασιν  παρεχομενη,  του  πιστευειν 



ειναι,  και  ελπιζειν  παρεσεσθαι,  το  απολαυειν  παροντος  δι’  εαυτης 
αντεισαγουσα.

κζ΄. Εργον της αγαπης τελειοτατον, και της κατ’ αυτην ενεργειας 
περας,  δι’  αντιδοσεως  σχετικης  των  κατ’  αυτην  συνημμενων, 
αλληλοις εμπρεπειν τα ιδιωματα, και τας κλησεις παρασκευαζειν· και 
θεον μεν τον ανθρωπον ποιειν, ανθρωπον δε τον Θεον χρηματιζειν 
και φαινεσθαι, δια την μιαν και απαραλλακτον αμφοτερων κατα το 
θελημα βουλησιν τε και κινησιν.

κη΄. Ει κατ’ εικονα Θεου παντως ημεις γενωμεθα εαυτων και του 
Θεου· μαλλον δε, μονου και ολου Θεου, και ολοι μηδεν επιγειον εν 
ημιν αυτοις φεροντες, ινα Θεω πλησιασωμεν, και θεοι γενωμεθα, εκ 
Θεου το θεοι ειναι λαβοντες. Ουτω γαρ τιμαται τα θεια δωρηματα, και 
η της θειας ειρηνης φιλοφρονειται παρουσια.

κθ΄.  Μεγα  αγαθον  η  αγαπη,  και  των  αγαθων  το  πρωτον  και 
εξαιρετον αγαθον, ως Θεον και ανθρωπους δι’ εαυτης περι τον αυτην 
εχοντα  συναπτουσαν  (1192)  και  ως  ανθρωπον  τον  ποιητην  των 
ανθρωπων φανηναι παρασκευαζουσα, δια την του θεουμενου προς 
τον Θεον κατα το αγαθον ως εφικτον ανθρωπω απαραλλαξιαν· ην 
ενεργειν  υπολαμβανω  το,  Αγαπησαι  Κυριον  τον  Θεον  εξ  ολης 
καρδιας, και ψυχης και δυναμεως· και τον πλησιον ως εαυτον.

λ΄. Ιστεον, ως δολω κακουργως μεμηχανημενω δια φιλαυτιας, καθ’ 
ηδονης  προσβολην απατησας ημας ο  διαβολος,  Θεου και  αλληλων 
κατα γνωμην διεστησε, το ευθες διαστρεψας, και την φυσιν κατα τον 
τροπον  τουτον  μερισας,  και  κατατεμων  εις  πολλας  δοξας  και 
φαντασιας.

λα΄. Τρια εστι τα μεγιστα και αρχεκακα, και πασης απλως ειπειν, 
κακιας γεννητικα· αγνοια, φημι, και φιλαυτια και τυραννις· αλληλων 
εξηρτημενα  και  δι’  αλληλων  συνισταμενα.  Εκ  γαρ  της  περι  Θεου 
αγνοιας, η φιλαυτια· εκ δε ταυτης, η προς το συγγενες τυραννις εστι. 
Και ουδεις αντερει  λογος,  μη ουχι τω κατα παραχρησιν τροπω των 
οικειων δυναμεων, λογου τε και επιθυμιας και θυμου, ταυτας εν ημιν 
τον πονηρον υποστησασθαι.

λβ΄. Δεον, λογω μεν, αντι της αγνοιας, προς τον Θεον δια γνωσεως 
κατα  ζητησιν  μονωτατον  κινεισθαι·  δι’  επιθυμιας  δε,  του  της 
φιλαυτιας  παθους  καθαρας,  κατα  ποθον  προς  τον  Θεον  μονον 
ελαυνεσθαι· και τω θυμω τυραννιδος κεχωρισμενω, προς το του Θεου 
μονου τυχειν αγωνιζεσθαι, και την εκ τουτων και δι’ ην ταυτα θειαν 



και  μακαριαν  αγαπην  δημιουργησαι,  τω  Θεω  συναπτουσαν  τε  και 
θεον αποφαινουσαν τον φιλοθεον.

λγ΄. Της φιλαυτιας ως αρχης, καθως ειπον, και μητρος των κακων 
αποτιλεισης, παντα τα εξ αυτης τε και μετ’ αυτην, συναποτιλλεσθαι 
ειωθεν επειδη ταυτης μη ουσης,  ουδε ουδαμως το παραπαν κακιας 
ειδος η ιχνος υφιστασθαι δυναται.

λδ΄. Δεον εστιν, εαυτων και αλληλων τοσουτον αντεχεσθαι, οσον 
αυτος δι’ αυτου ο Χριστος προλαβων απεδειξατο, υπερ ημων παθειν 
ανασχομενος.

λε΄.  Δια  την  αγαπην  οι  αγιοι  παντες  προς  την  αμαρτιαν 
αντικατεστησαν, της παρουσης ζωης ουδενα λογον ποιησαμενοι· και 
τους πολυειδεις του θανατου τροπους υπεστησαν, ινα προς εαυτους 
απο  του  κοσμου  και  τον  Θεον  συναχθωσι,  και  τα  της  φυσεως  εφ’ 
εαυτων ενωσωσι ρηγματα. Αυτη γαρ εστιν η αληθης και αμωμητος 
των πιστων θεοσοφια· ης τελος, το αγαθον εστι και η αληθεια· ειπερ 
αγαθον το φιλανθρωπον, και αληθες το κατα πιστιν φιλοθεον, τα της 
αγαπης  γνωρισματα·  ως  Θεω  και  αλληλοις  τους  ανθρωπους 
συναπτουσα,  και  δια  τουτο των αγαθων την διαμονην αδιαπτωτον 
εχουσα.

λστ΄. (1193) Ενεργεια και αποδειξις της προς Θεον τελειας αγαπης 
εστιν, η γνησια δι’ ευνοιας εκουσιου προς τον πλησιον διαθεσις. Ο γαρ 
μη αγαπων τον αδελφον αυτου, ον εωρακε, φησιν ο θειος Ιωαννης, 
τον Θεον ον ουχ εωρακεν, ου δυναται αγαπαν.

λζ΄. Η της αληθειας οδος, η αγαπη εστιν, ην εαυτον ονομασας ο 
του Θεου Λογος, τους εν αυτη οδευοντας, τω Θεω και Πατρι καθαρους 
παντοιων γενομενους παριστησιν.

λη΄. Αυτη εστιν η θυρα, δι’ ης ο εισερχομενος, εις τα Αγια γινεται 
των  αγιων,  και  του  απροσιτου  καλλους  της  αγιας  και  βασιλικης 
Τριαδος καθισταται αξιος θεατης γενεσθαι.

λθ΄.  Φοβερον οντως και  πασης κατακρισεως υπερεκεινα,  το  την 
δοθεισαν  ημιν  παρα  Θεου  κατα  δωρεαν  του  αγιου  Πνευματος 
εκουσιως νεκρωσαι ζωην, δια της προς τα φθειρομενα αγαπης·  και 
ισασι  παντως  τουτον  τον  φοβον,  οι  την  αληθειαν  της  φιλαυτιας 
προτιμαν μελετησαντες.

μ΄. Χρησωμεθα εις δεον τη ειρηνη, και την προς τον κοσμον, και 
τον  κοσμοκρατορα  κακως  ημιν  ενυπαρξασαν  αθητησαντες  φιλιαν, 
τον  δια  των  παθων  προς  τον  Θεον  συνισταμενον,  καν  οψε  ποτε 



καταλυσωμεν πολεμον· και σπονδας αλυτους της προς αυτον ειρηνης 
ποιησαντες, εν τη καταργησει του σωματος της αμαρτιας, της προς 
αυτον εχθρας παυσωμεθα.

μα΄. Αδυνατον εστιν ημας φιλιωθηναι Θεω, δια των παθων προς 
αυτον στασιαζοντας, και τω πονηρω τυραννω και φονευτη των ψυχων 
διαβολω δια κακιας δασμοφορειν ανεχομενους, μη προτερον διολου 
πολεμωθεντας τω πονηρω. Μεχρι γαρ τοτε του Θεου καθεστηκαμεν 
εχθροι  και  πολεμιοι,  καν  πιστων  προσηγοριαν  ημιν  αυτοις 
περιπλαττωμεν, μεχρις ου παθεσιν ατιμιας δουλευειν βουλομεθα· και 
ουδεν  οφελος  ημιν  εκ  της  κατα  τον  κοσμον  ειρηνης  λοιπον 
περιγενησεται,  της  ψυχης  κακως  διακειμενης,  και  προς  τον  ιδιον 
ποιητην στασιαζουσης,  και  υπο την αυτου βασιλειαν γενεσθαι ουκ 
ανεχομενης·  ετι  μυριοις  πεπεραμενης  ωμοις  δεσποταις  εις  κακιαν 
αυτην  κατεπειγουσι,  και  την  εις  απωλειαν  φερουσαν  οδον,  της 
σωζουσης μαλλον απατηλως αιρεισθαι παρασκευαζουσιν.

μβ΄.  Εις  τουτο  ημας  πεποιηκεν  ο  Θεος,  ινα  γενωμεθα  θειας 
κοινωνοι  φυσεως,  και  της  αυτου  αιδιοτητος  μετοχοι,  και  φανωμεν 
αυτω ομοιοι κατα την εκ χαριτος θεωσιν, δι’ ην πασαν τε των οντων η 
συστασις  εστι  και  διαμονη,  και  η  των  μη  οντων  παραγωγη  και 
γενεσις.

μγ΄. Ει του Θεου ονομαζεσθαι τε και ειναι εφιεμεθα, αγωνισωμεθα 
μη  προδουναι  τοις  παθεσι  τον  Λογον,  κατα  τον  Ιουδαν·  η  μη 
αρνησασθαι,  κατα τον Πετρον.  Αρνησις γαρ εστι  του Λογου,  η του 
πραττειν  το  αγαθον  δια  φοβον  παραιτησις·  προδοσια  δε,  η  κατ’ 
ενεργειαν εμπροθετος αμαρτια, και η προς την αμαρτιαν ορμη.

μδ΄. (1195) Πασης θλιψεως τελος εστιν η χαρα· και παντος κοπου, η 
αναπαυσις· και πασης ατιμιας, η δοξα. Και απλως, παντων των υπερ 
αρετης  αλγεινων  τελος  εστι,  το  μετα  Θεου  γενεσθαι  και  ειναι 
διαπαντος,  και  της  αιωνιου  και  περας  μη  εχουσης  ανεσεως 
απολαυσαι.

με΄.  Ο  Θεος  προς  τη  φυσει,  και  γνωμη  αλληλοις  ημας  ενωσαι 
βουλομενος, και προς τουτο απαν ως αληθως ωθων το ανθρωπινον, 
τας  σωτηριους  φιλανθρωπως  ημιν  εντολας  διεχαραξε,  και  τουτου 
χαριν ελεειν και ελεεισθαι απλως ενομοθετησεν.

μστ΄.  Η των ανθρωπων φιλαυτια και συνεσις,  αλληλους και τον 
νομον,  η  απωσαμενη,  η  σοφισαμενη,  εις  πολλας  μοιρας  την  μιαν 
φυσιν  κατετεμε·  και  την  νυν  επικρατουσαν  αυτης  αναλγησιαν 



εισηγησαμενη,  αυτην  καθ’  εαυτης  την  φυσιν  δια  της  γνωσεως 
εξωπλισε  [Regii  guo  εξηπλωσε].  Δια  τοι  τουτο,  πας  οστις  σωφρονι 
λογισμω  και  φρονησεως  ευγενεια,  ταυτην  λυσαι  δεδυνηται  της 
φυσεως την ανωμαλιαν, εαυτον προ των αλλων ελεησε, την γνωμην 
κατα την φυσιν  δημιουργησας,  και  Θεω κατα την γνωμην δια  την 
φυσιν προσχωρησας, και δειξας εφ’ εαυτω, τις του κατ’ εικονα λογου ο 
τροπος,  και  πως  εαυτω  ο  Θεος  πρεποντως  κατ’  αρχας  ομοιαν  την 
ημετεραν  φυσιν,  και  της  ιδιας  αγαθοτητος  αριδηλον  απεικονισμα 
δημιουργησας, κατεστησεν αυτην εαυτη και παντα ταυτην, αμαχον, 
ειρηνικην,  αστασιαστον,  προς  τε  Θεον  και  εαυτην  δι’  αγαπης 
εσφιγμενην,  καθ’  ην  Θεου  μεν  εφετως,  αλληλων  δε  συμπαθως 
αντεχομεθα.

μζ΄. Ο φιλανθρωπος Θεος δια τουτο γεγονεν ανθρωπος, ινα την 
φυσιν  των  ανθρωπων  προς  εαυτον  συναγαγη,  και  στηση  του 
φερεσθαι κακως, προς εαυτην, μαλλον δε καθ’ εαυτης σταστιαζουσαν 
τε  και  μεμερισμενην·  και  μηδεμιαν  εχουσαν  στασιν,  δια  την  περι 
εκαστον της γνωμης ασταθμητον κινησιν.

μη΄.  Ουδεν  εστι  των  μετα  Θεον  τοις  νουν  εχουσι  τιμιωτερον, 
μαλλον  δε  τω  Θεω  προσφιλεστερον,  της  τελειας  αγαπης,  ως  τους 
διηρημενους εις εν συναγουσης, και μιαν εν τοις πολλοις η τοις πασιν, 
αστασιαστον  κατα  την  γνωμην  δημιουργησαι  (1197)  δυναμενης 
ταυτοτητα. Και γαρ ιδιον της αγαπης, των τα κατ’ αυτην ζητουντων, 
μιαν αποδειξαι την γνωμην.

μθ΄.  Ει  φυσει  το  καλον  εστιν  ενοποιητικον των διηρημενων  και 
συνεκτικον, το κακον δηλονοτι των ηνωμενων εστι διαιρετικον τε και 
φθαρτικον. Και γαρ φυσει το κακον σκεδαστον υπαρχει, και αστατον 
και πολυμορφον και διαιρετικον.

ν΄.  Παντων των κακων απαλλαγη και  συντομος προς σωτηριαν 
οδος, η αληθης του Θεου κατ’ επιγνωσιν αγαπη εστι, και η καθολου 
της  κατα ψυχην  προς  τε  το  σωμα και  τον  κοσμον  τουτον  στοργης 
εξαρνησις, καθ’ ην, της μεν ηδονης επιθυμιαν, της οδυνης δε το φοβον 
αποβαλλομενοι,  της  κακης  ελευθερουμεθα  φιλαυτιας,  προς  την 
γνωσιν  αναβιβασθεντες  του  Κτισαντος·  και  πονηρας  αγαθην 
αντιλαβοντες  νοεραν φιλαυτιαν σωματικης  κεχωρισμενην στοργης, 
ου παυομεθα λατρευοντες τω Θεω δια ταυτης της καλης φιλαυτιας, εκ 
Θεου της ψυχης αει ζητουντες την συστασιν. Αυτη γαρ εστιν αληθης 



λατρεια, και οντως θεαρεστος, η της ψυχης δια των αρετων ακριβης 
επιμελεια.

να΄. Ο σωματικης ηδονης μη εφιεμενος, και οδυνην παντελως μη 
φοβουμενος, γεγονεν απαθης. Ταυταις γαρ μετα της τεκουσης αυτας 
φιλαυτιας,  παντα  τα  δι’  αυτας  τε  και  εξ  αυτων  μετα  της 
αρχηγικωτατης των κακων αγνοιας, ομοθυμαδον συναπεκτεινε παθη, 
και ολος γεγονε του εστωτος και μενοντος και αει ωσαυτως εχοντος 
φυσει  καλου,  πανταπασιν  αυτω  συνδιαμενων  ακινητος,  και 
ανακεκαλυμμενω προσωπω την δοξαν του Θεου κατοπτριζομενος· εκ 
της εν αυτω φωτοειδους λαμπροτητος, την θειαν και απροσιτον δοξαν 
θεωμενος.

νβ΄. Την ηδονην της παρουσης ζωης και την οδυνην, οση δυναμις, 
αρνησωμεθα,  και  πασης  παθων  επινοιας  και  δαιμονιωδους 
κακουργιας  παντελως  απαλλαγησομεθα.  Δια  γαρ  την  ηδονην 
αγαπωμεν τα παθη, και δια την οδυνην φευγομεν την αρετην.

νγ΄.  Επειδη  πασα  κακια  πεφυκε  τοις  συνιστωσιν  αυτην 
συμφθειρεσθαι τροποις, ευρισκων δι’ αυτης της πειρας ο ανθρωπος, 
πασης  ηδονης  ειναι  παντως  την  οδυνην  διαδοχον,  προς  μεν  την 
ηδονην,  την  ολην  εσχεν  ορμην·  προς  δε  την  οδυνην,  την  ολην 
αποφυγην· της μεν, κατα πασαν υπεραγωνιζομενος δυναμιν· της δε, 
κατα πασιν σπουδην καταγωνιζομενος, οιομενος, οπερ αμηχανον ην, 
δια της τοιαυτης μεθοδειας, αλληλων ταυτας διαστησαι , και μονη τη 
ηδονη  (1200)  συνημμενην  την  φιλαυτιαν  εχειν  παντελως  οδυνης 
απειρατον, αγνοησας υπο του παθους, ως εοικεν, ως ουκ ενδεχεται 
ποτε χωρις οδυνης ειναι την ηδονην. Εγκεκραται γαρ τη ηδονη της 
οδυνης ο πονος, καν λανθανειν δοκη τους εχοντας, δια την κατα το 
παθος  της  ηδονης  επικρατειαν·  επειδη  δε  το  επικρατουν,  αει 
διαφαινεσθαι  πεφυκε,  καλυπτον  του  παρακειμενου  την  αισθησιν. 
Ηδονης ουν δια  την φιλαυτιαν αντιποιουμενοι,  και  οδυνην δια  την 
αυτην  αιτιαν  παλιν  φευγειν  σπουδαζοντες,  τας  αμυθητους  των 
φθοροποιων παθων επινοουμεν γενεσεις. 

νδ΄. Αγνοει τις την καθ’ ηδονην και οδυνην της αισθησεως πειραν, 
οταν τω Θεω τω οντως αγαπητω και εραστω και εφετω προσδηση, 
μαλλον δε κολληση τον νουν, της σωματικης γενομενον ελευθερον 
σχεσεως.

νε΄. Ωσπερ ου δυναται τις αλλως λατρευειν τω Θεω καθαρως, μη 
τηνψυχην αρδην εκκαθαιρων· ουτως ουτε τη κτισει λατρευειν, μη το 



σωμα  περιποιουμενος·  καθ’  ο  σωμα  την  φθοροποιον  επιτελων 
λατρειαν  ο  ανθρωπος,  και  κατ’  αυτο  γενομενος  φιλαυτος,  ηδονην 
ειχεν απαυστως και οδυνην ενεργουμενην, εσθιων αει το ξυλον της 
παρακοης, το καλου τε και κακου, κατα ταυτον μεμιγμενην κατα την 
αισθησιν  δια  της  πειρας  εχον  την  γνωσιν.  Και  ταχα  ξυλον  ειναι 
γνωστον καλου και πονηρου, την φαινομενην κτισιν ειπων τις,  ουχ 
αμαρτησει  της  αληθειας·  ηδονης  γαρ  και  οδυνης  ποιητικην  εχει 
φυσικως την μεταληψιν.

νστ΄. Ενθα λογος ου κρατει, το κατ’ αισθησιν πεφυκεν επιγινεσθαι 
κρατος, εν ω της αμαρτιας πεφυρται πως η δυναμις, προς οικτον της 
συγγενους  σαρκος  καθ’  υποστασιν,  την  ψυχην  δι’  ηδονης 
υποσυρουσα·  καθ’  ην  ως  εργον  αυτη  φυσικον  εγχειρισασα  την 
εμπαθη  και  καθηδονον  της  σαρκος  επιμελειαν,  απαγει  της  κατα 
φυσιν  ζωης,  και  πειθει  της  ανυποστατου  κακιας  γενεσθαι  ταυτην 
δημιουργον.

νζ΄. Κακια εστι ψυχης νοερας, η ληθη των κατα φυσιν καλων, ητις 
εκ της περι την σαρκα τε και κοσμον, εμπαθους επιγινεται σχεσεως, 
ην αφανιζει στρατηγων ο λογος κατ’ επιστημην πνευματικην, την τε 
του κοσμου και της σαρκος διερευνωμενος γενεσιν τε και φυσιν, και 
προς την συγγενη των νοητων χωραν την ψυχην ελαυνων· προς ην 
ουδεμιαν ο νομος της αμαρτιας ποιειται διαβασιν, ουκ εχων καθαπερ 
γεφυραν  προς  τον  νουν  διαβιβαζουσαν  αυτον  ετι  την  αισθησιν, 
διαλυθεισαν ηδη προς την ψυχην κατα την σχεσιν, και τοις αισθητοις 
εναπορριφεισαν θεαμασιν, ων διαβας την σχεσιν και την φυσιν ο νους 
παντελως ουκ αισθανεται.

νη΄. (1201) Καθαπερ ο λογος κρατων των παθων, αρετης οργανον 
ποιειται  τας  αισθησεις·  ουτω  και  τα  παθη  κρατουντα  του  λογου, 
μορφουσι τας αισθησεις προς αμαρτιαν. Και χρη νηφοντως σκοπειν τε 
και μελεταν, πως η ψυχη την καλην ποιησεται δεοντως αντιστροφην, 
τοις  δι’  ων  το  πριν  επλημμελει  χρωμενη  προς  γενεσιν  αρετων και 
υποστασιν.

νθ΄. Το αγιον Ευαγγελιον, σαρκικης μεν εισηγειται ζωης αρνησιν, 
πνευματικης δε ομολογιαν. Περι τουτων δε λεγω, των αει μεν κατα 
τον ανθρωπον, λεγω δε την ανθρωπινην εν σαρκι  κατα τον αιωνα 
τουτον  ζωην,  αποθνησκοντων,  ζωντων  δε  κατα  θεον  μονω  τω 
Πνευματι,  κατα  τον  θειον  Αποστολον  και  τους  αμφ’  αυτον,  τους 
ζωντας μεν ουδαμως ιδιαν ζωην,  ζωντα δε  τον Χριστον εν  εαυτοις 



κατα μονην εχοντας την ψυχην. Ουτως οι δια τον Θεον εν τω αιωνι 
τουτω  νεκροι  σαρκι,  κρινονται,  θλιψεις  και  βασανους  πολλας  και 
στενοχωριας εχοντες, και διωγμους, και μυρια πειρασμων ειδη μετα 
χαρας υπομενοντες.

ξ΄.  Παν  παθος  κατα  συμπλοκην  παντως  αισθητου  τινος  και 
αισθησεως, και φυσικης δυναμεως, θυμου λεγω τυχον, η επιθυμιας, η 
λογου παρατραπεντος του κατα φυσιν, συνισταται. Εαν ουν το προς 
αλληλα κατα συνθεσιν τελος, του τε αισθητου και της αισθησεως, και 
της επ’ αυτη φυσικης δυναμεως θεωρησας ο νους, δυνηθη προς τον 
οικειον  φυσει  λογον,  τουτων  εκαστον  διακρινας  επαναγαγειν,  και 
θεωρησαι καθ’ εαυτο το αισθητον, ανευ της προς αυτο της αισθησεως 
σχεσεως,  και  την  αισθησιν  διχα  της  του  αισθητου  προς  αυτην 
οικειοτητος· και την επιθυμιαν φερε ειπειν, η αλλην τινα των κατα 
φυσιν  δυναμεων χωρις  της εμπαθους επ’  αισθησει  τε  και  αισθητω 
διαθεσεως·  ως  η  του  παθους  ποια  παρασκευαζει  την  θεωριαν 
γινεσθαι  κινησις,  διεσκεδασε  και  ελεπτυνε,  κατα  τον  παλαι  του 
Ισραηλ μοσχον, του οιοδηποτε συμβαινοντος παθους την συστασιν, 
και  υπο  το  υδωρ  της  γνωσεως  εσπειρεν,  αφανισας  παντελως  και 
αυτην  των  παθων  την  ψιλην  φαντασιαν,  δια  της  προς  εαυτα  των 
αποτελουντων αυτο κατα φυσιν πραγματων αποκαταστασεως.

ξα΄.  Ο  πολλοις  πλημμελημασι  των  εκ  της  σαρκος  παθηματων 
κεκηλιδωμενος  βιος,  χιτων  εστιν  εσπιλωμενος.  Ως  εκ  τινος  γαρ 
ενδυματος της κατα τον βιον αναστροφης,  εκαστος των ανθρωπων 
διαφαινεσθαι  πεφυκεν,  ειτε  δικαιος,  ειτε  αδικος·  ο  μεν,  χιτωνα 
καθαρον εχων, τον εναρετον βιον· ο δε, πονηροις εσπιλωμενην εργοις 
την ζωην κεκτημενος. Η μαλλον, εσπιλωμενος απο της σαρκος εστι 
χιτων, η κατα συνειδησιν μορφουσα δια της μνημης των (1204) εκ της 
σαρκος πονηρων κινηματων τε και ενεργηματων την ψυχην, εξις τε 
και διαθεσις, ην ορωσα διαπαντος καθαπερ χιτωνα τινα περι εαυτην, 
δυσωδιας  πληρουται  παθων.  Ως  γαρ  απο  του  πνευματος,  δια  των 
αρετων αλληλαις κατα λογον συνυφαινομενων,  αφθαρσιας γινεται 
τη ψυχη χιτων, ον ενδυσαμενη γινεται καλη και επιδοξος· ουτω και 
απο  της  σαρκος,  των  παθων  αλληλοις  κατα  αναλογιαν 
συνυφαινομενων, γινεται τις χιτων ακαθαρτος και εσπιλωμενος,  εξ 
εαυτου δεικνυς γνωριμον την ψυχην, μορφην αλλην αυτη και εικονα 
παρα την θειαν ενθεμενος.



ξβ΄. Βεβαια πιστις εστι της προς εκθεωσιν ελπιδος τη φυσει των 
ανθρωπων,  η του Θεου ενανθρωπησις,  τοσουτον θεον ποιουσα τον 
ανθρωπον,  οσον  αυτος  γεγονεν  ανθρωπος.  Ο  γαρ  χωρις  αμαρτιας 
γενομενος ανθρωπος, δηλον οτι χωρις της εις θεοτητα μεταβολης, την 
φυσιν θεοποιησει· και τοσουτο αναβιβασει δι’ εαυτον, οσον αυτος δια 
τον ανθρωπον εαυτον κατεβιβασεν. Οπερ μυστικως διδασκων εαυτον 
ο μεγας Αποστολος, φησιν, εν τοις αιωσι τοις επερχομενοις, τον εις 
ημας  υπερβαλλοντα  πλουτον  της  του  Θεου  χρηστοτητος 
δειχθησεσθαι.

ξγ΄. Του μεν θυμου και της επιθυμιας επιστατων ο λογος, ποιει τας 
αρετας·  ο  δε  νους  τοις  λογοις  επιβαλλων,των  γεγονοτων  την 
απταιστον  συλλεγεται  γνωσιν.  Οταν  ουν  ο  λογος  μετα  την  των 
αντικειμενων αποβολην, ευρη το κατα φυσιν εραστον, και ο νους μετα 
την των γινωσκομενων διαβασιν λαβηται της υπερ ουσιαν και γνωσιν 
των οντων Αιτιας, τηνικαυτα το της θεωσεως κατα χαριν επιγινεται 
παθος,  τον  μεν  λογον  απαγον  της  φυσικης  διακρισεως,  ενθα  το 
διακρινομενον  ουκ  εστι·  τον  δε  νουν  καταπαυον  της  κατα  φυσιν 
νοησεως,  ενθα  μη  εστι  το  γινωσκομενον,  και  ποιουν  τη  κατα  την 
στασιν ταυτοτητι θεον, τον αξιουμενον της θειας μεθεξεως.

ξδ΄.  Κατιωθεισαν  την  ψυχην  τω ρυπω  της  ηδονης,  αποκαθαιρει 
πονος, και αφηλοι παντελως αυτης την σχεσιν των υλικων, της προς 
αυτα  φιλιας  την  ζημιαν  μεταμαθουσαν  [al.  μεταμαθουσης]·  δι’  ην 
αιτιαν  ο  Θεος  συγχωρει  τω  διαβολω,  κατα  κρισιν  δικαιαν  τους 
ανθρωπους βασανοις καταπιεζειν.

ξε΄. Ηδονη και λυπη, επιθυμια και φοβος, και τα τουτοις επομενα, 
τη φυσει των ανθρωπων προηγουμενως ου συνεκτισθη· επει και εις 
τον  ορον  αν  συνετελουν  της  φυσεως.  Λεγω  δη  παρα  του  (1205) 
Νυσαεως  μεγαλου  Γρηγοριου  μαθων,  οτι  δια  την  της  τελειοτητος 
εκπτωσιν,  επεισηχθη  ταυτα,  τω  αλογοτερω  μερει  προσφυεντα  της 
φυσεως·  δι’  ων, αντι της μακαριας και θειας εικονος, ευθυς αμα τη 
παραβασει,  διαφανης και  επιδηλος εν  τω ανθρωπω γεγονεν η  των 
αλογων ζωων ομοιωσις. Εδει γαρ της αξιας του λογου καλυφθεισης, 
υφ’  ων  επεσπασατο  της  αλογιας  γνωρισματων,  ενδικως  την  φυσιν 
των  ανθρωπων  κολαζεσθαι·  σοφως  εις  συναισθησιν  της  λογικης 
μεγαλονοιας ελθειν οικονομουντος του Θεου τον ανθρωπον.

ξστ΄. Καλα γινεται και τα παθη εν τοις σπουδαιοις, οπηνικα σοφως 
αυτα  των  σωματικων  αποστησαντες,  προς  την  των  ουρανιων 



μεταχειριζωμεθα κτησιν· οιον, οτε την μεν επιθυμιαν, της νοερας των 
θειων εφεσεως ορεκτικην εργασομεθα κινησιν· την ηδονην δε, της επι 
τοις  θειοις  χαρισμασι  του  νου  θελκτικης  ενεργειας  ευφροσυνην 
απημονα· το δε φοβον,  της  μελλουσης επι πλημμελημασι τιμωριας 
προφυλακτικην  επιμελειαν·  την  δε  λυπη,  διορθωτικην  επι  παροντι 
κακω  μεταμελειαν.  Και  συντομως  ειπειν,  κατα  τους  σοφους  των 
ιατρων,  σωματι  φθαρτικου  θηρος  της  εχιδνης,  την  ουσαν  η 
μελετωμενην  αφαιρουμενους  λωβησιν,  τοις  παθεσι  τουτοις  προς 
αναιρεσιν χρωμενοι παρουσης κακιας η προσδοκωμενης, και κτησιν 
και φυλακην αρετης τε και γνωσεως.

ξζ΄.  Ο  μεν  της  πρωτης  Διαθηκης  νομος,  δια  της  πρακτικης 
φιλοσοφιας,  παντος  μολυσμου  την  φυσιν  αποκαθαιρει.  Ο  δε  της 
Καινης, δια της θεωρητικης μυσταγωγιας, απο των σωματικων προς 
τα συγγενη των νοητων θεαματα, τον νουν γνωστικως αναβιβαζει.

ξη΄. Η θεια Γραφη, τους μεν εισαγομενους, και επι τα προπυλαια 
που τυγχανοντας της θειας αυλης των αρετων, φοβουμενους καλει· 
τους δε κτησαμενους συμμετρον εξιν των κατ’ αρετην λογων τε και 
τροπων,  οιδεν  ονομαζειν  προκοπτοντας·  τους  δε  κατ’  αυτην 
γνωστικως ηδη γεγενημενους της των αρετων εκφαντικης αληθειας 
την κορυφην, προσαγορευει τελειους.  Ο τοινυν την εν τοις παθεσιν 
αρχαιαν αναστροφην αποστραφεις,  και πασαν εαυτου την διαθεσιν 
δια τον φοβον εκδεδωκως τοις θειοις προσταγμασιν, ουδενος καλου 
των εισαγομενοις πρεποντων καθυστερει·  καν ουπω την εν αρεταις 
εξιν εκτησατο,  και της εν τοις τελειοις  λαλουμενοις σοφιας γεγονε 
μετοχος. Αλλ’ ουδε ο προκοπτων, των επιβεβλημενων αυτου (1208) τω 
βαθμω  καλων  τινος  υστερει·  καν  την  αυτην  ουπω  τοις  τελειοις 
υπερεχουσαν  των  θειων  εκτησατο  γνωσιν.  Οι  γαρ  τελειοι,  της 
θεωρητικης  ηδη  μυστικως  αξιωθεντες  θεολογιας,  και  πασης 
φαντασιας υλικης τον νουν καθαρον καταστησαντες, και εικονος της 
θειας  ωραιοτητος  ολην  ανελλιπως  φερουσαν  την  εκμιμησιν,  την 
θειαν αγαπης εν εαυτοις ενστερνισαμενοι φαινονται.

ξθ΄. Διττος εστιν ο φοβος· ο μεν αγνος· ο δε ουχ αγνος. Ο μεν γαρ 
επι  πλημμελημασι  κατ’  εκδοχην  κολασεως  συνισταμενος  φοβος, 
αιτιαν  εχων  της  οικειας  γενεσεως  την  αμαρτιαν,  ουχ  αγνος,  ουδε 
εσται διαπαντος, τη αμαρτια δια της μετανοιας συναφανιζομενος. Ο 
δε  διχα  της  επι  πλημμελημασι  λυπης  αει  συνεστως,  ουτος  φοβος 
αγνος, και ουκ απογενησεται ποτε· διοτιπερ ουσιωδως εμπεφυκε πως 



τω  Θεω  προς  την  κτισιν,  ποιουμενος  εκδηλον  αυτου  πασιν  την 
φυσικην  αιδεσιμοτητα,  της  υπερ  πασαν  βασιλειαν  και  δυναμιν 
υπεροχης.

ο΄. Ο μη φοβουμενος τον Θεον ως κριτην, αλλ’ αιδουμενος αυτον 
δια την υπερβαλλουσαν της απειρου δυναμεως υπεροχην,  ουκ εχει 
δικαιως υστερημα, τελειος υπαρχων εν τη αγαπη, μετ’ αιδους και της 
πρεπουσης  σεβασμιοτητος  αγαπων  τον  Θεον·  και  ουτος  εστιν  ο 
κτησαμενος τον διαμενοντα φοβον εις αιωνα αιωνος, και ουκ εστιν 
αυτω υστερημα τοπαραπαν ουδεν.

οα΄. Εκ των οντων, τον των οντων γινωσκομεν αιτιον· και εκ της 
διαφορας  των  οντων,  την  ενυποστατον  του  οντος  διδασκομεθα 
σοφιαν· και εκ της των οντων φυσικης κινησεως, την ενυποστατον του 
οντος  μανθανομεν  ζωην,  την  των  οντων  ζωοποιον  δυναμιν,  το 
Πνευμα το αγιον.

οβ΄. Το Πνευμα το αγιον ουδενος απεστι των οντων, και μαλιστα 
των λογου καθ’ οτιουν μετειληφοτων. Συνεκτικον γαρ υπαρχει  της 
εκαστου  γνωσεως,  οτι  Θεος  και  Θεου  Πνευμα,  κατα  δυναμιν 
προνοητικως  δια  παντων  χωρουν,  και  τον  εν  εκαστω  λογον  κατα 
φυσιν  ανακινουν,  και  δι’  αυτου  προς  συναισθησιν  των πλημμελως 
παρα τον θεσμον της φυσεως πεπραγμενων, αγον τον αισθανομενον· 
και την προαιρεσιν ευεικτον εχοντα, προς υποδοχην των εκ φυσεως 
ορθων  λογισμων.  Διο  και  πολλους  ευρισκομεν  και  των  αγαν 
βαρβαρων και νομαδων ανθρωπων, καλοκαγαθιας μεταποιουμενους, 
και  τους  ανεκαθεν  κρατησαντες  εν  αυτοις  θηριωδεις  αθετουντας 
νομους.

ογ΄.  (1209)  Εστι  μεν εν  πασιν απλως το Πνευμα το αγιον,  καθο 
παντων  εστι  συνεκτικον  και  προνοητικον,  και  των  φυσικων 
σπερματων ανακινητικον. Προσδιωρισμενως δε,  και εν πασι τοις εν 
νομω, καθοτι της των εντολων εστιν υπεοδεικτικον παραβασεως, και 
της  κατα  Χριστον  προαγορευθεισης  επαγγελιας,  φωτιστικον·  εν  δε 
πασι τοις κατα Χριστον προς τοις ειρημενοις, και ως υιοθετικον. Ως δε 
σοφιας ποιητικον, εν ουδενι των ειρημενων εστιν απλως, πλην των 
συνιεντων, και εαυτους δια της ενθεου πολιτειας αξιους ποιησαμενων 
της αυτου θεωτικης ενοικησεως. Πας γαρ μη ποιων τα θεια θεληματα, 
καν  πιστος  η,  ασυνετον  εχει  την  καρδιαν,  ως  πονηρων  λογισμων 
εργαστηριον,  και  το  σωμα  καταχρεων  αμαρτιαις,  ως  διαπαντος 
μολυσμοις παθων ενεχομενον.



οδ΄.  Ο  της  σωτηριας  ορεγομενος  παντων  ανθρωπων  Θεος,  και 
πεινων  αυτων  την  εκθεωσιν,  την  τουτων  οιησιν  ως  την  ακαρπον 
καταρωμενος αποξηραινει  συκην,  οπως του δοκειν ειναι  δικαιοι,  το 
ειναι  μαλλον  προκρινατες,  τον  μεν  καθ’  υποκρισιν  της  ηθικης 
επιδειξεως  εκδυσαμενοι  χιτωνα,  τον  εναρετον  δε,  καθως  ο  θειος 
βουλεται  λογος,  ανοθευτως  μετελθοντες  βιον,  ευσεβως  την  ζωην 
διενεγκωσι,  Θεω μαλλον της ψυχης την διαθεσιν, η τοις ανθρωποις 
τον εκτος επιδεικνυμενοι περι τα ηθη σχηματισμον.

οε΄. Ετερος εστιν ο του ποιειν, και ετερος ο του πασχειν λογος· και 
ο  μεν  του  ποιειν  λογος  εστιν,  η  φυσικη  προς  αρετων  ενεργειαν 
δυναμις· ο δε του πασχειν, η χαρις των υπερ φυσιν, η συμβασις των 
παρα  φυσιν.  Ως  γαρ  του  υπεροντος  φυσικην  ουκ  εχομεν  δυναμιν, 
ουτως ουτε του μη οντος εχομεν φυσει την δυναμιν. Πασχομεν ουν ως 
υπερ φυσιν ουσαν κατα χαριν, αλλ’ ου ποιουμεν την θεωσιν· ου γαρ 
εχομεν φυσει δεκτικην της θεωσεως δυναμιν. Και πασχομεν παλιν ως 
παρα φυσιν, γνωμη κατα συμβασιν την κακιαν· ου γαρ εχομεν προς 
γενεσιν κακιας φυσικην δυναμιν. Ποιουμεν ουν ενταυθα φυσει οντες 
τας  αρετας,  προς  το  ταυτας  ποιειν  εχοντες  φυσικην  την  δυναμιν· 
πασχομεν δε κατα το μελλον την θεωσιν, την προς το παθειν ταυτην 
κατα δωρεας χαριν δεχομενοι.

οστ΄. Ποιουμεν ημεις, εφ’ οσον την τε των αρετων ποιητικην φυσει 
λογικην  εχομεν  δυναμιν  ενεργουμενην·  και  την  πασης  γνωσεως 
δεκτικην  νοεραν  ασχετως  δυναμιν,  (1212)  πασαν  των  οντων  και 
γινωσκομενων φυσιν διαβαινουσαν, και παντας κατοπιν εαυτης τους 
αιωνας  ποιουμενην·  πασχομεν  δε,  ηνικα  των  εξ  ουκ  οντων  τους 
λογους τελειως περασαντες, εις την των οντων αγνωστως ελθωμεν 
Αιτιαν, και συγκαταπαυσωμεν τοις φυσει πεπερασμενοις τας οικειας 
δυναμεις, εκεινο γινομενοι, οπερ της κατα φυσιν δυναμεως ουδαμως 
υπαρχει κατορθωμα· επειδη του υπερ φυσιν, η φυσις καταληπτικην ου 
κεκτηται  δυναμιν·  θεωσεως  γαρ  ουδεν  γενητον  κατα  φυσιν  εστι 
ποιητικον,  επειδη  μηδε  Θεου  καταληπτικον·  μονης  γαρ  της  θειας 
χαριτος ιδιον τουτο πεφυκεν ειναι, το αναλογως τοις ουσι χαριζεσθαι 
θεωσιν· της λαμπρυνουσης την φυσιν τω υπερ φυσιν φωτι, και των 
οικειων  ορων  αυτην  υπερανω,  κατα  την  υπερβολην  της  δοξης, 
ποιουμενης.



οζ΄. Τας αρετας ποιουντες, μετα τηνδε παυομεθα την ζωην· την δε 
κατα χαριν υπερ αυτων ου παυομεθα πασχοντες θεωσιν. Το γαρ υπερ 
φυσιν, ανυπαρκτον, οτι και αδρανες.

οη΄. Των θειων αγαθων τυποι, οι τε κατ’ αρετην τροποι, και οι των 
οντων λογοι· οις ο Θεος διαπαντος ανθρωπος γινεται, ως μεν σωμα, 
τους  τροπους  εχων  των  αρετων,  ως  δε  ψυχην,  τους  εν  πνευματι 
λογους  της  γνωσεως,  οις  τους  αξιους  θεοποιει,  χαρακτηρα  διδους 
αρετης ενυποστατον,  και απλανους γνωσεως ενουσιον χαριζομενος 
υπαρξιν.

οθ΄.  Ο πιστος,  κατα τον αγιον Πετρον,  και πρακτικος νους,  υπο 
Ηρωδου  κρατουμενος,  του  δερματινου  νομου·  δερματινος  γαρ  ο 
Ηρωδης  ερμηνευεται,  οπερ  εστι  το  φρονημα  της  σαρκος·  υπο  δυο 
συγκλειεται φυλακας, και μιαν πυλην σιδηραν, πολεμουμενος εκ τε 
της  των  παθων  ενεργειας,  και  της  κατα  διανοιαν  επι  τοις  παθεσι 
συγκαταθεσεως, ας τινας καθαπερ φυλακας, ηγουν ειρκτας, δια του 
λογου της πρακτικης φιλοσοφιας, ως δι’ αγγελου διαπερασας, ερχεται 
επι την πυλην την σιδηραν την φερουσαν εις την πολιν· την προς τα 
αισθητα  λεγω  των  αισθησεων,  στερραν  και  αποτομον  και 
δυσκαταμαχητον  σχεσιν·  ην  ο  της  φυσικης  εν  πνευματι  θεωριας 
διανοιγων λογος αυτοματην, προς τα συγγενη νοητα λοιπον αφοβως 
τον νουν παραπεμπει της Ηρωδου μανιας ελευθερον.

π΄.  (1213)  Ο  διαβολος  και  εχθρος  εστι  του  Θεου,  και  εκδικητης· 
εχθρος μεν, οταν ως μισων αυτον, δοκει πως την ολεθριον κεκτησθαι 
προς  ημας  τους  ανθρωπους  αγαπην,  τοις  των  εκουσιων  παθων 
τροποις,  δια της ηδονης πειθων ημων την προαιρεσιν των αιωνιων 
αγαθων, προκρινειν τα προσκαιρα· δι’  ων κλεπτων ολην της ψυχης 
την εφεσιν, της θειας παντελως αγαπης ημας αφιστησιν, εκουσιους 
εχθρους ποιων του ποιησαντος· εκδικητης δε, οταν γυμνωσας το προς 
ημας μισος, ως ηδη γενομενους αυτω δια την αμαρτιαν υποχειριους, 
εξαιτηται την καθ’ ημων τιμωριαν. Ουδεν γαρ ουτω φιλον τω διαβολω 
καθεστηκεν, ως ανθρωπος τιμωρουμενος. Τουτο δε συγχωρηθεις, τας 
απαλληλους  επινοων  των  ακουσιων  παθων  επαγωγας,  λαιλαπος 
δικην απηνως επιφερεται τοις καθ’ ων εκομισατο συγχωρησει Θεου 
την  εξουσιαν·  ου  το  προσταγμα το  θειον  εκπληρωσαι  βουλομενος, 
αλλα το οικειον του καθ’ ημων μισους διαθρεψαι παθος επιθυμων· 
ινα τω πολλω βαρει  των οδυνηρων συμφορων,  η  ψυχη δι’  ατονιαν 
οκλασασα,  της  θειας  ελπιδος  εαυτης  περικοψη  την  δυναμιν,  αντι 



νουθεσιας, αθειας αιτιαν ποιουμενη την των αλγεινως συμβαινοντων 
επαγωγην.

πα΄. Οταν οι την πρακτικην εξιν, και την θεωρητικην επιστημην 
απειληφοτες,  προς  την  των ανθρωπων ταυτας  μετερχωνται  δοξαν, 
ηθη  μεν  αρετων  τω  φαινομενω  τροπω  σκιαγραφουντες·  λογους  δε 
σοφιας και  γνωσεως μονον λαλουντες,  διχα των κατα δικαιοσυνην 
εργων·  και  τον  ως  επ’  αρετη  και  γνωσει  τοις  αλλοις  επιδεικνυνται 
τυφον, εικοτως πρεπουσι παραδιδονται πονοις, δια του πασχειν την 
αγνοηθεισαν  αυτοις  εκ  της  ματαιας  οιησεως  ταπεινοφροσυνην 
μεταμανθανοντες.

πβ΄.  Εκαστος  των  δαιμονων  κατα  την  ενδιαθετως  υποκειμενην 
επιτηδειοτητα,  προς  τηνδε  η  τηνδε  των  πειρασμων  την  επαγωγην 
τυγχανει  λειτουργων·  αλλος  γαρ  αλλης  εστι  ποιητικος  κακιας,  και 
αλλος  αλλους  σαφως  εστι  μιαρωτερος,  και  προς  τοδε  μαλλον  της 
κακιας το ειδος επιτηδειοτερος.

πγ΄.  Ανευ  της  θειας  συγχωρησεως,  ουδε  αυτοι  οι  δαιμονες  κατ’ 
ουδεν υπουργειν δυνανται τω διαβολω. Οιδε γαρ αυτος ο Θεος οπως 
μετα της δεουσης φιλανθρωπου και αγαθης προνοιας συγχωρει  τω 
διαβολω δια των αυτου υπουργων, τας εφ’ οις ημαρτομεν, διαφορους 
ποιεισθαι τιμωριας· και δηλοι τουτο σαφως, η περι του Ιωβ συγγραφη 
μη  δυναμενον  τω  Ιωβ  παντελως  προσπελασαι  τον  διαβολον 
αναγραφομενη, διχα του θειου βουληματος.

πδ΄. Ενυποστατος πιστις εστιν, η ενεργης και εμπρακτος, καθ’ ην ο 
του  Θεου  λογος  εν  τοις  πρακτικοις  δεικνυται,  ταις  εντολαις 
σωματουμενος,  (1216)  δι’  ων  ως  Λογος  προς  τον  εν  ω  κατα  φυσιν 
εστιν, αναγει Πατερα τους πραττοντας.

πε΄.  Ζωης  μεταθεσιν  και  λατρειαν  αγγελικην,  και  προς  σωμα 
ψυχης  εκουσιον  αλλοτριωσιν,  και  της  εν  πνευματι  θειας 
μεταποιησεως  γενεσιν,  το  της  Νεας  Διαθηκης  καταγγελλει 
μυστηριον. Πνευματικην δε περιτομην ο λογος οιδε καλειν, την της 
εμπαθους σχεσεως προς σωμα της ψυχης εκτομην.

πστ΄. Αγαθος υπαρχων ο Θεος, και θελων ημων εκτιλαι παντελως 
το  της  κακιας  σπερμα  την  ηδονην,  την  τον  νουν  της  θειας 
αποσυλησασαν  αγαπης,  συγχωρει  τω  διαβολω  πονους  ημιν  και 
τιμωριας επαγαγειν· κατα ταυτον και της προλαβουσης ηδονης τον 
ιον,  δια  των πονων της  ψυχης  αποξεων,  και  προς  τα παροντα και 
μονην την αισθησιν σαινοντα, μισος ημιν και τελειαν αποδιαθεσιν, ως 



μηδεν  τιμωριας  πλεον  εις  κερδος  κεκτημενα  κατα  την  χρησιν, 
εμποιησαι  βουλομενος,  και  την  εκεινου  τιμωρον  δυναμιν  και 
μισανθρωπον,  της  προς  αρετην  επαναγωγης  περιστατικην  αιτιαν 
ποιησασθαι των αυτης εκουσιως απολισθησαντων.

πζ΄. Πρεπον εστι και δικαιον υπο του διαβολου κολαζεσθαι, τους 
τας  αυτου  πονηρας  υποθηκας  των  εκουσιων  αμαρτηματων  ηδεως 
δεξαμενους.  Και  γαρ  και  ηδονης  εστι  δια  των  εκουσιων  παθων 
σπορευς ο διαβολος, και οδυνης δια των ακουσιων επαγωγευς.

πη΄.  Ο θεωρητικος νους και γνωστικος,  προς τιμωριαν εκδιδοται 
δια τουτο πολλακις τω διαβολω, πονους αυτω δικαιως επαγοντι και 
συμφορας,  ινα  μαθη  πασχων  περι  καρτεριας  μαλλον  και  πονων 
υπομονης  φιλοσοφειν,  η  διακενης  τοις  ουκ  ουσιν  υπερηφανως 
εμματαιαζειν.

πθ΄.  Ο  πασχων  υπο  χαριτος  [  fort.  υπερ  θειας  εντολης]  Θεου 
παραβαθεισης,  εαν  επιγνω  της  ιωμενης  αυτον  θειας  προνοιας  τον 
λογον την τε συμφοραν ευχαριστως δεχεται χαιρων, και την υπερ ης 
παιδευεται  διορθουται  πλημμελειαν·  ο  δε  ταυτης  αναισθητων  της 
ιατρειας, της τε δοθεισης ενδικως απαγεται χαριτος και τη συγχυσει 
των παθων παραδιδοται, προς την πραξιν ελθειν καταλιμπανομενος, 
ων ενδιαθετως ειχε την εφεσιν.

τεσσ.  ανοικ.΄.  Πας  ανεχομενος  εκουσιως  εκ  της  των  αυτω 
πεπραγμενων συναισθησεως, δεξασθαι τας επιπονους των ακουσιων 
επιφορας πειρασμων, μετα της δεουσης ευχαριστιας, ουκ εξοικιζεται 
της  κατ’  αρετην  εξεως  τε  και  χαριτος,  ως  υπελθων  εκουσιως  τον 
ζυγον  βασιλεως  Βαβυλωνος,  και  ως  χρεος  αποτιννυς,  τας  των 
βασανων επιφορας καταδεχομενος·  αλλ’ εν αυταις μενων, τελει  τω 
μεν  βασιλει  Βαβυλωνος,  τους  εκ  του  παθητου  της  φυσεως  βιαιους 
πονους, και την επ’ αυτοις, (1217) κατα διανοιαν ως οφειλετης αυτων 
δια  τας  προλαβουσας  πλημμελιας,  συγκαταθεσιν·  τω  δε  Θεω, 
προσφερων δια λατρειας αληθινης, της ταπεινης λεγω διαθεσεως, την 
των παρημελημενων διορθωσιν.

τεσσ.  ανοικ.  α΄.  Ο  την  κατα  συγχωρησιν  Θεου  προς  διορθωσιν 
επαγομενην  αυτω  δια  των  ακουσιων  πειρασμων  συμφοραν, 
ευχαριστως μη καταδεχομενος και  την επι  τω δοκειν δικαιος  ειναι, 
μεταγνους,  ουκ  αποτιθεμενος  οιησιν,  ως  τοις  θειοις  των  δικαιων 
κριματων αντιπιπτων θεσπισματα, και μη καταδεχομενος εκουσιως 
υπο τον ζυγον γενεσθαι  του βασιλεως Βαβυλωνος  κατα την θειαν 



διαταγην, εις αιχμαλωσιαν παραδιδοται·  και κλοιους και δεσμα και 
λοιμον  και  θανατον  και  μαχαιραν,  και  της  ιδιας  παντελως 
αποικιζεται γης.  Παντα γαρ ταυτα, και τουτων πλειονα, ο της κατ’ 
αρετην και γνωσιν ως ιδιας της εξοικιζομενος εξεως πασχει· δια το μη 
θελειν  αυτον  εξ  υπερηφανιας  και  ματαιας  οιησεως  τας  εφ’  οις 
επλημμελησεν εκτιννυς δικας, εν θλιψεσιν ευδοκησαι και αναγκαις 
και  στενοχωριαις  κατα  τον  θειον  Αποστολον.  Ηδει  γαρ  ο  μεγας 
Αποστολος,  φυλακτικην  των  θειων  κατα  ψυχην  θησαυρων 
υπαρχουσαν, την εκτος περι το σωμα συνισταμενην δια των πονων 
ταπεινωσιν· και δια τουτο στεργων υπεμενε, και δια εαυτον, και τους 
οις  αρετης  και  πιστεως  προεκειτο  τυπος·  ινα  καν  ως  υπευθυνοι 
πασχωσι κατα τον επιτιμηθεντα Κορινθιον, εις παρηγοριαν εχωσι και 
υπομονης μιμησιν τον ανευθυνως πασχοντα.

τεσσ. ανοικ. β΄. Ο μη τοις σχημασι των ορατων εναπομενων δια 
την  αισθησιν,  αλλα  κατα  νουν  τους  λογους  αυτων  αναζητων,  ως 
νοητων  τυπους  η  λογους  αισθητων  θεωμενος  κτισματων,  ουδεν 
ακαθαρτον ειναι των ορωμενων διδασκεται· παντα γαρ φυσει καλα 
λιαν καθεστηκεν.

τεσσ. ανοικ. γ΄. Ο τη κινησει των αισθητων μη συναλλοιουμενος, 
ακιβδηλον  την  των  αρετων  μετερχεται  πραξιν.  Ο  δε  τοις  αυτων 
σχημασι μη διατυπωσας τον νουν, την αληθη των οντων απειληφε 
δοξαν. Ο δε και αυτην την ουσιαν των οντων τη διανοια παραδραμων, 
ως αριστος θεολογος, μετα ταυτην αγνωστως τη μοναδι προσεβαλε.

τεσσ.  ανοικ.  δ΄.  Πας  θεωρητικος  νους,  εχων  την  μαχαιραν  του 
πνευματος,  ο  εστι  ρημα  Θεου,  εν  εαυτω  της  φαινομενης  κτισεως 
αποκτεινας  την  κινησιν,  κατωρθωσεν  αρετην·  και  των  αισθητων 
σχηματων εαυτου την φαντασιαν αποτεμων, την εν τοις λογοις των 
(1220) οντων ευρεν αληθειαν, καθ’ ην φυσικη θεωρια συνεστηκε· και 
της ουσιας των οντων υπερανω γενομενος, τον της θειας και αμαχου 
μοναδος  δεχεται  φωτισμον,  καθ’  ον  της  αληθους  θεολογιας 
συνεστηκε το μυστηριον. 

τεσσ.  ανοικ.  ε΄.  Εκαστω κατα την  υποκειμενην  αυτω περι  Θεου 
δοξαν, ο Θεος εμφανιζεται· τοις μεν κατ’ εφεσιν την υλικην περασασι 
συνθεσιν,  και  τας  δυναμεις  της  ψυχης  ισοδυναμουσας  αλληλαις 
κεκτημενοις  κατα  μιαν  και  την  αυτην  αεικινησιαν  περι  Θεον,  ως 
μονας εκφαινεται και Τριας, ινα και την οικειαν υπαρξιν παραδειξειε, 
και τον αυτης τροπον μυστικως εκδιδαξειε.  Τοις δε περι  μονην την 



υλικην  συνθεσιν  εχουσι  κινουμενην  την  εφεσιν,  και  αλληλαις 
ασυνδετους τας της ψυχης δυναμεις κεκτημενοις, ουχ ως εστιν, αλλ’ 
ως  εισιν  εμφανιζεται,  δεικνυς  οτι  της  υλικης  δυαδος  αμφοιν 
επελαβοντο ταιν χεροιν· καθ’ ην ο σωματικος, ως εξ υλης και ειδους, 
συνεστηκε κοσμος.

τεσσ. ανοικ. στ΄. Ο θειος Αποστολος, τας διαφορας ενεργειας του 
ενος αγιου Πνευματος, χαρισματα λεγει διαφορα, υφ’ ενος δηλονοτι 
και του αυτου ενεργουμενα Πνευματος. Ει τοινυν κατα το μετρον της 
εν εκαστω πιστεως διδοται η φανερωσις του Πνευματος εν τη μετοχη 
του  τοιουδε  χαρισματος,  εκαστος  των  πιστων  δηλονοτι  κατα  την 
αναλογιαν  της  πιστεως,  και  της  υποκειμενης  αυτω  κατα  ψυχην 
διαθεσεως, συμμεμετρημενην δεχεται του Πνευματος την ενεργειαν, 
χαριζομενην αυτω τησδε η τησδε της εντολης την αρμοζουσαν προς 
ενεργειαν εξιν.

τεσσ. ανοικ. ζ΄. Ωσπερ ο μεν λαμβανει λογον σοφιας, ο δε λογον 
γνωσεως, ετερος δε, πιστεως, και αλλος αλλο τι των απηριθμημενων 
τω  μεγαλω  Αποστολω  χαρισματων  του  Πνευματος·  ουτως  ο  μεν 
δεχεται  δια  του  Πνευματος  χαρισμα  της  τελειας  και  αμεσου  προς 
Θεον  και  μηδεν  εχουσης  υλικον  αγαπης,  κατα  την  αναλογιαν  της 
πιστεως·  ετερος  δε  δια  του  αυτου  Πνευματος,  της  τελειας  αγαπης 
προς τον πλησιον χαρισμα· αλλος δε αλλο τι, κατα το αυτο Πνευμα, 
ως εφην, εχοντος εκαστου ενεργουμενον το οικειον χαρισμα. Πασαν 
γαρ εντολης εξιν ενεργουμενην, Πνευματος ειναι χαρισμα λεγει.

τεσσ. ανοικ. η΄. Το του Κυριου βαπτισμα εστιν, η παντελης προς 
τον  αισθητον  κοσμον  της  προαιρεσεως  ημων  νεκρωσις·  το  δε 
ποτηριον,  και  αυτης  ημων  της  παρουσης  ζωης  υπερ  αληθειας 
καθεστηκεν αρνησις.

τεσσ. ανοικ. θ΄. Το του Κυριου βαπτισμα, των υπερ αρετης κατα 
προθεσιν εκουσιων και ημετερων πονων, τυπος υπαρχει·  δι’  ων τας 
κατα συνειδησιν απορρυπτοντες κηλιδας, τον προς τα φαινομενα της 
προαιρεσεως εκουσιον καταδεχομεθα θανατον· το δε ποτηριον, των 
εκ  περιστασεως  παρα  προαιρεσιν  επανισταμενων  ημων  υπερ  της 
αληθειας  ακουσιων πειρασμων τυπος  εστι·  (1221)  δι’  ων και  αυτης 
προκρινοντες τον θειον ποθον της φυσεως, εκοντες τον περιστατικον 
υπερχομεθα της φυσεως θανατον.

ρ΄. Ταυτην εχει την διαφοραν το βαπτισμα προς το ποτηριον· οτι το 
μεν βαπτισμα, υπερ αρετης προς τα ηδεα του βιου νεκραν εργαζεται 



την προαιρεσιν· το δε ποτηριον, την αληθειαν και αυτης προκρινειν 
πειθει της φυσεως τους ευσεβεις.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.
α΄.  Προτερον  του  βαπτισματος  εθετο  το  ποτηριον,  οτι  δια  την 

αληθειαν εστιν η αρετη, αλλ’ ου δια την αρετην η αληθεια. Οθεν ο δια 
την  αληθειαν  πραττων  την  αρετην,  κενοδοξιας  ου  τιτρωσκεται 
βελεσιν· ο δε την αληθειαν αρετης ενεκεν επιτηδευων, συνοικον εχει 
της κενοδοξιας την οιησιν.

β΄.  Αληθειαν μεν ειναι λεγει,  την θειαν γνωσιν· αρετην δε,  τους 
υπερ  αληθειας  των  εφιεμενων  αυτης  αγωνας.  Ο  τοινυν  γνωσεως 
ενεκεν,  αρετης  υπομενων  πονους,  ου  κενοδοξει,  γινωσκων 
απεριληπτον ειναι φυσει τοις πονοις την αληθειαν· τοις δευτεροις γαρ 
ου περιγραφεται  φυσει  το πρωτον.  Ο δε  την γνωσιν δια τους υπερ 
αυτης  αγωνας επιτηδευων,  παντως κενοδοξος  ως  ειληφεναι  δοκων 
τους στεφανους προ των ιδρωτων· ουκ ειδως οτι δια τους στεφανους οι 
πονοι,  αλλ’ ου δια τους πονους οι στεφανοι·  φυσει γαρ αμελετητος 
πασα  καθεστηκε  μεθοδος,  του  δι’  ο  πεφυκεν  εξανυσθεντος,  η 
ανυσθηναι δοξαντος.

γ΄. Ο μονον της γνωσεως την μορφην, οπερ εστιν ο ψιλος λογος· 
και ο την εικονα της αρετης,  οπερ εστι το ψιλον ηθος,  επιτηδευων, 
Ιουδαιος εστι και αυτος αληθειας τυποις φυσιουμενος.

δ΄. Ο πασαν την φαινομενην του νομου λατρειαν μη κατ’ αισθησιν 
ορων,  αλλα  ταις  κατα  νουν  εφοδοις  εκαστον  των  ορωμενων 
συμβολων διασκοπησας, τον εν εκαστω κεκρυμμενον θεοτελη Λογον 
εκδιδασκομενος, εν τω νομω τον Θεον ευρισκει, καλως ψηλαφων δια 
της νοερας δυναμεως ως εν φορυτω, τη υλη των νομικων διαταξεων, 
ει  που  κεκρυμμενον  ευροι  τη  σαρκι  του  νομου  τον  την  αισθησιν 
διαφευγοντα παντελως μαργαριτην Λογον.

ε΄.  Και  ο  την  φυσιν  δε  των  ορωμενων  μη  τη  αισθησει  μονη 
περιγραφων, αλλα κατα νουν σοφως τον (1224) εν εκαστω κτισματι 
λογον  ερευνωμενος,  ευρισκει  Θεον,  απο  της  προβεβλημενης  των 
οντων μεγαλουργιας, την αυτων των οντων διδασκομενος αιτιαν.

στ΄. Επειδη τοινυν ιδιον του ψηλαφωντος η διακρισις εστιν· ο τα 
νομικα συμβολα γνωστικως επερχομενος,  και  την φαινομενην των 
οντων φυσιν επιστημονικως θεωμενος, διακρινων την Γραφην και την 
κτισιν και εαυτον, την μεν Γραφην, εις γραμμα και πνευμα· την δε 



κτισιν, εις λογον και επιφανειαν· εαυτον δε, εις νοουν και αισθησιν· 
και της μεν Γραφης, το πνευμα· της δε κτισεως, τον λογον· εαυτου δε, 
τον  νουν  λαβων,  και  αλληλοις  αλυτως  ενωσας,  ευρε  Θεον·  ως 
επιγνους καθως δει, και δυνατον εστι, τον Θεον, τον εν Νω και Λογω 
και  Πνευματι·  παντων  των  πλανωντων  και  εις  μυριας  δοξας 
κατασυροντων απαλλαγεις,  λεγω δε γραμματος και επιφανειας και 
αισθησεως,  εν  οις  η  διαφορος  υπαρχει  ποσοτης,  και  της  μοναδος 
αντιθετος.  Ει  δε  το  γραμμα  του  νομου,  και  την  των  ορωμενων 
επιφανειαν  και  την  οικειαν  αισθησιν  αλληλοις  τις  προσπλεξας 
συμφυρη,  τυφλος  εστι  μυωπαζων,  την  της  Αιτιας  των  οντων 
αγνωσιαν νοσων.

ζ΄.  Ο  θειος  και  μεγας  Αποστολος,  τι  εστι  πιστις  οριζων,  φησι· 
Πιστις  εστιν,  ελπιζομενων  υποστασις,  και  πραγματων  ελγχος  ου 
βλεπομενων.  Ει  δε  τις  και  ενδιαθετον  αυτην  αγαθον  ορισαιτο,  η 
γνωσιν αληθη των απορρητων αγαθων αποδεικτικην, της αληθειας 
ου διημαρτεν.

η΄.  Η πιστις,  δυναμις  εστι  σχετικη,  η  σχεσις  δραστικη  της  υπερ 
φυσιν αμεσου του πιστευοντος προς τον πιστευομενον Θεον, τελειας 
ενωσεως.

θ΄.  Επειδη τοινυν ο  ανθρωπος εκ ψυχης υπαρχων και  σωματος, 
δυσι  σαλευεται  νομοις,  σαρκος λεγω και  πνευματος·  και  ο μεν της 
σαρκος νομος, κατα την αισθησιν· ο δε του πνευματος, κατα τον νουν 
κεκτηται την ενεργειαν· και ο μεν της σαρκος υλη συνδειν πεφυκε, 
κατα την αισθησιν ενεργουμενος, προς τον Θεον αμεσως ποιειται την 
ενωσιν· εικοτως Ο μη διακριθεις εν τη καρδια αυτου· τουτεστιν, εν τω 
νοι μη διακρινας, ηγουν διατεμων την δια της πιστεως προς τον Θεον 
γεγενημενην αμεσον ενωσιν, ως απαθης, μαλλον δε θεος ηδη δια της 
πιστεως τη ενωσει γεγενημενος,  ερει  τω ορει  τουτω μεταβηναι,  και 
μεταβησεται·  (1225) δεικτικως δια του τουτο φαναι, το φρονημα και 
τον νομον δηλων της σαρκος, τον βαρυν οντως και δυσμετακινητον, 
και οσον προς δυναμιν φυσικην, παντελως ακινητον και ασαλευτον.

ι΄. Τοσουτον ερριζωται τη φυσει των ανθρωπων δια της ασθησεως 
η της αλογιας δυναμις, ωστε τους πολλους μηδ’ αλλο τι νομιζειν ειναι 
τον ανθρωπον, η σαρκα, δυναμιν προς απολαυσιν της παρουσης ζωης 
την αισθησιν εχουσαν.

ια΄.  Παντα,  φησι,  δυνατα  τω  πιστευοντι,  και  μη  διακρινομενω, 
τουτεστι  μη  διαιρουμενω  της  κατα  νουν  δια  πιστεως  γεγενημενης 



αυτω προς τον Θεον ενωσεως, δια την προς το σωμα της ψυχης κατα 
την αισθησιν σχεσιν· οσα κοσμου και σαρκος τον νουν αλλοτριοι· Θεω 
δε  προσοικειοι,  τετελειωμενον  τοις  κατορθωμασι.  Τουτο  γαρ 
προσυπακουστεον τω, Παντα δυνατα τω πιστευοντι.

ιβ΄.  Η  πιστις  αναποδεικτος  γνωσις  εστιν.  Ει  δε  γνωσις  εστιν 
αναποδεικτος, αρα σχεσις εστιν υπερ φυσιν η πιστις, δι’ ης αγνωστως, 
αλλ’  ουκ  αποδεικτικως  ενουμεθα  τω  Θεω  κατα  την  υπερ  νοησιν 
ενωσιν.

ιγ΄. Την αμεσον λαβων ενωσιν προς τον Θεον ο νους, την του νοειν 
και  νοεισθαι  παντελως  δυναμιν  εχει  σχολαζουσαν.  Οπηνικα  γουν 
ταυτην λυσει,  νοησας τι  των μετα Θεον,  διεκριθη,  τεμων την υπερ 
νοησιν ενωσιν, καθ’ ην εως εστι τω Θεω συνημμενος, ως υπερ φυσιν 
και τη μεθεξει Θεος γεγενημενος, καθαπερ ορος ακινητον, εαυτου τον 
της φυσεως μετατιθησι νομον.

ιδ΄. Ο προς ευσεβειαν εισαγομενος, περι των εργων διδασκομενος 
της δικαιοσυνης, την πραξιν μονην επιτελει, μετα πασης υπακοης και 
πιστεως,  καθαπερ  σαρκας  εσθιων  των  αρετων  τα  φαινομενα,  την 
ηθικην δηλονοτι παιδαγωγιαν· τους δε των εντολων λογους, εν οις η 
των τελειων υπαρχει γνωσις, τω Θεω παραχωρει δια της πιστεως, μη 
δυναμενος συνεπεκταθηναι τεως τω μηκει της γνωσεως.

ιε΄. Ο τελειος, ου μονον την των εισαγομενων ταξιν, αλλα και την 
των  προκοπτοντων  διαδραμων,  ουκ  αγνοει  των  υπ’  αυτου  κατ’ 
εντολην  γινομενων  τους  λογους,  αλλ’  εκεινους  πνευματι  πρωτον 
διαπιων, πασαν εσθιει δια των εργων την σαρκα των αρετων, (1228) 
προς  την  κατα  νουν  γνωσιν  αναβιβαζων,  την  των γινομενων  κατ’ 
αισθησιν κινησιν.

ιστ΄. Ο Κυριος ειπων, Ζητειτε πρωτον την βασιλειαν του Θεου, και 
την  δικαιοσυνην  αυτου·  τουτεστι,  προ  παντων  την  επιγνωσιν  της 
αληθειας, και ουτω την των καθηκοντων τροπων εξασκησιν· σαφως 
εδειξε, περι μονης της θειας γνωσεως δειν ζητειν τους πιστευοντας, 
και της αυτην κοσμουσης δια των εργων αρετης.

ιζ΄.  Επειδη  πολλα  τυγχανει  τα  προς  γνωσιν  Θεου  και  αρετην 
ζητουμενα  τοις  πιστευουσιν,  απαλλαγη  παθων,  υπομονην 
πειρασμων,  αρετων  λογοι,  τροποι  ενεργειων,  εξηλωσις  της  προς 
σαρκα της ψυχης διαθεσεως,  αποξενωσις της προς τα αισθητα της 
αισθησεως σχεσεως, του νου παντελης απο παντων των γεγονοτων 
αναχωρησις. Και απλως μυρια αλλα εισι,τα προς αποχην μεν κακιας 



και αγνωσιας, κατορθωσιν δε γνωσεως και αρετης· εικοτως ο Κυριος 
εφησεν, Παντα οσα αν αιτησθε πιστευοντες, ληψεσθε· παντα απλως, 
τα προς επιγνωσιν Θεου και αρετην συντεινοντα μονα και ζητειν και 
αιτειν μετ’  επιστημης και πιστεως δειν ειπων τους ευσεβεις.  Ταυτα 
γαρ παντα συμφερει, και παντως διδωσιν αυτα τοις αιτουσιν ο Κυριος.

ιη΄. Ο τοινυν δια μονην την πιστιν, ηγουν την προς Θεον αμεσον 
ενωσιν,  παντα  ζητων  τα  προς  την  ενωσιν,  παντως  ληψεται·  ο  δε 
ταυτης  διχα  της  αιτιας,  καν  αλλα,  καν  τα  προειρημενα  ζητη,  ου 
ληψεται.  Ου γαρ  πιστευει,  αλλ’  οικειαν  ως  απιστος  δια  των θειων 
πραγματευεται δοξαν.

ιθ΄. Ο γνωμη της καθ’ αμαρτιαν καθαρευων φθορας, φθειρει την 
των φθειρειν πεφυκοτων φθοραν. Η γαρ αφθαρσια της προαιρεσεως, 
την  φθοραν  συντηρειν  της  φυσεως  πεφυκεν  αφθαρτον,  κατα 
προνοιαν, δια της εν αυτη του Πνευματος χαριτος, μη συγχωρουσα 
ταις εναντιαις ποιοτησιν αυτην διαφθειρεσθαι.

κ΄. Επειδη φυσεως και χαριτος εις και ο αυτος ουκ εστι λογος, ουκ 
εστιν  αποριας  αξιον,  πως  τινες  των  αγιων,  ποτε  μεν  παθων 
υπερειχον, ποτε δε μαλλον υπεπιπτον παθεσι· γινωσκοντων ημων, οτι 
το μεν θαυμα, της χαριτος ην· το δε παθος, της φυσεως.

κα΄. Ο δια μιμησεως την μνημην εχων της των αγιων αναστροφης, 
την μεν των παθων αποτιθεται νεκρωσιν· την δε των αρετων ζωην 
υποδεχεται. 

κβ΄.  Ω  τροπω  βουλεται  ο  την  εκαστου  διορισας  ζωην  προ  των 
αιωνων  Θεος,  εκαστον  προς  το  οικειον  της  ζωης  αγει  τελος,  ειτε 
δικαιον, ειτε αδικον.

κγ΄. Τον τω μακαριω Παυλω συμβαντα ζοφερον χειμωνα, το βαρος 
ειναι  των  ακουσιων  πειρασμων  τεκμαιρομαι·  την  δε  νησον,  την 
παγιαν εξιν της θειας ελπιδος και ασειστον· (1229) την δε πυραν την 
εξιν  της  γνωσεως·  τα  δε  φρυγανα,  την  των  ορωμενων  φυσιν·  ην 
συνεστρεφε μεν τη χειρι, τη κατα θεωριαν λεγω ψηλαφητικη του νου 
δυναμει, διατρεφων τοις εξ αυτης νοημασι την εξιν της γνωσεως, την 
θεραπευουσαν την εκ του χειμωνος των πειρασμων προστριβεισαν τη 
διανοια κατηφειαν· την δε εχιδναν, την λανθανοντως εγκεκρυμμενην 
τη φυσει των αισθητων πονηραν και ολεθριον δυναμιν· δηξασαν μεν 
την  χειρα,  τουτεστι,  την  κατα  νουν  ψηλαφητικην  της  θεωριας 
ενεργειαν·  ου  βλαψασαν  δε  τον  διορατικον  νουν,  τω  φωτι  της 
γνωσεως  αυτην  ευθυς  ως  εν  πυρι  διαφθειραντα,  την  τω  πρακτικω 



κινηματι  του  νου,  προσαφθεισαν  εκ  της  των  αισθητων  θεωριας, 
ολεθριον δυναμιν.

κδ΄. Οσμη ην απο ζωης εις ζωην ο Αποστολος, ως τους πιστους τω 
καθ’ εαυτον υποδειγματι, δια πραξεως προς την ευωδιαν των αρετων 
κινεισθαι, παρασκευαζων· η τους πειθομενους τω λογω της χαριτος, 
ως κηρυξ απο της κατ’ αισθησιν ζωης, εις την εν πνευματι μεταγων 
ζωην.  Οσμη  δε  θανατου  εις  θανατον,  τοις  απο  του  θανατου  της 
αγνοιας  εις  τον  της  απιστιας  ελασασι  θανατον,  διδους  αυτοις 
αισθησιν της μενουσης αυτου κατακρισεως. Η παλιν οσμη απο ζωης 
εις  ζωην,  τοις  απο  πραξεως  εις  θεωριαν  αναγομενοις·  οσμη  δε 
θανατου εις θανατον, τοις απο νεκρωσαι τη καθ’ αμαρτιαν αργια τα 
μελη  τα  επι  της  γης,  εις  την  των  εμπαθων  νοηματων  τε  και 
φαντασιων επαινουμενην μεταβαινουσι νεκρωσιν.

κε΄. Τρεις εισιν αι της ψυχης δυναμεις, λογος, θυμος, και επιθυμια. 
Τω  μεν  λογω,  ζητουμεν·  τη  επιθυμια  δε,  ποθουμεν  το  ζητηθεν 
αγαθον· τω δε θυμω, υπεραγωνιζομεθα. Κατα ταυτας δη τας δυναμεις 
προσμενοντες οι τον Θεον αγαπωντες, τω θειω λογω της αρετης και 
της  γνωσεως·  τη  μεν,  ζητουντες·  τη  δε,  ποθουντες·  τη  δε, 
υπεραγωνιζομενοι,  δεχονται  τροφην  αφθαρτον,  και  τον  νουν 
πιαινουσαν τη γνωσιν των γεγονοτων.

κστ΄.  Την  κενωθεισαν  της  δοθεισης  γνωσεως  φυσιν,  γενομενος 
ανθρωπος  ο  του  Θεου  Λογος,  παλιν  επληρωσε  γνωσεως·  και 
στομωσας  προς  ατρεψιαν,  ου  φυσει,  ποιοτητι  δε,  ταυτην  εθεωσεν· 
ανελλιπως αυτην τω οικειω χαρακτηρισας Πνευματι καθαπερ υδωρ, 
οινου ποιοτητι προς τονον μετακερασας. Δια τουτο γαρ και γινεται 
κατ’ αληθειαν ανθρωπος, ινα κατα χαριν ημας καταστηση θεους.

κζ΄.  Ο  την  φυσιν  των  ανθρωπων  δημιουργησας  Θεος,  αμα 
βουλησει το ειναι αυτη δεδωκεν, συνηρμοσεν αυτη και δυναμιν των 
καθηκοντων  ποιητικην·  δυναμιν  δε  λεγω,  την  ουσιωδως  μεν 
κατεσπαρμενην  τη  φυσει,  (1232)  προς  αρετων  ενεργειαν  κινησιν· 
γνωμικως δε,  προς την του κεκτημενου βουλησιν,  κατα την χρησιν 
εκφαινομενην.

κη΄. Φυσικον εχομεν κριτηριον, τον κατα φυσιν νομον, διδασκοντα 
ημας, οτι προς της εν ολοις σοφιας, εδει  προς την του ποιητου των 
ολων μυσταγωγιαν ημων κινεισθαι την εφεσιν.

κθ΄. Το φρεαρ εστι του Ιακωβου, η Γραφη· το δε υδωρ εστιν, η εν τη 
Γραφη  γνωσις·  το  δε  βαθος,  η  των  Γραφικων  αινιγματων 



δυσδιεξιτητος θεσις· το δε αντλημα εστιν, η δια των γραμματων του 
θειου λογου μαθησις, ην ουκ ειχεν ο Κυριος Αυτολογος υπαρχων, και 
ου  την  εκ  μαθησεως  και  μελετης  διδους  γνωσιν  τοις  πιστευουσιν, 
αλλα  την  εκ  χαριτος  πνευματικης  αενναον  σοφιαν,  και  μηδεποτε 
ληγουσαν  τοις  αξιοις  δωρουμενος.  Το  γαρ  αντλημα,  τουτεστιν  η 
μαθησις,  μερος ελαχιστον λαμβανουσα γνωσεως,  το παν εα μηδενι 
λογω  κρατουμενον.  Η  δε  κατα  χαριν  γνωσις,  ολην  εχει  και  διχα 
μελετης,  την εφικτην ανθρωποις σοφιαν, προς τας χρειας ποικιλως 
βλυστανουσαν.

λ΄. Το ξυλον της ζωης, και το μη τοιουτον, εξ αυτου μονου, του, το 
μεν ζωης ξυλον ονομασθηναι· το δε, ου ζωης, αλλα μονον γνωστον 
καλου και πονηρου, πολλην και αφατον εχουσι την διαφοραν. Το γαρ 
της ζωης ξυλον, παντως και ζωης εστι ποιητικον· το δε μη της ζωης 
ξυλον, δηλον οτι θανατου ποιητικον. Το γαρ μη ποιητικον ζωης, εκ 
του  μη  προσαγορευθηναι  ξυλον  της  ζωης,  θανατου  σαφως  αν  ειη 
ποιητικον· αλλο γαρ ουδεν τη ζωη κατ’ εναντιωσιν αντιδιαιρειται.

λβ΄.  Επειδη εκ ψυχης νοερας και  σωματος αισθητικου συνεστως 
προς  γενεσιν  ηλθεν  ο  ανθρωπος,  εστω κατα μιαν  επιβολην  ξυλον 
ζωης ο της ψυχης νους, εν ω της σοφιας υπαρχει το χρημα· ξυλον δε 
γνωστον  καλου  και  πονηρου,  η  του  σωματος  αισθησις,  εν  η  της 
αλογιας  υπαρχει  σαφως  η  κινησις,  (1233)  ης  κατα  την  πειραν,  μη 
αψασθαι  δι’  ενεργειας  ο  ανθρωπος την  θειαν  λαβων εντολην,  ουκ 
εφυλαξεν.

λγ΄.  Αμφοτερα τα ξυλα κατα την Γραφην,τινων εισι  διακριτικα, 
ηγουν  ο  νους  και  η  αισθησις·  οιον,  ο  μεν  νους,  εχει  δυναμιν 
διακριτικην, νοητων και αισθητων, προσκαιρων και αιωνιων· μαλλον 
δε  ψυχης  υπαρχων  δυναμις  διακριτικη,  των  μεν,  αυτην  αντεχεσθα 
πειθει· των δε, υπεραιρεσθαι. Η δε αισθησις εχει δυναμιν διακριτικην 
ηδονης σωματων και οδυνης· μαλλον δε δυναμις υπαρχουσα εμψυχων 
και αισθητικων σωματων, την μεν ηδονην επισπασθαι πειθει, την δε 
οδυνην αποπεμπεσθαι.

λδ΄.  Ο  ανθρωπος,  εαν  μεν  μονης  της  καθ’  ηδονην  και  οδυνην 
αισθητικης  των  σωματων  γενηται  διακρισεως,  την  θειαν  παραβας 
εντολην,  εσθιει  το ξυλον το γνωστον καλου και πονηρου·  τουτεστι, 
την  κατ’  αισθησιν  αλογιαν·  εχων  μονην  την  συστατικην  των 
σωματων διακρισιν, καθ’ ην, ως μεν καλου, της ηδονης αντεχεται· ως 
δε  κακου,  της  οδυνης  απεχεται.  Εαν  δε  μονης  της  των  αιωνιων 



διακρινουσης τα προσκαιρα δι’ ολου γενηται νοερας διακρισεως,την 
θειαν  φυλαξας  εντολην,  εσθιει  το  ξυλον  της  ζωης·  την  κατα νουν 
λεγω συνισταμενην σοφιαν· μονης εχων την συστατικην της ψυχης 
διακρισιν· καθ’ ην, ως μεν καλου, της των αιωνιων αντεχεται δοξης· 
ως δε κακου, της των προσκαιρων απεχεται φθορας.

λε΄.  Νου  μεν  καλον  εστιν,  η  απαθης  προς  το  πνευμα διαθεσις· 
κακον δε, η εμπαθης προς την αισθησιν σχεσις· αισθησεως δε καλον 
εστιν, η καθ’ ηδονην εμπαθης προς σωμα κινησις· κακον δε, η κατα 
στερησιν ταυτης επιγινομενη διαθεσις.

λστ΄. Ο πεισας το συνειδος ως φυσει καλον, πραττομενον εχειν το 
κακιστον,  ουτος χειρος δικην εκτεινας το πρακτικον,  ελαβε ψεκτως 
του ξυλου της ζωης, αθανατον ηγησαμενος φυσει το κακιστον. Διοπερ 
την  κατα  το  συνειδος  του  κακου  διαβολην  τω  ανθρωπω  φυσικως 
ενθεμενος  ο  Θεος,  διεκρινεν  αυτον της  ζωης,  κακον  τη προαιρεσει 
γεγενημενον·  ινα  μη  το  κακον  πραττων,  δυνηται  πεισαι  την  ιδιαν 
συνειδησιν, οτι φυσει καλον υπαρχει το κακιστον.

λζ΄.  Η  αμπελος,  οινον  ποιει·  ο  οινος,  μεθην·  η  μεθη,  εκστασιν. 
Ουκουν ο ενεργης λογος, οπερ εστιν η αμπελος, γεωργουμενος ταις 
αρεταις, γεννα την γνωσιν· η δε γνωσις, γεννα την καλην εκστασιν, 
την τον νουν της κατ’ αισθησιν σχεσεως εξιστωσαν.

λη΄.  Τοις  των  αισθητων  νοημασιν  ειωθε  κακουργως  ο  πονηρος 
συμβαλλειν  τα των αισθητων ειδη  και  σχηματα,  δι’  ων πεφυκε  τα 
παθη  δημιουργεισθαι  περι  τας  επιφανειας  των  ορατων,  στασιν 
λαμβανουσης  δια  της  μεσης  αισθησεως  της  περι  τα  νοητα  (1236) 
διαβασεως, της εν ημιν λογικης ενεργειας. Διο και κατισχυει πορθειν 
την ψυχην, και εις την των παθων συγχυσιν κατασυρειν.

λθ΄. Λυχνος εστι, κατα ταυτον ομου και φως, ο του Θεου λογος, και 
ως φωτιζων τους κατα φυσιν λογισμους των πιστων, και ως καιων 
τους παρα φυσιν· και ως λυων τον ζοφον της κατ’ αισθησιν ζωης, τοις 
δια των εντολων προς την ελπιζομενην επειγομενοις ζωην,  και  ως 
κολαζων τη καυσει της κρισεως τους ταυτης της σκοτεινης του βιου 
νυκτος κατα γνωμην δια φιλιαν σαρκος εντεχομενους.

μ΄. Ο μη προς εαυτον, φησι, προτερον αναχθεις δια της αποβολης 
των παρα φυσιν παθων, προς την ιδιαν αιτιαν, ηγουν τον Θεον, δια 
της εν χαριτι των υπερ φυσιν αγαθων επικτησεως, ουκ αναχθησεται. 
Των γαρ πεποιημενων χωρισθηναι δει και διανοιαν, τον προς Θεον 
αληθως συναγομενον.



μα΄. Του μεν γραπτου νομου εργον εστιν, η των παθων απαλλαγη· 
φυσικου δε νομου, η κατ’ ισονομιαν προς παντας ανθρωπους ισοτιμια· 
πνευματικου δε νομου τελειωσις, η προς τον Θεον, ως εστιν ανθρωπω 
δυνατον εξομοιωσις.

μβ΄. Της μεν των σωματων και ασωματων γνωσεως, δεκτικη κατα 
φυσιν εστιν η του νου δυναμις· της δε της αγιας Τριαδος, κατα μονην 
την χαριν δεχεται τας εμφασεις· οτι εστι μονον πιστευσουσα, αλλ’ ου 
τι  ποτε κατ’  ουσιαν εστιν αυθαδιζομενη,  ως δαιμονιος νους.  Ο γαρ 
γνωσεως  αμοιρος,  τον  κατ’  αρετην  ρυπτικον  της  κακιας  ουδαμως 
επισταται τροπον.

μγ΄. Ο το ψευδος αγαπων, αυτω παραδιδοται προς απωλειαν, ινα 
γνω  πασχων  οπερ  εκων  περιειπε,  και  μαθη  κατα  την  πειραν 
γενομενος, ως ελανθανεν αντι ζωης περιπτυσσομενος θανατον.

μδ΄. Μονην εχει του καλου την γνωσιν ο Θεος, ως κατ’ ουσιαν του 
καλου φυσις τε και γνωσις υπαρχων· του δε κακου, την αγνοιαν, ως 
την αυτου εχων αδυναμιαν· ων γαρ εχει την δυναμιν φυσικως, τουτων 
ουσιωδως κεκτηται την γνωσιν.

με΄. Το εν τω Λευιτικω στηθυνιον, την αμεινω και υψηλην θεωριαν 
δηλοι· (1237) ο δε βραχιων, την πραξιν, ηγουν του διανοητικου την εξιν 
και την ενεργειαν, η την γνωσιν και την αρετην· ως της μεν γνωσεως, 
αυτω προσαγουσης αμεσως τον νουν τω Θεω· της αρετης δε, κατα την 
πραξιν πασης αφαιρουμενης αυτον της των οντων γενεσεως·  απερ 
ιερευσιν  αφωρισεν  ο  λογος,  τοις  μονον  τον  Θεον  δια  παντων 
κτησαμενοις  κληρονομιαν,  και  μηδεν  τοσυνολον  κεκτημενοις 
επιγειον.

μστ΄. Επειδη τας αλλων καρδιας δια του λογου της διδασκαλιας, οι 
γνωσει  και  αρετη  δι’  ολου  ποιωθεντες  τω πνευματι,  ευσεβειας  και 
πιστεως  ποιουνται  δεκτικας,  και  την  πρακτικην  αυτων  εξιν  και 
δυναμιν  αφαιρουμενοι,  των  επι  τη  φθαρτη  φυσει  σπουδασματων, 
προς  την  των  υπερ  φυσιν  αφθαρτων  ενεργειαν  αγαθων 
μεταφερουσιν·  εικοτως  των  προσαγομενων  εις  θυσιαν  Θεου,  το 
στηθυνιον του επιθεματος· τουτεστι, των προσαγομενων την καρδιαν· 
και  τον  βραχιονα,  των  αυτων  δηλονοτι  την  πραξιν·  προσεταξεν 
αφιερουσθαι τοις ιερευσιν ο Λογος.

μζ΄.  Πασα  η  ενταυθα  δικαιοσυνη  συγκρινομενη  προς  την 
μελλουσαν, εσοπτρου λογον επεχει, την των αρχετυπων πραγματων 
εικονα, ουκ αυτα δε τα πραγματα κατ’ ειδος υφισταμενα εχουσα· και 



πασα  γνωσις  ενταυθα  των  υψηλων  συγκρινομενη  προς  την 
μελλουσαν,  αινιγμα  εστιν,  εμφασιν  της  αληθειας,  αλλ’  ουκ  αυτην 
υφισταμενην εχουσα την φανησεσθαι μελλουσαν αληθειαν.

μη΄. Επειδη αρετη και γνωσει τα θεια συνεχεται, των κατ’ αρετην 
πρωτυπων  εστιν  ενδεικτικον  το  εσοπτρον,  και  των  κατα  γνωσιν 
αρχετυπων εκφαντικον υπαρχει το αινιγμα.

μθ΄. Ο δια πραξεως ευαρεστησας τω Θεω, δια θεωριας προς την 
των  νοητων  χωραν,  τον  νου  δηλαδη  μετατιθησιν·  ινα  μη  δια 
φαντασιας  τινος  τον  εν  τοις  παθεσι  θεασηται  θανατον  κατα  την 
αισθησιν,  ως  υπο  μηδενος  των  ελειν  βουλομενων  παντελως 
ευρισκομενος.

ν΄. Ο καθαρω πιστεως οφθαλμω των μελλοντων αγαθων ιδων την 
ευπρεπειαν,  υπακουει  γης  και  συγγενειας  και  οικου  πατρικου 
προθυμως  εξελθειν,  καταλιπων  την  προς  σαρκα  και  αισθησιν  και 
αισθητα σχεσιν τε και προσπαθειαν· και φυσεως εν καιρω πειρασμου 
και  αγωνων  υψηλοτερος  ων,  (1237)  προτιμησας  την  αιτιαν  της 
φυσεως, ως του Ισαακ, τον Θεον, ο μεγας Αβρααμ.

να΄.  Ο  μητε  δοξης  ενεκεν,  μητε  προφασει  πλεονεξιας,  μητε 
κολακειας χαριν, και ανθρωπαρεσκιας και επιδειξεως, την αρετην, η 
την μελετην των θειων λογων μετελθειν επιτηδευων, αλλα παντα δια 
τον Θεον και ποιων και λεγων και διανοουμενος, ουτος εν τη οδω της 
αληθειας εν γνωσει πορευεται. Τριβοις γαρ ουκ ευθειαις ο Θειος ου 
πεφυκεν εμφιλοχωρειν λογος, καν ευρη την οδον εν τισιν ετοιμον.

νβ΄. Νηστευει τις, και απεχεται της εξαπτικης των παθων διαιτης· 
τα  αλλα  τε  ποιει,  οσα  προς  απαλλαγην  κακιας  συμβαλλεσθαι 
δυναται·  την  λεγομενην  οδον  ουτος  ητοιμασε·  κενοδοξιας,  η 
κολακειας, η ανθρωπαρεσκιας, η αλλης τινος ενεκεν αιτιας, διχα της 
θειας  ευαρεστησεως  τους  τοιουτους  επιτηδευει  τροπους,  ουτος  ουκ 
εποιησεν ευθειας τας τριβους του Θεου· και τον μεν της ετοιμασιας 
της οδου πονον υπεμεινεν, τον δε Θεον ουκ εσχε ταις αυτου τριβοις 
εμπεριπατουντα.

νγ΄. Πασα φαραγξ πληρωθησεται· ουχ απλως πασα, ουδε παντων· 
ουτε  γαρ  των  μη  ετοιμασαντωντην  οδον  του  Κυριου,  και  ευθειας 
ποιησαντων τας τριβους αυτου. Οπηνικα ουν φαραγξ, ηγουν σαρξ η 
ψυχη, των ετοιμασαντων, ως ειπον, την οδον του Κυριου, και ευθειας 
ποιησαντων τας τριβους αυτου, δια της του περιπατουντος εν αυτοις 
δια των εντολων Θεου Λογου παρουσιας, πληρωθη γνωσεως τε και 



αρετης,  παντα  της  ψευδωνυμου  γνωσεως  και  κακιας  τα  πνευματα 
ταπεινουται,  πατουντος  αυτα  του  Λογου  και  υποταττοντος,  και  το 
επαιρομενον  κατα  της  ανθρωπινης  φυσεως,  πονηρον  κρατος 
καταβαλλοντος, και οιον το μεγεθος και το υψος των ορεων και των 
βουνων  κατασκαπτοντος·  και  εις  την  των  φαραγγων  αγοντος 
πληρωσιν. Η γαρ των παρα φυσιν αποβολη παθων, και η των κατα 
φυσιν  αρετων επιβολη,  την φαραγγωθεισαν ψυχην αναπληροι,  και 
την ορινομενην των πονηρων πνευματων ταπεινοι δυναστειαν. 

νδ΄. Αι τραχειαι (τουτεστιν, αι των ακουσιων πειρασμων επιφοραι) 
εσονται εις οδους λειας, οταν μαλιστα χαιρων και ευφραινομενος ο 
νους,  εν  ασθενειαις  ευδοχη  και  θλιψεσι  και  αναγκαις,  δια  των 
ακουσιων  πονων,  την  ολη  των  εκουσιων  παθων  αφαιρουμενος 
δυναστειαν.  Τραχειας  γαρ  κεκλικε,  τας  των  ακουσιων  πειρασμων 
συμβασεις,  εις οδους λειας δια της κατα της ευχαριστιαν υπομονης 
μεταπιπτουσας.

νε΄.  Ο  της  αληθινης  εφιεμενος  ζωης,  γνους  οτι  πας  πονος,  ειτε 
εκουσιος, ειτε ακουσιος,  της του θανατου μητρος ηδονης [Regii  duo 
οδυνης]  γινεται  θανατος,  πασας τας τραχειας των ακουσιων (1241) 
πειρασμων  επιφορας  δεξεται  μετ’  ευφροσυνης  χαιρων·  δια  της 
υπομονης, οδους ευμαρεις τε και λειας, τας θλιψεις ποιουμενος, και 
προς το βραβειον της ανω κλησεως απλανως παραπεμπουσας αυτον, 
ευσεβως εν αυταις τον θειον δρομον ποιουμενον. Και γαρ,  του μεν 
θανατου μητηρ εστιν η ηδονη· της ηδονης δε θανατος εστιν, ο πονος· ο 
τε προαιρετικος, και ο παρα προαιρεσιν.

νστ΄.  Πας  τοιγαρουν  ο  την  πολυελικτον  τε  και  πολυπλοκον 
ηδονην, και πασιν ομου τοις αισθητοις πολυτροπως συμπεπλεγμενην 
τη  εγκρατεια  διαλυσας,  τα  σκολια  εις  ευθειας  εποιησε·  και  ο  την 
δυσβατον και τραχειαν των πονων επιφοραν δι’ υπομονης πατησας, 
τας τραχειας εποιησεν εις οδους λειας. Οθεν ωσπερ επαθλον αρετης 
και των υπερ αυτης καματων, οια καλως τε και νομιμως αθλησας, και 
την ηδονην νικησας, τω ποθω της αρετης, και την οδυνην πατησας τω 
της  γνωσεως  ερωτι,  και  δι’  αμφοτερων  γενναιως  τους  θειους 
διενεγκας αγωνας,  Οψεται,  κατα το γεγραμμενον,  το σωτηριον του 
Θεου.

νζ΄. Ο την αρετην αγαπων, την των ηδονων εκουσιως απομαραινει 
καμινον·  ο  δε  τη  γνωσει  της  αληθειας  πεποιωμενος  τον  νουν, 



ακουσιοις ουκ επεχεται πονοις, της κατα την εφεσιν προς τον Θεον 
φερουσης αεικινησιας.

νη΄.  Ο  τα  σκολια  των  εκουσιων  παθων,  ηγουν  της  ηδονης  τα 
κινηματα δια της εγκρατειας ευθυνας, και τα τραχειας, των ακουσιων 
πειρασμων  συμφορας,  ηγουν  τους  τροπους  της  οδυνης  δια  της 
υπομονης  ομαλισας,  και  εις  οδους  λειας  καταστησας·  ο  τοιουτος 
εικοτως οψεται το σωτηριον του Θεου, καθαρος τη καρδια γενομενος· 
καθ’ ην δια των αρετων και των ευσεβων θεωρηματων, ορα τον Θεον 
επι  τελει  των αθλων,  κατα το,  Μακαριοι  οι  καθαροι  τη καρδια,  οτι 
αυτοι τον Θεον οψονται· των υπερ αρετης πονων, της απαθειας την 
χαριν αντιλαβων, ης ουδεν πλεον τον Θεον εμφανιζει τοις εχουσι.

νθ΄.  Λακκους  καλει  η  Γραφη,  τας  δεκτικας  των  ουρανιων 
χαρισματων  της  αγιας  γνωσεως  καρδιας,  λατομουμενας  τω  στερω 
λογω των εντολων, και αποβαλλομενας καθαπερ πωρωματα, την τε 
προς  τα  παθη  φιληδονιαν,  και  την  προς  τα  αισθητα  της  φυσεως 
σχεσιν,  και  πληρουμενας  της  ανωθεν  φερομενης  ρυπτικης  τε  των 
παθων, και ζωοποιητικης και οιον θρεπτικης των αρετων εν πνευματι, 
γνωσεως.

ξ΄.  (1244)  Λακκους  λατομει  ο  Κυριος  εν  τη  ερημω·  λεγω  δε  τω 
κοσμω, και τη φυσει των ανθρωπων· τας των αξιων καρδιας εκχοιζων, 
και αποκαθαιρων του υλικου βαρους τε και φρονηματος, και ποιων 
ευρυχωρους προς υποδοχην των θειων της σοφιας και της γνωσεως 
υετων, ινα ποτιζουσι τα κτηνη του Χριστου, τους δεομενους λεγω δια 
ψυχης νηπιοτητα, της ηθικης διδασκαλιας.

ξα΄.  Ορεινην  η  Γραφη,  την  υψηλην  εν  πνευματι  θεωριαν  της 
φυσεως  λεγει,  ην  γεωργουσιν  οι  των  αισθητων  απογενομενοι 
φαντασιων,  και  προς  τους  αυτων  νοητως  δια  μεσου  των  αρετων 
διαβαντες λογους.

ξβ΄. Ο νους εφ’ οσον εχει ζωσαν εν εαυτω την του Θεου μνημην, 
δια της θεωριας εκζητει  τον Κυριον·  και  ουχ απλως,  αλλ’  εν φοβω 
Κυριου·  τουτεστιν,  εν  τη  πραξει  των  εντολων.  Ο  γαρ  εκζητων  δια 
θεωριας τον Κυριον χωρις πραξεως,  ουκ ευρισκει  αυτον, οτι ουκ εν 
φοβω Κυριου τον Κυριον  εξεζητησε.  Και  ευωδωσεν  αυτω ο Κυριος· 
παντι γαρ τω μετα γνωσεως πραττοντι, ευοδοι ο Κυριος, τους τε των 
εντολων  διδασκων  τροπους,  και  τους  των  οντων  αληθεις  λογους 
αποκαλυπτων.



ξγ΄. Ο περι θεοτητος υψηλος λογος, πυργος εστι κατα ψυχην, ταις 
των εντολων ενεργειαις  ωχυρωμενος.  Και  τουτο εστιν  ο  φησιν,  οτι 
Ωκοδομησεν  Οζιας  πυργους  εν  Ιερουσαλημ.  Ο  γαρ  καλως 
ευοδουμενος  επι  την  δια  θεωριας  εκζητησιν  του  Κυριου,  μετα  του 
επιβεβλημενου φοβου, τουτεστι της των εντολων πραξεως, οικοδομει 
πυργους εν Ιερουσαλημ, κατα την απλην δηλαδη και ηρεμαιαν της 
ψυχης καταστασιν, τους περι θεοτητος ανυψων λογους.

ξδ΄. Οι των επι μερους λογοι, τοις καθολου προσχωρουντες, τα των 
διηρημενων  ενωσεις  ποιουνται·  διοτι  των  μερικωτερων  ενοειδως  οι 
καθολικωτεροι τους λογους περιλαμβανουσι, προς ους φυσικως την 
αναφοραν  εχει  τα  κατα  μερος.  Αλλα  και  νου  προς  αισθησιν,  και 
ουρανου προς γην, και αισθητων προς νοητα, και φυσεως προς λογον, 
εστι  τις  και  τουτων σχετικος εν πνευματι  λογος,  την προς αλληλα 
διδους αυτοις ενωσιν.

ξε΄. Ο των παθων δυνηθεις εξηλωσαι τας αισθησεις, και της των 
αισθησεων  σχεσεως  την  ψυχην  αποδιαστειλας,  κατισχυσεν 
αποτειχισαι την γενομενην του διαβολου προς τον νουν δια μεσων 
των αισθησεων εισοδον· και δια τουτο κατα την ερημον, φημι δε την 
φυσικην  θεωριαν,  οιονει  πυργους  ασφαλεις,  τας  ευσεβεις  περι  των 
οντων ωκοδομησε δοξας· εν αις ο καταφευγων, ου φοβειται τους κατα 
την ερημον ταυτην· λεγω δε την φυσιν των ορωμενων, ληστευοντας 
δαιμονας,  και  πλανωντας  τον  νουν  δια  της  αισθησεως,  και  προς 
αγνοιας κατασυροντας ζοφον. Ο γαρ την ευσεβη περι εκαστον δοξαν 
κτησαμενος,  ου  δεδοικε  τους δια  των φαινομενων πλανωντας τους 
ανθρωπους δαιμονας.

ξστ΄.  (1245)  Πας  νους  ισχυν  προς  θεωριαν  εχων,  αληθης  εστι 
γεωργος, καθαρα ζιζανιων δια της οικειας σπουδης και επιμελειας τα 
θεια  των αγαθων διαφυλαττων σπερματα,  μεχρις  ου  συντηρουσαν 
αυτον  εχη  την  του  Θεου  μνημην.  Φησι  γαρ·  Και  ην  εκζητων  τον 
Κυριον  εν  ταις  ημεραις  Ζαχαριου  εν  φοβω  Κυριου.  Ζαχαριαν  δε, 
μνημην Θεου προς την Ελλαδα φωνην μεταφερομενον οιδεν ο λογος. 
Διο παντοτε δεηθωμεν του Κυριου, την σωτηριαν αυτου φυλαχθηναι 
ημιν  μνημην,  ινα  μη  και  αυτο  διαφθειρη  την  ψυχην  το 
κατορθουμενον, προς υψος αρθεισαν, και των υπερ φυσιν, ως ο Οζιας, 
κατατολμησασαν.

ξζ΄. Η των οντων απλανης θεωρια, παθων απηλλαγμενης δειται 
ψυχης·  ητις  Ιερουσαλημ λεγεται,  δια  τε την αρτιον αρετην και  την 



αυλον  γνωσιν·  ητις  ου  μονον  κατα  στερησιν  παθων,  αλλα  και 
φαντασιων αισθητων επιγινεται.

ξη΄. Χωρις πιστεως και ελπιδος και αγαπης, ουδεν ουτε των κακων 
καταργειται παντελως,  ουτε των καλων κατορθουται τοσυνολον.  Η 
μεν γαρ πιστις, πειθει τω Θεω προσχωρειν τον νουν πολεμουμενον, 
πασης  αυτω  γινομενη  παρασκευης  οπλων  πνευματικων  προς  το 
θαρρειν παραμυθιον. Η δε ελπις, της θειας αυτω καθισταται βοηθειας 
εγγυητης  αψευδεστατος,  την  των  εναντιων  καθαιρεσιν 
επαγγελλομενη δυναμεων. Η δε αγαπη, δυσμετακινητον, μαλλον δε, 
παμπαν ακινητον, της θειας στοργης αυτον ειναι παρασκευαζει και 
πολεμουμενον,  προσηλουσα  τω  θειω  ποθω  πασαν  αυτου  την  της 
εφεσεως δυναμιν.

ξθ΄.  Η  πιστις  παραμυθειται  τον  νουν  πολεμουμενον,  βοηθειας 
ελπιδι  ρωννυμενον·  η  δε  ελπις  υπ’  οψιν  αγουσα  την  πιστευθεισαν 
βοηθειαν,  αποκρουεται  την  των  αντικειμενων  καταδρομην·  η  δε 
αγαπη,  νεκραν  καθιστησι  τω  φιλοθεω  νω  των  πολεμιων  την 
προσβολην, τη προς Θεον εφεσει παντελως αμαυρουμενην.

ο΄. Θειας οντως μεριδος, ηγουν γνωσεως αληθους, υιος, πρωτος τε 
και  μονος,  ο  κατα  την  πιστιν  της  εν  ημιν  θειας  αναστασεως  εστι 
λογος,  μετα  της  δεουσης  κατα  την  γνωμην  οικονομιας,  ηγουν 
διακρισεως,  καλως  διαφερων  τας  τε  των  εκουσιων  και  ακουσιων 
πειρασμων επαναστασεις. Και γαρ πρωτη εν ημιν αναστασις του δια 
της αγνοιας ημιν νεκρωθεντος Θεου, η πιστις εστι, καλως τοις εργοις 
των εντολων οικονομουμενη.

οα΄.  Η  προς  Θεον  επιστροφη,  σαφως  μηνυει  δι’  εαυτης  τον 
πληρεστατον της θειας ελπιδος λογον, ου χωρις, ουδαμως ουδενι καθ’ 
οτιουν προς Θεον επινευσις γινεσθαι πεφυκεν· ειπερ ελπιδος ιδιον, το 
υπ’ οψιν αγειν ως παροντα τα μελλοντα· και μηδαμως (1248) απειναι 
πειθειν  των  πολεμουμενων  υπο  της  αντικειμενης  δυναμεως,  τον 
υπερασπιζοντα Θεον· υπερ ου, και δι’ ον αγιοις ο πολεμος. Χωρις γαρ 
τινος προσδοκιας η δυσχερους η ευχερους, επιστροφη προς το καλον 
ουδενι ποτε πεφυκε γινεσθαι.

οβ΄.  Ουδεν οντως ουτως η αγαπη συναγει τους εσκορπισμενους, 
και μιαν αυτοις δημιουργει την γνωμην συμπνοια κρατουμενην, ης ο 
χαρακτηρ, το της ισοτιμιας καθεστηκε καλλος. Ουκουν της κατα το 
αυτο περι τα θεια συναγωγης τε και ενωσεως των ψυχικων δυναμεων· 
τουτεστι,  της  λογικης  και  θυμικης  και  επιθυμητικης,  η  αγαπη 



καθεστηκε  γεννημα·  καθ’  ην  εγγραφοντες  τη  μνημη  το  της  θειας 
ωραιοτητος  καλλος,  οι  το  ισοτιμον  ηδη προς  Θεον δια  της  χαριτος 
κομισαμενοι,  ανεπιληστον  εχουσι·  της  τω  ηγεμονικω  της  ψυχης 
υπομνηματογραφουσης τε και εντυπουσης το ακηρατον καλλος, της 
θειας αγαπης την εφεσιν.

ογ΄.  Πας νους θειω κρατει  διεζωσμενος,  καθαπερ πρεσβυτερους 
τινας  και  αρχοντας  κεκτηται,  την  τε  λογικην  δυναμιν,  εξ  ης  η 
γνωστικη γεννασθαι πεφυκε πιστις,  καθ’ ην αει παροντα τον Θεον 
αρρητως διδασκεται, και ως παρουσι συγγινεται δια της ελπιδος τοις 
μελλουσι· και την επιθυμητικην δυναμιν, καθ’ ην η θεια συνεστηκεν 
αγαπη, δι’ ην εκουσιως προσηλωσας τω ποθω της ακηρατου θεοτητος, 
αλυτον  εχει  του  ποθουμενου την  εφεσιν·  ετι  μην  και  την  θυμικην 
δυναμιν, καθ’ ην απριξ της θειας ειρηνης αντεχεται, επιστυφων προς 
τον  θειον  ερωτα  της  επιθυμιας  την  κινησιν.  Ταυτας  δε  εχει  τας 
δυναμεις  πας  νους,  συνεργουσας  αυτω  προς  τε  την  της  κακιας 
καθαιρεσιν, και την της αρετης συστασιν τε και συντηρησιν.

οδ΄.  Διχα λογικης δυναμεως,  επιστημονικη γνωσις  ουκ εστι·  και 
γνωσεως  χωρις,  ου  συνισταται  πιστις,  αφ’  ης  το  καλον  γεννημα 
προεισιν η ελπις,  καθ’  ην ως παρουσι  συγγινεται  τοις  μελλουσιν ο 
πιστος. Και διχα της κατ’ επιθυμιαν δυναμεως, ου συνιστατι ποθος, ου 
τελος εστιν η αγαπη· το γαρ εραν τινος, ιδιον εστιν επιθυμιας. Και 
διχα θυμικης δυναμεως νευρουσης την επιθυμιαν προς την του ηδεος 
ενωσιν,  ουδαμως  γινεσθαι  πεφυκεν  ειρηνη·  ειπερ  αληθως  ειρηνη 
εστιν η ανενοχλητος και παντελης του καταθυμιου κατασχεσις.

οε΄.  Ου  δει  τον  μη  προτερον  καθαρθεντα  παθων,  φυσικης 
απτεσθαι  θεωριας,  δια  τας  εικονας  των  αισθητων,  δυναμενας 
τυπωσαι προς παθος τον νουν του μη τελειως απαλλαγεντος παθων. 
Ο γαρ κατα φαντασιαν ταις επιφανειαις των αισθητων εναπομενων 
δια  την αισθησιν  νους,  ακαθαρτων γινεται  παθων δημιουργος,  δια 
θεωριας προς τα συγγενη νοητα μη δυναμενος διαβηναι.

οστ΄.  Ο εν  καιρω της των παθων επανστασεως (1249)  γενναιως 
μυσας τας αισθησεις, και την των αισθητων φαντασιαν τε και μνημην 
παντελως απωσαμενος,  και συστειλας παντη τας του νου περι  την 
των  εκτος  ερευναν  φυσικας  κινησεις,  κατησχυνε  νικησας  δια  της 
θειας  χειρος,  την  επαναστασαν  αυτω  πονηραν  και  τυραννικην 
δυναστειαν.



οζ΄. Οταν ανους ο λογος γενηται, και προπετης ο θυμος και αλογος 
η επιθυμια, και αγνοια και τυραννις και ακολασια κρατωσι της ψυχης, 
τοτε η της κακιας εξις εμπρακτος γινεσθαι πεφυκε, συμπλακεισα τη 
διαφορω των αισθησεων ηδονη.

οη΄.  Χρη  τον  γνωστικως  τας  αορατους  συμπλοκας,  υπαλυσκειν 
επισταμενον  νουν,  μητε  φυσικην  μετιεναι  θεωριαν,  μηδ’  αλλο  τι 
ποιειν εν τω καιρω της των πονηρων δυναμεων προσβολης, η μονον 
προσευχεσθαι,  και  το  σωμα  πονοις  δαμαζειν,  και  την  του  χοικου 
φρονηματος δια πασης σπουδης ποιεισθαι καθαιρεσιν, και φυλαττειν 
τα τειχη της πολεως· λεγω δε τας φρουρητικας της ψυχης αρετας, η 
τας  των  αρετων  φυλακτικας  μεθοδους·  εγκρατειαν  λεγω  και 
υπομονην· μηπως δια των δεξιων απατησας, αποστηση Θεου κλεψας 
την εφεσιν,  ο την ψυχην ποτιζων ανατραπην θολεραν, και δια των 
νομιζομενων καλων, προς τα χειρονα την τα καλα ζητουσαν υποσυρη 
διανοιαν.

οθ΄. Ο γενναιως δια της λελογισμενης και περιεκτικης εγκρατειας 
και  υπομονης  μυσας  τας  αισθησεις,  και  δια  των  κατα  ψυχην 
δυναμεων τας προς τον νουν των αισθητων σχηματων αποτειχισας 
εισοδους,  ευχερως  του  διαβολου  τας  πονηρας  διολλυσι  μηχανας, 
υποστρεφων αυτον μετ’ αισχυνης τη οδω η ηλθεν. Οδος δε δι’ ης ο 
διαβολος ερχεται, εστι τα προς συστασιν του σωματος ειναι δοκουντα 
υλικα.

π΄.  Νους  εαυτω  κατα  φυσιν  δια  μεσου  λογου  συναψας  την 
αισθησιν, την εκ της φυσικης θεωριας αληθη συλλεγεται γνωσιν.

πα΄. Πηγαι εισιν εξω της πολεως· τουτεστι της ψυχης· ας Εζεκιας 
εμφραττει·  τα  αισθητα  παντα·  υδατα  δε  τουτων  τυγχανουσι  των 
πηγων, τα των αισθητων νοηματα· ποταμος δε διοριζων δια μεσης της 
πολεως  εστιν,  η  κατα  φυσικην  θεωριαν  εκ  των  (1252)  αισθητων 
νοηματων συναγομενη γνωσις, δια μεσης διερχομενη της ψυχης, ως 
νου και αισθησεως ουσα μεθοριος. Η γαρ γνωσις των αισθητων, ουτε 
παντη νοερας απεξενωται δυναμεως, ουτε διολου προσνενεμηται τη 
κατ’ αισθησιν ενεργεια· αλλ’ οιον της τε του νου προς την αισθησιν, 
και  προς  τον  νουν  της  αισθησεως  συνοδου,  μεση  τυγχανουσα,  δι’ 
εαυτης ποιειται την προς αλληλα τουτων συναφειαν· κατα μεν την 
αισθησιν, κατ’ ειδος τυπουμενη τοις σχημασι των αισθητων· κατα δε 
τον νουν, εις λογους των σχηματων τους τυπους μεταβιβαζουσα. Διο 
ποταμος διοριζων δια μεσης της πολεως, εικοτως προσηγορευθη των 



ορωμενων η γνωσις, ως των ακρων, λεγω δε νου και αισθησεως, ουσα 
μεταιχμιος.

πβ΄.  Ο κατα τον καιρον της των πειρασμων επαναστασεως,  της 
μετα φυσικης  απεχομενος θεωριας,  της  δε  προσευχης  κατα την εκ 
παντων προς εαυτον τε και τον Θεον του νου συστολην αντεχομενος, 
αποκτεινει  την  ποιητικην  της  κακιας  εξιν,  και  αποστρεφει  μετ’ 
αισχυνης  τον  διαβολον,  υποβαλλομενον  την  ειρημενην  εξιν,  εφ’  η 
πεποιθως μετα της οικειας αλαζονειας ηλθε προς την ψυχην, δια των 
υπερηφανων λογισμων της αληθειας κατεπαιρομενος· οπερ τυχον και 
γνους  και  παθων  και  ποιησας  ο  μεγας  Δαβιδ,  ο  παντων  μαλιστα 
πειραν εχων της των νοητων πολεμων παραταξεως, Εν τω συστηναι, 
φησι, τον αμαρτωλον εναντιον μου , εκωφωθην και εταπεινωθην, και 
εσιγησα εξ αγαθων· και μετ’ αυτον ο θειος Ιερεμιας, προστασσων τω 
λαω  μη  εκβηναι  της  πολεως,  δια  την  κυκλωσιν  παροικουσαν  των 
εχθρων ρομφαιαν.

πγ΄.  Και  ο  μακαριος  τοινυν  Αβελ,  ειπερ  εφυλαξατο,  και  μη 
συνεξηλθε τω Καιν εν τω πεδιω· τουτεστιν εν τω πλατει της φυσικης 
θεωριας·  προ  της  απαθειας,  ουκ  αν  επαναστας  απεκτεινεν  αυτον 
μετα δολου, κλεψας τοις δεξιοις κατα την των οντων θεωριαν προ της 
τελαιας εξεως, ο της σαρκος νομος, ο Καιν και ων και καλουμενος.

πδ΄.  Ομοιως  και  Δινα,  η  του  μεγαλου  θυγατηρ  Ιακωβ,  ει  μη 
συνεξηλθε ταις θυγατρασι των εγχωριων· τουτεστι, ταις αισθητικαις 
φαντασιαις· ουκ ανΣυχεμ ο υιος Εμμορ επαναστας αυτην εταπεινωσε.

πε΄.  Καλον  εστι  προ  της  τελειας  εξεως,  μη  απτεσθαι  ημας  της 
φυσικης θεωριας, ινα μη λογους επιζητουντες πνευματικους εκ των 
ορωμενων  κτισματων,  λαθωμεν  παθη  συλλεγοντες.  Πλεον  γαρ  εν 
τοις ατελεσι δυναστευει  προς την αισθησιν τα φαινομενα σχηματα 
των ορωμενων, η προς την ψυχην οι κεκρυμμενοι τοις σχημασι λογοι 
των  γεγονοτων.  Οι  μεντοι  μονω  τω  γραμματι  προσδησαντες 
Ιουδαικως  την  διανοιαν,  κατα  τον  αιωνα  τουτον  εκδεχονται  τας 
επαγγελιας των ακηρατων αγαθων, αγνοουντες τα κατα φυσιν της 
ψυχης αγαθα.

πστ΄. (1253) Ο την εικονα φορεσας του επουρανιου, τω πνευματι 
δια παντων επεσθαι σπευδει της αγιας Γραφης, εν ω δι’ αρετης και 
γνωσεως, η της ψυχης υπαρχει συντηρησις· ο δε την εικονα φορων του 
χοικου, το γραμμα μονον περιεπει· εν ω η κατ’ αισθησιν προς σωμα 
λατρεια συνεστηκε τα παθη δημιουργουσα.



πζ΄. Κρατος Θεου καθεστηκεν, η αναιρετικη των παθων αρετη, και 
των ευσεβων φρουρητικη λογισμων, ην γεννα πραξις εντολων, δι’ ης 
τας  αντικειμενας  τω  αγαθω  πονηρας  δυναμεις,  συνεργεια  Θεου· 
μαλλον δε μονη δυναμει Θεου διαφθειρομεν. Υψος δε Θεου εστιν η 
γνωσις της αληθειας, ην γεννα της των γεγονοτων θεωριας ο πονος, 
και οι επι τη πραξει των αρετων ιδρωτες πονου πατερες γινομενοι· δι’ 
ης  την  αντικειμενην  τη  αληθεια  του  ψευδους  δυναμιν,  παντελως 
εξαφανιζομεν, παν υψωμα των επαιρομενων κατα της γνωσεως του 
Θεου πονηρων πνευματων ταπεινουντες και καταβαλλοντες. Και γαρ 
ωσπερ η πραξις γεννα την αρετην, ουτως η θεωρια την γνωσιν.

πη΄. Η αληστος γνωσις, αοριστον εχουσα περι την θειαν απειριαν 
την κατα νουν υπερ νοησιν κινησιν, εικονιζει δια της αοριστιας την 
υπεραπειρον δοξαν της αληθειας· η δε της κατα την προνοιαν σοφης 
αγαθοτητος αυθαιρετος μιμησις, τιμην φερει την προς τον Θεον του 
νου κατα τηνδιαθεσιν αριδηλον, ως εστι δυνατον, εξομοιωσιν.

πθ΄.  Η  γλωσσα  της  κατα  ψυχην  γνωστικης  ενεργειας  εστι 
συμβολον·  ο  δε  λαρυγξ,  της  προς  το  σωμα  φυσικης  φιλαυτιας 
τεκμηριον. Ο γουν ταυτα ψεκτως κολλησας αλληλοις, μνησθηναι της 
κατ’ αρετην και γνωσιν ειρηνικης εξεως ου δυναται, τη συγχυσει δια 
σπουδης των σωματικων ηδομενος παθων.

τεσσ. ανοικ.΄. Αι κατα φυσιν ορεξεις και ηδοναι, μη φερουσαι τοις 
κεκτημενοις  διαβολην,  ως  αναγκαιον παρακολουθημα της  φυσικης 
ορεξεως  καθεστηκασιν.  Ηδονην  γαρ  κατα  φυσιν  ποιει  και  μη 
βουλομενων  ημων,  και  η  τυχουσα  τροφη,  προλαβουσαν  ενδειαν 
παραμυθουμενη· και ποσις,  αποκρουομενη του διψους την οχλησιν· 
και  υπνος,  την  εκ  της  εγρηγορσεως  δαπανηθεισαν  ανανεουμενος 
δυναμιν· (1256) και οσα των καθ’ ημας φυσικων ετερα τυγχανει, προς 
μεν συστασιν φυσεως, αναγκαια· προς δε κτησιν αρετης, υπαρχοντα 
χρησιμα τοις σπουδαιοις.  Απερ συνεκβαινει  παντι νοι φευγοντι της 
αμαρτιας  την  συγχυσιν·  ινα  μη  δι’  αυτα  μεινη  κρατουμενος  εις 
δουλειαν των εφ’ ημιν και διαβεβλημενων, και παρα φυσιν παθων, 
ουκ εχοντων αλλην αρχην εν ημιν πλην της κινησεως των κατα φυσιν 
παθων,  των  μηδε  πεφυκοτων  προς  την  αθανατον  και  μακραιωνα 
ζωην συμμεταβαινειν ημιν.

τεσσ. ανοικ. α΄. Οι λογοι του Θεου, ψιλως κατα μονην λαλουμενοι 
την  προφοραν,  ουκ  ακουονται,  φωνην  την  των  αυτους  λαλουντων 
πραξιν ουκ εχοντες. Ει δε τη πραξει των εντολων εκφωνουνται, τους 



τε  δαιμονας  εχουσι  τη  τοιαυτη  διατηκομενους  φωνη,  και  τους 
ανθρωπους  τη  προκοπη  των εργων  της  δικαιοσυνης,  ευπειθως  τον 
θειον της καρδιας οικοδομουντας ναον.

τεσσ.  ανοικ.  β΄.  Ωσπερ  ο  Θεος  κατ’  ουσιαν  ουχ  υποπεπτωκε 
γνωσει,  ουτως  ουτε  ο  λογος  αυτου  γνωσει  τη  καθ’  ημας 
περιλαμβανεται.  Ο  γαρ  της  αγιας  Γραφης  λογος,  καν  ει  δεχηται 
περιγραφην  κατα  το  γραμμα,  τοις  χρονοις  των  ιστορουμενων 
πραγματων  συναποληγων·  αλλα  κατα  το  πνευμα  ταις  των 
νοουμενων θεωριαις μενει διαπαντος απεριγραφος.

τεσσ. ανοικ. γ΄. Χρη τον γνωστικως προς ψυχην την αγιαν Γραφην 
κατα Χριστον εκδεχομενον, ασκηθηναι φιλοπονως και των ονοματων 
την  ερμηνειαν,  αυτοθεν  δυναμενον  ολην  την  των  γεγραμμενων 
σαφηνισαι  διανοιαν,  ειπερ  μελει  αυτω  της  ακριβους  των 
γεγραμμενων κατανοησεως· αλλ’ ουκ Ιουδαικως προς σωμα και γην 
καταγειν το υψος του πνευματος, και τας θειας και ακηρατους των 
νοητων  αγαθων,  τη  των  παρεχομενων  φθορα  περιγραφειν 
επαγγελιας.

τεσσ.  ανοικ. δ΄.  Ωσπερ ευχη εστιν, υποσχεσις των εξ ανθρωπων 
Θεω κατ’  επαγγελιαν  προσαγομενων καλων,  ουτω προσευχη κατα 
τον  εικοτα  λογον  εσται  σαφως,  η  των  εκ  Θεου  προς  σωτηριαν 
χορηγουμενων τοις ανθρωποις αγαθων εξαιτησις, αντιδοσιν φερουσα 
της των προηγμενων [male edita προηγουμ.] καλης διαθεσεως. Βοη δε 
εστιν η των κατα την πραξιν εναρετων τροπων,  και  των κατα την 
θεωριαν  γνωστικων  θεωρηματων,  εν  τω  καιρω  της  των  πονηρων 
δαιμονων επαναστασεως, επιδοσις τε και επαυξησις, ης παντων ουχ 
ηκιστα  φυσικως  ακουει  Θεος,  αντι  μεγαλης  φωνης,  την  των  της 
αρετης και γνωσεως επιμελουμενων διαθεσιν.

τεσσ.  ανοικ.  ε΄.  Η πονηρα  και  ολεθριος  του  διαβολου  βασιλεια, 
(1257)  δια  της  των  Ασσυριων  τυπουμενη  βασιλειας,  τον  κατα  της 
αρετης  και  της  γνωσεως  συναγειρουσα  πολεμον,  δια  των  αυτης 
εμφυτων  δυναμεων  τροπουσθαι  μηχαναται  την  ψυχην·  την  μεν 
επιθυμιαν πρωτον, εις ορεξιν των παρα φυσιν διερεθιζουσα, και τα 
αισθητα  των  νοητων  προτιμαν  αναπειθουσα·  τον  δε  θυμον, 
υπεραγωνιζεσθαι  του  αιρεθεντος  υπο  της  επιθυμιας  αισθητου 
διεγειρουσα· το δε λογικον, τους τροπους επινοειν των κατ’ αισθησιν 
ηδονων εκδιδασκουσα.



τεσσ.  ανοικ.  στ΄.  Της ακρας αγαθοτητος ιδιον,  το,  μη μονον τας 
θειας και ασωματους των νοητων ουσιας, της απορρητου και θειας 
απεικονισματα καταστησαι δοξης,  ολην κατα το θεμιτον αναλογως 
αυταις  εισδεχομενας  την  απερινοητον  ωραιοτητα  του  απροσιτου 
καλλους· αλλα και τοις αισθητοις, και των νοητων ουσιων κατα πολυ 
αποδεουσιν,  απηχηματα  της  οικειας  εγκαταμιξαι  μεγαλειοτητος, 
δυναμενα  τον  ανθρωπινον  νουν  εποχουμενον  αυτοις,  προς  Θεον 
απλανως διαπορθμευειν, υπερανω παντων των ορωμενων γινομενον, 
οια της ακρας επιβαντα μακαριοτητος.

τεσσ. ανοικ. ζ΄. Πας νους αρετη και γνωσει κατεστεμμενος, οια δη 
κατα τον μεγαν Εζεκιαν βασιλευειν λαχων της Ιερουσαλημ· τουτεστι, 
της  ειρηνην  μονην  ορωσης  εξεως,  ηγουν  της  παντοιων  παθων 
εστερημενης  καταστασεως·  ορασις  γαρ  ειρηνης  Ιερουσαλημ 
ερμηνευεται·  πασαν  εχει  την  κτισιν  υποχειριον·  δια  των  αυτην 
συμπληρουντων  ειδων,  τω  μεν  Θεω  δι  αυτου  τους  εν  αυτη 
πνευματικους της γνωσεως καθαπερ δωρα προσκομιζουσαν λογους· 
αυτω δε καθαπερ δοματα, τους ενυπαρχοντας αυτη κατα τον φυσικον 
νομον  προς  αρετην  τροπους  παρεχουσαν,  και  δια  των  αμφοτερων 
δεξιουμενην,  τον  κατ’  αμφοτερα  κρατιστως  ευδοκιμειν  δυναμενον· 
λεγω  δε,  τον  κατα  λογον  και  βιον,  δια  πραξεως  τε  και  θεωριας 
τελειωθεντα φιλοσοφον νουν.

τεσσ. ανοικ. η΄. Ο δια πραξεως και θεωριας κατορθωσας εις ακρον 
την  αρετην  και  την  γνωσιν,  εικοτως  υπεραιρεται  παντων,  των 
σαρκικων  και  διαβεβλημενων  παθων  υπερανω  κατα  την  πραξιν 
γινομενος, και των φυσικων λεγομενων σωματων, λεγω δη, των υπο 
γενεσιν  οντων και  φθοραν·  και  απλως,  ινα συνελων ειπω,  παντων 
των υπο αισθησιν ειδων, κατα την θεωριαν, τους εν αυτοις παντας 
γνωστικως διαπερασας λογους, τον νουν ο τοιουτος προς τα συγγενη 
και θεια ανηγαγεν.

τεσσ. ανοικ. θ΄. Ο την απαθειαν καθαπερ Ιερουσαλημ οικειν δια 
των κατα την πραξιν πονων λαχων, και πασης της καθ’  αμαρτιαν 
απηλλαγμενος οχλησεως, και μονην ειρηνην και πραττων και λαλων, 
και  ακουων  και  λογιζομενος·  μετα  το  δεξασθαι  δια  της  φυσικης 
θεωριας  την φυσιν  των ορατων,  τους  εν  αυτη θειοτερους  καθαπερ 
δωρα τω Κυριω δι’  αυτου (1260) προσκομιζουσα λογους και τους εν 
αυτη  νομους  αυτω  καθαπερ  βασιλει  δοματα  φερουσαν,  κατ’ 
οφθαλμους  επαιρεται  παντων  των  εθνων,  υπερανω  γινομενος 



παντων, δηλονοτι των τε κατα σαρκα παθων δια της πραξεως, των τε 
φυσικων σωματων, και των υπο την αισθησιν παντων ειδων δια της 
θεωριας, τους εν αυτοις πνευματικους διαβας λογους τε και τροπους.

ρ΄.  Η  πρακτικη  φιλοσοφια,  τον  πρακτικον  υπερανω  ποιει  των 
παθων·  η  θεωρια  δε,  τον  γνωστικον,  υπερανω  των  ορωμενων 
καθιστησιν, αναβιβασασα τον νουν προς τα συγγενη νοητα.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΤΡΙΤΗ. (1260)
α΄.  Ο  μετα  πραξεως  γινωσκων,  και  μετα  γνωσεως  πραττων, 

θρονος  και  υποποδιον  εστι  του  Θεου·  θρονος  μεν,  δια  την  γνωσιν· 
υποποδιον δε, δια την πραξιν. Ει δε και τον ανθρωπινον νουν φαιη τις 
ειναι ουρανον,  πασης μεν υλικης καθαιρομενον φαντασιας,  τοις δε 
θειοις  των  νοητων  ενασχολουμενον,  μαλλον  δε  κατακοσμουμενον 
λογοις, ουκ εξω της αληθειας, εμοιγε δοκει, βεβηκε.

β΄.  Πας  φιλοσοφος  δηλονοτι  και  ευσεβης,  αρετη  και  γνωσει,  η 
πραξει  και  θεωρια  φρουρουμενος,  επειδαν  ιδη  δια  των  παθων 
επαναστασαν αυτω την πονηραν δυναμιν, καθαπερ τω Εζεκια ο των 
Ασσυριων βασιλευς, μιαν εχει προς την των κακων λυσιν βοηθειαν, 
τον Θεον, ον ιλεουται βοων αλαλητως δια της κατα την αρετην και 
γνωσιν πλειονος επιτασεως· και δεχεται προς συμμαχιαν, μαλλον δε 
προς  σωτηριαν,  αγγελον,  δηλονοτι  μειζονα  σοφιας  και  γνωσεως 
λογον, εκτριβοντα παντα δυνατον και πολεμιστην και αρχοντα και 
στρατηγον εν τη παρεμβολη.

γ΄.  Παντος πεφυκε παθους αρχειν το προσφυες αισθητον.  Ανευ 
γαρ τινος υποκειμενου, και τας δυναμεις της ψυχης δια μεσης τινος 
αισθησεως  επικινουντος  προς  εαυτο,  παθος  ουκ  αν  συσταιη  ποτε. 
Χωρις γαρ αισθητου πραγματος, παθος ου συνισταται. Μη γαρ ουσης 
γυναικος, ουκ εστι πορνεια· (1261) και βρωματων ουκ οντων, ουκ εσται 
γαστριμαργια· και χρυσου μη οντος, ουκ εσται φυλαργυρια. Ουκουν 
πασης εμπαθους κινησεως των εν ημιν φυσικων δυναμεων αρχει το 
αισθητον,  ηγουν,  δι’  αυτου  την  ψυχην  διερεθιζων  προς  αμαρτιαν 
δαιμων.

δ΄. Η τριψις, την ενεργειαν· η εκτριψις δε, και αυτην αφανιζει της 
κακιας την ενθυμησιν. Η μεν γαρ τριψις, της εμπαθους κατ’ ενεργειαν 
μονης  υπαρχει  πραξεως  καταργησις·  η  δε  εκτριψις,  και  των  κατα 
διανοιαν πονηρων κινηματων παντελης εστιν αφανισμος. 



ε΄. Μεσα εισι Θεου και ανθρωπων τα αισθητα και τα νοητα· ων 
υπερανω  γινεται  χωρων  προς  Θεον  ο  ανθρωπινος  νους·  τοις  μεν 
αισθητοις κατα την πραξιν μη δουλουμενος, τοις δε νοητοις κατα την 
θεωριαν μηδολως κρατουμενος.

στ΄. Κατηγορος η κτισις γινεται των ασεβων ανθρωπων· δια μεν 
των εν αυτη λογων, τον εαυτης κηρυττουσα ποιητην· δια δε των εν 
αυτη κατ’ ειδος εκαστον φυσικων νομων, προς αρετην παιδαγωγουσα 
τον ανθρωπον. Οι μεν ουν λογοι, εν τη συνοχη της του καθ’ εκαστον 
ειδους  γνωριζονται  μονιμοτητος·  οι  δε  νομοι,  εν  τη  ταυτοτητι 
φαινονται  της  του  καθ’  εκαστον  ειδους  φυσικης  ενεργειας·  οις  μη 
επιβαλλοντες κατα την εν ημιν νοεραν δυναμιν,  την τε των οντων 
ηγνοησαμεν αιτιαν, και πασι τοις παρα φυσιν προστετηκαμεν παθεσι.

ζ΄. Δωρα τω Θεω προσφερεσθαι παρ’ ημων ο λογος διακελευεται, 
ινα  παραστηση  το  της  θειας  αγαθοτητος  απειρον,  ως  μηδεν 
προεισενεγκουσης δεχεσθαι παρ’ ημων ως δωρα τα δοματα, το παν 
ημιν λογιζομενης της εισφορας, πολλην και αφατον ειναι περι ημας 
δεικνυων του Θεου την αγαθοτητα, δεχομενου ως ημων τα εαυτου, εξ 
ημων  αυτω  προσφερομενα,  και  την  υπερ  αυτων  ως  αλλοτριων 
οφειλην ομολογουντος.

η΄.  Ο  ανθρωπος,  τους  πνευματικους  των  ορωμενων  λογους 
κατανοων, διδασκεται, ως εστι τις των φαινομενων ποιητης· την του 
οποιος εστιν εννοιαν, ως ανεφικτον αφεις ανεξεταστον. Την γαρ οτι 
Ποιητης, αλλ’ ουχ οποιος εστιν ο ποιητης, ορωμενη σαφως η κτισις, 
παρεχει καταληψιν.

θ΄. Οργη Θεου εστιν, η των παιδαγωγουμενων επιπονος αισθησις. 
Επιπονος δε καθεστηκεν αισθησις, η των ακουσιων πονων επαγωγη, 
δι’  ης  τον  επ’  αρετη  και  γνωσει  φυσιουμενον  νουν,  ο  Θεος  αγει 
πολλακις  προς  συστολην  και  ταπεινωσιν·  αυτον  εαυτου  γενεσθαι 
διδους  επιγνωμονα,  και  της  οικειας  ασθενειας  συνιστορα·  ης 
επαισθομενος, το ματαιον οιδημα της καρδιας αποτιθεται.

ι΄. (1264) Οργη Κυριου εστιν, η ανακωχη της των θειων χαρισματων 
χορηγιας·  η  τις  συμφεροντως  επι  παντα  γινεται  νουν  υψηλον  και 
μετεωρον·  και  τοις  δοθεισιν  αυτω  θεοθεν  καλοις,  ως  επι  ιδιοις 
κατορθωμασι μεγαλαυχουμενον.

ια΄. Πας γνωστικος και φιλοσοφος νους, και τον Ιουδαν εχει και 
την Ιερουσαλημ· τον μεν Ιουδαν, ως πρακτικην φιλοσοφιαν· την δε 
Ιερουσαλημ, ως θεωρητικην μυσταγωγιαν. Οπηνικα ουν δια της θειας 



χαριτος  ο  φιλοθεος  νους,  κατα  τε  την  πρακτικην  και  θεωρητικην 
φιλοσοφιαν, πασαν αντικειμενην αρετη και γνωσει διακρουσαμενος 
δυναμιν, τελειως το κατα των πνευματων της πονηριας αναδησηται 
κρατος, και μη την δεουσαν ευχαριστιαν αναθηται τω αιτιω της νικης 
Θεω,  αλλ’  υψωθη  την  καρδιαν,  εαυτον  του  παντος  κατορθωματος 
ηγησαμενος αιτιον·  τηνικαυτα ως μη ανταποδους τω Θεω,  κατα το 
ανταποδομα,  ο  ανταπεδωκεν  αυτω,  δεχεται  ου  μονον  αυτος 
γινομενην επ’αυτον την οργην της εγκαταλειψεως, αλλα και Ιουδας 
και  Ιερουσαλημ·  τουτεστιν,  η  της  πραξεως  εξις  και  της  θεωριας 
παθων  ατιμιας  ευθεως,  συγχωρησει  Θεου,  κατεπανισταμενων  της 
πραξεως, και την τεως καθαραν μολυνοντων συνειδησιν· και ψευδων 
εννοιων,  συνεπιπλεκομενων  τη  θεωρια  των  οντων,  και  την  τεως 
ορθην διαστρεφουσων δοξαν της γνωσεως. Τον γαρ επαιρομενον επι 
πραξει, παθων ατιμια διαδεχεται· τον δε επι γνωσει υψουμενον, περι 
την αληθη θεωριαν πταιειν η δικαια κρισις συγχωρει.

ιβ΄.  Θειος  ως  αληθως  ορος  τε  και  νομος  κατα  την  Προνοιαν 
ενυπαρχει τοις ουσι, παιδευεσθαι δια των εναντιων επιτρεπων προς 
ευγνωμοσυνην,  τους  επι  κρειττοσι  φανεντας  αγνωμονας,  και  την 
πειραν  των  αντικειμενων  της  των  καλων  κατορθωτικης  θειας 
επιγνωσιν ποιεισθαι δυναμεως· ως αν μη παντελως επι τοις αμεινοσιν 
ακαθαιρετον παρα της Προνοιας εχειν συγχωρηθεντες την οιησιν, εις 
την  αντιθεον  της  υπερηφανιας  διαθεσιν  κατολισθησωμεν,  εαυτων 
κατα  φυσιν,  αλλ’  ουκ  επικτητον  χαριτι  την  της  αρετης  και  της 
γνωσεως κτησιν ειναι νομιζοντες· και ευρεθωμεν τω καλω προς την 
του κακου χρωμενοι γενεσιν, και δι’ ων εδει πλεον διασφιγχθεισαν εν 
ημιν  ασαλευτον  μενειν  την  θειαν  επιγνωσιν,  δι’  εκεινων  ως  ουκ 
ωφελον την ταυτης νοσησαντες αγνοιαν.

ιγ΄. (1265) Ορον και νομον ενυπαρχοντα θειον τοις ουσιν ισμεν, την 
των οντων συνεκτικην προνοιαν, κατα κρισιν δικαιαν τη σπανει των 
αγαθων παιδευουσαν προς ευγνωμοσυνην, τους επι τη αφθονια των 
αγαθων  προς  τον  ταυτης  χορηγον  φανεντας  αγνωμονας,  δια  των 
εναντιων αυτους προς συναισθησιν αγουσαν της του χαριζομενου τα 
καλα διαγνωσεως. Η επ’ αρετη γαρ οιησις, απαιδαγωγητος μενουσα, 
το της υπερηφανιας γενναν πεφυκε νοσημα, το την αντικειμενην τω 
Θεω φερον διαθεσιν.

ιδ΄. Ο οιομενος εαυτον κατειληφεναι το τελος της αρετης, ουδαμως 
ζητησει  λοιπον  την  πηγαιαν  των  καλων  αιτιαν,  εαυτω  μονω 



περιγραψας την της εφεσεως δυναμιν,  και αυτον της σωτηριας τον 
ορον υφ’ εαυτου, φημι δε τον Θεον, ζημιουμενος. Ο δε της εαυτου περι 
τα  καλα  φυσικης  συναισθομενος  πενιας,  ου  παυεται  προτροπαδην 
τρεχων προς τον δουναι δυναμενον της ενδειας την πληρωσιν.

ιε΄. Ο την απειριαν της αρετης διαγνους, ουδεποτε του κατ’ αυτην 
παυεται δρομου, ινα μη ζημιωθη αυτην της αρετης την αρχην και το 
τελος, τον Θεον λεγω, περι εαυτον στησας την κινησιν της εφεσεως· 
και λαθη νομιζων επειληφθαι της τελειοτητος, υπομενων του αληθως 
οντος την εκπτωσιν, προς οπερ επειγεται πασα σπουδαιου κινησις.

στ΄.  Γινεται  δικαιως  επι  τον  υψηλοφρονα  νουν  οργη·  τουτεστιν, 
εγκαταλειψις, καθα ειρηται· ηγουν η του διοχληθηναι αυτον κατα τε 
την  πραξιν,  κατα  τε  την  θεωριαν  υπο  δαιμονων  συγχωρησις·  ινα 
λαβη,  της  μεν  εαυτου  φυσικης  ασθενειας,  συναισθησιν·  της  δε 
σκεπουσης  αυτον,  και  το  παν  κατορθουσης  των  αγαθων  θειας 
δυναμεως  τε  και  χαριτος,  την  επιγνωσιν·  και  ταπεινωθη,  πορρω 
παντελως  εαυτου  το  αλλοτριον  και  παρα  φυσιν  υψος  ποιουμενος· 
ωστε  μη  επελθειν  επ’  αυτον  την  αλλην  οργην,  της  των  δοθεντων 
χαρισματων  αφαιρεσεως,  ταπεινωθεντα  και  γενομενον  της  του 
παρεχοντος τα καλα συναισθησεως.

ιζ΄.  Ο  μη  σωφρονισθεις  τω  πρωτω  ειδει  της  οργης,  ηγουν 
εγκαταλειψεως,  ελθειν  προς  ταπεινωσιν,  ηγησαμενος  αυτην  της 
καλης  επιγνωμοσυνης  διδασκαλον,  την  αλλην  δεχεται  σαφως  επ’ 
αυτον ερχομενην οργην, αφαιρουμενην αυτου την των χαρισματων 
ενεργειαν,  και  ερημον  αυτον  καθιστωσαν  της  τεως  φρουρουσης 
δυναμεως.  Αφελω  γαρ,  φησι,  τον  φραγμον  αυτου,  περι  του 
αγνωμονος  Ισραηλ  ο  Θεος  λεγων,  και  εσται  εις  διαρπαγην·  και 
καθελω τον τοιχον αυτου, και εσται εις καταπατημα· και ανησω τον 
αμπελωνα μου, και ου μη τμηθη, ουδε μη σκαφη· και αναβησεται εις 
αυτον ως εις χερσον ακανθα, και ταις νεφελαις εντελουμαι του μη 
βρεξαι εις αυτον.

ιη΄.  (1268)  Ετι  [edit.  et  unus  Reg.  οτι]  προς  ασεβειαν  πρανης 
καθεστηκεν οδος, η περι την ζημιαν των αρετων αναισθησια. Ο γαρ 
εθισας  εαυτον  δια  τας  ηδονας  της  σαρκος  Θεου  παρακουειν,  και 
αυτον αρνησεται τον Θεον, καλουσης προφασεως· Θεου την σαρκος 
ζωην προτιμων, ης και μονης τας ηδονας των θειων κρειττους εσχηκε 
θεληματων.



ιθ΄.  Οταν  τι  καθ’  οιονδηποτε  τροπον  τον  νουν  πεπονθεναι 
νομισωμεν, τω τοιουτω νοι, την τε πρακτικην αυτου και θεωρητικην 
δυναμιν, κατα τους φυσικους αυτων λογους συμπεπονθεναι παντως 
πιστευσομεν.  Ου γαρ εστι  δυνατον παθειν  το υποκειμενον,  των εν 
υποκειμενω μη πασχοντων· υποκειμενον δε λεγω τον νουν, ως αρετης 
και γνωσεως δεκτικον· εν υποκειμενω δε, την πραξιν και την θεωριαν, 
αιτινες  προς  τον  νουν  συμβεβηκοτων  λογον  επεχουσι.  Διο  κατα 
παντα τροπον, και συμπασχουσι πασχοντι, την αυτου ποιαν κινησιν, 
αρχην της οικειας αλλοιωσεως εχουσαι.

κ΄.  Πας  θεοφιλης  και  εναρετος  ανθρωπος  κατα  τον  Εζεκιαν, 
γνωστικως τε κατα των δαιμονων διαζωσαμενος κρατος, αν γενηται 
τις  αυτω προσβολη πνευματων πονηρων,  αορατως κατα νουν προς 
αυτον συμπλεκοντων τον πολεμον, και δια προσευχης δεξηται θεοθεν 
αυτω  πεμπομενον  αγγελον·  λεγω  δε  σοφιας  λογον  μειζονα·  και 
πασαν  εκτριψας  διασκεδαση  του  διαβολου  την  φαλαγγα·  και  της 
τοιαυτης νικης τε και σωτηριας αιτιον τον Θεον μη επιγραψηται, αλλ’ 
εαυτω την ολην αναθηται νικην, ο τοιουτος ουκ ανταπεδωκε τω Θεω 
κατα το ανταποδομα αυτου, μη εξισωσας τω μεγεθει της σωτηριας, το 
πληθος  της  ευχαριστιας·  μηδε  τη  ευεργεσια  του  σωσαντος, 
αντιμετρησας την οικειαν διαθεσιν.

κα΄. Φωτισωμεν τον νουν της θειοις νοημασι· το δε σωμα τοις των 
νοηθεντων  θειοτερων  λογων  τροποις  φαιδρυνωμεν,  αρετης  αυτον 
ποιουντες  λογικον  εργαστηριον,  τη  αποβολη  των  παθων·  τα  γαρ 
εμφυτα  παθη  του  σωματος,  λογω  μεν  κυβερνωμενα,  ουκ  εχει 
διαβολην·  κινουμενα δε  τουτου  χωρις,  φερει  διαβολην.  Τουτων ουν 
λεγει γενεσθαι δειν αποβολην, ων εμφυτος μεν η κινησις, παρα φυσιν 
δε γινεται πολλακις η χρησις, λογω μη κυβερνωμενη.

κβ΄. Πας ο υψωσας εαυτου την καρδιαν, εφ’ οις ελαβε χαρισμασι, 
μεγα φρονησας, ως μη λαβων, ενδικως δεχεται γινομενην επ’ αυτω 
την  οργην,  συγχωρουντος  του  Θεου  τω  διαβολω  νοητως  αυτω 
συμπλακηναι· και τους κατα την πραξιν παρασαλευσαι τροπους της 
αρετης,  και  τους  κατα  θεωριαν  διαυγεις  επιθολωσαι  λογους  της 
γνωσεως,  ινα  μαθων  την  οικειαν  ασθενειαν,  επιγνω  την  μονην 
δυναμιν,  την  τα  παθη  εν  ημιν  καταπαλαιουσαν,  και  ταπεινωθη 
μετανοησας,  τον  ογκον  αποβαλων  της  οιησεως,  και  τον  Θεον 
ιλεωσηται,  και  αποστρεψη  την  επερχομενην  τοις  μη  μετανοουσιν 



οργην,  την  αφαιρουμενην  την  φρουρουσαν  την  ψυχην  χαριν,  και 
ερημον καταλιμπανουσαν τον αγνωμονα νουν.

κγ΄.  (1269)  Οργη  σωτηριος  εστιν,  η  προς  το  πολεμεισθαι  τον 
υψηλοφρονα νουν τοις παθεσιν υπο των δαιμονων, θεια συγχωρησις· 
ινα γνω πασχων ατιμως, επ’ αρεταις μεγαλαυχουμενος, τις ο τουτων 
υπαρχει δοτηρ· η γενηται των αλλοτριων γυμνος, απερ ως μη λαβων, 
εχειν ενομιζε.

κδ΄.  Μακαριος  οντως  εκεινος  ο  νους,  ο  τοις  ουσιν  απασιν 
επαινετως  αποθανων·  τοις  μεν  αισθητοις,τη  αποθεσει  της  κατ’ 
αισθησιν  ενεργειας·  τοις  δε  νοητοις  τη  της  νοερας  αποπαυσει 
κινησεως.  Σημειωσαι  δε  οτι  νου  θανατον  επαινουμενον  λεγει,  την 
προς παντα τα οντα γνωμικην απογενεσιν, μεθ’ ην την θεια χαριτι 
ζωην  υποδεχεσθαι  πεφυκεν·  αντι  των  οντων,  το  αιτιον  των οντων 
ανεννοητως απολαβων.

κε΄. Μακαριος ο συναψας το μεν πρακτικον τω κατα φυσιν αγαθω· 
το δε θεωρητικον, τη κατα φυσιν αληθεια. Πασα γαρ πραξις, δια το 
αγαθον γινεσθαι πεφυκε· και πασα θεωριαν, την γνωσιν δια μονην 
ζητει  την  αληθειαν·  ων  διανυσθεντων,  ουδεν  εσται  τοσυνολον  το 
πληττον της ψυχης το πρακτικον, ουτε μην το θεωρητικον αυτης, δια 
ξενων δριμυττον θεωρηματων· παντος επεκεινα γενομενης και οντος, 
και νοουμενου, και εις αυτον εισδυσασης τον Θεον τον μονον αγαθον 
και αληθινον, και υπερ πασαν ουσιαν οντα και νοησιν.

κστ΄.  Πρακτικης  αρετης  τελος  ειναι  φασι  το  αγαθον.  Τουτο  δε, 
θειας ενεργειας υπαρχει συμπληρωσις, προς ην αγει το λογικον της 
ψυχης, τω θυμω και τη επιθυμια χρωμενον κατα φυσιν· εν η το καθ’ 
ομοιωσιν  αναφαινεσθαι  πεφυκε  καλλος·  θεωρητικης  δε  φασι 
φιλοσοφιας ειναι  την αληθειαν,  τελος·  ητις  αμερως των περι  Θεον 
απαντων  ενοειδης  εστι  γνωσις,  προς  ην  ο  καθαρος  φερεται  νους· 
αποσβεσας εαυτου παντελως την κατ’ αισθησιν κρισιν· εν η (γνωσει 
δηλονοτι) ακιβδηλον το της θειας εικονος αξιωμα δεικνυται.

κζ΄. Ουδεις δυναται τον Θεον ευλογειν αληθως, (1272) μη το σωμα 
καθαγιασας ταις αρεταις, και την ψυχην καταφωτισας ταις γνωσεσιν. 
Η γαρ κατ’ αρετην διαθεσις, προσωπον εστι του θεωρητικου νοος, ως 
εις ουρανον προς το υψος της αληθινης επαιρομενον γνωσεως.

κη΄. Μακαριος ο εν αληθεια ειδως, οτι πασαν εν ημιν ως οργανοις 
ο Θεος επιτελει πραξιν και θεωριαν, αρετην τε και γνωσιν, και νικην 
και  σοφιαν,  και  αγαθοτητα  και  αληθειαν,  μηδεν  ημων 



συνεισφεροντων τοσυνολον, πλην της θελουσης τα καλα διαθεσεως· 
ην εχων ο μεγας Ζοροβαβελ, προς τοις ειρημενοις, φησιν, Ευλογητος 
ει,  προς τον Θεον λεγων,  ος  εδωκας μοι  σοφιαν,  και  σοι  ομολογω, 
Δεσποτα των πατερων· παρα σου η νικη και παρα σου η σοφια, και σοι 
η δοξα, και εγω σος οικετης. Ως ευγνωμων οντες οικετης, παντα τω 
Θεω ανεθετο τω παντα δωρησαμενω, εξ ου λαβων ειχε την σοφιαν, 
αυτω ομολογων ως Δεσποτη πατερων των κεχαρισμενων αγαθων την 
δυναμιν, απερ εισιν, ενωσις νικης, ως ειρηται, και σοφιας, αρετης τε 
και  γνωσεως,  πραξεως  και  θεωριας,  αγαθοτητος  τε  και  αληθειας· 
αυται  γαρ  αλληλαις  ενουμεναι,  μιαν  απαστραπτουσιν  δοξαν  και 
αυτην Θεου.

κθ΄. Παντα τα των αγιων κατορθωματα, Θεου προδηλως υπηρχον 
χαρισματα· μηδενος το παραπαν εχοντος μηδεν, η το δοθεν αγαθον· 
ως παρα Δεσποτου του Θεου, προς αναλογιαν της ευγνωμοσυνης τε 
και ευνοιας του δεχομενου μετρουμενον· κακεινα μονα κεκτημενου, 
οσα τω Δεσποτη δωρουμενω παρισταται.

λ΄.  Ο  της  αρετης  και  της  γνωσεως  προισταμενος  νους,  και  της 
κακης  των  παθων  δουλειας  την  ψυχην  στερηθηναι  βεβουλημενος, 
φησιν, Υπερισχυουσιν αι γυναικες, και υπερνικα η αληθεια· γυναικας 
μεν ειπων, τας θεοποιους αρετας, εξ ων η προς Θεον και αλληλους 
τοις  ανθρωποις  ενοποιος  αγαπη  συνεστηκεν·  απαντων  την  ψυχην 
εξαρπαζουσα  των  υπο  γενεσιν  και  φθοραν,  και  των  υπερ  αυτα 
νοητων  ουσιων,  και  αυτω  τω  Θεω  κατ’  ερωτικην  τινα  συγκρασιν 
περιπλεκουσα,  καθ’  οσον  εστι  δυνατον  ανθρωπινη  φυσει,  και  την 
αχραντον και θειαν μυστικως δημιουργουσα συμβιωσιν. Αληθειαν δε 
φησας,  την  μονην  και  μιαν  αιτιαν  των  οντων,  και  αρχην  και 
βασιλειαν και δυναμιν και δοξαν, εξ ης και δι’ ην παντα γεγονε τε και 
γινεται, και προς το ειναι υπ’ αυτης και δι’ αυτης συγκρατειται· και 
υπερ ης πασα τοις φιλοθεοις εστι σπουδη τε και κινησις.

λα΄. Δια μεν των γυναικων, το τελος ενδειξατο των αρετων, την 
αγαπην·  οπερ  εστιν  η  κατ’  εφεσιν  (1273)  του  φυσει  αγαθου  των 
μετεχοντων  αδιαπτωτος  ηδονη  και  αδιαιρετος  ενωσις.  Δια  δε  της 
αληθειας,  το  περας  πασων  επεσημανε  των  γνωσεων,  και  αυτων 
γινωσκομενων· εις οπερ, ως αρχην και περας παντων των οντων, αι 
κατα φυσιν κινησεις γενικω τινι λογω συνελκονται· παντα νικωσης 
κατα φυσιν ως αληθειας της των οντων αρχης και αιτιας, και προς 
εαυτην συνελκουσης των γεγονοτων την κινησιν.



λβ΄. Τη καθ’ υπεροχην στερησει των πολλων, ως εν και μονον η 
αληθεια  πεφυκεν  αναφαινεσθαι,  καλυπτουσα παντων των νοειν  η 
νοεισθαι δυναμενων τας γνωστικας δυναμεις, ως υπερ τα νοουντα τε 
και νοουμενα καθ’ υπαρξιν υπερουσιον ουσα· και απειρω δυναμει τας 
κατα την αρχην και το τελος των οντων ακροτητας περιγραφουσα, 
πασαν παντων προς εαυτην συνελκει κινησιν· τοις μεν παρεχομενη 
γνωσιν  αριδηλον  ης  εστερηθησαν χαριτος·  τοις  δε  δωρουμενη  κατ’ 
αισθησιν  αρρητον,  ης  ειχον  την  εφεσιν  αγαθοτητος,  τη  μεθεξει 
φανεραν την επιγνωσιν.

λγ΄.  Ο  νους,  σοφιας  οργανον,  φησιν·  ο  λογος,  γνωσεως·  η  κατ’ 
αμφω φυσικη πληροφορια, της κατ’ αμφω συνισταμενης πιστεως· του 
δε  των  ιαματων  χαρισματος  η  φυσικη  φιλανθρωπια.  Παν  γαρ 
χαρισμα θειον, επιτηδειον εν ημιν εχει και προσφυες, ωσπερ δυναμιν, 
η  εξιν  η  διαθεσιν,  οργανον  δεκτικον.  Οιον,  ο  τον  νουν  πασης 
αισθητων  φαντασιας  ποιησας  καθαρον,  δεχεται  σοφιαν·  ο  δε  τον 
λογον των εμφυτων παθων, θυμου λεγω και επιθυμιας, καταστησας 
δεσποτην, δεχεται γνωσιν· ο δε την κατα νουν και λογον περι τα θεια 
ασαλευτον πληροφοριαν εχων, την παντα δυναμενην δεχεται πιστιν· 
ο δε την φυσικην κατορθωσας φιλανθρωπιαν μετα την τελειαν της 
φιλαυτιας αναιρεσιν, ιαματων δεχεται χαρισματα.

λδ΄.  Εκαστος  ημων,  κατα  την  αναλογιαν  της  εν  αυτω  πιστεως, 
φανερουμενην κεκτηται του Πνευματος την ενεργειαν. Ωστε ταμιας 
υπαρχει της χαριτος εκαστος εαυτου· και ουποτ’ αν ευ φρονων αλλω 
φθονησειεν  ενευδοκιμουντι  ταις  χαρισιν,  επ’  αυτω  κειμενης  της 
δεκτικης των θειων αγαθων διαθεσεως.

λε΄. Αιτιον ειναι φησι της των θειων διανομης αγαθων, το μετρον 
της εκαστου πιστεως. Καθως γαρ πιστευομεν, και την επι το πραττειν 
της  προθυμιας  επιδοσιν  εχομεν.  Ο  γουν  πραττων,  κατα  την 
αναλογιαν  της  πραξεως  επιδεικνυται  το  μετρον  της  πιστεως, 
δεχομενος ως επιστευσε το μετρον της χαριτος· ο δε μη πραττων, κατα 
την  αναλογιαν της  απραξιας  επιδεικνυται  το  μετρον της  απιστιας, 
δεχομενος  ως  ηπιστησε,  της  χαριτος  την  στερησιν.  Ουκουν  κακως 
ποιει βασκαινων τοις κατορθουσιν ο φθονερος επ’ αυτω σαφως, ουκ 
επ’ αλλω (1276) κειμενης της των πιστευειν τε και πραττειν, και προς 
το μετρον της πιστεως ερχομενην δεξασθαι την χαριν, επιλογης.

λστ΄.  Ο  των  καλων  εραστης,  κατα  προνοιαν  σοφιας  λογοις 
εκουσιως  επειγεται  προς  την  της  θεωσεως  χαριν·  ο  δε  τουτων 



ανεραστος,  κατα  την  δικαιαν  κρισιν,  παιδειας  τροποις  ακουσιως 
κακιας απαγεται· ο μεν, ως φιλοθεος δια της προνοιας θεουμενος· ο 
δε,  δια  της  κρισεως,  ως  φιλουλος  εις  κατακρισιν  ελθειν  μη 
συγχωρουμενος. Ο γαρ Θεος ως αγαθος, σοφιας μεν λογοις θεραπευει 
τους  θελοντας·  παιδειας  δε  τροποις  τους  προς  αρετην  δυσκινητους 
ιαται.

λζ΄. Η μεν οντως πιστις, αληθεια εστι συνεκτικη τε και συστατικη, 
ψευδος  ουκ  εχουσα·  η  δε  αγαθη  συνειδησις,  την  της  αγαπης 
επιφερεται δυναμιν, ως μηδεμιαν εχουσα παραβασιν εντολης.

λη΄.  Και  επαναπαυσεται,  φησιν,  επ’  αυτον,  επτα  πνευματα· 
πνευμα  σοφιας,  πνευμα  συνεσεως,  πνευμα  γνωσεως,  πνευμα 
επιστημης, πνευμα βουλης, πνευμα ισχυος, πνευμα φοβου Θεου. Εστι 
δε ιδιον των πνευματικων τουτων χαρισματων, φοβου μεν, η αποχη 
των  κακων·  ισχυος  δε,  η  πραξις  των  αγαθων·  βουλης  δε,  η  των 
αντικειμενων διακρισις·  επιστημη δε,  η των καθηκοντων ανοθευτος 
ειδησις·  γνωσεως  δε,  η  κατ’  ενεργειαν  των  εν  ταις  αρεταις  θειων 
λογων  περιληψις·  συνεσεως  δε,  η  προς  τα  γνωσθεντα  διολου  της 
ψυχης συνδιαθεσις· σοφιας δε, η προς Θεον αδιαγνωστος ενωσις, καθ’ 
ην τοις αξιοις η εφεσις απολαυσις γινεται, μεθεξει ποιουσα Θεον τον 
μετεχοντα, και της θειας αυτον υποφητην καθιστωσα μακαριοτητος, 
κατα  την  αενναον  προς  τους  δεομενους  των  θειων  μυστηριων, 
ανεκπομπευτον προβολην και διεξοδον.

λθ΄.  Το πνευμα του φοβου του Θεου, των κατ’ ενεργειαν κακων 
εστιν αποχη· το δε πνευμα της ισχυος, η προς ενεργειαν και πραξιν 
των εντολων προθυμος ορμη και κινησις· το δε πνευμα της βουλης, η 
εξις της διακρισεως, καθ’ ην συν λογω τας θειας πραττομεν εντολας, 
και  των  κρειττονων  διαιρουμεν  τα  χειρονα·  το  δε  πνευμα  της 
επιστημης, η των κατ’ αρετην της πραξεως τροπων απτωτος ειδησις· 
καθ’ ην πραττοντες, της ορθης του λογου κρισεως ουδαμως πιπτομεν· 
το δε πνευμα της γνωσεως, η των εντολων και των εν αυταις λογων 
περιληψις,  καθ’ ους οι  τροποι των αρετων συνεστηκασι·  πνευμα δε 
συνεσεως εστιν,  η  προς τους τροπους και τους λογους των αρετων 
συγκαταθεσις, η κυριωτερον ειπειν, μεταποιησις, καθ’ ην συγκρασις 
γινεται των φυσικων δυναμεων (1277) δυναμεων προς τους τροπους 
και τους λογους των εντολων· πνευμα δε σοφιας εστιν, η προς την 
αιτιαν των εν ταις εντολαις πνευματικωτερων λογων αναληψις τε και 
ενωσις, καθ’ ην αγνωστως τους εν Θεω, κατα το θεμιτον ανθρωποις, 



απλως  μυουμενοι  των  οντων  λογους,  ως  εκ  τινος  βλυστανουσης 
πηγης της καρδιας, την εν τοις ολοις αληθειαν ποικιλως τοις αλλοις 
ανθρωποις προσφερομεν.

μ΄.  Απο μεν των εκ Θεου τελευταιων, ημιν δε προσεχων, επι τα 
πρωτα, και ημων μεν πορρω, τω δε Θεω προσεχη, καθ’ οδον και ταξιν 
αναβαινομεν. Απο γαρ της αργιας των κακων δια φοβου, επι την των 
αρετων δι’ ισχυος ερχομεθα πραξιν· απο δε της των αρετων πραξεως, 
επι την διακρισιν της βουλης· απο δε της διακρισεως, επι την εξιν των 
αρετων,  ηγουν  επιστημην·  απο  δε  της  εξεως  των  αρετων,  επι  την 
γνωσιν των εν αυταις ταις αρεταις λογων· απο δε ταυτης, εις την προς 
τους εγνωσμενους λογους των αρετων μεταποιητικην εξιν·  φημι δε 
την συνεσιν·  και απο ταυτης,  εις την απλην της εν ολοις αληθειας 
ακριβη θεωριαν· αφ’ ης ορμωμενοι, πολλους και ποικιλους εκ της των 
οντων  αισθητων  τε  και  νοητων  ουσιων  σοφης  θεωριας,  ευσεβεις 
λογους περι της αληθειας αποδωσομεν. 

μα΄. Το προς ημας κατ’ ενεργειαν πρωτον αγαθον, οπερ εστιν ο 
φοβος,  τελευταιον  απηριθμησατο  της  Γραφης  ο  λογος,  ως  σοφιας 
αρχην,  αφ’  ου  κινουμενοι,  προς  το  της  σοφιας  τελος  την  συνεσιν, 
αναβαινομεν, μεθ’ ην προσεχεις αυτω γινομεθα τω Θεω, μονην την 
σοφιαν της προς αυτον ενωσεως μεσιτευουσαν εχοντες. Ου γαρ εστι 
δυνατον επιλαβεσθαι σοφιας, τον μη προτερον δια του φοβου, και των 
δια μεσου λοιπων χαρισματων, την τε λημην της αγνοιας, και τον της 
κακιας κονιορτον, εαυτου παντελως αποσεισαμενον. Δια τουτο Θεω 
μεν,  προσεχη  την  σοφιαν,  ημιν  δε,  τον  φοβον  η  γραφικη  ταξις 
διεθηκεν, ινα ημεις ευταξιας μαθωμεν ορον και νομον.

μβ΄.  Δια τουτων ουν αναβαινοντες  των οφθαλμων της πιστεως, 
ηγουν φωτισμων,  προς την θειαν της σοφιας συναγομεθα μοναδα· 
την γεγενημενην δι’ ημας των χαρισματων διαιρεσιν, προς την αιτιαν 
των  χαρισματων  συναγοντες,  ταις  κατα  μερος  των  αρετων 
αναβασεσι, μηδεν των ειρημενων συνεργια Θεου παραλιμπανοντες, 
ινα  μη  κατ’  ολιγον  αμελουντες,  τυφλην  ημων  την  πιστιν  και 
ανομματον  καταστησωμεν,  ουκ  εχουσαν  τους  δια  των  εργων  του 
Πνευματος φωτισμους, και κολασθωμεν δικαιως εις (1280) απειρους 
αιωνας, ως εν εαυτοις κατα την πιστιν οσον το εφ’ ημιν, τους θειους 
εκτυφλωσαντες οφθαλμους.

μγ΄. Πας ο της πιστεως εν εαυτω δια της αργιας των εντολων τους 
τοιουτους ανορυξας οφθαλμους, παντως κατακριτος, μηκετι τον Θεον 



εχων εις  αυτον επιβλεποντα. Ει  γαρ τας ενεργειας του Πνευματος, 
φησιν,  οφθαλμους  Κυριου  προσαγορευει  ο  λογος,  ο  μη  τουτους  τη 
πραξει των εντολων διανοιγων, επιβλεποντα τον Θεον επ’ αυτον ουκ 
εχει. Δι’ αλλων γαρ, ως εικος, οφθαλμων επισκοπειν τους επι γης ου 
πεφυκεν ο Θεος, ειπερ θειας ορασεως ακτις εστιν, ο κατ’ αρετην ημων 
φωτισμος.

μδ΄. Η σοφια μονας εστι, ταις εξ αυτης διαφοροις αρεταις ατμητως 
ενθεωρουμενη· και μονοειδως ταις αυτων ενεργειαις επινοουμενη· και 
παλιν  απλη  μονας  αποδεικνυμενη,  ταις  προς  αυτην  των  εξ  αυτης 
αρετων  αποκαταστασεσιν·  οταν  ημεις,  δι’  ους  κατα  την  εκαστης 
αρετης γενεσιν ποιειται την προοδον, ανατατικως δι’ εκαστης αρετης 
προς αυτην συναγομεθα.

με΄.  Τυφλην  εχει  την  πιστιν,  ο  τα  κατα  την  πιστιν  θεια 
προσταγματα  μη  εργαζομενος.  Ει  γαρ  φως  εισι  τα  του  Θεου 
προσταγματα, δηλον οτι  διχα θειου φωτος εστιν,  ο  μη πραττων τα 
θεια προσταγματα, και ψιλην, αλλ’ ουκ αληθη την θειαν περιφερεται 
κλησιν.

μστ΄.  Ουδεις αμαρτανων δυναται της αμαρτιας συνηγορον εχειν 
της σαρκος την ασθενειαν. Η γαρ προς τον Θεον Λογον ενωσις, ολην 
την  φυσιν  τη  λυσει  της  καταρας  ανερρωσεν,  απροφασιστον  ημιν 
ποιησαμενη την προς τα παθη της γνωμης προσπαθειαν. Η γαρ του 
Λογου θεοτης, κατα χαριν αει συνουσα τοις εις αυτον πιστευουσι, τον 
εν τη σαρκι νομον της αμαρτιας απομαραινει.

μζ΄.  Ο  των  παρα  φυσιν  παθων  δια  της  εις  Θεον  πιστεως  και 
αγαπης  νικησας  τας  παραλογους  επιθυμιας,  ειτουν  κινησεις,  και 
αυτου του κατα φυσιν εξω γινεται νομου, και προς την χωραν των 
νοητων ολος μεταβιβαζεται, και το κατα φυσιν ομοφυλον, μετα των 
προσγενομενων αυτω, της αλλοτριας εαυτω συνεκβαλλει δουλειας.

μη΄.  Μη χαλινουμενη τω θειω φοβω κατα την πραξιν η γνωσις, 
τυφον  εργαζεται,  ως  οικειον  το  δεδανεισμενον  προβαλλεσθαι 
πειθουσα τον επ’ αυτη τυφωθεντα, προς οικειον επαινον τον ερανον 
του λογου ποιουμενον. Η δε πραξις τω θειω συναυξανουσα ποθω, την 
υπερ τα πρακτεα μη λαμβανουσα γνωσιν, τον πρακτικον εργαζεται 
ταπεινοφροα,  τοις  υπερ  την  οικειαν  δυναμιν  λογοις  προς  εαυτον 
συστελλομενον.

μθ΄. (1281) Ουρανιον οικητηριον εστιν, η κατ’ αρετην απαθης εξις, 
και η μηδεν εχουσα πλανης πολεμουν αυτη νοημα γνωσις.



ν΄. Ωσπερ τελος κινηθεισης μοναδος εστιν η μυριας, και αρχη μη 
κινηθεισης μυριαδος εστιν η μονας· αρχη γαρ παντος τελους, η κατ’ 
αυτο σαφως ακινησια καθεστηκε· και τελος πασης αρχης, η της κατ’ 
αυτην κινησεως υπαρχει συμπληρωσις· ουτω και η πιστις, αρχη κατα 
φυσιν  αρετων  υπαρχουσα,  τελος  εχει  του  δι’  αυτων  αγαθου  την 
συμπληρωσιν·  και  το κατα φυσιν αγαθον, ως αρετων τελος,  αρχην 
εχον την πιστιν, προς αυτην ενδιαθετως συναγεται. Πιστις γαρ εστιν 
ενδιαθετον αγαθον, και αγαθον εστιν ενεργηθεισα πιστις. Πιστος δε 
κατα φυσιν, και αγαθος εστιν ο Θεος· το μεν, ως πρωτον αγαθον· το 
δε,  ως  εσχατον  ορεκτον.  Ταυτον  δε  ταυτα καθεστηκε  παντι  τροπω 
αλληλοις  οντα,  μηδενι  λογω  πλην  του  κατ’  επινοιαν  αλληλων 
διαιρουμενα παντελως,  δια  την  των απ’  αυτου  αρχομενων,  και  εις 
αυτον ληγοντων,  κινησιν.  Αρα η μυριας εσχατου ορεκτου φερουσα 
τυπον, των προς αυτο κινουμενων τελειαν περιγραφει την εφεσιν· και 
η  μονας,  πρωτου  αγαθου  φερουσα  συμβολον,  των  απ’  αυτου 
κινουμενων τελειαν επιφερεται βασιν [duo Reg. φυσιν]. 

να΄. Πρωτη εστιν απαθεια, η παντελης αποχη των κατ’ ενεργειαν 
κακων,  εν  τοις  εισαγομενοις  θεωρουμενη·  δευτερα  δε,  η  παντελης 
κατα διανοιαν περι την των κακων συγκαταθεσιν αποβολη λογισμων, 
εν  τοις  μετα λογου την αρετην μετιουσι  γινομενη,  τριτη δε,  η  κατ’ 
επιθυμιαν  περι  τα  παθη  παντελης  ακινησια,  εν  τοις  δια  των 
σχηματων τους λογους νοητως θεωμενοις των ορωμενων· τεταρτη δε 
εστιν απαθεια, η και αυτης της ψιλης φαντασιας παντελης καθαρσις, 
εν τοις δια γνωσεως και θεωριας καθαρον και διειδες εσοπτρον του 
Θεου ποιησαμενοις το ηγεμονικον, συνισταμενη. Ο τοινυν καθαρας 
εαυτον  ενεργειας  παθων,  και  της  επ’  αυτοις  κατα  διανοιαν 
συγκαταθεσεως  ελευθερωθεις,  και  της  περι  αυτα  κατ’  επιθυμιαν 
κινησεως στασιν λαβων,  και  της  αυτων ψιλης φαντασιας τον νουν 
καταστησας  αμολυντον,  τας  τεσσαρας  γενικας  απαθειας  εχων, 
εξερχεται της υλης και των υλικων, και προς την νοεραν και θειαν και 
ειρηνικην των νοητων επειγεται ληξιν.

νβ΄. Πρωτην απαθειαν λεγει, την προς αμαρτιαν του σωματος κατ’ 
ενεργειαν  ανεπαφον  κινησιν·  δευτεραν  δε,  την  κατα  ψυχην  των 
εμπαθων  λογισμων  τελειαν  αποβολην,  δι’  ης  των  παθων 
απομαραινεται κατα την πρωτην απαθειαν κινησιν, εξαπτονας αυτην 
προς ενεργειαν ουκ εχουσα τους εμπαθεις λογισμους· τριτην δε, την 
περι τα παθη τελειαν της επιθυμιας ακινησιαν, δι’ ην και η δευτερα 



γινεσθαι  πεφυκε,  τη  των  λογισμων  καθαροτητι  συνισταμενη· 
τεταρτην δε λεγει απαθειαν, την κατα διανοιαν πασων των αισθητων 
φαντασιων τελειαν αποθεσιν καθ’ ην η τριτη την γενεσιν ειληφεν, 
ουκ  εχουσα  τας  φαντασιας  των  αισθητων  ειδοποιουσας  αυτη  των 
παθων τας εικονας.

νγ΄. (1284) Παντι πρακτικω, παιδος και παιδισκης δικην, ο λογος 
και  η  διανοια  μοχθουσι,  τους  κατ’  αρετην  της  πραξεως  τροπους 
επινοουντες τε και δημιουργουντες, και οιον πασαν εαυτων κατα των 
αντικειμενων  τη  πρακτικη  πνευματων  της  πονηριας  την  δυναμιν 
εχοντες αντιτεταγμενην· πληρωσαντες δε την πρακτικην φιλοσοφιαν, 
ην ο εκτος των ενιαυτων παρεδηλωσεν αριθμος· ειρηται γαρ οτι ο εξ 
αριθμος,  την  πρακτικην  σημαινει  φιλοσοφιαν·  ελευθεροι  προς  την 
πνευματικην απολυονται, δηλονοτι των εν τοις ουσι συγγενων λογων 
θεωριαν επανερχομενον, ο τε λογος και η διανοια.

νδ΄. Αλλοφυλος παις εστι και παιδισκη, ο θυμος και η επιθυμια· 
ους υποζευγνυσι δια παντος τη δεσποτεια του λογου, προς υπηρεσιαν 
των  αρετων,  δι’  ανδριας  και  σωφροσυνης  ο  θεωρητικος  νους,  μη 
διδους  αυτοις  παντελως  την  προς  ελευθεριαν  αφεσιν,  εως  αν 
καταποθη  τω  νομω  του  πνευματος  τελειως  ο  της  φυσεως  νομος, 
καθαπερ  υπο  ζωης  απειρου,  σαρκος  δυστηνου  θανατος,  και  πασα 
δειχθη καθαρως η της αναρχου βασιλειας εικων, πασαν εχουσα του 
αρχετυπου  δια  μιμησεως  την  μορφην·  καθ’  ην  γενομενος  ο 
θεωρητικος  νους,  ελευθερους  ποιειται  τον  τε  θυμον  και  την 
επιθυμιαν· την μεν, προς την ακηρατον του θειου ερωτος ηδονην και 
την αχραντον θελξιν μετασκευαζων· την δε, προς ζεσιν πνευματικην 
και διαπυρον αεικινησιαν και σωφρονα μανιαν μεταβιβαζων. 

νε΄.  Αναρχου βασιλειας  εστιν  εικων,  η  του  νου περι  την  αληθη 
γνωσιν ατρεψια, και η της αισθησεως περι την αρετην αφθαρσια· της 
ψυχης  και  του σωματος,  κατα την εν  πνευματι  προς τον νουν της 
αισθησεως μεταποιησιν, μονω τω θειω νομω του πνευματος αλληλοις 
συνδεδεμενων,  καθ’  ην  την  αεικινητον  του  λογου  και  ζωσαν 
διαπαντος  εχουσι  διικνουμενην  ενεργειαν·  εν  η  πασα  παντελως 
απεστι προς το Θειον απεμφασις.

νστ΄.  Ενεργουμενην  επιθυμιαν  φασιν  ειναι  την  ηδονην,  ειπερ 
παρον  αγαθον,  κατα  τον  αυτης  εστιν  ορισμον·  ανενεργητον  δε 
ηδονην, την επιθυμιαν, ειπερ μελλον αγαθον, κατα τον αυτης εστιν 
ορισμον· τον δε θυμον, μανιας μελετωμενην κινησιν, και την μανιαν 



θυμον ενεργουμενον.Ο γουν ταυτας υποταξας τω λογω τας δυναμεις, 
ευρησει, την μεν επιθυμιαν, (1285) αυτω γινομενην ηδονην, κατα την 
εν  χαριτι  προς  το  Θειον  της  ψυχης  αχραντον  συμπλοκην·  τον  δε 
θυμον, ζεσιν ακηρατον, της περι το Θειον ηδονης φρουρητικην,  και 
σωφρονα μανιαν, της κατα την εφεσιν της ψυχης θελκτικης δυναμεως 
απο των οντων τελειως εκστατικην. Ουκουν εως εν ημιν ο κοσμος ζη, 
και  η  προς  τα  υλικα  της  ψυχης  εκουσιος  σχεσις,  ου  δει  ταυταις 
παρεχειν ελευθεριαν ταις δυναμεσι, μηπως μιγεισαι τοις αισθητοις ως 
ομοφυλοις, πολεμησωσι την ψυχην, και λαβωσιν αυτην δορυαλωτον 
γεγενημενην τοις παθεσιν, ως παλαι την Ιερουσαλημ, οι Βαβυλωνιοι. 
Τον γαρ αιωνα καθ’ ον τους αλλοφυλους παιδας δουλευειν ο νομος 
εκελευσε,  την προς τον κοσμον τουτον, ηγουν την παρουσαν ζωην, 
γνωμικην της ψυχης εσημανε σχεσιν ο λογος, δια των ιστορουμενων 
παραδεικνυς τα νοουμενα.

νζ΄.  Ηργμενον λεγει,  το  κακον·  αρχην γαρ εχει  την ημων παρα 
φυσιν κινησιν· ουκ ηργμενον δε, το αγαθον· προ παντος γαρ αιωνος 
και χρονου, φυσει το αγαθον. Νοητον λεγει το αγαθον, ο δει μονον 
νοειν· ρητον δε λεγει το αγαθον, αυτο γαρ δει μονον λαλεισθαι. Και 
γινομενον  λεγει  το  αγαθον·  κατα  φυσιν  γαρ  υπαρχον  αγεννητον, 
κατα χαριν δια φιλανθρωπιαν παρ’ ημων ανεχεται γινεσθαι, προς την 
ημων των ποιουντων και λαλουντων εκθεωσιν, οπερ δει μονωτατον 
γινεσθαι·  ου ποιουμενον δε το κακον,  οπερ δει  μονον μη γινεσθαι. 
Φθαρτον  λεγει  το  κακον·  φθορα  γαρ  εστιν  η  του  κακου  φυσις, 
ουδαμως κατ’ ουδεν υπαρξιν εχουσα· αφθαρτον δε το αγαθον, ως αει 
ον,  και  μηδεποτε  του  ειναι  παυομενον,  και  παντων  οις  εγγινηται, 
φρουρητικον.  Τουτο  γουν,  τω  μεν  λογιστικω,  ζητουμεν·  τω  δε 
επιθυμητικω,  ποθουμεν·  τω  δε  θυμικω  φυλαττομεν  ασυλον·  τω  δ’ 
αισθητικω κατ’ επιστημην, αμιγες αυτο των εναντιων διακρινομεν· τω 
δε φωνητικω, λαλουντες αυτο ποιουμεν τοις αγνοουσι φανερον· και 
τω γονιμω,  πληθυνομεν αυτο·  μαλλον δ’  αληθες ειπειν,  ημεις  κατ’ 
αυτο πληθυνομεθα.

νη΄.  Δει  τον  θεωρητικον  νουν,  βασιλευοντα  των  εν  τοις  ουσι 
νοηματων τε και θεαματων, και των οικειων κινηματων, εξιν αγονον 
εχειν  κακιας·  τουτεστι,  κακιαν  μητε  συλλαμβανουσαν  παντελως, 
μητε τικτουσαν· εφ’ ης αυτον δει περι θεωριαν κινουμενον φερεσθαι, 
μηπως  πνευματικην  ποιουμενος  την  των  οντων  διασκεψιν,  λαθων 



περιπεση τινι των παραφθειρειν δια τινος των αισθητων πεφυκοτων 
πονηρων πνευματων, την αγνη της καρδιας διαθεσιν.

νθ΄.  (1288)  Ο  κενοδοξια  τινι,  δι’  αρετην  η  γνωσιν  τρωθεις,  την 
κομην  ματαιως  διατρεφων,  καθαπερ  Αβεσαλων,  της  οιησεως, 
επιτετεχνασμενην  τε  και  μικτην  ωσπερ  ημιονον  προς  απατην  των 
θεωμενων, την ηθικην επιδεικνυται πολιτειαν·  εφ’  ης αιωρουμενος, 
οιεται  τον  γεννησαντα  δια  της  διδασκαλιας  του  λογου  πατερα 
χειρωσασθαι,  πασαν  βουλομενος  την  τω  πατρι  προσουσαν  θεοθεν 
δοξαν  της  αρετης  και  της  γνωσεως,  ως  υπερηφανος  εις  εαυτον 
τυραννικως εφελκυσασθαι.  Αλλ’  ο  τοιουτος εξελθων εις  το πλατος 
της εν πνευματι φυσικης θεωριας, προς τον υπερ αληθειας λογικον 
πολεμον,  δια την ζωσαν αισθησιν,  τω δασει  της δρυος των υλικων 
θεαματων  κρατειται  της  κομης,  αυτην  εχων  συνδεσμουσαν  προς 
θανατον, την διακενον οιησιν, την κρεμνουσαν αυτον αναμεσον του 
ουρανου,  και  αναμεσον  της  γης.  Ου γαρ εχει  γνωσιν  ο  κενοδοξος, 
καθαπερ ουρανον ενελκουσαν αυτον της κατασπωσης οιησεως· ουδ’ 
αυ  παλιν  γην,  την  εν  τη  ταπεινωσει  λεγω  βασιν  της  πραξεως, 
καθελκουσαν  αυτον  της  ανασπωσης  φυσιωσεως·  ον  πενθει  και 
θανοντα  δια  φιλανθρωπιαν  ως  φιλοθεος  ο  γεννησας  διδασκαλος, 
μιμησει  Θεου,  μη  βουλομενος  τον  θανατον  του  αμαρτωλου,  ως  το 
επιστρεψει, και ζην αυτον.

ξ΄. Αρχη και τελος εστι της εκαστου σωτηριας, η σοφια· φοβον μεν 
αρχομενη  πρωτον  δημιουργουσα,  και  ποθον  υστερον  τελειουμενη 
συνιστωσα· μαλλον δε φοβος αυτη κατ’ αρχας δι’ ημας οικονομικως 
γινομενη, ινα παυση κακιας τον εραστην, και ποθος υστερον φυσικως 
ευρισκομενη δι’ εαυτην κατα το τελος, ινα πληρωση γελωτος νοητου, 
τους την αυτης παντων των οντων αλλαξαμενους συμβιωσιν.

ξα΄.  Η  σοφια  και  φοβος  εστι,  κατα  την  αποφυγην  γινομενη 
στερησις,  τοις  ουκ  ορεγομενοις  αυτης·  και  ποθος  εστιν,  εξις 
απολαυστικης  ενεργειας  ευρισκομενη  τοις  αγαπωσιν  αυτην.  Αυτη 
γαρ  ελπιδι  κολασεως  παθων  απαλλασσουσα,  και  φοβον  ποιει·  και 
ποθον εργαζεται, τη των αρετων επικτησει τον νουν εθιζουσα βλεπειν 
τα μελλοντα.

ξβ΄.  Πασα εξομολογησις,  ταπεινοι τηνψυχην· η μεν, χαριτι Θεου 
δικαιωθεισαν·  η  δε,  ραθυμια  γνωμην  οικειας  επ’  εγκλημασιν 
ενεχομενην, αυτην εκδιδασκουσα.



ξγ΄. Διττος ο της εξομολογησεως λογος· ο μεν, επ’ ευχαριστια των 
δεδωρημενων αγαθων γινομενος·  ο δε,  επ’ ελεγχω και ετασμω των 
κακως  πεπραγμενων  λεγομενος.  Εξομολογησις  γαρ  λεγεται,  και  η 
των  ευ  πεπονθοτων  μετ’  ευχαριστιας  των  θειων  ευεργεσιων 
απαριθμησις,  και  η  των  κακως  πεπραγμενων  παρα  των  υπαιτιων 
εξαγορευσις· αμφοτερα δε, ταπεινωσεως υπαρχει ποιητικα. Ο τε γαρ 
επ’  αγαθοις  ευχαριστιων  ομου,  (1289)  και  ο  επ’  εγκλημασιν 
εταζομενος, ταπεινουται· ο μεν, εαυτον αναξιον κρινων των δοθεντων 
καλων· ο δε, λαβειν αφεσιν των πλημμεληθεντων δεομενος.

ξδ΄. Το της υπερηφανιας παθος, εκ δυο συνεστηκεν αγνοιων. Δυο 
δε συνελθουσαι προς ενωσιν αγνοιαι, μιαν φρονησιν συγκεχυμενην 
αποτελουσι.  Μονος γαρ εκεινος εστιν υπερηφανος,  ο και την θειαν 
βοηθειαν,  και  την  ανθρωπινην  αγνοησας  ασθενειαν.  Ουκουν 
υπερηφανια εστι,  θειας και ανθρωπινης γνωσεως στερησις.  Τη γαρ 
των αληθων ακρων αποφασει, μια και ψευδης υπαρχει καταφασις.

ξε΄. Η κενοδοξια, σκοπου μεν του κατα Θεον εστιν εκστασις· προς 
δε αλλον σκοπον παρα τον θειον υπαρχει μεταβασις. Κενοδοξος γαρ 
εστιν,  ο  της  οικειας,  αλλα  μη  της  θειας  ενεκα  δοξης,  την  αρετην 
επιτηδευων,  και  πονοις  οικειοις  τους  εξ  ανθρωπων  ανυποστατους 
επαινους ωνουμενος.

ξστ΄.  Ο  ανθρωπαρεσκος,  μονων  επιμελειται  των  φαινομενων 
ηθων, και μην και λογου του κολακος· ινα τοις μεν την ορασιν, τω δε 
την  ακοην  σφετεριζηται,  των  μονοις  ηδομενων  η  και 
καταπληττομενων τοις φαινομενοις τε και ακουομενοις, και μονη τη 
αισθησει περιγραφοντων την αρετην. Ανθρωπαρεσκειαν ουν φαμεν, 
την  ως  επ’  αρετη  δι’  ανθρωπους  γινομενην  των  ηθων  τε  λογων 
επιδειξιν.

ξζ΄. Υποκρισις εστι, φιλιας προσποιησις· η μισος, σχηματι φιλιας 
κεκαλυμμενον· η εχθρα, δι’ ευνοιας ενεργουμενη· η φθονος, αγαπης 
χαρακτηρα μιμουμενος· η βιος, αρετης πλασματι, αλλ’ ου πραγματι 
το  κοσμιον εχων·  η  δικαιοσυνης  προσποιησις,  τη  του ειναι  δοκησει 
συντηρουμενη· η απατη, αληθειας εχουσα μορφωσιν· ην οι τον οφιν 
τη των ηθων σκολιοτητι μιμουμενοι, επιτηδευουσιν.

ξη΄.  Η των οντων αιτια,  και  των εν  τοις  ουσιν αγαθων,  εστιν  ο 
Θεος. Ο τοινυν περι την αρετην η την γνωσιν επαιρομενος, και μη τω 
μετρω της εν χαριτι αρετης ητοι προκοπης, συνεπεκτεινων της οικειας 
ασθενειας  την  επιγνωμοσυνην,  το  της  υπερηφανιας  κακον  ου 



διεφυγεν. Ο δε δοξης ενεκεν ιδιας το καλον επιτηδευων, εαυτον του 
Θεου προτετιμηκε, τω της κενοδοξιας ηλω περιπαρεις. Ο δε προς το 
θεαθηναι  τοις  ανθρωποις,  ποιων  η  λαλων  την  αρετην,  της  θειας 
πολλω  την  ανθρωπινην  αποδοχην  υπερεθηκε,  τω  της 
αθρωπαρεσκειας  παθει  νοσηλευομενος·  ο  δε  μονον τη κατ’  αρετην 
σεμνοτητι  προς  απατην  κακουργως  επιχρωσας  τα  ηθη,  και  την 
πονηραν της γνωμης διαθεσιν τω φαινομενω σχηματι καλυπτων της 
ευλαβειας, τω της υποκρισεως εξωνειται δολω την αρετην. Ουκουν ο 
τοιουτος,  επ’  αλλα παρα την  αιτιαν  εκαστου τουτων απηγαγε  τον 
σκοπον.

ξθ΄.  Ουδεις  των  πονηρων  δαιμονων,  του  εναρετου  (1292)  ποτε 
κωλυει  το  προθυμον·  αλλα  και  μαλλον  τας  ελλειψεις  δολερως 
περικοψας των αρετων,  τας  επιτασεις  υπαγορευει,  τοις  αγωνισταις 
συμπροθυμουμενος· ινα προς εαυτον ολην ποιησηται του ασκουμενου 
την εννοιαν, παραπολεσασαν το ισον της μεσοτητος σταθμισιν, και 
λαθη προς αλλο παρα το δοκουν οδευουσα καταγωγιον.

ο΄.  Οι  δαιμονες  ουτε  σωφροσυνην  μισουσιν,  ουτε  νηστειαν 
βδελυσσονται· ου χρηματων διαδοσιν, ου φιλοξενιαν, ου ψαλμωδιαν, 
ου  σχολην  αναγνωσεως,  ουχ  ησυχιαν,  ου  των  μαθηματων  τα 
υψηλοτατα, ου χαμευνιαν, ουκ αγρυπνιαν, ου τα λοιπα παντα, δι’ων ο 
κατα Θεον χαρακτηριζεται βιος, εως προς αυτους νενευκεν ο σκοπος 
και η αιτα των γινομενων.

οα΄.  Τους  μεν  αλλους  δαιμονας,  ταχιον  ισως  ο  ασκητης 
καταλαβομενος, ραδιως την εξ αυτων βλαβην διαδιδρασκει· τους δε 
δοκουντας συνεργειν  τω δρομω της αρετης,  και οιον συνοικοδομειν 
βουλομενους τον ναον Κυριω,  τις  αν των αγαν υψηλων καταλαβοι 
νους, χωρις του δια παντων χωρουντος ενεργους λογου και ζωντος, 
και  διικνουμενου  αχρι  μερισμου  ψυχης  και  πνευματος,  τουτεστι, 
διαγινωσκοντος τινα των εργων η νοηματων εισι ψυχικα, τουτεστιν 
ειδη φυσικα της αρετης η κινηματα, και τινα τυγχανει πνευματικα, 
τουτεστιν,  υπερ φυσιν και  Θεον χαρακτηριζοντα· τη φυσει δε κατα 
χαριν διδομενα· αρμων τε και μυελων, την προς τους πνευματικους 
λογους  των  κατ’  αρετην  τροπων,  αρμοδιον  η  αναρμοδιον  διολου 
συννευσιν επισταμενου, κρινοντος τε τας ενθυμησεις και τας εννοιας 
των καρδιων, τουτεστι, τουτεστι, τας επι τοις ειρημενοις αφανεις κατα 
το βαθος σχεσεις, ω ουκ εστι κτισις αφανης, εν ημιν τοις λανθανειν 
δοκουσι·  παντα  δε  γυμνα  και  τετραχηλισμενα,  ου  μονον  τα 



γεγενημενα  τε  και  νενοημενα,  αλλ’  ηδη  και  τα  γεννησομενα παρ’ 
ημων και νοηθησομενα.

οβ΄. Μερισμον ψυχης και πνευματος λεγει,  την διαφοραν των εκ 
φυσεως  αρετων,  ων  φυσικως  εχομεν  τους  λογους·  και  των  εκ 
πνευματος,  ων  κατα  δωρεαν  δεχομεθα  την  χαριν.  Τουτων  γαρ 
ευκρινως την διαστολην ποιειται κρινων ο λογος.

ογ΄.  Τας  ενθυμησεις  και  τας  εννοιας,  ων  εστι  κριτικος  ο  λογος, 
φησιν ειναι τας της ψυχης επι τε τοις θειοις λογοις και τοις λογισμοις 
σχεσεις, και τας αυτων δηλαδη των σχεσεων αιτιας. Η γαρ ενθυμησις, 
κινει μνημην, ης οικειον η σχεσις· η δε εννοια περας αποσκοπει, οπερ 
αιτιαν χαρακτηριζει.

οδ΄.  Ει  κατ’  ουσιαν  γνωσις  εστιν  ο  Θεος,  προηγειται  δε  σαφως 
πασης γνωσεως νους,  ω και υποπιπτειν πεφυκεν· αρα υπερ ταυτην 
εστιν ο Θεος, οτι και υπερ παντα νουν, ω γνωσις καθ’ οτιουν πεφυκεν 
υποπιπτειν, υπεραπειρως καθεστηκε.

οε΄. (1293) Τις τον θειον ουκ εχων ενοικουντα λογον τω βαθει της 
καρδιας, δυνησεται τους αφανεις δολους της καθ’ ημων υποκρισεως 
των δαιμονων υποκλινας, στηναι καθ’ εαυτον μονωτατος, χωρις τινος 
επιμιξιας,  και  οικοδομησαι  του  Κυριου  τον  ναον,  κατα  τον  μεγαν 
Ζοροβαβελ  και  τον  Ιησουν  και  τους  ηγουμενους  των  πατριων, 
φασκοντας διαρρηδην μεγαλη τη φωνη τοις απατεωσι πνευμασι της 
υπερηφανιας  και  της  κενοδοξιας  και  της  ανθρωπαρεσκιας  και  της 
υποκρισεως· Ουχ ημιν και υμιν του οικοδομησαι τον οικον Κυριω τω 
Θεω  ημων·  ημεις  γαρ  μονοι  οικοδομησομεν  τω  Κυριω  του  Ισραηλ· 
γινωσκων ως η τουτων επιμιξια, της ολης οικοδομης ποιειται φθοραν 
και καθαιρεσιν, και συλα της των θειων αναθηματων ευπρεπειας την 
χαριν.

οστ΄.  Ουδεις  δυναται  τινα  των  ειρημενων  δαιμονων  εχων  την 
αρετην συμμετερχομενον, ταυτην τω Κυριω οικοδομησαι· ου γαρ εχει 
τον Θεον των γινομενων τελος, ον θεωμενος ταυτην διεξεισι· αλλα το 
παθος, οπερ δια ταυτης συνιστησιν.

οζ΄.  Οι  κατ’  ελλειψιν  αρετης  πολεμουντες,  δαιμονες  εισιν,  οι 
πορνειαν και μεθην, φυλαργυριαν τε και φθονον διδασκοντες· οι δε 
καθ’ υπερβολην πολεμουντες, εισιν οι την οιησιν και την κενοδοξιαν 
και την υπερηφανιαν διδακοντες, και δια των δεξιων τοις αριστεροις 
επικεκρυμμενως εμπειροντες. 



οη΄.  Ειθε  γενοιτο  και  ημας  αει  λεγειν  τοις  εν  πλασματι  φιλιας 
πνευματικης αορατως προσβαλλουσι πνευμασι της πονηριας, και δια 
του  αγαθου  λεληθοτως  βουλομενοις  κατεργασασθαι  της  αμαρτιας 
τον θανατον και λεγουσι· Συνοικοδομησομεν υμιν τον ναον τω Κυριω 
υμων· Ουχ ημιν και υμιν του οικοδομησαι τον οικον Κυριω τω Θεω 
ημων· ημεις γαρ μονοι οικοδομησομεν τω Κυριω του Ισραηλ. Μονοι 
μεν, οτι των κατ’ ελλειψιν της αρετης πολεμουντων ελευθερωθεντες 
πνευματων, ων και εκβεβηκαμεν, ου βουλομεθα ταις υπερβολαις δι’ 
υμων επαρθεντες παλιν περιπαρηναι,  και πεσειν πτωσιν,  τοσουτον 
της προτερας χαλεπωτεραν, οσον της μεν ην επανοδου ελπις ευχερης, 
συγγνωσθεισι δια την ασθενειαν· τη δε, η ουκ εστιν, η δυσχερης εσται 
μισηθεισι δια την υπερηφανιαν, και του δεξιου ποιουμενοις ετερον τι 
δεξιωτερον. Ου μονοι δε παλιν, οτι τους αγιους αγγελους εχομεν των 
καλων  συλληπτορας·  μαλλον  δε  τον  Θεον  αυτον,  ημιν  εαυτον 
εμφανιζοντα δια των εργων της δικαιοσυνης,  και ημας εαυτω ναον 
αγιον οικοδομουντα, και παντος παθους ελευθερον.

οθ΄.  Αρετης  ορος  εστιν,  η  της  ανθρωπινης  ασθενειας  κατ’ 
επιγνωσιν  προς  την  θειαν  δυναμιν  ενωσις.  Ο  τοινυν  εαυτον  τη 
ασθενεια  περιγραφων  της  φυσεως,  προς  τον  ορον  ουκ  ηλθε  της 
αρετης· και δια τουτο πλημμελει, (1296) μηπω λαβων την το ασθενες 
ενισχυουσαν  δυναμιν.  Ο  δε  της  θειας  δυναμεως  την  οικειαν 
ασθενειαν, ως ισχυν αυθαδως αντιπροβαλομενος, τον ορον παρηλθε 
της αρετης·  και  δια τουτο πλημμελων,  ως του κατοπιν υπερφερους 
παρ’ εαυτω γινομενου, ουκ επιγινωσκει· αρετην γαρ ειναι νομιζει το 
πλημμελημα.  Συγγνωστος  ουν  μαλλον  ο  τη  κατα  φυσιν  ασθενεια 
εαυτον περιγραψας,  παθων μαλλον εκ ραθυμιας την εκπτωσιν της 
αρετης· η ο την οικειαν ασθενειαν ως ισχυν προς την των καθηκοντων 
ποιησιν αντιπροβαλομενος της θειας δυναμεως,  δρασας μαλλον εξ 
αυθαδειας της αρετης την εκπτωσιν.

π΄. Επειδη ειρηται· Πολυ ισχυει δεησις δικαιου ενεργουμενη, κατα 
δυο τροπους οιδα ταυτην ενεργουμενην· καθ’ ενα μεν, οποταν μετα 
των κατ’ εντολην εργων, τω Θεω την ταυτης ποιηται προσαγωγην της 
δεησεως ο ευχομενος, ως μη μονον εν ψιλω λογω και διακενω φωνης 
ηχω  της  γλωττης  εκπιπτουσαν  αργην  κεισθαι  την  δεησιν,  και 
ανυποστατον,  αλλ’  ενεργον  και  ζωσαν,  τοις  εργοις  των  εντολων 
ψυχουμενην.  Ευχης γαρ και  δεησεως υποστασις,  η  δια των αρετων 
των  εντολων  υπαρχει  προδηλως  εκπληρωσις,  καθ’  ην  ισχυραν  και 



παντα  δυναμενην  ο  δικαιος  εχει  την  δεησιν,  ενεργουμενην  ταις 
εντολαις.  Καθ’  ετερον  δε  τροπον,  οποταν  ο  της  ευχης  του  δικαιου 
δεομενος,  τα  εργα  της  ευχης  διαπραττηται,  τον  τε  προτερον 
διορθουμενος βιον, και την δεησιν ισχυραν του δικαιου ποιουμενος, 
δια της οικειας καλης αναστροφης δυναμουμενην.

πα΄. Ουδεν οφελος της του δικαιου δεησεως, του ταυτης χρηζοντος, 
πλεον των αρετων ηδομενου τοις πλημμελημασιν. Επει και ο μεγας 
ποτε Σαμουηλ επενθει  τον  Σαουλ πλημμελουντα·  αλλ’  ουκ ισχυσε 
τον  Θεον  ιλεωσασθαι,  μη  λαβων  συλληπτορα  του  πενθους  την 
καθηκουσαν  του  πλημμελουντος  διορθωσιν.  Διο  του  ανονητου 
πενθους ο Θεος καταπαυων τον εαυτου θεραποντα, φησι προς αυτον, 
Εως  ποτε  συ  πενθεις  επι  Σαουλ,  και  εγω  εξουδενωκα  αυτον,  του 
βασιλευει επι τον Ισραηλ; 

πβ΄.  Και  παλιν  Ιερεμιας  ο  συμπαθεστατος,  υπερ  του  λαου  των 
Ιουδαιων,  περι  την  πλανην  μανεντος  των  δαιμονιων,  (1297)  ουκ 
εισακουεται  προσευχομενος,  ουκ  εχων  εις  προσευχης  δυναμιν,  την 
απο της πλανης των αθεων Ιουδαιων επιστροφην. Οθεν του διακενης 
προσευχεσθαι και τουτο απαγων ο Θεος, φησι, Και συ μη προσευχου 
περι του λαου τουτου, και μη αξιου τους ελεηθηναι αυτους, και μη 
ευχου, και μη προσελθης μοι περι αυτων ετι, οτι ουκ εισακουσομαι.

πγ΄. Πολλης οντως εστιν αβελτηριας, ινα μη λεγω παραφροσυνης, 
δι’  ευχης  δικαιων  επιζητειν  σωτηριαν,  τον  κατα  διαθεσιν  τοις 
ολεθριοις ηδομενον· κακεινων αιτεισθαι συγχωρησιν, οις εγκαυχαται 
κατ’ ενεργειαν προθεσει σπιλουμενος, δεον μη αργην εαν γινεσθαι 
και  ακινητον  του  δικαιου  την  δεησιν,  τον  ταυτης  δεομενον,  ειπερ 
αληθως τοις πονηροις απεχθανεται· αλλ’ ενεργον ποιειν και ισχυραν, 
ταις οικειαις αρεταις πτερουμενην, και φθανουσαν τον συγχωρησιν 
διδοναι των πλημμεληθεντων δυναμενον.

πδ΄.  Πολυ  ισχυει  του  δικαιου  η  δεησις,  ειτε  εκ  του  ποιουμενου 
ταυτην δικαιου, ειτε εκ του γινεσθαι αυτην αιτουμενου τον δικαιον, 
ενεργουμενη.  Υπο μεν γαρ του δικαιου ενεργουμενη,  διδωσιν αυτω 
παρρησιαν προς τον δουναι δυναμενον τα των δικαιων αιτηματα· υπο 
δε του ταυτην αιτουμενου τον δικαιον, της προτερας αυτον μοχθηριας 
αφιστησι, μεταβαλλουσα προς αρετην αυτω την διαθεσιν.

πε΄.  Του Αποστολου ειρηκοτος,  Εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι,  ει 
δεον  εστι  λυπηθεντας  υμας  εν  ποικιλοις  πειρασμοις,  πως  τις 
λυπουμενος εν πειρασμοις δυναται αγαλλιασθαι εν ω λυπειται; 



πστ΄. Την λυπην διττην οιδε της αληθειας ο λογος· την μεν, κατα 
ψυχην αφανως· την δε, κατ’ αισθησιν φανερως συνισταμενην· και την 
μεν,  ολον  ψυχης  το  βαθος  περιλαμβανουσαν,  τη  μαστιγι  της 
συνειδησεως  αικιζομενον·  την  δε,  πασαν  την  αισθησιν 
περιγραφουσαν, τω βαρει των αλγεινων συστελλομενην της φυσικης 
διαχυσεως· και την μεν, της κατ’ αισθησιν ηδονης· την δε, της κατα 
ψυχην ευφροσυνης τελος υπαρχουσαν· μαλλον δε την μεν, των κατ’ 
αισθησιν  γνωμικων·  την  δε,  των  κατ’  αυτην  συμπερασμα  παρα 
γνωμην παθων τυγχανουσαν.

πζ΄.  Λυπη  εστι,  κατ’  εμε  φαναι,  διαθεσις  ηδονων  εστερημενη· 
στερησις δε καθεστηκεν ηδονων, πονων επαγωγη· πονος δε σαφως 
εστι, φυσικης εξεως ελλειψις η υποχωρησις· ελλειψις δε φυσικης εστιν 
εξεως,  παθος της κατα φυσιν υποκειμενης τη εξει  δυναμεως. Το δε 
παθος της κατα φυσιν υποκειμενης τη εξει δυναμεως εστιν, ο κατα 
την παραχρησιν της φυσικης ενεργειας  τροπος·  παραχρησις δε του 
κατ’ ενεργειαν τροπου καθεστηκεν, η προ το μη πεφυκος κατα φυσιν 
και υφισταμενον της δυναμεως κινησις.

πη΄.  (1300)  Την  κατα  ψυχην  λυπης  τελος  ειναι  φησι  της  κατ’ 
αισθησιν ηδονης· εκ γαρ ταυτης συνισταται λυπη ψυχης· ωσπερ ουν 
και της κατα ψυχην ηδονης τελος εστιν η κατα σαρκα λυπη· ψυχης 
γαρ ευφροσυνη σαρκος γινεται κολασις [gu. illa 58, λυπη]. 

πθ΄.  Διττην  την  λυπην  λεγει·  την  μεν,  περι  την  αισθησιν,  κατα 
στερησιν  των σωματικων ηδονων συνισταμενην·  την  δε,  περι  νουν 
κατα στερησιν των της ψυχης αγαθων γινομενην. Διττους δε λεγει και 
τους πειρασμους, τους μεν, εκουσιους· τους δε,  ακουσιους. Και τους 
μεν,  εκουσιους,  της κατ’  αισθησιν σωματικης ειναι πατερας·  της δε 
κατα ψυχην λυπης [ unus Reg. οδυνης] ειναι γεννητορας· μονη γαρ 
πραχθεισα  λυπει  [ed.  ταπεινοι]  την  ψυχην  η  αμαρτια·  τους  δ’ 
ακουσιους, οιτινες εν τοις παρα γνωμην δεικνυνται πονοις,  της μεν 
κατα ψυχην ηδονης ειναι πατερας· της δε κατ’ αισθησιν σωματικης 
λυπης ειναι γεννητορας.

τεσσ.  ανοικ.΄.  Ωσπερ την λυπην διττην,  ως εφην,  οιδεν ο  λογος, 
ουτω και των πειρασμων διττον επισταται τον τροπον· τον μεν, κατα 
γνωμην·  τον  δε,  παρα  γνωμην·  και  τον  μεν,  εκουσιων  ηδονων 
δημιουργον, τον δε ακουσιων οδυνων επακτικον. Ο γαρ κατα γνωμην 
πειρασμος, τας κατα προαιρεσιν εκουσιους σαφως συνιστησιν ηδονας. 
Ο  δε  παρα  γνωμην,  προδηλως  τους  ακουσιους  παρα  προαιρεσιν 



εφιστησι πονους· και ο μεν, της κατα ψυχην, ο δε, της κατ’ αισθησιν 
λυπης καθεστηκεν αιτιος. 

τεσσ. ανοικ. α΄. Ο μεν κατα γνωμην πειρασμος, την κατα ψυχην 
λυπην συνιστησι· την δε κατ’ αισθησιν δημιουργει σαφως ηδονην, την 
δε της σαρκος λυπην υφιστησιν. 

τεσσ.  ανοικ.  β΄.  Οιμαι  τον  Κυριον  ημων  και  Θεον,  πως  δει 
προσευχεσθαι τους οικειους διδασκοντα μαθητας,  προς το,  το κατα 
γνωμην  ειδος  των  πειρασμων  απευχεσθαι  [male  edita,  του  ειδους 
απεχευσθαι],  φασκειν,  Και  μη εισενεγκης ημας εις  πειρασμον·  των 
ηδονικων  δηλονοτι  και  γνωμικων  και  εκουσιων  πειρασμων,  μη 
εγκαταλειφθηναι πειραν λαβειν ευχεσθαι· τον δε μεγαν Ιακωβον του 
Κυριου λεγομενον αδελφον, προς το των ακουσιων πειρασμων ειδος, 
διδασκοντα μη συστελλεσθαι  τους υπερ  αληθειας αγνωνιζομενους, 
φαναι,  Πασαν  χαραν  ηγησασθε,  αδελφοι  μου,  οταν  πειρασμοις 
περιπεσητε ποικιλοις, δηλονοτι τοις ακουσιοις και παρα γνωμην, και 
πονων ποιητικοις πειρασμοις. Και δηλουσι σαφως, εκει μεν, επαγων ο 
Κυριος,  Αλλα  ρησαι  ημας  απο  του  πονηρου·  ενταυθα  δε  ο  μεγας 
Ιακωβος,  Γινωσκοντες  οτι  το  δοκιμιον  υμων  της  πιστεως, 
κατεργαζεται υπομονην· η δε υπομονη, εργον τελειον εχετω, ινα ητε 
τελειοι και ολοκληροι, εν μηδενι λειπομενοι.

τεσσ.  ανοικ.  γ΄.  (1301)  Ι  μεν  Κυριος  απευχεσθαι  τους  εκουσιους 
ημας  δειδασκει  πειρασμους,  ως  σαρκος  μην,  ηδονης·  ψυχης  δε, 
ποιητικους  οδυνης·  ο  δε  μεγας  Ιακωβος,  επι  τοις  ακουσιοις  ημιν 
παραινει χαιρειν πειρασμοις, ως σαρκος μεν ηδονην, ψυχης δε οδυνην 
αφαιρουμενοις.

τεσσ.  ανοικ.  δ΄.  Τελειος  εστιν,  ο  τοις  εκουσιοις  δι’  εγκρατειας 
μαχομενος, και τοις ακουσιοις δι’ υπομονης εγκαρτερων πειρασμοις· 
και ολοκληρος εστιν, ο και την πραξιν μετα γνωσεως, και την θεωριαν 
ουκ απρακτον διανυων.

τεσσ. ανοικ. ε΄. Διηρημενης εις ψυχην τε και αισθησιν της τε λυπης 
και της ηδονης, ο την της ψυχης περιποιουμενος ηδονην, την δε της 
αισθησεως μεθ’ υπομονης καταδεχομενος λυπην, δοκιμος γινεται και 
τελειος και ολοκληρος· δοκιμος μεν, δια την πειραν των κατ’ αισθησιν 
εναντιων·  τελειος  δε,  ως  τη  κατ’  αισθησιν  ηδονη  τε  και  λυπη  δι’ 
εγκρατειας  και  υπομονης  ανενδοτως μαχομενος·  ολοκληρος  δε,  ως 
τας μαχομενας ταις κατ’ αισθησιν αλληλαις αντικειμεναις διαθεσεσιν 
εξεις, εν τη σταθεροτητι της κατα τον λογον ταυτοτητος, αλωβητους 



διαφυλαττων·  φημι  δε  την  πραξιν  και  την  θεωριαν,  αλληλαις 
συνεχομενας, και μηδεμιαν της ετερας διεζευγμενην·  αλλα την μεν 
πραξιν της θεωριας την γνωσιν δια των τροπων προφαινουσαν· την 
δε  θεωριαν,  ουχ  ηττον  του  λογου την  αρετην  τεθωρακισμενην  της 
πραξεως.

τεσσ. ανοικ. στ΄. Ο λυπης και ηδονης σαρκος πειραν λαβων, λεγοιτ’ 
αν δοκιμος· ως ευχερειας και δυσχερειας των περι σαρκα πραγματων 
πεπειραμενος. Τελειος δε, ο την ηδονην της σαρκος και την οδυνην τη 
του λογου δυναμει καταπαλαισας· ολοκληρος δε, ο τας κατα πραξιν 
και  θεωριαν  εξεις,  ατρεπτους  τη  περι  τον  θειον  ποθον  συντονια 
διατηρησας.

τεσσ. ανοικ. ζ΄. Της μεν κατα ψυχην λυπης εστι, διττος ο τροπος· ο 
μεν,  επι  τοις  οικειοις·  ο  δε,  επι  τοις  αλλοτριοις  πλημμελημασι 
συνισταμενος.  Αιτια  δε  της  τοιαυτης  λυπης,  η  κατ’  αισθησιν  του 
λυπουμενου σαφως, η των δι’ ους λυπειται καθεστηκεν ηδονη. Κατα 
γαρ  τον  ακριβη  λογον,  ουκ  εστι  παντελως  αμαρτια  σχεδον  εν 
ανθρωποις,  μη της ψυχης προς αισθησιν,  ηδονης ενεκεν αλογιστον 
σχεσιν,  αρχην  της  οικειας  γενεσεως  εχουσα.  Της  δε  κατα  ψυχην 
ηδονης αιτια, προδηλως εστιν, η κατ’ αισθησιν του επι ταις οικειαις η 
ταις αλλοτριαις αρεταις ηδομενου τε και χαιροντος λυπη. Κατα γαρ 
τον  ακριβη  λογον,  ουκ  εστιν  αρετη  σχεδον  εν  ανθρωποις,  μη  της 
ψυχης προς αισθησιν λελογισμενην αποδιαθεσιν, αρχην της οικειας 
γενεσεως εχουσα.

τεσσ. ανοικ.  η΄.  Χωρις της κατα ψυχην εμπαθους προς αισθησιν 
σχεσεως, ουκ εστιν εν ανθρωποις παντελως αμαρτια· πασης δε λυπης 
συνισταμενης κατα ψυχην, ηδονη σαρκος προηγειται.

τεσσ. ανοικ. θ΄. Γενεσις αρετης εστιν αληθης, η προς την σαρκα της 
ψυχης εκουσιος αλλοτριωσις· ευφραινει δε ψυχην πνευματικως, ο τοις 
εκουσιοις την σαρκα πονοις δαμαζων.

ρ΄.  (1304)  Της  ψυχης  υπερ αρετης  προς  την  αισθησιν  αποδιατον 
κτησαμενης, εξαναγκης η αισθησις εν πονοις εσται, την των ηδεων 
επινοητικην συνημμενην αυτη κατα την γνωμικην σχεσιν, της ψυχης 
ουκ  εχουσα  δυναμιν·  τουναντιον  δε,  την  μεν  των  αυτης  φυσικων 
ηδονων επαναστασιν, δι’ εγκρατειας ανδρικως απορραπιζουσαν· προς 
δε  την  των  παρα  φυσιν  και  ακουσιων  πονων  επαγωγην,  δια  της 
υπομονης,  αμειλικτον παντελως διαμενουσαν,  και  της  κατ’  αρετην 
θεοπρεπους  αξιας  τε  και  δοξης  δια  την  ανυποστατον  ηδονην  ουκ 



εξισταμενην, και προς την των πονων αντιληψιν φειδοι της σαρκος 
δια  την  οδυνωσαν  αισθησιν,  του  υψους  των  αρετων  ουκ 
αποπιπτουσαν. Της δε κατ’ αισθησιν λυπης αιτια καθεστηκεν, η προς 
τα κατα φυσιν της ψυχης παντελης ασχολια.  Την δε κατ’  αισθησιν 
ηδονην,  η  παρα  φυσιν  ενεργεια  της  ψυχης  προδηλως  υφιστησιν, 
αλλην αρχην εχειν ου δυναμενην συστασεως, η την ψυχης των κατα 
φυσιν αποθεσιν.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ.

α΄.  Επινοητικην  οιδε  την  νοεραν  της  ψυχης  δυναμιν·  ητις 
χωριζομενη της κατ’ αισθησιν σχεσεως, ερημον της προς ηδονην την 
σαρκα καταλιμπανει προνοιας, κατα την εν γνωμη σχεσιν, ουδε την 
οδυνην της σαρκος ανεχομενη παραμυθεισθαι, δια την εν σχεσει της 
γνωμης προς τα θεια ολικην σχολην.

β΄. Νους και αισθησις αντικειμενην εχουσι προς αλληλα την κατα 
φυσιν  ενεργειαν,  δια  την  των  αυτοις  υποκειμενων  ακροτατην 
διαφοραν και ετεροτητα. Ο μεν γαρ, υποκειμενας εχει τας νοητας και 
ασωματους ουσιας, ων ασωματως αντιλαμβανεσθαι [gg ad Thalass. g. 
58,  ων  κατ’  ουσιαν  αντιλαμ.]  πεφυκεν·  η  δε,  τας  αισθητας  και 
σωματικας φυσεις, ων και αυτη φυσικως αντιλαμβανεται. 

γ΄.  Η  της  ψυχης  των  κατα  φυσιν  αποθεσις,  της  κατ’  αισθησιν 
ηδονης  αρχη  γινεσθαι  πεφυκε.  Της  γαρ  ψυχης  περι  τα  κτα  φυσιν 
αγαθα πονουμενης, ουκ εστιν η τον κατ’ αισθησιν της ηδονης τροπον 
εφευρισκουσα δυναμις.

δ΄.  Ενθα  λογος  προκαθηγειται  της  αισθησεως  κατα  την  των 
ορατων θεωριαν, πασης εστερηται της κατα φυσιν η σαρξ ηδονης, ουκ 
εχουσα την αισθησιν αφετον και των λογικων απολελυμενην δεσμων, 
εις  υπηρεσιαν  των  κατ’  αυτην  ηδονων.  Οθεν  και  εξαναγκης 
κρατουντος  του  εν  ημων  λογου,  η  προς  αρετην  αυτω  δουλωθεισα 
βασανιζεται σαρξ.

ε΄. (1305) Ο νους αμα την αισθησιν οικειαν κατα φυσιν ηγησεται 
δυναμιν,  ταις  των  αισθητων  επιπλεκομενος  επιφανειας,  επινοειται 
τας σαρκικας ηδονας, ου δυναμενος των ορατων διαβηναι την φυσιν, 
τη προς την αισθησιν εμπαθει σχεσει κατασχεθεις.

στ΄. Ει ουκ εστι δυνατον προς τα συγγενη νοητα τον νουν διαβηναι, 
διχα της των δια μεσου προβεβλημενων αισθητων θεωριας· ταυτην δε 



γενεσθαι, παντελως αμηχανον χωρις της αυτω μεν συγκειμενης, τοις 
αισθητοις  δε  κατα  φυσιν  συγγενους  αισθησεως·  εικοτως  ει  μεν 
προβαλων  ενσχεθη  ταις  επιφανειαις  των  ορατων,  ενεργειαν  ειναι 
φυσικην  την  συγκειμενην  οιομενος  αισθησιν,  των  μεν  κατα  φυσιν 
εκπεπτωκε  νοητων·  των  δε  παρα  φυσιν  αμφοιν  ταιν  χεροιν,  ο  δη 
λεγεται, επελαβετο σωματων· οις παρα τον λογον ενεργουμενος, δια 
την  αυτον  εκνικησασαν  αισθησιν,  της  μεν  κατα  ψυχην  λυπης 
γεννητωρ  καθισταται,  συχναις  ταις  κατα  συνειδησιν  μαστιξιν 
αικιζομενος· της δε κατ’ αισθησιν ηδονης αριδηλος γινεται ποιητης, 
ταις επινοιαις των περιποιητικων τροπων της σαρκος λιπαινομενος. 
Ει δε την προς αισθησιν, αμα τη προσβολη των ορωμενων διατεμων 
επιφανειαν, τους πνευματικους των οντων καθαρους των επ’ αυτοις 
σχηματων θεασεται λογους, την μεν της ψυχης ηδονην κατειργασατο, 
μηδενι  των  αισθητων  θεωρουμενων  κρατουμενης,  την  δε  της 
αισθησεως συνεστησατο λυπην, παντων κατα φυσιν των αισθητων 
εστερημενης.

ζ΄. Επειδη την μεν της ψυχης λυπην, ηγουν τον πονον (ταυτον γαρ 
αλληλοις αμφοτερα),  η κατ’ αισθησιν ηδονην συνιστησι· την δε της 
αισθησεως  λυπην,  ηγουν  τον  πονον,  η  κατα  ψυχην  ποιειν  ηδονη 
πεφυκεν, εικοτως ο της κατ’ ελπιδα ζωης του Θεου και Σωτηρος ημων 
Ιησου Χριστου, δι’ αναστασεως νεκρων εις κληρονομιαν αφθαρτον και 
αμιαντον και αμαραντον τετηρημενην εν ουρανοις, εφιεμενος, κατα 
μεν την ψυχην αγαλλιασιν εχει, χαραν ανεκλαλητον, διηνεκως τη των 
μελλοντων ελπιδι γαννυμενος αγαθων· κατα δε την σαρκα και την 
αισθησιν,  ηγουν  τους  εκ  των  ποικιλων  πειρασμων  επιγινομενους 
αυτη πονους, και τας επ’ αυτοις οδυνας. Παση γαρ αρετη, ηδονη και 
πονος παρεπεται· πονος μεν σαρκος, εστερημενης της προσηνους και 
λειοτερας  αισθησεως·  ηδονη  δε  ψυχης,  παντος  αισθητου  καθαροις 
εντρυφωσης τοις εν πνευματι λογοις.

η΄. Δεον εστι τον νουν κατα την παρουσαν ζωην (τουτο γαρ μοι 
νοειται, το νυν), κατα σαρκα λυπουμενον, δια τους πολλους πονους 
των υπερ αρετης αυτω προσαγομενων πειρασμων, αει χαιρειν κατα 
ψυχην,  και  ηδεσθαι  δια  την ελπιδα των αιωνιων αγαθων,  καν εχη 
καταπονουμενην την αισθησιν. Ου γαρ αξια τα παθηματα του νυν 
καιρου προς την μελλουσαν δοξαν αποκαλυπτεσθαι εις ημας, φησιν ο 
θειος Αποστολος.



θ΄.  Ψυχης,  η σαρξ,  αλλ’  ου σαρκος η ψυχη· του γαρ κρειττονος, 
φησι, το ηττον, αλλ’ ου του ηττονος το κρειττον. (1308) Ουκουν, επειδη 
τη  σαρκι  δια  την  παραβασιν  ενεφυρη  της  αμαρτιας  ο  νομος,  οπερ 
εστιν η κατ’ αισθησιν ηδονη, δι’ ην δια πονων κατεκριθη της σαρκος ο 
θανατος, εις την του νομου της σαρκος αναιρεσιν επινενοημενος, ο 
διαγνους οτι δια την αμαρτιαν εις την αυτης αναιρεσιν επεισηλθεν ο 
θανατος,  αει  χαιρουσαν  εχει  την  ψυχην,  δια  πονων  ποικιλων 
θεωμενην απογινομενον της οικειας σαρκος τον νομον της αμαρτιας, 
προς υποδοχην της μελλουσης εν πνευματι μακαριας ζωης, ης αλλως 
ουκ εστι  τυχειν,  μη  προτερον  κενωθεντος  ως  εξ  αγγειου  τινος  της 
σαρκος εν τη παρουση ζωη, κατα την προς αυτην σχεσιν της γνωμης, 
του νομου της αμαρτιας.

ι΄. Ο τη αρετη κατα σαρκα δια τους πονους λυπουμενος, εν αυτη 
χαιρει  τη  αρετη  κατα  ψυχην,  ως  παρουσαν  θεωμενος  την  των 
μελλοτων  ευπρεπειαν·  υπερ  ης,  κατα  τον  μεγαν  Δαβιδ,  τη  κατα 
γνωμην  απογενεσει  της  σαρκος,  καθ’  εκαστην  αποθνησκει  την 
ημεραν, ο κατα την της ψυχης εν πνευματι γενεσιν αει καινιζομενος, 
ατε  δη  και  την  ηδονην  εχων  σωτηριον,  και  την  λυπην  ωφελιμον. 
Λυπην γαρ φαμεν, ου την παραλογον και των πολλων, επι στερησει 
παθων η πραγματων υλικων την ψυχην βασανιζουσαν, ως τας ορμας 
παρα φυσιν εφ’ α μη δει, και τας αποφυγας αφ’ ων μη δει ποιουμενων· 
αλλα την λελογισμενην, και τοις τα θεια σοφοις εγκριθεισαν, και το 
παρον κακον υποσημαινουσαν·  παρον γαρ κακον,  φασιν  ειναι  την 
λυπην, συνισταμενην μεν κατα ψυχην, οταν η κατ’ αισθησιν ηδονη 
της λογικης κρατη διακρισεως· υφισταμενην δε κατ’ αισθησιν, οταν 
της ψυχης κατ’ αρετην ακωλυτως ο δρομος ανυηται· τοσουτον επαγων 
τη αισθησει τους πονους, οσον ηδονην εμποιει και χαραν τη ψυχη, τω 
Θεω  προσαγομενη,  δια  της  συγγενους  κατ’  αρετην  τε  και  γνωσιν 
ελλαμψεως.

ια΄.  Ηδονην  λεγει  σωτηριον,  την  επ’  αρετη  χαραν  της  ψυχης· 
ωφελιμον  δε  λυπην,  την  υπερ  αρετης  οδυνην  της  σαρκος.  Ο  γουν 
παθεσι προστετηκως και πραγμασιν, εφ’ α μη δει τας ορμας ποιειται· 
και ο τας ποιητικας της των παθων και των πραγματων στερησεως 
συμβασεις ουκ ασπαζομενος, αφ’ ων μη δει τας αποφυγας ποιειται.

ιβ΄. Ουτε η θεια χαρις ενεργει φωτισμους γνωσεως, ουκ οντος του 
κατα δυναμιν φυσικην δεχομενου τον φωτισμον· ουτε μην το δεκτικον 
διχα της χορηγουσης χαριτος, τον φωτισμον ενεργει γνωσεως.



ιγ΄. Ουτε η χαρις του παναγιου Πνευματος ενεργει σοφιαν εν τοις 
αγιοις,  χωρις  του  ταυτην  δεχομενου  νοος·  ουτε  γνωσιν  χωρις  της 
δεκτικης του λογου δυναμεως·  ουτε πιστει  ανευ της κατα νουν και 
λογον  των  μελλοντων  και  πασι  τεως  αδηλων  πληροφοριας·  ουτε 
ιαματων  χαρισματα,  διχα  της  κατα  φυσιν  φιλανθρωπιας·  ουτε  τι 
ετερον των λοιπων χαρισματων,  (1309)  χωρις  της εκαστου δεκτικης 
εξεως  τε  και  δυναμεως·  ουτε  μην  παλιν  εν  των  απηριθμημενων 
ανθρωπος  κτησεται  κατα  δυναμιν  φυσικην,  διχα  της  χορηγουσης 
ταυτα θειας δυναμεως. Και δηλουσι τουτο σαφως παντες αγιοι, μετα 
τας αποκαλυψεις των θειων,  ζητουντες των αποκαλυφθεντων τους 
λογους. 

ιδ΄.  Ο διχα παθους  αιτων,  λαμβανει  την του ενεργειν  δυνασθαι 
χαριν  κατα την πραξιν  τας  αρετας·  και  ο  ζητων απαθως,  ευρισκει 
κατα τηνφυσικην απαθως την εν τοις ουσιν αληθειαν· και ο κρουων 
απαθως την θυραν της γνωσεως, ακωλυτως εις την αποκρυφον της 
μυστικης θεολογιας ελευσεται χαριν.

ιε΄. Ο απαθως τα θεια ζητων, παντως ληψεται το ζητουμενον. Ο δε 
μετα  τινος  παθους  ζητων,  αποτευξεται  του  ζητουμενου.  Φησι  γαρ, 
Αιτειτε, και ου λαμβανετε, διοτι κακως αιτειτε. 

ιστ΄. Ζητει εν ημιν την των οντων γνωσιν το Πνευμα το αγιον, και 
ερευνα·  αλλ’  ουκ  εαυτω ζητει  το  ζητουμενον,  οτι  Θεος,  και  πασης 
επεκεινα  γνωσεως·  αλλ’  ημιν  τοις  δεομενοις  της  γνωσεως·  ωσπερ 
αμελει  και  ο Λογος γινεται σαρξ,  ουχ εαυτω, αλλ’  ημιν το δια της 
σαρκος  εξανυων  μυστηριον.  Ως  γαρ  χωρις  σαρκος  νοερως 
εψυχωμενης,  ουκ  ενηργει  θεοπρεπως  τα  κατα  φυσιν  ο  Λογος  της 
σαρκος,  ουτως ουδε το Πνευμα το αγιον εν τοις αγιοις  ενεργει  τας 
γνωσεις  των  μυστηριων,  χωρις  της  κατα  φυσιν  ζητουσης  τε  και 
ερευνωσης την γνωσιν δυναμεως.

ιζ΄.  Ωσπερ  ουκ  εστι  χωρις  ηλιακου  φωτος  οφθαλμον 
αντιλαμβανεσθαι των αισθητων, ουτω διχα πνευματικου φωτος νους 
ανθρωπινος  ουποτ’  αν  δεξεται  θεωριαν  πνευματικην.  Το  μεν  γαρ 
αισθητον  φως,  κατα  φυσιν  φωτιζει  την  αισθησιν  προς  την  των 
σωματικων αντιληψιν· το δε πνευματικον, προς την θεωριαν τον νουν 
καταυγαζει προς κατανοησιν των υπερ αισθησιν.

ιη΄.  Τας  μεν  ζητητικας  τε  και  ερευνητικας  [gu.  59  kd  Thalass. 
εξερευνητ.] των θειων δυναμεις ουσιωδως εχει καταβεβλημενας αυτη 
παρα  του  Κτισαντος  κατ’  αυτην  την  εις  το  ειναι  παροδον,  η  των 



ανθρωπων φυσις· τας δε των θειων αποκαλυψεις, κατα χαριν η του 
παναγιου Πνευματος εποιφητωσα ποιειται  δυναμις.  Επειδη  δε  κατ’ 
αρχας  δια  της  αμαρτιας,  τη  φυσει  των  ορατων  ταυτας  ο  πονηρος 
προσηλωσε τας δυναμεις, και ουκ ην ο συνιων η εκζητων τον Θεον, 
παντων των μετειληφοτων της φυσεως,  την νοεραν τε και λογικην 
δυναμιν εχοντων περιγεγραμμενην τη επιφανεια των αισθητων, και 
μηδεμιαν  κεκτημενων  εννοιαν  των  υπερ  αισθησιν,  εικοτως  η  του 
παναγιου Πνευματος χαρις, τοις μη κατα προθεσιν ενδιαθετως υπο 
την απατην γενομενοις, των υλικων αφηλωσασα, την προσηλωμενην 
(1312)  αποκατεστησεν  δυναμιν·  ην  καθαραν  απολαβοντες  δια  της 
χαριτος, πρωτον εζητησαν και ηρευνησαν, και ουτως εξεζητησαν και 
εξηρευνησαν, δια της αυτης δηλαδη του Πνευματος χαριτος.

ιθ΄.  Σωτηρια  δηλαδη ψυχων,  κυριως  εστι,  το  τελος της πιστεως. 
Τελος  δε  πιστεως  εστιν,  η  του  πιστευθεντος  αληθης  αποκαλυψις. 
Αληθης δε  του πιστευθεντος εστιν  αποκαλυψις,  η  κατα αναλογιαν 
της  εν  εκαστω  πιστεως  αρρητος  του  πεπιστευμενου  περιχωρησις. 
Περιχωρησις  δε  του πεπιστευμενου καθεστηκεν,  η  προς την αρχην 
κατα το τελος των πεπιστευκοτων επανοδος. Η δε προς την οικειαν 
αρχην  κατα  το  τελος  των  πεπιστευκοτων  επανοδος  εστιν,  η  της 
εφεσεως πληρωσις. Εφεσεως δε πληρωσις εστιν, η περι το εφετον των 
εφιεμενων  αεικινητος  στασις.  Αεικινητος  δε  στασις  περι  το  εφετον 
των  εφιεμενων  εστιν,  η  του  εφετου  διηνεκης  τε  και  αδιαστατος 
απολαυσις. Απολαυσις δε διηνεκης τε και αδιαστατος του εφετου, η 
των υπερ φυσιν θειων καθεστηκε μεθεξις. Μεθεξις δε των υπερ φυσιν 
θειων εστιν, η προς το μετεχομενον των μετεχοντων ομοιωσις. Η δε 
προς  το  μετεχομενον  των  μετεχοντων  ομοιωσις  εστιν,  η  κατ’ 
ενεργειαν προς αυτο το μετεχομενον των μετεχοντων δι’ ομοιοτητος 
ενδεχομενη  ταυτοτης.  Η  δε  των  μετεχοντων  ενδεχομενη  κατ’ 
ενεργειαν  δι’  ομοιοτητος  ταυτοτης,  η  δι’  ομοιοτητος  προς  το 
μετεχομενον εστι θεωσις των αξιουμενων θεωσεως. 

κ΄. Ουκ εχει η φυσις των υπερ φυσιν τους λογους, ωσπερ ουδε των 
παρα  φυσιν  τους  νομους.  Υπερ  φυσιν  δε  λεγω,  την  θειαν  και 
ανεννοητον ηδονην, ην ποιειν πεφυκεν ο Θεος φυσει, κατα χαριν τοις 
αξιοις  ενουμενος·  παρα  φυσιν  δε,  την  κατα  στερησιν  ταυτης 
συνισταμενην ανεκλαλητον οδυνην, ην ποιειν ειωθεν ο Θεος φυσει, 
παρα την χαριν τοις αναξιοις ενουμενος. Κατα γαρ την υποκειμενην 
εκαστω ποιοτητα  της  διαθεσεως,  ο  Θεος  τοις  πασιν  ενουμενος,  ως 



οιδεν αυτος,  την αισθησιν εκαστω παρεχεται,  καθως εστιν εκαστος 
υφ’  εαυτου  διαπεπλασμενος,  προς  υποδοχην  του  παντως  πασιν 
ενωθησομενου κατα το περας των αιωνων.

κα΄.  (1313)  Τους  εκζητουντας  εν  πνευματι  την  των  ψυχων 
σωτηριαν, και εξερευνωντας τους ταυτης πνευματικους της σωτηριας 
λογους τε και τροπους, οδηγει προς κατανοησιν το Πνευμα το αγιον, 
ουκ εων ακινητον αυτοις μενειν, και ανενεργητον την δι’ ης τα θεια 
εκζητειν πεφυκασι [unus Reg. πεφυκαμεν] δυναμιν.

κβ΄. Πρωτον τις ζητει τη προαιρεσει νεκρωσαι την αμαρτιαν, και 
την προαιρεσιν τη αμαρτια· και ουτως ερευνα, πως δει και ποιω τροπω 
νεκρωσαι  ταυτας  αλληλαις.  Και  παλιν  μετα  την  τουτων  αλληλαις 
τελειαν  νεκρωσιν,  ζητει  την κατ’  αρετην  της  προαιρεσεως,  και  της 
αρετης την κατα προαιρεσιν ζωην· και ουτως ερευνα, πως δει και ποιω 
τροπω την εν αλληλαις τουτων δημιουργησαι ζωην. Εστιν ουν ως εν 
ορισμω λαβειν,η μεν ζητησις, ορεξις καταθυμιου τινος· η δε ερευνησις, 
τροπος της προς το καταθυμιον ορεξεως ανυστικος.

κγ΄.  Δει  ως  αληθως  τον  σωθησομενον,  μη  μονον  τη  προαιρεσει 
νεκρωσαι την αμαρτιαν, αλλα και αυτην την προαιρεσιν τη αμαρτια· 
και μη μονον αναστησαι τη αρετη την προαιρεσιν, αλλα και αυτην τη 
προαιρεσει  την  αρετην·  ινα  νεκρα  νεκρας,  ολη  ολης  της  αμαρτιας 
διαιρεθεισα  μη  αισθανηται,  και  ζωσα  ζωσης,  ολη ολης  της  αρετης 
επαισθανηται,  καθ’  ενωσιν  αδιαστατον  η  προαιρεσις.  Ο  γαρ 
νεκρωσας τη αμαρτια την προαιρεσιν, συμφυτος γεγονε τω ομοιωματι 
του θανατου του Χριστου·  και  ο  ταυτην αναστησας τη δικαιοσυνη, 
συμφυτος γεγονε και της αναστασεως αυτου.

κδ΄.  Η αμαρτια και  η  προαιρεσις  νεκρουμεναι  αλληλαις,  διπλην 
εχουσι  προς  αλληλας  την  αναισθησιαν.  Και  η  δικαιοσυνη  και  η 
προαιρεσις, αλληλαις εχουσαι την ζωην, διπλην εχουσι την αισθησιν.

κε΄. Θεος υπαρχων φυσει και ανθρωπος ο Χριστος, υφ’ ημων ως 
Θεος υπερ φυσιν χαριτι  κληρονομειται,  κατα την αρρητον μεθεξιν· 
και δι’ ημας εν ειδει τω καθ’ ημας ως ανθρωπος ημας οικειουμενος, 
εαυτον κληρονομει συν ημιν κατα την ανεννοητον συγκαταβασιν· ον 
τω πνευματι μυστικως οι αγιοι προθεωρησαντες, εδιδαχθησαν ως χρη 
της κατα το μελλον φανησομενης δια την αρετην εν Χριστω δοξης, τα 
εις αυτον υπερ αρετης κατα το παρον προκαθηγεισθαι παθηματα.



κστ΄. Ο μεν νους κατα μονην την εφεσιν αγνωστως προς την των 
οντων αιτιαν κινουμενος, ζητει μονον· ο δε λογος, τους εν τοις ουσιν 
αληθεις ποικιλως εφοδευων ερευνα λογους.

κζ΄.  Ζητησις εστιν η του νου πρωτη τε και απλη προς την ιδιαν 
αιτιαν μετ’ εφεσεως κινησις· ερευνησις δε εστιν, η πρωτη τε και απλη 
του  λογου  περι  την  ιδιαν  αιτιαν  μετα  τινος  εννοιας  διακρισις. 
Εκζητησις δε παλιν εστιν,η του νου κατ’  επιστημην γνωστικη προς 
την ιδιαν αιτιαν μετα τινος ζεουσης εφεσεως κινησις· εξερευνησις δε 
εστιν, η του λογου κατ’ ενεργειαν των αρετων περι την ιδιαν αιτιαν 
μετα τινος εμφρονος και σοφης εννοιας γινομενη διακρισις.

κη΄.  (1316)  Οι  αγιοι  και  θειοι  προφηται,  περι  της  σωτηριας  των 
ψυχων  εκζητησαντες  τε  και  εξερευνησαντες,  διαπυρον  ειχον  και 
ζεουσαν μετ’ επιστημης και γνωσεως προς τον Θεον την του νου κατ’ 
εφεσιν  κινησιν,  και  εμφρονα  και  σοφην  την  του  λογου  κατα  την 
ενεργειαν των θειων διακρισιν· ους οι μιμουμενοι, μετα γνωσεως και 
επιστημης την των ψυχων εκζητουσι σωτηριαν, και μετα φρονησεως 
και  σοφιας  εξερευνωντες,  μετερχονται  την  εν  τοις  θειοις  εργοις 
διακρισιν.

κθ΄. Διττην οιδε την των θειων γνωσιν ο λογος, την μεν, σχετικην, 
ως εν λογω μονω κειμενην και νοημασι, και την κατ’ ενεργειαν του 
γνωσθεντος  δια  πειρας  ουκ  εχουσαν  αισθησιν,  δι’  ης  κατα  την 
παρουσαν ζωην οικονομουμεθα· την δε, κυριως αληθινην, επι μονη τη 
πειρα,  κατ’  ενεργειαν  διχα  λογου  και  νοηματων,  ολην  του 
γνωσθεντος  κατα χαριν  μεθεξει  παρεχομενην  την  αισθησιν,  δι’  ης 
κατα  την  μελλουσαν  ληξιν,  την  υπερ  φυσιν  υποδεχομεθα  θεωσιν 
απαυστως ενεργουμενην. Και την μεν σχετικην, ως εν λογω κειμενην 
και  τοις  νοημασι,  κινητικην  ειναι  φασι,  της  προς  την  μεθεξει  κατ’ 
ενεργειαν  γνωσιν  εφεσεως·  την  δε  κατ’  ενεργειαν,  δια  της  πειρας 
μεθεξει  παρεχομενην  του  γνωσθεντος  την  αισθησιν  [male  edita, 
εφεσιν,  cupiditatem],  αφαιρετικην  ειναι  της  εν  λογω  κειμενης  και 
νοημασι γνωσεως.

λ΄. Διττην ειναι λεγειν την γνωσιν, την μεν, εν λογω κειμενην και 
θειοις νοημασι, κατ’ ειδος παρουσαν την αισθησιν των νοηθεντων ουκ 
εχουσαν·  την  δε,  κατ’  ενεργειαν  μονην  εχουσαν,  διχα  λογου  και 
νοηματων  των  αληθων  την  κατ’  ειδος  απολαυσιν.  Επειδη  γαρ  δια 
γνωσεως ο λογος το γνωστον πεφυκεν υποσημαινειν, κινει την εφεσιν 
των δι’ αυτου κινουμενων, προς την του σημανθεντος απολαυσιν.



λα΄.  Αμηχανον ειναι  φασιν οι  σοφοι,  συνυπαρχειν  τη πειρα του 
Θεου, τον περι αυτου λογον, η τη αισθησει του Θεου, την περι αυτου 
νοησιν. Λογον δε περι Θεου φημι, την εκ των οντων αναλογιαν της 
περι αυτου γνωστικης θεωριας· αισθησιν δε, την εν τη μεθεξει πειραν 
των υπερ φυσιν αγαθων· (1317) νοησιν δε, την εκ των οντων απλην 
περι αυτου και ενιαιαν γνωσιν· ταχα δε και επ’ αλλου παντος τουτο 
γνωριζεται·  ειπερ  η  τουδε  του  πραγματος  πειρα,  τον  περι  αυτου 
καταπαυει  λογον·  και  η  τουδε  του  πραγματος  αισθησις,  την  περι 
αυτου  σχολαζουσαν εργαζεται  νοησιν.  Πειραν  δε  λεγω,  αυτην  την 
κατ’  ενεργειαν  γνωσιν,  την  μετα  παντα  λογον  επιγινομενην· 
αισθησιν  δε,  αυτην  του  γνωσθεντος  την  μεθεξιν,  την  μετα  πασαν 
νοησιν εκφαινομενην. Και τουτο τυχον μυστικως διδασκων ο μεγας 
Αποστολος,  φησιν·  Ειτε  δε  προφητειαι  καταργηθησονται,  ειτε 
γλωσσαι παυσονται, ειτε γνωσις καταργηθησεται, περι της εν λογω 
κειμενης και νοημασι γνωσεως δηλονοτι φασκων.

λβ΄.  Εχρην  ως  αληθως  τον  κατα  φυσιν  της  των  οντων  ουσιας 
δημιουργον, και της κατα χαριν αυτουργον γενεσθαι των γεγονοτων 
θεωσεως· ινα ο του ειναι δοτηρ, φανη και του αει ευ ειναι χαριστικος. 
Επει ουν ουδεν των οντων εαυτο τοπαραπαν, η αλλο γινωσκει ο τι 
ποτε κατ’ ουσιαν εστιν, εικοτως ουδε των γενησομενων ουδενος ουδεν 
των οντων, εχει κατα φυσιν την προγνωσιν, πλην του υπερ τα οντα 
Θεου, και εαυτον γινωσκοντος, ο τι κατ’ ουσιαν εστι, και παντων των 
υπ’  αυτου  πεποιημενων,  και  πριν  γενεσθαι  προεγνωκοτος  την 
υπαρξιν·  και  μελλοντος  κατα  χαριν  φιλοτιμεισθαι  τοις  ουσι  την 
εαυτων, και αλλων, ο τι ποτε κατ’ ουσιαν υπαρχουσι γνωσιν, και τους 
εν αυτω μονοειδως προοντας της αυτων γενεσεως φανερωσαι λογους.

λγ΄.  Ο  την  φυσιν  των  ανθρωπων  δημιουργησας  λογος  [gg.  ad 
Thalas. g. 61 Θεος], ου σενεκτισεν αυτη κατα αισθησιν, ουτε ηδονην, 
ουτε οδυνην· αλλα δυναμιν τινα κατα νουν αυτη προς ηδονην, καθ’ ην 
αρρητως απολαυειν αυτου δυνησεται,  ενετεκτηνατο.  Ταυτην δε την 
δυναμιν, λεγω δε την κατα φυσιν του νου προς τον Θεον εφεσιν, αμα 
τω γενεσθαι, τη αισθησει δους ο πρωτος ανθρωπος, προς τα αισθητα 
κατ’ αυτην την πρωτην κινησιν δια μεσης της αισθησεως εσχε παρα 
φυσιν  ενεργουμενην  την  ηδονην·  ητινι  κατα  προνοιαν  ο  της  ημων 
σωτηριας  κηδομενος,  παρεπηξεν  ωσπερ τινα τιμωρον  δυναμιν,  την 
οδυνην·  καθ’  ην  ο  του  θανατου  μετα  σοφιας  ενερριζωθη  τη  του 



σωματος φυσει νομος, περιοριζων της του νου μανιας παρα φυσιν επι 
τα αισθητα κινουμενην την εφεσιν.

λδ΄. Ηδονη και οδυνη, τη φυσει της σαρκος ου συνεκτισθησαν· αλλ’ 
η παραβασις, την μεν, επενοησεν εις φθοραν της προαιρεσεως· την δε, 
κατεδικασεν εις λυσιν της φυσεως· ινα η μεν ηδονη, ψυχης εκουσιον 
εργασηται  θανατον την αμαρτιαν·  η  δε  οδυνη δια της λυσεως,  την 
κατ’ ειδος ποιησηται της σαρκος απογενεσιν. (1320) Κατα προνοιαν 
γαρ προς κολασιν της κατα προαιρεσιν ηδονης,  δεδωκεν ο Θεος τη 
φυσει, την παρα προαιρεσιν οδυνην, και τον επ’ αυτη θανατον.

λε΄.  Δια  την επελθουσαν τη  φυσει  παρα λογον  ηδονην,  η  κατα 
λογον επεισηλθεν οδυνη, δια πολλων παθηματων, εν οις και εξ ων ο 
θανατος, ποιουμενη της παρα φυσιν ηδονης την αφαιρεσιν· ου μην δε 
και  τελειαν  αναιρεσιν,  και  ην  η  κατα  νουν  της  θειας  ηδονης, 
αναδεικνυσθαι πεφυκε χαρις.

λστ΄.  Η  των  εκουσιων  πονων  επινοια,  και  η  των  ακουσιων 
επαγωγη,  αφαιρουνται  μεν  την  ηδονην,  την  κατ’  ενεργειαν  αυτης 
καταπαυουσαι κινησιν· ουκ αναιρουσι δε την ωσπερ νομον τη φυσει 
εγκειμενην  προς  γενεσιν  αυτη  δυναμιν.  Η  γαρ  κατ’  αρετην 
φιλοσοφια,  γνωμης απαθειαν,  αλλ’  ου φυσεως εργαζεσθαι πεφυκε· 
καθ’  ην  δηλαδη  την  γνωμικην  απαθειαν,  η  κατα  νουν  της  θειας 
ηδονης επιγινεται χαρις.

λζ΄. Πας πονος, ως αιτιαν της ιδιας γενεσεως εχων, κατ’ ενεργειαν 
προηγουμενην την ηδονην, χρεος εστι δηλαδη, φυσικως κατ’ αιτιαν 
παρα παντων των μετειληφοτων της φυσεως εκτιννυμενον. Τη γαρ 
παρα φυσιν ηδονη, παντως παρεπεται φυσικως ο πονος εν πασιν, ων 
ο της ηδονης νομος αναιτιως προκαθηγησατο της γενεσεως. Αναιτιον 
δε φημι την εκ της παραβασεως ηδονην, ως μη γενομενην δηλονοτι 
προλαβοντος πονου διαδοχον.

λη΄. Αμηχανον ην παντελως, την φυσιν υποκλιθεισαν τη τε κατα 
προαιρεσιν  ηδονη,  και  τη  παρα  προαιρεσιν  οδυνη,  παλιν  εις  την 
εξαρχης ανακληθηναι ζωην, ει μη γεγονεν ανθρωπος ο δημιουργος, 
προαιρεσει  δεχομενος  την  προς  κολασιν  της  κατα  προαιρεσιν  της 
φυσεως  ηδονης,  επινοηθεισαν  οδυνην,  ουκ  εχουσαν  προηγουμενην 
αυτης την εξ ηδονης γενεσιν· ινα της εκ καταδικης ελευθερωση την 
φυσιν  γεννησεως,  εξ  ηδονης  αρχην  ουκ  εχουσαν  καταδεχομενος 
γεννησιν.



λθ΄.  Επειδη  μετα  την  παραβασιν  παντες  ανθρωποι  την  ηδονην 
ειχον της ιδιας φυσικως προκαθηγουμενην γενεσεως,  και ουδεις ην 
τοσυνολον ο της καθ’ ηδονην εμπαθους γενεσεως φυσικως υπαρχων 
ελευθερος· αλλ’ ως χρεος παντες φυσικον αποδιδοντες τους πονους, 
και  την  επ’  αυτοις  υπεμενον  θανατον·  (1321)  και  ην  απορος 
πανταπασιν  ο  της  ελευθεριας  τροπος,  τοις  υπο  της  αδικου 
τυραννουμενοις  ηδονης,  και  υπο  των  δικαιων  πονων,  και  του  επ’ 
αυτοις  δικαιοτατου  θανατου  φυσικως  ενεχομενοις·  εδει  δε  προς 
αναιρεσιν μεν της αδικωτατης ηδονης, και των δι’ αυτην δικαιοτατων 
πονων, υφ’ ων ελεεινως διεσπατο πασχων ο ανθρωπος, εκ φθορας της 
καθ’ ηδονην εχων την αρχην της γενεσεως, και εις φθοραν την δια του 
θανατου το της ζωης καταληγων τελος· προς δε την επανορθωσιν της 
απαθους φυσεως, επινοηθηναι πονον και θανατον, αδικον ομου και 
αναιτιον· αναιτιον μεν, ως ουδαμως προαλαβουσαν ηδονην εσχηκοτα 
προς  γενεσιν·  αδικον  δε,  ως  ουδεμιας  τοπαραπαν  ζωης  εμπαθους 
οντα διαδοχον, ινα μεσος διαληφθεις ηδονης αδικου, και πονου και 
θανατου δικαιοτατου, πονος και θανατος αδικωτατος, ανελη διολου 
την  εξ  ηδονης  αδικωτατην  αρχην,  και  το  δι’  αυτην  δια  θανατου 
δικαιοτατον τελος της φυσεως, και γενηται παλιν ηδονης και οδυνης 
ελευθερον  το  γενος  των  ανθρωπων,  την  εξαρχης  ευκληριαν 
απολαβουσης της φυσεως, μηδενι των εμπεφυκοτων τοις υπο γενεσιν 
και  φθοραν  γνωρισματων  μολυνομενην.  Δια  τουτο  Θεος  υπαρχων 
τελειος κατα φυσιν ο του Θεου Λογος, γινεται τελειος ανθρωπος εκ 
ψυχης νοερας και σωματος παθητου κατα φυσιν παραπλησιως ημιν, 
χωρις μονης αμαρτιας συνεστως·  την μεν εκ της παρακοης ηδονην, 
ουδαμως τοσυνολον εσχηκως, προηγουμενην αυτου της εκ γυναικος 
εν χρονω γενεσεως· την δε δι’ αυτην οδυνην, υπαρχουσαν τελος της 
φυσεως, δια φιλανθρωπιαν κατα θελησιν προσηκαμενος, ινα πασχων 
αδικως, ανελη την εξ ηδονης αδικου τυραννουσαν την φυσιν αρχην 
της γενεσεως· ουκ εχουσαν ως χρεος υπερ αυτης εκτιννυμενον κατα 
τους αλλους ανθρωπους και του Κυριου τον θανατον, αλλα μαλλον 
κατ’  αυτης  προβεβλημενον·  και  το  δια  του  θανατου  δικαιον  τελος 
εξαφανιση της φυσεως, ουκ εχων την δ’ ην επεισηλθε, και υπ’ αυτου 
δικαιως τιμωρουμενην, ως αιτιαν του ειναι παρανομον ηδονην.

μ΄. Εδει ως αληθως, εδει, σοφον και δικαιον και δυνατον οντα κατα 
φυσιν  τον  Κυριον,  ως  μεν  σοφον,  μη  αγνοησαι  τον  τροπος  της 
ιατρειας·  ως  δικαιον  δε,  μη  τυραννικην  ποιησασθαι  του 



κατειλημμενου  κατα  γνωμην  υπο  της  αμαρτιας  ανθρωπου  την 
σωτηριαν· ως δε παντα δυναμενος, μη ατονησαι προς την της ιατρειας 
εκπληρωσιν.

μα΄. Το μεν σοφον του Θεου, εν τω γενεσθαι φυσει κατ’ αληθειαν 
ανθρωπον  δεικνυται·  το  δε  δικαιον,  εν  τω  το  παθητον  κατα  την 
γενεσιν ομοιως ημιν ανειληφεναι της φυσεως· το δε δυνατον, εν τω 
δια παθηματων και θανατου, ζωην αιδιον τη φυσει δημιουργησαι και 
απαθειαν ατρεπτον.

μβ΄.  (1324)  Το μεν της σοφιας λογον,  εν τω τροπω της ιατρειας, 
φανερον ο Κυριος εποιησε, χωρις τροπης και της οιασουν αλλοιωσεως, 
γενομενος ανθρωπος· την ισοτητα δε της δικαιοσυνης, εν τω μεγεθει 
της συγκαταβασεως εδειξε, το εν τω παθητω κατακριμα της φυσεως, 
κατα θελησιν υποδυς, κακεινο ποιησας οπλον προς την της αμαρτιας 
αναιρεσιν και του δι’ αυτην θανατου, τουτεστι της ηδονης και της δι’ 
αυτην οδυνης, εν ω της αμαρτιας υπηρχε και του θανατου το κρατος, 
και η κατα την ηδονην της αμαρτιας τυραννις, και η δι’ αυτην κατα 
την  οδυνην  του θανατου δυναστεια.  Εν  γαρ τω παθητω προδηλως 
υπαρχει της φυσεως, το της ηδονης κρατος και το της οδυνης. Και γαρ 
πως της οδυνης πλεον το κατα φυσιν επιτεινομενον προστιμον, δια 
της  ηδονης  αυτην  παραμυθεισθαι  σπουδαζομεν·  θελοντες  γαρ 
εκφυγειν την κατα την οδυνην επιπονον αισθησιν, προς την ηδονην 
καταφευγομεν,  τω  της  οδυνης  αικισμω  πιεζομενην  την  φυσιν, 
επιχειρουντες παραμυθεισθαι. Σπευδοντες δε δια της ηδονης τα της 
οδυνης αμβλυναι κινηματα, πλεον αυτης το καθ’ εαυτων επικυρουμεν 
χειρογραφον, οδυνης και πονων εχειν την ηδονην απολελυμενην ου 
δυναμενοι. 

μγ΄. Την δε της υπερβαλλουσης δυναμεως ισχυν δηλον κατεστησε, 
των οις  αυτος επασχεν εναντιων,  υποστησας τη φυσει  την γενεσιν 
ατρεπτον· δια παθους γαρ την απαθειαν, και δια πονων την ανεσιν, 
και δια θανατου την αιδιον ζωην τη φυσει δους, παλιν αποκατεστησε· 
ταις εαυτου καταστερησεσι τας εξεις ανακαινισας της φυσεως, και δια 
της ιδιας σαρκωσεως, την υπερ φυσιν χαριν δωρησαμενος τη φυσει, 
την θεωσιν.

μδ΄. Γεγονε ο Θεος κατ’ αληθειαν ανθρωπος, και δεδωκεν αλλην 
αρχην  τη  φυσει  δευτερας  γενεσεως,  δια  πονου  προς  ηδονην 
μελλουσης ζωης καταληγουσαν. Ως γαρ Αδαμ ο προπατωρ την θειαν 
εντολην  παραβας,  αλλην  αρχην  γενεσεως,  εξ  ηδονης  μεν 



συνισταμενην,  εις  δε τον δια πονου θανατον τελευτωσαν τη φυσει 
παρα την πρωτην παρεισηγαγε,  και επενοησε κατα την συμβουλην 
του  οφεως  ηδονην  ουκ  ουσαν  προλαβοντος  πονου  διαδοχον,  αλλα 
μαλλον  εις  τον  πονον  περαιουμενην,  παντας  τους  εξ  αυτου  σαρκι 
γενομενους  κατ’  αυτον,  δια  την  εξ  ηδονης  αδικον  αρχην,  ειχε 
συνυπαγομενους αυτω δικαιως, προς το δια πονου κατα τον θανατον 
τελος·  ουτω  και  ο  Κυριος  γενομενος  ανθρωπος,  και  αλλην  αρχην 
δευτερας γενεσεως εκ Πνευματος αγιου τη φυσει δημιουργησας, και 
τον  δια  πονου  του  Αδαμ  δικαιοτατον  καταδεξαμενος  θανατον,  εν 
αυτω  δηλαδη  γενομενον  αδικωτατον,  ως  ουκ  εχοντα  της  ιδιας 
γενεσεως  αρχην  την  εκ  παρακοης  αδικωτατην  του  προπατορος 
ηδονην, αμφοτερων των ακρων, αρχης τε λεγω και τελους της κατα 
τον  Αδαμ  ανθρωπινης  γενεσεως,  οια  δη  (1325)  προηγουμενως  ουκ 
οντων  εκ  του  Θεου,  την  αναιρεσιν  εποιησατο,  και  παντας  τους 
μυστικως  εξ  αυτου  αναγεννωμενους,  της  επ’  αυτης  ενοχης 
ελευθερους κατεστησε.

με΄. Την εκ του νομου της αμαρτιας ηδονην εις αθετησιν της κατα 
σαρκα γεννησεως των εν αυτω χαριτι δια Πνευματος γεννωμενων ο 
Κυριος αφελομενος, τον εις καταδικην το προτερον οντα της φυσεως, 
εις την της αμαρτιας κατακρισιν αυτοις συγχωρει δεχεσθαι θανατον, 
εχοντας μεν του Αδαμ ουκετι την εκ του Αδαμ ηδονην της γενεσεως· 
μονην δε την δια τον Αδαμ οδυνην ενεργουσαν εν αυτοις·  ου κατα 
χρεος  υπερ  αμαρτιας,  αλλα  κατ’  οικονομιαν,  δια  την  κατα  φυσιν 
περιστασιν,  κατα  της  αμαρτιας,  τον  θανατον·  ος  οποταν  μη  εχει 
γεννωσαν αυτον μητερα την,  ης  γινεσθαι  πεφυκε  τιμωρος,  ηδονην 
αιδιου ζωης προδηλως καθισταται πατηρ.  Ως γαρ του Αδαμ η καθ’ 
ηδονην ζωη, θανατου και φθορας γεγονε μητηρ, ουτω και ο δια τον 
Αδαμ  του  Κυριου  θανατος  υπαρχων  της  εκ  του  Αδαμ  ελευθερος 
ηδονης, αιδιου γεννητωρ γινεται ζωης.

μστ΄. Αρχην εσχε μετα την παραβασιν η των ανθρωπων φυσις της 
ιδιας γενεσεως την καθ’ ηδονην εκ σπορας συλληψιν, και την κατα 
ρευσιν γενεσιν· και τελος, την κατ’ οδυνην δια φθορας θανατον· ο δε 
Κυριος ταυτην ουκ εχων αρχην της κατα σαρκα γεννησεως, ουτε τω 
τελει, τουτεστι τω θανατω, υπηρχεν αλωτος.

μζ΄. Τον Αδαμ η αμαρτια καταρχας δελεασασα, προς παραβασιν 
της  θειας  παρεπεισεν  ελθειν  εντολης·  καθ’  ην  την  ηδονην 
υποστησασα,  και  εαυτην  δια  της  ηδονης  εν  αυτω καθηλωσασα τω 



πυθμενι  της  φυσεως,  τον  θανατον  της  ολης  κατεκρινε  φυσεως, 
ωθουσα προς απογενεσιν κατα τον θανατον δια του ανθρωπου, την 
φυσιν  των  γεγονοτων.  Τουτο  γαρ  και  μεμηχανητο  τω  σπορει  της 
αμαρτιας, και πατρι της κακιας πονηρω διαβολω, τω εαυτον μεν εξ 
υπερηφανιας της θειας εξοικισαντι δοξης, δια φθονον δε τον τε προς 
ημας και τον Θεον, του παραδεισου τον Αδαμ εξοικισαντι, αφανισαι 
τα εργα του Θεου, και διαλυσαι τα σενεστωτα προς γενεσιν.

μη΄. Φθονων τω Θεω και ημιν ο διαβολος, δολω τον ανθρωπον υπο 
Θεου φθονεισθαι παραπεισας, παραβηναι την εντολην παρεσκευασε. 
Τω Θεω μεν,  ινα φανερα μη γενηται κατ’  ενεργειαν η πανυμνητος 
αυτου δυναμις θεουργουσα τον ανθρωπον· τω δ’ ανθρωπω προδηλως, 
ινα μη γενηται της θειας εν ειδει κατ’ αρετην μετοχος δοξης. Φθονει 
γαρ  ο  μιαρωτατος  ου  μονον  ημιν  της  επι  τω  Θεω  δια  την  αρετην 
δοξης, αλλα και τω Θεω της εφ’ ημιν δια την σωτηριαν πανυμνητου 
δυναμεως.

μθ΄. Ωσπερ εν τω Αδαμ ο θανατος της φυσεως υπηρχε κατακρισις, 
(1328)  αρχην  εχουσης  την  ηδονην  της  ιδιας  γενεσεως·  ουτως  ο 
θανατος  εν  Χριστω,  της  αμαρτιας  κατακρισις  γεγονεν,  ηδονης 
καθαραν εν Χριστω παλιν της φυσεως απολαβουσης την γενεσιν.

ν΄.  Ει  ημεις  οι  οικος  του  Θεου  χαριτι  γενεσθαι  αξιωθεντες  δια 
Πνευματος, τοσαυτην υπερ δικαιοσυνης εις κατακρισιν της αμαρτιας 
υπομονην  επιδεικνυσθαι  παθηματων  οφειλομεν,  και  ως  κακουργοι 
τον  εφυβριστον,  αγαθοι  τυγχανοντες,  προθυμως  αποφερεσθαι 
θανατον,  τι  το  τελος  των  απειθουντων  τω  του  Θεου  Ευαγγελιω  ; 
τουτεστι ποιον εσται το τελος, ηγουν η κρισις, των μη μονον ζωσαν τε 
και ενεργουμενην, κατα τε ψυχην και σωμα, γνωμη τε και φυσει την 
καθ’ ηδονην του Αδαμ κρατησασαν της φυσεως γενεσιν μεχρι τελους 
δια σπουδης εσχηκοτων, αλλα μητε προσδεξαμενων παρακαλουντα 
τον Θεον και Πατερα δι’ Υιου σαρκωθεντος· μη τε μην αυτον τον υπερ 
του Πατρος πρεσβευοντα μεσιτην και Υιον, και υπερ της ημων εις τον 
Πατερα καταλλαγης, εαυτον βουλησει του Πατρος, εις τον υπερ ημων 
θανατον κατα θελησιν προιεμενον, οπως δι’ εαυτον ημας τοσουτον 
δοξαση, τω καλλει καταφαιδρυνας της οικειας θεοτητος, οσον δι’ ημας 
αυτος κατεδεξατο τοις ημων ατιμασθηναι παθημασιν.

να΄.  Επειδη  παντων  των  σωζομενων  ο  Θεος,  εσται  τοπος 
απεριγραφος τε και αδιαστατος και απειρος, πασι παντα γενομενος 
κατα την αναλογιαν της δικαιοσυνης, μαλλον δε κατα το μετρον των 



μετα  γνωσεως  υπερ  δικαιοσυνης  ενταυθα  παθηματων,  εαυτον 
εκαστω  δωρουμενος,  καθαπερ  ψυχη  σωματος  μελεσι  κατα  την 
υποκειμενην εκαστω μελει δυναμιν, εαυτην ενεργουσαν εκφαινουσα, 
και  προς  το  ειναι  δι’  εαυτης  τα  μελη  συνεχουσα  προς  ζωην 
συγρατουμενα·  ο  ασεβης  και  αμαρτωλος  που  φανειται,  ταυτης 
εστερημενος  της  χαριτος;  Ο  γαρ  μη  δυναμενος  ενεργουμενην  την 
κατα το ευ  ειναι  του Θεου δεξασθαι παρουσιαν,  που φανειται,  της 
θειας  ζωης  της  υπερ  αιωνα  και  χρονον  και  τοπον  υπομεινας  την 
εκπτωσιν; 

νβ΄. Ο τον Θεον ουκ εχων προς το ευ ειναι συνεχοντα την ζωην, 
τον  μελλοντα  πασι  γινεσθαι  τοπον  τοις  αξιοις,  πως  εσται,  τοπον 
αυτον ουκ εχων τον Θεον κατα την των ευ ειναι εν Θεω μονην τε και 
ιδρυσιν; Και ει μετα πολλης δυσχερειας ο δικαιος σωζεται, τι εσται, η 
τι πεισεται ο μηδενα λογον ευσεβειας και αρετης κατα την παρουσαν 
ζωην ποιησαμενος; 

νγ΄.  Ο  μεν  Θεος  κατα  μιαν  απειροδυναμον  της  αγαθοτητος 
βουλησιν, παντας συνεξει και αγγελους και ανθρωπους, αγαθους τε 
και  πονηρους·  ουτοι  δε  παντες,  ουκ  ισως  μεθεξουσι  Θεου,  του  δια 
παντων ασχετως χωρησαντος, αλλ’ αναλογως εαυτοις.

νδ΄. Οι μεν τη φυσει φυλαξαντες δια παντων (1329) ισονομουσαν 
την  γνωμην,  και  των  της  φυσεως  λογων  κατ’  ενεργειαν  δεκτικην 
αυτην καταστησαντες καθ’ ολον τον του ευ ειναι λογον, δια την προς 
την  θειαν  βουλησιν  της  γνωμης  ευπαθειαν,  ολης  [gu.  illa  61,ολως] 
μεθεξουσι  της  αγαθοτητος,  κατα  την  αυτοις  επιλαμπουσαν  ως  εν 
αγγελοις η ως εν ανθρωποις θειαν ζωην. Οι δε τη φυσει ποιησαντες 
ανισονομουσαν δια παντων την γνωμην, και των της φυσεως λογων 
κατα την ενεργειαν σκεδαστικην αυτην αποδειξαντες καθ’ ολον τον 
του  ευ  ειναι  λογον,  δια  την  προς  την  θειαν  βουλησιν  της  γνωμης 
αντιπαθειαν,  ολης  εκπεσουνται  της  αγαθοτητος,  κατα  την 
εμφαινομενην αυτοις προς το φευ ειναι της γνωμης οικειωσιν· καθ’ ην 
η προς τον Θεον εσται των τοιουτων διαστασις, ουκ εχοντων κατα την 
προθεσιν της γνωμης, ταις ενεργειαις των αγαθων, τον του ευ ειναι 
λογον ζωογονουμενον, καθ’ ον η θεια ζωη διαφαινεσθαι πεφυκε.

νε΄.  Ζυγος  της  εκαστου  γνωμης  εσται  κατα  την  κρισιν,  ο  της 
φυσεως λογος, την προς το φευ, η ευ αυτης διελεγχων κινησιν, καθ’ 
ην η της θειας ζωης μεθεξις η αμαθεξια γινεσθαι πεφυκε. Κατα γαρ 
το ειναι και αει ειναι, παντες συνεξει παρων ο Θεος· κατα δε το αει 



ειναι, μονους ιδιοτροπως τους αγιους, αγγελους τε και ανθρωπους, το 
αει  φευ  ειναι,  τοις  μη  τοιουτοις  ως  γνωμης  καρπον  αφεις 
επικιρνωμενον. 

νστ΄.  Ου  συνεπαγεται  τη  κατα  φυσιν  των  εξ  ων  συνεστηκεν 
ετεροτητι, και την καθ’ υποστασιν διαφοραν το μυστηριον της θειας 
σαρκωσεως·  το  μεν,  ινα  μη  προσθηκην  λαβη  το  της  Τριαδος 
μυστηριον·  το δε,  ινα μηδεν η τη θεοτητι  κατα φυσιν ομογενες και 
ομοουσιον. Δυο γαρ φυσεων προς υποστασιν, αλλ’ ου προς φυσιν μιαν 
γεγονε  συνοδος·  ινα  και  το  καθ’  υποστασιν  εν  εκ  των  αλληλαις 
συνδραμουσων φυσεων δειχθη κατα την ενωσιν αποτελουμενον, και 
το διαφορον των συνελθοντων προς την αδιασπαστον ενωσιν κατα 
την  φυσικην  ιδιοτητα  πιστευθη,  πασης  εκτος  μενον  τροπης  και 
συγχυσεως.

νζ΄.  Ου  λεγομεν  επι  Χριστου  διαφοραν  υποστασεων,  οτι  Τριας 
μεμενηκεν  η  Τριας,  και  σαρκωθεντος  του  Λογου,  προσθηκης 
προσωπου  ου  προσγενομενης  τη  αγια  Τριαδι  δια  την  σαρκωσιν· 
λεγομεν  δε  φυσεων  διαφοραν,  ινα  μη  τω  Λογω  κατα  την  φυσιν 
ομοουσιον την σαρκα πρεσβευωμεν.

νη΄. Ο μη λεγων φυσεως διαφοραν, ουκ εχει ποθεν πιστωσασθαι 
την οτι γεγονε σαρξ ο λογος διχα τροπης ομολογιαν· μη γινωσκων 
σωζομενον  κατα  την  φυσιν  εν  τη  μια  του  ενος  Χριστου  και  Θεου 
Σωτηρος  υποστασει  μετα  την  ενωσιν,  το  προλαβον  και  το 
προσειλημμενον.

νθ΄.  (1332)  Ει  σαρκος  εν  Χριστω  και  θεοτητος  μετα  την  ενωσιν 
υπαρχει διαφορα κατα φυσιν· ου γαρ ταυτον κατ’ ουσιαν ποτε θεοτης 
και σαρξ·  προς φυσεως μιας γενεσιν,  η των συνελθοντων ουδαμως 
γεγονεν  ενωσις,  αλλα  προς  μιαν  υποστασιν,  καθ’  ην  ουδεμιαν  εν 
Χριστω καθ’ οιονδηποτε τροπον ευρισκομεν διαφοραν. Ταυτον γαρ τη 
οικεια σαρκι κατα την υποστασιν ο Λογος. Καθ’ ο γαρ αν ο Χριστος 
εχη διαφοραν, εν ειναι κατα παντα τροπον ου δυναται· καθ’ ο δε την 
οιανουν παντελως ουκ επιδεχεται διαφοραν, κατα παντα τροπον το 
εν επ’ αυτου διαπαντος ευσεβως εχει και ον και λεγομενον.

ξ΄.  Η  πιστις  δια  της  ελπιδος  την  εις  Θεον  αγαπην  τελειαν 
συνιστησιν· η αγαθη συνειδησις, την εις τον πλησιον δια της φυλακης 
των  εντολων  αγαπην  υφιστησιν.  Η  γαρ  αγαθη  συνειδησις 
παραβαθεισαν εντολην ουκ εχει κατηγορον. Ταυτας δε μονη καρδια 
πιστευεσθαι πεφυκε, των εφιεμενων της αληθους σωτηριας.



ξα΄.  Ουδεν  του  πιστευειν  ταχυτερον,  και  του  δια  στοματος 
ομολογειν  του  πιστευθεντος  την  χαριν  εστιν  ευκολωτερον·  το  μεν 
γαρ,  δηλοι  την  εμψυχον  προς  τον  πεποιηκοτα  του  πεπιστευκοτος 
αγαπην· το δε, την θεοφιλη προς τον πλησιον διαθεσιν. Αγαπη δε και 
γνησια διαθεσις, ηγουν πιστις και αγαθη συνειδησις, εργον προδηλως 
του κατα καρδιαν αφανους υπαρχει κινηματος, της εκτος υλης προς 
γενεσιν παντελως ου δεομενον.

ξβ΄. Ο την παντελη περι το καλον ακινησιαν νοσων, περι το κακον 
υπαρχει  παντως  ευκινητος.  Κατ’  αμφω  γαρ  ακινητον  υπαρχειν, 
αδυνατον. Οθεν και λιθους καλειν οιδεν η Γραφη, την περι τα καλα 
της ψυχης ραθυμιαν, ως αρετων αναισθητουσης· ξυλα δε, την περι τα 
κακα προθυμιαν.Η δε κατ’  αισθησιν κινησις  συναπτομενη τη κατα 
νουν ενεργεια, ποιει την μετα γνωσεως αρετην.

ξγ΄.  Μεσοτοιχον η  Γραφη,  τον κατα φυσιν,  ως οιμαι,  νομον του 
σωματος κεκληκε· φραγμον δε, την εν τω νομω της σαρκος προς τα 
παθη σχεσιν,  ηγουν την αμαρτιαν.  Μονη γαρ η προς τα παθη της 
ατιμιαν  σχεσις,  του  νομου  της  φυσεως,  τουτεστι,  του  παθητου  της 
φυσεως μερους, φραγμος γινεται, της ψυχης το σωμα διατειχιζων, και 
του λογου των αρετων την προς σαρκα δια μεσης ψυχης κατα την 
πραξιν, μη συγχωρων γενεσθαι διαβασιν· ο δε λογος παραγενομενος, 
και τον της φυσως νομον, ηγουν το της φυσεως παθητον (1333) [ unus. 
Feg. παθητικον] καταπαλαισας, την εν αυτω των παρα φυσιν παθων 
σχεσιν κατηργησεν.

ξδ΄.  Ηνικα  μεν δι’  απατης  δολω συλων την  περι  Θεον εμφυτον 
γνωσιν  της  φυσεως,  ταυτην  ο  πονηρος  εις  εαυτον  σφετεριζεται, 
κλεπτης  εστι,  προς  εαυτον  απο  του  Θεου  το  σεβας  μεταφερειν 
πειρωμενος·  απαγων  δηλονοτι  των  εν  τοις  γεγονοσι  πνευματικων 
λογων, την κατα νουν της ψυχης θεωριαν, και μονη περιγραφων την 
νοεραν δυναμιν,  τη  κατα την  επιφανειαν  προσοψει  των  αισθητων. 
Οπηνικα δε δια των φυσικων απαρχομενος κινηματων, προς τα παρα 
φυσιν  σοφιστικως  κατασυρη  την  πρακτικην  δυναμιν,  και  δια  των 
νομιζομενων  καλων  ταις  χειροσι  πιθανως  προσηλωση  ταυτης  την 
εφεσιν,  επι  τω  ονοματι  Κυριου  ομνυει  ψευδως,  προς  αλλα  παρ’ 
υποσχεσιν  αγων την πειθομενην  ψυχην.  Και  εστι  κλεπτης  μεν,  ως 
προς  εαυτον  συλων  την  γνωσιν  της  φυσεως·  επιορκος  δε,  ως  το 
πρακτικον της ψυχης ματην διαπονεισθαι πειθων τοις παρα φυσιν.



ξε΄. Η παλιν, κλεπτης εστιν, ο προς απατην των ακουοντων τους 
θειους δηθεν ασκουμενος λογους, ων ουκ επεγνω δια των εργων την 
δυναμιν, την ψιλην προφοραν δοξης εμποριαν ποιουμενος, και τω δια 
γλωσσης  λογω τον  του  δικαιος  νομιζεσθαι  παρα των ακροωμενων 
θηρωμενος  επαινον.  Και  απλως  ειπειν,  ο  τω  λογω  τον  βιον 
αναρμοστον,  και  τη  γνωμει  την  διαθεσιν  της  ψυχης  εχων 
αντικειμενην,  κλεπτης  εστιν,  εκ  των αλλοτριων  αγαθων ου  καλως 
διαφαινομενος. Προς ον ο λογος εικοτως ερει, Τω δε αμαρτωλω ειπεν 
ο Θεος, Ινα τι συ εκδιηγη τα δικαιωματα μου, και αναλαμβανεις την 
διαθηκην μου δια στοματος σου; 

ξστ΄. Κλεπτης ωσαυτως εστι, και ο τοις φαινομενοις τροποις και 
ηθεσι,  την  μη  φαινομενην  συγκαλυπτων  της  ψυχης  κακουργιαν, 
επιεικειας πλασματι την ενδον επικαλυπτων διαθεσιν· και κλεπτων, 
ωσπερ  εκεινος  τη  προφορα  των  λογων  της  γνωσεως,  την  των 
ακουοντων  διανοιαν·  ουτω  δη  και  αυτος  τω  τροπω  της  των  ηθων 
υποκρισεως, των θεομενων την αισθησιν, προς ον ομοιως ειρησεται, 
Αισχυνθητε,  οι  ενδεδυμενοι  ιματια  αλλοτρια·  και  το,  Αποκαλυψει 
Κυριος το σχημα αυτων εν τη καθ’ ημερα εκεινη. Καθ’ εκαστην γαρ εν 
τω  κρυπτω  της  καρδιας  εργαστηριω,  ταυτα  μοι  λεγοντος  ακουειν 
δοκω του Θεου την ημεραν, ως επ’ αμφοιν διαρρηδην κατεγνωσμενος.

ξζ΄. Επιορκος εστιν, ηγουν ομνυων επι τω ονοματι Κυριου ψευδως, 
ο επαγγελλομενος τω Θεω τον κατ’ αρετην βιον, και αλλοτρια παρα 
την υποσχεσιν της οικειας επαγγελιας επιτηδευων, και την συνθηκην 
της  ομολογιας  του  σεμνου  βιου  δια  της  αργιας  των  εντολων 
παραβαινων.  Και  συντομως  ειπειν,  ο  κατα Θεον  ζην  προελομενος, 
(1336) και μη τελειως τω παροντι βιω νεκρουμενος, ψευστης εστι και 
επιορκος, ομοσας μεν τω Θεω, τουτεστιν, επαγγειλαμενος τον εν τοις 
θειοις  αγωσιν  αμεμπτον  δρομον,  και  μη  πληρωσας,  και  δια  τουτο 
μηδαμως επαινουμενος. Επαινεθησεται γαρ πας ο ομνυων εν αυτω, 
τουτεστι, πας ο τω Θεω τον ενθεον επαγγειλαμενος βιον, και δια της 
αληθειας των εργων της δικαιοσυνης τους ορκους πληρων της καλης 
υποσχεσεως.

ξη΄.  Ο  κατα  μονην  την  εν  τοις  λογοις  προφοραν,  γνωσιν 
υποκρινομενος,  προς  δοξαν  οικειαν  την  των  ακουοντων  κλεπτει 
διανοιαν·  και  ο  τοις  ηθεσι  την  αρετην  υποκρινομενος,  προς  δοξαν 
οικειαν κλεπτει των θεωμενων την ορασιν· και δι’ απατης αμφοτεροι 



κλεπτονες,  πλανωσιν,  ο μεν,  διανοιαν ψυχης των ακουοντων,  ο δε, 
των θεωμενων σωματος αισθησιν.

ξθ΄. Ει παντως επαινον εχει ο των οικειων πληρωτης επαγγελιων, 
ως  ομνυων  εν  τω  Θεω,  και  αληθευων·  δηλον  οτι  ψογον  εξει  και 
ατιμιαν, ο των οικειων συνθηκων παραβατης γινομενος, ως ομοσας 
εν τω Θεω, και ψευσαμενος.

ο΄. Ου πας ανθρωπος εις τουτον ερχομενος τον κοσμον, υπο του 
Λογου παντως φωτιζεται· πολλοι γαρ αφωτιστοι διαμενουσι, και του 
κατ’ επιγνωσιν αμετοχοι φωτος· αλλα δηλον οτι πας ανθρωπος κατ’ 
οικειαν γνωμην, εις τον αληθη κοσμον ερχομενος των αρετων. Πας 
γαρ  ο  κατ’  αληθειαν  δια  της  αυθαιρετου  γεννησεως  εις  τουτον 
ερχομενος τον κοσμον, υπο του Λογου παντως φωτιζεται, λαμβανων 
εξιν  αρετης  αμετακινητον,  και  γνωσεως  αληθους  επιστημην 
απταιστον. 

οα΄. Ου παντες τε και παντα τα την αυτην εκφωνησιν εχοντα, καθ’ 
ενα  και  τον  αυτον  παντως  νοηθησεται  τροπον·  αλλ’  εκαστον  των 
λεγομενων  προς  την  υποκειμενην  δηλονοτι  τω  τροπω  της  αγιας 
Γραφης  δυναμιν  νοητεον,  ει  μελλοιμεν  ορθως  του  σκοπου  των 
γεγραμμενων καταστοχαζεσθαι.

οβ΄. Ουδεν των αναγεγραμμενων τη Γραφη προσωπων, η τοπων, η 
χρονων, η ετερων πραγματων εμψυχων τε και αψυχων, αισθητων τε 
και  νοητων,  κατα  τον  αυτον  αει  κινουμενον  τροπον,  εχει 
συμβαινουσαν εαυτη διολου την ιστοριαν η την θεωριαν. Διο χρη τον 
απταιστως  την  θειαν  της  Γραφης  εξασκουμενον  ειδησιν,  ταις 
διαφοραις  των  γινομενων  η  λεγομενων,  διαφορως  εκδεχεσθαι  των 
απηριθμημενων εκαστον, και την αρμοζουσαν αυτω κατα τον τοπον, 
η τον χρονον δεοντως θεωριαν προσνεμειν.

ογ΄.  Διδασκειν  χρη  παντας  τους  εν  παντι  τω  κοσμω,  λογω  ζην 
μονω  πολιτευεσθαι,  και  τοσουτον  εχειν  περι  των  σωματων  την 
μεριμναν, οσο δια πολλης φροντιδος την προς αυτα σχεσιν της ψυχης 
διακοψας,  (1337)  και  μηδεμιαν  διδοναι  τοσυνολον  υλης  τη  ψυχη 
φαντασιαν· σβεσθεισης ηδη τω λογω της κατ’ αρχας, τον μεν λογον 
παρωσαμενης,  την αλογιαν δε της ηδονης οφεως δικην ερπυστικου 
προσδεξαμενης, αισθησεως, καθ’ ης ωρισθη δικαιως ο θανατος, ινα 
παυσηται τω διαβολω προς την ψυχην παρεχομενη την εισοδον.

οδ΄. Μια υπαρχουσα κατα το γενος η αισθησις, πενταπλουται τοις 
ειδεσι,  δια  της  καθ’  εκαστον  ειδος  αντιληπτικης  ενεργειας,  το 



προσφυες  αισθητον,  αντι  Θεου  στεργειν  την  πλανωμενην  ψυχην 
αναπειθουσα.  Διοπερ  ο  τω  λογω  σοφως  επομενος,  προ  του 
βεβιασμενου  και  παρα  γνωμην  θανατου,  τον  θανατον  της  σαρκος 
εκουσιως  καταψηφιζεται,  τον  προς  αισθησιν  της  γνωμης  παντελη 
ποιουμενος χωρισμον.

οε΄. Λαβουσα τον νουν η αισθησις υποχειριον, διδασκει πολυθεον, 
δι’ εκαστης αισθησεως τη περι τα παθη δουλεια ως θειον το προσφυες 
αισθητον θεραπευουσα. 

οστ΄.  Ο  μονω  τω  γραμματι  της  Γραφης  παρακαθημενος,  μονην 
εχει την αισθησιν κρατουσαν της φυσεως, καθ’ ην η προς την σαρκα 
της  ψυχης  σχεσις  μονη  διαφαινεσθαι  πεφυκε.  Το  γαρ  γραμμα  μη 
νοουμενον  πνευματικως,  μονην  εχει  την  αισθησιν  περιγραφουσαν 
αυτου την εκφωνησιν, και μη συγχωρουσαν προς τον νουν διαβηναι 
των γεγραμμενων την δυναμιν. Ει δε προς μονην την αισθησιν εχει το 
γραμμα  την  οικειοτητα,  πας  ο  καθ’  ιστοριαν  μονην  Ιουδαικως  το 
γραμμα  δεχομενος,  κατα  σαρκα  ζη,  της  αμαρτιας  καθ’  εκαστην 
ημεραν δια την ζωσαν αισθησιν γνωμικως αποθνησκων τον θανατον, 
μη δυναμενος πνευματι τας πραξεις θανατωσαι του σωματος, ινα ζη 
την εν πνευματι καμαριαν ζωην. Ει γαρ κατα σαρκα ζητε,  μελλετε 
αποθνησειν, φησιν ο θειος Αποστολος· ει δε πνευματι τας πραξεις του 
σωματος θανατουτε, ζησεσθε.

οζ΄.  Μη  τοινυν  τον  θειον  λυχνον,  ηγουν  τον  φωτιστικον  της 
γνωσεως λογον αναπτοντες δια θεωριας και πραξεως, υπο τον μοδιον 
θησωμεν, ινα μη κατακριθωμεν ως περιγραφοντες τω γραμματι την 
της  σοφιας  απεριληπτον  δυναμιν·  αλλ’  επι  την  λυχνιαν,  λεγω την 
αγιαν Εκκλησιαν, εν τω υψει της αληθους θεωριας, πασι το φως των 
θειων δογματων πυρσευουσαν.

οη΄.  Ο  τας  προσβολας  των  ακουσιων  πειρασμων  κατα  τον 
μακαριον Ιωβ και τους γενναιους μαρτυρας ακατασειστω φερων τω 
φρονηματι, λυχνος εστιν ισχυρος, ακατασβεστον και αυτος φυλαττων 
το φως της σωτηριας, εν τω τροπω της κατα την ανδριαν υπομονης 
φυλαττομενον, ως τον Κυριον ισχυν εχων και υμνησιν. Ο δε γινωσκων 
του  πονηρου  τα  μηχανηματα,  και  τας  συμπλοκας  των  αφανων 
πολεμων  ουκ  αγνοων,  και  ουτος  τω  φωτι  της  γνωσεως 
περιλαμπομενος,  αλλος  πεφηνε  λυχνος,  τω  μεγαλω  Αποστολω 
προσηκοντως φθεγγομενος, Ου γαρ αυτου τα νοηματα αγνοουμεν. 



οθ΄.  (1340)  Την  μεν  καθαρσιν  τοις  αξιοις  της  των  αρετων 
καθαροτητος,  δια  φοβου  και  ευσεβειας  και  γνωσεως  ποιειται  το 
Πνευμα το αγιον· τον δε φωτισμον της των οντων καθ’ ους υπαρχουσι 
λογους γνωσεως,  δι’  ισχυος και βουλης και συνεσεως δωρειται τοις 
αξιοις  φωτος·  την δε  τελειοτητα,  δια  της  παμφαους  και  απλης  και 
ολοσχερους  σοφιας  χαριζεται  τοις  αξιοις  θεωσεως,  προς  την  των 
οντων αιτιαν, αμεσως αυτους αναγον κατα παντα τροπον, ως εστιν 
ανθρωπω δυνατον, εκ μονων των θειων της αγαθοτητος ιδιωματων 
γνωριζομενους,  καθ’  ην  εκ  Θεου  μεν  εαυτους,  εξ  εαυτων  δε 
γινωσκοντες τον Θεον, ουκ οντος τινος μεσου διατειχιζοντος· σοφιας 
γαρ μεσον ουδεν προς Θεον· την αναλλοιωτον εξουσιν ατρεψιαν, των 
μεσων αυτοις ολικως παντων διαβαθεντων, εν οις υπηρχεν ο περι την 
γνωσιν  ποτε  του  σφαλλεσθαι  κινδυνος.  Μεσα  δε  καλει,  την  των 
νοητων και των αισθητων ουσιαν, δι’  ων προς Θεον ως αιτιαν των 
οντων, ο ανθρωπινος νους αναγεσθαι πεφυκεν.

π΄ Την μεν πρακτικην φιλοσοφιαν, φοβος, ευσεβεια τε και γνωσις 
εργαζονται· την δε φυσικην εν πνευματι θεωριαν, ισχυς και βουλη και 
συνεσις  κατορθουσι·  την  δε  μυστικην  θεολογιαν,  σοφια  θεια  μονη 
χαριζεται.

πα΄.  Ωσπερ  ελαιου  χωρις,  ασβεστον  διατηρηθηναι  λυχνον 
αμηχανον, ουτως εξεως χωρις, προσφοροις και λογοις και τροποις και 
ηθεσι,  νοημασι  τε  αυ  και  λογισμοις  τοις  καθηκουσι  τα  καλα 
διατρεφουσης,  ασβεστον  φυλαχθηναι  το  φως  των  χαρισματων 
αμηχανον.  Παν  γαρ  χαρισμα  πνευματικον  προσφυους  χρηζει  της 
εξεως,  απαυστως  επιχεουσης  αυτω  καθαπερ  ελαιον  την  υλην  την 
νοεραν, ινα διαμεινη κατα την εξιν του δεξαμενου κρατουμενον.

πβ΄.  Ωσπερ ελαιας  χωρις,  ουκ  εστιν  ουδαμως ευρειν  φυσει  κατ’ 
αληθειαν γνησιον ελαιον· αγγους δε διχα κρατεισθαι του δεχομενου 
το ελαιον ου δυνατον· ελαιω δε μη τρεφομενον σβεννυται παντως το 
λυχναιον  φως·  ουτω  των  αγιων  Γραφων  χωρις,  ουκ  εστι  κατα 
αληθειαν  δυναμις  νοηματων  θεοπρεπης·  εξεως  δε  διχα,  καθαπερ 
αγγους νοηματων δεκτικου, ουδαμως αν συσταιη νοημα θειον· θειοις 
δε νοημασι μη τρεφομενον το φως της εν τοις χαρισμασι γνωσεως, 
ασβεστον ου συντηρειται τοις εχουσι.

πγ΄.  Την  μεν  Παλαιαν  Διαθηκην,  την  εξ  ευωνυμων  ελαιαν 
υπολαμβανω  σημαινειν,  ως  της  πρακτικης  μαλλον  προνοουμενην 
φιλοσοφιας·  την  εκ  δεξιων  δε,  την  Νεαν  Διαθηκην,  ως  καινου 



μυστηριου  διδασκαλον,  και  της  εν  εκαστω των πιστων θεωρητικης 
εξεως ποιητικην.  Η μεν γαρ,  αρετης τροπους,  η δε,  (1341)  γνωσεως 
λογους  παρεχεται  τοις  τα  θεια  φιλοσοφουσι·  και  η  μεν,  της  των 
ορωμενων ομιχλης υφαρπαζουσα προς το συγγενες αναγει τον νουν, 
πασης  καθαρον  υλικης  φαντασιας  γεγενημενον·  η  δε,  της  υλικης 
προσπαθειας  αυτον  αποκαθαιρει,  τω  της  ανδριας  τονω,  καθαπερ 
σφυρα  τινι  τους  προς  το  σωμα  της  γνωμης  κατα  την  σχεσιν 
εκκρουομενη ηλους.

πδ΄. Η μεν Παλαια, το σωμα προς ψυχην λογισθεν αναβιβαζει δια 
μεσων  των  αρετων,  κωλυουσα  του  προς  σωμα  τον  νουν 
καταβιβαζεσθαι·  η δε Νεα, τον νουν προς τον Θεον αναβιβαζει,  τω 
πυρι της αγαπης πτερουμενον. Και η μεν, ταυτον εργαζεται τω νοι το 
σωμα κατα την θεσιν κινησιν· η δε, ταυτον τω Θεω τον νουν αποτελει 
κατα την εξιν της χαριτος τοσαυτην εχοντα προς Θεον την εμφερειαν, 
ωστε  τον  Θεον  δι’  αυτου  γνωριζεσθαι,  τον  εξ  εαυτου  κατα  φυσιν 
ουδαμως  τοπαραπαν  ουδενι  γινωσκομενον,  ως  εκ  τινος  εικονος 
αρχετυπον. 

πε΄.  Η  μεν  Παλαια  Διαθηκη,  πραξεως  και  αρετης  υπαρχουσα 
συμβολον,  συμφωνειν  το  σωμα  τω  νοι  παρασκευαζει  κατα  την 
κινησιν·  η  δε  Νεα,  θεωριας  ουσα  και  γνωσεως  ποιητικην,  τον 
μυστικως αυτης αντεχομενον νουν τοις θειοις νοημασι καταφαιδρυνει 
και τοις γνωρισμαασι· και η μεν Παλαια, τω γνωστικω χορηγει τους 
τροπους  των  αρετων·  η  δε  Νεα,  τω  πρακτικω  γνωσεως  αληθους 
λογους χαριζεται.

πστ΄.  Εκεινων ο Θεος λεγεται τε και γινεται κατα χαριν Πατηρ, 
των μονην εχοντων την κατ’ αρετην γνωμικην εν πνευματι γεννησιν· 
καθ’  ην  ωσπερ  ψυχης  προσωπον,  τον  εν  αρεταις  του  γεννησαντος 
Θεου χαρακτηρα φαινομενον εχοντες κατα τον βιον, τους θεωμενους 
τη  μεταβολη  των τροπων δοξαζειν  τον  Θεον  παρασκευαζουσι,  τον 
οικειον  βιον  προς  μιμησιν  παρεχοντες  αυτοις  εξαιρετον  αρετης 
εξεμπλαριον.Ου  γαρ  λογω  ψιλω  Θεος  δοξαζεσθαι  πεφυκεν,  αλλ’ 
εργοις  δικαιοσυνης  πολλω  πλειονα  λογων  βοωσι  την  θειαν 
μεγαλοπρεπειαν.

πζ΄. Αριστερος μεν ο φυσικος νομος, δια την αισθησιν· προσαγει δε 
τω λογω τους τροπους των αρετων, και ποιει γνωσιν ενεργουμενην. Ο 
δε  πνευματικος νομος,  δεξιος  μεν εστι  δια τον νουν·  μιγνυσι  δε  τη 



αισθησει  τους  εν  τοις  ουσι  πνευματικους  λογους,  και  ποιει  πραξιν 
λελογισμενην.

πη΄.  Ο  τη  πραξει  σωματουμενην  την  γνωσιν,  και  τη  γνωσει 
ψυχουμενην την πραξιν δεικνυς, τον ακριβη τροπον ευρε της αληθους 
θεουργιας.  (1344)  Ο  δ’  οποτεραν  τουτων  της  ετερας  εχων 
διαζευγμενην, η την γνωσιν ανυποστατον πεποιηκε φαντασιαν, η την 
πραξιν αψυχον κατεστησε ειδωλον. Γνωσις γαρ απρακτος, φαντασιας 
ουδεν  διενηνοχεν,  υφιστωσα  αυτην  την  πραξιν  ουκ  εχουσα·  και 
πραξις αλογιστος, ταυτον ειδωλω καθεστηκεν ψυχουσαν αυτην την 
γνωσιν ουκ εχουσα.

πθ΄.  Το της σωτηριας ημων μυστηριον,  επιδειξιν μεν λογου,  τον 
βιον, δοξαν δε βιου, τον λογον ποιειται· και την μεν πραξιν θεωριαν 
ενεργουμενην,  την  δε  θεωριαν,  πραξιν  μυσταγωγουμενην.  Και 
συντομως ειπειν, την μεν αρετην, φανερωσιν γνωσεως, την δε γνωσιν, 
αρετης συντηρητικην εργαζομενον δυναμιν· και δι’ αμφοιν, αρετης δε 
λεγω και γνωσεως,  μιαν σοφιαν συνισταμενην επιδεικνυμενον·  ινα 
γνωμεν οτι συμφωνουσιν αλληλαις δια παντων αι δυο Διαθηκαι κατα 
την χαριν, πλεον εις ενος μυστηριου συμπληρωσιν, η οσον ψυχη και 
σωμα  προς  ενος  ανθρωπου  γενεσιν,  κατα  την  συνθεσιν  αλληλαις 
συμβαινουσαι.

τεσσ.  ανοικ.΄.  Ωσπερ  ψυχη  και  σωμα  ποιει  κατα  συνθεσιν 
ανθρωπον,  ουτω  πραξις  και  θεωρια,  μιαν  κατα  συνοδον  αποτελει 
σοφιαν  γνωστικην·  και  Παλαια  και  Νεα  Διαθηκη,  μυστηριον  εν 
απεργαζεται. Μονου δε του Θεου κατα φυσιν εστι το αγαθον, εξ ου, 
κατα μετοχην, παντα φωτιζεται τε και αγαθυνεται,  τα φωτος κατα 
φυσιν και αγαθοτητος δεκτικα.

τεσσ.  ανοικ.  α΄.  Ο  τον  φαινομενον  κοσμον  νοων,  θεωρει  τον 
νοουμενον· τυποι γαρ τη αισθησει τα νοητα φανταζομενος, και κατα 
νουν  σχηματιζει  τους  θεαθεντας  λογους·  και  μεταφερει,  προς  μεν 
αισθησιν  πολυειδως,  του  αισθητου  κοσμου  πολυπλοκως  την 
συνθεσιν· και νοει, εν μεν τω νοητω, τον αισθητον, μετενεγκας προς 
τον νουν τοις λογοις την αισθησιν, εν δε τω αισθητω, τον νοητον, προς 
την αισθησιν επιστημονως τοις τυποις μετεγκλοιωσας τον νουν.

τεσσ.  ανοικ.  β΄.  Τον μεν πρωτον περι  μοναδος λογον,  ως αρχην 
πασης  αρετης  κεφαλην ο  προφητης  ωνομασεν·  (1345)  ως το,  Εδυ η 
κεφαλη μου εις σχισμας ορεων· τας δε διανοιας των πνευματων της 
πονηριας, σχισμας των ορεων, υφ’ ων κατεποθη δια της παραβασεως 



ο  ημετερος  νους·  γην  δε  κατωτατην,  την  μηδαμως  γνωσεως 
αισθανομενην θειας,  η  της  κατ’  αρετην ζωης,  την οιανουν κινησιν 
εχουσαν  εξιν·  αβυσσον  δε,  την  επικειμενην  αγνοιαν  τη  εξει  της 
κακιας, εφ’ η βεβηκε καθαπερ γη, τα της κακιας πελαγη η γην, την 
παγιαν  της  κακιας  εξιν  ειπεν·  αιωνιους  δε  μοχλους,  τας 
συγκρατουσας την χειριστην εξιν εμπαθεις προσπαθειας των υλικων.

τεσσ.  ανοικ.  γ΄.  Η  των  αγιων  υπομονη,  την  πονηραν  δυναμιν 
προσβαλλουσαν,  δαπανα·  ως  πειθουσα  τοις  υπερ  αληθειας 
εγκαλλωπιζεσθαι  πονοις,  τους  αυτης  διακονους,  και  πλεον 
εμπλατυνεσθαι διδασκουσα τοις παθημασιν, η ταις ανεσεσιν, οι της 
εν σαρκι ζωης αγαν φροντιζοντες, υποθεσιν αυτοις υπερβαλλουσης 
κατα πνευμα δυναμεως ποιουμενη, την κατα φυσιν της σαρκος περι 
το  πασχειν  ασθενειαν.  Ορα  γαρ  οπως  της  καθ’  υπερβολην  θειας 
δυναμεως  εστιν  υποθεσις,  η  κατα  φυσιν  των  αγιων  ασθενεια,  ης 
ηττονα τον υπερηφανον διαβολον Κυριος εδειξεν. 

τεσσ. ανοικ. δ΄. Ο λογος της χαριτος, δια πολλων πειρασμων προς 
την των ανθρωπων φυσιν, ηγουν την των εθνων Εκκλησιαν, ωσπερ 
Ιωνας  δια  πολλων  θλιψεων  προς  Νινευι  διαβας  την  πολιν  την 
μεγαλην, επεισε τον βασιλευοντα νομον της φυσεως εξαναστηναι του 
θρονου, της προτερας δηλαδη περι το κακον κατα την αισθησιν εξεως, 
και  περιελεσθαι  την  στολην  αυτου,  τον  επι  τοις  ηθεσι  λεγω  της 
κοσμικης  δοξης  αποθεσθαι  τυφον,  και  περιβαλεσθαι  σακκον,  το 
πενθος δηλαδη και την δυσχερη και τραχειαν της κακοπαθειας, και 
βιω  τω  κατα  Θεον  πρεπουσαν  αγωγην·  και  καθισαι  επι  σποδου· 
σποδος  δε  εστιν  η  πτωχεια  του  πνευματος,  εφ’  ης  καθεζεται  πας 
ευσεβως ζην διδασκομενος,  και την μαστιγα της συνειδησεως εχων 
επι τοις πλημμεληθεισιν, αυτον καταικιζουσαν.

τεσσ.  ανοικ.  ε΄.  Ορα οπως βασιλεα μεν ειναι λεγει,  τον φυσικον 
νομον· θρονον δε, την εμπαθη κατ’ αισθησιν εξιν· την δε στολην, την 
της κενης δοξης  προβολην·  τον  δε  σακκον,  το  κατα την μετανοιαν 
πενθος·  την δε  σποδον,  την ταπεινοφροσυνην·  ανθρωπους δε,  τους 
περι τον λογον· κτηνη δε, τους περι την επιθυμιαν· βοας δε, τους περι 
τον θυμον· προβατα δε, τους περι την θεωριαν των ορατων πταιοντας.

τεσσ. ανοικ. στ΄. Ο δια την εννομον αρετην των εν σαρκι παθων ως 
αριστερων ποιουμενος ληθην, και δια την απταιστον γνωσιν, επι τοις 
κατορθωμασι  τη  νοσω  της  φυσιουσης  οιησεως  ως  δεξιας  ουχ 
αλισκομενος, ανηρ γεγονε, μη γινωσκων δεξιαν αυτου, ως δοξης ουκ 



ερων λυομενης, ουδε αριστεραν, ως τοις της σαρκος ουκ ερεθιζομενος 
παθεσι.  Δεξιαν  ουν,  ως  εοικεν,  ειπεν  ο  λογος,  την  επι  τοις  δηθεν 
κατορθωμασι κενοδοξιαν· αριστεραν δε, την επι τοις αισχροις παθεσιν 
ακολασιαν. (1348) Ο γαρ της αρετης λογος, της σαρκος ως αριστερας 
ουκ  οιδεν  αμαρτιαν·  ο  δε  της  γνωσεως,  την  ψυχης  ως  δεξιας  ου 
γινωσκει κακιαν.

τεσσ. ανοικ. ζ΄.  Η κατα λογον γνωσις των αρετων, ηγουν η κατ’ 
ενεργειαν αληθης της των αρετων αιτιας επιγνωσις, αγνοιαν παντελη 
πεφυκε ποιειν, της δεξιας και αριστερας εκατερωθεν παρακειμενης τη 
μεσοτητι των αρετων υπερβολης και ελλειψεως. Ει γαρ ουδεν εν τω 
λογω παντελως πεφυκεν ειναι παραλογον, σαφως ο προς τον λογον 
των  αρετων  αναχθεις,  την  των  παραλογων  ουδαμως  επιγνωσεται 
θεσιν.  Ου  γαρ  δυνατον  αμφω  κατα  ταυτον  αμα  καταθρησαι  τα 
αντικειμενα, και θατερω αμα το ετερον γνωναι συνεμφαινομενον.

τεσσ. ανοικ. η΄. Ει απιστιας εν τη πιστει λογος ουδεις, ουδε σκοτους 
αιτια  κατα  φυσιν  υπαρχει  το  φως,  ουδε  Χριστω  συνενδεικνυσθαι 
πεφυκεν ο διαβολος, δηλον ως ουδε τω λογω τοπαραπαν συνυπαρχει 
το  παραλογον.  Ει  δε  τω  λογω  συνειναι  παντελως  ου  δυναται  το 
παραλογον,  ο  προς  τον  λογον  των  αρετων  αναχθεις,  την  των 
παραλογων ουδαμως επιγνωσεται θεσιν, μονην ως εστιν, αλλ’ ουχ ως 
νομιζεται γινωσκων την αρετην·  και δια τουτο μητε δεξιαν δια της 
υπερβολης,  μητε  αριστεραν  δια  της  ελλειψεως  επισταμενος.  Επ’ 
αμφοιν γαρ θεωρειται σαφως το παραλογον.

τεσσ. ανοικ. θ΄. Απιστιαν λεγει, την αρνησιν των εντολων· πιστιν 
δε, την αυτων συγκαταθεσιν· το δε σκοτος, του καλου την αγνοιαν· το 
δε φως, την τουτου διαγνωσιν. Χριστον δε κεκληκε,  την ουσιαν του 
καλου και την υποστασιν· τον διαβολον δε, την παντων γεννητικην 
των κακων χειριστην εξιν. 

ρ΄.  Ει  ορος  υπαρχει  και  μετρον  των  οντων  ο  λογος,  ισον  προς 
αλογιαν εστι, και δια τουτο παραλογον, το παρα τον ορον και παρα το 
μετρον, η παλιν υπερ τον ορον κινεισθαι και υπερ το μετρον. Επισης 
γαρ  αμφω  τοις  ουτω  κινουμενοις  του  κυριως  οντος  φερει  την 
εκπτωσιν·  το  μεν,  αδηλον αυτοις  ποιεισθαι  του  δρομου πειθον την 
κινησιν  και  αοριστον,  ουκ  εχουσαν  σκοπον  τον  Θεον  δι’  αμετριαν 
νοος,  ως  τελος  αυτοις  προεπινοουμενον·  του  δεξιου,  δεξιωτερον 
αναπλαττομενοις· το δε, παρα τον σκοπον, προς μονην την αισθησιν 
αυτους πειθον, του δρομου ποιεισθαι την κινησιν, δι’  ατονιας νοος, 



προεπινοουμενον  τελος  νομιζοντας,  το  κατ’  αισθησιν  αυτοις 
περιγραφομενον·  απερ  αγνοει  μη  πασχων,  ο  μονω  τω  λογω  της 
αρετης συνημμενος, και πασαν αυτω της κατα νουν οικειας δυναμεως 
περιγραψας την κινησιν, και διατουτο μηδεν υπερ τον λογον η παρα 
τον λογον διανοεισθαι δυναμενος.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΠΕΜΠΤΗ. 

α΄. Ο κατα φυσιν λογος, δια μεσων των αρετων, (1349) προς τον 
νουν αναγειν πεφυκε τον επιμελουμενον πραξεως· ο δε νους προς την 
σοφιαν εισαγει δια θεωριας τον εφιεμενον γνωσεως. Το δε παραλογον 
παθος, προς την αισθησιν πειθει καταφερεσθαι τον αμελουντα των 
εντολων, ης τελος εστι, το προς την ηδονην καθηλωθηναι τον νουν.

β΄. Αρετην καλει, την απαθεστατην και παγιαν περι το καλον εξιν, 
ης  εφ’  εκατερα  καθεστηκεν  ουδεν,  Θεου  φερουσης  χαρακτηρα,  ω 
ουδεν εστιν εναντιον. Αιτια δε των αρετων εστιν ο Θεος· τουτου δε 
κατ’ ενεργειαν γνωσις,  η του κατ’ αληθειαν επεγνωκοτος τον Θεον 
προς το πνευμα κατα την εξιν αλλοιωσις.

γ΄.  Ει  ο λογος διωρισεν ως πεφυκεν εκαστου την γενεσιν,  ουδεν 
των οντων εαυτο φυσικως η υπερβεβηκεν η υποβεβηκεν. Ουκουν ορος 
μεν των οντων εστιν, η κατ’ εφεσιν της αιτιας επιγνωσις· μετρον δε, η 
εφικτη τοις ουσι κατ’ ενεργειαν της αιτιας εκμιμησις. Το δε υπερ τον 
ορον φερεσθαι και το μετρον των κινουμενων την εφεσιν, ανονητον 
ποιει  τον  δρομον,  μη  καταντωντων  εις  Θεον,  εν  ω  η  κατ’  εφεσιν 
παντων ισταται κινησις, αυθυποστατον δεχομενη τελος του Θεου την 
απολαυσιν.  Το  δε  παρα  τον  ορον  φερεσθαι  και  το  μετρον  των 
κινουμενων  την  εφεσιν,  ανονητον  ποιει  τον  δρομον,  αντι  Θεου 
καταντωντων προς την αισθησιν,  εν η καθ’ ηδονην βεβηκεν η των 
παθων ανυποστατος απολαυσις. 

δ΄.  Ο  προς  την  αιτιαν  των  οντων  ασχετως  ανατιθεις  νουν, 
αγνοησει παντελως, μηδενα θεωρων λογον, εν τω κατα πασαν αιτιαν 
υπερ  παντα λογον  οντι  κατ’  ουσιαν  Θεω·  προς  ον  απο των οντων 
απαντων συσταλεις,  ουδενα  των  αφ’  ων  απεστη  λογων,  επισταται 
μονον τον προς ον γεγονε κατα χαριν, ανερμηνευτως θεωμενος. Και 
γαρ και τους των ασωματων και τους των σωματων αφιησι λογους, ο 
προς τον Θεον αναδραμων κατ’ εκστασιν νους. Ου γαρ πεφυκε τι Θεω 
των μετα Θεον, αμα συγκατοπτευεσθαι. 



ε΄.  Επαρατον  οντως  παθος  ο  τυφος,  και  εκ  δυο  κακων  κατα 
συνθεσιν συνισταμενον, υπερηφανιας φημι και κενοδοξιας· ων η μεν 
υπερηφανια,  την  αιτιαν  αρνειται  της  αρετης  και  της  φυσεως·  η  δε 
κενοδοξια,  την  τε  φυσιν,  και  αυτην  νοθον  την  αρετην  καθιστησιν. 
Ουδεν  γαρ  τω  υπερηφανω  κατα  Θεον  διαπραττεται,  και  ουδεν  τω 
κενοδοξω κατα φυσιν προερχεται.

στ΄.  Υπερηφανιας  ιδιον,  το  αρνεισθαι  τον  Θεον  αρετης  ειναι 
γενετην  και  φυσεως·  κενοδοξιας  δε,  το  μεριζειν  την  φυσιν  προς 
υφεσιν·  ων  ο  τυφος  ειναι  γεννημα  πεφυκεν,  εξις  κακιας  υπαρχων 
συνθετος,  Θεου  αρνησιν  εκουσιον  εχουσα,  και  της  κατα  φυσιν 
ισοτιμιας αγνοιαν.

ζ΄. (1352) Υπερηφανιας και κενοδοξιας μιξις, ο τυφος καθεστηκε· 
προς  μεν  τον  Θεον  εχων  την  καταφρονησιν,  καθ’  ην  πεφυκε 
βλασφημως διαβαλλειν την προνοιαν· προς δε την φυσιν κεκτημενος 
την  αλλοτριωσιν,  καθ’  ην  παντα  τα  της  φυσεως  παρα  την  φυσιν 
μεταχειριζεται,  τω  κατα  παραχρησιν  τροπω  την  της  φυσεως 
παραφθειρων ευπρεπειαν.

η΄. Το πνευμα του καυσωνος, ου μονον τους πειρασμους, αλλα και 
την εγκαταλειψιν του Θεου, την αφαιρουμενην των Ιουδαιων την των 
θειων χαρισματων χορηγιαν, δηλοι. Η δε δια πνευματος κατα ψυχην 
αγχιστεια,  σαρκος  μεν  λυει  την  σχεσιν  της  προαιρεσεως,  Θεω  δε 
προσδεσμει κατα ποθον προσηλωθεισαν.

θ΄. Ο μεν φυσικος νομος, οταν ουκ εχη πλεονεκτουσαν τον λογον 
την αισθησιν, αδιδακτως ασπαζεσθαι παντας πειθει το συγγενες και 
ομοφυλον,  αυτην εχοντας την φυσιν της των δεομενων επικουριας 
διδασκαλον, κακεινο βουλεσθαι πασιν [male edita παν] απαντας, οπερ 
εκαστος εαυτω παρα των αλλων γινομενον, ειναι δοκει καταθυμιον. 
Και τουτο διδασκων ο Κυριος, φησιν, Οσα θελετε ινα ποιωσιν υμιν οι 
ανθρωποι, ομοιως και υμεις ποιειτε αυτοις.

ι΄.  Εργον  ειναι  του  φυσικου  νομου  φησι,  την  γνωμικην  παντων 
προς παντας ομοθυμον σχεσιν. Εφ’ ων γαρ η φυσις λογω βραβευεται, 
τουτων μια πεφυκεν ειναι διαθεσις. Ων δε διαθεσις η αυτη, και ο κατ’ 
ηθος τροπος, και ο του βιου δρομος εις υπαρχειν προδηλως πεφυκεν. 
Ων δε  τροπος  ηθων βιου  δρομος  εστιν  ο  αυτος,  εις  δηλονοτι  και  ο 
αυτος κατα την γνωμην της προς αλληλους σχεσεως υπαρχει δεσμος, 
κατα  μιαν  γνωμην  αγων  τους  παντας  προς  τον  ενα  λογον  της 
φυσεως· εν ω παντελως ουκ εστιν η νυν κρατουσα της φυσεως δια της 



φιλαυτιας διαιρεσις. Ο δε γραπτος νομος, φοβω των επιτιμιων επεχων 
τας ατακτους των αφρονεστερων ορμας, εθιζει διδασκων, προν μονην 
αυτους  οραν  την  του  ισου  διανομην,  καθ’  ην  της  δικαιοσυνης  το 
κρατος  χρονω  βεβαιωθεν,  εις  φυσιν  μεθισταται,  ποιουν,  τον  μεν 
φοβον,  διαθεσιν,  ηρεμα  κατα  μικρον  τη  περι  το  καλον  γνωμη 
συγκρατυνομενην·  εξιν  δε,  την  συνηθειαν,  τη  ληθη  των  προτερων 
καθαιρομενην, και το φιλαλληλον εαυτη συναποτικτουσαν. 

ια΄. Ο γραπτος νομος, φησι, κωλυων φοβω την αδικιαν, εθιζει προς 
το δικαιον· χρονω δε το εθος ποιει διαθεσιν φιλοδικαιον, υφ’ ης παγια 
προς  το  καλον  εξις  επιγινεται,  ληθην  προλαβουσης  πονηριας 
επαγουσα.

ιβ΄.  Ο  δε  της  χαριτος  νομος,  αυτον  αμεσως  διδασκει  τους 
αγομενους  μιμεισθαι  τον  Θεον,  ος  τοσουτον  υπερ  εαυτον  ημας,  ει 
θεμις ειπειν, και ταυτα δια την αμαρτιαν οντας εχθρους, ηγαπησεν, 
ωστε  και  (1353)  εις  την  καθ’  ημας  ουσιαν  ελθειν  ατρεπτως,  υπερ 
πασαν  ουσιαν  οντα·  και  φυσιν  υπερουσιως  καταδεξασθαι  και 
ανθρωπον γενεσθαι, και των ανθρωπων ενα χρηματισαι βουλεσθαι, 
και την ημετεραν κατακρισιν οικειαν ποιησαι μη παραιτησασθαι· και 
τοσουτον  ημας  θεωσαι  κατα  χαριν,  οσον  κατ’  οικονομιαν  αυτος 
γεγονεν  ανθρωπος·  ινα  μη  μονον  μαθωμεν  αλληλων  αντεχεσθαι 
φυσικως, και ως εαυτους αλληλους αγαπαν πνευματικως, αλλα και 
υπερ εαυτους αλληλων κηδεσθαι θεικως, και ταυτην της εις αλληλους 
αγαπης  αποδειξιν  ποιεισθαι,  το  κατ’  αρετην  υπερ  αλληλων  τον 
εκουσιον προθυμως αιρεισθαι  θανατον.  Ουκ εστι  γαρ αλλη μειζων 
ταυτης αγαπη, φησιν, ινα τις θη την ψυχην αυτου υπερ φιλου αυτου.

ιγ΄.  Ο  μεν  της  φυσεως  νομος  εστιν,  ινα  συνελων  ειπω,  λογος 
φυσικος,  την  αισθησιν  λαβων  υποχειριον,  προς  αφαιρεσιν  της 
αλογιας·  καθ’ ην των φυσικως σηνημμενων εστιν η διαιρεσις.  Ο δε 
γραπτος  νομος  εστι,  λογος  φυσικος  μετα  την  κατ’  αισθησιν  της 
αλογιας αφαιρεσιν, προσλαβων και ποθον πνευματικον της προς το 
συγγενες  αλληλουχιας  συνεκτικον.  Ο  δε  της  χαριτος  νομος,  υπερ 
φυσιν  καθεστηκεν  λογος,  προς  θεωσιν  ατρεπτως  την  φυσιν 
μεταλλατων,  και  ως  εν  εικονι  δεικνυς  ακαταληπτως  τη  φυσει  των 
ανθρωπων, το υπερ ουσιαν και φυσιν αρχετυπον, και την του αει ευ 
ειναι διαμονην παρεχομενος.

ιδ΄. Το μεν εχειν ως εαυτον τον πλησιον, μονης εστι φροντισαι της 
προς το ειναι ζωης· οπερ φυσικου νομου καθεστηκε· το δε τον πλησιον 



αγαπαν  ως  εαυτον,  και  της  προς  το  ευ  ειναι  κατ’  αρετην  εστι 
προνοεισθαι του πελας· οπερ ο γραπτος επιτρεπει νομος· το δε υπερ 
εαυτον  αγαπησαι  τον  πλησιον,  του  νομου  της  χαριτος  εστιν 
ιδιαιτατον.

ιε΄. Ο κωλυομενος των προς ηδονην σωματος αφορμων, μανθανει 
Προνοιας λογους,  επεχουσης την εξαπτικην υλην των παθων· ο δε 
τας προς οδυνην σωματος δεχομενος μαστιγας,  διδασκεται κρισεως 
λογους,  προλαβοντων  μολυσμων  ακουσιοις  πονοις  αυτον 
εκκαθαιρουσης.

ιστ΄.  Ει  τον  προφητην  δια  την  σκηνην  και  την  κολοκυνθαν 
λυπουμενον, λεγω δε την σαρκα και την της σαρκος ηδονην, της δε 
Νινευι  τον  Θεον  αντεχομενον  αντεισηγαγεν  ο  της  Γραφης  λογος, 
δηλον ως των τοις  ανθρωποις  τιμιων και  επεραστων,  τοδε τω Θεω 
φανεν  προσφιλες,  παντων  των  οντων  πολλω  κρειττον  εστι  και 
τιμιωτερον,  ηπουγε  [unus  Reg.  οπου  γε]  των  ουκ  οντων,  και  μονη 
προληψει  κατ’  εσφαλμενην  κρισιν  ειναι  δοκουντων,  ων  ουδεις 
τοπαραπαν εστι κατα την υπαρξιν λογος· μονη δε φαντασια τον νουν 
φενακιζουσα, και σχημα τοις ουκ ουσι διακενον, αλλ’ ουχ υποστασιν 
τω παθει παρεχομενη. 

ιζ΄.  (1356)  Η  μεν  ακριβης  γνωσιν  των  λογιων  του  Πνευματος, 
μονοις  αποκαλυπτεσθαι  πεφυκε  τοις  αξιοις  του  Πνευματος·  οι  δια 
πολλην των αρετων επιμελειαν,  της  των παθων αιθαλης τον νουν 
εκκαθαραντες,  εσοπτρου  δικην  καθαρου  και  διαυγους,  αμα  τη 
προσβολη,  καθαπερ  προσωπον  εντυπουμενην  αυτοις  και 
εμπιπτουσαν την των θειων δεχονται γνωσιν. Οις δε ταις των παθων 
κηλισιν ο βιος κατεστικται, μολις καν εξ εικοτων τινων στοχασμων 
τεκμηριωσαι την των θειων γνωσιν εστι δυνατον, μη οτι γε νοησαι τε 
και φρασαι ταυτην δι’ ακριβειας απαυθαδιζεσθαι.

ιη΄. Ο του νου μορφην την εξ αρετων εν Πνευματι θειω δεξαμενος 
γνωσιν, τα θεια λεγεται παθειν, οτι μη φυσει κατα την υπαρξιν, αλλα 
χαριτι κατα την μεθεξιν, ταυτην προσελαβεν. Ο δε την εκ χαριτος μη 
δεξαμενος γνωσιν, καν λεγη τι γνωστικον, ουκ οιδε κατα πειραν του 
λεγομενου την δυναμιν. Ψιλη γαρ μαθησις, την καθ’ εξιν γνωσιν ου 
διδωσι.

ιθ΄.  Νους  εις  ακρον  δια  των  αρετων  καθαιρομενος,  τους  των 
αρετων  πεφυκεν  εικοτως  εκδιδασκεσθαι  λογους,  την  εξ  αυτων 
θειωδως  χαρακτηρισθεισαν  γνωσιν  οικειον  ποιουμενος  προσωπον. 



Καθ’  εαυτον  γαρ  ανειδεος  τε  και  αχαρακτηριστος  πας  καθεστηκε 
νους,  μορφην εχων επικτητον,  η την εκ των αρετων υποστασαν εν 
πνευματι γνωσιν, η την εκ των παθων επισυμβαινουσαν αγνοιαν.

κ΄. Πας ο της θειας εκπεπτωκως αγαπης, τον εν τη σαρκι νομον 
εχει  δια  της  ηδονης  βασιλευοντα,  τον  μηδεμιαν  θειαν  εντολην 
φυλαξαι δυναμενον η βουλομενον. Της γαρ εν πνευματι Θεου κατ’ 
αρετην  διεξαγομενης  ζωης  τε  και  βασιλειας,  προτιμησας  την 
φιληδονον ζωην, την αγνοιαν αντι της γνωσεως εαυτω επεσπασατο.

κα΄. Ο μη διαβαινων κατα νουν προς την ενδον εν πνευματι του 
νομικου  γραμματος  θειαν  ευπρεπειαν,  την  της  γνωμης  φιληδονον 
σχεσιν,  ηγουν την κοσμικην προσπαθειαν και φιλοκοσμιαν γενναν 
πεφυκεν,  εκ  της  κατα  μονην  την  εν  λογω  του  νομου  μαθησεως 
προφοραν.

κβ΄. Αισχυνη στοματος εστιν, η κατα νουν φιλοκοσμος μελετη των 
λογισμων και φιλοσωματος. Εν ω γαρ ο κοσμος εκ της εμφαινομενης 
τω γραμματι του νομου σωματικης διαπλασεως, κατα την γνωμικην 
σχεσιν γεννασθαι πεφυκεν· ηγουν, η τον κοσμον φιλουσα διαθεσις, 
και  η  κατα  νουν  φιληδονος  μελετη  των  λογισμων.  Προς  ο  γαρ 
σχετικως διακειμεθα, προς εκεινο και κατα νουν μελετην κεκτημεθα.

κγ΄. (1357) Η παλιν αισχυνη στοματος εστιν, η τοις παθεσιν ειδος 
επαγουσα, και το καθ’ ηδονην προς αισθησιν διαπλαττουσα καλλος, 
του  νου  κινησις.  Χωρις  γαρ  της  κατα  νουν  επινοητικης  δυναμεως, 
προς διαπλασιν μορφης, ουδαμως παθος αγεται. Η αναθημα εστι, και 
η  προσυλος  και  ακαλλης  των  παθων  και  αδιατυπωτος  κινησις· 
αισχυνη δε στοματος, η το παθος ειδοποιουσα προς αισθησιν του νου 
κινησις, και ταις επινοιαις υλην αρμοδιον τω παθει ποριζουσα.

κδ΄. Ο δια τρυφην σωματικην και αναπαυσιν τας θυσιας και τας 
εορτας, τα τε Σαββατα και τας νεομηνιας κατα τον νομον τον Θεον 
διατεταχεναι  πιστευων,  παντη  τε  και  παντως,  υπο  την  ενοχην 
γενησεται της των παθων ενεργειας, και την αισχυνην της των επ’ 
αυταις αισχρων λογισμων ρυπαριας·  υπο τε τον φθειρομενον εσται 
κοσμον, και την εν λογισμοις φιλοσωματον μελετην· υπο τε την υλην 
των φθειρομενων τιμιον εχειν δυναμενος.

κε΄.  Ο πεισθεις  θειαν ειναι  διαταγην το σωματικως κατα νομον 
τρυφαν, την γαστριμαργιαν ως Θεου δωρον λαμβανει προς συμβιωσιν 
μετα  χαρας,  εξ  ης  γεννα  τους  μολυνοντας  τη  παραχρησει  την 
ενεργειαν των αισθησεων τροπους. 



κστ΄. Επειδαν το θεωρητικον της ψυχης την τρυφην κατα τον εν 
γραμματι  νομον  ως  θειαν  δια  την  εντολην  ασπασηται  προς 
συμβιωσιν,  την  των  αισθησεων  παρα  φυσιν  μετερχεται  χρησιν, 
μηδεμιας  συγχωρουν  κατα  φυσιν  διαφαινεσθαι  την  χρησιν  της 
ενεργειας. Γεννα γαρ την τε των παθων εξιν και την ενεργειαν, και ως 
θειαν εισοικιζεται την γαστριμαργιαν, προς γενεσιν των ρυπαινοντων 
τη παραχρησει τας αισθησεις τροπων, εις αναιρεσιν των εν τοις ουσι 
φυσικων λογων τε και σπερματων.

κζ΄.  Ουδεις  μονη  προσανεχων  τη  σωματικη  του  νομου  λατρεια, 
φυσικον τοπαραπαν δυναιτ’ αν παραδεξασθαι λογον η λογισμον, οτι 
μηδε πεφυκε ταυτον ειναι τη φυσει τα συμβολα. Ο γαρ τοις συμβολοις 
εναπομενων του νομου, ου δυναται κατα λογον την των οντων φυσιν 
οραν,  και  τους  τεθεντας  ουσιωδως  υπο  του  δημιουργου  τοις  ουσι 
λογους  περιποιεισθαι,  δια  το  των  συμβολων  προς  την  των  οντων 
φυσιν διαφορον.

κη΄. Ο Θεον την κοιλιαν ηγουμενος, και ως επι δοξη τη αισχυνη 
καλλωπιζομενος, μονων οιδεν ως θειων αντεχεσθαι δια σπουδης των 
παθων της ατιμιας· και δια τουτο μονα περιεπει τα χρονικα, τουτεστι 
την υλην και το ειδος, και την κατα παραχρησιν πενταπλην ενεργειαν 
των αισθησεων. Τη γαρ υλη και τω ειδει συμπλακεισα κατα μιξιν η 
αισθησις,  αποτελειν  μεν  παθος,  απεκτεινειν  δε  και  αναιρειν  τους 
κατα φυσιν πεφυκε λογους. Παθος γαρ και φυσις κατα τον του ειναι 
λογον,  ουδαμως  αλληλοις  συνυπαρχουσιν.  Ου  γαρ  πεφυκε  παθει 
(1360)  εμφαινεσθαι  τοπαραπαν  φυσεως  λογος,  ωσπερ  ουτε  φυσει 
συναποτικτεσθαι κατα γενεσιν παθος.

κθ΄.  Ο μη πιστευων την Γραφην ειναι  πνευματικην,  της  οικειας 
κατα  την  γνωσιν  πενιας  ουκ  αισθανεται,  αλλα λιμω διαφθειρεται. 
Λιμος  γαρ  εστιν  ως  αληθως,  εκλειψις  των  κατ’  αυτην  την  πειραν 
εγνωσμενων  αγαθων,  και  απορια  και  σπανις  παντελης  των  την 
ψυχην  συγκρατουντων  πνευματικων  βρωματων.  Πως  γαρ  λιμον 
ηγησεται τις η ζημιαν, την των καθαπαξ αυτω μηδαμως εγνωσμενων 
αφαιρεσιν; 

λ΄.  Λιμωττει  επ’  αληθειας  των  πιστων  και  επεγνωκοτων  την 
αληθειαν ο λαος,  και η ψυχη του καθ’ εκαστον αφεμενη της εν τη 
χαριτι  πνευματικης  θεωριας,  και  γενομενη  της  τυπικης  εν  τω 
γραμματι  δουλειας,  μη  διατρεφουσα  τον  νουν  ταις  των  νοηματων 



μεγαλοφυιαις,  αλλα πληρουσα την  αισθησιν  εμπαθους  φαντασιας, 
ταις σωματικαις των Γραφων συμβολων διατυπωσεσι.

λα΄.  Πας  ο  την  πνευματικην  της  αγιας  Γραφης  θεωριαν  μη 
προσιεμενος,  τον  τε  φυσικον  ταυτη  και  τον  γραπτον  κατα  τους 
Ιουδαιους συναπωσατο νομον, και τον εν τη χαριτι νομον ηγνοησε, 
καθ’  ον  διδοται  τοις  κατ’  αυτον αγομενοις  η  θεωσις.  Ο τοινυν τον 
γραπτον  νομον  λαμβανων  σωματικως,  αρεταις  την  ψυχην  ου 
διατρεφει· και ο τοις λογοις των οντων ουκ επιβαλλων, τη ποικιλη του 
Θεου σοφια τον νουν ουχ εστια φιλοτιμως· και ο το μεγα της καινης 
χαριτος μη γινωσκων μυστηριον, τη ελπιδι της μελλουσης θεωσεως 
ουκ  αγαλλεται.  Ουκουν  η  ελλειψις  της  κατα  τον  γραπτον  νομον 
θεωριας, εχει παρεπομενην αυτη την ενδειαν της κατα τον φυσικον 
νομον νοουμενης ποικιλης σοφιας του Θεου, εφεπομενην εχουσαν της 
κατα το καινον μυστηριον χαριτι δοθησομενης θεωσεως παντως την 
αγνοιαν.

λβ΄.  Πας νους  κατα Χριστον  διορατικος  και  ισχυρος  ορασει,  αει 
εφιεται  και  ζητει  το  προσωπον  Κυριου.  Προσωπον  δε  Κυριου 
καθεστηκεν, η κατ’ αρετην των θειων αληθης θεωρια, και γνωσις, ην 
ζητων,  διδασκεται  την  αιτιαν  της  κατ’  αυτον  ενδειας  και  αποριας. 
Ωσπερ  γαρ  το  προσωπον  χαρακτηριστικον  εστι  του  καθ’  εκαστον, 
ουτω και η πνευματικη γνωσις εμφαντικως χαρακτηριζει το Θειον. Ην 
ο ζητων, λεγεται ζητειν το προσωπον Κυριου. Ο δε κατασαρκουμενος 
κατα  το  γραμμα  του  νομου  ταις  εναιμοις  θυσιαις,  ποθουμενην 
αγνοιαν εχει, προς μονην (1361) σαρκος ηδονην εντολην εκδεχομενος, 
και  μονης  κατ’  αισθησιν  αντεχομενος  σωματικως  της  υλης  του 
γραμματος.

λγ΄. Ο μεν σωματικως κατα τον νομον λατρευων, καθαπερ υλην 
γεννα την κατ’ ενεργειαν αμαρτιαν, και ως ειδος την επ’ αυτη του νου 
συγκαταθεσιν  ταις  προσφοροις  ηδοναις  των  αισθησεων  υλικως 
διαπλαττεται.Ο  δε  πνευματικως  την  Γραφην  εκδεχομενος,  ως  μεν 
υλην την ενεργειαν, ως ειδος δε της αμαρτιας την συγκαταθεσιν, μετα 
των κατα παραχρησιν προς ηδονην της αισθησεως τροπων θανατοι, 
δια των φυσικων λογισμων εν τω υψει τηςθεωριας.

λδ΄. Την υλην και το ειδος, και τους περι την υλην και το ειδος κατα 
παραχρησιν  πεντε  τροπους  των  πεντε  αισθησεων·  λεγω  δε  την 
εμπαθη  τε  και  παρα  φυσιν  προς  τα  αισθητα  των  αισθησεων 
συμπλοκην, ηγουν τα υπο χρονον και ρευσιν, μετα την παροδον της 



εν νομω κατα το γραμμα σωματικης λατρειας, και την της αγνοιας 
διαβασιν,  παραδιδωσι  θανατωθηναι  τοις  κατα  φυσικην  θεωριαν 
υψηλοτεροις λογοις και λογισμοις, ο πνευματικος νομος, η νους· την 
εν τοις συμβολοις προς αισθησιν και σωμα καθολικωτατην των υπο 
χρονον σχεσιν, αφανισαι και θανατωσαι, κατα το υψος γινομενοις του 
νομου της πνευματικης θεωριας.

λε΄. Χωρις φυσικης θεωριας, ουδεις την προς τα θεια των νομικων 
συμβολων απεμφασιν διαγινωσκει. Ει γαρ μη φυσικως προτερον τις 
την  εν  τοις  συμβολοις  των  θειων  και  νοητων  διασκοπησας 
απεμφασιν,  ελθειν  ποθησει  κατα  νουν,  εξω  παντελως  των  θειων 
αδυτων την αισθησιν θεμενος, προς την των νοητων ευπρεπειαν, της 
εν τοις τυποις απολυθηναι καθαπαξ ου δυναται σωματικης ποικιλιας· 
καθ’ ην εως βεβηκε του γραμματος αντεχομενος, την εκ του λιμου της 
γνωσεως  εικοτως  αποριαν  ου  παραμυθειται  της  Γραφης  την  γην, 
ηγουν  το  σωμα,  κατα  τον  απατηλον  οφιν  εσθιειν  εαυτον 
καταδικασας· αλλ’ ου κατα Χριστον, τον ουρανον, ηγουν της Γραφης 
το πνευμα και την ψυχην, τουτεστι τον ουρανιον και αγγελικον αρτον· 
λεγω δε, την εν Χριστω των Γραφων πνευματικην θεωριαν και γνωσιν 
βρωματιζομενος, ην διδωσι δαψιλως επιχορηγουμενην τοις αγαπωσιν 
αυτον  Θεος,  κατα  το  γεγραμμενον,  Αρτον  ουρανου  εδωκεν  αυτοις, 
αρτον αγγελων εφαγεν ανθρωπος.

λστ΄. Χρη την κατ’ αισθησιν προς σωμα της Γραφης εκδοχην, ως 
παθων  προδηλως  και  της  προς  τα  χρονικα  και  ρεοντα  σχετικης 
διαθεσεως  ουσαν  γεννητικην,  ηγουν  της  προς  τα  αισθητα  των 
αισθησεων εμπαθους ενεργειας, ως Σαουλ τεκνα και εκγονα, δια της 
φυσικης  εν  ορει,  (1364)  τη  των  θειων  αναγωγη  λογιων  αφανισαι 
θεωριας, ει πως εμφορηθηναι θειας εφιεμεθα χαριτος.

λζ΄.  Αδικει  την  αληθειαν  ο  τε  νομος  κατα  μονον  το  γραμμα 
νοουμενος, και ο των Ιουδαιων λαος, και ει τι εκεινων υπαρχει κατα 
διανοιαν  μιμητης,  μονω  τω  γραμματι  περιγραφων  του  νομου  την 
δυναμιν,  και  μη  δεχομενος  προς  την  φανερωσιν  της  μυστικης 
εγκεκρυμμενης τω γραμματι γνωσεως την φυσικην θεωριαν, μεσην 
υπαρχουσαν  τυπων  και  αληθειας·  των  μεν,  τους  αγομενους 
απαγουσαν,  προς  δε  την  επαναγουσαν·  αλλ’  οιον  ταυτην  παμπαν 
αρνουμενος, και της των θειων αυτην εξω ποιουμενος μυσταγωγιας. 
Ταυτην  τοιγαρουν  χρη  του  νομου  την  σωματικην  και  προσκαιρον 
εκδοχην ως υπο χρονον και  ρεουσαν,  αποκτεινειν  δια την φυσικης 



θεωριας, ως εν ορει τω υψει της γνωσεως, τους των θειων επιμελητας 
θεαματων.

λη΄. Τον σωματικον νουν της Γραφης αφανιζει παντελως, ο πραξει 
δια της φυσικης θεωριας αποκτεινων την γενομενην εκ του γραπτου 
νομου,  προς  την  αστατον  υλην  και  ρεουσαν  τη  ψυχη  φιληδονον 
σχεσιν  και  φιλοσωματον,  κατασφαττων  ως  τεκνα  του  Σαουλ  και 
εκγονα, την χαμαιζηλον του νομου διανοιαν, δια μεσης της φυσικης 
θεωριας, ως εν ορει τω υψει της γνωσεως, και φανεραν ποιουμενος 
ενωπιον  Κυριου,  δι’  εξομολογησεως  δηλαδη,  την  προς  σωμα  του 
νομου προτεραν εκδοχην. Τουτο γαρ το, Εξηλιασαι, νοεισθαι δυναται 
τοις φιλομαθεσιν, εναντι Κυριου. Και εξηλιασαν αυτους, φησιν, εν τω 
ορει εναντι Κυριου· εις φως αγαγοντες, δια της γνωσεως δηλαδη, την 
κατα  το  γραμμα  πεπλανημενην  προληψιν·  οπερ  εστι,  φανερωσαι 
κατα το υψος της θεωριας το γραμμα του νομου νεκρον δια της εν 
πνευματι γνωσεως.

λθ΄. Το γραμμα, φησιν, αποκτεινει· το δε πνευμα ζωοποιει. Διο χρη 
το  αποκτεινειν  πεφυκος,  αποκτεινεσθαι  πνευματι  ζωοποιω. 
Συνυπαρχειν  γαρ  αλληλοις  κατ’  ενεργειαν  αμα  κατα  το  αυτο  το 
σωματικον του νομου και το θειον, ηγουν το γραμμα και το πνευμα, 
παντελως  αμηχανον·  οτι  μηδε  συμφωνειν  πεφυκε  τω  παρεχομενω 
κατα φυσιν ζωην, το ταυτην αφαιρεισθαι δυναμενον. 

μ΄. Το μεν πνευμα, ζωης υπαρχει παρεκτικον· το δε γραμμα, ζωης 
εστιν αφαιρετικον. Ουκουν ου δυναται και το γραμμα πραττειν κατα 
το  αυτο  και  το  πνευμα,  ωσπερ  ουδε  το  ζωοποιον  τω  φθοροποιω 
συνυπαρχειν.

μα΄. (1365) Περιτομη εστι μυστικη, της εμπαθους κατα νουν περι 
την επεισακτον γενεσιν σχεσεως, παντελης περιαιρεσις. Φυσικως γαρ 
επιβαλλοντες τοις πραγμασιν, οιδαμεν ως ουκ εστι τελειοτης η της εκ 
Θεου  κατα φυσιν  αρτιοτητος  περιαιρεσις.  Ου  γαρ  ποιει  τελειοτητα 
φυσις  δια  τεχνης  κολοβουμενη,  και  δια  περινοιας,  αποτιθεμενη  το 
προσον  αυτη  θεοθεν  κατα  λογον  δημιουργιας,  ινα  μη  την  τεχνην, 
Θεου προς βεβαιωσιν δικαιοσυνης ισχυροτεραν εισαγωμεν,  και  την 
περινενοημενην της φυσεως ελλειψιν, αναπληρωτικην ποιωμεθα της 
εν δικαιοσυνη κατα δημιουργιαν ελλειψεως· αλλ’ εκ της τοπικης [gu. 
65, τυπικ.] του περινενοημενου μοριου θεσεως, διδασκομεθα ποιεισθαι 
γνωμικως  [idid.  γνωστ.]  την  περιτομην  της  κατα  ψυχην  εμπαθους 



διαθεσεως· καθ’ ην μαλλον τη φυσει συντρεχειν η γνωμη ρυθμιζεται, 
τον εμπαθη της επικτητου γενεσεως νομον διορθουμενη. 

μβ΄.  Φυσικον  η  ακροβυστια.  Παν  δε  φυσικον,  θειας  εργον 
δημιουργιας εστι, και λιαν καλον, κατα την φασκουσαν φωνην· Και 
ειδεν ο Θεος παντα οσα εποιησε, και ιδου καλα λιαν. Ο δε νομος ως 
ακαθαρτον περιαιρεισθαι  κελευων την ακροβυστιαν δια  περιτομης, 
τον Θεον εισαγει, δια τεχνης το οικειον διορθουμενον εργον, οπερ καν 
εννοειν ασεβεστατον. Ουκουν ο τοις συμβολοις του νομου φυσικως 
επιβαλλων, οιδεν ως ου την φυσιν ο Θεος διορθουται δια τεχνης, αλλα 
το επιπειθες λογω της ψυχης παθητικον περιτεμνεσθαι κελευει,  το 
δια του σωματικου μοριου τυπικως δηλουμενον, οπερ γνωσις δια της 
κατα  πραξιν  ανδριας,  της  γνωμης  αποτιθεσθαι  πεφυκεν.  Ο  γαρ 
περιτεμνων  ιρευς,  σημαινει  την  γνωσιν,  την  εχουσαν  καθαπερ 
σιδηρον κατα του παθους, την του λογου κατα την πραξιν ανδριαν. 
Αφανιζεται γαρ η του νομου παραδοσις, πλεονεκτουντος το γραμμα 
του πνευματος.

μγ΄. Το Σαββατον, παθων εστι και της περι την φυσιν των οντων 
του νου κινησεως αναπαυσις· η τελεια παθων απραξια, και της περι 
τα πεποιημενα καθολικη του νου παυλα κινησεως, και προς το Θειον 
τελεια διαβασις·  εν ω τον δι’  αρετης και γνωσεως κατα το θεμιτον 
αφικομενον,  ου  δει  καθαπερ  ξυλα  την  οιανουν  παντελως  υλην 
εξαπτικην  ενθυμεισθαι  παθων,  ουτε  μην  φυσεως  τοπαραπαν 
αναλεγεσθαι  λογους,  ινα  μη  παθεσιν  ηδομενον,  η  φυσεως  οροις 
μετρουμενον,  κατα τους Ελληνας τον Θεον δογματιζωμεν·  ονπερ η 
τελεια μονη κεκραγε σιγη, και η παντελης καθ’ υπεροχην αγνωσια 
παριστησι.

μδ΄.  (1368)  Στεφανος  εστι  χρηστοτητος,  πιστις  καθαρα,  λιθων 
τιμιων δικην ταις των δογματων υψηγοριαις, και λογοις διηνθισμενη 
πνευματικοις και νοημασι, τον θεοφιλη καθαπερ διασφιγγουσα νουν. 
Η μαλλον στεφανος χρηστοτητος εστιν, αυτος ο του Θεου Λογος, ο τη 
ποικιλια των κατα προνοιαν και κρισιν τροπων, ηγουν εγκρατεια των 
εκουσιων, και υπομονη των ακουσιων παθων, ως κεφαλην τον νουν 
περιγραφων, και τη μετοχη της κατα θεωσιν χαριτος αυτον εαυτου 
τον νουν ποιων ωραιοτερον.

με΄. Ενταυθα την εγκρατειαν, εργον ειναι λεγει της Προνοιας, ως 
των  γνωμικων  καθαρτικην  παθων·  την  υπομονην  δε,  της  κρισεως 
ειναι  κατορθωμα  φησιν,  ως  τοις  ακουσιοις  αντιτασσομενην 



πειρασμοις,  και  της  πρακτικης  φιλοσοφιας  υπαρχουσαν  συμβολον· 
προς  αρετην,  ως  απ’  Αιγυπτου  της  αμαρτιας,  τους  υπ’  αυτης 
κρατουμενους διαβιβαζουσαν.

μστ΄. Ου τας ημερας τιμασθαι θελων ο Θεος υπο των ανθρωπων, 
προσεταξε  τιμηθηναι  το  τε  Σαββατον,  και  τας  νεομηνιας,  και  τας 
εορτας·  ουτω γαρ αν λατρευειν  τη κτισει  παρα τον κτισαντα κατα 
νομου  εντολην  εδογματισεν,  οιομενους  σεπτας  ειναι  φυσει  τας 
ημερας,  και  δια  τουτο  προσκυνητας·  αλλ’  εαυτον  τιμασθαι 
συμβολικως δια των ημερων παρεδηλωσεν. Αυτος γαρ εστι Σαββατον 
μεν,  ως των εν σαρκι της ψυχης μοχθων αναπαυσις,  και των κατα 
δικαιοσυνην πονων καταπαυσις. Πασχα δε, ως ελευθερωτης των τη 
πικρα  δουλεια  κεκρατημενων  της  αμαρτιας·  Πεντηκοστη  δε,  ως 
απαρχη και τελος των οντων, και λογος, ω τα παντα φυσει συνεστηκε. 
Σκοπει δε πως ο νομος απολλυσι τους νοουντας αυτον σωματικως, τη 
κτισει  λατρευειν  παρα  τον  Κτισαντα  πειθων,  και  ηγεισθαι  φυσει 
σεπτα,  τα  δι’  αυτους  γεγονοτα,  τον  δι’  ον  αυτοι  γεγονασιν 
αγνοησαντας.

μζ΄.  Ο  μεν  κοσμος,  τοπος  εστι  πεπερασμενος,  και  στασις 
περιγεγραμμενη·  ο  δε  χρονος,  περιγραφομενη  καθεστηκε  κινησις, 
οθεν και αλλοιωτη των εν αυτω καθεστηκεν η κατα την ζωην κινησις. 
Οπηνικα δε τον τοπον διελθουσα και τον χρονον, κατ’ ενεργειαν τε 
και  εννοιαν  η  φυσις,  ηγουν  τα  ων  ουκ  ανευ,  τουτεστι  την 
πεπερασμενην  στασιν  και  κινησιν,  αμεσως  συναφθη  τη  προνοια, 
λογον ευρισκει  την προνοιαν,  κατα φυσιν απλουν τε και στασιμον, 
και μηδεμιαν εχοντα παντη περιγραφην, και δια τουτο παντελως ουτε 
κινησιν.

μη΄.  Εν  μεν  τω  κοσμω  υπαρχουσα  χρονικως  η  φυσις,  (1369) 
αλλοιωτην  εχει  την  κινησιν,  δια  την  του  κοσμου  πεπερασμενην 
στασιν,  και  την  καθ’  ετεροιωσιν  του  χρονου φοραν·  εν  δε  τω Θεω 
γινομενη, δια την φυσικην του εν ω γεγονε μοναδα, στασιν ακινητον 
εξει,  και στασιμον ταυτοκινησιαν, περι το ταυτον και εν και μονον, 
αιδιως  γινομενην,  ην  οιδεν  ο  λογος  αμεσον  ειναι  περι  το  πρωτον 
αιτιον, των εξ αυτου πεποιημενων μονιμον ιδρυσιν.

μθ΄.  Μυστηριον εστι Πεντηκοστης, η προς την Προνοιαν αμεσος 
των προνοουμενων ενωσις·  ηγουν  η  προς  τον λογον  κατα την της 
Προνοιας επινοιαν της φυσεως ενωσις, καθ’ ην ουδεμια τοπαραπαν 
εστι χρονου και γενεσεως εμφασις. Σαλπιγξ δε παλιν ημων εστιν ο 



λογος, ως τας θειας και αρρητους ημιν ενηχουμενος γνωσεις· ιλασμος 
δε,  ως  εν  εαυτω  τα  ημετερα,  καθ’  ημας  γενομενος,  διαλυων 
εγκληματα· και τη δωρεα της χαριτος εν πνευματι, την αμαρτησασαν 
φυσιν θεοποιων· σκηνοπηγια δε, ως της ημων κατα την θεομιμητον 
εξιν  περι  το  καλον  ατρεψιας  πραξις,  και  ο  της  προς  αθανασιαν 
μεταποιησεως συνεκτικος δεσμος.

ν΄.  Ο  ψιλαις  ταις  εναιμοις  χαιρων  θυσιαις,  περι  τα  παθη 
σπουδαζειν  ως  εμπαθης  παρασκευαζει  τους  θυοντας.  Φιλει  γαρ 
χαιρειν το γνησιως σεβον, οις χαιρει το προσκυνουμενον. Οθεν θυσιας 
οιδεν ο λογος, την των παθων μαλλον σφαγην, και την των φυσικων 
δυναμεων προσαγωγην· ων, του μεν λογου, τυπος εστιν ο κριος· του 
δε θυμου φερει συμβολον ο ταυρος· της δε επιθυμιας, η αιξ υπαρχει 
δηλωσις.

να΄.  Θυσιας  πνευματικας  και  γινωσκομεν,  ου  μονον  την  των 
παθων νεκρωσιν σφαττομενων τη μαχαιρα του πνευματος, οπερ εστι 
ρημα  Θεου,  και  πασης  της  εν  σαρκι  ζωης,  ως  αιματος  την  κατα 
προθεσιν κινησιν, αλλα και των κατα φιλοσοφιαν ηθων, και πασων 
των κατα φυσιν δυναμεων προσαγωγην αφιερουμενων Θεω, και τω 
πυρι της εν Πνευματι χαριτος προς την θειαν ληξιν ολοκαυτουμενων. 

νβ΄.  (1372)  Ο  χοικος  νους  της  Γραφης,  κρατων  της  ψυχης,  τους 
φυσικους  αποβαλλεται  λογους,  τη  παραχρησει  των  κατα  φυσιν 
δυναμεων αυτους εξαφανιζων. Ουτος γαρ ζων, επ’ αληθειας συντελει 
και  διωκει  και  απολλυσι,  σαρκι  μονη τον νομον περιγραφων,  τους 
κατα φυσιν φημι λογους και λογισμους, τιμων ως θεια τα παθη της 
ατιμιας, απερ οι κατα φυσιν λογισμοι, λαμβανοντες αδειαν υπο του 
νομου του πνευματος, αποκτεινουσιν επιταυτο και θανατουσιν.

νγ΄. Αμα τις την των αρετων λογικως μετελθοι φιλοσοφιαν, αμα 
και την των Γραφων προς το πνευμα φυσικως μετηνεγκεν εκδοχην, εν 
καινοτητι γραμματος, δια της κατ’ αισθησιν προς σωμα ταπεινοτερας 
του  νομου  παραδοχης,  τροφευς  παθων  κατα  τους  Ιουδαιους 
γινομενος, και αμαρτιας θεραπευτης.

νδ΄.  Αμα  τις  παυσεται  κατ’  αισθησιν  προς  σωμα  την  Γραφην 
εκδεχομενος, αμα και προς το πνευμα κατα νουν δια μεσης ανατρεχει 
της  φυσεως,  εκεινα  πραττων  πνευματικως,  απερ  σωματικως  ο 
Ιουδαιος επιτελων, εχει τον Θεον οργιζομενον.

νε΄. Πας νους κατα Θεον υψηλος και μετεωρος, κατα το αυτο, την 
τε  των  παθων  κατασφαττει  ενεργειαν,  και  την  των  λογισμων 



ασχημονα  κινησιν·  προς  δε,  και  τους  κατα  παραχρησιν  της  των 
αισθησεων ενεργειας ακολαστους τροπους. Αναιρουνται γαρ τα παθη 
υπο των υψηλων της φυσεως λογισμων, κατα την υψηλην θεωριαν 
θριαμβευομενα.

νστ΄.  Το κρατος της αμαρτιας,  ηγουν το φρονημα της σαρκος,  η 
χαρις αφανιζειν πεφυκε του αγιου βαπτισματος· και η κατ’ ενεργειαν 
υπακοη των θειων εντολων, αποκτεινειν τη μαχαιρα του πνευματος, 
ηγουν τω ρηματι της θειας εν πνευματι γνωσεως,  βοωσα μυστικως 
προς το παθος της αμαρτιας, ως ο μεγας προς τον Αγαγ, Σαμουηλ, 
Ανθ’ ων ητεκνωσε γυναικας η μαχαιρα σου, ατεκνωθησεται σημερον 
εκ γυναικων η μητηρ σου.

νζ΄. Πολλας το παθος της γαστριμαργιας ως εν μαχαιρα, τω τελειω 
της ηδονης λογισμω, ητεκνωσεν αρετας.  Της μεν γαρ σωφροσυνης, 
δια της ακρασιας αποκτεινει τα σπερματα· της δικαιοσυνης δε, δια της 
πλεονεξιας διαφθειρει την ισονομιαν· της φιλανθρωπιας δε, δια της 
φιλαυτιας, την εκ φυσεως διατεμνει συνεχειαν. Και συντομως ειπειν, 
παντων  των  κατ’  αρετην  γεννηματων  αναιρετικον  εστι  της 
γαστριμαργιας το παθος. 

νη΄.  Το  της  γαστριμαργιας  παθος,  παντα  τα  θεια  των  αρετων 
αποκτεινει γεννηματα πεφυκεν· αυτο δε τη τε χαριτι της πιστεως, και 
τη υπακοη των θειων εντολων, δια του κατα την γνωσιν αποκτεινεται 
λογου.

νθ΄.  (1373)  Φως  εστιν  ως  αληθως  εθνων  ο  Κυριος  ημων, 
αποκαλυπτων αυτοις δια της αληθους επιγνωσεως, τους τω ζοφω της 
αγνοιας  επιμεμυκοτας  οφθαλμους  της  διανοιας,  και  θειας  αγωγης 
παλιν  ετοιμασας  εαυτον  τοις  πιστοις  λαοις,  αγαθον  αρετης 
εξεμπλαριον,  προσωπου  του  κατ’  αρετην,  υπογραμμος  αυτοις 
γενομενος  και  υποτυπωσις,  προς  ον  αφορωντες  ως  αρχηγον  της 
σωτηριας  ημων,  τας  αρετας  κατα  μιμησιν,  ως  ημιν  εστι  δυνατον, 
κατορθουμεν δια της πραξεως.

ξ΄. Πας ο δια φθονον μισων και κακως διαθρυλων, ταις διαβολαις 
τον  εν  τοις  αγωσι  των  αρετων,  και  τη  περιουσια  του  λογου  της 
πνευματικης  γνωσεως  δυνατωτερον,  Σαουλ  εστι  πονηρω 
καταπνιγομενος πνευματι,  μη φερων το κλεος της κατ’  αρετην και 
γνωσιν ευδαιμονιας του κρειττονος· και δια τουτο πλεον μαινομενος, 
οτι μη δυναται τον ευεργετην διαχειρισασθαι. Πολλακις δε και αυτον 
αποπεμπεται πικρως τον φιλτατον Ιωναθαν, τον εμφυτον λεγω κατα 



συνειδησιν λογισμον, το αδικον μισος ελεγχοντα, και του μισουμενου 
φιλαληθως αφηγουμενον τα κατορθωματα. 

ξα΄.  Παρακαλεσωμεν  και  ημεις  τον  νοητον  Δαβιδ,  επηχησαι  τη 
κιθαρα της πνευματικης θεωριας και γνωσεως, επιληπτευομενον τοις 
υλικοις  τον  ημετερον  νουν,  και  απελασαι  το  πονηρον  πνευμα  της 
προς αισθησιν υλικης περιπετειας, ινα δυνηθωμεν νοησαι τον νομον 
πνευματικως, και τον εν αυτω κεκρυμμενον λογον μυστικον ευρειν, 
και κτημα ποιησασθαι διαρκες προς εφοδιοιν ζωης αιδιου.

ξβ΄. Πας ο σωτηριας ερων, η πραξει παντως η θεωρια προσανεχει. 
Αρετης  γαρ  και  γνωσεως  χωρις,  ουδαμως  ουδεις  πωποτε  τυχειν 
σωτηριας δεδυνηται· ειπερ αρετης μεν, το τασσειν την του σωματος 
κινησιν, οιον χαλινω τινι τω ορθω λογισμω της προς ατοπιαν φορας 
επιστημονως αναχαιτιζουσης· θεωριας δε, το τα καλως νοηθεντα τε 
και κριθεντα εμφρονως αιρεισθαι ψηφιζεσθαι. 

ξγ΄.  Επειδη  νοερον μεν εστι  το  νοουν,  νοητον δε  το  νοουμενον, 
τροφη δε και  οιον συστασις  του νοουντος το νοουμενον·  εικοτως ο 
Θεος ατε νοων οντων των ασωματων, αυτος νοουμενος, και νοητος 
αυτοις καθ’ οσον εφικνουνται γινομενος, εσωθεν αυτους, ελλαμπει, 
του νου νοουντος τε και τρεφομενου.

ξδ΄. Ετερον εστι νοητον, και ετερον νοερον. Το γαρ νοητον, τροφη 
οια τις, ως ειρηται, του νοερου εστιν· (1376) ειπερ το νοουμενον, ο εστι 
νοητον, μειζον εστι και προεπινοουμενον του νοουντος, ο εστι νοερον. 
Νοερα γαρ λεγεται, οσα δια το νους ειναι, νοει τα υπερκεινα νοητα· 
νοητον γαρ εστι το νοουμενον, οπερ και τροφη εστι του νοερου, ητοι 
του νοουντος.

ξε΄.  Ιστεον  ως  εχει  τα  αιτιατα,  τας  των  αιτιων  ενδεχομενας 
εικονας. Αιτιατα, γαρ εστι παντα τα παραχθεντα εις κτισιν· αιτια δε, 
τα παραγαγοντα· ουδεμια δε εμφερεια τουτων προς αλληλα, αιτιων 
φημι και αιτιατων. 

ξστ΄.  Ουκ εστιν ακριβης εμφερεια τοις αιτιατοις και τοις αιτιοις· 
αλλ’ εχει μεν τα αιτιατα τας των αιτιων ενδεχομενας εικονας· αυτα δε 
τα αιτια, των αιτιατων εξηρηται, και υπεριδρυται κατα τον της οικειας 
αρχης  λογον.  Και  γαρ  περισσως  και  ουσιωδως  προενεστι  τα  των 
αιτιατων τοις αιτιοις.

ξζ΄. Αιτιατα εστι, παντα τα παραχθεντα εις κτισιν· ειτε εν ουρανω, 
ειτε επι γης· αιτια δε, τα παραγαγοντα, τουτεστιν, αι τρεις υποστασεις 



της αγιας Τριαδος. Προδηλον ουν, οτι ουδεμια εμφερεια τουτων προς 
αλληλα, αιτιων φημι και αιτιατων. 

ξη΄. Δεον ειδεναι τον καθ’ ημας νουν, την μεν εχειν δυναμιν εις το 
νοειν, δι’ ης τα νοητα βλεπει· την δε ενωσιν υπεραιρουσαν του νου την 
φυσιν, δι’ ης συναπτεται προς τα επεκεινα εαυτου. Κατα ταυτην ουν 
τα θεια  νοητεον,  ου  καθ’  ημας·  αλλ’  ολους  εαυτους,  ολων εαυτων 
εξισταμενους, και ολους Θεου γινομενους. Κρειττον γαρ ειναι Θεου, 
και  μη  εαυτων.  Ουτω  γαρ  εσται  τα  θεια  δοτα  τοις  μετα  Θεου 
γινομενοις.

ξθ΄.  Ο  νους  νοειν  βουλομενος,  κατεισιν  εαυτου  εις  τας  νοησεις 
καταβαινων.  Αι  γαρ  νοησεις,  κατωτεραι  εισι  του  νοουντος,  ως 
νοουμεναι  και  καταλαμβανομεναι,  και  σκεδασμος  εικοτως  και 
μερισμος της ενοτητος του νου αυτου. Ο μεν γαρ νους, απλους και 
αμερης· αι δε νοησεις, παμπληθεις και σκεδασται, και οιον ειδη του 
νου.  Δια  τουτο  τα  νοερα,  τουτεστι  τα  νοουντα,  ελαττονα  εστι  των 
νοητων, ηγουν των νοουμενων. (1377) Ενωσιν δε φησι του νου, καθως 
εν  τοις  εξης  σαφεστερον  λεγει,  δι’  ης  προς  τα  επεκεινα  εαυτου 
ανατεινεται,  ηγουν  τη  περι  Θεου  προσβαλλει  θεωρια·  το,  παντων 
εκστηναι  των  αισθητων  και  των  νοητων,  ετι  δε  και  της  οικειας 
κινησεως· ειθ’ ουτως της θειας γνωσεως δεξασθαι την ακτινα. 

ο΄.  Ει  κινειται  αναλογως  εαυτω  νοερως  τον  νοερον,  και  νοει 
παντως·  ει  δε  νοει,  και  ερα  παντως  του  νοηθεντος·  ει  δε  ερα,  και 
πασχει  παντως την προς  αυτο ως  εραστον εκστασιν·  ει  δε  πασχει, 
δηλον  οτι  και  επειγεται·  ει  δε  επειγεται,  και  επιτεινει  παντως  το 
σφοδρον  της  κινησεως.  Ει  δε  επιτεινει  σφοδρως  την  κινησιν,  ουχ 
ισταται  μεχρις  αν  γενηται  ολον  εν  ολω  τω  εραστω,  και  υφ’  ολου 
περιληφθη  εκουσιως,  ολον  κατα  προαιρεσιν  την  σωτηριον 
περιγραφην δεχομενον [male edida δεδομενον]· ιν’ ολον ολω ποιωθη 
τω  περιγραφοντι,  ως  μηδ’  ολως  λοιπον  βουλεσθαι  εξ  εαυτου  αυτο 
εκεινο ολον γνωριζεσθαι δυνασθαι το περιγραφομενον· αλλ’ εκ του 
περιγραφοντος, ως αηρ διολου πεφωτισμενος φωτι· και πυρι σιδηρος 
ολος ολω πεπυρακτωμενος, η ει τι αλλο των τοιουτων εστι. 

οα΄.  Πολλη  η  προς  τα  νοουμενα  των  νοουντων,  και  προς  τα 
αισθητα  των  αισθανομενων  σχεσις.  Ο  δε  ανθρωπος  εκ  ψυχης  και 
σωματος  τυγχανων  αισθητικου,  δια  της  κατ’  επαλλαγην  προς 
εκατερα τα της κτισεως τμηματα φυσικης σχεσεως τε και ιδιοτητος, 
και περιγραφεται και περιγραφει· το μεν, τη ουσια· το δε, τη δυναμει. 



Περιγραφεσθαι γαρ τοις νοητοις και αισθητοις ως ψυχη τυγχανων και 
σωμα, και περιγραφειν ταυτα κατα δυναμιν πεφυκεν,  ως νοων και 
αισθανομενος· ο δε Θεος απλως και αοριστως υπερ παντα τα οντα 
εστι, τα περιεχοντα τε και περιεχομενα, ως πασι παντελως ασχετος 
ων.

οβ΄.  Πασα  ηδονη  των  απηγορευμενων,  εκ  παθους  δια  μεσης 
αισθησεως  προς  τι  παντως  γινεσθαι  πεφυκεν  αισθητον.  Ουδε  γαρ 
αλλο  τι  εστιν  ηδονη,  η  ειδος  αισθησεως,  εν  τω  αισθητικω  τινος 
αισθητου  μορφουμενη·  η  τροπος  αισθητικης  ενεργειας,  κατ’ 
επιθυμιαν  αλογον  συνισταμενος.  Επιθυμια  γαρ  αισθησει 
προστεθεισα,  εις  ηδονην  μεταπιπτει,  ειδος  αυτη  επαγουσα·  και 
αισθησις κατ’ επιθυμιαν κινηθεισα, ηδονην απεργαζεται, το αισθητον 
προσλαβουσα. Γνοντες ουν οι αγιοι, οτι δια μεσης σαρκος προς την 
υλην η ψυχη παρα φυσιν κινουμενη την χοικην μορφην υποδυεται, 
δια μεσης μαλλον ψυχης κατα φυσιν αυτοι προς τον θεον κινουμενοι, 
και  την  σαρκα  τω  Θεω  πρεποντως  οικειωσαι  διενοηθησαν,  δι’ 
ασκησεως  αρετων  ενδεχομενως  αυτην  ταις  θειαις  εμφασεσι 
καλλωπισαντες.

ογ΄.  Μεγαλοφυως οι αγιοι κατα τον αληθη και (1380) απταιστον 
της  κατα  φυσιν  κινησεως  τροπον,  τον  παροντα  των  σκαμματων 
αιωνα διεβησαν· την μεν αισθησιν, απλους δια μεσου του λογου προς 
τον νουν τους των οντων εχοντα λογους ενωσαντες· τον δε νουν, της 
περι τα οντα παντα κινησεως καθαρως απολυθεντα, και αυτης της 
καθ’ αυτον φυσικης ενεργειας ηρεμουντα, τω Θεω προσκομισαντες· 
καθ’ ον ολικως προς Θεον συναχθεντες, ολοι ολω Θεω εγκραθηναι 
δια του πνευματος ηξιωθησαν, ολην του επουρανιου κατα το δυνατον 
ανθρωποις, την εικονα φορεσαντες, και τοσουτον ελξαντες της θειας 
εμφασεως,  ει  θεμις  τουτο  ειπειν,  οσον  ελχθεντες  αυτοι  τω  Θεω 
ενετεθησαν.

οδ΄.  Αλληλων  ειναι  φασι  παραδειγματα,  τον  Θεον  και  τον 
ανθρωπον, και τοσουτον τω ανθρωπω τον Θεον δια φιλανθρωπιαν 
ανθρωπιζεσθαι,  οσον  ο  ανθρωπος  εαυτον  τω  Θεω  δι’  αγαπης 
δυνηθεις απεθεωσε· και τοσουτον υπο Θεου τον ανθρωπον κατα νουν 
αρπαζεσθαι προς το γνωστον, οσον ο ανθρωπος τον αορατον φυσει 
Θεον δια των αρετων εφανερωσε.

οε΄.  Πας  ο  τα  μελη  νεκρωσας  τα  επι  γης,  και  ολον  εαυτου  της 
σαρκος κατασβεσας το φρονημα, και την προς αυτην διολου σχεσιν 



αποσεισαμενος,  δι’  ης  η  τω  Θεω  μονω  χρεωστουμενη  παρ’  ημων 
αγαπη μεριζεται, και αρνησαμενος παντα τα της σαρκος και κοσμου 
γνωρισματα,  της  θειας  ενεκεν  χαριτος·  ωστε  και  λεγειν  δυνασθαι 
μετα του μακαριου Παυλου του αποστολου, Τις ημας χωρισει απο της 
αγαπης του Χριστου; και τα εξης· ο τοιουτος απατωρ και αμητωρ και 
αγενεαλογητος κατα τον μεγαν Μελχισεδεκ γεγονεν, ουκ εχων οπως 
υπο  σαρκος  κρατηθη  και  φυσεως,  δια  την  γεγενημενην  προς  το 
πνευμα συναφειαν.

οστ΄.  Το  περας  της  παρουσης  ζωης,  ου  δικαιον  οιμαι  θανατον 
ονομαζειν,  αλλα  θανατου  απαλλαγην,  και  φθορας  χωρισμον,  και 
δουλειας ελευθεριαν,  και ταραχης παυλαν, και πολεμων αναιρεσιν, 
και σκοτους υποχωρησιν, και πονων ανεσιν, και βρασματος ηρεμιαν, 
και  αισχυνης συγκαλυμμα,  και  παθων αποφυγην,  και  παντων,  ινα 
συνελων ειπω, των κακων περιγραφην· απερ δι’ εκουσιου νεκρωσεως 
οι αγιοι κατορθωσαντες, ξενους εαυτους του βιου και παρεπιδημους 
παρεστησαν.  Κοσμω  τε  γαρ  και  σωματι,  και  ταις  εξ  αυτων 
επαναστασεσι γενναιως μαχομενοι, και την εξ αμφοιν κατα την των 
αισθησεων  προς  τα  αισθητα  συμπλοκην  παραγενομενην  απατην 
αποπνιξαντες, αδουλωτον εαυτοις εφυλαξαν της ψυχηςτο αξιωμα. 

οζ΄. Τεκμηριον ου σμικρον του φυσικως ημιν ενεσπαρθαι την της 
προνοιας  γνωσιν,  η  φυσις  αυτη  διδωσιν·  (1381)  οπηνικα  αν  ημας 
αδιδακτως  ωσπερ  ωθουσα  προς  τον  Θεον  δια  των  ευχων  εν  ταις 
εξαιφνης περιστασεσιν, εκειθεν ζητειν την σωτηριαν παρασκευαζη. 
Υπ’  αναγκης  γαρ  αφνω  συλληφθεντες,  απροαιρετως  πριν  τι 
σκεψασθαι,  τον Θεον επιβοωμεθα· ως αν της προνοιας αυτης προς 
εαυτην, και λογισμων χωρις, ελκουσης ημας, και το ταχος της εν ημιν 
νοερας  νικωσης  δυναμως,  και  παντων  ισχυροτεραν  την  θειαν 
προδεικνυουσης βοηθειαν. Ουκ αν δε ημας ηγεν απροαιρετως η φυσις, 
επι το μη φυσιν εχον γινεσθαι· παν δε το οτωουν φυσικως επομενον, 
ως  πασιν  ευδηλον,  ισχυραν  εχει  και  ακαταμαχητον  κατα  την 
αποδειξιν της αληθειας την δυναμιν.

οη΄. Επειδη των οντων, τα μεν εστιν αγαθα, τα δε φαυλα· ταυτα δε, 
η παροντα εστιν η μελλοντα· προσδοκωμενον μεν αγαθον, επιθυμιαν 
καλει·  παρον  δε,  ηδονην·  και  παλιν,  προσδοκωμενον  μεν  κακον, 
φοβον·  παρον  δε,  λυπην·  ως  ειναι  τε  και  θεωρεισθαι,  περι  μεν  τα 
καλα,  ειτε  τα οντως οντα,  ειτε τα νομιζομενα,  την ηδονην και  την 
επιθυμιαν·  περι  δε  τα  φαυλα,  την  λυπην  και  το  φοβον.  Και  γαρ 



επιτυγχανουσα μεν η επιθυμια, ηδονην εργαζεται· αποτυγχανυσα δε 
λυπην.

οθ΄. Κακον ειναι φασι πασαν λυπην τη εαυτης φυσει. Καν γαρ ο 
σπουδαιος  επ’  αλλοτριοις  λυπηται  κακοις,  ως  ελεημων,  αλλ’  ου 
προηγουμενως κατα προθεσιν, αλλ’ εφεπομενως κατα περισταστιν· Ο 
δε  θεωρητικος,  καν  τουτοις  απαθης  διαμενει,  συναψας  εαυτον  τω 
Θεω, και των τηδε παντων αλλοτριωσας. 

π΄.  Οι  αγιοι  παντες  του  θειου  και  απλανους  λογου  γνησιως 
επειλημμενοι,  τον  αιωνα  τουτο  διεβησαν,  ουδενι  των  εν  αυτω 
τερπνων το της ψυχης ιχνος εναπερεισαντες. Προς γαρ τους ακρους 
των ανθρωποις εφικτων περι Θεου λογους, της αγαθοτητος τε φημι 
και  της  αγαπης,  μαλα  γε  εικοτως  τον  νουν  αναπετασαντες·  οις 
κινηθεντα  τον  Θεον,  το  ειναι  τε  δουναι  τοις  ουσι,  και  το  ευ  ειναι 
χαρισασθαι,  επαιδευθησαν·  ειπερ  κινησιν  επι  Θεου  του  μονου 
ακινητου  θεμις  ειπειν,  αλλα  μη  μαλλον  βουλησιν,  την  παντα 
κινουσαν τε και εις το ειναι παραγουσαν και συνεχουσαν, κινουμενην 
δε ουδαμως ουδεποτε. 

πα΄. Η ψυχη ουσια νοερα τε και λογικη υπαρχουσα, και νοει και 
λογιζεται·  δυναμιν  μεν  εχουσα  τον  νουν·  κινησιν  δε,  την  νοησιν· 
ενεργειαν δε, το νοημα. Περας γαρ τουτο, της τε του νοουντος και του 
νοουμενου  νοησεως  εστιν,  ως  περιοριστικον  της  προς  αλληλα  των 
ακρων  υπαρχον  σχεσεως.  Νοουσα  γαρ  η  ψυχη.  (1384)  ισταται  του 
νοειν εκεινο το νοηθεν μετα την αυτου νοησιν. Το γαρ νοηθεν κυριως 
απαξ,  ουκετι  την  προς  το  νοηθηναι  παλιν  εκκαλειται  της  ψυχης 
δυναμιν· και καθ’ εκαστον νοημα ουτω στασιν δεχεται της ποιας επι 
τω νοηματι του νοηθεντος νοησεως.

πβ΄. Ωσπερ η αγνοια διαιρετικη των πεπλανημενων εστιν, ουτως η 
του  νοητου  φωτος  παρουσια  συναγωγος  και  ενωτικη  των 
φωτιζομενων εστι και τελειωτικη και επιστρεπτικη· προς το οντως ον, 
απο των πολλων δοξασματων επιστρεφουσα, και τας ποικιλας οψεις, 
η  κυριωτερον  ειπειν,  φαντασιας,  εις  μιαν  αληθη  και  καθαραν  και 
μονοειδη  συναγουσα  γνωσιν·  και  ενος  και  ενωτικου  φωτος 
εμπιπλωσα.

πγ΄. Ταυτον εστιν τω αγαθω το καλον, οτι του καλου και αγαθου 
κατα  πασαν  αιτιαν  παντα  εφιεται,  και  ουκ  εστι  των  οντων,  ο  μη 
μετεχει του καλου και αγαθου. Πασι γαρ εστι το καλον και αγαθον, 
ως οντως αγαστον, εφετον και εραστον και αρεστον και αιρετον και 



αγαπητον. Σημειωσαι δε πως ο θειος ερως εν τω αγαθω προυπαρχων, 
ετεκε  τον  εν  ημιν  αγαθον  ερωτα,  δι’  ου  του  καλου  και  αγαθου 
εφιεμεθα, κατα τον ειποντα, Εραστης εγενομην του καλλους αυτης. 
Και,  Ερασθητι  αυτης,  και  τηρησει  σε·  περιχαρακωσον  αυτην,  και 
υψωσει σε. 

πδ΄. Το θειον οι θεολογοι, ποτε μεν ερωτα, ποτε δε αγαπην, ποτε δε 
εραστον  και  αγαπητον  καλουσιν.  Οθεν,  ως  μεν  ερως  υπαρχον  και 
αγαπη, κινειται· ως δε εραστον και αγαπητον, κινει προς εαυτο παντα 
τα ερωτος και αγαπης δεκτικα. Και τρανοτερον αυθις φαναι, κινειται 
μεν ως σχεσιν εμποιουν ενδιαθετον ερωτος και αγαπης τοις τουτων 
δεκτικοις· κινει δε, ως ελκτικον φυσει, της των επ’ αυτο κινουμενων 
εφεσεως. Και παλιν κινει και κινειται, ως διψων το διψασθαι, και ερων 
το ερασθαι, και αγαπων το αγαπασθαι.

πε΄. Εστι δε και εκστατικος ο θειος ερως, ουκ εων εαυτων ειναι τους 
εραστας,  αλλα  των  ερωμενων.  Και  δηλουσι  τα  μεν  υπερτερα,  της 
προνοιας  των  καταδεεστερων  γινομενα·  και  τα  ομοστοιχα,  της 
αλληλων συνοχης·  και  τα  υφειμενα,  της  προς τα πρωτα θειοτερας 
επιστροφης.  Διο και Παυλος ο μεγας εν κατοχη του θειου γεγονως 
ερωτος,  και  της  εκστατικης  αυτου  δυναμεως  μετειληφως,  ενθεω 
στοματι,  Ζω  εγω,φησιν,  ουκετι,  ζη  δε  εν  εμοι  Χριστος·  ως  αληθης 
εραστης και εξεστηκως,  ως αυτος φησι, τω Θεω, και ου την εαυτου 
ζων, αλλα την του εραστου ζωην, ως σφοδρα αγαπητην. 

πστ΄.  Τολμητεον  και  τουτο  υπερ  αληθειας  ειπειν·  (1385)  οτι  και 
αυτος ο παντων αιτιος,  τω καλω και αγαθω των παντων ερωτι,  δι’ 
υπερβολην της ερωτικης αγαθοτητος, εξω εαυτου γινεται, ταις εις τα 
οντα παντα προνοιαις,  και  οιον αγαθοτητι και αγαπησει  και ερωτι 
θελγεται· και εκ του υπερ παντα, και παντων εξηρημενου, προς το εν 
πασι καταγεται κατ’ εκστατικην υπερουσιον δυναμιν, ανεκφοιτητος 
εαυτου. Διο και ζηλωτην αυτον οι τα Θεια δεινοι προσαγορευουσιν, ως 
πολυν τον εις τα οντα αγαθον ερωτα, και ως προς ζηλον εγερτικον 
της  εφεσεως  αυτου  της  ερωτικης,  και  ως  ζηλωτην  αυτον 
αποδεικνυντα, ω και τα εφιεγενα ζηλωτα, και ως των προνοουμενων 
οντων αυτω ζηλωτων.

πζ΄.  Της  αγαπης  και  του  ερωτος,  αυτον,  δηλαδη  τον  Θεον, 
προβολεα  φασι  δε  γεννητορα.  Αυτος  γαρ  ταυτα  εν  εαυτω  οντα, 
προηγαγεν εις τα εκτος, τουτεστι περι τα κτισματα· και κατα τουτο 
ειρηται,  Ο Θεος αγαπη εστι· Και παλιν, Γλυκασμος και επιθυμια, ο 



εστιν ερως· το δε αγαπητον και οντως εραστον, αυτος εστι. Τω μεν ουν 
τον αγαπητικον ερωτα εξ αυτου προχεισθαι, αυτος κινεισθαι λεγεται 
ο  τουτου  γεννητωρ·  τω  δε  αυτον  ειναι  το  αληθες  εραστον  και 
αγαπητον και εφετον και αιρετον, κινει τα προς τουτο ορωντα· και οις 
η του εφιεσθαι δυναμις, αναλογως αυτοις.

πη΄. Προαγωγικον και κινητικον προς ερωτικην συναφειαν την εν 
πνευματι, τον Θεον ειναι μοι νοει, τουτεστι μεσιτην ταυτης, και προς 
αυτην συναρμοστην, του ερασθαι αυτον υπο των αυτου ποιηματων 
και αγαπασθαι.  Κινητικον δε φησιν,  ως κινουντα εκαστα κατα τον 
οικειον  λογον  προς  αυτον  επιστρεφεσθαι.  Το  δε  της  προαγωγιας 
ονομα, ει  και παρα τοις εξωθεν πραγμα σημαινει ουκ ευαγες,  αλλ’ 
ενταυθα την προξενον της εν Θεω ενωσεως φησι μεσιτειαν.

πθ΄. Η ερωτικη κινησις του αγαθου προυπαρχουσα εν τω αγαθω, 
απλη και ακινητος ουσα, και εκ του αγαθου προιουσα, αυθις επι το 
αυτο επιστρεφει, ατελευτητος και αναρχος ουσα· οπερ δηλοι την ημων 
αεικινητον εφεσιν προς το θειον και ενωσιν. (1388) Η γαρ προς θεον 
αγαπητικη ενωσις, πασης εξηρηται και υπερκειται ενωσεως.

τεσσ. ανοικ.΄ Τον ερωτα ειτε θειον ειτε αγγελικον, ειτε νοερον ειτε 
ψυχικον,  ειτε  φυσικον  ειποιμεν,  ενωτικην  τινα  και  συγκρατικην 
εννοησωμεν δυναμιν·  τα μεν υπερτερα κινουσαν επι προνοιαν των 
καταδεεστερων· τα δε ομοστοιχα παλιν, εις κοινωνικην αλληλουχιαν· 
και  επ’  εσχατων,  τα  υφειμενα  προς  την  των  κρειττονων  και 
υπερκειμενων επιστροφην. 

τεσσ.  ανοικ.  α΄.  Ει  η  γνωσις  ενωτικη  των  εγνωκοτων  και 
εγνωσμενων·  η  δ’  αγνοια,  μεταβολης  αει  και  της  εξ  αυτου  τω 
αγνοουντι  διαιρεσεως αιτια,  τον εν αληθεια πιστευσαντα κατα τον 
ιερον Λογον, ουδεν αποκινησει της κατα την αληθη πιστιν εστιας· εφ’ 
η το μονιμον εξει της ακινητου και αμεταβολου ταυτοτητος. Ευ γαρ 
οιδεν  ο  προς  την  αληθειαν  ενωθεις,  οτι  ευ  εχει,  καν  οι  πολλοι 
νουθετοιεν αυτον ως εξεστηκοτα. Λανθανει μεν γαρ ως εικος αυτους, 
εκ πλανης τη αληθεια της οντως πιστεως εξεστηκως, αυτος δ’ αληθως 
οιδεν εαυτον, ουχ ο φασιν εκεινοι μαινομενον, αλλα της αστατου και 
αλλοιωτης, περι την παντοδαπη της πλανης ποικιλιαν φορας, δια της 
απλης  και  αει  κατα  τα  αυτα  και  ωσαυτως  εχουσης  αληθειας 
ηλευθερωμενον.

τεσσ.  ανοικ.  β΄.  Αγαθοι  και  φιλανθρωποι,  ευσπλαχνοι  τε  και 
οικτιρμονες γεγονασιν  οι  αγιοι·  μιαν προς απαν το  γενος διαθεσιν 



εχοντες  αγαπης δειχθεντες·  υφ’  ης  το παντων εξαιρετον ειδος των 
αγαθων, την ταπεινωσιν λεγω, δια πασης αυτων της ζωης βεβαιαν 
κατασχοντες,  την φυλακτικην μεν των αγαθων,  φθαρτικην δε  των 
εναντιων,  ουδενι  τοπαραπαν  αλωσιμοι  των  διοχλουντων  γεγονασι 
πειρασμων,  των  τε  εκουσιων  και  του  εφ’  ημιν  λογου,  και  των 
ακουσιων και ουκ εφ’ ημιν· τω τοις μεν, δι’ εγκρατειαν απομαραινειν 
τας επαναστασεις· των δε, δι’ υπομονης τας προσβολας αποσειεσθαι.

τεσσ. ανοικ. γ΄. Την μεν τελειαν πραξιν της αρετης, πιστις ορθη 
ποιει,  και  φοβος  εις  Θεον  ανοθευτος·  την  δε  κατα  την  αναβασιν 
απταιστον φυσικην θεωριαν, ελπις βεβαια και αλωβητος συνεσις· την 
δε κατα την αναληψιν θεωσιν, αγαπη τελεια, και νους τοις ουσι καθ’ 
υπεροχην παμπαν εκουσιως πεπηρωμενος.

τεσσ. ανοικ. δ΄. Της μεν πρακτικης φιλοσοφιας εργον ειναι φασι, 
πασης τον νουν εμπαθους φαντασιας καθαρον καταστησαι·  της δε 
φυσικης θεωριας, πασης της εν τοις ουσι καθ’ ην αιτιαν υπαρχουσιν, 
αληθους  γνωσεως  αυτον  επιστημονα  δειξαι·  της  δε  θεολογικης 
μυσταγωγιας,  ομοιον Θεω και ισον ως εφικτον,  τη χαριτι κατα την 
εξιν  ποιησαι,  μηδενος  το  συνολον  ετι  των  μετα  Θεον,  δια  την 
υπεροχην οντα νοημονα.

τεσσ. ανοικ. ε΄. Οπερ εστιν ο αιθηρ, ηγουν το πυριον στοιχειον, εν 
τω κατ’  αισθησιν  κοσμω,  τουτο εν  τω κοσμω της  διανοιας  εστιν  η 
φρονησις,  ως εξις φωτιστικη, και των εφ’ εκαστου των οντων ιδιως 
πνευματικων  λογων  υποδεκτικη  [edit.  αποδεκτικη],  την  εν  ολοις 
απλανως αιτιαν δι’ αυτων εκφαινουσα, και της κατα ψυχην περι το 
θειον εφεσεως ελκτικη· και οπερ εν τω αισθητω κοσμω εστιν ο αηρ, 
τουτο εν τω κατα διανοιαν κοσμω εστιν η ανδρεια, ως εξις κινητικη 
και της εμφυτου κατα πνευμα ζωης συνεκτικη τε αμα και δραστικη, 
και της κατα ψυχην περι το θειον αεικινησιας τονωτικη· και οπερ εν 
τω αισθητω κοσμω εστι  το  υδωρ,  τουτο εν  τω της  διανοιας  κοσμω 
εστιν  η  σωφροσυνη,  εξιν  υπαρχουσα  της  εν  πνευματι  ζωτικης 
γονιμοτητος ποιητικη,  και της αειβλυστου κατα την εφεσιν περι  το 
θειον ερωτικης θελξεως γεννητικη· και οπερ εν τω αισθητω κοσμω 
εστιν η γη, τουτο εν τω της διανοιας κοσμω εστιν η δικαιοσυνη, εξις 
υπαρχουσα κατ’ ειδος γεννητικη παντων των εν τοις ουσι λογων, και 
της  εν  πνευματι  κατα  τω  ισον  εκαστω  ζωτικης  διαδοσεως 
απονεμητικη·  και  της  οικειας  εν  τω  καλω  κατα  την  θεσιν  βασεως 
αμεταθετος [male edita, μεταθετος] ιδρυσις.



τεσσ. ανοικ. στ΄. Οσπερ σαρκος ευεκτουσης και πιαινομενης, τοις 
παθεσιν η ψυχη βασανιζεται και σκοτιζεται, της των αρετων εξεως 
και του φωτισμου της γνωσεως υποχωρουντων· ουτω και της ψυχης 
τω  θειω  καλλει  των  αρετων,  και  τω  φωτισμω  της  γνωσεως 
φρουρουμενης τε και λαμπρυνομενης, ο εξω ανθρωπος διαφθειρεται, 
της  σαρκος  δια  την  επιδημιαν  του  λογου  την  φυσικην  ευεξιαν 
αποβαλλομενης.

τεσσ.  ανοικ.  ζ΄.  Ουκ ην δυνατον αλλως υιον αποδειχθηναι Θεου 
και  Θεον  κατα  την  χαριτος  θεωσιν,  τον  γενομενον  ανθρωπον,  μη 
προτερον κατα προαιρεσιν γεννηθεντα τω πνευματι, δια την ενουσαν 
αυτω φυσικως αυτοκινητον και αδεσποτον δυναμιν· ην τινα θεοποιον 
και θειαν και αυλον γεννησιν, δια το προτιμησαι των νοουμενων και 
αδηλων  τεως  αγαθων  το  κατ’  αισθησιν  τερπνον  και  επιδηλον, 
παραλιπων  ο  πρωτος  ανθρωπος,  την  εκ  σωματων  εικοτως 
απροαιρετον και υλικην και επικηρον εχει καταδικαζεται γενεσιν.

τεσσ. ανοικ. η΄. (1392) Κινειται νυν ο ανθρωπος, η περι φαντασιας 
αλογους παθων εξ απατης δια φιληδονιαν· η περι λογους τεχνων εκ 
περιστασεως δια την χρειαν· η περι φυσικους λογους εκ του νομου της 
φυσεως  δια  μαθησιν·  ων  ουδεν  κατ’  αρχας  εξαναγκης  ειλκε  τον 
ανθρωπον, εικοτως, υπερανω παντων γενομενον. Ουτω γαρ επρεπεν 
ειναι τον απ’ αρχης, μηδενι τοσυνολον περισπωμενον των μετ’ αυτον, 
η  περι  αυτον,  η  κατ’  αυτον,  και  προς  τελειωσιν  ενος  μονου 
προσδεομενον, της προς τον υπερ αυτον, φημι δε τον Θεον, καθ’ ολην 
την αγαπητικην δυναμιν ασχετου κινησεως.

τεσσ. ανοικ. θ΄. Ουδεν ειχεν ο πρωτος ανθρωπος μεταξυ Θεου και 
αυτου  προβεβλημενον  προς  ειδησιν,  και  κωλυον  την  δι’  αγαπης 
αυθαιρετον κατα την προς Θεον κινησιν γεννησομενην συγγενειαν. 
Απαθης  γαρ  χαριτι  ων,  απατην  παθων  φαντασιας  δι’  ηδονης  ου 
προσιετο·  και απροσδεης [  male  edita προσδεης]  υπαρχων, της περι 
τεχνας  περιστατικης  αναγκης  δια  την  χρειαν,  ελευθερος  ην·  και 
σοφος ων, της περι την φυσιν θεωριας υπερανω καθειστηκει δια την 
γνωσιν. 

ρ΄. Ο πασαν μετα σοφιας την φυσιν υποστησας Θεος, και προς την 
εκαστου  των  λογικων  ουσιων  δυναμιν  την  αυτου  γνωσιν  κρυφιως 
ενθεμενος,  δεδωκε  και  ημιν  τοις  ανθρωποις,  ως  μεγαλοδωρος 
Δεσποτης, κατα φυσιν τον εις αυτον ποθον και ερωτα, συνεπιπλεξας 
αυτω  φυσικως  του  λογου  την  δυναμιν·  εφ’  ω  δυνηθηναι  μετα 



ραστωνης γνωναι τους τροπους της του ποθου πληρωσεως,  και  μη 
παρασφαλεντας διαμαρτειν ου τυχειν αγωνιζομεθα. Κατα τουτον ουν 
κινουμενοι τον ποθον, περι τε της αληθειας αυτης και της ευτακτως 
τοις ολοις εμφαινομενης σοφιας τε και διοικησεως, ζητειν εναγομεθα, 
εκεινου τυχειν δια τουτων γλιχομενοι, ου χαριν τον ποθον ελαβομεν.

Τελος Μαξιμου των θειων κεφαλαιων.

ΠΡΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΝ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΝ (1393)
Ερωτησαντα περι του κριτου της αδικιας· και του,  "Εαν τις σε 
ραπιση επι την δεξιαν σιαγονα· " και του, "Μη μου απτου, ουπω 
γαρ αναβεβηκα προς τον Πατερα. " 

Οις Λογος υπαρχει το προσκυνουμενον, τουτοις και βιος εκφαντωρ 
λογου το κατορθουμενον· ινα σφραγιδα γνωσεως αληθους την πειραν 
λαβοντες της πραξεως, μαθωσιν αφ’ ων, ως θεμις, πεπονθασιν, οσον 
του  τι  ειδεναι,  μειζον  το  γινεσθαι·  και  τουτου  μαλλον,  το  αει  και 
μαλλον,  εως  αν  αυτοις  η  προς  τον  αιτιον  αδιστακτος  οικειωσις, 
κατορθωθειη, στασει την κινησιν περιγραφουσα και ατρεψια γνωμης 
την εφεσιν· οις και η μετα χαριν εκθεωσις, ιερας της κατα τονδε τον 
βιον  και  θεοειδους  αγωγης,  επαθλον  αντιδιδοται.  Προς  ους  μαλα 
σοφως  καυτος  απευθυνων  τον  βιον,  θεοφυλακτε  δεσποτα,  ζητειν 
επειγη το πασι προκειμενον δι’ αγαθοτητα, και παντας δι’ απειριαν 
διαδιδρασκον·  το  μεν,  ιν’  ελκυση  προς  εαυτο,  τω  αμηχανω  της 
ωραιοτητος  κεντριζον  την  εφεσιν·  το  δε,  ινα  στομωση,  τη  της 
υπεραπειρου καταπληξει και θειας υπεροχης περιστελλον τον κορον, 
υβρεως  οντα  πατερα  και  διαχυσεως  γεννημα,  τοις  την  φλογινην 
ρομφαιαν  ου  προθεωρουσι  συν  τοις  Χερουβιμ  τεταγμενην  και 
στρεφομενην,  ουκ  αλλοις,  η  τοις  διχα  φοβον  προς  αρετην 
επιστρεφουσιν·  ενθεν  τω  μεγεθει  της  επι  τα  καλα  προκοπης 
συνεπεκτεινων το μετριον, ω και μαλλον επαυξεις συν ασφαλεια την 
προοδον·  ηξιωσας αγνωτην οντα με και ταπεινον επιγνωναι,  δι’  ου 
τοις κατ’ αυτην η φυσις τροπου παρειχετο· φημι δε, του γραμματος ο 
λογος  συνδεκτικος  των  αποντων  εστι,  και  των  ου  βλεπομενων 
εμφανιστικος·  τοσουτον νοησει παραδιδους και συναπτων τον τεως 
αισθησει  μη  γνωριζομενον,  οσον  δια  ταυτης  αυτος  χαραττομενος 



παχυνεται  σωματουμενος·  ω  και  την  εμην  ουδενειαν  εις  ποθον 
ηγαγες τον υμετερον πλεον, η θεαν την οικειαν ασωματως κεκινηκας· 
προδειξας αυτον επ’ αμφοιν τουτοιν εχειν μαλλον το ισον περι τον 
λογον, η οσον ετεροι περι σε την του λογου χαριν παρα τους αλλους 
προτερηματα·  οις  δια  βιου κοσμουμενος,  (1396)  πως ποτε την εμην 
αμβλυωπιαν  προς  θεωριαν  εναγειν  εσπουδασας,  ιερων  και  ταυτα 
λογων,  και  ων  η  επιβασις,  κρειττον  η  κατα  ανθρωπον,  τον  ουπω 
τελειως  υπεραναβαντα την των αστατων και  διαστατων φυσιν και 
γενεσιν· μη οτι γ’ εμοι τω φορυτω τουτων εκουσιως συμφυρομενω, και 
σκωληκος δικην τη σηψει των ακαθαρτων καλινδουμενω και ηδομενω 
παθων. Πλην της ευπειθειας χαριν, και της υμετερας αγαπης τιμην, 
των  υπερ  αξιαν  κατατολμων,  εκεινα  φημι  περι  ων  εκελευσατε· 
στοχαστικως, αλλ’ ουκ αποφαντικως. 

Κριτην  αδικιας  εν  τω  Ευαγγελιω  παραβολικως  υπαρχειν  και 
λεγεσθαι,  τον ημετερον λογισμον,  αρχηθεν εκ παραβασεως αδικων 
πεποιημενον  την  κρισιν·  ως  την  του  Κτισαντος  μεν  ου  δεξαμενον 
εντολην·  την δε του φθειροντος ελομενον συμβουλην·  εξ ου και το 
χοικος ειναι, του ειναι, και του θειος γενεσθαι παμπολυ προετιμησε. 
Πολιν  δε  ειναι  τουτου,  την  αισθησιν,  η  τον  ορωμενον  κοσμον·  οις 
παραλογως  κατα  σχεσιν  επαναπαυομενος,  της  κατοικιας  την 
παροικιαν ηλλαξατο· μητε Θεον φοβουμενος, μητε μην ανθρωπον τον 
αυτον γεγενημενον δι’ ημας εντρεπομενος· το μεν, δια την ανοιαν· το 
δε, δια την καταφρονησιν· εκεινην τε μη προορωμενην των κριματων 
το  μεγεθος·  και  ταυτην  ουκ  ειργομενην,  ην  τεως  η  χρηστοτης 
προσμενουσα την μεταβολην αναστελλει,  την βασανον·  αις εαυτον 
αυθαδως περιεπειρε,  τη δεδομενη παρα του Κτισαντος εις εξανυσιν 
των καθηκοτων αυτεξουσιω τιμη παρα το δεον αποχρησαμενος· και 
του νοουμενου το φανεν αγαθον κρινας, ο μη θεμις ην, αιρετωτερον. 

Χηραν  δε  διοχλουσαν,  την  λογικην  ψυχην  ατε  δη  προς 
καρπογονιαν ιερων και οσιων εργων ουκ εχουσαν τον τα καλα κατα 
φυσιν σπειροντα λογον. Μονη τη προς αυτην ολικη ταυτη στοργη και 
διαθεσει κρατουμενον· αλλ’ ου προσμενοντα δια την απονευσιν, και 
την αυθαιρετον προς τα τηδε ροπην.

Αντιδικον  δε  ταυτης,  φημι  της  ψυχης,  το  της  δυστηνου  σαρκος 
ενυλον κινημα τε και φρονημα, δι’ ου της εν ημιν θειας εικονος και 
του κατ’ αυτην αξιωματος, το τε καλλος καταμολυνειν σπουδαζουσι, 
και το διαυγες αμαυρουν οι ακαθαρτοι δαιμονες, οπηνικα, δι’ ηδονης 



υποπιπτουσιν,  επεισφρησωσι  δεινως ημιν τα της ατιμιας αισχη και 
παθη· δι’  α και ο θανατος κατεκριθη της φυσεως,  ουχ ελομενης το 
απαρχης της οντως κατατρυφησαι ζωης. 

Υπωπιασμους  δε  τους  εκ  της  συνειδησεως  μεθ’  υποφωνησεως 
τινος  παρακλητικους  αικισμους,  οις  προτεινομενοις  εκ  της  ψυχης, 
ηρεμα πως ειωθεν καμπτεσθαι το αυστηρον του λογισμου, και προς 
τα  καλα  δια  την  χρονιωτεραν  εξιν  ανυπεικτον,  ου  φεροντος 
ενδομυχουσαν, (1397) και οιον αικιζουσαν τε συνεχως και διοχλουσαν 
την βασανον·  εως λυμηνηται  τα την ψυχην λυμαινομενα παθη,  δι’ 
εγκρατειας,  και της προς τα μελη της σαρκος εκουσιου νεκρωσεως. 
Ειτα και προς αγχιστειαν αυτου του λογου δι’ ευσεβειας, και της περι 
τα κρειττω τελεωτερας αγαγοι σπουδης· οις φυσικως ενεργουμενοις, 
τα οικεια και πατρικα παραβαλλων, ο υπερ ουσιαν και φυσιν Θεος 
Κυριος  ημων  Ιησους  Χριστος,  Ο  δε  Θεος  μη  ποιηση,  φησι,  την 
εκδικησιν υμων, δι’  εμου σαρκωθεντος, και την του καθαιρετου της 
φυσεως ποιουμενου καθαιρεσιν; 

Ουτω μεν ουν τα περι τουτου διεξηλθον επιτομως εγω, καθ’ οσον 
το εγχωρουν της διανοιας μετρον επηρκεσεν· ει και αλλως αλλοι τον 
τοπον κατανοησαντες·  οι  μεν εις  Χριστον·  οι  δε τουμπαλιν,  εις  τον 
Αντιχριστον εξειληφασι. Δεος δε μοι νοειν, η λεγειν εκατερα· το μεν, 
ως ασυγκριτον· ου γαρ μειων μεν Υιου· μειζων δε Πατρος, η εκδικησις· 
η δι’  αλλου, και αλλη το συνολον, πλην του Υιου.  Και πως επι της 
αυτης  συγκριτικως  φησι,  το,  Ο  δε  Θεος,  φησιν,  ου  ποιησει  την 
εκδικησιν υμων; Ου γαρ εχει χωραν· η διαφορος παντως δειχθησεται, 
και μετα της φυσεως ου δυναμενης το ισον δραν· και δια τουτο λοιπον 
ου  συντασσομενης·  εικονιζουσης  δε  μονον,  ως  υπερκειμενην,  την 
υπερεχουσαν. Το δε, ως ανεκδετον και αμηχανον, το καλον ποιειν τον 
κακιας  ευρετην  και  διδασκαλον·  Ου  γαρ  δυναται,  φησι,  δενδρον 
σαπρον  καρπους  καλους  ποιειν·  καλον  δε  η  εκδικησις,  και  το  την 
οχλησιν  αφοσιουσθαι  δεοντως  του  προσπελαζοντος·  η  τουτω 
παραβαλλεσθαι τυχον, ο μη θεμις, τον Πατερα, και πασης αρετης και 
ζωης χορηγον εξ Υιου, και ταυτα μονογενους, και ισου την φυσιν και 
την αγαθοτητα. Ου γαρ τα καλα δια των κακων μηνυεσθαι πεφυκεν, 
ωσπερ ουδε δια σκοτους το φως,  η θανατου ζωη·  και του μηδαμως 
οντος, το ον. Και ου λεγω ταυτα προς την εκεινων αθετησιν· εχομαι 
γαρ και αντεχομαι ζωης πλεον, της των φαμενων διδασκαλιας· αλλα 
το  οικειον  μετριον  δι’  ακραν  δειλιαν  ασφαλιζομενος.  Την  δε 



αναγνωσιν  του  υποπιαζειν  κανονιζειν  ου  πρεπον  εμοι,  δια  την  εν 
τουτοις  αμαθιαν,  η  τοις  ησκημενοις  και  σπουδη  προελομενοις  την 
παιδευσιν· οι ταυτην οφειλειν φασι κανονιζεσθαι βαρυτονως μαλλον, 
η περισπομενως, οτι τε φασι των ρηματων ουδεν περισπαται, πλην ει 
μη εκ συναιρεσεως βαρυτονου καθεστηκεν, ως το, νοω, και ποιω, και 
χρυσω,  και  οσα τοιαυτα,  φυλασσοντα και  μετα προθεσεως επι  της 
αυτης τον τονον.

Την  δεξιαν,  σιαγονα,  την  δεξιαν  πραξιν  φημι,  και  οσην  ενθεος 
ημιν δια των εντολων συνισταμενος βιος χαρακτηριζει, ραπιζομενην 
υπο  του  πονηρου  τη  προληψει  της  ενεργουμενης  καλοκαγαθιας· 
(1400) και τη πληγη της εντευθεν οιησεως, φλεγμαινουσαν πως δια 
κενοδοξιας, και επαιρομενην κατα των μηδεμιαν, α μη την ισην τυχον 
κεκτημενων·  δι’  ην  ωσπερ  αλλην  και  οιον  αριστεραν  στρεφειν 
προσηκει,  τον  ηδη  προτερον  ημας  κατα  την  απατην  του  αιωνος 
τουτου καταμολυναντα βιον, τουτω τε πληττεσθαι συνεχως δια της 
μνημης· και ως αμαρτωλους μαλλον συστελλεσθαι και μετριαζειν, η 
ως αγιους μετεωριζεσθαι, και δι’  επαρσιν καταπιπτειν, ουκ εχοντας 
πηξιν  ιεραν  την  ταπεινωσιν.  Τιμασθω  δε  μετα  των  κατα  θεωριαν 
λαμβανομενων· μαλλον δε και προ τουτων, εις ετοιμασιαν ιεραν και 
προκαθαρσιν, και σωματικως ταυτα τελουμενα δια τον εντειλαμενον 
Κυριον· πραυπαθειας εντευθεν εξιν τοις κατορθουσι δωρουμενον, και 
της του πληττοντος περιγραφην απιστιας, τω ετοιμω της παραδοχης 
το  προθυμον  της  πληγης  αναστελλοντα,  αιδομενου  τυχον,  ει  μητι 
αλλο,  το  υπερβαλλον της υποπτωσεως·  και  το μηδαμως αντιτεινεν 
τον δυναμενον τουτο ποιειν, ειργομενον δε δια την προσαξιν. 

Το  δε,  Μη  μου απτου,  προς  την  Μαγδαληνην  λελεκται  Μαριαν 
παρα του Κυριου,  κηπουρον αυτον ειναι νομισασαν· δηλουντος του 
μυστηριου,  και  υπεκφαινοντος,  ως  ψυχη  πασα  νοερα,  μηπω  το 
συμφυες  σκηνος  υπεραναβασα,  και  δια  τουτο  των  εν  γενεσει  και 
φθορα μονον, ουδεν ουδαμως διαφεροντων λαχανων κηπευομενων· 
ιση γαρ επ’ αμφοιν η τε ροη και απορροη, και η του χρονου περιγραφη 
και περιοδος· δημιουργον ειναι τον Λογον υπολαμβανουσα, δια την 
περι  ταυτα, και εως τουτων προοδον αυτου και συγκαταβασιν·  ουκ 
αξια  της  τουτου  κατα πνευμα καθεστηκεν  επαφης,  και  ταυτα τοις 
φαινομενοις  αυτον  επιζητουσα·  και  σαρκα  δι’  ημας  γεγενημενον 
γινωσκουσα μονον αυτον· αλλ’ ουχι πρεποντως και Θεον εκ Θεου του 
Πατρος  γεγεννημενον  γινωσκουσα.  Τουτο γαρ κατα το  εικος  νοειν 



υποβαλλει,  το,  Ουπω  αναβεβηκα  προς  τον  Πατερα  μου,  το  μη  δι’ 
ακρας  θεολογιας  και  πιστεως,  οις  η  των  ορωμενων  περιγραφεται 
φυσις,  υψωθηναι  προς  της  ουτω  διακειμενης  ψυχης·  αλλ’  ετι 
παιδαγωγικως δεομενης εις εντελεστεραν τουτου καταληψιν, επι την 
αποκαλυπτικην  εξιν  των  θειων  ωσει  τινα  Γαλιλαιαν  δια  θεωριας 
αναδραμειν·  και  συν  τοις  υπ’αυτου  προτετυπωμενοις  και 
προβεβλημενοις λογοις,  ολον ως θεμις περιληφθηναι,  και γενεσθαι 
τοσουτον οπερ αυτος ην ο γενομενος οπερ ημεις, οσον εδειχθη τουτο 
γενομενος πλην μονης της αμαρτιας, ως και ημεις εκεινω διχα μονης 
της φυσεως,  ηνικα της δωρεας της επιτυχοιμεν·  ην  δι’  ελπιδος νυν 
προσδεχομενος,  και  προσηκουσι  των  εντολων  εργοις  δεοντως 
αποσεμνυνων,  απολαυσαις  οσον  επιστευσας,  και  τρυφησαις  οσον 
επονησας· μαλλον δε πλεον και απειρακις οσον και ο ταυτης δοτηρ 
υπερουσιως  υπερανεστηκε  και  φυσεως  κινησιν,  και  παντος  αιωνος 
περιληψιν. 

ΕΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ. (1401)

ΣΤΟΙΧΟΙ.
Πηγην ναουσαν ηθηκων δροσον λογων,
Ενταυθ’ εφευρεις, ει μετελθης γνησιως,
Ομολογητου Μαξιμου πονους, φιλε.
Ασπαζου δ’ αυτους, και μαθηση το κερδος.

α΄.  Επεστι  παντι  Χριστιανω  τω  ορθως  πιστευοντι  εις  θεον,  μη 
αμεριμνειν· αλλα παντοτε προσδοκαν και εκδεχεσθαι πειρασμον· ινα 
οταν  ελθη,  μη  ξενιζηται  μηδε  ταρασσηται·  αλλ’  ευχαριστως 
υπομενειν  τον  κοπον  της  θλιψεως,  και  εννοειν  τι  ψαλλων  συν  τω 
Προφητη λεγει· Δοκιμασον με, Κυριε, και πειρασον με. Και ουκ ειπεν· 
Οτι η παιδεια σου κατεστρεψε με, αλλα, ανωρθωσε με εις τελος.

β΄. Αρχη μεν καλου, φοβος Θεου· τελος δε, ο ποθος αυτου. Αρχη 
παντος  αγαθου λογος  εμπρακτος,  και  πραξις  ελλογιμος.  Διο,  ουτε 
πραξις  λογου  χωρις,  αγαθη·  ουτε  λογος  πραξεως  ανευ,  ο 
προερχομενος. 

γ΄. Πραξις εστι, σωματος μεν, νηστεια και αγρυπνια· στοματος δε, 
ψαλμωδια· ψαλμωδιας δε κρειττον, ευχη· και σιωπη, λογου τιμιωτερα. 
Και χειρων πραξις, το υπ’ εκεινων αγογγυστως γινομενον. Ποδων δε, 



το  δι’  αυτων  εκ  πρωτης  επιτροπης  ανυομενον.  Ψυχης  δε  πραξις, 
εγκρατεια συν απλοτητι, και απλοτης τη εγκρατεια ενεργουμενη. Του 
δε νοος, η εν θεωρια ευχη, και εν ευχη θεωρια του Θεου.

δ΄.  Προηγειται  πασων  αρετων,  ελεος  και  αληθεια,  ων  κυημα  η 
ταπεινωσις,  και  η  εκ  ταυτης  κατα  τους  Πατερας  προσγινομενη 
διακρισις. Ης ανευ, ουδ’ ετερα το αυτης ιδειν περας δυνησεται.

ε΄.  Η  μεν  πραξις  τον  του  λογου  ζυγον  ατιμαζουσα,  (1404)  ωδε 
κακεισε περι τα ανωφελη, οια τις δαμαλις περιπλανωμενη ευρισκεται· 
ο δε λογος, της πρακτικης τους εντιμους χιτωνας αποποιουμενος, ουκ 
ευσχημων, καν τοιουτος ειναι πως το δοκειν σχηματιζεται.

στ΄. Η ανδρεια ψυχη, ως γυνη, παρ’ ολον αυτης τον βιον, εις δυο 
λυχνους,  το  πρακτικον  τε  και  θεωρητικον,  καιομενους  κατεχουσα, 
πραττει  τα  οφειλομενα·  τα  εναντια  δε  παλιν,  η  παρειμενη  ταις 
ηδοναις.

ζ΄. Ουκ αρκει τη ψυχη προς τελειαν κακιας απαλλαγην, η εκουσιος 
κακοπαθεια, ει μη και δια της ακουσιου εκπυρουμενη μη διαλυηται.

η΄. Οια τις μαχαιρα η ψυχη προς τελειαν κακιας απαλλαγην, ει μη 
δια  πυρος  διελθη  και  υδατος,  τουτεστιν  εκουσιων  πονων  και 
ακουσιων,  αθραυστος  ταις  αντιτυπιαις  των  συμβαινοντων  ου 
συντηρειται.

θ΄.  Ωσπερ των εκουσιων πειρασμων,  τρια εισι  τα καθολικωτερα 
αιτια· υγεια, πλουτος και ευκλεια· ουτω και τα των ακουσιων τρια εισι· 
ζημιαι,  ασθενειαι  και  λοιδοριαι.  Γινονται  δε  ταυτα  τισιν,  εις 
οικοδομην· τισι δε, εις καθαιρεσιν.

ι΄.  Παρυφεστηκε ψυχη μεν, επιθυμια και λυπη σωματι δε,  ηδονη 
και οδυνη. Αιτιον δε, της μεν οδυνης, η ηδονη· θελοντες γαρ εκφυγειν 
την  κατα  την  οδυνην  επιπονον  αισθησιν,  προς  την  ηδονην 
καταφευγομεν· λυπης δε, επιθυμια η αρρωστια. 

ια΄. Ενδιαθετον μεν ο εναρετος κεκτηται το καλον· περινενοημενον 
δε, ο κενοδοξος. Το δε κακον, ο μεν σπουδαιος, εξ επιπολης εχει· κατα 
βαθους δε, ο φιληδονος.

ιβ΄. Ολιγακις μεν και ουκ επιμελως ευρισκεται προς το κακον, ο 
τουτο  μισων·  πλεονακις  δε  και  προσεκτικωτερον,  ο  ετι  ταις  αιτιαις 
εκεινου προσκειμενος.

ιγ΄.  Οις μη κατα προθεσιν το μετανοειν,  τουτοις συνεχες και το 
πλημμελειν· οις δε παρα προθεσιν το αμαρτανειν, εμπληροφορητος η 
μετανοια, και το αιτιον ταυτης ουχι συχνον.



ιδ΄.  Αισθησις  και  συνειδησις,  λογω  τω  κατα  προφοραν 
συνερχεσθω,  οπως  ο  ειρηκως  θειος  λογος,  εν  μεσω  τουτων 
ευρισκεσθαι, μη καταισχυνηται, δια της προπετειας η αμετριας των 
λεγομενων η πραττομενων.

ιε΄. (1405) Ουχ’ ο τοις εργοις μη αδικων την ψυχην αυτου, ουτος και 
τοις λογοις αμιαντον συνετηρησεν.  Ου δε ο τουτους φυλαττων, ηδη 
και  λογισμους  ουκ  εμολυνεν.  Ο  γαρ  αμαρτανων,  τριττως  τουτο 
πραττει.

ιστ΄.  Ου δυνηση το προσωπον της αρετης κατιδειν,  ηδεως ετι  το 
τηςκακιας κατανοων. Μισητον δε τοτε φανειται το δευτερον, οτε του 
πρωτου επιθυμησεις την γευσιν, και τοσαυτης την οψιν αποξενωσεις 
μορφης.

ιζ΄.  Δια  των  λογισμων,  ου  των  πραγματων  προηγουμενως 
πολεμουσιν οι δαιμονες την ψυχην. Αυτα γαρ καθ’ αυτα, αναγκαια τα 
πραγματα. Και των μεν πραγματων, η ακοη αιτια και ορασις· των δε 
λογισμων, η συνηθεια και οι δαιμονες.

ιη΄. Τριττον μεν, το αμαρτητικον μερος της ψυχης, εν εργοις και 
λογοις  και  λογισμοις  ευρισκομενον.  Εξοδικον  δε,  το  αναμαρτησιας 
καλον.  Απταιστους  γαρ  τας  πεντε  αισθησεις  και  τον  προφορικον 
συντηρειν δει λογον. Εν οις ο μη πταιων, ανηρ φησι τελειος, δυνατος 
χαλιναγωγησαι και τα μελη του σωματος.

ιθ΄. Εξαχως το αλογον μερος διαιρειται της ψυχης· εις τε τας πεντε 
αισθησεις,  και  εις  τον  κατα προφοραν λογον,  ος  συνδιαιρειται  μεν 
αδιαιρετως  τω  πασχοντι,  απαθης  ων·  αναματτεται  δε  την  αυτου 
κακιαν παθητικος ευρισκομενος.

κ΄.  Ου δυναται  ουτε  σωμα καθαρθηναι  νηστειας  και  αγρυπνιας 
χωρις· ουτε ελεους και αληθειας ψυχη· αλλ’ ουτε νους ανευ θεωριας 
και ομιλιας Θεου. Αυται γαρ αι συζυγιαι, εν τουτοις επισημοταται.

κα΄.  Κυκλοφορουμενη  ταις  ειρημεναις  αρεταις  η  ψυχη, 
απερικτυπητον το ταυτης εκ πειρασμων καθιστησι φρουριον· ο εστιν 
η υπομονη· Εν τη υπομονη υμων γαρ κτησασθε τας ψυχας υμων, ο 
Λογος φησιν. Ει δε ετερως εχομενα ειη, οια τις πολις ατειχιστος, και 
υπο των πορρωθεν ψοφων, δειλιας μοχλοις κατασειεσθε ειωθεν.

κβ΄. Ουχ οσοι εις τα κατα λογον εισι φρονιμοι, ουτοι και εις τα κατ’ 
εννοιαν· οσοι δε εις τα κατ’ εννοιαν, ουτοι και εις τα κατ’ αισθησιν 
εξωθεν ευρεθησονται. Ει γαρ και παντας υποφορους εχει η αισθησις, 
αλλ’ ουχ ομοιους αυτη τους φορους αποδιδοασιν. Εξ αφελοτητος γαρ 



οι  πλειους  εις  τα  κατ’  αυτην  τιμαν  αυτην  ως  αυτη  απατει  ουκ 
επιστανται.

κγ΄.  Τη φυσει ατμητος ουσα η φρονησις,  τεμνεται εις διαφορους 
τομας.  Ω  μεν  γαρ  διδοται  πλεον,  ω  δε  ελαττον  μερος  αυτης·  εως 
αυξηθεισα  η  πρακτικη  αρετη,  συνδρομους  τε  αυτη  τας  γωνικας 
(εχουσα) αρετας, το ενδεχομενον εκαστη αποπληρωσει καλον. (1408) 
Οι  πλειους  γαρ  κατα  την  ελλειψιν  της  εμπρακτου  ζωης,  και  το 
φρονειν εκληρωσαντο.

κδ΄. Εις μεν τα κατα φυσιν, ολιγοι φρονιμοι ευρεθησονται· εις δε τα 
παρα φυσιν, πολλοι. Δεει γαρ τω περι αυτα ολην αυτων τηνφυσικην 
φρονησιν  εκκενωσαντες,  εχουσιν  εκει  μεν  το  φρονειν  ολιγον·  το 
πλειστον δε εν τοις περιττοις, και ου τη φυσει επαινετοις.

κε΄. Της ευλογου σιωπης, ο καιρος και το μετρον συνεστιατορες· 
πανδαισια δε τουτου γινεται η αληθεια· καθ’ ην ο του ψευδους πατηρ 
επι ψυχην αποδημουσαν ερχομενος, ευρισκει επιζητουμενων ουδεν. 

κστ΄. Ελεημων αληθης, ουχ ο παρεχων εκουσιως τα περιττα, αλλ’ ο 
συγχωρων τα αναγκαια τοις αφαρπαζουσιν.

κζ΄.  Οι  μεν  τω  ενυλω  πλουτω  κτωνται  τον  αυλον  ελεημοσυνης 
θεσμοις·  οι  δε  αυλω  αποκτωνται  τον  ενυλον,  εν  αισθησει  του 
ανεκλειπτου γενομενοι.

κη΄. Φιλον μεν παντι, το πλουτειν εν καλοις· λυπηρον δε, τω θειως 
πλουτησαντι μεν, μη επι πλειστον συγχωρηθηναι δε ενευφρανθηναι 
αυτω.

κθ΄. Εξωθεν μεν, η υγεια δοκει της ψυχης· ενδοθεν δε, εν τω της 
αισθησεως πυθμενι πεφυκε κρυπτεσθαι η αρρωστια αυτης. Ει δε δει 
παντως εξωθεν μεν εκεινην τω αναθερισμω των ελεγχων γενεσθαι, 
ενδοθεν δε ταυτην τω ανακαινισμω του νοος· αφρων ο τους ελεγχους 
αποσειομενος,  και  εν  τω  της  αναλγησιας  παντοτε  ανακεισθαι 
νοσοκομειω μη αισχυνομενος.

λ΄. Μη τραχυνθης κατα του ακουσιως σε χειρουργησαντος· αλλα 
προς την κενωθεισαν αηδιαν αποβλεψαμενος, ταλανισον μεν εαυτον· 
μακαρισον δε, τον αιτιον σοι ταυτης γενομενον οικονομιας Θεον.

λα΄. Μη προς το δεινον απευδοκησης της αρρωστιας σου· αλλα δια 
των της φιλοπονιας δραστικωτερων φαρμακων, πορρω γενου ταυτης, 
ο της κατα ψυχην υγειας επιμελουμενος.

λβ΄.  Μη  συσταλης  απο  του  καιριως  σε  πληττοντος·  προσει  δε 
τουτω, και υποδειξει σοι, οσον το υποσμηχον την αισθησιν σου κακον, 



και φαγη οψον ηδυ το εκ της υγειας, μετα το αναλωθηναι το εκ της 
πικριας αποβλητον.

λγ΄.  Οσον αισθανη των πονων,  τοσουτον αποδεχου τον τουτους 
δια των ελεγχων υποδεικνυντα σοι. Καθαρσεως γαρ τελειας αιτιος σοι 
καθισταται· ης ανευ εν καθαρω χωριω της ευχης ου δυναται γενεσθαι 
ο νους. 

λδ΄. (1409) Εν τω ελεγχεσθαι, η σιωπαν δει, η ηπιως απολογεισθαι 
τω καταλεγοντι· ου δια το συστησαι τα οικεια τον ελεγχομενον· δια δε 
το αναστησαι προσκοψαντα ισως, τον εν αγνοια ελεγχοντα.

λε΄.  Ο  τω  λυπησαντι  αδικως  προ  του  προσκληθηναι  υπ’  αυτου 
ευνοων, εζημιωται των ανηκοντων ουδεν. Ο δε μετα την προσκλησιν, 
της  ευφοριας  το  ημισυ.  Κερδαινει  δε  ολον  το  προκαταβληθεν,  ο 
μηποτε δια λυπην αποσυναγωγος ευρισκομενος·  προστιθησι  δε και 
μισθον εαυτω, ο το σφαλμα βαλλων επανω εαυτου εν παντι. 

λστ΄. Ουτε ο υψηλοφρων επιγινωσκει οια τα εαυτου ελαττωματα, 
ουτε ο ταπεινοφρων τα οικεια καλα. Καλυπτει γαρ, τον μεν, αγνοια 
φαυλη· τον δε, θεαρεστος. 

λζ΄.  Τοις  ισοτιμοις  ο  υπερηφανος  εν  καλοις  παραμετρεισθαι  ου 
βουλεται·  εν δε τοις  εναντιοις,  προς τους υπερεχοντας,  φορητον το 
εαυτου παραβαλλομενον ηγειται ελαττωμα.

λη΄.  Ο  μεν  ψογος  στερραν·  ο  δε  επαινος,  εκλυτον  την  ψυχην 
απεργαζεται και νωθροτεραν προς τα καλα.

λθ΄.  Υποστασις μεν πλουτου, χρυσος·  αρετης δε,  ταπεινωσις.  Ως 
ουν ο χρυσου απορων πενης εστι, καν μη τοις εξωθεν φαινηται· ουτω 
παπεινωσεως ανευ, εναρετος ουκ εσται ο αγωνιζομενος.

μ΄.  Χρυσου διχα,  ωσπερ εμπορος ου πεφυκεν εμπορος,  καν λιαν 
προς εμποριαν εστιν επιτηδειος· ουτως ουδε ταπεινοφροσυνης χωρις, 
εν κατασχεσει των της αρετης ηδεων ευρεθησεται ο ασκουμενος, καν 
παντη τη εαυτου νουνεχεια θαρρη.

μα΄.  Τη  ταπεινοφροσυνη  ο  ανιων,  κατωτερος  του  εαυτου 
φρονηματος  γινεται·  ανωτερος  δε,  ο  εκεινης  χωρις,  ος  ουδε 
παραμετρεισθαι τοις ελαχιστοις εκουσιως ανεχεται· και δια τουτο εν 
ταις πρωτοκλισιαις το λυπηρον επιδεικνυται.

μβ΄. Καλον τω αγωνιστη φρονειν μεν ηττονα της εργασιας αυτου, 
πραττειν δε κρειττονα της δειλιας αυτου. Ουτω γαρ αν και ανθρωποις 
αιδεσιμος, και Θεω εργατης ευρισκεται ανεπαισχυντος.



μγ΄. Η κατορθουσθαι δει προς πασας τας εντολας του Θεου, (1412) 
η  μιας  αντιποιεισθαι  της  ταπεινοφροσυνης,  τον  δεδοιοτα  μη ξενον 
των τω νυμφωνι ανακειμενων οφθηναι.

μδ΄.  Μιξον  τη  απλοτητι  την  εγκρατειαν·  και  συζευξον  τη 
ταπεινοφροσυνη αληθειαν, και οφθειση δικαιοσυνη συνεστιος· η ως 
επι τραπεζης, αλλη πασα φιλει επισυναγεσθαι αρετη.

με΄. Τυφλη της ταπεινοφροσυνης χωρις η αληθεια. Δια τουτο και 
τη αντιλογια χρηται παιδαγωγω, ερεισαι μεν αυτη επι τι μοχθουση, 
μη ευρισκουση δε, ει μη το της μνησικακιας οχυρωμα.

μστ΄.  Ηθος  χρηστον,  ωραιοτητα  μαρτυρει  αρετης·  μελων  δε 
ευσταθεια, ειρηναιαν ψυχην.

μζ΄. Πρωτον μεν καλον, το εν μηδενι μερει πταιειν. Δευτερον δε, το 
μη αιδοι κατακαλυπτειν το σφαλμα αυτου· μη τε μην, αναιδευεσθαι 
εν  αυτω,  μαλλον  δε  πατεινουσθαι,  και  κατηγορουμενον  εαυτου 
συγκατηγορειν,  και  δεχεσθαι  ασμενως  το  επιτιμιον.  Τουτου  δε  μη 
γινομενου, ανισχυρον απαν το τω Θεω προφερομενον.

μη΄.  Προς  τη  εκουσιω  κακοπαθεια,  χρη  και  την  ακουσιον 
καταδεχεσθαι·  την  εκ  διαβολων  λεγω,  ζημιων  τε  και  ασθενειων. 
Ταυτα γαρ ο μη καταδεχομενος, αλλα δυσπετων, ομοιος εστι τω μη 
μετα  αλος,  μετα  δε  μελιτος  μονου  βουλομενου  εσθιειν  την  αρτον 
αυτου· ος ου παντοτε μεν την ηδονην εχει συντροφον, τον δε κορον 
αει γειτονα κεκτηται.

μθ΄. Δεσποτης ων, δουλου σχημα περιβαλλομενος φαινεται, ο το 
διερρωγος  πλυνων  του  πλησιον  λογοις  ενθεοις  ιματιον,  η 
καταρραπτων ταις μεταδοσεσι. Σκοπειτω δε ο τουτο ποιων, μη ποτε 
δια το ως δουλος τουτο τελειν,  προσαπολεση συν τω μισθω, και το 
προσον αυτω της εξουσιας δια κενοδοξιας αξιωμα.

ν΄. Ωσπερ η πιστις ελπιζομενων υποστασις πεφυκεν, ουτω ψυχης 
μεν,  η  φρονησις·  αρετης  δε,  η  ταπεινωσις.  Και  θαυμα,  πως  τα 
αυτοτελη, των συμβεβηκοτων διχα ατελη καθεστηκασι.

να΄. Κυριος φυλαξοι την εισοδον σου, φησι, και την εξοδον σου· την 
των βρωματων δηλονοτι και των ρηματων, τη εγκρατεια. Εγκρατως 
γαρ  ο  εχων  περι  την  των  βρωματων  και  ρηματων  εισοδον  τε  και 
εξοδον, επιθυμιαν μεν την εξ οφθαλμων αποδιδρασκει· θυμον δε την 
εξ  απονοιας  καταπραυναι,  ων  δει  και  προ  παντων  ποιεισθαι  την 
επιμελειαν τον αγωνιζομενον, παντι τροπω σπουδαστεον. Εν τουτοις 
γαρ, το μεν πρακτικον ερρωται· το δε θεωρητικον, εστερεωται.



νβ΄. Τινες δε περι την εισοδον των βρωματων, πολλην ποιουνται 
την επιμελειαν· περι δε εξοδον των ρηματων, αμελως διατιθενται. Οι 
τοιουτοι ουκ επιστανται πραγειν θυμον μεν απο καρδιας, επιθυμιαν 
δε  απο  σαρκος,  κατα  την  Εκκλησιαστην·  δι’  ων  η  καθαρα  καρδια 
κτιζεσθαι ειωθε παρα του καινουργουντος Πνευματος.

νγ΄.  Το  μεν  των  βρωματων  απεριττον,  περι  την  ηττω  τρυφης 
ποιοτητα·  το  δε  των  ρηματων  ανεγκλητον,  περι  την  κρειττω  της 
σιωπης ποσοτητα ευρεθησεται.

νδ΄. Πυρωσον τους νεφρους σου ασιτια βρωματων, και ετασον την 
καρδιαν σου εγκρατεια ρηματων, και εξεις προς υπηρεσιαν καλων, το, 
επιθυμητικον τε και θυμικον.

νε΄.  Η μεν των υπογαστριων ηδονη καταπιπτει  εν  ασκουμενοις, 
του σωματος παρακμασαντος· ετι δε παραμενει του φαρυγγος, τω μη 
φθασαντι ταυτην ενδικως κολασαι. Σπουδασαι ουν χρη δια της αιτιου, 
του αιτιατου τον ονειδισμον αποτριψασθαι, ως αν μη ξενος εκεισε της 
κατα την εγκρατειαν αρετης ευρεθεις, αισχυνθης.

νστ΄. Αναγκαιον ειδεναι τον ασκητην, ποτε και τισι βρωμασι δει ως 
εχθρον τρεφειν  το  σωμα αυτου·  ποτε  δε  ως  φιλον παρακαλειν  και 
παλιν παραμυθεισθαι ως ασθενη· ινα μη λαθη τα μεν του ασθενους, 
τω φιλω·  τα  δε  του φιλου παρατιθεις  τω εχθρω·  και  εκατερους  ως 
σκανδαλισας, καιρω πειρασμου ευρησει πολεμουντας αυτον.

μζ΄.  Οταν  της  τρυφης  την  τροφην  ο  τρεφομενος  προτιμοτεραν 
ποιησηται, τοτε η των δακρυων επιδημησασα χαρις αυτω, παρακαλειν 
αρχεται και αλλης πασης ηδυτητος επιλανθανεσθαι, ως ηδη τουτων 
καταποθεισης ασυγκριτω ηδυτητι.

νη΄.  Τω  μεν  πλατυνομενω  συνεσταλη  τα  δακρυα·  εξεβλυθη  δε 
ταυτα, τω την στενην οδον αγαπησαντι. 

νθ΄. Ουκ εστιν λυπης εκτος, ουτε αμαρτωλος, ουτε δικαιος· αλλ’ ο 
μεν,  οτι  μη παντη απελιπεν το κακον·  ο δε,  οτι  ουπω κατελαβε το 
οντως καλον.

ξ΄. Των εφ’ ημιν μεν κατα δυναμιν αρεται, ευχη και σιωπη· των ουκ 
εφ’ ημιν δε, αλλ’ ως τα πολλα της του σωματος κατασκευης, νηστεια 
και  αγρυπνια  εισιν.  Οπερ  ουν  τω  αγωνιστη  ευληπτοτερον,  τουτο 
μετερχεσθαι χρη.

ξα΄.  Οικος  μεν  ευχης,  η  υπομονη·  περικρατειται  ((1416)  γαρ  εν 
αυτη· χρημα δε, η πατεινωσις· τρεφεται γαρ δι’ αυτης. 



ξβ΄. Λογους μη καρτερων, επαινοις ου τιμηθηση· προ δε της ηδονης 
την οδυνην αποσκοπων, εκφευξη ταυτης το λυπηρον. 

ξγ΄. Μη δεσμευθης τω μικρω, και ου δουλευσεις τω μειζονι· ου γαρ 
πεφυκε το μειζον κακον προ του μικρου διαπλαττεσθαι. 

ξδ΄.  Αφορων  προς,  τα  μειζω,  φοβερος  εση  τοις  ηττωσιν· 
ευκαταφρονητος δε τουτοις οφθειση, προς εκεινα απειρηκως. 

ξε΄. Ου δυνηση επι τας μειζους φθασαι των αρετων, μη των κατα 
δυναμιν καταλαβων την ακροτητα. 

ξστ΄.  Εν οις  κρατει  ελεος και αληθεια,  εν εκεινοις και παν ει  τι 
θεαρεστον.  Η  μεν  γαρ  ουδενα  κρινει  ελεους  χωρις·  το  δε 
φιλανθρωπευεται εν ουδεν αληθειας εκτος.

ξζ΄.  Τη  απλοτητι  κερασαμενος  την  εγκρατειαν,  εν  περιληψει 
γενηση της εκειθεν μακαριοτητος. 

ξη΄. Ου κοψης παντα τα πολεμουντα σε παθη, ει μη προτερον την 
γην, εξ ης ετρεφοντο, εασης ανηροτον.

ξθ΄. Οι μεν, την του σωματος μονον υλην εκκαθαραι σπευδουσιν· 
οι δε, και την της ψυχης. Οι μεν γαρ προς μονην την κατ’ ενεργειαν 
αμαρτιαν ιχυν ελαβον· οι δε και προς το παθος· προς δε την επιθυμιαν 
πανυ ελαχιστοι.

ο΄.  Υλην  πονηρα,  σωματος  μεν  εμπαθεια,  ψυχης  δε  ηδυπαθεια, 
προσπαθεια  δε  του  νοος.  Κατηγορειται  δε  της  μεν  αφη,  της  δε  αι 
λοιπαι αισθησεις, της δε τελευταιας εναντια διαθεσις.

οα΄. Ο μεν ηδυπαθης πλησιον εστι του εμπαθους· ο δε προσπαθης, 
του ηδυπαθους· μακραν δε αμφοτερων ο απαθης.

οβ΄.  Εμπαθης  εστιν  ο  το  αμαρτητικον  εχων  του  λογισμου 
βιαιοτερον,  καν  τεως  μη  αμαρτανει  εκτος.  Ηδυπαθης  δε  ο  την 
ενεργειαν  της  αμαρτιας  εχων  ασθενεστεραν  του  λογισμου,  καν 
πασχη εντος. Προσπαθης δε ο τη ελευθερια,  μαλλον δε τη δουλεια 
των μεσων,  προσκειμενος·  απαθης δ’  αν ειη  ο  τουτων παντων την 
διαφοραν αγνοων.

ογ΄.  Απολλυται  εκ  ψυχης  εμπαθεια  μεν  δια  νηστειας  και 
προσευχης, ηδυπαθεια δε δι’ αγρυπνιας και σιωπης, η δε προσπαθεια 
δια ησυχιας και προσοχης· απαθεια δε συνισταται εκ μνημης Θεου.

οδ΄. Της απαθειας απο χειλεων, κηρια μελιτος, (1417) οια οι λογοι 
της  αιωνιου  ζωης  αποσταζουσι.  Τις  ουν  αξιωθειη  τοις  χειλεσιν 
εκεινοις προσαψαι τα ιδια, και μασθων ανα μεσον αυτης αυλισθηναι, 
και  οσμης  ηδειας  μεταβαλειν  ιματιων  εκεινης;  τουτεστι,  νομοις 



ενηδυνθηναι των αρετων, των υπερ παντα φησι τα αρωματα οντα της 
αισθητης διαγνωσεως.

οε΄. Του μεν ορωμενου σωματος, πασα ψυχη γυμνωθησεται· του δε 
της  αμαρτιας,  οι  της  ενταυθα  ζωης  ολιγοι  των  ηδεων 
προσαπολαυσαντες.

οστ΄. Νεκροι μεν εκ ζωντων παντες οφθησονται· νεκρωθησονται 
δε τη αμαρτια μονοι οι εκ διαθεσεως ταυτην μισησαντες.

οζ΄.  Τις  εαυτον  προ  του  κοινου  θανατου  του  σωματος  ιδοι  της 
αμαρτιας γυμνον; και τις ο γνους αυτον τε και την ιδιαν φυσιν, οποια 
εστι προ της μελλουσης γυμνωσεως; 

Ψυχην ερωτι νυμφικω τετρωμενην, 
Ευτη συναπτειν οιδεν ωδε νυμφιω. 

οη΄.  Του  αισθητου  τε  και  νοερου  φωτος  η  λογικη  εν  μεθοριω 
κειμενη  ψυχη,  δια  μεν  τουτου,  οραν  και  πραττειν  τα  του  σωματος 
επετραπη·  δι’  εκεινου  δε,  πραττειν  τα  του  πνευματος.  Αλλ’  επειδη 
ημαυρωθη  μεν  αυτη  εκεινο,  ετρανωθη  δε  τουτο,  δια  την  αρχηθεν 
συνηθειαν, ει μη ολως μετα του νοερου εν τη ευχη γενηται, ολικως 
τοις  θειοις  ενατενιζειν  ου  δυναται.  Αναγκη  δε  ειναι  αυτην  εν 
μεταιχμιω  σκοτους  και  φωτος·  κατα  σχεσιν  μεν  τουτου,  κατα  δε 
φαντασιαν εκεινου αναστρεφομενην.

οθ΄. Συμπαραμενετω τω νω η ευχη, ως εν ηλιω ακτις· ης ανευ αι 
κατ’ αισθησιν μεριμναι, οια τινες ανυδροι νεφελαι περιπετομεναι, τον 
νουν ειργουσι της οικειας λαμπροτητος. 

π΄.  Ενδον της κατα την ευχην στενης πυλης, νους παθητικος ου 
δυναται εισελθειν, προ του την κατα σχεσιν απολιπειν μεριμναι· περι 
δε τα περισκηνια εκεινης, οδυνηθησεται δια παντος ασχολουμενος. 

πα΄. Δυναμις μεν ευχης πεινα βρωματων εκουσιος· πεινης δε, το 
μητε οραν, μητε ακουειν, οτι μη πασα αναγκη, των εγκοσμιων ουδεν. 
Τουτων  ο  μη  ποιουμενος  προνοιαν,  το  μεν  της  νηστειας  ουκ 
εστρεωσεν  οικοδομημα·  το  δε  της  ευχης  εν  αυτη  περιρραγηναι 
εποιησεν.

πβ΄. Απεριττος ει μη εκ παντων ο νους των κατ’ αισθησιν γενηται, 
ανωφερης γνεσθαι ου δυναται, και το οικειον γνωρισαι αξιωμα.

πγ΄. Εξω μεν ποιειται της ψυχης η ευχη, παντας τους εχθραινοντας 
αυτη  λογισμους,  δυναμουμενη  τοις  δακρυσιν·  (1420)  αντεισαγει  δε 



τουτους ο μετεωρισμος του νοος, νομω ευτραπελιας ενδυναμουμενος· 
ην  ο  εξοριζων,  συνεξοριστον  και  το  παναιτιον  πεποιηκε  της 
παρρησιας κακον.

πδ΄. Ημερας μεν συμβολον η νηστεια, δια το εκδηλον· νυκτος δε 
δια το αδηλον, η ευχη.  Εκατεραν ουν τουτων εν εκατερα ενδικως ο 
μετερχομενος,  προς την των κατασκοπων απαντησεται πολιν,  εν η 
απεδρα οδυνη, λυπη και στεναγμος εν Χριστω.

πε΄.  Η  πνευματικη  εργασια,  και  σωματικου  εργου  εκτος 
συνιστασθαι πεφυκε. Μακαριος ουν ο κρεισσονα του ενυλου εργου, 
την  αυλον  ηγησαμενος  εργασιαν.  Δι’  αυτης  γαρ  την  του  εργου 
επληρωσεν  ελλειψιν,  ζησας  την  κεκρυμμενην  ζωην  της  ευχης  και 
φανεραν τω Θεω.

πστ΄.  Υπομενειν  μεν  ημας  τη  πιστει  παρακαλει  ο  Αποστολος· 
χαιρειν τη ελπιδι, τη προσευχη προσκαρτερειν, ινα το της χαρας ημιν 
παραμεινη καλον. Ει δε τουτο, αρα ο μη υπομενων, ου πιστος· ο δε ου 
χαιρων, ουκ ευελπις· απεβαλετο γαρ την αιτιαν της χαρας προσευχην, 
εν τω μη προσκαρτερειν εν αυτη.

πζ΄. Ει τοις εγκοσμιοις λογισμοις ο νους εξ αρχης συναναστραφεις, 
τοσαυτην εν αυτοις την φιλιαν εκτησατο, ποσην ουκ αν οικειοτητα 
σχη εν  ευχη συνεχει·  και  γαρ εν  οις,  φησι,  χρονιζει,  εν  αυτοις  και 
πλατυνεσθαι ειωθεν.

πη΄.  Ωσπερ  του  ιδιου  οικητηριου  παλαι  διαιρεθεις  ο  νους,  της 
εκεινου λαμπροτητος επελαθετο· ουτω δει τουτον αυθις εν ληθη των 
ωδε γενομενον, προς εκεινην αναδραμειν δι’ ευχης.

πθ΄. Καθαπερ νηπιον προς μαστους εναποψυγεντας μητρος, ουτως 
ευρεθησεται νους προς ευχην την μη δυναμενην παρακαλεσαι αυτον· 
προς δε την αλλως εχουσαν, ως παιδιον το υφ’ ηδονης εναφυπνουν εν 
ταις αγκαλαις αυτης.

τεσσ. ανοικ.΄. (1421) Εκει φησιν, εν τη πενθιμω δηλονοτι ευνη της 
εναρετου ζωης,  κατα την εν τω Ασματι  φησειε νυμφην και η ευχη 
προς τον εαυτης εραστην, δωσω τους μαστους μου σοι, ει ολικως μοι 
διατεθης.

τεσσ. ανοικ. α΄. Φιλιαν προς την ευχην ου δυναται κτησασθαι, ο μη 
πασαν  υλην  απαρνησαμενος,  πλην  τροφης  και  σκεπης.  Εξω  των 
αλλων γενου εν ευχη, ο θελων μετα μονου γενεσθαι του νου.

τεσσ.  ανοικ.  β΄.  Του  θεοφιλους  μαρτυριον,  ευχη  μονολογιστος· 
λογος  δε  καιριος,  εμφρονος  λογισμου·  μονοειδης  δε  γευσις,  της 



ελευθερας ειη αισθησεως. Εν τουτοις ουν τοις τρισιν, ερρωσθαι τα της 
ψυχης λεγεται.

τεσσ.  ανοικ  γ΄.  Λειανθηναι  δει  καλως  και  απαλυνθηναι,  ωσπερ 
των  παιδων,  την  φυσιν  του  ευχομενου,  ως  αν  κατα  την  εκεινων, 
ευεικτως δεξηται την εκ της ευχης ενταττομενην αναπτυξιν. Διο μη 
αμελει, ο συναφθηναι ταυτη φιλων.

τεσσ. ανοικ. δ΄. Ου παντες τον αυτον σκοπον εν ευχη κεκτηνται· 
αλλος μεν αλλον, και αλλος δε ετερον. Ο μεν γαρ ευχεται, ει οιον τε, 
μετα  της  ευχης  ειναι  την  καρδιαν  αυτου  παντοτε,  και  προς  το 
υπεραναβηναι αυτης·  ο δε ινα μη λογισμοις εν αυτη περικοπτηται. 
Παντες δε ευχονται, η συντηρηθηναι εν αγαθοις, η μη συναπαχθηναι 
κακοις.

τεσσ. ανοικ. ε΄. Ει εξ ευχης, ουδεις αταπεινωτος· συντριβεται γαρ ο 
εν  ταπεινωσει  ευχομενος·  ουκ  αρα  εν  ταπεινωσει  προσευχεται,  ο 
εξωθεν θρασυνομενος.

τεσσ.  ανοικ.  στ΄.  Προς την χηραν, την προς τον ωμον την δικην 
κινουσαν  κριτην,  αφορων  ο  ευχομενος,  ουκ  εκκακισης  δια  την 
βραδυτητα των αγαθων της ευχης.

τεσσ. ανοικ. ζ΄. Ου παραμεινη σοι ευχη, τω προς τα συλλογιζομενα 
εσωθεν, και ομιλουμενα εξωθεν εμβραδυνοντι· η αυτη δε οφθησεται 
υποστρεφουσα, τω δι’ αυτην υποτεμνομενω τα πλειονα.

τεσσ. ανοικ. η΄. Εις λαγονας ψυχης ει μη εισδυνουσι τα ρηματα της 
ευχης,  ουκ  αν  εις  τας  του  προσωπου  σιαγονας  τα  δακρυα 
περικλυσθηναι συγχωρηθησονται.

τεσσ. ανοικ. θ΄. Ανατελλουσι γεωργω μεν τα δακρυα, μη κατ’ οψιν 
των  σπερματων  ριφθεντων  της  γης·  μοναχω  δε  τα  δακρυα 
αναβλυζουσιν, ουκ απονητι μετερχομενω τα ρηματα της ευχης.

ρ΄. Κλεις ουρανων βασιλειας ευχη. Ταυτην ο κατεχων ως δει, (1424) 
ορα τα αποκειμενα αγαθα τοις φιλοις αυτης.  Μονα δε τα παροντα 
περισκοπει, ο παρρησιαν εν εκεινη μη εσχηκως.

ρα΄. Ου δυναται ο νους εν καιρω της ευχης μετα παρρησιας λεγειν 
προς  τον  Θεον·  Διερρηξας  τους  δεσμους  μου,  σοι  θυσω  θυσιαν 
αινεσεως, ει μη δειλιας και ραθυμιας, πολυυπνιας τε και αδηφαγιας, 
εξ ων το πταιειν, επιθυμια των κρειττονων, απορραγη.

ρβ΄.  Εξω  του  πρωτου  καταπετασματος  ισταται,  ο  εν  ευχη 
ρεμβομενος· ενδοθεν γινεται, ο μονολογιστον εξανυων αυτην. Μονος 
δε εις τα Αγια των αγιων παρεκυψεν, ο μετα της ειρηνης των φυσικων 



λογισμων  και  τα  περι  της  παντα  νουν  υπερεχουσης  [ουσιας] 
διασκεπτομενος, και τινος εκειθεν φωτοφανειας καταξιουμενος.

ργ΄. Οποταν απο των εξωθεν σχολασασα η η ψυχη, τοτε οια τις 
φλοξ  περικυκλωσασα  ταυτην,  ως  σιδηρον  καθαπαξ  τω  πυρι 
πεπυρακτωμενην ολην καθιστησι, και εστι ψυχη μεν η αυτη, ουκετι δε 
και απτη, ως ουδε ο πυρακτωθεις σιδηρος, ταις εξωθεν επαφαις.

ρδ΄. Μακαριος ο εν τω βιω τουτω ουτωσι θεωρηθηναι αξιωθεις, και 
τον αυτον φυσει πηλινον ανδριαντα, χαριτι πυρινον κατιδων.

ρε΄. Τοις μεν εισαγομενοις οια τις δεσποτης, ο νομος επικειται της 
ευχης· τοις προκοψασι δε, ως ερως ο συνελαυνων πεινωντα καθαπερ 
πολυτελη προς εστιασιν.

ρστ΄. Τοις καλως την πρακτικην μετερχομενοις, ποτε μεν η ευχη 
νεφελη καθαπερ επισκιαζουσα, τους καυστικους απειργει  εξ αυτων 
λογισμους·  ποτε  δε  σταγονας  οια  δακρυων  τουτους  επιψεκαζουσα, 
δεικνυσι τα πνευματικα θεωρηματα.

ρζ΄. Ωδη μεν ηδυσμα κιθαρας, της κρουομενης υπο τινος εξωθεν 
ευρεθησεται· ψυχη δε μη συνερχουσης αυτη εν ευχη της εν πνευματι 
μυστικης  προσφωνησεως,  ευκατανυκτος  ου  πεφυκε  δεικνυσθαι.  Το 
γαρ, Τι προσευξωμεθα καθο δει ουκ οιδαμεν, και τα εξης, εις τουτο 
εναγει τον προσευχομενον.

Του αυτου.
Φωτιζεται νους γνωστικης θεωριας
Προς υψος αρθεις, τοισδ’ επεντυχων λογοις.
ρη΄. Αναγκαιον ειδεναι τον γνωστικον, ποτε ο νους αυτου εις την 

χωραν των νοηματων εστιν· ποτε δε εις την των λογισμων· και ποτε 
εις την κατ’ αισθησιν. Και εν ταυτη παλιν, ει εν τοις κατα καιρον, η εν 
τοις παρα καιρον μαλλον ευρισκεται.

ρθ΄.  Εν νοημασιν ουκ ων ο νους εν  λογισμοις  παντως εστιν·  εν 
λογισμοις δε ων, εν νοημασιν ουκ εστιν. Εν δε τη αισθησει γενομενος, 
μετα παντων εστιν.

ρι΄. (1425) Δια του νοηματος μεν ο νους διερχεται προς τα νοητα· 
δια δε του λογισμου προς τα λογικα ο λογος· προς δε την πρακτικην, 
δια της φαντασιας η αισθησις.

ρια΄.  Εις  εαυτον ο  νους  συναγομενος,  ουδεν ουτε των κατα τον 
λογισμον  θεωρει·  γυμνους  δε  νοας  και  θειας  αυγας,  βλυζουσας 
ειρηνην τε και χαριν.



ριβ΄.  Αλλο ο  νους του πραγματος,  και  αλλο ο λογος αυτου·  και 
ετερον το υπο την αισθησιν αναγομενον. Και το μεν εστιν ουσια· το 
δε, συμβεβηκος· το δε, η του υποκειμενου διαφορα.

ριγ΄. Πολλας οδους ανατεμνων ο νους, ακορεστος δεικνυται· προς 
μιαν δε συναγομενος της ευχης, προ της εντελειας στενοχωρουμενος 
φαινεται,  λιπαρων  τον  μετοχον  απολυθηναι,  προς  τα  αφ’  ων, 
εξελυληθεν.

ριδ΄. Ανωθεν ηγμενος ο νους, ουκ αναδραμειται αυθις εκεισε, ει μη 
τελειαν  των  κατω  ποιησηται  καταφρονησιν  δια  της  περι  τα  θεια 
σχολης.

ριε΄. Ει τε μη την ψυχην σου δυνη μετα μονων ποιησαι των περι 
αυτην  λογισμων,  καν  το  σωμα σου  μοναζειν  αναγκαζον,  την  περι 
αυτο αθλιοτητα δια παντος εννοουμενος· ουτω γαρ τω χρονω ελεει 
Θεου, και προς το πρωτον αναδραμειν δυνηση της ευγενειας αξιωμα.

ριστ΄. Ο μεν πρακτικος υποτασσειν ευκολως δυναται τον νουν τη 
ευχη· ο δε θεωρητικος, την ευχην τω νοι. Ο μεν απο των φαινομενων 
συστελλων  σχηματων  την  αισθησιν·  ο  δε  την  ψυχην  προς  τους 
εγκεκρυμμενους  τοις  ρημασι  λογους  μεταβιβαζων.  Και  ο  μεν 
σωματων πειθει λογους τον νουν εννοειν· ο δε ασωματων κατανοειν. 
Ασωματοι δε εισι λογοι σωματων, ιδιοτητες τε και ουσιαι αυτων.

ριζ΄.  Οταν  τον  νουν  σου  της  των  σωματων,  και  βρωματων,  και 
χρηματων ηδυπαθειας ελευθερωσης, τοτε και οπερ αν ποιεις, δωρον 
καθαρον τω Θεω λογισθησεται· αντιδοθησεται δε σοι του διανοιγηναι 
(1428) τους της καρδιας σου οφθαλμους, και τρανως εμμελεταν τοις 
εγκεκρυμμενοις εν αυτη νομοις Θεου, οιτινες υπερ μελι και κηριον τω 
νοητω σου λογισθησονται λαρυγγι, τη απ’ αυτων εκδιδομενη ηδυτητι.

ριη΄. Ου δυνηση σωματων και χρηματων, και της των αναγκαιων 
βρωματων επιθυμιας υπερτερον ποιησαι τον νουν, ει μη εν τη καθαρα 
των δικαιων χωρα εισαξης αυτον· καθ’ ην, η τε του θανατου και η του 
Θεου μνημη επαναβλαστησασα, απο γηινης καρδιας απαλειψει παν 
ενθυμιου αναστημα.

ριθ΄. Ουδεν ουτε εννοιας θανατου φοβερωτερον, ουτε Θεου μνημης 
θαυμασιωτερον. Η μεν γαρ εστι λυπης σωτηριουδους παρεκτικη· η δε, 
ευφροσυνης χαριστικη. Εμνησθην γαρ, φησιν ο Προφητης, του Θεου, 
και  ηυφρανθην.  Και  ο  Σοφος·  Μιμνησκου  τα  εσχατα  σου,  και  ουχ 
αμαρτησεις.  Αδυνατον  γαρ  τινα  του  δευτερου  εν  κατασχεσει 
γενεσθαι, μη πειραν της του προτερου λαβοντα στυφοτητος.



ρκ΄. Εως αν την του Θεου δοξαν ανακεκαλυμμενω προσωπω ουκ 
ιδη ο νους, ου δυναται η ψυχη λεγειν εν αισθησει αυτης· Εγω δε επι τω 
Κυριω τερφθησομαι· αγαλλιασομαι επι τω σωτηριω αυτου. Καλλυμα 
γαρ  κειται  το  της  φιλαυτιας  επι  την  καρδιαν  αυτης,  προς  το  μη 
ανακαλυφθηναι αυτη τα θεμελια της οικουμενης, ατινα εισιν οι λογοι 
των γεγονοτων, οπερ εξ αυτης ου περιειρειται, εκουσιων πονων και 
ακουσιων χωρις.

ρκα΄. Ου μετα την εξ Αιγυπτου φυγην· ητις εστιν η κατ’ ενεργειαν 
αμαρτια· ουδε μετα την θαλασσης διαβασιν, της κατα σχεσιν λεγω 
δουλειας·  αλλα  μετα  την  εν  ερημω  διατριβην,  μεταξυ  κειμενην 
ενεργηματων  και  κινηματων  κακιας,  του  Ισραηλ  ο  δημαγωγος 
κατασκοπειν δυναται την γην της επαγγελιας, ητις εστιν η απαθεια, 
την οπτικην αποστελλων και εποπτικην αυτου δυναμιν.

ρκβ΄. Οι μεν εν τη ερημω καθημενοι, τουτεστιν, εν τη των κακων 
ανενεργησια, ακοη μονη της μακαριας εκεινης γης τα αγαθα. . . οι δε 
τα  εν  εκεινη  κατασκοπησαντες,  εν  περινοια  δηλονοτι  ψυχης  των 
ορωμενων θεωριας γεγονασι. Οι δε καταξιωθεντες εν αυτη εισελθειν, 
ολη τη αισθησει των εξ αυτης απορρεοντων ως γαλα και μελι,  της 
πρωτης φημι και δευτερας θεωριας, λογων ενεφορηθησαν.

ρκγ΄.  Ουπω συνεσταυρωθη Χριστω, ο ετι  φυσικας κινησεις εχων 
σαρκος· ουδε συνεταφη, ο ψυχικας ενθυμησεις επισυρομενος· πως ουν 
συναναστη αυτω ο τοιουτος, εν καινοτητι ζωης πολιτευεσθαι.

ρκδ΄.  (1420)  Τριων  ουσιων  της  ψυχης  περιεκτικωτερων  αρετων, 
νηστειας, ευχης τε και σιωπης, αναγκαιον τον μεν εξ ευχης λυεσθαι 
μελλοντα,  εις  την  θεωριαν  επαναπαυεσθαι·  τον  δε  εκ  σιωπης,  εις 
ηθικην  ομιλιαν,  εις  δευτεραν  και  κεχαρισμενην  τροφην  τον 
νηστευοντα.

ρκε΄. Εν τοις οικειοις εως υπαρχει ο νους, σωζει το καθ’ ομοιωσιν, 
αγαθος  τε  και  συμπαθης  ευρισκομενος.  Εν  δε  τοις  κατ’  αισθησιν 
γεγονως,  ει  μεν ευχερως και [μη]  προσηκοντως κατερχεται,  πειραν 
διδους και  λαμβανων,  εν  εκεινοις ευρωστων,  αυθις  τε προς εαυτον 
επανερχεται,  περι  τον  καιρον  και  την  χρειαν,  ως  τις  στρατηγος 
απερισκεπτος  ευρεθησεται,  το  πολυ  αυτου  υποτεμνομενος  της 
δυναμεως  εν  τω  μαχεσθαι.  Πλην  ου  παντες  εκεινου  εκτος 
ευρεθησονται, οσοι εντος του εμπεριεχομενου γενεσθαι ουκ ισχυσαν.



ρκστ΄. Ο μεν αισθητος ηλιος, ξενας τας εαυτου εκτινας εξ οικιας 
κεκλεισμενης καθιστησι· ουκ αν δε τας οικειας ο νοητος επαφησει, τη 
μη κεκλεισμενας εχουση τας αισθησεις απο των ορωμενων ψυχη.

ρκζ΄. Γνωστικος εστιν, ο τας μεν καταβασεις αυτου μεγαλοπρεπως· 
ταπεινοπρεπως δε της ψυχης τας αναβασεις διατιθεμενος.

ρκη΄. Μελιττα μεν λειμωνα περινοστουσα, εκειθεν τω μελιτι τας 
αφορμας προσποριζεται· ψυχη δε εις αιωνας περισκοπουσα, ποικιλον 
αυτοθεν τον γλυκασμον τη διανοια ενιησιν.

ρκθ΄.  Η  εμφαγουσα  μεν  ελαφος  οφεις,  ιον  του  σβεσαι,  προς 
υδατων τρεχει πηγας·  ψυχη δε η βελεσι θειοις τρωθεισα, απαυστον 
ελκει τον τρωσαντα ερωτα.

ρλ΄. Ψιλοι μεν λογισμοι τη μοναδικη ζωη επιφυονται· επιλογισμοι 
δε  τη  δυαδικη·  τη  δε  πολυσχιδει  ψυχη,  (1432)  λογισμοι  μεν 
απεληλανται· νοες δε μονοι γυμνοι σωματων αυτη προσπελαζοντες, 
τους  περι  Προνοιας  και  κρισεως  λογους,  ως  τινα  θεμελια  γης 
ανακαλυπτοντες, αυτη εμφανιζουσιν.

ρλα΄.  Οι λογισμοι,  ουτε του αλογου μερους εισι  της ψυχης·  ουδε 
γαρ  εστι  λογισμος  εν  τοις  αλογοις·  ουτε  του  νοερου·  επει  μηδε  εν 
αγγελοις·  αυτης  δε  της  λογικης  οντες  γεννηματα,  ως  κλιμακι  τη 
φαντασια  χρωμενοι,  αναβαινουσι  μεν  προς  τον  νουν  απο  της 
αισθησεως,  τα  εκεινης  αυτω  απαγγελοντες·  καταβαινουσι  δε  προς 
αυτην εξ αυτου τα εκεινου υποτιθεμενοι.

ρλβ΄.  Ως  τινες  εκ  βυθου  αναφερομενοι,  και  τινος  εις  βοηθειαν 
επιλαβεσθαι πειρωμενοι, οι πονηροι λογισμοι ευρεθησονται, ολκαδα 
καθαπερ, κινδυνευουσης της κακιας δακρυων κατακλυσμω.

ρλγ΄.  Κατα την υποκειμενην ποιοτητα της ψυχης,  η ως πειραται 
καταποντιζειν, η ως ερεται συμβοηθειν κινδυνευουση, οι περι αυτην 
συναγονται  λογισμοι·  οι  μεν  προς  πελαγος  εννοιων  ελκοντες  των 
απρεπων  λογισμων·  οι  δε  την  ασσον  παρεκλεγομενοι,  και  προς 
γαληνιους ακτας τον νουν εποκειλουσιν.

ρλδ΄.  Εβδομον τον της κενοδοξιας λογισμον οντα, η εφεμενη ως 
εσχατον  αποβαλεσθαι  χιτωνα  ψυχη,  ει  μη  τους  προ  αυτου 
απεκδυσηται, ου δυνησεται μετ’ αυτους ογδοον επενδυσασθαι. Ον και 
οικητηριον  ουρανιον  καλειν  οιδεν  ο  θειος  Αποστολος,  και  δια 
στεναγμων επενδυεσθαι τους δι’ αυτο των υλικων γυμνητευοντας.

ρλε΄.  Τη  μεν  τελεια  ευχη,  αγγελοι  παραβαλλειν  πεφυκασι 
λογισμοι· τη δε μεση, πνευματικοι· τη δε εισαγωγικη, οι φυσιολογοι.



ρλστ΄. Ωσπερ το ευγενες του κοκκου δια του σταχυος, ουτω και το 
ειλικρινες της θεωριας δια προσευχης ειωθεν εμφανιζεσθαι· κεκτηται 
δε ο μεν, εις αποτροπην των σπερμολογων ορνεων, οια τινα δορατα, 
τους  περιστοιχουντας  ανθερικας·  το  δε,  τους  φιλοσοφουντας  εν 
πειρασμοις λογισμους, προς την εκεινων αναιρεσιν.

ρλζ΄.  Τα  μεν  ορωμενα  της  ψυχης,  δια  την  πραξιν,  περιστερας 
περιηργυρωμενα καθαπερ εισι πτερα· (1433) τα δε νοουμενα, φημι δη 
τα μεταφρενα, δια την θεωριαν ως εν χλωροτητι χρυσιου καθισταται· 
η γαρ μη ουτως ωραιωθεισα ψυχη, πετασθηναι και καταπαυσαι ου 
δυναται, ενθα παντων ευφραινομενων η κατοικια εστιν.

Λειμων ενθαδε καρπων πεπληρωμενος, 
Πνευματικης πραξεως και θεωριας.
λρη΄.  Απαρχας  αλωνος  και  ληνου,  παλαι  μεν  τοις  παλαιοις 

προσφερειν εν τω ναω προσετετακτο. Νυνι δε ημας, πρακτικης μεν 
απαρχας,  εγκρατειαν  δει  Θεω  προσφερειν  και  την  αληθειαν· 
θεωρητικης  δε  αρετης,  αγαπην  και  προσευχην·  δι’  εκεινων  μεν, 
αλογου  επιθυμιας  και  του  θυμου  τας  ορμας  ανακοπτοντας·  δια 
τουτων δε, εννοιας κενας, και τας εκ τουτων επιβουλας.

ρλθ΄.  Πρακτικης  αρχη  μεν,  εγκρατεια  και  ταπεινωσις,  αληθεια, 
σωφροσυνη και  ταπεινοφροσυνη·  τελος  δε  αυτης,  λογισμων ειρηνη 
και αγιασμος σωματος.

ρμ΄. Πραξις εστιν, ου το πραττειν καλως δυνασθαι μονον τα καλα, 
αλλα και το ως δει πραττειν αυτα, τον καιρον και το μετρον προς τα 
πρακτεα συνεπιφερομενου του πραττοντος. 

ρμα΄.  Θεωρια εστιν,  ου το θεωρειν  μονον ως εχουσι  τα σωματα 
φυσεως, αλλα και τους λογους αυτων προς τι βλεπουσιν.

ρμβ΄. Ουκ εστιν ουτε πραξις ασφαλης θεωριας εκτος, ουτε θεωρια 
αληθης  πραξεως  ανευ.  Χρη  γαρ  και  πραξιν  ελλογιμον  ειναι,  και 
θεωριαν εμπρακτον· ινα τη μεν, ανισχυρον ευρισκηται η κακια· τη δε, 
δυνατη η αρετη εν ευδοκιαις χρηστοτητος.

ρμγ΄.  Περας  μεν  πρακτικων,  η  νεκρωσις  των  παθων·  τελος  δε 
γνωστικης, η θεωρια των αρετων.

ρμδ΄. Ως υλη τω ειδει,  ουτω πραξις τη θεωρια· και ως οφθαλμος 
προσωπω, ουτω θεωρια τη πραξει οφθησεται.

ρμε΄.  Εν  τω  κατα  την  πρακτικην  αρετην  σταδιω,  πολλοι  μεν 
τρεχουσιν· εις δε λαμβανει το βραβειον, ο προς το περας αυτης ελθειν 
τη θεωρια επιθυμων.



ρμστ΄. Κατανυξεως μεν πομα πινει ο πρακτικος εν ευχη· ποτηριω 
δε  κρατιστω  μεθυσκεται,  ο  θεωριτικος.  Ο  μεν  εν  τοις  κατα  φυσιν 
φιλοσοφων· ο δε, και εαυτον αγνοων εν τω ευχεσθαι.

ρμζ΄. (1436) Ου συγχωρειται ο πρακτικος εις πνευματικην επι πολυ 
θεωριαν  εγκαρτερειν.  Ευρισκεται  γαρ  ως  επιξενωθεις  τινι,  και  της 
εκεινου ταχεως οικιας υπεξερχομενος.

ρμη΄.  Εν  πυλαις  μεν εισερχονται  οι  πρακτικοι  των εντολων του 
Θεου εν τω ευχεσθαι· ως εν αυλαις δε αρετων εν υμνοις θεωρητικοι· οι 
μεν  ευχαριστουντες,  οτι  ελυληθαν  των  δεσμων·  οι  δε,  οτι  και 
αιχμαλωτους ειληφασι τους πολεμουντας αυτους.

ρμθ΄.  Χρη  κατα  το  της  πρακτικης  κρατος,  και  το  της  θεωριας 
ευρισκεσθαι,  ινα  μη  καθ’  ομοιοτητα  πλοιου  του  μη  καταλληλα  τα 
ιστια επιφερομενου, η κινδυνον υπομεινη εν ανεμων σφοδροτησιν δια 
την αμετριαν αυτων, η ζημιαν πνευματων δια την προς το σκαφος 
σμικροτητα.

ρν΄. Ερετας μεν του λογικου πλοιου, νοει τους ευσεβεις λογισμους· 
κωπας  δε,  τας  ζωτικας  δυναμεις  της  ψυχης,  θυμον  και  επιθυμιαν, 
βουλησιν  και  προαιρεσιν.  Τουτων  ο  μεν  πρακτικος,  εν  χρεια  εστι 
παντοτε·  ου  παντοτε δε  ο  θεωρητικος.  Εν  γαρ τω καιρω της ευχης 
χαιρειν  ουτος  πασιν  ειπων,  αυτος  εαυτον επι  των της  διαγνωσεως 
οιακων  καθιζων,  δια  πασης  εγρηγορε  της  κατα  θεωριαν  νυκτος, 
αινεσεις  προσαγων  τω  συνοχει  του  παντος.  Και  που  τι  και  μελος 
ερωτικον αναλαβομενος, τη εαυτου προσεπαδει ψυχη, τους της αλλης 
θαλασσης  αποσκοπων  μετεωρισμους,  και  ως  ροθιζας  κινησεις,  τα 
θεια καταπληττομενος ρηματα τε και δικαιωματα.

ρνα΄.  Ο μεσως εχων περι  πραξιν  και  θεωριαν,  ουτε  παντη ταις 
κωπαις  κατα  τους  ναυτικους  ποιειται  τον  πλουν,  ουθ’  ολως,  τοις 
νοητοις  ιστεοις·  αλλα  δι’  αμφοτερων  την  χρειαν  της  ευπλοιας 
εργαζεται· ηδεως φερων και τους πονους της πραξεως, δια το μετριον 
της θεωριας· και τους λογους της ατελους θεωριας, δια το βοηθεισθαι 
υπο της πραξεως.

ρνβ΄. Ο μεν θεωρητικος, τη γνωμη την φυσιν εχων συντρεχουσαν, 
ως  οιον  τι  ρευμα,  απονως  ποιειται  το  πλωιμον·  ο  δε  πρακτικος, 
εναντιουμενην ευρισκων τη προαιρεσει την σχεσιν, πολυν λογισμων 
υφισταται  κλυδωνα,  ως  εις  απευδοκιας  μικρου  δειν  δια  το  βαρος 
ελθειν.



ρνγ΄. Ουτε χωρα μη καλως κατεργασθεισα, πολυχουν και καθαρον 
αντιπαρεχειν  τω  σπειροντι  ειωθεν,  ουτε  ο  την  πρακτικην 
μετερχομενος, ει μη επιμελως ταυτην και φανητιας ανευ μετερχεται, 
τον εξ ευχης οψεται καρπον πολυν τε και καθαρον.

ρνδ΄.  (1437)  Επι  μεν  των  ενυλων,  ο  νους  συνεργον  εχει  τον 
λογισμον· επι δε των αυλων, ει μη αυτον παραιτησηται, ως σκωλωπα 
[alii, σκολοπα] εξει κολαφιζοντα.

ρνε΄.  Καλυμμα μεν  εχει  ο  πρακτικος  επι  την  καρδιαν  αυτου  εν 
ευχη, την γνωσιν των αισθητων, ανακαλυφθηναι δια την σχεσιν μη 
δυναμενον· μονος δε ο θεωρητικος δια το ασχετον, ανακεκαλυμμενω 
προσωπω οραν απο μερους δυναται την δοξαν του Θεου. 

ρνστ΄.  Η μετα πνευματικης θεωριας  ευχη,  η  γη της επαγγελιας 
εστιν, καθ’ ην ρεει ως μελι και γαλα η γνωσις των περι προνοιας και 
κρισεως λογων Θεου· η δε μετα τινος φυσικης, η Αιγυπτος, εν η των 
παχυτερων  επιθυμιων  μνημη  τοις  ευχομενοις  εγγινεται.  Η  δε  γε 
απλη,  το  μανα εστι  το  εν  τη ερημω,  το  δια  το  μονοειδες,  τοις  μεν 
ακαρτερητοις εναποκλειον τα δι’ επιθυμιας των επηγγελμενων καλα· 
τοις δε εγκαρτερουσι τη τοιαυτη απεστενωμενη τροφη, προξενουν την 
κρειττω γευσιν και μενουσαν.

ρνζ΄.  Πραξις  συν  θεωρια  μεν  ως  σωμα  μετα  πνευματος 
ηγεμονικου· ανευ δε θεωριας, ως σαρξ μετα πνευματος προαιρετικου 
λογισθησεται.

ρνη΄. Της λογικης ψυχης, αυλη μεν η αισθησις· ναος δε, η διανοια· 
αρχιερευς δε, ο νους περικοπτομενος λογισμων· εν τω ναω δε, ο υπο 
ευκαιρων·  επ’  ουδενι  δε  τουτων,  ο  εις  το  θειον  ιερατειον  αξιωθεις 
εισελθειν.

ρξ΄.  Πρακτικος  μεν,  επιθυμει  αναλυσαι,  δια  τους  πονους,  και 
συγγενεσθαι  Χριστω·  θεωρητικος  δε,  ευδοκει  μαλλον  σαρκι 
παραμενειν· και δια την χαραν, ην δεχεται εξ ευχης, και δια την του 
πλησιον προς τα γηινα ωφελειαν.

ρξα΄. Επι μεν των λογιωτερων, η θεωρια προηγειται της πραξεως· 
επι  δε  των  αγροικοτερων,  της  θεωριας  η  πραξις·  εις  εν  δε  τελος 
χρηστον αμφοτεραι καταληγουσι. Συντομωτερον δε τουτο οφθησεται, 
οις η θεωρια προηγειται της πραξεως.

ρξβ΄. (1440) Παραδεισος, η θεωρια των νοητων εστιν. Εν τουτω ο 
μεν  γνωστικος  ως  εν  οικια  ενδοθεν  εισερχεται  εν  ευχη·  ο  δε 
πρακτικος,  ως  παροδιτης  οφθησεται,  επιθυμων  μεν  ενδοθεν 



παρακυπτειν·  μη  συγχωρουμενος  δε,  δια  το  υπερανεστηκεναι  τον 
φραγμον της πνευματικης ηλικιας αυτου.

ρξγ΄.  Τα  μεν  σωματικα  παθη  θηριοις  εοικασι·  πτηνοις  δε,  τα 
ψυχικα·  αλλα  τα  μεν  απο  του  λογικου  δυναται  αμπελωνος 
αποτειχιζειν ο πρακτικος· ουκετι δε και τα πετεινα, ει μη εν θεωρια 
πνευματικη γενηται,  καν οτι  μαλιστα ποιησεται  σπουδην προς την 
των ενδοθεν φυλακην.

ρξδ΄. Ηθικης ευπρεπειας κρειττων πρακτικος γενεσθαι ου δυναται, 
ει μη και αυτος κατα τον πατριαρχην Αβρααμ εξω γενηται, ως μεν της 
οικειας, του φυσικου νομου, ως δε συγγενειας, της ηλικος αυτω και 
κατα σχεσιν  ζωης.  Ουτω γαρ και  ουτος,  ως  σφραγιδα ληψεται  της 
γενικης  ηδονης την αφαιρεσιν,  καθ’  ην  το  απο γενεσεως καλυμμα 
περικειμενον,  την  παντελη  ελευθεριαν  ου  συγχωρει  παρασχεθηναι 
ημιν.

ρξε΄.  Ουτε  πωλος  εν  εαρι  ενδον  φατνης  μενειν,  και  τα  εκεινης 
εσθιειν  ανεχεται·  ουτε  νεοτελης  νους  το  απεστενωμενον  επι  πολυ 
καρτερειν της ευχης ου δυναται· ηδεως μαλλον κατ’ εκεινον εχων, επι 
το πλατος της φυσικης θεωριας εξερχεσθαι, της κατα την ψαλμωδιαν 
ευρισκομενης και την αναγνωσιν.

ρξστ΄. Ως μεν οσφυας εχει περιεζωσμενας, νηστειαν και αγνειαν η 
πρακτικη,  τας ζωτικας δυναμεις  αυτης·  ως  λυχνους  δε  καιομενους, 
σιωπην  τε  και  προσευχην,  τας  γνωστικας  η  θεωρητικη  αρετας, 
εφιστωσα· η μεν εκειναις, τον λογισμον ως παιδαγωγον· η δε ταυταις, 
ως νυμφοστολον λογον τον ενδιαθετον.

ρξζ΄. Νους ατελης, εις τον κατακαρπον αμπελωνα τον της ευχης 
ου  συγχωρειται  εισερχεσθαι·  εις  μονα  δε  και  μολις,  ως  προς 
επιφυλλαδας πτωχος, τα ψιλα των ψαλμων απηχηματα.

ρξη΄.  Ωσπερ  ου  παντες  οι  εις  βασιλεως  ομιλιαν  ερχομενοι, 
συναρισταν αυτω δυνανται· ουτως ουδε οι εις εντυχιαν ευχης ηκοντες, 
παντες εν θεωρια τη κατ’ εκεινην οφθησονται.

ρξθ΄.  Θυμου  μεν  κημος,  η  ευκαιρος  γινεται  σιωπη·  αλογου  δε 
επιθυμιας,  η  συμμετρος  εδωδη.  Δυσκαθεκτου  δε  λογισμου,  η 
[μονολογιστος] προσευχη.

ρο΄.  Και  εις  τον  κατω  βυθον  και  εις  τον  ανω  ο  υποδυναι 
βουλομενος, ο μεν δια τον αισθητον, ο δε δια τον νοητον μαργαριτην, 
ινα  αυτον  ανιμησηται,  ει  μη  γυμνωθη  ουτος  της  εσθητος,  (1441) 



εκεινος  δε  της  αισθησεως,  αμφοτεροι  του  επιζητουμενου 
διαμαρτησονται.

ροα΄.  Ο μεν ενδοθεν της διανοιας αυτου γενομενος νους,  εν  τω 
ευχεσθαι,  ως  μετα  νυμφης  νυμφιος  εν  τω  νυμφωνι  διαλεγομενος 
ευρεθησεται·  ο  δε  μη  συγχωρουμενος  εισελθειν,  εξωθεν  ισταμενος 
στεναζων βοα· Τις απαξει με εις πολιν περιοχης; η τις οδηγησει με, 
εως  του  μη  βλεπειν  εις  ματαιοτητας  και  μανιας  ψευδεις  εν  τω 
ευχεσθαι.

ροβ΄. Οποια η χωρις αλος τω φαρυγγι λογιζομενη τροφη, τοιαυτη 
και η εκτος κατανυξεως λογισθησεται τω νω μετερχομενη ευχη.

ρογ΄.  Η  μεν  ετι  καταδιωκουσα  ψυχη  την  ευχην,  τη  ωδινουση 
υπαρχει  παρεμφερης·  η  δε  καταλαβουσα,  τη  κυησαση,  και  πληρει 
γενομενη δια τον τοκον χαρας.

ροδ΄.  Παλαι  μεν  ο  Αμορραιος  εν  τω  ορει  οικων,  ετιτρωσκεν 
εξερχομενος  τους  παραβιαζομενους  διερχεσθαι·  νυνι  δε  η  πονηρα 
ληθη διωκει τους προ της αγνειας επι την υψηλοτεραν επιχειρουντας 
αναβαινειν ευχην της απλοτητος.

ροε΄.  Της  καθαρας  ευχης,  εν  εχθρα  πολλη  πεφυκασιν  ειναι  οι 
δαιμονες. Καταπληττει δε τουτους, ουχι πληθος των κακων [καλων], 
ως τους εξωθεν πολεμιους το στρατευμα· αλλ’ η τριων συμφωνια, νου 
προς λογον, και λογου προς αισθησιν.

ροστ΄.  Η  μεν  ψιλη  ευχη,  ως  αρτος  οφθησεται  αρχομενους 
στηριζουσα·  η  δε  μετα  τινος  θεωριας,  ως  ελαιον  πιαινουσα·  η  δε 
ανειδεος, ως οινος ευωδης, ου οι εμφορουμενοι απληστως εξιστανται.

ροζ΄.  Αγριος  μεν  ονος,  πολεως  μεν  λεγεται  πολυοχλιας 
καταγελαν·  και  μονοκερως  δε  υπ’  ουδενος  δεσμεισθαι  δυναμενος. 
Νους δε φυσεως, και των περι φυσιν βασιλευσας λογων, ματαιοτητος 
μεν  καταγελα  λογισμων  προσευχομενος·  παρ’  ουδενος  δε  δυναται 
των υπο την αισθησιν κατεξουσιαζεσθαι.

ροη΄.  Χρη  τον  αγωνιζομενον,  την  μεν  αισθησιν  αυτου,  εις  την 
μονοειδη  συστελλειν  τροφην·  τον  δε  νουν,  εις  την  μονολογιστον 
προσευχην·  ουτως  γαρ  ασχετος  γεγονως  εκ  παθων,  και  επι  το 
αρπαζεσθαι προς Κυριον ηξει εν τω προσευχεσθαι.

ροθ΄.  (1444)  Ραβδον μεν ο  κυσιν  επισειων ηγριωσε καθ’  εαυτου· 
δαιμονας δε, ο καθαρως εκβιαζομενος ευχεσθαι.

ρπ΄.  Οι  μεν  ηδυπαθεις  προσευχομενοι,  ατε  υλωδεις  οντες,  ως 
βατραχους  εχουσι  τους  λογισμους  περισπωντας  αυτους·  οι  δε 



μετριοπαθεις, τας θεωριας ως αηδονας κατατερπουσας αυτους, τη απ’ 
αλλων εις αλλους ακρεμονας, τουτεστι ποικιλας θεωριας, μεταβασει· 
σιγη δε  προσεστι  τοις  απαθεσι  και  ηρεμια πολλη εκ  λογισμων και 
νοηματων εν τω προσευχεσθαι.

ρπα΄. Παλαι μεν η του Μωσεως Μαρια των πολεμιων την πτωσιν 
θεασαμενη, το τυμπανον αραμενη, εξηρχε ταις αδουσαις τα επινικια· 
νυνι δε εις ευφημιαν της νικησασης τα παθη ψυχης,  η κρειττων εν 
αρεταις  αγαπη  διεγερθεισα,  την  μετ’  ωδης  κιθαραν  ωσπερ  τινα 
θεωριαν μεταχειριζομενη ταυτη παλαι την πονηθεισαν εις καλλους 
περιουσιαν, ου παυεται συν τοις περι την αυτην αγαλλιωμενη αινειν 
τον Θεον.

ρπβ΄.  Οποταν δια  συνεχειας της κατα την ευχην κατασχεθη τα 
λογια των ψαλμων εν τη καρδια του ευχομενου,  τοτε και αυτος γη 
καθαπερ  αγαθη,  αρχεται  αυτοματως  αναφερειν,  ως  μεν  ροδα,  την 
θεωριαν των ασωματων· ως δε ια, το ποικιλον των θειων κριματων 
δυσθεωρητον.

ρπγ΄.  Εν υλη μεν δεσμευθεισα φλοξ,  φωτοφορος καθισταται·  εξ 
υλης δε λυθεισα ψυχη, θεοφορος ευρισκεται.  Κακεινη μεν αιρεσθαι 
πεφυκεν αχρι του υπεκκαυματος· αυτη δε, μεχρι του κατα τον θειον 
ερωτα συμπερασματος.

ρπδ΄. Η τελειως εαυτην αρνησαμενη ψυχη, και ολικως ανατεθεισα 
προς  ευχην,  αυτη  ουχ  οτε  βουλεται  κατω  γινεται,  ανωθεν 
ευρισκομενη  της  κτισεως·  αλλ’  οτε  δικαιον  ειναι  δοξει  τω  παντα 
σταθμω και μετρω διεξαγοντι τα ημετερα.

ρπε΄.  Οταν  εξ  ψυχης  μεν  η  ακηδια  απελαθη·  εκ  διανοιας  δε  η 
πονηρια εκτιναχθη, τοτε ο νους γυμνος γινομενος τη απλοτητι, ζωη τε 
τη ατεχνω και διχα παντος του κατα την αισχυνην επικαλυμματος, 
και του κατα την φανητιαν προβληματος, ασμα μεν αδει και ουτος 
καινον τω Θεω· ευχαριστει δε μελος ανακρουομενος εν ευφροσυνη, τω 
της μελλουσης τα εγκαινια προερταζειν βιωσεως.

ρπστ΄.  Οταν  τινας  θειοτερας  ενεργειας  ενεργεισθαι  αρξηται  η 
ευχομενη ψυχη, τοτε και αυτη κατα την εν Ασμασι Νυμφην, προς τας 
ομοιοτροπους τοιαυτα υποφωνει· Αδελφιδος μου απεστειλε την χειρα 
αυτου απο της οπης, και η κοιλια μου εθροηθη επ’ αυτον.

ρπζ΄. Και στρατιωτης εκ του πολεμου επαναλυσας, (1445) το βαρος 
των  οπλων  αποσκευαζεται·  και  πρακτικος  τους  λογισμους,  εις 



θεωριαν ερχομενος· ουτε γαρ εκεινος ει μη εν πολεμω χρειαν εχει των 
οπλων, ουτε ουτος των λογισμων.

ρπη΄. Οι μεν πρακτικοι ως εχουσι θεσεως θεωρουσι τα σωματα· οι 
δε θεωρητικοι, ως εχουσι φυσεως· μονοι δε τους λογους αμφοτερων 
ορωσιν οι γνωστικοι.

ρπθ΄. Εν μεν τοις λογοις των σωματων, γινωσκονται τα ασωματα· 
εν  ασωματοις  δε,  λογος  ο  υπερουσιος,  προς  ον  επειγεται  πασα 
σπουδαια αναλυσαι ψυχη.

ρ,τεσσ. ανοικ.΄. Οι λογοι των σωματων, ως οστα εισι τοις αισθητοις 
επικαλυπτομενοι,  ους  ιδη  ουδεις,  των  εξω  μη  γενομενων  της 
προσπαθειας των αισθητων.

ρ,τεσσ.  ανοικτ.  α΄.  Αποτιθεται  και  στρατιωτης  τα  οπλα, 
καταλειψας τον πολεμον· και θεωρητικος τους λογισμους, αναλυων 
προς Κυριον.

ρ,τεσσ. ανοικ. β΄. Και στρατηγος εν πολεμω σκυλων διαμαρτανων, 
εν αθυμια καθισταται· και πρακτικος εν ευχη, θεωριας πνευματικης.

ρ,τεσσ. ανοικ. γ΄. Ελαφος μεν επι σωματικων υδατων τρεχει πηγας, 
υπο  [οφεως]  θηρος  ως  ο  δηχθεις·  ψυχη  δε,  η  τω  γλυκυτατω  βελει 
τρωθεισα τω της ευχης, επι ασωματων αυγας.

ρ,τεσσ. ανοικ. δ΄. Ουτε σωματικος οφθαλμος τον κοκκον του σιτου 
ιδειν  δυναται,  ουτε  νους  πρακτικος  την  φυσιν  την  εαυτου,  ει  μη 
γυμνωθη,  εκεινος  μεν,  ελυτρου,  ουτος  δε,  σχεσεως  της 
περικαλυπτουσης αυτον.

τεσσ. ανοικ. ε΄. Κρυπτοναι αστερες μεν, ηλιου ανατολη· λογισμοι 
δε  εκλιμπανουσι,  του  νου  προς  την  οικειαν  βασιλειαν 
επαναστρεφοντος.

ρ.τεσσ. ανοικ. στ΄. Μετα το τελος της πρακτικης, αι πνευματικαι 
θεωριαι περιχυθεισαι τω νω, οια τινες ακτινες ηλιου αι του οριζοντος 
υπερκυψασαι, δοκουσιν εξωθεν αυτου προσβαλλειν, οικειαι ουσαι, και 
δια καθαροτητα εκεινον περιπτυσσομεναι.

ρ,τεσσ. ανοικ. ζ΄. Τοιαυτα και νους θεωρητικος εκλαλειν δυναται, 
οτε ανωθεν απ’  ουρανου καταβη,  φυσεως αναγκαις επικλιθεις·  οια 
και ο φθεγξαμενος· Θειου καλλους τι υπαρχει θαυμασιωτερον; και τις 
εννοια  της  του  Θεου  μεγαλοπρεπειας  χαριεστερα;  Ποιος  δε  ουτω 
ποθος  δριμυς  και  αφορητος,  ως  ο  απο  Θεου  εγγινομενος  τη  απο 
πασης κακιας κεκαρθαμενη ψυχη,  και  απο διαθεσεως λεγουση,  οτι 
Τετρωμενη αγαπης εγω; 



ρ,τεσσ. ανοικ. η΄. Εκεινου εστιν το λεγειν· Εθερμανθη η καρδια μου 
εντος  μου,  και  εν  τη  μελετη  μου  εκκαυθησεται  πυρ,  (1448)  του  μη 
κοπιωντος  οπισω  Θεου  κατακολουθειν  δι’  ευχης,  μηδε  ημεραν 
ανθρωπους επιθυμουντος θεασασθαι.

ρ.τεσσ.ανοικ.  θ΄.  Λεγετω και  ψυχη πρακτικη μετα την αποθεσιν 
των  κακων,  κατα  την  εν  τω  Ασματι  επι  των  εκβιαζομενων  αυθις 
αυτην πονηρων δαιμονων και λογισμων, επιβλεπειν εις ματαιοτητα 
και  μανιας  ψευδεις·  Εξεδυσαμην  τον  χιτωνα  μου,  πως  ενδυσομαι 
αυτον; ενιψαμην τους ποδας μου, πως μολυνω αυτους.

σ΄.  Ω  ψυχης  θεοφιλους,  της  λεγειν  τολμωσης  προς  Θεον, 
Απαγγειλον μοι, ο ποιμην ο καλος, που ποιμαινεις τα προβατα σου, 
που  κοιταζεις  εν  μεσημβρια  τους  αρνας  σου·  ινα  τουτοις 
ακολουθουσα, μη γενωμαι ως πεπλανημενη εν αγελαις εταιρων.

σα΄. Ζητουσα τον της ευχης η πρακτικη κρατησαι λογον, και μη 
δυναμενη, τοιαυτα, κατα την εν Ασμασι, και αυτη βοα· Επι κοιτην μου 
εν  νυξιν  εζητησα  ον  ηγαπησα·  εζητησα,  και  ουχ  ευρον  αυτον· 
εκαλεσα  αυτον,  και  ουχ  υπηκουσε  μου.  Αναστησομαι  δη  δι’  ευχης 
επιπονωτερας, και κυκλωσασα εν τη πολει εν ταις πλατειαις και ταις 
αγοραις, ζητησω ον ηγαπησα. Ισως ευρεθησεται μοι, ο εν παντι τωδε 
ων, και του παντος εξω. Χορτασθησομαι εν τω οφθηναι μοι την δοξαν 
αυτου.

σβ΄.  Οταν  ολη  δακρυων  εκ  της  περι  την  ευχην  χαρας  αρξηται 
γινεσθαι η ψυχη, τοτε και αυτην παρρησιαζομενη, ως προς τον εαυτης 
νυμφιον βοα· Καταβητω αδελφιδος μου εις κηπον αυτου, και φαγετω 
των εμων ως ακροδρυων την πονηθεισαν παρακλησιν.

σγ΄. Οταν η πρακτικη ψυχη εκ μεγεθους και καλλονης κτισματων 
θαυμαζειν αρξηται τον Δημιουργον, και της εκ τουτων κατατρυφαν 
ηδονης,  ταυτα  και  αυτη  εκπληττομενη  βοα·  Τι  ωραιωθης,  νυμφιε, 
παραδεισε Πατρος σου. (1449) Ανθος του πεδιου, και κεδροι αυτου, ως 
κεδροι του Λιβανου. Υπο την σκιαν αυτου επεθυμησα, και εκαθισα, 
και ο καρπος ωφθη γλυκυς εν τω λαρυγγι μου.

σδ΄.  Ει  ο  βασιλεα  υποδεχομενος  εις  το  δωματιον  αυτου,  ουτω 
περιφανης  ευρισκεται  και  περιδοξος,  και  πασης  αλλης.  .  .  [ισ. 
εμπλεως] χαρας, τι παθοι ψυχη, η τον Βασιλεα των βασιλεων εν τω 
καθαρθηναι υποδεξαμενη κατα την αψευδη εκεινου υποσχεσιν; Και τι 
εασει, εξω μεν βαλλουσα το μη εις αναπαυσιν εκεινω δοκουν· ενδοθεν 
δε εισαγουσα το εις εκεινου αρεσκειαν; 



σε΄.  Ο κληθηναι  προσδοκων παρα βασιλεως τη αυριον,  τινος εν 
φροντιδι  αλλου  εσεται,  η  λογων  μελετης  των  εις  εκεινου  ειναι 
μελλοντων  αρεσκειαν;  Τουτο  τηρουσα  πασα  ψυχη,  ουκ  οφθησεται 
απαρασκευαστος προς το εκειθεν κριτηριον.

σστ΄.  Μακαρια  ψυχη,  η  δια  το  σημερον  προσδοκαν  ηξειν  τον 
Κυριον εαυτης, μηδεν ηγουμενη ολως τον πονον της ημερας πασης· 
μηδεν τον της νυκτος, δια το ευθεως επι το πρωι τουτον μελλειν αυτη 
εμφανιζεσθαι.

σζ΄.  Παντας μεν ορα ο Θεος·  ορωσι δε τον Θεον,  οι  θεωρουντες 
μηδεν εν τω ευχεσθαι. Και οσοι μεν ορωσι τον Θεον, και εισακουονται 
παρ’ αυτον. Μακαριος δε, ο πιστευων οτι βλεπεται υπο του Θεου· ου 
σαλευθησεται γαρ ο πους αυτου της αρεσκειας εκεινου χαριν.

ση΄.  Της  εντος  ημων  ουσης  βασιλειας  τα  αγαθα,  ο  φιλοκοσμος 
οφθαλμος ουκ ειδε· και ακοη φιλοτιμος ουκ ηκουσε, και επι καρδιαν 
κενην Πνευματος αγιου ουκ ανεβη· αρραβωνες εισι των μελλοντων 
διδοσθαι τοις δικαιοις αγαθων εν τη μελλουση βασιλεια Χριστου· και 
ο  μη  εν  τουτοις  τρυφων,  οιτινες  εισιν  οι  καρποι  Πνευματος,  εν 
απολαυσει εκεινων γενεσθαι ου δυναται.

σθ΄. Οι των πρακτικων λογισμοι ελαφοις εοικασιν. Ως γαρ εκειναι 
ποτε μεν ανω εισιν εν τοις ορεσι δια τον φοβον των θηρατων, ποτε δε 
κατω εν ταις κοιλασι δια τον ποθον των εν αυταις· ουτω και ουτοι· 
ουτε  παντοτε  εν  θεωρια  πνευματικη  δυνανται  ειναι,  δια  το  αυτων 
ευτελες· ουτε αει εν τη φυσικη, δια το μη την αναπαυσιν διωκειν αει. 
Των  μεντοι  θεωρητικων,  περιπεζιων  υπεροπται  θεωρηματων 
καθιστανται.

σι΄.  Βολοι  μεν  δροσου,  γης  μεθυσκουσιν  αυλακας  διαθεσεις  δε 
ψυχης εν ευχη, εμβροχοι στεναγμοι απο καρδιας αναδιδομενοι.

σια΄.  (1452)  Της εν Τριαδι νοουμενης θεοτητος,  ουδεις εν θεωρια 
οφθησεται,  υλικης  δυαδος,  και  της  γεινονος  μοναδος  ανωθεν  μη 
οφθεις· ουδε ταυτης γενησεται υψηλοτερος, μη μοναδικον τον εαυτου 
νοουμενοις εργασαμενος νουν.

σιβ΄.  Ου  τοσουτον  δυσχερες  ευρεθησεται  το  ποταμου  ανακοψαι 
οδον επι τα κατω μη φερεσθαι, οσον νουν ρυμην αναχαιτισαι, μη εν 
τοις  ορωμενοις  σκεδαννυσθαι,  προς  δε  τα  ανω  και  συγγενη,  οτε 
βουλεται τω ευχομενω συναγεσθαι· καν τουτο μεν κατα φυσιν, εκεινο 
δε παρα φυσιν καθεστηκεν.



σιγ΄.  Τον  νουν  οι  καθαιρομενοι  εισω  [εξω]  των  ορωμενων 
παραπεμποντες,  τοσουτου  πιμλανται  θαμβους,  και  τοσαυτης 
πληρουνται χαρας, ως μηδεν ετερον χωρησαι των επιγειων δυνασθαι, 
μηδ’ αν ει παντα προς αυτους συρρυειεν τα περιμαχητα.

σιδ’ Εξαρκουσι και μονοι οι νομοι ρηθεντες της φυσεως, προς το 
λιαν  θαυμαζεσθαι·  κατανοουμενοι  δε,  λειμωνες  ευρισκονται 
ευανθεις,  ως εξ ουρανιου νεκταρος, ακηρατοις βρυοντες ανθεσι της 
πνευματικης πανδαισιας τον γλυκασμον.

σιε΄. Εν δροσεροις μεν ανθεσι λειμωνων την βασιλιδα του σμηνους 
περιιζανουσι  μελιτται·  εν  κατανυξει  δε  τη  γενομενη  αδιαλειπτως 
ψυχη, ως οικειαι αι νοεραι δυναμεις περικυκλουσαι, συνεκποθουσι τα 
καταθυμια.

σιστ΄. Εν μεν τω ορωμενω κοσμω, ως αλλος τις κοσμος οραται ο 
ανθρωπος· εν δε τω νοουμενω, ο λογισμος· ουρανου μεν γαρ και των 
εν μεσω ουτος εκεινω καταγγελευς· νου δε και αισθησεως, και των 
περι αυτα, υποφητης υπαρχει ο λογισμος· ων ανευ, αμφοτεροι κοσμοι 
εκεκωφωντο αν.

σιζ΄. Ουχ ουτως απολυθεις αιχμαλωτος δια χρονον πορευεται, ως 
νους των υλικων σχεσεων ελευθερωθεις, προς τα ουρανια ως προς τα 
οικεια πορευεται αγαλλομενω ποδι.

σιη΄. Τω μη μετα προσοχης ευχομενω, αλλα διαχεομενω, βαρβαρος 
μεν ο ψαλμος λογισθησεται· αυτος δε τω ψαλμω, ως βαρβαρος· και ως 
μαινομενοι αμφοτεροι δαιμοσιν.

σιθ΄. (1453) Ου ταυτον εστιν οις εσταυρωθη ο κοσμος, και οιτινες 
τω κοσμω εσταυρωνται. Τοις μεν γαρ, ηλοι νηστεια και αγρυπνια· τοις 
δε, ακτημοσυνη και εξουδενωσις. Των δε δευτερων χωρις, οι πονοι των 
προτερων ανωφελεις.

σκ΄.  Ου καθαρως δυναται προσευξασθαι,  ο φιλοκαλω παθει και 
φιλοτιμω  κρατουμενος.  Περι  ταυτα  γαρ  αι  σχεσεις,  και  οι  της 
ματαιοτητος  λογισμοι  την  οικειοτητα  εχοντες,  σχοινια  καθαπερ 
εκεινω  περιπλεκομενοι  γινονται,  κατασπωντες  ως  οια  στρουθιον 
δεδεμενον αναπτηναι πειρωμενον εν τω καιρω της ευχης.

σκα΄. Αδυνατον ειρηνικον γενεσθαι τον νουν εν ευχη, εγκρατειαν 
και αγαπην φιλην τον μη κτησαμενον. Η μεν γαρ, την κατα της ψυχης 
εκ του σωματος εχθραν καταλυειν επαγωνιζεσθαι· η δε, την προς τον 
πλησιον δια τον Θεον. Καντευθεν η υπερεχουσα παντα νουν ειρηνη 



επιδημουσα,  μονην  ποιεισθαι  προς  τον  ουτωσι  κατειρηνευσαντα 
επηγγειλατο.

σκβ΄.  Αναγκη  του  εις  βασιλειαν  Θεου  αγωνιζομενου  εισελθειν, 
περισσευειν  εν  αγαθοις  το  εργον  της  δικαιοσυνης  αυτου·  εν 
ελεημοσυναις μεν, δια της εκ του υστερηματος παροχης· εν πονοις δε, 
τοις υπερ της ειρηνης, δια του αποστερηματος της εν Κυριω υπομονης.

σκγ΄. Ουτε ο ενδεως προς αρετην εχων δια την αμελειαν, ουτε ο 
περιττως  δια  την  οιησιν,  εισω  λιμενος  του  κατα  την  απαθειαν 
ευρεθησονται.  Ουδετερος  γαρ  των  εκ  δικαιοσυνης  εν  απολαυσει 
γεγονεν  αγαθων,  μεσιτιδος  ευρισκομενης  αυτοις,  ελλειψεως  και 
υπερβολης.

σξδ΄.  Ουτε  η  γη  ει  μη  πολυπλασιονα  τω  γεωργω  τον  πονον 
χαρισηται,  ευπορον  και  ανενδεη  απεργασεται  αυτον,  μονον  τον 
σπορον παρεχομενη, η και μικραν τινα προσθηκην· ουτε τω πρακτικω 
το ανυομενον εργον, ει μη κρειττον της προαιρεσεως αυτου η σπουδη 
ευρεθειη, προς τον Θεον δικαιον απεργασασθαι δυναται. 

σκε΄. Ουτε παντες οι μη αγαπωντες τον πλησιον μισειν δυνανται· 
ουτε οι μη μισουντες αυτον αγαπαν· και αλλο μεν εστι, το βασκαινειν 
εκεινου την αρετην· ετερον δε το μη εμποδων αυτω ευρισκεσθαι προς 
προκοπην.  Εσχατης  δε  κακιας  ευρεθησεται  βαθμος,  (1456)  το  μη 
μονον  δακνεσθαι  επι  τοις  εκεινου  προτερημασιν,  αλλα  και  το 
διαβαλλειν τα εκεινου καλα, ως ου τοιαυτα τυγχανουσιν.

σκστ΄. Αλλα τα σωματικα παθη, και αλλα εισι τα ψυχικα· αλλα τα 
κατα φυσιν, και αλλα τα παρα φυσιν. Ο γουν τα μεν απωθουμενος, 
των δε προνοιαν μη ποιουμενος, ομοιος εστιν ανθρωπω φραγμον μεν 
υψηλον και συνερεφη κατα των θηριων ιστωντι, συνηδομενω δε τοις 
πτηνοις εσθιουσιν τας του λογικου αμπελωνος περιφανεις σταφυλας.

σκζ΄. Εν πρωτοις η ψυχη εν φαντασια γινεται του κακου· ειτα εν 
επιθυμια· επειτα εν ηδονη η λυπη· ειθ’ ουτως εν αισθησει· ειτα μετ’ 
αυτην εν αφη, τη φαινομενη και αφανει· εν πασι συνεπομενων των 
λογισμων, πλην της προτερας κινησεως· ης μη παραδεχομενης, παν 
το μετ’ αυτην κακον ανενεργητον ευρεθησεται.

σκη΄. Οι μεν τη απαθεια εγγιζοντες, φαντασιαις [ου] σαλευονται· 
επιθυμιαις δε, οι μετριοπαθεις· σχεσεσι δε, οι ηδυπαθεις. Εν αισθησει 
δε  γινονται  του  κακου,  οι  παραχρωμενοι  μεν  τα  της  χρειας, 
λυπουμενοι δε· εν δε αφη, οι αλυπως αυτη συγγινομενοι.



σκθ΄. Ηδονη, εν πασι μεν τοις του σωματος εγκαθιδρυται μελεσι· 
ου πασιν δε ωσαυτως παρενοχλουσα φαινεται· αλλα τοις μεν, μαλλον 
εις το επιθυμητικον της ψυχης μερος· τοις δε, εις το θυμικον· ετεροις 
δε,  εις  το  ταυτης  λογιστικον·  δια  γαστριμαργιας,  οξυχολιας  τε  και 
πονηριας, της παντων αιτιου των ανοσιων παθων.

σλ΄.  Ουκουν  αναγκη  τα  αισθητηρια,  ως  πυλας  ανοιγειν  της 
πολεως.  Αναγκη  δε  μη  συγχωρειν  εν  τη  των  αναγκαιων  ανοιξει, 
συνεισερχεσθαι  τα  τους  πολεμιους  θελοντα,  και  μαχης  αιτια 
καθισταμενα.

σλα΄.  Ενεργεια  ηδονης  μεν,  επιθυμια·  θυμου  δε,  οξυχολια· 
βασκανιας  δε,  πονηρια  καθισταται.  Ουκ  ειρηνευει  δε  μετα  των 
εσχατων, ο μη κατα των αρχοντων αγωνιζομενος·  ουδε εις τον της 
μετριοπαθειας  δυναται  λιμενα  εισερχεσθαι,  ο  βια  τας  εντολας 
μετερχομενος.

σλβ΄.  (1457)  Τας  προσβολας  οι  αποκρουομενοι,  ου  συγχωρουσιν 
ενδοθεν  του  λογικου  αμπελωνος  ως  θηρια  τους  λογισμους 
εισερχεσθαι,  και  των  εκεινου  εν  λυμη  καθιστασθαι·  οι  δε 
συνδυαζονται  μεν,  απλως  δε  εισερχεσθαι  αυτους  συγχωρουσιν,  μη 
απτεσθαι δε μηδενος των αυτων· οι και ηδεως μεν συνομιλουσι τοις 
παθεσι  δια  των  λογισμων,  εις  συγκαταθεσιν  δε  μη  ερχομενοι, 
ωμοιωθησαν  τοις  εασασι  τον  μονιον  ενδοθεν  μεν  του  φραγμου 
εισελθειν, εν κορω δε αυτον των του αμπελωνος γενεσθαι βοτρυων 
μη  συγχωρησασιν·  ειτα  ευρον  αυτον  της  εαυτων  δυναμεως 
ισχυροτερον, οι εν συγκαταθεσει πολλακις παθων ευρισκομενοι.

σλγ΄.  Ουπω  εφθασεν  εις  απλοτητα,  ο  ετι  δεομενος  επιμελειας 
φραγμου  του  κατα  την  εγκρατειαν.Ο  τελειος  γαρ,  φησιν,  ουκ 
εγκρατευεται·  εοικε  δε  τινι  εχοντι  αμπελον,  η  αρουραν,  ου  μεσον 
πολλων αλλων αμπελωνων και χωρων, αλλ’ εν γωνια που· και δια 
τουτο  δεομενω  πολλης  της  φυλακης  και  της  νηψεως.  Του  γαρ  εις 
απλοτητα  φθασαντος,  εκ  παντος  ανεπαφος  η  αμπελος  γινεται, 
βασιλεως καθαπερ η τινος αλλου παραδυναστευοντος φοβερου, και 
μονης  εξ  ακοης,  τους  τε  κλεπτας  και  παροδιτας  παρασκευαζοντος 
φριττειν την επιχειρησιν.

σλδ΄.  Πολλοι  μεν εις  τον της κακοπαθειας σταυρον ανερχονται· 
ολιγοι  δε  τους  ηλους  αυτου  καταδεχονται·  προαιρετικης  μεν 
ευπειθειας  δουλοι  πολλοι·  απροαιρετου  δε  αισχυνης,  μονοι  οι  το 
φιλοτιμον καταλυσαντες.



σλε΄.  Παντας μεν τους δερματινους χιτωνας πολλοι εξεδυσαντο· 
ως  εσχατον  δε  τον  της  κενοδοξιας,  μονον  οι  μητερα  αυτης  την 
αυταρεσκειαν βδελυξαμενοι.

σλστ΄.  (1460)  Επαινον  ανθρωπων  και  ανεσιν  σωματος,  ο 
αποδεχομενος  μεν,  ου  καταδεχομενος  δε,  ουτος  του  εσχατου  της 
κενοδοξιας  χιτωνος  γυμνος  γεγονως,  του  εν  πολλοις  στεναγμοις 
επιζητουμενου  οικητηριου  του  εκ  ουρανου  την  φαιδροτητα  απ’ 
εντευθεν ηξιωθη ενδυσασθαι.

σλζ΄.  Αλλο  ενεργεια,  και  αλλο ενεργημα.  Και  το  μεν,  αμαρτιας 
απηρτισμενης εστι  δεικτικον·  το δε,  ηδυπαθειας μονης της ενδοθεν 
ενηργημενης, αλλ’ εκτος. Ως οι της ιδιας μεν μη κατακινουμενοι γης, 
δασμοφορουντες  δε  ομως  τοις  καταδυναστευουσι  τα  αυτοις 
καταθυμια.

σλη΄. Της γευσεως κρατουσης εν ηδοναις, αδυνατον μη και πασας 
τας αισθησεις συνεπεσθαι, καν των ψυχροτερων ειρηνευειν δοκωσι τα 
υπογαστρια, ως των γεγηρακοτων πυρωσιν εκ πυρος [μη] δεξαμενων. 
Αλλ’ ου περι  το γενναν σωφρων η στειρα μοιχευομενη κριθησεται. 
Σωφρονειν  δε  παντα  τον  μη  πορνευοντα  ειποιμι  αν,  μηδε  ορασει 
κατακηλουμενον.

σλθ΄.  Εν  τροφαις  και  μορφαις  και  φωναις,  το  επιθυμητικον της 
ψυχης ελεγχεται,  οιον εστιν ταις θελητικαις τε και αλλως εχουσαις 
[ορμαις] εν γευσει, και οψει, και ακοη, ειτε ως χρωμενον αυταις, ειτε 
ως παραχρωμενον, ειτε μεσον προς αμφοτερα ευρισκομενον.

σμ΄. Εν οις ο φοβος ου προηγειται, ως προβατα μη εχοντα ποιμενα 
εν συγχυσει,  οι  λογισμοι ευρεθησονται·  εν ευταξια δε,  και μανδρας 
εισω κατα την ευνομιαν εφεπομενου, η προηγουμενου αυτου.

σμα΄. Της πιστεως, ο φοβος υιος· των εντολων δε ουτος νομευς· και 
ο  μη  την μητερα τουτου  κτησαμενος,  προβατον οφθηναι  της  κατα 
Κυριον νομης ουκ αξιωθησεται.

σμβ΄.  Οι μεν τας αρχας μονας εχουσι των καλων· οι δε,  και τας 
τουτων μεσοτητας· οι δε, και τα τελη αυτων· ων ανευ, ως στρατιωτης 
ψιλος εκαστος ευρεθησεται η αξιωματικος, των σιτηρεσιων εκτος. Και 
δια  τουτο,  ο  μεν  την  εαυτου  μονον  και  μολις  οικιαν  απο  των 
επιχειρουντων  αυτην  επηρεαζειν  συντηρων·  ο  δε  ουκ  εν  τιμη  τη 
προσηκουση ευρισκομενος, εν οις αν συνερχηται.

σμγ΄. Οι ταις ηδοναις συνερχεσθαι παρακαλουντες του φαρυγγος 
εντελεις οντας, ομοιον τι ποιουσι τοις αναθεριζειν κελευομενοις τα εις 



υγειαν πληγας ηδη ελθουσας· η τας ψωρας δια την ηδυτητα κνηθειν· 
η  τα  τον  πυρετον  αναπτοντα  εσθιειν,  η  (1461)  αποφραττειν  τον 
αμπελωνα αυτου, και συγχωρειν εισερχεσθαι συν ταις εννοιαις ταις 
αγαθαις,  ως  μονιον  αγριον  το  φρονημα  της  σαρκος,  ως  σταφυλας 
διαβοσκεσθαι. Οις ου πειθεσθαι χρη, ουδε ταις ακαιροις καμπτεσθαι 
κολακειαις ανθρωπων τε και παθων· κατοχυρουν δε τον φραγμον δι’ 
εγκρατειας, εως παυσωνται οι τε θηρες, τα σαρκικα παθη, ωρυεσθαι, 
και ως πετεινα οι ματαιοι λογισμοι, μη καταβαινειν λυμαινεσθαι, την 
ως αμπελον ευθηνουμενην ψυχην θεωριαις ταις εν Χριστω Ιησου τω 
Κυριω ημων. Αμην.

Εκ των ξγ΄. απορων, Προς τον θειοτατον βασιλεα τον Αχριδην.

Το γαρ Πνευμα το αγιον, ωσπερ φυσει κατ’ ουσιαν εστι του Θεου 
και Πατρος, ουτως και του Υιου φυσει κατ’ ουσιαν υπαρχει, ως εκ του 
Πατρος  ουσιωδως  δι’  υιου  του  γεννηθεντος  αφραστως 
εκπορευομενον.  Ουκ  εστιν  ουν  επινοησαι  τομην  η  διαιρεσιν  κατ’ 
ουδενα τροπον, ως η τον Πατερα χωρις του Υιου επινοηθηναι, η τον 
Υιον χωρις του Πνευματος, αλλ’ εστι τις αρρητος και ακατανοητος εν 
τουτοις και ενωσις και διαιρεσις, ουτε της των υποστασεων διαφορας 
το  συνεχες  των  φυσεων  [φυσικων]  διασπωσης,  ουτε  της  κατα  την 
ουσιαν συναφειας το ιδιον των γνωρισματων αναχεουσης· και εστιν 
επι  τουτων.  .  .  διακρισις  συνημμενη,  και  διακεκριμενη  συναφεια. 
Προκεισεται δε και τι προς επιγνωσιν αμυδραν υποδειγμα· μαλλον δε 
σκια  της  αληθειας,  η  πολυχρονος  ιρις.  Παντων  γαρ  των  εν  ταυτη 
χρωματων αι αυγαι, και διακεκριμεναι φαινονται, τω τηλαυγεις ειναι, 
και συνηνωσθαι δοκουσι,  τω λανθανειν τας οψεις ημων τους ορους 
των  μιξεων,  τους  διακρινοντας  τας  των  χροων  ετεροτητας·  ως 
αμηχανον εξευρειν, μεχρι τινος εστηκε το πυραυγες η σμαραγδιζον 
ταις αιγλαις,  η χλοαζον ταις λαμπηδοσι [τας λαμπηδονας],  και επι 
τινος  αρχεται·  παιδευοντος,  οιμαι,  του,  λογου  και  δια  της  κτισεως 
ημας,  μη καινοπαθειν  τοις  περι  των δογματων λογοις,  οταν εις  το 
δυσθεωρητον  εμπεσοντες,  προς  την  συγκαταθεσιν  των  λεγομενων 
ιλιγγιασωμεν. Ως γαρ επι των τοις οφθαλμοις φαινομενων κρειττων 
λογου  η  πειρα,  ουτως  και  επι  των  υπεραναβεβηκοτων  δογματων 
κρειττων η πιστις εστω της δια των λογισμων καταληψεως.
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Ω ν  ο  λ ο γ ο ς  α ρ ε τ α ι ς  ω ρ α ι ζ ε τ α ι ,  τ ο υ τ ω ν  ο  ν ο υ ς  γ ν ω σ τ ι κ α ι ς 
ε π ι λ α μ π ε τ α ι  χ α ρ ι σ ι ν ,  ε ξ ι σ τ ω σ α ι ς  λ η θ η ς  α π α σ η ς  α υ τ ο ν ,  ω σ π ε ρ 
ε κ ε ι ν ο ν  α π α τ η ς  ε κ ε ι ν α ι ,  κ α ι  π ρ ο ς  μ υ η σ ι ν  α γ ο υ σ α ι ς  τ ο υ  κ ρ υ φ ι ο υ 
τ ο σ ο υ τ ο ν ,  ο σ ο ν  α υ τ ο υ  δ ι ’  η μ α ς  ε κ φ α ν θ ε ν τ ο ς  π ρ ο ς  μ ι μ η σ ι ν 
ε π α ν α γ ο υ σ ι .  Τ ο υ τ ο  ε ν  Π ν ε υ μ α τ ι  α γ ι ω  π α ρ ε δ ε ι ξ α ς ,  ο ι ς  α υ τ ο ς 
α μ ι λ λ ω μ ε ν ο ς  ε μ μ ε λ ε ι α  τ ρ ο π ω ν  ι ε ρ ω ν  κ α ι  ι ε ρ ω τ ε ρ ω ν  π ρ α ξ ε ω ν , 
θ ε ο τ ι μ η τ ε  Π α τ ε ρ ,  υ π ε ρ ε χ ε ι ς  τ ο σ ο υ τ ο ν  τ η ν  ε υ φ η μ ι α ν ,  ο σ ο ν  κ α ι  ι κ α ν ο ς 
π ρ ο σ β α λ ε ι ν  τ η ν  ε υ τ ο ν ι α ,  π ε ρ α ς  μ ε ν  δ ρ ο μ ο υ  π ο ι ο υ μ ε ν ο ς  τ η ν 
ε π ε κ τ α σ ι ν ,  κ α ι  λ ο γ ο υ  τ η ν  ε π ι  τ ο ν  Λ ο γ ο ν  α ε ι κ ι ν η τ ο ν  α ν ο δ ο ν ,  ι ν α  κ α ι 
φ υ σ ι ν  υ π ε ρ β η ς ,  κ α ι  τ υ π ο υ ς  α π α ν τ α ς  δ ι α ρ ρ η ψ η ς ,  κ α ι  κ α θ α ρ ω ς  τ ω 
κ α θ α ρ ω τ α τ ω  π ρ ο σ ο μ ι λ η σ η ς ,  κ α τ α  τ η ν  ε κ  π α ν τ ω ν  κ α ι  π ρ ο ς  α π α ν τ α ς 
υ π ο σ τ ο λ η ν  ε α υ τ ο υ ,  κ α ι  τ ε λ ε ι α ν  ε ν  σ χ ε σ ε ι  δ ι α β α σ ι ν ·  η τ ι ς  τ η ν 
α ο ρ ι σ τ ο ν  ε υ ρ ο ι α ν  π ρ ο ξ ε ν ε ι  κ α τ α  χ α ρ ι ν  π ε ι γ ρ α φ ο υ σ α ν  τ ε  π α ν  ο ρ ι σ τ ο ν 
κ α ι  υ π ε ρ β α ι ν ο υ σ α ν ,  κ α ι  ε ι ς  τ α  Α γ ι α  τ ω ν  α γ ι ω ν ,  ε ν θ α  π ρ ο δ ρ ο μ ο ς  υ π ε ρ 
η μ ω ν  ε ι σ η λ θ ε  τ ο  κ α θ ’  η μ α ς  ο  υ π ε ρ  η μ α ς  Ι η σ ο υ ς  α π ρ ι ξ  χ ω ρ η σ α ι  ( 2 2 9 )  
π α ρ α σ κ ε υ α ζ ο υ σ α ν ,  τ ο ν  α π ο  δ ο ξ η ς  ε ι ς  δ ο ξ α ν  π ρ α κ τ ι κ ω ς  α υ τ ω  δ ι ’ 
α ρ ε τ η ς  σ υ ν α ν α β α ι ν ο ν τ α ,  κ α ι  τ ο υ ς  ο υ ρ α ν ο υ ς  α π ο  γ ν ω σ ε ω ς  ε ι ς  γ ν ω σ ι ν 
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ω ς  δ ι ε ρ χ ο μ ε ν ο ν ,  κ α ι  τ η  κ ρ υ φ ι ο μ υ σ τ ω  κ α ι  π ο λ υ φ ω ν ο τ α τ ω 
σ ι γ η ,  κ α τ α  π α σ α ν  ν ο ε ρ ω ς  ε ν ε ρ γ ε ι α ς  α π ο λ ε ι ψ ι ν ,  α γ ν ω σ τ ω ς 
ε ν τ υ γ χ α ν ο ν τ α  τ ω  Π α τ ρ ι  τ ω ν  π ν ε υ μ α τ ω ν ,  ω  δ ι α  χ α ρ ι τ ο ς  κ α ι  τ η ς  π ε ρ ι 
τ α  ι ε ρ ο υ ρ γ α  μ α κ α ρ ι α ς  σ π ο υ δ η ς  υ π ε ρ φ υ ω ς  α ν α χ θ ε ι ς ,  α ν α γ ε ι ς  τ ο υ ς 
κ α τ ’  ε μ ε  κ α τ ω  κ ε ι μ ε ν ο υ ς ,  χ ε ι ρ α  τ ε  σ υ μ π α θ ω ς  ο ρ ε γ ω ν  δ ι α  τ ο υ 
γ ρ α μ μ α τ ο ς ,  κ α ι  λ ο γ ο ν  δ ι α  τ η ς  ε ν  τ ο υ τ ω  κ ρ υ π τ ο μ ε ν η ς  ν ο η σ ε ω ς , 
π ε ι θ ω ν  τ ε  δ ι α  σ π ο υ δ η ς  υ π ε ξ ι σ τ α σ θ α ι  τ ω ν  ε ξ ι σ τ α ν τ ω ν  Θ ε ο υ ,  κ α ι 
μ ο ν η ν  α σ χ ε τ ω ς  τ η ν  α υ τ ο υ  κ α ι  π ρ ο ς  α υ τ ο ν  ε ν ω τ ι κ η ν  ε ξ  ο λ η ς  κ α ρ δ ι α ς  
( τ ι μ α ν ,  α σ κ ε ι ν ,  π ρ ο τ ι μ α ν , )  α γ α π η ν ,  κ α θ ’  η ν ,  ω ς  α π λ η ν  κ α ι  α ν ε ι δ ε ο ν , 
π α σ α ν  δ ι π λ ο η ν ,  κ α ι  σ χ η μ α τ ο ς  ε π ι κ α λ υ ψ ο ν  α υ τ η ς  τ ε  δ ι α ν ο ι α ς ,  κ α ι 
τ ο υ  φ α ι ν ο μ ε ν ο υ  δ ι α κ ρ ο υ σ α σ θ α ι  π α ρ α κ ε λ ε υ η ,  κ α ι  τ η ν  μ α κ α ρ ι α ν 
ο ν τ ω ς ,  κ α ι  τ ω ν  μ α κ α ρ ι ω ν  ε κ φ α ν τ ο ρ ι κ η ν  α ρ ε τ η ν  κ α τ ο ρ θ ο υ ν ,  η ν α  τ α ι ς 
σ α ι ς  ι ε ρ ω τ α τ α ι ς  σ τ η ρ ι ζ ο μ ε ν ο ς  π ρ ο σ ε υ χ α ι ς  δ υ ν η θ ε ι η ν  ε ξ α ν υ σ α ι , 
ε υ π ε ρ ι σ τ α τ ο ν  α μ α ρ τ ι α ν  α π ο λ ι π ω ν . .....................................................................9 3 6

Περι  ποιοτητος,  ιδιοτητος,  και  διαφορας,  Θεοδωρω πρεσβυτερω 
τω εν Μαζαριω. Σελ. 246...................................................................945



Κεφαλαια  περ’  ουσιας  και  φυσεως,  υποστασεως  τε  και 
προσωπου. Σελ. 260............................................................................953
Του  αγιωτατου  Κλημεντος  πρεσβυτερου  Αλεξανδρειας  εκ  του 
Περι Προνοιας. ...................................................................................954
Του πανσοφου Μαξιμου ορος υποστασεως. ................................954
Του  μακαριωτατου  Ευλογιου  παπα  Αλεξανδρειας,  κεφαλαια 
επτα περι των δυο φυσεων του Κυριου και Σωτηρος ημων Ιησου 
Χριστου. ............................................................................................... 954
Περι ουσιας και φυσεως και υποστασεως. ...................................955
Οτι αδυνατον εν θελημα λεγειν επι Χριστου. Σελ. 268...............956
Κεφαλαια ι΄ περι των δυο θεληματων του Κυριου και Θεου και 
Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου. Εγραφη δε προς ορθοδοξους. Σελ. 
268.......................................................................................................... 958
 (276) Εκ των ερωτηθεντων αυτω παρα Θεοδωρου μοναχου. ...960
Του αγιου Ειρηναιου επισκοπου Λουγδουνων, μαθητου του αγιου 
Ιωαννου  του  αποστολου  και  ευαγγελιστου,  εκ  των  προς 
Δηματριον  διακονον  Βιαινης  περι  πιστεως  λογων·  ου  η  αρχη, 
"Ζητων τον Θεον, ακουε του Δαυιδ λεγοντος." ...........................961
Κλημεντος του Στρωματεως εκ του Περι Προνοιας λογου. ......961
(277)  Του  αγιου  Αλεξανδρου  παπα Αλεξανδρειας,  εκ  της  προς 
Αιγλωνα επισκοπον Κυνυπολεως κατα Αρειανων Επιστολης.961
Του αγιου Ευσταθιου Πατριαρχου Αντιοχειας, εκ του Περι ψυχης 
λογου. ................................................................................................... 961
Του αγιου Αθανασιου παπα Αλεξανδρειας, εκ του Περι πιστεως 
μειζονος λογου. .................................................................................. 961
Του  αγιου  Γρηγοριου  επισκοπου  Νυσσης,  εκ  του  Κατα 
Απολιναριου λογου............................................................................961
Του αγιου Διαδοχου επισκοπου Φωτικης, εκ του εκτου κεφαλαιου 
των Ασκητικων...................................................................................962
Του αγιου Αναστασιου πατριαρχου Αντιοχειας. ........................962
Του αγιου Νεμεσιου επισκοπου Εμεσης. ......................................962
Του αυτου· Κατα τι λογικος ο ανθρωπος, και τι ενδιαθετος λογος, 
και τι προφορικος;..............................................................................962



(280)  Του  αγιου  Μαξιμου,  εκ  των  περι  θεληματων  αυτου 
συλλογισμων· τι φυσικον θελημα, και τι γνωμικον; ..................962
Του  αυτου,  εκ  της  προς  Μαρινον  πρεσβυτερον  επιστολης,  Τι 
θελησις, και τι προαιρεσις; ..............................................................962
ΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ.................................................................................962
Των αγιων και θεοφορων Πατερων ημων, περι των δυο ενεργειων 
του Κυριου και Θεου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου. Σελ. 280.
................................................................................................................ 962
Του αγιου Ιουστινου φιλοσοφου, και τελος μαρτυρος, εκ του προς 
Ευφρασιον  σοφιστην,  περι  Προνοιας  και  Πιστεως  λογου,  ου  η 
αρχη· "Αχραντος ο Λογος."...............................................................963
Του αυτου, εκ του αυτου λογου. .....................................................963
Του  αγιου  Αλεξανδρου,  εκ  της  προς  Αιγλωνα  επισκοπον 
Κυνοπολεως κατα Αρειανων επιστολης. ......................................963
Γρηγοριου Νυσσης. ............................................................................963
Του Χρυσοστομου. .............................................................................964
Του αγιου Κυριλλου. .........................................................................964
Του αγιου Βασιλειου. ........................................................................964
Του αυτου, εκ των κατ’ Ευνομιου. ..................................................964
Του αγιου Γρηγοριου Νυσσης. ........................................................964
Κυριλλου. ............................................................................................. 965
Του  αγιου  Αμβροσιου  επισκοπου  Μεδιολανων,  εκ  του  προς 
Γρατιανον τον βασιλεα δευτερου λογου. ......................................966
Του αγιου Βασιλειου, εκ των κατα Ευνομιου συλλογισμων. ....966

M A X Ι M Ι  D Ι S P U T A T Ι O  C U M  P Y R R Η O  ( 2 8 8 ) .....................................................9 6 6

ΠΑΡΑΣΗΜΕΙΩΣΙΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ  ΖΗΤΗΣΕΩΣ  χαριν  των 
κεκινημενων  περι  των  εκκλησιαστικων  δογματων,  παρουσια 
Γρηγοριου τη ευσεβεστατου πατρικιου,  και των συνευρεθεντων 
αυτω οσιωτατων επισκοπων, και λοιπων θεοφιλων και ενδοξων 
ανδρων,  παρα  Πυρρου,  του  γενομενου  πατριαρχου 
Κωνσταντινουπολεως, και Μαξιμου του ευλαβεστατου μοναχου, 
μηνι  Ιουλιω,  ινδικτιωνος  γ΄.  Πυρρου  μεν  συμμαχουντος  τη 
παρεισαχθειση παρ’ αυτου τε, και του προ αυτου εν τω Βυζαντιω 
καινοτομια·  τουτεστιν·  ενος  θεληματος·  Μαξιμου  δε 
συνηγορουντος  τη  ανωθεν  εις  ημας  ελθουση  πατρικη  τε  και 



αποστολικη  διδασκαλια·  δια  του  ρηθεντος  υπερφυους  ανδρος, 
φημι  δε  Γρηγοριου  του  υπερτιμου  πατρικιου,  των  λεχθεντων 
ανδρων·  τουτεστιν  Πυρρου  και  Μαξιμου,  αλληλοις 
προσοψισθεντων. Προκατηρξατο δε της προς Μαξιμον διαλεξεως 
ο Πυρρος, ουτως ειπων......................................................................966
Του μακαριου Μαξιμου μοναχου, Περι ψυχης. Σελ. 353..........1002
Τι το καταληπτικον της ψυχης κριτηριον. ..................................1002
Ει εστι ψυχη. ...................................................................................... 1002
Ει ουσια εστιν η ψυχη. .....................................................................1003
Ει ασωματος η ψυχη. .......................................................................1003
Ει απλη η ψυχη. ................................................................................1004
Ει αθανατος η ψυχη. .......................................................................1004
Ει λογικη η ψυχη...............................................................................1005
Τι ψυχη................................................................................................ 1005
Τι δε νους............................................................................................ 1005
Τι φρενες. ........................................................................................... 1006
Τι τροπος. ........................................................................................... 1006
Τι αισθησις. ....................................................................................... 1006
Τι πνευμα. ......................................................................................... 1006

S .  M A X Ι M Ι  C O N F Ε S S O R Ι S  Ε P Ι S T O L A Ε ............................................................1 0 0 6

Α΄. - ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ Σελ. 364.......................................1006
Εν ειδει επιστολης............................................................................1006
Προς  τον  δουλον  του  θεου  κυριον  Γεωργιον  τον  πανευφημον 
επαρχον Αφρικης. ............................................................................1006
ΣΧΟΛΙΑ.............................................................................................. 1021
Β΄. Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον, περι αγαπης. . 1022
 ΣΧΟΛΙΑ. ........................................................................................... 1030
Γ΄. - Του αυτου προς τον αυτον. ....................................................1030
(413) Δ΄. - Του αυτου προς τον αυτον, περι της κατα Θεον λυπης.
.............................................................................................................. 1032
Ε΄. - Του αυτου προς Κωνσταντινον..............................................1036
στ΄.  -  Του  αυτου  προς  τον  αγιωτατον  και  μακαριωτατον 
αρχιεπισκοπον Ιωαννην, περι του , Οτι ασωματος εστιν η ψυχη. 
.............................................................................................................. 1038



Ζ΄.  -  Του αυτου προς Ιωαννην πρεσβυτερον,  περι  του και μετα 
θανατον εχειν  την ψυχην την νοεραν ενεργειαν,  και  μηδεμιας 
εξιστασθαι φυσικης δυναμεως. ....................................................1043
Η΄. - Του αυτου προς τον αυτον.....................................................1046
Θ΄. -  Του αυτου προς Θαλλασιον πρεσβυτερον και ηγουμενον.  
.............................................................................................................. 1049
Ι΄- Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον. ...........................1051
ΙΑ΄. - Του αυτου προς ηγουμενην, περι ασκητριας εξελθουσης της 
μονης, και μετανοησασης...............................................................1053
(460) ΙΒ΄.  -  Του αυτου, προς Ιωαννην κουβικουλαριον, Περι των 
ορθων της Εκκλησιας του Θεου δογματων· και κατα Σευηρου του 
αιρετικου............................................................................................. 1056
Εκθεσις ορθης ομολογιας. .............................................................1061
(569) Περι διαφορας· και πως ευσεβως δει δυο φυσεις ομολογειν 
επι Χριστου μετα την ενωσιν.........................................................1062
Ετερως περι των αυτων. .................................................................1063
Οτι αριθμος ουτε διαιρει, ουτε διαιρειται· ουτε διαιρεσιν εισαγει 
κατα τον ιδιον λογον το συνολον οις επιλεγεται.......................1064
Πως  ευσεβως  προς  δηλωσιν  της  διαφορας  ο  αριθμος 
παραλαμβανεται..............................................................................1066
Πως  χρη  νοειν  την  κειμενην  ρησιν  εις  την  προς  Σουκενσον 
επιστολην  του  αγιου  Κυριλλου·  και  οτι  ου  μαχεται  η,  Εν  δυο 
φωνη, τοις λεγουσι μιαν του Λογου φυσιν σεσαρκωμενην· ει μη 
κατα Νεστοριω δοκουν ασεβως λαμβανομενη..........................1069
Οτι πραγματων ηγουν ουσιων επι  Χριστου η διαφορα,  αλλ’  ου 
ποιοτητων· και οτι πασα διαφορα, εξ αναγκης εαυτη συνεισαγει 
την ων ειναι λεγεται παντως ποσοτητα· η δε ποσοτης, τον εαυτης 
σημαντικον αριθμον,  καν τε  συνεχης  εστιν  η  ποσοτης,  καν τε 
διηρημενη........................................................................................... 1071
Οτι ασεβες εστι το λεγειν μιαν συνθετον φυσιν τον Χριστον, και 
τη αληθεια μαχομενον....................................................................1073
Περι υποστασεως συνθετου. .........................................................1074
Επιλυσις  συντομος  της  Σευηρου  αποριας  κατα  της,  Εν  δυο, 
φωνης.................................................................................................. 1075



Εκθεσις συντομος της εκδοχης των ορθως επι Χριστου κατα την 
καθολικην Εκκλησιαν ομολογουμενων της πιστεως φωνων. 1079
ΙΓ΄. - Του αυτου προς Πετρον ιλλουστριον λογος επιτομος κατα 
των Σευηρου δογματων. .................................................................1085
Περι αριθμου φυσικωτερα διαληψις. ...........................................1086
Περι  διαφορας,  και  ποσοτητος  ακριβεστερον,  και  της  αυτων 
ευσεβους ομολογιας. .......................................................................1087
Οτι βλασφημον το λεγειν τον Χριστον μιαν απλως φυσιν......1088
Περι συνθετου φυσεως ακριβεστερον, και του κατ’αυτην λογου· 
και ως ασεβουσιν οι λεγοντες τον Χριστον μιαν συνθετον φυσιν.
.............................................................................................................. 1089
Οτι ο λεγων Θεον και ανθρωπον τον Χριστον μετα την ενωσιν, 
συνομολογει  τοις  ονομασι  τας  φυσεις  εξ  αναγκης  μετα  την 
ενωσιν, ορθως πιστευειν προηρημενος.......................................1093
Περι  της  Εν  δυο  φωνης·  και  περι  της  μιας  του  Λογου  φυσεως 
σεσαρκωμενης  ευσεβης  ομολογια  κατα  τους  Πατερας·  και 
αρνησις της μιας συνθετου φυσεως.............................................1093
Περι υποστασεως συνθετου φυσικωτερα διαληψις· και αποδειξις 
ακριβης  του  μη  τοις  αυτοις  περιπιπτειν  ατοπημασι,  τους 
ομολογουντας μιαν συνθετον υποστασιν τον Χριστον, τοις μιαν 
αυτον λεγουσι συνθετον φυσιν.....................................................1094
Οτι κατα προσληψιν η προς την σαρκα μονη του Λογου γεγονε 
ενωσις,  ως  προοντος,  και  προς  ενωσιν  σαρκος  κενωθηναι 
θελησαντος. ...................................................................................... 1096
ΙΔ΄. - Του αυτου, προς τον αυτον, επιστολη δογματικη............1098
ΣΧΟΛΙΟΝ........................................................................................... 1103
ΙΕ΄.  -  Του  αυτου,  περι  κοινου  και  ιδιου,  τουτεστιν  ουσιας  και 
υποστασεως,  προς  Κοσμαν  τον  θεοφιλεστατον  διακονον 
Αλεξανδρειας. ..................................................................................1104
Κατασκευη φυσικωτερα, παριστωσα ως ουδεν των οντων· ετερω 
ταυτον εστι κατ’ ουσιαν και υποστασιν· αλλα τα μεν κατ’ ουσιαν 
ταυτα  ταις  υποστασεσιν  ετερα·  τα  δε  ταυτα  καθ’  υποστασιν, 
παντως κατ’ ουσιαν ετερα. ............................................................1106



Οτι ο Χριστος ταις μεν κατ’ ουσιαν των οικειων μερων προς τα 
ακρα  κοινοτησιν  ενουμενος,  την  προς  αλληλα  των  μερων 
σωζομενην ειχε διαφοραν·  ταις δε των μερων ιδιοτησι,  το καθ’ 
υποστασιν διεδεικνυ ταυτον ως ολου, κοινον αμφοτερων. ... .1109
Οτι τα μεν καθ’ υποστασιν κοινα των μερων, το ολον ηγουν τον 
Χριστον  ηφοριζε  των  ακρων·  τα  δε  κατ’  ουσιαν  προς  τα  ακρα 
κοινα  των μερων,  ως  ολον  συνηπτε  τοις  ακροις  ουσιωδως  τον 
Χριστον. ............................................................................................. 1111
Οτι  Θεος  υπαρχων τελειος  ο  Χριστος,  και  ανθρωπος τελειος  ο 
αυτος, των απερ ην, ειχε το κοινον και το ιδιον, οις προς εαυτον 
εποιειτο την των ακρων ενωσιν και διακρισιν· τη μεν προς εαυτον 
ενωσει των ακρων, εν εαυτω σωζομενας τας εξ ων συνετεθη δυο 
φυσεις πιστουμενος· τη δε προς εαυτον διακρισει των ακρων, το 
μοναδικον της οικειας παριστας υποστασεως. .........................1112
Περι διαφορας διαληψις συντομος, δι’ ης δεικνυται το κατ’ ουσιαν 
ποσον των ηνωμενων σωζομενον.................................................1113
Κατασκευη  πλατυτερα  τε  και  φυσικωτερα  περι  διαφορας  και 
ποσοτητος, και του δηλουντος αυτας αριθμου...........................1113
Οτι  ο  μη  ταυτον  φυσιν  λεγων  και  υποστασιν,  ευσεβως  επι 
Χριστου  λεγει  την  ενωσιν  και  την  διαφοραν·  την  μεν  καθ’ 
υποστασιν ειναι πιστευων, την δε κατα φυσιν...........................1116
Οτι Σευηρος, ταυτον ειναι λεγων φυσιν και υποστασιν, συγχυσιν 
ποιει την ενωσιν, και διαιρεσιν την διαφοραν· καθ’ ην δεικνυται, 
τον τε της Τριαδος εις τετραδα προσωπων διαστελλων τον λογον· 
και το της μοναδος εις θεοτητων διαδα τεμνων μυστηριον·  και 
πασης τον Χριστον βλασφημως εκβαλλων ουσιωδους υπαρξεως.
.............................................................................................................. 1117
Εκθεσις συντομος μετα της ορθης συνηγοριας της αληθους των 
Πατερων ομολογιας.........................................................................1119
ΣΧΟΛΙΑ. ............................................................................................ 1121
Ιστ΄. Του αυτου, προς τον αυτον. ..................................................1122
Του  αυτου προς  Ιουλιανον  Σχολαστικον Αλεξανδρεα,  περι  του 
κατα την σαρκωσιν του Κυριου εκκλησιαστικου δογματος.. . .1124



ΙΗ΄- Του αυτου, εκ προσωπου Γεωργιου του πανευφημου επαρχου 
Αφρικης, προς ασκητριας αποστασας της καθολικης Εκκλησιας 
εν Αλεξανδρεια. ...............................................................................1126
ΙΘ΄-  Του  αυτου  προς  Πυρρον  τον  οσιωτατον  πρεσβυτερον  και 
ηγουμενον. ........................................................................................ 1129
Κ΄- Του αυτου προς Μαρινον μοναζοντα. ..................................1133
ΚΑ΄- Του αυτου προς αγιωτατον επισκοπον Κυδωνιας. ..........1136
ΚΒ΄- Του αυτου προς Αυξεντιον. ..................................................1137
ΚΓ΄- Του αυτου προς Στεφανον πρεσβυτερον. ..........................1138
ΚΔ΄. -Του αυτου προς Κωνσταντινον σακελλαριον. ................1138
ΚΕ΄- Του αυτου προς Κονωνα πρεσβυτερον και ηγουμενον....1141
Κστ΄.  (616)  -  Του  αυτου  προς  Θαλασσιον  πρεσβυτερον 
ερωτησαντα, πως ενιοι των εν τοις εθνεσι βασιλεων, υπερ οργης 
θεηλατου  επικειμενης  τω υπηκοω  πληθει  κατεθυον  τεκνα  και 
πρεσγενεις,  και  επαυετο  η  οργη,  καθως  πολλοις  των  αρχαιων 
ιστορηται............................................................................................ 1142
ΚΖ΄- Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον. .......................1143
ΚΗ΄- Του αυτου προς Κυρισικιον επισκοπον. ............................1145
ΚΘ΄- Του αυτου προς τον αυτον. ..................................................1145
Λ΄- Του αυτου προς Ιωαννην επισκοπον. ...................................1146
ΛΑ΄- Του αυτου προς τον αυτον. ..................................................1147
ΛΒ΄- Του αυτου προς αββαν Πολυχρονιον. ................................1148
ΛΓ΄- Του αυτου προς τον αυτον. ...................................................1148
ΛΔ΄- Του αυτου προς τον αυτον. ...................................................1149
ΛΕ΄- Του αυτου προς τον αυτον. ...................................................1149
Λστ΄- Του αυτου προς τον αυτον. .................................................1150
ΛΖ΄- Του αυτου προς τον αυτον. ...................................................1150
ΛΗ΄- Του αυτου προς τον αυτον....................................................1151
ΛΘ΄- Του αυτου προς τον αυτον. ..................................................1151

M A X Ι M Ι  Ε P Ι S T O L A Ε  A L Ι Q U O T ..............................................................................1 1 5 2

Μ΄.-  Του  αυτου  προς  τον  αυτον  Θαλασσιον  πρεσβυτερον  και 
ηγουμενον.......................................................................................... 1152
ΜΑ΄ - Του αυτου προς τον αυτον. .................................................1152
ΜΒ΄- Του αυτου προς τον αυτον. ..................................................1153
ΜΓ΄- Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον. .......................1154



ΜΔ΄. - Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον περι θετικης.1156
ΜΕ΄. - Του αυτου προς τον αυτον. ................................................1159

D Ε  S A N C T A  T R Ι N Ι T A T Ε  D Ι A L O G Ι  T R Ε S  Σ ε λ .  ( 6 5 2 ) ..............................1 1 6 1

Τω  θεοφιλεστατω  και  εις  ακρον  παιδειας  εληλακοτι,  κυριω 
Μαξιμω τω Μαργουνιω επισκοπω Κυθηρων,  Δαβιδ ο Εσχελιος, 
ευδαιμονως διαζην. .........................................................................1161
 Εν Αυγουστη Ουινδελικων Μουνιχιωνος εβδομη φθινοντος, ετει 
απο της Ενσαρκωσεως του Λογου αφηθ΄. ..................................1162
Μαξιμος  ο  Μαργουνιος,  ταπεινος  Κυθηρων επισκοπος,  Δαυιδη 
τω Εσχελιω, σοφωτατω ανδρι, ευ πραττειν. ...............................1162
Ο αυτος Μαξιμος Μαργουνιος,  τοις περι την ιεραν φιλοσοφιαν 
εσχολακοσι, χαριτος θειας επιδοσιν. ...........................................1163

Τ Ο Υ  Α Γ Ι Ο Υ  Μ Α Ξ Ι Μ Ο Υ  Μ Υ Σ Τ Α Γ Ω Γ Ι Α ,  Σ ε λ .  6 5 7 .......................................1 1 6 4

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.....................................................................................1164
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ . Α΄. ............................................................................1167
Πως  τε  και  ποιω  τροπω  εικων  εστι  και  τυπος  Θεου  η  αγια 
Εκκλησια. .......................................................................................... 1168
ΚΕΦΑΛ. Β΄. ........................................................................................ 1169
Περι  του,  πως,  και  τινα τροπον εικων εστι  του εξ  ορατων και 
αορατων ουσιων υφεστωτος κοσμου η αγια του Θεου Εκκλησια. 
.............................................................................................................. 1170
(672) ΚΕΦΑΛ. Γ΄. ...............................................................................1171
Οτι και μονου του αισθητου κοσμου εστιν εικων, η αγια του Θεου 
Εκκλησια. .......................................................................................... 1171
ΚΕΦΑΛ. Δ΄. ........................................................................................ 1171
Πως τε και ποιω τροπω συμβολικως εικονιζει  τον ανθρωπον η 
αγια  του  Θεου  Εκκλησια·  και  αυτη  ως  ανθρωπος  υπ’  αυτου 
εικονιζεται. ........................................................................................ 1171
ΚΕΦΑΛ. Ε΄. Πως και ποιω τροπω παλιν της ψυχης καθ’ εαυτην 
νοουμενης, εικων τε και τυπος η αγια του Θεου Εκκλησια.....1172
ΚΕΦΑΛ. Στ΄. ...................................................................................... 1177
Πως και ποιω τροπω ανθρωπος λεγεται και η αγια Γραφη. . .1177
ΚΕΦΑΛ. Ζ΄.......................................................................................... 1178
Πως  ο  κοσμος  ανθρωπος  λεγεται·  και  ποιω  τροπω  και  ο 
ανθρωπος, κοσμος. ..........................................................................1178



ΚΕΦΑΛ. Η΄. ....................................................................................... 1180
Τινων εισι συμβολα, η τε πρωτη της αγιας συναξεως εισοδος, και 
τα μετ’ αυτην τελουμενα. ..............................................................1180
ΚΕΦΑΛ. Θ΄. ....................................................................................... 1180
Τινος  εχει  δηλωσιν  και  η  του  λαου  εις  την  αγιαν  του  Θεου 
Εκκλησιαν εισοδος...........................................................................1180
ΚΕΦΑΛ. Ι΄. ......................................................................................... 1181
Τινων εισι συμβολον τα θεια αναγνωσματα. ............................1181
ΚΕΦΑΛ. ΙΑ΄. ...................................................................................... 1181
Τινος εστι συμβολον τα θεια ασματα. .........................................1181
ΚΕΦΑΛ. ΙΒ΄. ....................................................................................... 1181
Τι σημαινουσιν αι της ειρηνης προσφωνησεις. .........................1182
ΚΕΦΑΛ. ΙΓ΄. ....................................................................................... 1182
Τινος ιδικως επι του καθ’ εκαστον συμβολον εστιν η αναγνωσις 
του αγιου Ευαγγελιου, και τα μετ’ αυτην μυστικα....................1182
ΚΕΦΑΛ. ΙΔ΄. ....................................................................................... 1183
Τινος εστι  συμβολον και το γενικως σημαινομενον,  η θεια του 
αγιου Ευαγγελιου αναγνωσις........................................................1183
ΚΕΦΑΛ. ΙΕ΄. ....................................................................................... 1183
Τινος συμβολον εστι η κλεισις των θυρων της αγιας εκκλησιας, η 
μετα το αγιον Ευαγγελιον γιγνομενη..........................................1183
ΚΕΦΑΛ΄. Ιστ΄. .................................................................................... 1184
Τι σημαινει η των αγιων και μυστηριων εισοδος. .....................1184
ΚΕΦΑΛ. ΙΖ΄. ....................................................................................... 1184
Τινος εστι συμβολον ο θειος ασπασμος.......................................1184
ΚΕΦΑΛ. ΙΗ΄. ...................................................................................... 1184
Τι σημαινει το θειον της πιστεως Συμβολον...............................1184
ΚΕΦΑΛ. ΙΘ΄. ...................................................................................... 1184
Τι σημαινει η του Τρισαγιου δοξολογια. .....................................1184
ΚΕΦΑΛ. Κ΄. ........................................................................................ 1185
Τινος εστι συμβολον η αγια προσευχη του, "Πατερ ημων ο εν τοις 
ουρανοις." .......................................................................................... 1185
ΚΕΦΑΛ. ΚΑ΄. ..................................................................................... 1185



Τι σημαινει το τελος της μυστικης ιερουργιας των εκφωνουμενων 
υμνων· τουτεστιν, " Εις Αγιος, εις Κυριος, " και τα εξης. .........1185
ΚΕΦΑΛ. ΚΒ΄. .....................................................................................1186
Πως, και τινι τροπω και η της ψυχης καθ’ εαυτην νοουμενης επι 
του  καθ’  εκαστον  ιδικως  εκθεωτικη  και  τελειοποιος  δια  των 
ειρημενων θεωρειται καταστασις. ...............................................1186
ΚΕΦΑΛ. ΚΓ΄. .....................................................................................1186
Οτι συμβολον των κατα ψυχην αρετων εστιν η πρωτη εισοδος της 
αγιας συναξεως................................................................................1186
ΚΕΦΑΛ. ΚΔ΄. ..................................................................................... 1188
Τινων εστιν ενεργητικη τε και αποτελιστικη μυστηριων, δια των 
τελουμενων κατα την αγιαν συναξιν θεσμων εν τοις πιστοις και 
πιστως  συναγομενοις,  η  παραμενουσα  του  αγιου  Πνευματος 
χαρις. .................................................................................................. 1189

 Α Β Β Α  Μ Α Ξ Ι Μ Ο Υ ...............................................................................................................1 1 9 7
 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α  Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  Σ ε λ . . . 7 2 2 ....................................................................1 1 9 7

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ,......................................................................1197
Πως χρη αναγινωσκειν, η αναγινωσκοντι προσεχειν. ............1197
ΛΟΓΟΣ Α΄. ......................................................................................... 1198
Περι βιου αρετης και κακιας. ........................................................1198
ΛΟΓΟΣ Β΄. (732)................................................................................. 1202
Περι φρονησεως και βουλης. .........................................................1202
ΛΟΓΟΣ Γ΄. ......................................................................................... 1204
Περι αγνειας και σωφροσυνης.......................................................1204
ΛΟΓΟΣ Δ΄. ......................................................................................... 1209
Περι ανδρειας και ισχυος. ..............................................................1209
ΛΟΓΟΣ Ε. .......................................................................................... 1212
Περι δικαιοσυνης. ............................................................................1212
ΛΟΓΟΣ Στ΄ . ...................................................................................... 1215
Περι φιλων και φιλαδελφιας. ........................................................1215
ΛΟΓΟΣ Ζ΄. ......................................................................................... 1220
Περι ελεημοσυνης............................................................................1220
ΛΟΓΟΣ Η΄. ........................................................................................ 1224
Περι ευεργεσιας και χαριτος. ........................................................1224
ΛΟΓΟΣ Θ΄. ........................................................................................ 1226



Περι αρχης και εξουσιας. ...............................................................1226
ΛΟΓΟΣ Ι΄. .......................................................................................... 1230
Περι ψογου και διαβολης. ..............................................................1230
ΛΟΓΟΣ ΙΑ΄. ....................................................................................... 1233
Περι κολακειας. ................................................................................ 1233
ΛΟΓΟΣ ΙΒ΄. ........................................................................................ 1236
Περι πλουτου, και πενιας, και φιλαργυριας...............................1236
ΛΟΓΟΣ ΙΓ΄. ........................................................................................ 1242
Περι αυταρκειας. .............................................................................. 1242
ΛΟΓΟΣ ΙΔ΄. ........................................................................................ 1244
Περι προσευχης. ............................................................................... 1244
ΛΟΓΟΣ ΙΕ΄. ........................................................................................ 1247
Περι διδαχης και λογων..................................................................1247
ΛΟΓΟΣ ΙΣΤ΄. ..................................................................................... 1248
Περι νουθεσιας.................................................................................. 1248
ΛΟΓΟΣ ΙΖ΄.......................................................................................... 1250
Περι παιδεις και φιλοσοφιας. ........................................................1250
(829) ΛΟΓΟΣ ΙΗ΄...............................................................................1256
Περι ευτυχιας και δυστυχιας. ........................................................1256
ΛΟΓΟΣ ΙΘ΄. ....................................................................................... 1260
Περι οργης και θυμου. ....................................................................1260
ΛΟΓΟΣ Κ΄. ......................................................................................... 1263
Περι σιωπης και απορρητων. ........................................................1263
ΛΟΓΟΣ ΚΑ΄. ...................................................................................... 1266
Περι πολυπραγματοσυνης και ησυχιας. .....................................1266
ΛΟΓΟΣ ΚΒ΄........................................................................................ 1268
Περι πλεονεξιας. ..............................................................................1268
ΛΟΓΟΣ ΚΓ΄. ......................................................................................1270
Περι τιμης γονεων και φιλοτεκνιας..............................................1271
ΛΟΓΟΣ ΚΔ΄........................................................................................ 1273
Περι φοβου. ....................................................................................... 1273
ΛΟΓΟΣ ΚΕ΄. ...................................................................................... 1274
Περι των ταχεως μεταβαλλομενων, και περι μετανοιας. .......1274
ΛΟΓΟΣ κστ΄. ..................................................................................... 1275



Περι αμαρτιας και εξαγορευσεως. ...............................................1275
 ΛΟΓΟΣ ΚΖ΄. ..................................................................................... 1278
Περι ακρασιας και γαστριμαργιας. ..............................................1278
ΛΟΓΟΣ ΚΗ΄. .....................................................................................1281
Περι λυπης και αθυμιας. ................................................................1281
ΛΟΓΟΣ ΚΘ΄. ...................................................................................... 1282
Περι υπνου. ....................................................................................... 1282
ΛΟΓΟΣ Λ΄. ......................................................................................... 1284
Περι μεθης. .......................................................................................1284
ΛΟΓΟΣ ΛΑ΄. ...................................................................................... 1286
Περι παρρησιας και του ελεγχου..................................................1286
ΛΟΓΟΣ ΛΒ΄. ...................................................................................... 1287
Περι φιλοπονιας. .............................................................................1287
ΛΟΓΟΣ ΛΓ΄. ......................................................................................1289
Περι ορκου. ........................................................................................ 1289
ΛΟΓΟΣ ΛΔ΄. ...................................................................................... 1290
Περι κενοδοξιας·...............................................................................1290
 ΛΟΓΟΣ ΛΕ΄. ..................................................................................... 1291
Περι αληθειας και ψευδους. ..........................................................1291
ΛΟΓΟΣ ΛΣΤ΄. ...................................................................................1293
Περι θανατου. ................................................................................... 1293
ΛΟΓΟΣ ΛΖ΄. ...................................................................................... 1295
Περι ειρηνης και πολεμου. .............................................................1295
ΛΟΓΟΣ ΛΗ΄....................................................................................... 1296
Περι ελπιδος......................................................................................1296
ΛΟΓΟΣ ΛΘ΄. .....................................................................................1298
Περι γυναικων. ................................................................................. 1298
ΛΟΓΟΣ Μ΄. ........................................................................................ 1299
Περι αντιλογιας και θρασυτητος και εριδος. .............................1299
ΛΟΓΟΣ ΜΑ΄. ..................................................................................... 1301
Περι γηρως και νεοτητος. ...............................................................1301
ΛΟΓΟΣ ΜΒ΄. .....................................................................................1303
Περι υπομονης και μακροθυμιας. ................................................1303
ΛΟΓΟΣ ΜΓ΄. ...................................................................................... 1305



Περι επαινου. .................................................................................... 1305
ΛΟΓΟΣ ΜΔ΄. ..................................................................................... 1306
Περι καλλους. ................................................................................... 1306
ΛΟΓΟΣ ΜΕ΄. .....................................................................................1308
Περι μελλουσης κρισεως. ...............................................................1308
ΛΟΓΟΣ ΜΣΤ΄. ................................................................................... 1310
Περι δοξης. ........................................................................................ 1310
ΛΟΓΟΣ ΜΖ΄. ..................................................................................... 1313
Περι γλωσσαλγιας. .........................................................................1313
ΛΟΓΟΣ ΜΗ΄. ..................................................................................... 1315
Περι προνοιας.................................................................................... 1315
ΛΟΓΟΣ ΜΘ΄. ..................................................................................... 1316
Περι ταπεινοφροσυνης. ..................................................................1316
ΛΟΓΟΣ Ν΄. ........................................................................................ 1317
Περι ιατρων. ...................................................................................... 1317
ΛΟΓΟΣ ΝΑ΄. .....................................................................................1319
Περι πιστεως. .................................................................................... 1319
ΛΟΓΟΣ ΝΒ΄. ...................................................................................... 1320
Περι μνημης....................................................................................... 1320
ΛΟΓΟΣ Ν Γ΄. ..................................................................................... 1321
Περι ψυχης. ....................................................................................... 1321
ΛΟΓΟΣ ΝΔ΄. ...................................................................................... 1323
Περι φθονου. ..................................................................................... 1323
ΛΟΓΟΣ ΝΕ΄. ...................................................................................... 1326
Περι εκουσιου και ακουσιου...........................................................1326
ΛΟΓΟΣ ΝΣΤ΄. ...................................................................................1328
Περι του " Γνωθι σαυτον." ..............................................................1328
ΛΟΓΟΣ ΝΖ΄. ...................................................................................... 1330
Περι χρηστοτητος. ...........................................................................1330
ΛΟΓΟΣ ΝΗ΄. ..................................................................................... 1332
Περι νομου......................................................................................... 1332
ΛΟΓΟΣ ΝΘ΄. ..................................................................................... 1334
Περι λογικου και λογισμου.............................................................1334
ΛΟΓΟΣ Ξ΄. ......................................................................................... 1335



Περι  αφροσυνης,  αφρονος  και  ανοητου,  και  απαιδευτου  και 
μωρου.................................................................................................. 1335
ΛΟΓΟΣ ΞΑ΄. ...................................................................................... 1337
Περι ασωτιας.....................................................................................1337
ΛΟΓΟΣ Ξ Β΄. .....................................................................................1339
Περι συνηθειας και εθους. .............................................................1339
ΛΟΓΟΣ Ξ Γ΄. ...................................................................................... 1341
Περι ευγενειας και δυσγενειας. ....................................................1341
ΛΟΓΟΣ ΞΔ΄. ...................................................................................... 1343
Περι γελωτος..................................................................................... 1343
ΛΟΓΟΣ ΞΕ΄. ......................................................................................1344
Περι ενυπνιων. .................................................................................1345
ΛΟΓΟΣ ΞΣΤ΄. .................................................................................... 1346
Περι ακακιας και μνησικακιας. ....................................................1346
ΛΟΓΟΣ ΞΖ΄. ...................................................................................... 1348
Περι βιου ανωμαλιας. .....................................................................1348
ΛΟΓΟΣ ΞΗ΄. ...................................................................................... 1350
Περι του, οτι δει τιμαν αρετην και κολαζειν κακιαν. ...............1350
ΛΟΓΟΣ ΞΘ΄........................................................................................ 1351
Περι φιλαυτιας. ................................................................................1351
ΛΟΓΟΣ Ο΄. ........................................................................................ 1353
Περι του, οτι ευκολος η κακια, και δυσποριστος αρετη............1353
ΛΟΓΟΣ ΟΑ΄. .....................................................................................1354
Περι του, οτι ουκ αει το πλειστον αριστον. ................................1354

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  Τ Ω Ν  Λ Α Τ Ι Ν Ω Ν ,  Σ ε λ .  1 0 1 8 .....................1 3 5 5

Συγγραφεισα  και  αποσταλεισα  παρα  Γρηγοριου  Παπα  Ρωμης, 
προς  Γερμανον  τον  αγιωτατον  πατριαρχην 
Κωνσταντινουπολεως.....................................................................1356

Μ Α Ξ Ι Μ Ο Υ  Π Ε Ρ Ι  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν  Α Π Ο Ρ Ι Ω Ν  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  ..........................1 3 5 9
Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ  Κ Α Ι  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ .................................................................................1 3 5 9
Π Ρ Ο Σ  Θ Ω Μ Α Ν  Τ Ο Ν  Η Γ Ι Α Σ Μ Ε Ν Ο Ν .  Σ ε λ .  1 0 3 2 . .........................................1 3 5 9

Του  αγιου  Γρηγοριου  του  Θεολογου,  εκ  του  περι  Υιου  πρωτου 
λογου εις το·  "Δια τουτο μονας υπ’ αρχης εις δυαδα κινηθεισα 
μεχρι Τριαδος εστη." Και παλιν του αυτου εκ του δευτερου (1036) 
Ειρηνικου  εις  το·  "Μοναδος  μεν  κινηθεισης,  δια  το  πλουσιον, 



δυαδος δε υπερβαθεισης· υπερ γαρ την υλην και το ειδος, εξ ων 
τα σωματα, Τριαδος δε ορισθεισης, δια το τελειον."..................1360
Του αυτου εκ του αυτου πρωτου λογου εις το· " Ενι δε κεφαλαιω, 
τα  μεν  υψηλοτερα προσαγε τη  θεοτητι  και  τη  κρειττονι  φυσει 
(1037) παθων και σωματος,  τα δε ταπεινοτερα τω συνθετω και 
δια  σε  κενωθεντι  και  σαρκωθεντι,  ουδεν  δε  χειρον  ειπειν  και 
ανθρωπισθεντι. " .............................................................................1361
Του  αυτου  εκ  του  αυτου  λογου  εις  το·  "  Ουτος  γαρ  ο  νυν  σοι 
καταφρονουμενος ην οτε και υπερ σε ην·  ο  νυν ανθρωπος και 
ασυνθετος  ην·  (1040)  ο  μεν  ην,  διεμεινεν,  ο  δε  ουκ  ην, 
προσελαβεν· εν αρχη ην αναιτιως (τις γαρ αιτια Θεου;)· αλλα και 
υστερον γεγονε δι’ αιτιαν· η δε ην το σε σωθηναι τον υβριστην, ος 
δια  τουτο  περιφρονεις  θεοτητα  οτι  την  σην  παχυτητα 
κατεδεξατο,  δια  μεσου  νους  ομιλησας  σαρκι  και  γενομενος 
ανθρωπος ο κατω Θεος, επειδη συνακεκραθη Θεω και γεγονεν 
εις,  του  κρειττονος  εκνικησαντος,  ινα  γενωμαι  τοσουτον  Θεος 
οσον εκεινος ανθρωπος. " ..............................................................1362
Εις την προς Γαιον τον θεραπευτην επιστολην του Διονυσιου του 
Αρεοπαγιτου, επισκοπου Αθηνων· " Πως, φης, Ιησους, ο παντων 
επεκεινα, πασιν ανθρωποις εστιν ουσιωδως συντεταγμενος; Ουδε 
γαρ  ως  αιτιος  ανθρωπων  ενθαδε  λεγεται  ανθρωπος,  αλλ’  ως 
αυτος κατ’ ουσιαν ολην αληθωςανθρωπος ων." .......................1366
ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ. (1061) ...................................................................1374
Προς  Ιωαννην  αρχιεπισκοπον  Κυζικου  Μαξιμος  εν  Κυριω 
χαιρειν. ............................................................................................... 1374
Εκ του περι φιλοπτωχιας λογου, εις το, "Φειδομαι ως συνεργου, 
και ουκ εχω πως φυγω την επαναστασιν,  η πως μη απο Θεου 
πεσω  βαρηθεις  ταις  πεδαις  κατασπωσαις  η  κατεχουσαις  εις 
εδαφος." ............................................................................................. 1376
Εκ του αυτου λογου, εις το, "Τις η περι εμε σοφια, και τι το μεγα 
τουτο  μυστηριον;  η  βουλεται  μοιραν  ημας  οντας  Θεου,  και 
ανωθεν  ρευσαντας,  ινα  μη  δια  την  αξιαν  επαιρομενοι  και 
μετεωριζομενοι  καταφρονωμεν  του  Κτισαντος,  εν  τη  προς  το 
σωμα  παλη  και  μαχη  προς  αυτον  αει  βλεπειν,  και  την 



συνεζευγμενην ασθενειαν παιδαγωγιαν ειναι του αξιωματος;  "
.............................................................................................................. 1377
Εκ του αυτου λογου, εις το, " Εως αν και παρ’ εαυτης η υλη φερη 
το ατακτον ωσπερ εν ρευματι." ....................................................1395
Του αυτου εκ του εις τον αγιον Αθανασιον λογου, εις το, "Ου γαρ 
εχει τι υψηλοτερον η ολως εξει." ..................................................1397
Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ωτινι μεν ουν εξεγενετο δια λογου 
και  θεωριας  διασχοντι  την  υλην  και  το  σαρκικον  τουτο,  ειτε 
νεφος χρη λεγειν,  ειτε  προκαλυμμα, Θεω συγγενεσθαι,  και  τω 
ακραιφνεστατω φωτι  κραθηναι,  καθ’  οσον εφικτον ανθρωπινη 
φυσει  μακαριος ουτος της εντευθεν αναβασεως και  της εκεισε 
θεωσεως,  ην το γνησιως φιλοσοφησαι χαριζεσθαι,  και  το υπερ 
την  υλικην  δυαδα  γενεσθαι  δια  την  εν  Τριαδι  νοουμενην 
ενοτητα." ............................................................................................ 1397
Πως εστι νεφος και προκαλυμμα η σαρξ....................................1400
Πως ηδονη γινεται............................................................................1400
Πως και ποσαι κινησεις εισι ψυχης. .............................................1401
(1117) Θεωρια της δια της θαλασσης διαβασεως δια Μωσεως. 1403
Θεωρια της εις το ορος αναβασεως του Μωσεως. ....................1404
Θεωρια της Ιησου ηγεμονιας,  και της διαβασεως του Ιορδανου, 
και της δευτερας δι’ αυτου περιτομης τοις εκ πετρας ξιφεσιν.1404
Θεωρια της Ιεριχους και των επτα περιοδων, και της κιβωτου και 
των σαλπιγγων και του αναθεματος. .........................................1405
Θεωρια Τυρου και του αυτης βασιλεως, και της αλωσεως αυτης. 
.............................................................................................................. 1405
(1121) Θεωρια εις το, "Οι ουρανοι διηγουνται δοξαν Θεου." . . .1405
Θεωρια εις το, " Ο πατηρ μου και η μητηρ μου εγκατελιπον με. " 
.............................................................................................................. 1406
Θεωρια εις την οπτασιαν Ηλιου την εν τω σπηλαιω Χωρηβ.. .1406
Θεωρια εις τον Ελισσαιον, τον αυτου μαθητην. ........................1407
Θεωρια εις την Ανναν και τον Σαμουηλ. ....................................1407
Θεωρια εις τον αφοριζοντα την ακαθαρτον οικιαν. .................1408
Θεωρια εις τον αγιον Ηλιαν, και εις την Σαραφθιαν χηραν.. .1408
Θεωρια εις την μεταμορφωσιν του Κυριου.................................1409



Θεωρια του τε φυσικου και του γραπτου νομου, και της αυτων 
κατ’ επαλλαγην εις αλληλους συνδρομης..................................1410
Περι των πεντε τροπων της φυσικης θεωριας συντομος εξηγησις. 
.............................................................................................................. 1412
Θεωρια εις τον Μελχισεδεκ. ..........................................................1415
Εξηγησις  εις  τον  Κυριον,  περι  των  λεγομενων  εις  τον 
Μελχισεδεκ. ...................................................................................... 1418
Θεωρια αλλη εις τον Μελχισεδεκ. ................................................1418
Θεωρια εις το μητε αρχην ημερων εχειν, μητε τελος ζωης. ....1418
Θεωρια εις το, " Μενει ιερευς εις τον αιωνα. " ...........................1419
Θεωρια εις τον Αβρααμ. .................................................................1420
Θεωρια εις τον Μωυσην. ................................................................1420
Αλλη θεωρια εις τον αυτον συντομος. ........................................1421
Θεωρια περι του, Πως τους προ νομου και μετα νομον αγιους τις 
μιμησασθαι  δυναται,  και  τις  η  του  φυσικου  νομου  και  του 
γραπτου κατα την εις αλληλους μεταχωρησιν ταυτοτης. ......1422
Οτι και οι κατα νομον αγιοι πνευματικως τον νομον εκδεχομενοι 
την δι’ αυτου μηνυομενην χαριν προεβλεπον............................1423
Οτι και υπερ τον γραπτον και υπερ τον φυσικον νομον γινεται ο 
τω Χριστω γνησιως δια των αρετων κατα διαθεσιν ακολουθων.
.............................................................................................................. 1423
(1153)  Θεωρια  του  τροπου  καθ’  ον  υπερ  τον  φυσικον  και  τον 
γραπτον  νομον  γινεται  ο  δια  παντων  τω  θεω  γενομενος 
ευπειθης............................................................................................. 1423
Θεωρια εις  το περι  του εμπεσοντος εις  τους ληστας ρητον του 
Ευαγγελιου. ......................................................................................1424
Θεωρια του τροπου καθ’ ον γεγονεν του Αδαμ παραβασις. . .1425
Οτι εκ της αστατου περιφορας της παρουσης ζωης αλλην ειναι 
την αληθη και θειαν και ωσαυτως εχουσαν ζωην επαιδευθησαν 
οι αγιοι................................................................................................ 1426
Οτι  μη  καθ’  ημας  η  την  φυσικην  θεωριαν,  η  την  γραφικην 
μυσταγωγιαν εποιουν οι αγιοι. .....................................................1427
Θεωρια εις την Μεταμορφωσιν πλατυτερα. ..............................1427
(1161) Θεωρια εις τον Μωυσην και τον Ηλιαν. ..........................1428



Αλλη συνεκτικη θεωρια εις την μεταμορφωσιν.........................1430
Οτι  και  εαυτου  τυπος  ο  Κυριος  γεγονεν  κατα  την  εαυτου  δια 
σαρκος οικονομιαν...........................................................................1431
Θεωρια του αστραψαντος προσωπου του Κυριου. ....................1431
Θεωρια εις τα φανα του Κυριου ενδυματα..................................1432
Θεωρια αλλη εις τον Μωυσην. ......................................................1432
Θεωρια αλλη εις τον Ηλιαν. ..........................................................1432
Θεωρια  περι  της  προς  τον  Κυριον  κατα  την  μεταμορφωσιν 
διαλεξεως Μωυσεως και Ηλιου.....................................................1432
Θεωρια φυσικη περι του τελος εξ αναγκης εχειν τον κοσμον.1433
Θεωρια συντομος περι του μελλοντος,  αιωνος,  και τι το χασμα 
εστι  το  μεταξυ  Θεου  και  ανθρωπων,  και  τι  ο  Λαζαρος  και  ο 
κολπος του πατριαρχου. ................................................................1433
Θεωρια περι αρετων.........................................................................1435
Αλλη θεωρια εις το, "Εαν σταυρωθης ως ληστης." ...................1435
(1176) Αλλη θεωρια προς τους απορουντας περι του ρητου του εν 
τω λογω των. Εγκαινιων του λεγοντος, " Υψηλης υψηλοτερα, και 
θαυμασιας θαυμασιωτερα." ..........................................................1436
Θεωρια  φυσικη,  δι’  ης  τον  Θεον  εκ  των  κτισματων  οι  αγιοι 
εδιδασκοντο....................................................................................... 1436
Θεωρια φυσικη περι του αρχην εχειν τον κοσμον και γενεσιν, και 
παν αλλο μετα Θεον. ......................................................................1437
Θεωρια περι  συστολης  και  διαστολης  ουσιας,  ποιοτητος τε και 
ποσοτητος, καθ’ ην αναρχοι ειναι ου δυνανται. .......................1437
Αποδειξις του, Παν οτιουν ανευ Θεου παντως εν τοπω, και δια 
τουτο εξ αναγκης και εν χρονω, και οτι το εν τοπω παντως κατα 
χρονον και ηρκται του ειναι. .........................................................1438
Αποδειξις  του  μη  δυνασθαι  απειρον  ειναι,  και  δια  τουτο  ουτε 
αναρχον παν, ει τι κατα την εν πληθει ποσοτητα εχει το ειναι.
.............................................................................................................. 1439
Αποδειξις οτι παν κινουμενον, η αλλω διαφορω κατα την ουσιαν 
εξ αιδιου συνθεωρουμενον, απειρον ειναι ου δυναται, και οτι η 
δυας ουτε αρχη εστιν, ουτε αναρχος, και οτι η μονας μονη κυριως 
αρχη και αναρχος. ...........................................................................1440



Θεωρια αποδεικτικη του ειναι  κατα φυσιν επι  παντων την του 
Θεου προνοιαν..................................................................................1443
Θεωρια διαφορος της διαβαθεισης υπο των αγιων υλικης δυαδος, 
και τις η εν τη Τριαδι νοουμενη ενοτης. ......................................1446
Εξηγησις  περι  του  παθητικου  της  ψυχης,  και  των  αυτου 
καθολικων διαιρεσεων τε και υποδιαιρεσεων. ..........................1448
Θεωρια εκ της Γραφης περι του μη δειν τον γνωστικον τω της 
φυσεως  νομω  τον  της  σοφιας  λογον  συναπτειν,  και  τις  η 
προσθηκη του αλφα στοιχειου εις το ονομα του Αβρααμ. .....1449
Θεωρια εις τον Μωυσην περι των αφαιρουμενων υποδηματων.  
.............................................................................................................. 1450
Θεωρια εις μερη των θυσιων. ........................................................1450
Θεωρια συντομος εις την κατα νομον διαφορον λεπραν.........1450
Θεωρια εις τον Φινεες και του αναιρεθεντας υπ’ αυτου. ........1451
Θεωρια εις το, "Μη δωτε τα αγια τοις κυσι, και εις το, μητε ραβδον 
μητε  πηραν  μητε  υποδηματα  χρηναι  τους  αποστολους 
βασταζειν." ........................................................................................ 1451
Θεωρια περι του σεληνιαζομενου. ...............................................1452
Εκ του μβ΄ λογου του Θεολογου περι ων εμνησθη του μακαριου 
Ιωβ, εις το,· "Τα δε εξης μικρα, και μικρων ενεκεν οικονομηθεντα. 
"............................................................................................................. 1453
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "  Καθαιρει  μεν  το  ιερον  των 
θεοκαπηλων  και  χριστεμπορων,  πλην  οσον  ου  φραγελλιω 
πλεκτω, λογω δε πιθανω τουτο εργαζεται." ..............................1454
Του αυτου εκ του σχεδιασθεντος προς Ευνομιανους λογου, εις το, 
" Εισι τινες οι την ακοην κνηθομενοι και την γλωτταν." .........1454
Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ωσπερ ανθος εν χειμωνι παντελως 
αωρον,  και  γυναιξι  κοσμος  ανδρειος  η  ανδρασι  γυναικειος,  η 
πενθει γεωμετρια. "..........................................................................1456
(1216) Του αυτου, εκ του μεγαλου θεολογικου, εις το, "του μεν γαρ 
ειναι Θεον και των παντων ποιητικην τε και συνεκτικην αιτιαν, 
και οψις διδασκαλος και ο φυσικος νομος, η μεν τοις ορωμενοις 
προσβαλλουσα και πεπηγοσι καλως και οδευουσι, και ακινητως, 
ιν’  ουτως  ειπω,  κινουμενοις  τε  και  φερομενοις,  ο  δε  δια  των 



ορωμενων  και  τεταγμενων  τον  αρχηγον  τουτων 
συλλογιζομενος." .............................................................................1458
Του αυτου λογου εις το, " Αλλ’ ει ασωματον, ουπω μεν ουδε τουτο 
της  ουσιας  παραστατικον,  ωσπερ  ουδε  το  αγεννητον,  και  το 
αναρχον, και το αναλλοιωτον, και αφθαρτον, και οσα περι Θεου 
η περι Θεον ειναι λεγεται. " ...........................................................1462
Εκ του αυτου λογου, εις το, "Ως γαρ ουκ αρκει το σωμα ειπειν, η 
το  γεγεννησθαι,  προς  το  και  περι  ο  ταυτα παραστησαι  τε  και 
δηλωσαι, αλλα δει και το υποκειμενον τουτοις ειπειν, ει μελλοι 
τελειως και  αποχρωντως το νοουμενον παραστησασθαι·  η  γαρ 
ανθρωπος η βους η ιππος τουτο το εν σωματι και φθειρομενον. " 
.............................................................................................................. 1463
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "  Ει  γαρ  το  μη  ον  ουδαμου,  το 
μηδαμου τυχον ουδε ον, ει δε εστι που, παντως, επειπερ εστιν, η 
εν τω παντι, η υπερ το παν." .........................................................1468
Εκ του αυτου λογου, εις το, "Ειτε φαντασια τις ην ημερινη, ειτε 
νυκτος  αψευδης  οψις,  ειτε  του  ηγεμονικου  τυπωσις, 
συγγινομενου τοις μελλουσιν ως παρουσιν." ............................1469
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "  Παυλω  δε  ει  μεν  εκφορα  ην  α 
παρεσχεν  ο  τριτος  ουρανος,  και  η  μεχρις  εκεινου  προοδος,  η 
αναβασις, η αναληψις." ..................................................................1470
Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ουδ’ αν αυτον δυνηθηναι χωρησαι 
τον κατω κοσμον, Ιωαννης ο του Λογου προδρομος, η μεγαλη της 
αληθειας φωνη, διωριζετο. " ..........................................................1474
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "  Ο  δε  περι  Θεου  λογος,  οσω 
τελεωτερος, τοσουτω δυσεφικτοτερος, και πλειους τας αντιληψεις 
εχων, και τας λυσεις εργωδεστερας. "..........................................1482
Εκ του περι Υιου πρωτου λογου, εις το,  "  Δια τουτο μονας υπ’ 
αρχης εις δυαδα κινηθεισα μεχρι Τριαδος εστη. " .....................1483
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το·  "  Αλλ’  ετερον,  οιμαι,  θελων  και 
θελησις, γεννων και γεννησις, λεγων και λογος, ει μη μεθυομεν· 
τα μεν ο κινουμενος, τα δε οιον η κινησις. Ουκουν θελησεως το 
θεληθεν,  ουδε  το  γεννηθεν  γεννησεως  (  ουδε  γαρ  επεται 
παντως ), ου δε το ακουσθεν εκφωνησεως, αλλα του θελοντος και 



του γεννωντος και του λεγοντος. Τα του Θεου δε και υπερ παντα 
ταυτα, ω γεννησις εστιν ισως η του γενναν θελησις." .............1484
Εκ του αυτου λογου, εις το· "Επει τι κωλυει καμε ταυτην προτασιν 
ποιησαμενον  την  οτι,  Ο  Πατηρ  μειζων  τη  φυσει,  επειτα 
προσλαβοντα  το,  Φυσει  δε  ου  παντως  μειζον,  ουδε  Πατηρ, 
συναγαγειν, Το μειζον ου παντως μειζον, η, Ο Πατηρ ου παντως 
Πατηρ." .............................................................................................. 1486
Εστω δε και ενεργειας, ει δοκει, ουδε ουτως ημας αιρησετε. Αυτο 
δε τουτο ενεργηκως αν ειη το ομουσιον, ει και ατοπος αλλως η 
της περι τουτο ενεργειας υποληψις." ...........................................1487
Εκ του β΄ περι Υιου λογου, εις το· " Θεος δε λεγοιτο αν ου του 
Λογου,  του ορωμενου  δε.  Πως γαρ ειη  του κυριως  Θεου  Θεος; 
ωσπερ και Πατηρ ου του ορωμενου,  του Λογου δε.  Και γαρ ην 
διπλους,  ωστε  το  μεν  κυριως  επ’  αμφοιν,  το  δε  ου  κυριως· 
εναντιως δε εφ’  ημων εχει.  Ημων γαρ κυριως Θεος ο Θεος,  ου 
κυριως δε Πατηρ." ............................................................................1488
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "  Λαμβανειν  αυτον,  δηλαδη  τον 
Χριστον, ζωην, η κρισιν, η κληρονομιαν εθνων, η εξουσιαν πασης 
σαρκος,  η  δοξαν,  η  μαθητας,  η  οσα  λεγεται,"  και  τουτοις 
επαγαγειν τον διδασκαλον οτι,  "  Και τουτο της ανθρωποτητος, 
ειτα προσεπαγαγειν," " Ει δε και τω Θεω δοιης, ουκ ατοπον. Ου 
γαρ  ως  επικτητα  δωσεις,  αλλ’  ως  εξαρχης  συνυπαρχοντα,  και 
λογω φυσεως, αλλ’ ου χαριτος." ...................................................1490
Εκ του αυτου λογου,  εις  το·  "  Ως γαρ αδυνατον ειναι  λεγομεν 
πονηρον ειναι Θεον, η μη ειναι." ..................................................1491
Εκ του αυτου λογους,  εις το,  "Εχεις  τας του υιου προσηγοριας, 
βαδιζε  δι’  αυτων,  οσαι  υψηλαι,  θεικως,  και  οσαι  σωματικαι, 
συμπαθως,  μαλλον  δε  ολον  θεικως,  ινα  γενη  Θεος  κατωθεν 
ανελθων δια τον κατελθοντα δι’ ημας ανωθεν." ......................1491
Του αυτου, εκ του εις τα Γενεθλια λογου, εις το, " Νομοι φυσεως 
καταλυονται· πληρωθηναι δει τον ανω κοσμον. Χριστος κελευει· 
μη αντιτεινωμεν. "............................................................................1492
Αλλη επιβολη εις το αυτο...............................................................1493
Αλλη θεωρια εις το αυτο. ...............................................................1494



Αλλη θεωρια, εις το· " Πληρωθηναι δει τον ανω κοσμον." .....1495
Εκ του αυτου λογου,  εις  το·  "  Παιδιον εγεννηθη ημιν Υιος  και 
εδοθη  ημιν,  ου  η  αρχη  επι  του  ωμου  αυτου·  τω  γαρ  σταυρω 
συνεπαιρεται." .................................................................................. 1496
Εκ του αυτου λογου εις το· " Ο λογος παχυνεται." ...................1498
Εκ του αυτου λογου, εις το· " Ουκ εκ των κατ’ αυτον, αλλ’ εκ των 
περι αυτον, αλλης εξ αλλου φαντασιας συλλεγομενης, εις εν τι 
της αληθειας ινδαλμα." ..................................................................1499
Εκ του αυτου λογου· " Επει δε ουκ ηρκει τη αγαθοτητι τουτο το 
κεινεισθαι μονον τη εαυτης θεωρια, αλλ’ εδει χεθηναι το αγαθον 
και οδευσαι ως πλεονα ειναι τα ευεργετουμενα." ....................1500
Εκ του αυτου λογου, εις το, "Δευτεραν κοινωνει κοινωνιαν, πολυ 
της προτερας παραδοξοτεραν." ....................................................1500
Εκ  του  αυτου,  εις  το,  "  Νυνι  δε  μοι  δεξαι  την  κυησιν,  και 
προσκιρτησον, και ει μη ως Ιωαννης απο γαστρος, αλλ’ ως Δαβιδ 
επι τη καταπαυσει της κιβωτου." .................................................1501
Εκ του αυτου λογου, εις το· "Αν εις Αιγυπτον φευγη, προθυμως 
συμφυγαδευθητι·  καλον τω Χριστω συμφευγειν διωκομενω.  Αν 
εν Αιγυπτω βραδυνη,  καλεσον αυτον εξ Αιγυπτου,  καλως εκει 
προσκυνουμενον." ...........................................................................1505
Του  αυτου  εκ  του  εις  τα  Φωτα  λογου,  εις  το·  "  Ειπερ  ασεβειν 
αυτους  εδει  παντως,  και  της  του  Θεου  δοξης  αποπεσειν,  εις 
ειδωλα κατενεχθεντας και τεχνης εργα και χειρων πλασματα, μη 
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Του  αυτου,  εκ  του  εις  το  βαπτισμα  β΄  λογου,  εις  το  "Τρισσην 
γεννησιν  ημιν  οιδεν  ο  Λογος,  την  εκ  σωματων,  την  εκ 
βαπτισματος, την εξ αναστασεως·" ειτα επειποντος τουτοις τινα, 



και τα γεννησεις ερμηνευοντος, φησαι, " Ταυτας δε τας γεννησεις 
απασας παρ’ εαυτου τιμησας ο εμος Χριστος φαινεται, την μεν 
τω εμφυσηματι τω πρωτω και ζωτικω, την δε τη σαρκωσει και τω 
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Σκοπον  θεμενος  σαυτω  την  πανυμνητον  προς  την  Θεον 

στειλασθαι φιλιαν, θεοτιμητε Πατερ, ευτακτως προς αυτην διανυεις 
τον  δρομον.  Λογω  μεν  προς  αρετης  γενεσιν  την  των  οντων  φυσιν 
περιγραφων(α) νω δε, προς απλανους ενωσεως (γνωσεως) συστασιν, 
παντος αιωνος και χρονου περιοριζων την κινησιν· αις θερμοτερος ο 
του Θεου συνεισερχεται  ποθος·  τη  τε απειρια  συμπαρεκτεινων σου 
του ποθουντος την κινησιν· και τω ακαταληπτω του ποθουμενου, την 
εφεσιν σοι ποιων ακαταληπτον· ης τελος αυτος εστιν ο Θεος· ποθου 
τοις  αξιοις  γινομενος  πληρωσις,  ως  απολαυσις  αγαθων 
αυθυποστατος·  ης  μονην  την  πειραν  οιδε  καταληψιν  ο  λογος,  οια 
σαφως  υπερ  νοησιν  τυγχανουσαν,  ενωσιν,  ως  μηδενι  τυπω  νοερω 
καθοτιουν  υποπιπτουσης.  Δια  τουτο,  του  μεν  λογου  σοι  γεγονε 
προσωπον (2) ο βιος·  του δε βιου φυσις (β)(10), ο λογος· τον καινον 
αληθως κατα Χριστον υπογραφοντες ανθρωπον· ευμιμητως φεροντα 
του  κτισαντος  Θεου  την  εικονα  και  την  ομοιωσιν·  αστινας 
υποληπτεον νυν την αληθειαν και την αγαθοτητα· την μεν θεωριας· 
την  δε,  πραξεως  τελος  υπαρχουσαν·  και  την  μεν,  ψευδους·  την  δε, 
πονηριας αντιπαλον.

Εντευθεν σοι τη κατορθωσει των αρετων, η των θειων συνηφθη 
δογματων  καταληψις·  τω  τε  πληθει  της  γνωσεως,  και  τη  δυναμει 
συνεχομενη της αποδειξεως· καθ’ ην, το προς τινων ουκ ηκριβωμενως 
περι  θεληματων  προταθεν  διαγνους,  και  παρωσαμενος,  ταυτον 
αλληλοις  ειναι  φαμενων  θελημα  και  βουλησιν,  και  βουλην,  και 
προαιρεσιν και γνωμην· εξουσιαν τε και δοξαν και φρονησιν, μονοις 
αλληλων,  διαφεροντα τοις  ονομασι·  του τε Θεου και  των αγιων εν 
θελημα  γενησεσθαι·  και  δια  τουτο  βεβαιουμενων  τον  Χριστον  εν 
θελημα προαιρετικον εχειν και διατεινομενων· ουκ ηρκεσθης σαυτω 



προς  την  του  καλως  κριθεντος  βεβαιωσιν,  δια  την  συντροφον 
πτωχειαν του πνευματος·  αλλα καμε τον ιδιωτεια συντεθραμμενον 
συμψηφον  λαβειν  των  εγνωσμενων  σοι  καλως  κατηξιωσας.  Οπερ 
ποιησων ηκω· καν προπετες· τω της ευπειθειας μισθω νενικημενος. 
Εκαστου δε τουτων καθ’ ειρμον την γραφην ποιησομαι συντομον, και 
οιον  οριστικην·  ουκ εμους  εγχαραττων λογους·  πως γαρ,  ο  τουτων 
πενομενος, αλλα τους περι τουτων αλλοις πονηθεντας ερανισαμενος· 
ινα γνωμεν ως αμφοιν· διαφερουσιν αλλητων ταυτα· λεγω δε κλησει 
και πραγματι.

Περι φυσικου θεληματος, ηγουν θελησεως.

Θελημα γαρ εινα φυσικον, ηγουν θελησιν, δυναμιν του κατα φυσιν 
οντος ορεκτικην· και των ουσιωδως τη φυσει προσοντων συνεκτικην 
παντων ιδιωματων. Τουτω γαρ συνεχομενη φυσικως η ουσια, του τε 
ειναι και ζην και κινεισθαι κατ’ αισθησιν τε και νουν ορεγεται, της 
οικειας  εφιεμενη  φυσικης  και  πληρους  οντοτητος.  Θελητικη  γαρ 
εαυτης, και των οσα συστασιν αυτης ποιεισθαι πεφυκε, καθεστηκεν η 
φυσις· τω του ειναι αυτης λογω, καθ’ ον εστι τε και γεγονεν ορεκτικως 
επηρτημενη. (13) Διοπερ ετεροι τουτο το φυσικον οριζομενοι· θελημα 
φασιν ειναι, ορεξιν λογικην τε και ζωτικην· την δε προαιρεσιν, ορεξιν 
βουλευτικην των εφ’ ημιν. Ουκ εστιν ουν προαιρεσις η θελησις· ειπερ 
η  μεν  θελησις  απλη  τις  ορεξις  εστι,  λογικη  τε  και  ζωτικη·  η  δε 
προαιρεσις, ορεξεως και βουλης και κρισεως συνοδος. Ορεγομενοι γαρ 
προτερον βουλευομεθα· και βουλευσαμενοι, κρινομεν· και κριναντες, 
προαιρουμεθα του χειρονος το δειχθεν εκ της κρισεως κρειττον· και η 
μεν, μονον ηρτηται των φυσικων· η δε, μονων των εφ’ ημιν, και δι’ 
ημων γινεσθαι δυναμενων. Ουκ εστιν ουν θελησις η προαιρεσις.

Περι βουλησεως.

Αλλ’ ουτε βουλησις εστιν η προαιρεσις.  Βουλησις μεν γαρ εστιν 
ορεξις φανταστικη των εφ’ ημιν και ουκ εφ’ ημιν (γ)· τουτεστι μονη τη 
διανοια  μορφουμενη.  Η  δε  ορεξις  φανταστικη,  μονης  εστι  της 
διανοητικης δυναμεως ανευ του βουλευτικου λογου των εφ’ ημιν· η 
ποια φυσικη θελησις. Η δε προαιρεσις, ορεξις βουλευτικη των εφ’ ημιν 
πρακτων. Ηρκει μεν ουν και μονος ο της υπογραφης λογος, δειξας την 



τουτων διαφοραν, παυσαι φιλονεικιας τους περιττως φιλολογουντας· 
και τοις καλως εγνωσμενοις,  ουκ οιδ’ οπως ευφημως ειπειν, σαφως 
αντιλεγοντας.  Επειδη  δε  ποθουσι  πως  οι  φιλοπευστουντες  δια 
πλειονων επιστηναι τοις ζητουμενοις,  ερουμεν και αλλως.  Φασιν οι 
περι τουτων διειληφοτες.  Ου πασιν (δ) οις αρμοζει το προαιρεισθαι, 
παντως αρμοζειν και το βουλεσθαι. Βουλεσθαι μεν γαρ υγιαινειν και 
πλουτειν  και  αθανατισθηναι  φαμεν·  προαιρεισθαι  δε  πλουτειν  και 
υγιαινειν και αθανατισθηναι, ου λεγομεν· επειδη η μεν βουλησις, και 
επι των δυνατων και επι των αδυνατων εστιν· η δε προαιρεσις,  επι 
μονων δυνατων, και δι’ ημων γενεσθαι δυναμενων. Και παλιν, η μεν 
βουλησις, του τελους εστιν· η δε προαιρεσις, των προς το τελος. Τελος 
ουν ειναι φασι το βουλητον· οιον, την υγιειαν· προς το τελος, δε, το 
βουλευτον· οιον, τον της υγιειας τοπον. Την αυτην ουν αναλογιαν ην 
εχει  το βουλητον προς το βουλευτον,  εχειν την βουλησιν φασι (16) 
προς  την  προαιρεσιν·  ειπερ  ταυτα μονα προαιρουμεθα,  α  δι’  ημων 
οιομεθα δυνασθαι γενεσθαι. Βουλομεθα δε και τα μη δι’ ημων οια τε 
γενεσθαι.  Δεδεικται  τοινυν,  ως  ουδε  βουλησις  εστιν  η  προαιρεσις· 
δειχθησεται δε παλιν, ως ουτε βουλευσις εστιν ηγουν βουλη.

Περι βουλης ηγουν βουλευσεως.

Την βουλην ηγουν βουλευσιν ειναι φασιν ορεξιν ζητητικην περι τι 
των εφ’ ημιν πρακτων γινομενην. Προαιρετον δε,  το εκ της βουλης 
κριθεν.  Δηλον  ουν  εντευθεν,  ως  η  μεν  βουλευσις,  επι  τοις  ετι 
ζητουμενοις εστιν· η δε προαιρεσις, επι τοις ηδη προκεκριμενοις. Και 
δηλον,  ουκ  εκ  μονου  του  ορισμου,  αλλα  και  της  ετυμολογιας. 
Προαιρετον  γαρ  εστι  το  ετερον  προ  ετερου  αιρετον.  Ουδεις  δε 
προκρινει τι, μη βουλευσαμενος· ουδε αιρειται μη κρινας. Ουκ εστιν 
ουν βουλη, τουτεστι βουλευσις, η προαιρεσις.

Περι προαιρεσεως. 

Προαιρεσιν  ειναι  φασιν  ορεξιν  βουλευτικην  εφ’  ημιν  πρακτων. 
Μικτον γαρ τι, και πολλοις συγκρατον η προαιρεσις· εξ ορεξεως και 
βουλης συγκειμενη και κρισεως. Ουδετερον γαρ τουτων υπαρχει καθ’ 
αυτο θεωρουμενον η προαιρεσις· ουτε γαρ μονον ορεξις καθ’ αυτην, 
ουτε βουλη, ουτε κρισις·  αλλα εκ τουτων συγκρατος,  καθως ο καθ’ 



ημας  ανθρωπος  εκ  ψυχης  και  σωματος  συνθετος.  Επειδη  τοτε 
προαιρεσις, και προαιρετον γινεται, το προκριθεν εκ της βουλης, περι 
ου  η  προαιρεσις,  οταν  προσλαβη  την  ορεξιν.  Αναγκαιως  ουν  η 
προαιρεσις περι ταυτα εστι μετα την κρισιν, περι α η βουλη προ της 
κρισεως. Εκεινα γαρ προαιρουμεθα, περι ων βουλευομεθα.

Περι τινων βουλευομεθα.

Βουλευομεθα  δε  περι  των  εφ’  ημιν  και  δι’  ημων  γινεσθαι 
δυναμενων·  και  αδηλον  εχοντων  το  τελος.  Το  μεν  ουν  εφ’  ημιν 
ειρηται, επειδη περι των πρακτων μονον βουλευομεθα. Ταυτα γαρ εφ’ 
ημιν·  ου γαρ περι  της  αυθυποστατου σοφιας.  Ουτε γαρ περι  Θεου, 
ουτε  περι  των  εξ  αναγκης  και  αει  ωσαυτως  γινομενων·  οιον  της 
κυκλικης των χρονων κινησεως· ουτε περι των ουκ αει μεν οντων, αει 
δε ομοιως γινομενων, οιον ανατολης ηλιου και δυσεως· ουτε περι των 
φυσει μεν, ουκ αει δε ομοιως γινομενων, (17) αλλ’ ως επι το πλειστον· 
οιον,  περι  του  πολιουσθαι  τον  εξηκοντουτην,  η  γενειασκειν  τον 
εικοσαετη·  ουτε  περι  των  φυσει  μεν,  αλλοτε  δε  αλλως  αοριστως 
γινομενων· οιον περι ομβρων και αυχμων και χαλαζης. Δια ταυτα μεν 
το εφ’ ημιν, ειρηται· Το δε, Δι’ ημων γινεσθαι δυναμενων· επειδηπερ 
ου  περι  παντων  ανθρωπων  (  των  ανθρωπινων),  ουτε  περι  παντος 
πραγματος βουλευομεθα· αλλ’ ουδε περι παντων των εφ’ ημιν, και δι’ 
ημων  γινομενων·  αλλα  δει  προσκεισθαι,  και  αδηλον  εχοντων  το 
τελος.  Εαν γαρ η φανερον και  ομολογουμενον,  ουκ ετι  περι  αυτου 
βουλευομεθα· καν εφ’ ημιν, και δι’ ημων γινηται. Εδειχθη δε, ως ουδε 
περι του τελους, αλλα περι των προς το τελος, η βουλη. Βουλευομεθα 
γαρ ου πλουτησαι· αλλ’ οπως και δι’ ων πλουτησομεν. Και συντομως 
ειπειν,  περι  τουτων  μονον  βουλευομεθα,  ων  η  πραξις  επισης 
ενδεχεται·  εστι  δε επισης ενδεχομενον,  ο αυτο τε δυναμεθα, και το 
αντικειμενον  αυτω.  Ει  δε  το  ετερον  μονον  των  αντικειμενων 
ηδυναμεθα,  τουτο  μεν  ην  ομολογουμενον,  ως  αναμφιβολον·  το  δε 
αντικειμενον, αδυνατον. Οιον, αρτου και λιθου προκειμενων, ουδεις 
βουλευεται ποιον ποιησεται βρωμα· του μεν ομολογουμενου· του δε 
σαφως  οντος  αδυνατου.  Ταυτα  γουν  προαιρουμεθα,  τα  επισης 
ενδεχομενα, περι ων και βουλευομεθα.



Περι γνωμης. 

Αλλ’  ουτε  γνωμη  τις  εστιν  η  προαιρεσις,  καν  οι  πολλοι  τουτο 
προχειρως νομιζωσιν· αλλα γνωμης·  ειπερ την γνωμην ειναι φασιν 
ορεξιν ενδιαθετον των εφ’ ημιν, εξ ης η προαιρεσις·  η διαθεσιν επι 
τοις  εφ’  ημιν  ορεκτικως βουλευθεισι.  Διατεθεισα γαρ η  ορεξις  τοις 
κριθεισιν εκ της βουλης, γνωμη γεγονε· μεθ’ ην, η κυριωτερον ειπειν, 
εξ ης η προαιρεσις. Εξεως ουν προς ενεργειαν επεχει λογον, η γνωμη 
προς την προαιρεσιν.

Περι εξουσιας. 

Αλλ’ ουτε εξουσια εστιν η προαιρεσις. Η μεν γαρ προαιρεσις, ως 
πολλακις εφην, ορεξις εστι βουλευτικη των εφ’ ημιν πρακτων· η δε 
εξουσια,  κυριοτης  εννομος  των  εφ’  ημιν  πρακτων·  η  κυριοτης 
ακωλυτος  της  των  εφ’  ημιν  χρησεως·  η  ορεξις  των  εφ’  ημιν 
αδουλωτος. Ουκ εστιν ουν ταυτον εξουσια και προαιρεσις· ειπερ κατ’ 
εξουσιαν μεν προαιρουμεθα· ουκ εξουσιαζομεν δε κατα προαιρεσιν· 
και η μεν επιλεγεται μονον· η δε χραται τοις εφ’ ημιν, και τοις επι τοις 
εφ’ ημιν, ηγουν, προαιρεσει και κρισει και βουλη. Κατ’ εξουσιαν γαρ 
βουλευομεθα, (20) και κρινομεν, και προαιρουμεθα, και ορμωμεν, και 
χρωμεθα τοις εφ’ ημιν.

Περι δοξης 

Αλλ’  ουτε  δοξα  τις  εστιν  η  προαιρεσις.  Η  μεν  γαρ  δοξα  διττη· 
λογικη τε, και αλογος· η δε προαιρεσις τρεπτη. Την μεν ουν αλογον 
δοξαν ειναι φασιν, απλην γνωσιν και προχειρον· ως οταν τις προφερη 
δοξαν αλλοτριαν, αγνοων την αυτης αιτιαν. Οιον, αθανατον λεγων 
την ψυχην, και μη διδους αποδεικτικην αιτιαν της αθανασιας αυτης. 
Την δε λογικην δοξαν, γνωσιν ειναι λεγουσι, κατα αποπερατωσιν της 
διανοιας συνισταμενην·  ως οταν τις  λογισαμενος τι,  και την αιτιαν 
αυτου επιστημονικως αποδιδωσι. Διανοια γαρ εστιν, η διηκουσα και 
διαστηματικως  ενεργουσα,  απο  προτασεως  αρχομενη  μεχρι 
συμπερασματος. Οιον, προτιθεται τις δειξαι την ψυχην αθανατον, και 
λεγει·  Επειδη  αυτοκινητος  εστιν  η  ψυχη·  το  δε  αυτοκινητον, 
αεικινητον·  το  δε  αεικινητον,  αθανατον·  η  ψυχη  αρα  αθανατος.  Η 



παλιν· Επειδη ασυνθετος εστιν η ψυχη· το δε ασυνθετον, αδιαλυτον· 
το δε αδιαλυτον, αθανατον· η ψυχη αρα αθανατος. Διανοιας γαρ ιδιον, 
το  διανυειν  τινα  οδον  επι  την  του  πραγματος  γνωσιν  φερουσαν· 
οδευει  δε  απο  των  προτασεων  δια  των  συλλογισμων  επι  τα 
συμπερασματα, και ποιει την λογικην δοξαν. Και παλιν, η μεν δοξα 
ου μονον των εφ’ ημιν, αλλα και των ουκ εφ’ ημιν· η δε προαιρεσις, 
μονον  των  εφ’  ημιν·  και  δοξαν  μεν  αληθη  λεγομεν  και  ψευδη· 
προαιρεσιν δε, ου λεγομεν αληθη και ψευδη· αλλα καλην και κακην· 
και η μεν δοξα, των καθολου· η δε προαιρεσις, των καθεκαστα· περι 
γαρ  των  πρακτων  η  προαιρεσις·  ταυτα  γαρ  τα  καθεκαστα.  Δια 
πλειονων, ως οιμαι, φανερον γεγονε, μη ειναι δοξαν, την προαιρεσιν. 
Ει  γαρ  η  μεν  δοξα  κατ’  αποπερατωσιν  της  διανοιας  συνισταμενη, 
γνωσις  εστιν·  η  δε  προαιρεσις,  ορεξις  βουλευτικη  των  εφ’  ημιν 
πρακτων, ουκ εστι τη δοξη ταυτον η προαιρεσις. 

Περι φρονηματος(ε), ηγουν φρονησεως. 

Αλλ’ ουτε φρονημα ηγουν φρονησις εστι η προαιρεσις. Ειπερ την 
μεν  φρονησιν,  ορεξιν  θεωρητικην  λογικων  και  γνωστικων 
μαθηματων φασιν· (21) η εξιν ανοιας τε και υπερνοιας αντιπαλον· την 
δε προαιρεσιν, ως διαφορως αποδεδωκεν ο λογος, ορεξιν βουλευτικην 
των εφ’ ημιν. Γινεσθαι δε την φρονησιν φασι κατα τον τροπον τουτον· 
οιον, την μεν πρωτην του νου κινησιν, νοησιν καλουσι· την δε περι 
τινος  νοησιν,  εννοιαν  λεγουσι·  ητις  επιμεινασα  και  τυπωσασα  την 
ψυχην  προς  το  νοουμενον,  ενθυμησις  προσαγορευεται·  η  δε 
ενθυμησις  εν  ταυτω  μεινασα,  και  εαυτην  βασανισασα,  φρονησις 
ονομαζεται·  η  δε  φρονησις  πλατυνθεισα,  ποιει  τον  διαλογισμον· 
ενδιαθετον  λογον  παρα  τοις  ταυτα  δεινοις  ονομαζομενον·  ον 
υπογραφοντες  φασι,  κινημα  της  ψυχης  ειναι  πληρεστατον  εν  τω 
διαλογιστικω  γινομενον,  ανευ  τινος  εκφωνησεως·  εξ  ου  τον 
προφορικον λογον φασι προιεναι. 

Φρονημα  δε  παλιν  ειναι  λεγουσι,  την  εκ  της  φρονησεως 
επιγινομενην τω φρονητικω γνωσιν του φρονηθεντος· φρονησιν γαρ, 
και φρονητον και φρονητικον και φρονημα φασι. Και φρονησις μεν 
εστιν,  η  σχεσις·  φρονητον  δε,  το  φρονουμενον·  φρονητικον,  το 
φρονουν· και φρονημα, η γενομενη εκ της φρονησεως τω φρονητικω 



γνωσις του φρονηθεντος πραγματος. Ει τοινυν τουτο μεν ουτως· η δε 
προαιρεσις ουχ ουτως· αρα προαιρεσις ουκ εστι το φρονημα.

Δεδεικται τοινυν, ως οιμαι, σαφως, ουκ ειναι ταυτον αλληλοις τα 
προταθεντα,  κατα  τους  τουτο  νομιζοντας.  Ει  δε  φαιεν  αλληλοις 
παντως ειναι ταυτον, δια το παντων επισης, ως γενος κατηγορεισθαι 
την  ορεξιν,  ηγουν  την  ορεκτικην  της  φυσεως  δυναμιν·  ειπατωσαν 
αλληλοις ειναι ταυτον και παντα τα ειδη, τα τε χερσαια, και πτηνα 
και  ενυδρα,  δια  το  παντων  επισης  ως  γενικωτερον,  κατηγορεισθαι 
γενος το ζωον, φρουδος αυτοις η του παντος γενησεται διακοσμησις· 
πραγματων  ουκ  ουσα  διαφορων  υποστασις,  αλλα  μονον  ψιλων 
ονοματων εκφανσις.

Οτι κατα παντα τροπον ουκ εσται μετα την αναστασιν εν το 
θελημα των αγιων προς αλληλους και τον Θεον, καν εν πασι το 
θεληθεν, ως τινες λεγουσιν.

Ουκουν η προαιρεσις προσλαβουσα την επι τοις εφ’ ημιν ορμην τε 
και χρησιν, περας της κατ’ ορεξιν, ημην λογικης υπαρχει κινησεως. Το 
γαρ φυσει λογικον, δυναμιν εχον φυσικην τον λογικην ορεξιν, ην και 
θελησιν  της  νοερας  καλουσι  ψυχης·  ορεγεται  και  λογιζεται·  και 
λογισαμενον  βουλεται.  Βουλησιν  γαρ  ειναι  φασιν,  ου  την  απλως 
φυσικην, αλλα την ποιαν· τουτεστι, την περι τινος θελησιν· (21) και 
βουλομενον  ζητει·  και  ζητουν  σκεπτεται·  και  σκεπτομενον 
βουλευεται·  και  βουλευομενον  κρινει·  και  κρινον  προαιρειται·  και 
προαιρουμενον ορμα· και ορμων, κεχρηται· και χρωμενον παυεται της 
ορεκτικης  επ’  εκεινο  κινησεως.  Ουδεις  γαρ  κεχρηται,  μη  προτερον 
ορμησας· και ουδεις ορμα, μη προαιρουμενος· και ουδεις προαιρειται, 
μη  κρινας·  και  ουδεις  κρινει,  μη  βουλευσαμενος·  και  ουδεις 
βουλευεται,  μη σκεψαμενος·  και  ουδεις  σκεπτεται,  μη ζητησας·  και 
ουδεις ζητει, μη βουληθεις· και ουδεις βουλεται, μη λογισαμενος· και 
ουδεις  λογιζεται,  μη  ορεγομενος·  και  ουδεις  λογικως  ορεγεται,  μη 
υπαρχων  φυσει  λογικος.  Λογικον  ουν  φυσει  ζωον  υπαρχων  ο 
ανθρωπος,  ορεκτικος  εστι,  και  λογιστικος,  και  βουλητικος,  και 
ζητητικος,  και  σκεπτικος  και  προαιρετικος,  και  ορμητικος  και 
χρηστικος.

Ει δε μετα των λοιπων και προαιρετικον φυσει ζωον ο ανθρωπος· η 
δε  προαιρεσις  των εφ’  ημιν,  και  δι’  ημων γινεσθαι  δυναμενων,  και 



αδηλον  εχοντων  το  τελος(θ)  εστιν·  εφ’  ημιν  δε,  και  ο  των  αρετων 
λογος, των κατα φυσιν δυναμεων υπαρχων ενεργουμενος νομος· και 
ο  κατα  παραχρησιν  των  αυτων  δυναμεων  τροπος,  τα  παρα  φυσιν 
παθη παρυφιστων·  αρα πας φυσει  προαιρετικος,  των αντικειμενων 
επιδεκτικος  τε  και  κριτικος.  Ει  δε  των  αντικειμενων  κριτικος,  και 
προαιρετικος παντως· ει δε προαιρετικος, ως υπ’ αυτω κειμενης της 
επ’  αμφω  κινησεως,  ουκ  ατρεπτος  φυσει  καθεστηκεν.  (3)  Ουκουν 
επειδη των αμφιβολων εστιν, ως εφ’ ημιν, η τε βουλη και η κρισις και 
η προαιρεσις, οταν ουκ εστι τα αμφιβολα, της αυθυποστατου πασιν 
εμφανους αληθειας δειχθεισης,  προαιρεσις ουκ εστι  δια των μεσων 
και εφ’ ημιν οντων κινουμενη πραγματων· οτι μηδε κρισις, αφορισμον 
ποιουμενη  των  αντικειμενων,  ων  το  κρειττον  ποιουμεθα  προ  του 
χειρονος  αιρετον·  ει  δε  τοτε  κατα  τον  νυν  κρατουντα  νομον  της 
φυσεως,  προαιρεσις  ουκ  εστι,  πασης  απογενομενης  των  οντων 
αμφιβολιας, ορεξις ενεργης εσται μονη νοερα, τοις ουτω κατα φυσιν 
ορεκτικοις·  μονης  αφραστως  επειλημμενη  της  του  κατα  φυσιν 
ορεκτου μυστικης απολαυσεως, προς ην εσχε δια των απηριθμημενων 
την κινησιν· ης ο κορος εστιν, η επ’ απειρον επιτασις αυτης της των 
απολαυοντων  ορεξεως·  εκαστου  τοσουτον  υπερφυως  μεθεξοντος, 
οσον  εποθησε·  και  προς  αυτο  το  φυσει  ποθουμενον  αμεσος 
συνανακρασις.  Ει  δε  οσον  τις  εποθησε,  (25)  τοσουτον  μεθεξει  του 
ποθουμενου·  τω μεν  της  φυσεως  λογω,  μια  δειχθησεται  παντων η 
θελησις· τω δε της κινησεως τροπω, διαφορος.

Ει  δε  τροπω  τω  κατα  την  κινησις  ου  μια  παντων  ανθρωπων  η 
θελησις·  ουδεποτε  μια  του  τε  Θεου  και  των  σωζομενων,  ως  τισιν 
εδοξε, κατα παντα τροπον γενησεται θελησις· καν εν το θεληθεν εστι 
τω  τε  Θεω  και  τοις  αγιοις,  η  σωτηρια  των  σωζομενων·  σκοπος 
υπαρχουσα θειος, ως τελος παντων προεπινοηθεν των αιωνων· περι 
ο,  των τε σωζομενων προς αλληλους και Θεου του σωζοντος, κατα 
την θελησιν γενησεται συμβασις· ολου εν πασι γενικως , και το καθ’ 
εκαστον ιδικως χωρησαντος του Θεου, του τα παντα πληρουντος τω 
μετρω της χαριτος· και εν πασι πληρουμενου, μελων δικην, κατα την 
αναλογιαν της εν εκαστω πιστεως αυτω συμφυεισιν. Ει γαρ του μεν 
Θεου  το  θελημα  φυσει  σωστικον,  το  δε  των  ανθρωπων  φυσει 
σωζομενον  ταυτον  ουκ  αν  ειη  ποτε  το  φυσει  σωζον,  και  το  φυσει 
σωζομενον·  καν  εις  αμφοτερων  σκοπος,  η  σωτηρια  των  ολων 



καθεστηκεν·  υπο  μεν  του  Θεου  προβεβλημενη·  υπο  δε  των  αγιων 
προηρημενη.

Ει δε ταυτον εσται και εν αριθμω το τε θειον και το ανθρωπινον 
θελημα,  κατα  τους  λεγοντας,  επειδη  θεληματι  παντας  ο  Θεος 
υπεστησε τους αιωνας, εσται τω αυτω θεληματι δημιουργος και ο των 
αγιων χορος, ειτε φυσικω, ειτε γνωμικω· και απλως, ω πεφυκασι προς 
το  θειον  ταυτιζεσθαι·  οπερ  ατοπον,  και  μονης,  ως  οιμαι, 
ρεμβαζομενης  εργον  διανοιας  εστιν.  Εως  γαρ  αν  μη  παντες 
δημιουργοι, η μονον αποστολοι, η μονον προφηται· και ουτοι παλιν, η 
Πετρος μονον, η Μωσης μονον· και ου μια, πολλαι δε παρα τω Θεω 
και Πατρι μοναι τοις αγιοις εισι· τω τε κατα φυσιν αγαθω θεληματι, 
το κατα μιμησιν προς αυτο κινηθεν ανθρωπινον, ποιοτητι τε φυσικη 
και  ποσοτητι  ειη  ταυτον,  οπερ  αμηχανον  (πως  γαρ  αν  τω  φυσει 
μεθεκτικω, το φυσει μεθεκτον ειη ταυτον;) μιαν γνωμην κατα παντα 
τροπον ειναι του τε Θεου και του των αγιων χορου, αδυνατον· καν, ως 
ειπον, εν εστιν αμφοτεροις το θεληθεν, η σωτηρια των ολων· περι ην 
των θεληματων η ενωσις. Αλλ’, ως εοικεν, αγνοουτες οιος αυτοις εξ 
ων  λεγουσιν  ατοπιας  αναφυεται  λογος,  ασκοπως  εφ’  α  μη  δει 
φερεσθαι  την σοφων αυτων συγχωρουσι  διανοιαν.  Ει  γαρ ουκ εστι 
θελημα,  οπωσουν νοουμενον η  λεγομενον ασχετον,  και  το προς τι 
γενος  ουκ  εχον  κατηγορουμενον·  ποιοτης  εστιν,  αλλ’  ου  των  καθ’ 
αυτα,  ως  εν  ετερω  δηλαδη  θεωρουμενον.  Ει  δε  των  εν  ετερω 
θεωρουμενων  εστι  το  θελημα,  συμβεβηκος  παντως  εστιν·  ει  δε 
συμβεβηκος, η ουσια; (4), η υποστασεως εσται χαρακτηριστικον (28) 
(τουτων  γαρ  ουδεν  μεσον  εστι  καθ’  αυτο  θεωρουμενον,  ητοι 
μηδετερων μετεχον, η εξ αμφοιν συνθετον)· και ει μεν ουσιας, μιαν 
του τε  Θεου και  των αγιων φυσιν κατηγορησουσι·  παντων δια του 
ενος θεληματος, την εις μιαν ουσιαν παθοντων συναιρεσιν. Το γαρ 
γενικως  τινων  επισης  κατηγορουμενον,  ουσιας,  υφ’  ην  τελουσιν, 
υπαρχει δηλωτικον. Ει δε υποστασεως, μια παντων εσται του τε Θεου 
και  των  αγιων  υποστασις,  παντων  αλληλοις  εις  ταυτον 
συγχωνευθεντων.  Το  γαρ  ιδικως  τινι  καθ’  υποστασιν  εμπεφυκος, 
αλλοις απαραλλακτως ενθεωρουμενον, παντας αλληλοις συγχει· και 
τον εκαστου του, πως ειναι λογον, ποιει παντελως αδιαγνωστον.

Οτιπερ  εν  θελημα  ου  δυνατον  επι  Χριστου  λεγεσθαι·  ειτε 
φυσικον, ειτε προαιρετικον λεχθη, καθως τισιν εδοξεν. 



Ουκουν, ειπερ εν τουτοις αυτων ο λογος ησθενησεν· ουδε επι τον 
Κυριον ημων και Θεον, και Σωτηρα των ολων Χριστον μεταβαινων, 
και  εν  οπωσουν  λεγομενον  επ’  αυτου  θελημα  κατασκευαζων 
ευσθενησοι ποτ’ αν. Ει μεν γαρ φυσικον ειποιεν του Χριστου τουτο το 
θελημα,  την  Μανιχαικην  αυτοθεν  νοσησαντες  δειχθησονται 
φαντασιαν, ως την ουκ ουσαν, ουτε γενησομενην μιαν Χριστου φυσιν, 
καταλληλω  θεληματι  δηλουμενην  πρεσβευοντες·  την  τε  μανιαν 
Αρειου κατα ταυτον, και την Απολιναριου ζηλωσαντες φωραθησονται 
συνουσιωσιν· ως του Θεου και Πατρος, και της αχραντου ιητρος, τον 
Χριστον κατα την ουσιαν αλλοτριωσαντες. Το γαρ φυσικον θελημα, 
φυσιν  χαρακτηριζει·  και  ουδεις  αντερει  λογος.  Ει  δε  φυσιν 
χαρακτηριζει,  δηλον  ως  φυσιν,  οι  τουτο  λεγοντες,  τον  Χριστον 
καταγγελλουσι.  Ει  δε  φυσις  ο  Χριστος,  ουτε  Θεος  φυσει,  ουτε  μην 
ανθρωπος  φυσει  εστιν  αληθως·  ειπερ  μη  φυσει  Χριστος  αληθως  ο 
Πατηρ, η φυσει Χριστος αληθως η μητηρ. Ει δε φυσει Θεος ο Χριστος, 
καθο φυσει Χριστος, πολυθεος ο τουτο λεγων· αλλην Πατρος ως Θεου 
φυσιν, ουκ οντος φυσει Χριστου· και αλλην Χριστου φυσιν, ως Θεου 
πρεσβευων,  οντος  φυσει  Χριστου·  και  περας  αυτοις  της  τοιαυτης 
τερατολογιας, η προς πολυθειαν εσται κατακρισις.

Ει δε προαιρετικον, οπερ καλουσι γνωμικον, η κατα φυσιν εσται 
παντως, τον τροπον της των επι Χριστω πρακτων χρησεως εχον δια 
παντων  συνευοντα  τω  λογω  της  φυσεως·  και  ουκ  απαθης,  αλλ’ 
εγκρατης  ουτω  γε  παθων  κατ’  αυτους  ο  Χριστος  υπαρχων 
δειχθησεται·  και κατα προκοπην αγαθος,  ο τι  ποτε την φυσιν εστι. 
Τοιουτον  γαρ  η  κατα  φυσιν  προαιρεσις  των  επι  τω  αιρουμενω 
πρακτων,  το  κρειττον  ποιουμενη  προ  του  χειρονος  αιρετον·  (29)  η 
παρα  φυσιν,  και  τον  τροπον  της  των  επ’  αυτω  χρησεως  δειξει 
φθαρτικον του λογου γεγενημενον της φυσεως· τοιουτον γαρ η παρα 
φυσιν  προαιρεσις,  των  επι  τω  αιρουμενω  πρακτων,  το  χειρον 
ποιουμενη  προ  του  κρειττονος  προαιρετον.  Κατορθωθεισης  γαρ  η 
παρασφαλεισης της του αιρουμενου των επ’ αυτω πρακτων κατα την 
βουλευσιν  κρισεως,  ης  οιονει  ψηφος  εστιν  η  προαιρεσις,  η  ο  κατα 
φυσιν αυτω δια της ευχρηστιας υφισταται λογος, η ο παρα φυσιν δια 
της αχρηστιας παρυφισταται τροπος· ο μεν, της κατα φυσιν· ο δε, της 
παρα φυσιν προαιρεσεως γινομενος αγγελος. 

Και ει μεν κατα φυσιν η του Χριστου προαιρεσις η, ου μονον επι 
τοις αυτοις παλιν αυτους αιτιασομεθα, φυσιν αλλην Χριστου θεοτητος 



μεσην  και  κτισεως  τολμηρως  σχεδιαζοντας·  αλλα  και  ληρουντας 
γελασομεν,  φυσει  των  αντικειμενων  κατα  προαιρεσιν  ως  ψιλον 
ανθρωπον κατα Νεστοριον τον Χριστον δεκτικον ποιουμενους. Ει δε 
παρα φυσιν, σιωπω παρατρεχων το βλασφημον, μηπως λαθων τοις 
κατ’  αυτων ελεγχοις  την γλωτταν χρανθησομαι.  Προαιρετικον γαρ 
επι  Χριστου  θελημα  φασκοντες,  υποστασιν  Χριστου  παντως 
υπεδειξαν κατα φυσιν κινεισθαι και παρα φυσιν δυναμενην. Τοιουτον 
γαρ,  ως  εφθην  ειπων,  η  προαιρεσις·  ει  δε  της  του  Χριστου 
χαρακτηριστικον εστιν υποστασεως, αφωρισαν αυτον, κατα δη τουτο 
το  θελημα,  του  τε  Πατρος  και  του  Πνευματος  ετεροβουλον  τε  και 
ετερογνωμον. Το γαρ τω Υιω, καθ’ υποστασιν ιδικως ενθεωρουμενον, 
Πατρι  και  Πνευματι  καθ’  υποστασιν  παντελως  ακοινωνητον.  Οσοι 
τοινυν των αγιων Πατερων (5) επι της κατα Χριστον ανθρωποτητος 
προαιρεσεως  επεμνησθησαν,  τον  ορεκτικην  της  φυσεως  δυναμιν 
ουσιωδως· ταυτον δε φαναι, την φυσικην θελησιν, η την ημων αυτων 
προαιρεσιν  τω  σαρκωθεντι  Θεω  κατ’  οικειωσεν  ενυπαρχουσαν, 
παρεδηλωσαν.

Ο δη μαλιστα σκοπησας ο σος δουλος και μαθητης, εν τοις προς 
τον αγιωτατον μου κυριον και διδασκαλον περι των απορων της αγιας 
Γραφης εκτεθεισι Θαλασσιον, ειπον προαιρεσιν· ειδως, ως ειπερ ημιν 
γεγονεν ανθρωπος ο ποιητης των ανθρωπων, ημιν δηλονοτι και την 
ατρεψιαν κατωρθωσε της προαιρεσεως, ως ατρεψιας δημιουργος· τα 
μεν  της  ημων  επιτιμιας  δι’  αυτης  της  πειρας,  ουσιωδως  (32)  κατ’ 
εξουσιαν  παθη  δεχομενος·  τα  δε  της  ατιμιας,  κατ’  οικειωσιν 
φιλανθρωπως αναδεχομενος· ων την μεν οικειωσιν, της προαιρετικης 
απαθειας  αιτιαν  τω  γενει  πεποιηται·  την  δε  πειραν,  της  επομενης 
φυσικης αφθαρσιας πιστον αρραβωνα δεδωρηται. Το γαρ ανθρωπινον 
του  Θεου,  κατα  προαιρεσιν  ως  ημεις  ου  κεκινηται,  δια  βουλης 
πεποιημενον και  κρισεως την των αντικειμενων διαγνωσιν·  ινα μη 
φυσει κατα προαιρεσιν νομισθειη τρεπτον· αλλ’ αμα τη προς τον Θεον 
Λογον ενωσει το ειναι λαβον, αδιστακτον, μαλλον δε στασιμον την 
κατ’ ορεξιν φυσικην ητοι θελησιν, κινησιν εσχεν· η κυριωτερον ειπειν, 
την στασιν ακινητον εν αυτω κατα την ακραιφνεστατην ουσιωσιν τω 
Θεω Λογω παντελως θεωθεισαν· ην φυσικως τυπων τε και κινων (6), 
ως οικειαν, και της αυτου ψυχης φυσικην, αφαντασιαστως πεπληρωκε 
το  μεγα  της  υπερ  ημων  οικονομιας  μυστηριον·  μηδεν  του 



προσλημματος φυσικον παντελως απομειωσας, πλην της αμαρτιας· 
ης ουδεις ουδενι των οντων καθαπαξ ενεσπαρται λογος.

Της ουν διαφορας των ονοματων φανερας ημιν γεγενημενης, δια 
της  ευκρινως  εκαστω  προσαρμοσθεισης  υπογραφης,  μη 
ταρασσωμεθα  των  επι  συγχυσει  των  νοουμενων  πραγματων, 
αδιακριτως τοις ονομασι κεχριμενων ακουοντες· ειπερ εν πραγμασιν 
ημιν, αλλ’ ουκ ονομασιν η αληθεια· και νομισωμεν ταυτον ειναι το μη 
ταυτον· αλλ’ ευσεβως πιστευοντες, ομολογησωμεν τον Χριστον Θεον 
τελειον αληθως, και ανθρωπον τελειον αληθως, τον αυτον πραγματι 
κυριως  κατ’  αληθειαν  οντα,  και  ου  μονη  ψιλη  κλησει  τουτο 
λεγομενον· και δια τουτο φυσεις δυο, ων αυτος εστιν υποστασις, ειπερ 
ουκ ασαρκος, αυτον καταγγειλωμεν· και δυο θεληματα φυσικα, κατα 
τους  Πατερας·  ειπερ  ουκ  αψιλος  και  ανους,  εχειν  αυτον 
παρρησιασωμεθα·  και  μη  θαρρησωμεν  καινισαι  φωνην,  εφ’  η 
καταφυγην  ουκ  εχομεν  την  πατρικην  αυθεντιαν.  Εν  γαρ  θελημα 
Χριστου  φυσικον,  η  προαιρετικον,  ου  μονον  δια  την  δειχθεισαν 
ατοπιαν δεος ειπειν  τους ευσεβειν  εσπουδακοτας,  (33)  αλλ’  οτι  και 
μηδεις των αγιων πωποτε τουτο φησας πεφανται· αληθως ειδοτες, ως 
η προαιρεσις των επ’ αμφω· τα καλα τε λεγω και τα κακα, κινεισθαι 
δυναμενων εστιν· οπερ επι Χριστου της οντως ουσιας των αγαθων και 
πηγης, καν εννοειν, μη οτι γε λεγειν, πασης ασεβειας πληρεστατον. 
Και περι μεν τουτων ταυτα.

Περι  δε  της  εν  τω εβδομω κεφαλαιω των απορων του  μεγαλου 
Γρηγοριου  κειμενης  μιας  ενεργειας,  σαφης  ο  λογος.  Την  εσομενην 
φαρ κατα το μελλον των αγιων υπογραφων καταστασιν, εφην μιαν 
ενεργειαν  του  Θεου  και  των  αγιων,  την  παντων  εκθεωτικην  των 
αγιων,  της  ελπιζομενης  μακαριοτητος·  του  μεν  Θεου  κατ’  ουσιαν 
υπαρχουσαν,  των  αγιων  δε  κατα  χαριν  γεγενημενης.  Μαλλον  δε, 
μονον  Θεου  προσεπηγαγον·  επειδη  μονης  αποτελεσμα  της  θειας 
ενεργειας  εστιν,  η  κατα  χαριν  των  αγιων  εκθεωσις,  ης  ημεις  ουκ 
εχομεν εγκατεσπαρμενην τη φυσει την δυναμιν. Ων δε την δυναμιν 
ουκ  εχομεν,  τουτων  ουδε  την  πραξιν,  φυσικης  δυναμεως  ουσαν 
συμπληρωσιν.  Εχεται  ουν  η  μεν  πραξις,  δυναμεως·  η  δε  δυναμις, 
ουσιας, Η τε γαρ πραξις, απο δυναμεως και η δυναμις, απο της ουσιας 
και εν τη ουσια. Τρια ουν ταυτα εστιν, ως φασιν, αλληλων εχομενα· 
δυναμενον,  δυναμις,  δυνατον.  Και  δυναμενον  μεν  λεγουσι,  την 
ουσιαν·  δυναμιν δε,  καθ’  ην εχομεν την του δυνασθαι κινησιν·  και 



δυνατον, το παρ’ ημιν κατα δυναμιν γενεσθαι πεφυκος. Ει δε το παρ’ 
ημιν γινεσθαι πεφυκος, κατα δυναμον εχομεν φυσικην. Ουκ εστι δε 
των παρ’ ημων κατα δυναμιν γινεσθαι πεφυκοτων η θεωσις, ουκ ουσα 
των εφ’ ημιν· ουδεις γαρ εν τη φυσει, των υπερ φυσιν λογος. Αρα της 
ημων ουκ εστι δυναμεως πραξις η θεωσις, ης ουκ εχομεν κατα φυσιν 
την δυναμιν· αλλα μονης της θειας δυναμεως, ουκ εργων υπαρχουσα 
δικαιων τοις  αγιοις  αντιδοσις·  αλλα της του πεποιηκοτος αφθονιας 
αποδειξις·  τουτο  θεσει  ποιησαντος  τους  εραστας  των  καλων,  οπερ 
αυτος υπαρχων φυσει δειχθησεται, καθ’ ους αυτος επισταται λογους· 
ινα  και  τελειως  γνωσθη,  και  μεινη  παντελως  ακαταληπτος.  Ουκ 
ανειλον  ουν  την  φυσικην  των  τουτο  πεισομενων  ενεργειαν,  ων 
αποτελειν πεφυκε πεπαυμενην, και μονην εμφηνας των αγαθων την 
απολαυσιν  πασχουσαν·  αλλα  μονην  υπεδειξα  (36)  θεωσεως 
απεργαστικην την υπερουσιον δυναμιν, κατα χαριν των θεωθεντων 
γεγενημενην.

Και μηδεις υπονοησει τουτοις μιαν καταγγελλεσθαι Χριστου την 
ενεργειαν.  Ου  γαρ  ανθρωπον  αποθεωθεντα  τον  Χριστον 
καταγγελλομεν,  αλλα  Θεον  τελειως  ενανθρωπησαντα,  και  της 
οικειας  αφραστου  θεοτητος  την  απειρον,  απειρακις  απειρως 
υπεραπειρον δι’ ενεργους φυσει σαρκος νοερως εψυχωμενης εμφανη 
ποιησαμενον δυναμιν· ολον Θεον τον αυτον, και ανθρωπος αληθως· 
αμφω τε φυσει τελειον τον αυτον και πληρεστατον· και παν ει τι κατ’ 
αμφω πεφυκος ανελλιπως εχοντα πλην αμαρτιας,  ης λογος ουδεις. 
Ων  γαρ  αυτος  φυσεων  υποστασις  ην,  τουτων  και  τους  ουσιωδεις 
φυσικως επεδεχετο λογους. Ει δε τους ουσιωδεις ων αυτος υποστασις 
ην,  επεδεχετο  λογους,  και  φυσικην  εμψυχον  σαρκος  εικοτως  ειχεν 
ενεργειαν, ης ουσιωδεις τη φυσει κατεσπαρται λογος. Ει δε φυσικην 
ως  ανθρωπος  ενεργειαν  ειχεν,  ης  ο  λογος  της  φυσεως  υπηρχε 
συστατικος,  και  ως  Θεος  δηλονοτι  φυσικην  ειχεν  ενεργειαν,  ης  ο 
λογος  της  υπερουσιου  θεοτητος  υπηρχεν  εκφαντικος.  Θεος  γαρ 
υπαρχων τελειος, και ανθρωπος τελειος ο αυτος, καθ’ εκατερον ων 
υπηρχεν  υποστασις,  φυσικως  ενηργει  μη  διαιρουμενος.  Ει  δε  καθ’ 
εκατερον ων υπηρχεν υποστασις φυσικως ενηργει  μη διαιρουμενος, 
δηλον  οτι  μετα  των  φυσεων,  ων  υποστασις  ην,  και  τας  ουσιωδεις 
αυτων και  συστατικας ενεργειας ειχεν,  ων αυτος ενωσις ην·  εαυτω 
προσφυως ενεργων, και οις ενηργει πιστουμενος, την των εξ ων, εν 
οις τε και απερ υπηρχεν, αληθειαν.



Εις ουν εκ δυο φυσεων ο Χριστος· θεοτητος τε και ανθρωποτητος· 
μονογενης Λογος και Υιος και Κυριος της δοξης· εν αις γνωριζεται, 
και αις αληθως υπαρχων πιστευεται· δυο τε φυσικας και γενικας, και 
των  εξ  ων  ην  συστατικας  κινησεις,  ηγουν  ενεργειας  εχων,  ων 
αποτελεσματα  τα  κατα  μερος  ην  ενεργηματα·  εξ  αυτου  τε 
προβαλλομενα, και υπ’  αυτου τελειουμενα, χωρις τομης των εξ ων 
υπηρχε, και της οιασουν διχα συγχυσεως. Ου γαρ υπομενει τομην η 
συγχυσιν, ο μηδεποτε τροπαις υποκειμενος, και πασι τοις ουσι την τε 
του ειναι, και πως ειναι διαμονην τε και συστασιν παρεχομενος.

(37)  Ταυτα  της  σης  χαριν  επιτομως,  ηγιασμενε  Πατερ,  ειρησθω 
κελευσεως· ινα εχοις ειπερ τι χρησιμον φεροιεν, πως διακρουσασθαι 
την των φιλολαλων αδολεσχιαν,  αδειαν λαβουσαν την των καιρων 
δυσκολιαν.  Και  μη παριδης  τον σον δουλον πενομενον·  αλλα θειω 
πλουτισον  Πνευματι,  της  ευπειθειας  αντιδους  τας  ευσθενεις  σου 
δεησεις· και παρατιθεμενος Χριστω τω μεγαλω Θεω και ποιητη των 
ολων μη διαλειποις, τω παρα πασης προσκυνουμενω της κτισεως, συν 
Πατρι και αγιω Πνευματι εις τους αιωνας. Αμην.

ΣΧΟΛΙΑ.

α΄.  Λογω  μεν  η  φυσις  περιγραφεται  των  οντων  προς  αρετης 
γενεσιν, κατα προοδον· ητις εστι παντελης κατ’ αρετην της φυσεως 
αρνησις.  Νω δε  περιοριζεται  η  παντος  αιωνως και  χρονου κινησις, 
προς συστασιν απλανους ενωσεως, κατα αναβασιν· ητις εστι των εν 
οις εστιν η φυσις υπερβασις· λεγω δε τοπον και χρονον, εν οις των 
οντων υποστασις. Η δε προς τον εξ ου τα παντα και δι’ ου και εις ον 
ως  περας  των  ολων,  κατα  χαριν  αποκαταστασις,  κατ’  αναληψιν 
γινεται· ητις εστι του μεν αναλαμβανομενου παθος· ενεργεια δε του 
αναλαμβανοντος. 

β΄.  Προσωπον, ητοι υποστασις·  φυσις,  ητοι ουσια. Ουσια γαρ,  το 
κατ’ εικονα, ο λογος· το καθ’ ομοιωσιν δε, ο βιος, υποστασις εστιν, εξ 
ων αμφοτερων η αρετη συμπεπληρωται. Υποστασιν γαρ σοφιας, την 
αρετην· ουσιαν δε φασιν αρετης ειναι την σοφιαν. Διο της μεν σοφιας 
απλανης εκφανσις εστιν, ο τροπος της των θεωρητικων αγωγης· της 
αρετης δε βασις,  ο  λογος της των πρακτικων θεωριας καθεστηκεν. 
Αμφοτερων δε χαρακτηρ αψευδεστατος, η προς το κυριως ον ακλινης 
ενατενησις.



γ΄. Οτι ουκ ατρεπτος φυσει ο ανθρωπος· και πως.
δ΄. Οτι το θελημα, η ουσιας η υποστασεως εστι χαρακτηριστικον· 

και μεσον τουτων ουκ εστιν, ουτε κοινον και συνθετον εξ αμφοιν· ουτε 
ουδετερου μετεχον.

ε΄. Οτι η προαιρεσις επι Χριστου, την φυσικην σημαινει θελησιν· 
ητοι την ορεκτικην της φυσεως δυναμιν.

ς΄. Βλεπε το της οικονομιας μυστηριον. 
(40) ζ΄. Εις το, Δι’ αυτου γαρ ζωμεν και κινουμεθα, και εσμεν· ητοι 

περι ουσιας, και δυναμεως, και ενεργειας.
η΄.  Περι  θεωσεως.  Ακουσαις  δε  τουτων  και  συ,  Νειλε·  και 

φρονησαις α φρονουσιν οι της αληθειας διδασκαλοι

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΜΑΡΙΝΟΝ

Εκ  της  περι  ενεργειων  και  θεληματων  πραγματειας,  κεφαλ. 
ν΄(ι). 

Οτι  Σευηρος  κακουργως  ταυτον  ειναι  λεγει  τη  φυσει  την 
υποστασιν, ινα την συγχυσιν δια της μιας κυρωση φυσεως, και φυγη 
τον ελεγχον, υποστασιν λεγων νενοηκεναι την φυσιν· και παλιν την 
διαιρεσιν  εισηγησηται,  την  εξ  υποστασεως  πρεσβευων  ενωσιν·  και 
δοξη  λανθανειν  αντι  φυσεων  εκδεχεσθαι  φασκων  τας  υποστασεις. 
Και  αυθις  την  ανυπαρξιαν  των  φυσεων,  δια  της  ψιλης  διαφορας 
εγκαλουμενος,  ευρη  καταφυγην  απολογιας,  την  ψιλην  εν  ποιοτητι 
φυσικη  διαφοραν.  Και  οτι  καθαπερ  Νεστοριος  ψιλην  λεγων  την 
ενωσιν,  πραγματικην  εισηγε  διαιρεσιν·  ουτω  και  Σευηρος  ψιλην 
λεγων φυσεων διαφοραν, πραγματικην ποιειται τη συγχυσιν.

Αλλα τουτοις Σευηρος στενοχωρουμενος τοις λογοις και μη φερων 
της  αληθειας  την  βασανον,  παλιν  εαυτω  συνηθως  το  ψευδος 
προβαλλεται συμμαχον· ταυτον ειναι φασκων επι της οικονομιας τη 
φυσει  τη  υποστασιν·  και  την  εν  ποιοτητι  φυσικη  διαφοραν,  τη 
πραγματικη  και  κατα  φυσιν·  δια  το  και  φυσικην  ειναι  πασαν 
ποιοτητα,  και  πραγμα  προσαγορευεσθαι·  ινα,  ει  μεν  αλους  τοις 
ελεγχοις  φωραθη,  σαφως  δια  της  μιας  συνθετου  φυσεως,  την  τε 
Μανεντος  φαντασιαν,  και  την  Απολιναριου  συγχυσιν,  και  την 
Ευτυχους μετα την ενωσιν εις μιαν ουσιαν των ενωθεντων πρεσβευων 



συμαιρεσιν,  χαμαιλεοντος  δικην  τας  χροας  υπαλλασοντος,  την 
οικειαν μεταβαλοι φωνην, φασκων, υποστασιν νενοηκεναι την φυσιν. 
Ει δε παλιν εξ υποστασεων ηγουν προσωπων λεγων γεγενησθαι την 
ενωσιν,  την  Εβιωνος,  Παυλου  τε  του  Σαμωσατεως  και  Νεστοριου 
διαιρεσιν αποδειχθη φρονων, και την ως εν προφητη του Λογου κατα 
χαριν  ενεργειαν  θεσπιζων,  ετοιμον  (41)  αυθις  σχοιη  το  ψευδος 
συνηγορον,  αντι  φυσεων ειρηκεναι  τας υποστασεις αποφαινομενος. 
Ει  δε  παλιν  εγκληθη  δικαιως,  επι  τη  ψιλη  διαφορα,  την  των 
ενωθεντων  πραγματων  δογματιζων  ανυπαρξιαν,  ευροι  προς 
απολογιαν  καταφυγην  την  ως  εν  ποιοτητι  φυσικη  διαφοραν· 
ποιοτητων  λεγων  φυσικων,  αλλ’  ου  φυσεων,  ηγουν  ουσιων  επι 
Χριστου διαφοραν μετα την ενωσιν·  δια της λυουσης την συγχυσιν 
φωνης·  τουτεστι,  της  διαφορας,  πλεον  ο  πανουργος  σοφιστης, 
διασφιγγων την συγχυσιν· των εναντιων κατα τον νομον της φυσεως, 
ου λυσιν τα εναντια ποιουμενος, αλλα συστασιν, παρα τον ορον και 
νομον  της  φυσεως·  και  τοιουτος  γενομενος  περι  την  διαφοραν  εις 
πλανην των ακοουντων,  οιος  υπαρχων περι  την ενωσιν  απεφανθη 
Νεστοριος.  Εκεινος  τε  γαρ  κατα  μονην  ψιλην  την  προσηγοριαν, 
ονομαζων  την  ενωσιν,  κατ’  ενεργειαν  την  των  πραγματων  εισηγε 
διαιρεσιν· και ουτος ψιλην την διαφοραν πρεσβευων μετα την ενωσιν, 
κατα μεν την επινοιαν ειναι φρονει  των διαφεροντων την υπαρξιν· 
κατα δε την ενεργειαν, την αυτων επιδιατιθεται συγχυσιν. Ει γαρ μη 
ψιλην εφρονει Νεστοριος γεγενησθαι την ενωσιν, ειπεν αν την εκ της 
ενωσεως των φυσεων αποτελεσθεισαν του Χριστου μιαν υποστασιν 
συνθετον·  και  ουτος,  ει  μη  ψιλην  εκηρυττε  την  διαφοραν,  ου 
παρητειτο  λεγειν  εν  Χριστω  μετα  την  ενωσιν  την  ατμητον  και 
αδιαιρετον  των  διαφεροντων  ποιοτητα  (μ),  γινωσκων  οτι  παση 
διαφορα,  παντως  συνεισαγεται  ποσοτης·  και  παση  ποσοτητι, 
συνεζευκται ο δηλωτικος αυτης αριθμος. Αμηχανον γαρ, η διαφοραν 
ποσοτητος  ειναι  χωρις,  η  ποσοτητα  διχα  του  δηλουντος  αυτην 
αριθμου διαγνωσθηναι. 

Και ο μεν, την φυσεων μονην επι Χριστου γινωσκων ποσοτητα, το 
δε  κατα  συνθεσιν  εκ  των  φυσεων  της  υποστασεως  μοναδικον  ουκ 
ειδως,  επικαλυμμα ποιειται  διαμπαξ  (της)  των  φυσεων  διαιρεσεως, 
την ψιλην της ενωσεως προσηγοριαν· ο δε, το κατα μονην την φυσιν 
αντι  του  καθ’  υποστασιν  πρεσβευων  μοναδικον,  το  δε  κατα  φυσιν 
ποσον ουκ ειδως,  επικαλυμμα ποιειται της των φυσεων συγχυσεως 



την  ψιλην  εν  ποιοτητι  φυσικη  διαφοραν.  Και  ο  μεν,  την  εν  μονη 
ποιοτητι γνωμικη των φυσεων ενωσιν πρεσβευων, αρνειται την μιαν 
υποστασιν,  αληθη  των  πραγματων  κατ’  ουσιαν  γεγενησθαι  την 
συνοδον λεγειν ουκ ανεχομενος. Αυθεντια γαρ και αξια, και τοιαδε 
θελησις,  ων  εφασκε  Νεστοριος  ειναι  την  ενωσιν,  γνωμης  υπαρχει 
κινηματα σαφως, αλλ’ ου φυσεως.

(44) Ο δε, την ψιλην εν μονη ποιοτητι φυσικη λεγων διαφοραν μετα 
την ενωσιν,  των ενωθεντων ποιειται προδηλως αναιρεσιν,  την κατ’ 
ουσιαν  αυτων  των  ενωθεντων  εν  ετεροτητι  φυσικη  διαφοραν 
απαρνουμενος.  Και  συντομως  περι  τουτων  ειπειν·  ο  μεν,  την 
γνωμικων  ενωσιν  εις  την  των  πραγματων  εφευρε  διαιρεσιν·  ο  δε, 
τουναντιον,  την  των  φυσικων  ποιοτητων  διαφοραν,  εις  την  των 
πραγματων  επενοησε  συγχυσιν.  Οντως  κακη  ξυνωρις  ανδρων 
παρανομων, διασπαν μαινομενων κακως δια των εναντιων την των 
ορθων  δογματων  αληθειαν.  Ο  μεν  γαρ,  ποιτητων  γνωμικων 
εισηγουμενος  ενωσιν  την  των  μηδολως  κατ’  αυτον  ενωθεισων 
φυσεων ποιειται διαιρεσιν· ο δε, ποιτητων φυσικων λεγων μονον ειναι 
διαφοραν μετα την ενωσιν,  ωσαυτως την των μηδολως κατ’  αυτον 
ενωθεισων φυσεων εισηγειται συγκεχυμενην αλλοιωσιν· ουκ ειδοτες 
ο τι και λεγουσιν. Εχρην γαρ ειπερ εαυτοις στοιχειν διεγνωκεισαν, τον 
μεν  Νεστοριον,  γνωμικων  ποιοτητων  λεγοντα  γεγενησθαι  την 
ενωσιν,  μη  διαιρειν  τας  φυσεις,  ων  μηδε  την  αρχην  παντελως 
επρεσβευσεν ενωσιν· αλλα την ων ειναι φασκει την ενωσιν, γινωσκειν 
διαφοραν  μετα  την  ενωσιν·  τον  δε  Σευηρον,  ποιοτητων  φυσικων 
διαφοραν εισηγουμενον, μετα την ενωσιν μη συγχειν τας φυσεις, ων 
ου συγχωρουμεν αυτω λεγειν την ενωσιν, εως αν αυτων αγνοει την 
διαφοραν μετα την ενωσιν. Των γαρ ενωθεντων η διαφορα θεωρειται 
μετα την ενωσιν,  καν Νεστοριος  μεμηνε·  και  των μετα την ενωσιν 
δεαφεροντων η ενωσις, καν Σευηρος παραταττεται, και πολλην υπερ 
του ψευδους ποιειται την συνηγοριαν. 

Ει μεν ουν κατα τον Νεστοριον, μονων των γνωμικων θεληματων 
ενωσις  γεγονε,  τουτων ειπατω και  την διαφοραν μετα την ενωσιν, 
αφεις  την  των  μηδαμως  ενωθεντων  πραγματων  διαιρεσιν·  και 
συνηγαγε τη των γνωμικων θεληματων διαφορα, και την της γνωμης 
παραλλαγην· καθ’ ην ουχ η κατα φυσιν διαφορα δεικνυσθαι πεφυκεν, 
αλλ’ η καθ’ υποστασιν, ποιουμενη της αγαθοτητος εν τη διαφορα των 
γνωμικων  θεληματων,  ανεσιν  και  επιτασιν·  και  πεποιηκεν 



αμαρτωλον,  τον  κατα  προκοπην  παρ’  αυτου  θεοποιουμενον 
ανθρωπον· ως μη κατα παντα τροπον τε και λογον την αυτην τω θεω 
γνωμικην εχοντα θελησιν. Η γαρ διαφορα των γνωμικων θεληματων, 
την της γνωμης, ως εφην, ποιειται παραλλαγην· (45) η δε της γνωμης 
παραλλαγη,  της  αγαθοτητος  εισηγειται  την  μειωσιν·  υφ’  ης  ο 
καθοτιουν ετι κρατουμενος, τελειως ουπω κατα την γνωμην γεγονεν 
αναμαρτητος. 

Ουκουν  το  καθ’  υποστασιν  εκ  της  συνοδου  των  φυσεων  εν  μη 
δεχομενος ο Νεστοριος, και την των γνωμικων θεληματων διελυσεν 
ενωσιν,  ουχ  ευρισκων  ειπειν  τε  ποτε  εστι  το  εκ  της  ενωσεως  των 
γνωμικων  θεληματων  αποδεικνυμενον  εν.  Ου  γαρ  εχει  ταυτοτητα 
λεγειν  της  αγαθοτητος,  της  των  γνωμικων  θεληματων  σαφως 
διαφορας  μετα  την  ενωσιν,  την  κατ’  επιτασιν  και  ανεσιν  ταυτοις 
ετεροτητα προφαινουσης. Ων γαρ η συνοδος, τουτων αναγκη παντως 
λεγειν και την διαφοραν. Και ματην αυτω της ταυτοβουλιας ο λογος 
επενοηθη,  καν  προς  δηλωσιν  της  των  προσωπων  δαιρεσεως  εστιν 
αρμοδιος. Η γαρ ταυτοβουλια, βουλων εστιν ενωσις φυλαττουσα την 
των  κατ’  αυτην  ηνωμενων  διαφοραν,  ειπερ  ασυγχυτος  αις  η  των 
βουλομενων προσωπων συνεπιθεωρειται διαιρεσις.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ. 
Εκ της αυτης πραγματειας κεφαλ. να΄. 
Οτι  δυο  θεληματα  λεγοντες  οι  Πατερες  επι  Χριστου,  τους 
φυσικους νομους, ου τας γνωμας εσημαναν.

Αλλα μηδεις ευθυνετω τον λογον, την των γνωστικων θεληματων 
απαγορευοντα  δυαδα·  παντας  ευρισκων  σχεδον  τους  ενδοξους 
διδασκαλους, δυο θεληματα λεγοντας· μηδ’ αυ παλιν κατα Σευηρον, 
προς  εν  θελημα  δια  τουτο  τον  ευσεβη  μεθορμησοιτο  νουν,  ινα  μη 
κακου κακον ποιηται διαδοχον· της διαιρεσεως λεγω την συγχυσιν. Ου 
γαρ  ειπον  οι  θεσπεσιοι  Πατερες  επι  Χριστου  ποσοτητα  γνωμικων 
θεληματων,  αλλα  φυσικων·  τους  ουσιωδεις  τε  και  φυσικους  των 
ενωθεντων  νομους  τε  και  λογους,  θεληματα  καλως 
προσαγορευσαντες. Και γαρ φυσικην της νοερως εψυχωμενης σαρκος, 
αλλ’  ου  την  γνωμικην  του  τινος  ανθρωπου,  του  κινημασι 
διανοησαντες  ορεξιν,  εχουσαν  της  του  οντος  φυσικην  εφεσεως 
δυναμιν, φυσικως κινουμενη τε και τυπουμενην υπο του Λογου προς 



την της οικονομιας εκπληρωσιν, θελημα σοφως προσηγορευσαν· ου 
χωρις  ειναι  την  ανθρωπινην  φυσιν,  αδυνατον.  Θελημα  γαρ  εστι 
φυσικον, δυναμις του κατα φυσιν οντος ορεκτικη, και των ουσιωδως 
τη φυσει προσοντων, (48) συνεκτικη παντων ιδιωματων· καθ’ ην αει 
τω φυσει θελητικω, το πεφυκεναι θελειν, εμπεφυκεν· ου ταυτον δε το 
πεφυκεναι  θελειν,  και  θελειν·  ως  ουδε  το  πεφυκεναι  λαλειν,  και 
λαλειν. Πεφυκε μεν γαρ αει το λαλητικον, λαλει δε ουκ αει· επειδη το 
μεν  ουσιας  εστι  λογω  φυσεως  συνεχομενον·  το  δε  βουλης,  τη  του 
λαλουντος γνωμη τυπουμενον·  ωστε φυσεως μεν το αει  πεφυκεναι 
λαλειν·  υποστασεως  δε,  το  πως  λαλειν·  ωσπερ  και  το  πεφυκεναι 
θελειν  και  θελειν.  Ει  δε  το  πεφυκενει  θελειν,  και  θελειν  ουκ  εστι 
ταυτον (το μεν γαρ, ως εφην, ουσιας· το δε, της του θελοντος υπαρχει 
βουλης)·  ειχεν  αρα  το  πεφυκεναι  θελειν  ο  σαρκωθεις  Λογος  ως 
ανθρωπος, τω αυτου θεικω θεληματι κινουμενον τε και τυπουμενον. 
Το γαρ εκεινου θελειν, φησιν ο μεγας Γρηγοριος, ουδεν υπεναντιον 
Θεω, θεωθεν ολον. Ει δε τεθεωτο, τη του θεουντος δηλονοτι συμφυια 
τεθεωτο·  το  δε  θεουν και  θεουμενον,  δυο παντως·  αλλ’  ουχ εν  και 
φυσει ταυτον. Ειπερ των προς τι, το τε θεουν, και το θεουμενον· τα δε 
προς  τι,  παντως  αλληλοις  συνεισαγεσθαι  πεφυκε,  και  θατερω 
συνεπινοεισθαι θατερον. Ουκουν ως φυσει πεφυκως, και την προς τον 
θανατον συστολην θελων επισημαινεται σαρκικως μετα των λοιπων 
παθων  ως  ανθρωπος  ο  Σωτηρ,  πασης  καθαραν  την  οικονομιαν 
δεικνυς φαντασιας, και την φυσιν των κατακριθεντων αυτης δια την 
αμαρτιαν  παθηματων,  λυτρουμενος.  Και  παλιν  την  ορμην 
επιδεικνυται,  σαρκι  θανατωσας  την  θανατον·  ινα  και  το  φυσει 
πεφυκως ως ανθρωπος εν εαυτω δειξη σωζομενον, και την απορρητον 
και  μεγαλην  του  πατρος  ως  Θεος  παραδειξη  βουλην,  σωματικως 
πληρουμενην.  Ου  γαρ  ινα  παθη,  σωση  δε,  προηγουμενως  γεγονεν 
ανθρωπος. Διο φησι· Πατερ, ει δυνατον, παρελθετω τουτο το ποτηριον 
απ’ εμου· πλην μη το εμον, αλλα το σον γενεσθω θελημα· δεικνυς 
αμα  τη  συστολη,  την  ορμην  του  ανθρωπινου  θεληματος,  εν  τη 
συμφυια  του  θεικου,  κατα  την  του  φυσικου  λογου  προς  την  της 
οικονομιας τροπον συμπλοκην, τυπουμενην τε και γινομενην· ειπερ η 
σαρκωσις,  εναργης  εστι  φυσεως  και  οικονομιας  αποδειξις·  του  τε 
φυσικου  λεγω  των  ηνωμενων  λογου,  και  του  καθ’  υποστασιν  της 
ενωσεως  τροπου  του  μεν  πιστουμενου,  του  δε  καινοτομουντος  τας 
φυσεις, διχα τροπης και συγχυσεως. Αλλ’ ου το αυτο, κατα το αυτο, 



καταργηθηναι τε και ενεργηθηναι δεομενος, οπερ ατοπον· ειπερ του 
Υιου φυσει  θελημα,  το  του Πατρος.  Ειχεν  ουν θελημα φυσικον ως 
ανθρωπος  ο  Σωτηρ,  τω  αυτου  θεικω  θεληματι  τυπουμενον,  ουκ 
εναντιουμενον·  ουδεν  γαρ  ηναντιωται  πανταπασι  Θεω  φυσικον, 
οποταν ουτε γνωμικον· ενθα και (49) προσωπικη θεωρειται διαιρεσις, 
ανπερ η κατα φυσιν· επει τον ποιητην αιτιατεον της μεμψεως, εαυτω 
πεποιηκοτα το φυσει μαχομενον.

Πως δε γεγονε κατ’ αληθειαν ανθρωπος σαρκωθεις ο Λογος, του 
μαλιστα την φυσιν ως λογικην χαρακτηριζοντος ερημος; Το γαρ της 
κατ’  εφεσιν  ορεκτικης  εστερημενον  κινησεως,  και  πασης  ζωτικης 
δυναμεως  αμοιρησειεν  αν.  Το  δε  ζωτικην  ουκ  εχον  εκ  φυσεως 
δυναμιν,  ουδε  την  οιανουν  δηλονοτι  ψυχην,  ης  χωρις  ουδε  σαρξ 
υποσταιη  ποτ’  αν.  Ουκουν  ψιλη  μορφωσει  σαρκος  την  οικονομιαν 
εφαντασεν· αλλ’ ου φυσει σαρκος, νοερως τε και λογικως εψυχωμενης 
καθ’  υποστασιν  σαρκωθεις  ο  Λογος  πεπληρωκε,  θελημα  φυσικον 
κατα Σευηρον ουκ εχων ως ανθρωπος· ει γαρ φυσικω θεληματι κατ’ 
αληθειαν ως ανθρωπος ην ελλιπης, τελειος κατ’ αληθειαν ου γεγονεν 
ανθρωπος,  ουδ’  ολως ανθρωπος γεγονεν.  Τις  γαρ ατελους  φυσεως 
υπαρξις, ης ουδε λογος εστι;

Σκοπος  ουν  Σευηρω,  και  τοις  αμφ’  αυτον,  δια  τινος  παντως 
ελλειψεως  φυσικης,  την  προσληφθεισαν  καθ’  ενωσιν  αρρητον 
εξωσασθαι φυσιν· της τε Μανεντος φαντασιας, και της Απολιναριου 
συγχυσεως,  και  της  Ευτυχους  συνουσιωσεως  επικυρωσαι  το  μυσος. 
Μεμνημαι  γαρ  κατα  την  Κρητων  νησον  διαγων,  τινων 
ψευδεπισκοπων  προς  εμε  διενεχθεντων  της  Σευηρου  μεριδος· 
ακουσας,  ως δια τουτο δυο κατα τον Λεοντος τομον ενεργειας  ουχ 
ομολογουμεν επι Χριστου, δια τα επομενα ταυταις θεληματα, οις εξ 
αναγκης προσωπων συνεισαγεται δυας· αλλ’ ουδε μιαν παλιν, απλην 
θεωρεισθαι  μη  δυναμενην·  εν  δε  θελημα,  και  πασαν  θειαν  τε  και 
ανθρωπινην  ενεργειαν  εξ  ενος  και  του  αυτου  Θεου  Λογου 
σεσαρκωμενου, (52) κατα Σευηρον προιεναι φαμεν. Προς ους αν τις 
σχετλιαστικως εκεινο της προφητειας εποισει το μερος· Ω, ω, φευγετε 
απο  Βορρα·  εις  Σιων  ανασωζεσθε,  οι  κατοικουντες  θυγατερα 
Βαβυλωνος. Βορρας γαρ ως αληθως Σευηρου διανοια, τοπος γενομενη 
ζοφερος, και της του θειου φωτος εστερημενη διατριβης· Θυγατηρ δε 
Βαβυλωνος,  η  κακως  εκ  της  προσγενομενης  αυτω  χειριστης  εξεως 
γεννηθεισα  συγκεχυμενη  των  ψευδων  διδασκαλια  δογματων,  ην 



κατοικουσι  την  Σιων,  λεγω  την  Εκκλησιαν,  ανασωθηναι  δι’ 
επιστροφης  ουκ  εθελοντες.  Ομου  γαρ  της  τε  θεολογιας  και  της 
οικονομιας,  ο Σευηρου βασανιζομενος καταγωνιζεται λογος. Ει γαρ 
κατ’  αυτον,  ταις  ενεργειαις  επεσθαι  τα  θεληματα  πεφυκε  τοις  δε 
θελημασιν  εισαγεσθαι  προσωπα,  καθαπερ  αιτιοις  αιτιατα·  ινα  μη 
λεγω  τις  η  αποδειξις·  και  παντι  προσωπω  δηλονοτι,  κατ’  αυτον, 
θελημα· και τουτω παντως ενεργεια συνεισαχθησεται προσφορος. Ο 
γαρ τον προς τι, λογος, αλυτον εχων την σχεσιν, ισην ποιειται την των 
σχετων ακολουθως αντιστροφην.

Ουκουν  επειδη  πολυσημον  εστι  το  απλως  λεγομενον,  ει  μεν 
φυσικα  τα  κατα  αντιστροφην  συνεισαγομενα  τοις  προσωποις  ειεν 
θεληματα, η μακαρια Μονας, κατα Σευηρον, και φυσεων εσται Τριας. 
Ει δε γνωμικα, στασιασει παντως προς εαυτην μη συμβαινουσα τοις 
θελημασιν,  ως  προσωπων  Τριας·  η  παντως,  ειπερ  εν  θελημα  της 
υπερουσιου Τριαδος εστι, μονοπροσωπος εσται Θεοτης τριωνυμος.

Και  παλιν,  ει  τη  ενεργεια  παντως  κατα  την  Σευηρου  προτασιν 
επεται  θελημα·  τουτω  δε  συνεισαγεται  προσωπον,  εξ  αναγκης 
αναιρεθειση τη ενεργεια, και το επομενον αυτη συνανηρηται θελημα, 
και το τουτω συνεισαγομενον προσωπον. Ει  δε τη μεν ενεργεια,  το 
θελημα·  τω  δε  θεληματι,  συναιρειται  το  προσωπον,  ανυποστατος 
εσται  κατα Σευηρον  ο  Χριστος·  τη  ενεργεια,  δια  το  συναιρουμενον 
αυτη  θελημα  του  συνεισαγομενου  τω  θεληματι  προσωπου 
συναναιρεθεντος. 

Και παλιν, ει ταις ενεργειαις κατ’ αυτον επεται παντως θεληματα, 
τοις δε θελημασι συνεισαγεται προσωπα· εξ ενος δε και του αυτου 
Θεου  Λογου  (53)  σεσαρκωμενου  προιεναι  φησι  πασαν  θειαν  και 
ανθρωπινην ενεργειαν· και παν θελημα κατ’ αυτον (δηλονοτι θειον τε 
και ανθρωπινον), ως ταις ενεργειαις επομενον μετα των ισαριθμως 
συνεισαγομενον  αυτοις  προσωπων,  εξ  ενος  και  του  αυτου  Λογου 
σεσαρκωμενου παντως συμπροαχθησεται· και ουδεις αντερει λογος.

Εσται  τοιγαρουν  τη  μεν  αναιρεσει  των  φυσικων  ενεργειων  ο 
Χριστος κατα Σευηρον, ανουσιος· τη δε παραγραφη της μιας , παλιν 
αβουλος  και  ανυποστατος·  και  τη  παση  προαγωγη  θειας  τε  και 
ανθρωπινης  ενεργειας,  πολυβουλος  τε  και  πολυπροσωπος·  η  το  γε 
κυριωτερον  ειπειν,  απειροβουλος  τε  και  απειροπροσωπος.  Ο  γαρ 
πασαν φησας ενεργειαν, ποσοτητος πεποιηκε δηλωσιν αναριθμητον.



Ουκουν κατα μεν την αντιστροφην της Σευηρου προτασεως, ο της 
θεολογιας  αυτω  διαπεπτωκε  λογος,  Αρειανην  πολυθειαν,  και 
Σαβελλιανην  αθειαν,  και  μαχομενην  Ελληνικως  εαυτη  φυσιν 
θεοτητος  εισηγουμενω·  κατα  δε  την  προτασιν,  σαφως  ο  της 
οικονομιας  αυτω  νενοθευται  λογος,  τον  ενα  Χριστον  ανουσιον, 
αβουλον,  ανυποστατον·  και  παλιν  τον  αυτον  απειροβουλον  τε 
πρεσβευοντι και απειροπροσωπον· ου τι δυσσεβεστερον; 

Ορατε  που  φερων  ο  Σευηρου  κανων  απαγει  τους  πειθομενους; 
Τοιουτος γαρ απας καθεστηκε λογος, την αηττητον βασιν ουκ εχων 
αληθειαν. Εν δε Χριστου θελημα λεγων, ω βελτιστε, πως και ποιον 
τουτο  φης;  Ει  μεν  ως  Χριστου  φυσικον,  Πατρος  φυσει  και  Μητρος 
αυτον ηλλοτριωσας, ουδετερω κατ’ ουσιαν ενουμενον. Ουδετερον φαρ 
αυτοιν φυσει Χριστος· και πως εκφευξη τουτο λεγων, της πολυθειας 
τον κινδυνον; Ει δε γνωμικον, μονης εσται της αυτου χαρακτηριστικον 
υποστασεως. Προσωπου γαρ αφοριστικον υπαρχει το γνωμικον· και 
δειχθησεται σαφως ετεροβουλος Πατρι τε και Πνευματι κατα σε, και 
μαχομενος. Ει δε της αυτου μονης θεοτητος, εμπαθης εσται θεοτης, 
παρα φυσιν βρωσεως και ποσεως αφιεμενη.  Ει  δε της αυτου μονης 
ανθρωποτητος,  ουκ  εσται  φυσει  δραστηριον.  Πως  γαρ,  ειπερ 
ανθρωπινον;  Και  τερατωδης  δειχθησεται  σαφως  η  των  θαυματων 
επιδειξις.

Ει δε αμφοτερων φυσει κοινον, πως εσται θελημα (56) κοινον, ων η 
φυσις  διαφορος;  Ει  δε ως ολου συνθετος,  προς τω καινω μυθω και 
πλασματι.  Τις  γαρ  θεληματος  συνθεσις;  παλιν  αυτον  του  Πατρος 
ηλλοτριωσας,  συνθετω  θεληματι  μονην  χαρακτηρισας  υποστασιν 
συνθετον. Ουτω μεν ουν πασαν φυτειαν εκριζοι προσελθων ο λογος, 
ην ο Πατηρ ουκ εφυτευσεν· επει μη πεφυκε το ξενον περιποιεισθαι 
γεωργιον.

Αλλ’,  ως  εοικε,  το  φυσικον  θελημα  της  κατα  Χριστον 
ανθρωποτητος  Σευηρος  ανειλεν,  ουκ  ειδως  οτι  κυριωτερον  τε  και 
πρωτον ιδιωμα πασης μαλιστα φυσεως λογικης, η κατ’ εφεσιν αυτης 
καθεστηκε  κινησις·  ην  οι  Πατερες  σκοπησαντες,  φυσικων,  αλλ’  ου 
γνωμικων επι Χριστου θεληματων διαφοραν λαμπρως ωμολογησαν. 
Ου γαρ αν ελεγον ποτε γνωμικων επι Χριστου θεληματων διαφοραν, 
ινα μη διγνωμον και διβουλον, και οιον ειπειν μαχομενον εαυτω τη 
στασει των λογισμων· και δια τουτο διπροσωπον αυτον κηρυττωσιν· οι 
γε κατα μονην ταυτην γινωσκοντες την των γνωμικων θεληματων 



διαφοραν εν τω βιω γεγενησθαι· την τε της αμαρτιας εισοδον, και την 
προς τον Θεον ημετεραν διαστασιν. Εν ουδενι γαρ αλλω καθεστηκε το 
κακον,  ει  μη μονον εν τη προς το θειον θελημα διαφορα του κατα 
γνωμην ημετερου θεληματος· ητινι παντως αντικειμενη συνεισαγεται 
ποσοτης, και ο ταυτης δηλωτικος αριθμος, δεικνυς ημων την προς τον 
Θεον του γνωμικου θεληματος αντιπαθειαν.

Εις  ουν  Νεστοριω  τε  των  Σευηρω  περι  του  δυσσεβειν  υπαρχει 
σκοπος, καν ο τροπος διαφορος. Ο μεν γαρ δια την συγχυσιν, φευγων 
την  καθ’  υποστασιν  ενωσιν,  την  ουσιωδη  διαφοραν  προσωπικην 
ποιειται  διαιρεσιν·  ο  δε  δια  την  διαιρεσιν  την  ουσιωδη  μη  λεγων 
διαφοραν, την καθ’ υποστασιν ενωσιν φυσικην εργαζεται συγχυσιν· 
δεον μητε συγχυσιν επι Χριστου, μητε διαιρεσιν· αλλ’ ενωσιν των κατ’ 
ουσιαν  διαφεροντων,  και  διαφοραν των καθ’  υποστασιν  ηνωμενων 
ομολογειν, ινα και των ουσιων ο λογος, και της ενωσεως ο τροπος, 
ευσεβως  καταγγελληται·  ων  αμφω  διαρραγεντες·  ο  μεν,  την  των 
γνωμικων μονον  ποιοτητων  ενωσιν·  ο  δε,  την  των  φυσικων  μονον 
μετα την ενωσιν επικυρωσας διαφοραν, αμφω της των πραγματων 
αληθειας απεπεσον· ο μεν, διαιρεσιν· ο δε, συγχυσιν του μυστηριου 
τολμηρως κατακριναντες.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
Προς ΓΕΩΡΓΙΟΝ τον οσιωτατον πρεσβυτερον και  ηγουμενον, 
ερωτησαντα δι’ επιστολης περι του κατα Χριστον μυστηριου.

Νουν μεν τον οικειον εφεσει  θεια πτερωσας,  (57) και τον λογον 
διαρας  σπουδη  υλης  και  των  περι  ταυτην,  θεοτιμητε  Πατερ, 
ακορεστον εχεις των ιερογραφων Λογιων την εντευξιν , και της περι 
αυτα φροντιδος δι’ εμμελους προσοχης, ει και τις αλλος την ακαματον 
δυναμιν. Ου γαρ οιδε κορον τον υπερ αισθησιν· ουτε μην την οιανουν 
περιστολην, το υπερ εννοιαν. Το μεν γαρ, ροης απασης και απορροης 
κατα  φυσιν  υπερανεστηκε·  το  δε  παντος  ειδους  υπερανεχει  και 
σχηματος· του τε κρυφιου την εκφανσιν, ως θεμις , εκεινο ποιειται· και 
του  αοριστου  την  ενδεχομενην  τουτο  παρεχει  καταληψιν·  και  οση 
προς αρπαγην διανοιας αυταρκης, και Πνευματος αγιου περιδραξιν. 
Εως γαρ τουτου, και δια τουτο καθεστηκεν, η φιλανθρωπος του υπερ 
ανθρωπου  δι’  εκφανσεως  συγκαταβασις·  χαριτι  θεουργουσα  τους 
γνωμη  συναναβαινοντας·  και  τη  κενωσει  του  Λογου  το  κατ’  αυτο 



πληρωμα δεχομενους, εν τω απαρτισμω της των εντολων εργασιας· 
καθ’ ην προς εντελειαν φρονησεως και ανδρειας αυτος αναχθεις, το 
τε  φαινομενον  σωφρονως  πιεζεις,  και  το  κρυπτομενον,  δικαιως 
πιαινεις· ιν’ εκεινω μεν την νεκρωσιν του Ιησου παραδειξης, πασαν 
ολικως  αμαρτιαν  εξαφανιζουσαν·  εν  τουτω δε  την  ζωην επιδειξης, 
αρετην  πασαν  υπερκασμιως  προβαλλομενην·  εξ  ων  πραξιν  ιεραν 
κατορθωσας και θεωριαν, τελος ιερον εκομισω την σωτηριαν· ην ωστε 
μεταδουναι  και  αλλοις,  και  ταυτην γνωρισαι,  το  θεομιμητον,  ειλου 
προς εμε τον αναξιον, ταπεινον τε και αγνωτην υπαρχοντα, τιμιαις 
προσχρησασθαι  συλλαβαις·  και  πρωτα  μεν,  σοφισαι  λογω  και 
συναιτισαι·  προς δε και  αγιασαι  δια της ενουσης σοι  χαριτος,  πασι 
πανταχου  διαδιδομενης·  απεριγραφον  γαρ,  ως  αιτιαν  τον  αναιτιον 
εχουσα Λογον.

Ειτα και  προς επιστημην ικανως αγαγειν  του καινου μυστηριου 
της  κατ’  ανθρωπον  θεοπλαστιας  του  δι’  ημας  σαρκωθεντος  Θεου 
Λογου και τελειως ενανθρωπησαντος· τω δι’ ερωτησεως εθελειν, ου 
το  ηγουμενον  μαθειν·  εν  περιληψει  γαρ  των  καλων  υπαρχεις 
απαντων·  αλλ’  εις  μυησιν  προβιβασαι  τελεωτεραν,  το  ουπω 
δεδεγμενον την ηττονα. Και σου τον ευσεβη τροπον αποθαυμασας, 
τον λογον προισχομαι κατα δυναμιν· φασκων, ως ουκ αλλο τι κατα 
(60) φυσιν υπαρχει το κατα τον Σωτηρα ανθρωπινον, και αλλο το καθ’ 
ημας· αλλα ταυτον τη ουσια και απαραλλακτον, ειπερ εκτης ημετερας 
εληφθη, κατα την εκ των παρθενικων της παναγνου και θεομητορος 
αχραντων αιματων αρρητον προσληψιν· οις δικην σπορας ενωθεις ο 
Λογος,  γεγονε  σαρξ,  μη  εκστας  του  ειναι  κατ’  ουσιαν  Θεος·  και 
τελειος καθ’ ημας εχρηματισεν ανθρωπος, πλην μονης της αμαρτιας· 
δι’  ην ημεις μεν πολλακις στασιαζομεν, και αντιπαλαιομεν τω Θεω 
κατα  την  θελησιν,  ως  εφ’  εκατερα  την  ταυτης  κεκτημενοι  ροπην· 
αυτος δε πασης κατα φυσιν ελευθερος ων αμαρτιας, ως ανθρωπος ου 
ψιλος,  αλλ’  ενανθρωπησας  Θεος,  ουδεν  εναντιον  ειχεν·  αλλ’ 
αχραντον, και παντη κυριως αμολυντον την ημετεραν φυσιν διεσωζε· 
καθο  και  ελεγε·  Νυν  ο  αρχων  του  κοσμου  ερχεται  και  εν  εμοι 
ευρισκειν ουδεν· των οις ημεις δηλαδη την φυσιν παραχαραττοντες, 
την  εναντιωσιν  του  θεληματος  επιδεικνυμεν·  δι’  ην  τω  καθ’  ημας 
ανυποτακτος λεγεται και Χριστος, εως αν ταυτης και ημας απολυση 
τη δυναμει της ενανθρωπησεως·  ης επικυρων την αληθειαν, παντα 
γεγονε  δι’  ημας,  και  δεδρακεν  εκουσιως  υπερ  ημων,  μητε  την 



ημετεραν  ουσιαν,  μητε  τι  των  αυτης  αδιαβλητων  και  φυσικων  το 
παραπαν ψευσαμενος· ει και ταυτην μετ’ εκεινων απαντων εθεωσε, 
πυρακτωθεντος δικην σιδηρου, πασαν θεουργον αποφηνας, ως διολου 
κατ’  ακρον  αυτη  περιχωρησας  δια  την  ενωσιν·  και  εν  μετ’  αυτης 
ασυγχυτως και την αυτην και μιαν υποστασιν γεγονως.

Οθεν το κατ’  αυτον ανθρωπινον,  ου δια τον λογον της φυσεως, 
αλλα δια  τον καινοπρεπη  της  γενεσεως  τροπον,  προς  το  ημετερον 
παραλλαττει·  ταυτον  μεν  υπαρχον  κατα την  ουσιαν·  ου  ταυτον  δε 
κατα την ασποριαν επει μη ψιλη, αλλ’ αυτου κατ’ αληθειαν του δι’ 
ημας ενανθρωπησαντος ην. Ωσπερ ουν και το θελειν αυτου κυριως 
μεν ον φυσικον καθ’ ημας, τυπουμενον δε θεικως υπερ ημας. Δηλον 
γαρ  ως  ασπορια  και  σπορα,  φυσιν  ου  τεμνει·  περι  δε  την  αυτην 
τεμνεται φυσιν, ωσπερ ουν και αγεννησια και γεννησις.

Επει  τυχον ει  διαφοραν προς την ημετεραν φυσιν ως ανθρωπος 
ειχεν  ο  Λογος  δια  την  αποριαν·  εξει  γε  παντως,  και  προς  την του 
Πατρος  ουσιαν,  δια  την  γεννησιν.  Ου  γαρ  ταυτον  αγεννησια  και 
γεννησις.  Εξομεν  δε  και  ημεις  προς  τε  τον  παλαιον  Αδαμ και  την 
Ευαν,  διχα  σπορας  γενομενους·  (61)  ο  μεν  γαρ,  πλασμα  του 
πλασαντος· η δε, τμημα του πλασματος. Αλλα μην ταυτον ο Υιος τω 
Πατρι δια την Θεοτητα· Θεος γαρ και ομοουσιος· ωσπερ ουν και ημεις, 
προς τε τον Αδαμ και την Ευαν, και αυτον τον δι’ ημας σαρκωθεντα 
Θεον,  συγγενεις  δια  την  ανθρωποτητα  και  ομοουσιοι.  Ως  γαρ  ουκ 
ουσια Θεου το αγεννητον και γεννητον (τις γαρ ο λεγων), ουτως ουδε 
σπορα και ασπορια φυσις καθοτιουν ανθρωποτητος.

Ουδεμιαν ουν ο μεγας θεολογος Γρηγοριος εμφασιν παρεχει, του 
αλλο ειναι κατα την φυσιν το κατα τον Σωτηρα ανθρωπινον, και αλλο 
το καθ’ ημας, ει και τισιν ενομισθη, τω φασκειν αυτον, " Ειπαμεν αν 
ως  παρα  του  ανθρωπου  τυπουσθαι  τον  λογον·  ου  του  κατα  τον 
Σωτηρα  νοουμενου·  το  γαρ  εκεινου  θελειν,  ουδεν  υπεναντιον  Θεω 
θεωθεν ολον· αλλα του καθ’ ημας· ως του ανθρωπινου θεληματος, ου 
παντως  επομενου  τω  θειω,  αλλ’  αντιπιπτοντος  ως  τα  πολλα  και 
αντιπαλαιοντος." Αυτου γαρ εστιν κυριως και λεγεται, ουχ ως ετερας 
η εξ ετερας ον παρεξ της ημετερας ουσιας και φυσεως·  αλλ’ ως δι’ 
εκεινον και εν εκεινω, κατα την αυτην και μιαν υποστασιν γεγονος· 
και ου καθ’ εαυτο χωρις, η δι’ εαυτο πραχθεν, ωσπερ ημεις. Οθεν και 
σποραν  ουκειαν  καινοτομουντα  τον  επεισαχθεντα  της  γεννησεως 
τροπον  αυτον  εσχε  τον  Λογον,  αμα  τω  ειναι  φυσικως,  και  το 



υποστηναι  θεικως  εν  αυτω  κληρωσαμενον·  ινα  και  το  ημετερον 
κυρωθη· και το υπερ ημας πιστευθη . Δει γαρ εν πασιν και την υπ’ 
αυτου του σαρκωθεντος και τελειως δι’ ημας ενανθρωπησαντος Θεου 
Λογου,  και  την  προσληφθεισαν  φυσιν  μετα  των  αυτης  φυσικων 
συντηρειν·  ων ανευ  το  παραπαν ουτε φυσις  εστιν,  αλλα φαντασια 
μονη διακενος,  και την ενωσιν διαφυλαττειν·  την μεν,  εν ετεροτητι 
φυσικη  σωζομενην·  την  δε  παλιν,  εν  υποστατικη  γνωριζομενην 
ταυτοτητι· και ουτω τε σοφως αμα και ευσεβως, ολο διολου τον της 
οικονομιας λογον, αφυρτον ομου και αδιαιρετον αποφαινειν.

Ον  αυτος  ορθοδοξως  κηρυττων,  εξεις  ανακηρυττοντα  κατα  την 
υποσχεσιν, και των οικειων δωρουμενον ωσπερ δι’ ελπιδος ενταυθα, 
ουτω δια πειρας εκει  την απολαυσιν· ης καμε μετασχειν ικετευσον, 
Πατερ ηγιασμενε, δια της σης μεσιτειας προσαγων αυτω τω καλουντι 
και σωζοντι· και μισθον της εις αλληλους των ομογενων συμπαθειας, 
τω συν αυτω και παρ’ αυτω δοξασθηναι χαριζομενω· ω η δοξα και το 
κρατος συν τω παναγιω Πατρι, και τω ζωοποιω αυτου Πνευματι, εις 
τους αιωνας των αιωνων. Αμην.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ,
Προς  τους  λεγοντας,  οτι  μιαν  Χριστου  χρη  λεγειν  ενεργειαν 
κατ’ επικρατειαν· δια το ως δραστικωτεραν την θειαν αυτου, 
κατεπικρατειν της ανθρωπινης ουτω χρη απολογεισθαι.
 
Πρωτον  μεν  δυο  ενεργειας  και  υμεις  ομολογειτε·  μιαν 

επικρατουσαν·  την  θειαν  φημι·  και  μιαν  κρατουμενην·  την 
ανθρωπινην δηλονοτι· οπερ εστι των Προς τι. Τα δε Προς τι, παντως 
συνεισαγουσιν εαυτοις και τα αντιδιαιρουμενα.

Επειτα δε,  οτι  ει  κατ’  επικρατειαν λεγετε  την ενεργειαν,  ως της 
ανθρωπινης  δια  το  επικρατηθηναι  αναιρουμενης,  μειωσιν  αυταις 
εισαγετε. Το γαρ επικρατουν, παντως και αυτο των πασχοντων εστι· 
και αυτο γαρ κρατειται υπο του επικρατουμενου. Ει γαρ και ελασσον, 
ομως  δε  κρατειται  παντως·  ωσπερ  χρυσος  επικρατων  μεν  του 
καταμιγνυμενου αυτω αργυριου, φερε ειπειν, η χαλκου· κρατουμενος 
δε  και  αυτος,  ει  και  ηττον,  δηλον  δε  οτι  κατα  την  ποσοτητα  την 
προσμιγεισαν.



Προς τους λεγοντας, οτι Ωσπερ οργανου και του κινουντος μια 
ενεργεια, ουτως και θεοτητος και ανθρωποτητος μια ενεργεια.

Ει μεν φυσικον το οργανον φατε,  συγχρονος εσται καθ’  υμας ο 
Λογος τη σαρκι, η η σαρξ τω Λογω συναιδιος· παν γαρ κεχρημενον 
φυσικω οργανω, συγχρονον τουτο εχει· ωσπερ το σωμα, η ψυχη· και 
ωρα ημας και κτισμα την θειαν φυσιν λεγειν, η το σωμα ακτιστον. Ει 
δε  τεχνικον  το  οργανον  λεγετε,  αψυχον  τουτο  εισαγετε,  και  ιδια 
διεστηκος  και  μεμερισμενον·  και  ουκ  αει  κινουμενον,  αλλ’  οτε  τω 
εργαζομενω  δοξει  τουτο  μετα  χειρας  λαβειν  και  εργαζεσθαι·  και 
λοιπον  η  Νεστοριου  του  παραφρονος  συμφρονες  δειχθησεσθε, 
διαιρουντος και διιστωντος τα εις μιαν υποστασιν και εν προσωπον 
συνελθουσας  Χριστου  του  Θεου  δυο  φυσεις·  η  Απολιναριου  του 
ασεβους  φοιτηται,  το  αψυχον  και  ανουν  το  σωμα  του  Χριστου 
λεγοντος.

Προς τους λεγοντας, μιαν συνθετον του Χριστου ενεργειαν.

Η  συνθετος  ενεργεια,  παντως  συνθετου  φυσεως  εστι.  Πασα  δε 
συνθετος φυσις, ομοχρονον και ακουσιον εχει την γενεσιν· κτιστη γαρ 
υπαρχει,  και τοπω και κοσμω ιδιω περιγραφομενη· και ατομων (65) 
πολλων  εστι  περιληπτικη.  Ωρα  ουν  υμας  μιαν  Χριστου  συνθετον 
λεγοντας ενεργειαν, και συνθετον Χριστου φυσιν λεγειν, ης και εστιν 
αφοριστικη,  συγχρονα  το  μερη  εχουσαν·  και  τουτων  την  συνοδον 
ακουσιον  και  ηναγκασμενην·  κτιστην  τε  και  κοσμω  ιδιω  και  τοπω 
περιγεγραμμενην·  λοιπον  δε  και  πληθος  Χριστων  καθ’  ων  αυτη 
κατηγορειται.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ,

Περι του «Πατερ, ει δυνατον, παρελθετω απ’ εμου το ποτηριον».

Ει  το,  Πατερ,  ει  δυνατον,  παρελθετω  απ’  εμου  το  ποτηριον, 
συστολης εμφασιν εχον, απο του ανθρωπου λαμβανεις, "ου του κατα 
τον  Σωτηρα  νοουμενου  (το  γαρ  εκεινου  θελειν,  ουδεν  υπεναντιον 
Θεω,  θεωθεν  ολον),  αλλα  του  καθ’  ημας,  ως  του  ανθρωπικου 
θεληματος ου παντως επομενου τω θεω, αλλ’ αντιπιπτοντος ως τα 



πολλα και αντιπαλαιοντος" η φησιν ο θειος Γρηγοριος·  το εξης της 
ευχης, ηγουν το, Ουχ ο εγω θελω, αλλα το σον ισχυετω θελημα, τι σοι 
δοκει;  συστολης  υπαρχειν,  η  ανδρειας;  συννευσεως  ακρας,  η 
διαστασεως; Αλλ’ οτι μεν ουκ αντιπτωσεως, ουτε δειλιας, συμφυιας δε 
μαλλον εντελους και συννευσεως, ουδεις αντερει των νουν εχοντων.

Και  ει  συμφυιας  εντελους  και  συννευσεως,  εκ  τινος  ταυτης 
προσδεχη;  του  καθ’  ημας,  η  του  κατα  τον  Σωτηρα  νοουμενου 
ανθρωπου;  αλλ’  ει  μεν  εκ  του  καθ’  ημας,  ημαρτηται  περι  αυτου 
διαγορευων ο του διδασκαλου λογος· " Ως του ανθρωπικου θεληματος 
ου παντως επομενου τω θειω θεληματι,  αλλ’  αντιπιπτοντος ως  τα 
πολλα  και  αντιπαλαιοντος."  Ει  γαρ  επεται,  ουκ  αντιπιπτει·  και  ει 
αντιπιπτει,  ουχ  επεται.  Θατερω  γαρ  θατερον  ως  αντικειμενον  (68) 
αναιρειται και υπεξισταται. Ει δε μη του καθ’ ημας, αλλα του κατα 
τον  Σωτηρα  νοουμενου ανθρωπου λαμβανης  το,  Ουχ  ο  εγω  θελω, 
αλλα το σον ισχυετω θελημα,  την ακραν του ανθρωπικου προς το 
θειον αυτου θελημα και  πατρικον ωμολογησας συννευσιν·  και  δυο 
του  διπλου  την  φυσιν·  τας  τε  θελησεις  και  ενεργειας  κατα  φυσιν 
ουσας, παρεστησας· εν ουδετερα την οιανουν εναντιωσιν εχοντος· ει 
και την φυσικην εν πασι διαφοραν των εξ ων και εν αις τε, και απερ 
ην ο αυτος κατα φυσιν.

Ει δε τουτοις εξειργομενος τοις λογισμοις, επι το λεγειν προαγη, 
μητε του καθ’ ημας, μητε του κατα τον Σωτηρα νοουμενου ανθρωπου 
τυγχανειν  το,  Ουχ  ο  εγω  θελω,  αλλ’  αρνητικως,  επι  της  του 
ιονογενους αναρχου θεοτητος φερεσθαι·  του,  τι  θελειν  αυτον ιδιως 
παρα τον Πατερα διειργον· ουκουν και το θεληθεν, οπερ εστιν η του 
ποτηριου παραιτησις, επ’ αυτης αναγκη φερεις της αναρχου θεοτητος. 
Ει γαρ και του τι θελειν ιδιως αναιρεσιν φης εχειν την αρνησιν, αλλ’ 
ου  του  θεληθεντος  αποσκευην·  ου  γαρ  επ’  αμφοιν  τιθεσθαι  την 
αρνησιν  δυνατον·  και  του  τι  θελειν  ιδιως  τον  Μονογενη  παρα τον 
Πατερα, και του θεληθεντος. Επει παντως η του κοινου Πατρος και 
Υιου θελησις θεληματος, αναιρεσις εσται του θεληθεντος Θεω, ηγουν 
της ημων σωτηριας. Τουτο γαρ αυτω φυσει καθεστηκε θελητον. Ει δε 
μη δυνατον επ’ αμφοιν τιθεναι την αρνησιν, δηλον ως ει ταυτην επι 
του  τι  θελειν  ιδιως  αγεις,  ινα  την  του  κοινου  θεσιν  ποιησης 
θεληματος,  ουκ  αναιρησης  το  θεληθεν,  ηγουν  την  του  ποτηριου 
παραιτησιν· αλλα κατα της κοινης εποισεις και αναρχου θεοτητος, εφ’ 
ης  αρνητικως  και  το  θελειν  ανηγαγες.  Ει  δε  τουτο  καν  εννοειν 



απευκτον,  αρα γε σαφως ενταυθα η αρνησις,  ηγουν το, Ουχ ο εγω 
θελω, παντη την εναντιωσιν αποσκευαζομενη, την του ανθρωπικου 
του  Σωτηρος  προς  το  θειον  αυτου  θελημα και  πατρικον  συμφυιαν 
παριστησιν·  ως  ολην  ολου  την  φυσιν  ουσιωθεντος  του  Λογου,  και 
ολην τη ουσιωσει θεωσαντος. Οθεν ως δι’ ημας καθ’ ημας γεγονως, 
ελεγεν  ανθρωποπρεπως  προς  τον  Θεον  και  Πατερα·  Mη  το  εμον, 
αλλα το σον ισχυσατω θελημα· ατε θελησιν και ως ανθρωπος εχων 
αυτος ο φυσει Θεος, την του πατρικου θεληματος πληρωσιν. Διο κατ’ 
αμφω τας εξ ων, και εν αις, και ων υποστασις ην, φυσει θελητικος και 
ενεργητικος  της  ημων  υπαρχων  εγνωριζετο  σωτηριας·  το  μεν,  ως 
ταυτην συνευδοκων Πατρι και Πνευματι· το δε, ως Πατρι δια ταυτην 
υπηκοος γενομενος μεχρι θανατου, θανατου δε σταυρου· και το μεγα 
της εις ημας οικονομιας, δια σαρκος αυτουργησας μυστηριου.

ΣΧΟΛΙΟΝ

α΄. Fr. Οτι οι λεγοντες το, Ουχ ο εγω θελω, (69) αρνητικως επι της 
του ιονογενους αναρχου θεοτητος φερεσθαι· σημαινον, ως αυτοι φασι, 
το, μη τι θελειν αυτον ιδιον παρα τον Πατερα, αναγκην εχουσι, και το 
θεληθεν, οπερ εστιν η του ποτηριου παραιτησις,  επ’ αυτης αναγειν 
της αναρχου θεοτητος· και οτι επειδη μη δυνατον επ’ αμφοιν τιθεσθαι 
την αρνησιν, και του τι θελειν ιδιως τον Mονογενη παρα τον Πατερα, 
και  του θεληθεντος,  παντως επι  του  τι  θελειν  ιδιως  μονον ταυτην 
αναγωσιν,  ουκ  επι  του  θεληθεντος,  οπερ  εστιν  η  του  ποτηριου 
παραιτησις,  ηγουν η  σωτηρια ημων·  ου τι  γενοιτο παραλογωτερον; 
Συμβαινει γαρ εθελειν παρελθειν τον Θεον, ο φυσει αυτω καθεστηκε 
θελητον.  Επει  ου εστι  το,  Ουχ ο εγω θελω,  τουτου παντως και  το. 
Παρελθετω απ’ εμου ποτηριον.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
Τομος δογματικος σταλεις εν Κυπρω προς Μαρινον διακονον.

Ου μαλλον σου της πολλης ευλαβειας κατεπλαγην το κοσμιον η 
του  μεγιστου  ζηλου  το  ανδρικον  απεθαυμασα,  παναγιε  Θεου 
θεραπον, και των αυτου πανσοφε μυστα και μυσταγωγε μυστηριων. 
Τη  γαρ  εξ  αμφοιν  ιερα  συμπλοκη,  την  εν  πασιν  αγαθοις  εκτησω 
τελειωσιν· κατ’ εκεινην μεν, ολος εν ολω διολου γενομενος τω θεω, 



δια της των αυτου θειων εντολων εκπληρωσεως, ολος ειναι λογιζη δι’ 
ακραν πτωχειας υπερβολην εν τοις κατ’ εμε προσυλω ψυχης διαθεσει, 
τω ιχωρι των ακαθαρτων ιλυσπωμενοι παθων· ομου τε το ασφαλες 
εντευθεν εαυτω κατα λογον περιποιουμενος· ουδεν γαρ αυθαιρετου 
πτωχειας εις πηξιν των καλων και συντηρησιν, ισχυροτερον· θεμελιος 
γαρ των εν ψυχη θειων οικοδομηματων καθεστηκεν αρραγης, και τοις 
αλλοις  απασιν,  οις  το  καλον  διεσπουδασται,  σωτηριας  γενομενος 
προξενος·  τω  αγειν  εξ  υποδειξεως  ενεργους  μαλλον,  η  διδακτικης 
προσφωνησεως, εις μεγεθος αρετης δι’ υφεσεως υψηλης, τους προς σε 
τον τε νουν ομοιως και τον βιον σοφως απευθυνοντας. Κατα τουτον 
δε, φημι, τον ζηλον, ολην εχων την ζεσιν του Πνευματος, και το πυρ 
εν τη γη της καρδιας κτησαμενος, ο ηλθεν εν αυτη βαλειν, ο πασαν 
ημων εκδαπανων μοχθηραν εξιν και κινησιν,  φιλαγαθος φυσει και 
φιλανθρωπος  Λογος,  φλογιζεις  μεν  τους  εξ  απατης  τε  και  ανοιας 
υλομανουντας  τε  και  υθλομανουντας,  εν  τε  πραξεσι  φαυλαις  και 
κιβδηλοις λογοις, τουτων απελεγχων (72) το σαθρον τε και εικαιον, τη 
προβολη  της  ασβεστως  εν  σοι  καιομενης  κατα  θειαν  γνωσιν  και 
αρετην  μακαριας  λαμπαδος·  θερμαινεις  δε,  τους  τη  πηξει  λιαν 
κατεψηγμενους,  ταυτης δη της κρημωδους και αφεγγους προβολης, 
ταις  ακτινοφανεσι  των  θειων  λογων  αυγαις·  το  τε  νυχος  παμπαν 
ελαυνων και διαλυων, και την ακραν συστολην προς ακραν ανδρειαν 
μεταγων  και  δυναμιν·  φωτιζεις  δε  παλιν  απο  ορεων  αιωνιων·  των 
αυλων φημι,  και  πασαν πασων αισθησεων υπερβεβηκοτων γνωσιν 
και  δυναμιν,  πατρικων  λογων  τε  και  δογματων,  τους  εφιεμενους 
φωτος· και τη κατα την σοφιαν γευσει, τουτο σαφως εκεινο δι’ ελπιδος 
εικονισθεντας  ηδη  καλως,  οπερ  αυτο  φυσει  καθεστηκε  το 
ποθουμενον·  προς  την  δια  πειρας  αγων  αυτους,  και  προσαγων 
ευσεβως  ολικην  μεταποιησιν.  Ουδεν  γαρ  ουτω  της  κατα  σε  θειας 
ιερωσυνης εικονιζει  το εργον,  ως ο κατα Θεον ευλαβεια συγκρατος 
και ανενδοτος ζηλος, και ο τουτου συνεκτικος αμα και εξαπτικος εν 
ημιν εμφυτος λογος, εκεινο δραν παρασκευαζων, και σοφως οιακιζων, 
απερ ο  φυσει  και  πρωτος διακελευεται,  προς  την ημων ανοδον εις 
αυτον,  και  τελειαν  δι’  εργων  οσιων  και  δογματων  αγαθων 
αποκαταστασιν·  αποφυγην  δε  και  αποστροφην,  των  ταυτης  ημας 
ποιουντων διαμαρτειν της ιερας αναβασεως.

Και τι γε αλλο διαλυει ταυτην σφοδρως, και οιον αποτειχιζει· φημι 
δε την προς τον Λογον πορειαν, πλην της αυτου φοβερας προδοσιας 



των νυν επιφυεντων τοις την βασιλικην οδον των θειων και πατρικων 
δογματων  οδευουσι·  και  μηδεμιαν  των  παρ’  εκατερα  δυστυχως 
φερομενων  εν  βαραθροις  συγχυσεως  και  φαραγξι  διαιρεσεως 
παρεκτροπην  (73)  γινωσκοντων;  η  γνωναι  καθοτιουν  βουλομενων, 
χαριτι  του  σοφως  οδηγουντος  τε  και  χειραγωγουντος  παναγιου 
Πνευματος, εις την προσωπον προς προσωπον τελειαν επιγνωσιν τε 
και μυησιν αυτου του μεγαλου Θεου και Σωτηρος των ολων Χριστου, 
τους κατ’ ευχας δι’ ειλικρινους και ορθοδοξου πιστεως επειγομενους. 
Προδοσις  γαρ εστι,  η  της ευσεβους  αυτου τε  και  περι  αυτου δοξης 
παραλλαγη, τη προσληψει της των ετεροδοξων ομολογιας και διδαχης 
απεμπολουσα  αυτον,  εις  αναιρεσιν  της  εξ  ημων  παναγιας  αυτου 
σαρκος· μαλλον δε της ολης οικονομιας ανατροπην· και προδοσια της 
εν  πρωτοις,  οτε  σαρκι  μεθ’  ημων  υπηρχεν  ο  Λογος,  γεγενημενης, 
βαρυτερα  τοσουτον,  οσω  τελειωτερα  τοις  πασιν  η  τε  της  θεοτητος 
αυτου γνωσις, και της κατ’ αυτον ανθρωποτητος η αληθεια προδηλως 
γεγενηται·  τα περατα της οικουμενης διαλαβουσα τη μεγαλοφωνια 
των  αυτην  κηρυττοντων  αγιων  Πατερων.  Πασι  γαρ  πανταχου 
βεβαιως  ομολογουμενου,  και  ορθοδοξως  πιστευομενου,  κατα  την 
αυτων, φημι δη των θεοκριτων υφηγησιν διδασκαλων, ως ο εις της 
αγιας και ομοουσιου Τριαδος, ο μονογενης Υιος, τελειος κατα φυσιν 
υπαρχων Θεος, τελειος κατα θελησιν ανθρωπος γεγονε, σαρκα την 
ημων  ομοουσιον  εκ  της  αγιας  Θεομητορος  Αειπαρθενου  κατ’ 
αληθειαν προσλαβων, λογικως τε και νοερως εψυχωμενην, και καθ’ 
υποστασιν  εαυτω  κυριως  αδιασπαστως  ενωσας,  εις  τε  μετ’  αυτης 
υπαρχει καθα και προτερον· πλην ουκ ασυνθετος την υποστασιν· ει 
και την φυσιν απλους· ατε διαμεινας Θεος και τω Πατρι ομοουσιος· 
και αυθις διπλους ως γενομενος σαρξ· ινα τω μεν διττω της φυσεως, 
συγγενης η κατ’ ουσιαν τοις ακροις,  και την προς αλληλα φυσικην 
των οικειων μερων σωζη διαφοραν· τω δε μοναδικω του προσωπου, 
την εν  τοις  μερεσι  τελειαν εχων ταυτοτητα,  και  την προς τα ακρα 
προσωπικην, ως εις και μονος, κεκτηται διαφοραν· και τω ανελλιπει 
της  προς  αυτα  (φημι  δε  τα  ακρα)  φυσικης  και  ουσιωδους 
απαραλλαξιας,  τελειος  η  τα  εκατερα·  Θεος  ομου  και  ανθρωπος  ο 
αυτος·  ατελη  τουτον  εισαγουσι,  και  των  κατα  φυσιν  παθοντα  την 
εκπτωσιν, οι την των προσοντων αυτω φυσικως απομειωσιν ασεβως 
δογματιζοντες. Ει γαρ εκατερας φυσεως ανελλιπως ου φυλαττει την 
ιδιοτητα, χωρις μονης αμαρτιας, κατα τους θειους Πατερας, των εξ ων 



και  εν  αις  κυριως  εστιν  ο  σαρκωθεις  Λογος  και  μετα  την  ενωσιν, 
ελλιπης υπαρχει Θεος· ειπερ ολως ανθρωπος μειωσιν των φυσικων 
κεκτημενος.

Ου χρη τοιγαρουν προφασει δηθεν ενωσεως μηδενι λυμαινομενης, 
αλλα  μονον  εις  εν  καθ’  υποστασιν  συνδεουσης  τα  πραγματα,  την 
υπαρξιν αυτων παραφθειρειν, τη αναιρεσει του τε φυσικου θεληματος 
(76) και της ουσιωδους ενεργειας. Ειτε γαρ ως εκ μερων ολον τι, τα τε 
ουσιωδη δυο θεληματα και τας ισαριθμους φυσικας ενεργειας κατα 
συνθεσιν  εις  εν  θελημα  και  μιαν  ενεργειαν  εκτηξομεν  τυχον  και 
χωνευσομεν, μυθικον το τοιουτον, και της προς τον Πατερα και ημας 
ξενον τε παντη και αλλοτριον δειχθησεται κοινωνιας· ως ου συνθετον 
εκεινου κατα φυσιν εχοντος θελημα, η ενεργειαν· ουδε παλιν ημων. 
Ουδεμιαν γαρ των εν υποκειμενω συνθεσις· οτι μηδε καθ’ εαυτα το 
παραπαν υπαρξις θεωρειται, και της υποκειμενης ουσιας εκτος. Προς 
γαρ τω αχαρι και λιαν καταπτυστον, ανω τε και κατω δια την φυσικην 
προς αμφω συγγενειαν κατα διαστολην εξ ημισειας μεριζεσθαι τε και 
τεμνεσθαι,  προσομολογουντων·  και  ταυτα  την  καθ’  υποστασιν 
αδιασπαστον ενωσιν. Ειτε παλιν της θειας του σαρκωθεντος Λογου 
φυσεως  αλωβητον,  το  τε  φυσικον  θελημα,  και  την  ουσιωδως 
προσουσαν ενεργειαν συντηρησομεν, της δε κατ’ αυτον ανθρωπινης 
ουσιας ανελωμεν ταυτα και αποσκευασομεν· και ουτως την υπερφυα 
παραβλαπτομεν  ενωσιν,  ουκ  εχουσαν  ο  τι  και  δησει  προς  μιαν 
υποστασιν, της λογικως τε και νοερως εψυχωμενης σαρκος, ηγουν της 
καθ’ ημας ουσιας και φυσεως,  εν τω Λογω το παραπαν ουκ ουσης 
τελειως  και  σωζομενης.  Που  γαρ  και  ποια  φυσις,  των  κατα  φυσιν 
παθουσ τη εκπτωσιν; 

Ει  ουν  τουτων,  η  τινος  τουτων  ελλιπης  ην  κατα  σαρκα  των 
φυσικων ιδιωματων ο Κυριος, ουδε σαρξ ολως υπηρχε και ανθρωπος· 
η γαρ δειξωσιν οι ταυτα λεγοντες, ανθρωπον οντα κατα φυσιν τουτων 
εκτος, η ολως ανθρωπον· η, ειπερ ουδαμως το παραπαν εστι, δηλον ως 
ουκ  ανθρωπος,  τουτων  η  τινος  αυτων  κατα  φυσιν  εστερημενος, 
σαρκωθεις  ο  Λογος  γεγενηται.  Πως  γαρ  και  τινι  λογω,  μηδεμιαν 
ελλειψιν  των  τοιουτων  εχουσης  της  φυσεως;  αλλ’  ετερον  τι  ξενον 
πανταπασι της ημετερας  ουσιας υπαρχει  και  αγνωστον·  και,  η  απ’ 
αρχης  συνουσιωμενον  αυτω,  και  ανωθεν  κατελθοντι  συγκατελθον 
αυτω, εκεινο σαφως οπερ λεγεται γεγονεναι· και τι λοιπον προς ημας 
η  καταβασις,  ουδαμως  συνελθοντας  δια  της  ουκ  εξ  ημων 



προσληφθεισης,  και  καθ’  υποστασιν  ενωθεισης  αγιας  σαρκος;  η 
φαντασια το παν, και σχημα μονον φαινακιζον την αισθησιν, αλλ’ 
ουκ ουσια σαρκος, ως ουκ απαρχη του ημετερου γενους, το φυραμα 
κατα χαριν ενιζουσα, και των διαιρετικων απολυουσα παντων, ων η 
του παλαιου παραβασις Αδαμ αιτια γεγενηται· δι’ ην και ο θανατος 
κατεκριθη της φυσεως. Τι τοιγαρουν βασκαινουσιν ημιν της τελειας 
σωτηριας  και  ομολογιας;  Τι  τους  αφυκτους  δηθεν  καθ’  ημων 
διατεινουσι συλλογισμους, και ταις μεν ενεργειαις επεσθαι φασι τα 
θεληματα, και τουτοις συνεπεσθαι παλιν την εναντιωσιν, εξ ης και 
τους ταναντια θελοντας επεισαγουσιν;

(77)  Ινα  δε  τας  συστασεις  ευθυνειν  παρω·  ποθεν,  και  πως  τα 
τοιαυτα  σοφιζονται;  Πυθεσθαι  μονον  ηθελον  και  μαθειν,  ως  αρα 
δρασαντες αυτοι τα τοιαυτα, και την καινην εκθεσιν ενεργησαντες, 
αθελητως τουτο πεποιηκαν, και τις ο βιαν επενεγκων; Ειτα μετα την 
πραξιν,  ουκ  ον  προτερον  παντελως,  υστερον  του  γενομενου  το 
θελημα  προσεκτησαντο,  ποθεν,  κακ  τινος  ελθον;  Και  τις  ο  του 
πραχθεντος  εχειν  το  θελημα  βιασαμενος,  ινα  και  παρα  θελησιν 
πραχθη, και παρα βουλησιν στερχθη το πραττομενον; Πως δε παλιν, 
ει  μητε  φυσικως  ως  ανθρωπος  ηθελε,  και  ενηργει  τα  κατα  φυσιν, 
αυτος ο σαρκωθεις Λογος, εκουσιως την τε πειναν και διψαν, τον τε 
πονον, και κοπον, και υπνον, και τα λοιπα παντα προσιετο θελων; Ου 
γαρ Λογος μονον ταυτα κατα φυσιν ηθελεν η ενηργει, την φυσιν εχων 
μετα Πατρος και Πνευματος υπερουσιον τε και υπεραπειρον· ει  και 
παλιν  η  "εξουσιαστικως  ως  Θεος,  εδιδου  τη  φυσει  καιρον,  οταν 
εβουλετο,  τα  εαυτης  ενεργησαι·"  καθαπερ  φησιν  ο  θειος  της 
Νυσσαεων καθηγητης και μεγας Γρηγοριος.  Ει  γαρ ως μονον Θεος 
ταυτα, και ουχ ως ανθρωπος ο αυτος ηθελεν, η σωμα φυσει το θειον, η 
την  ουσιαν  τραπεις,  σαρξ  κατ’  εκπτωσιν  της  οικειας  θεοτητος 
γεγονεν· η παντως λογικως η κατ’ αυτην διολου και αλογος· η ειπερ 
εψυχωτο λογικως η κατ’αυτον ουκ εψυχωτο σαρξ· αλ’ αψυχος ην κατ’ 
αυτην  διολου  και  αλογος·  η  ειπερ  εψυχωτο  λογικως,  και  θελημα 
εκεκτητο το φυσικον. Παν γαρ φυσει λογικον,  και φυσει θελητικον 
παντως  εστι.  Και  ει  θελημα  φυσικον  ειχεν  ως  ανθρωπος,  εκεινα 
παντως  ηθελε  κατ’  ουσιαν,  απερ  αυτος  ως  Θεος  τη  φυσει  προς 
συστασιν δημιουργησας ενεθετο φυσικως. Ου γαρ ηλθε παραχαραξαι 
την φυσιν, ην αυτος ως Θεος και Λογος πεποιηκεν· αλλ’ ηλθε διολου 
θεωσαι  την  φυσιν,  ην  αυτος  εαυτω  θελων,  ευδοκια  Πατρος  και 



συνεργεια  Πνευματος,  κατα την αυτην και  μιαν υποστασιν ηνωσε, 
μετα παντων των προσοντων αυτη φυσικως, και διχα της αμαρτιας.

Ουκουν ως φυσει  Θεος ηθελε τα κατα φυσιν θεια και  Πατρικα. 
Συνθελητης γαρ υπυρχε του ιδιου (80) Γεννητορος· και ως ανθρωπος 
φυσει  παλιν  ο  αυτος,  ηθελε  τα  κατα  φυσιν  ανθρωπινα·  πασης 
καθαραν  φυλαττων  φαντασιας  την  οικονομιαν,  μηδαμως 
αντιπιπτοντα  τω  θεληματι  του  Πατρος.  Ουδεν  γαρ  των  φυσικων, 
ωσπερ ουδ’ αυτη καθαπαξ η φυσις, τω αιτιω ποτ’ αν αντιπιπτει της 
φυσεως· αλλ’ουδε γνωμη και οσα γνωμης εστιν, οπηνικα μεντοι τω 
λογω συννευει της φυσεως. Και γαρ ει τυχον φαιη τις, ως αντιπιπτει 
Θεω  τι  των  κατα  φυσιν,  αυτου  μαλλον  η  της  φυσεως  υπαρχει  το 
εγκλημα· πολεμον φυσικως ενθεμενου τοις ουσι, προς την κατ’ αυτου 
και αλληλων στασιν και μαχην.

Οτι γαρ ουδεν αντικειται Θεω φυσικον, δηλον εκ του ταυτα κατα 
γεννησιν  υπ’  αυτου  δημιουργηθηναι,  και  μηδεμιαν  υπερ  της 
ουσιωδους  εν  ημιν  τουτων συστασεως αιτιασιν  εχειν·  παν  μεν ουν 
τουναντιον,  δια  την  τουτων  παρεκτροπην  τας  εγκλησεις  σαφως 
υπομενειν.  Κατα  ταυτην  μεν  γαρ,  πασης  τε  γνωμικως  κακιας 
γινομεθα κατα τον αρχαικακον οφιν· κατ’ εκεινην δε, πλασμα Θεου 
και τιμιον κτισμα κατα φυσιν υπαρχομεν.  Δια τοι  τουτο κατα τους 
θειους  Πατερας,  ουτε  θεληματων  φυσικων,  ουτε  μην  ενεργειων, 
ωσπερ ουδ’ αυτων φυσεων μειωσιν εργαζομεθα το παραπαν, επι του 
αυτου και ενος Θεου Λογου σεσαρκωμενου· τελειον τον αυτον κατα 
παντα  Θεον  ομου  και  ανθρωπον  ορθοδοξως  πιστευοντες,  εκ  του 
τελειως τα τε θεια και ανθρωπικα, και εχειν φυσικως, και θελειν και 
ενεργειν·  και  θειαν ομου και  ανθρωπινην  εχειν  κυριως  ουσιαν και 
θελησιν  και  ενεργειαν·  ινα  μη  τη  περι  εκατερον  των  φυσικων 
ιδιωματων  ελλειψει,  την  εκατερας  των  εξ  ων  και  εν  αις  υπαρχει 
φυσεων,  μειωσιν,  μαλλον  δε  τελειαν  υπαρξιαν,  παρα  το  εικος 
δογματισωμεν.

Οτι γαρ θελημα κατα φυσιν ειχεν ανθρωπινον, ωσπερουν και κατ’ 
ουσιαν  θειον,  αυτος  επιδεικνυται  προδηλως  ο  Λογος,  δια  της 
ανθρωποπρεπους  υπ’  αυτου  δι’  ημας  γενομενης  οικονομικης  του 
θανατου παραιτησεως, καθ’ ην ελεγε· Πατερ, ει δυνατον, παρελθετω 
απ’ εμου το ποτηριον· ινα δειξη της οικειας σαρκος την ασθενειαν· και 
ως  ου  φαντασια  σαρξ  εγνωριζετο  τοις  ορωσι,  την  αισθησιν 



παρακλεπτων· αλλ’ αληθεια κυριως ανθρωπος ην, της φυσικης τουτο 
μαρνυρουσης θελησεως, ης η κατα οικονομιαν υπηρχε παραιτησις.

Οτι  δε  παλιν  διολου  τεθεωτο,  προς  αυτο  το  θειον  θελημα 
συννευων,  εξ αυτου και κατ’  αυτο κινουμενον αει  και  τυπουμενον, 
δηλον εκ του μονην την του Πατρικου θεληματος επικρισιν τελειως 
ποιησασθαι, καθ’ ην ως ανθρωπος εφασκε· Μη το εμον, αλλα το σον 
γινεσθω  θελημα·  τυπον  ημιν  εαυτον  και  παραδειγμα  καν  τουτω 
διδους,  προς  αθετησιν  του  ημετερου  θεληματος,  δια  την  του  θειου 
τελειαν  εκπληρωσιν,  ει  και  θανατον  επηρτημενον  δια  τουτο 
κατιδοιμεν. Ει γαρ μη ως ανθρωπος φυσει γενομενος, (81) και φυσικον 
ηγουν  ανθρωπινον  θελημα  κεκτημενος,  τουτο  τε  κατ’  οικονομιαν 
υποκλινων, και προς ενωσιν του πατρικου συνελαυνων θεληματος, 
ελεγεν αυτω τω Πατρι·  Μη το εμον θελημα γινεσθω, αλλα το σον· 
δηλον ως φυσει Θεος τουτο ελεγε· κακ τουτου λοιπον εαυτον εδεικνυ, 
μη το αυτο και ισον θελημα τω Πατρι κεκτημενον, αλλ’ ετερον και 
κατα  φυσιν  διαφονον·  ο  και  υποτασσων,  ητει  γενεσθαι  μονον  το 
πατρικον. Και ει αλλο παρα το του Πατρος φυσικον εκεκτητο θελημα, 
δηλον ως και την ουσιαν ειχε παρηλλαγμενην. "Μιας γαρ ουσιας, εν 
δη και το θελημα," κατα τον σοφωτατον Κυριλλον. Διαφορου δε του 
φυσικου θεληματος οντος, διαφορος παντη τε και παντως η φυσις.

Δυοιν ουν θατερον· η γαρ ως ανθρωπος ειχε θελημα φυσικον, και 
δι’ ημας οικονομικως παρητειτο θελων τον θανατον· και παλιν ωρμα 
κατ’ αυτου δια της προς το πατρικον θελημα τελειας συννευσεως· η 
μη  εχων  ως  ανθρωπος  θελημα  φυσικον,  ως  Θεος  φυσει  τα  του 
σωματος εις ιδιαν ουσιαν επασχε παθη, συστελλομενην φυσικως τον 
θανατον,  και  αλλο  κατ’  ουσιαν  προς  τον  Πατερα θελημα φυσικον 
κεκτημενην· ο και μη γενεσθαι δι’ ευχης εζητει και παρεκαλει. Και τις 
Θεος θανατον κατα φυσιν σαρκος δεδιως, και δια τουτο παρελθειν το 
ποτηριον εξαιτουμενος, και αλλο παρα το πατρικον θελημα φυσικον 
κεκτημενος;

Ταυτην ουν των ημετερων ψυχων αποσκευαζομενοι την ατοπιαν, 
την  ευσεβη  των  Πατερων  ομολογιαν  κατεχωμεν·  και  οταν  λεγει 
"Πατερ,  ει  δυνατον,  παρελθετω το ποτηριον τουτο,"  καθως φησιν ο 
μεγας Αθανασιος εν τω περι  Σαρκωσεως αυτου και  Τριαδος λογω· 
πλην  μη  το  εμον  θελημα  γενεσθω,  αλλα  το  σον·  το  μεν  πνευμα 
προθυμον,  η δε σαρξ ασθενης·  νοουμεν ως δυο θεληματα ενταυθα 
δεικνυσι· το μεν ανθρωπινον· οπερ εστι της σαρκος· το δε θεικον. Το 



γαρ ανθρωπινον δια την ασθενειαν της σαρκος παραιτειται το παθος· 
το δε θεικον αυτου προθυμον. Ταυτη και ο μεγας θεολογος Γρηγοριος 
εν  τω περι  Υιου  δευτερω  λογω  σαφως εκδιδασκει,  λεγων·  "Το  γαρ 
εκεινου θελειν, ουδεν υπεναντιον, θεωθεν ολον." Ωστε θελειν ειχεν 
ανθρωπινον,  κατα  τον  θειον  τουτον  διδασκαλον·  ου  μην  Θεω 
καθοτιουν  υπεναντιον·  οτι  μη  γνωμικον  τουτο  καθαπαξ,  αλλα 
φυσικον  κυριως  ετυγχανεν,  υπο  της  αυτου  καθ’  ουσιαν  θεοτητος 
τυπουμενον αει και κινουμενον προς την της οικονομιας εκπληρωσιν· 
και  ολον  δι’  ολου  τη  προς  το  πατρικον  συννευσει  τε  και  συμφυια 
τεθεωμενον,  και  θειον  τη  ενωσει  κυριως,  αλλ’  ου  τη  φυσει,  και 
γενομενον αληθως και λεγομενον· μηδαμως τω θεωθηναι, του κατα 
φυσιν εκσταν.

Τω  γουν  θεωθεν  ολον  ειπειν,  την  του  κατ’  αυτον  ανθρωπινου 
θεληματος  προς  το  θειον  αυτου  και  (84)  πατρικον  ενωσεν  ο 
διδασκαλος  παραστησας,  πασαν  εναντιωσιν,  και  τους  ταναντια 
θελοντας  εκ  του  κατα  Χριστον  μυστηριου  τελειως  απηλασε·  τω  δε 
φασκειν, "Το γαρ εκεινου θελειν," την τε του κατ’ αυτον ανθρωπινου 
θεληματος  εμφυτον  κινησιν,  και  την  προς  το  θειον  αυτου  και 
πατρικον  ουσιωδη  και  φυσικην  διαφοραν  επιδεικνυμενος,  την 
συγχυσιν μετα της φαντασιας ολικως απεσκευασε.  Ταυτην γαρ και 
την ομοτιμον αυτη επ’ ασεβεια διαιρεσιν πολεμουσας ειδοτες τον της 
οικονομιας λογον, ο τε θειος ουτος Πατηρ, και οι κατ’ αυτον αγιοι της 
καθολικης Εκκλησιας διδασκαλοι, μεγαλοφωνως την τε διαφοραν και 
την ενωσιν καθ’ εκατερας αυτης εδογματισαν· την μεν, εν τω φυσικω 
λογω πραγματικως και τελειως συντηρουμενην, την δε παλιν, εν τω 
οικονομικω τροπω παγιως και υποστατικως σωζομενην, εις πιστωσιν 
των εν τω ενι και μονω Χριστω τω Θεω καθ’ ενωσιν την αδιασπαστον 
ουσιωδως  οντων  πραγματων  και  παντων  των  προσοντων  αυτοις 
φυσικων.  Παντες  γαρ  ωσπερ  αλλην  και  αλλην,  θειαν  φημι  και 
ανθρωπινην, και διπλην φυσιν επι του αυτου και ενος εδογματισαν· 
ουτως διαπρυσιως τους πασιν εκυρηξαν και αλλο και αλλο θελημα, 
θειον φημι και ανθρωπινον, και δυο θεληματα· και αλλην και αλλην 
ενεργειαν,  θειαν  τε  και  ανθρωπινην·  και  διπλην  αυθις  ενεργειαν, 
τουτεστι  δυο.  Ουτω  γαρ  και  των  ουσιων  την  εν  αριθμω  σημασιαν 
προδηλως εξεφωνησαν. Φαινεται γαρ ο αυτος ως ανθρωπος, και το 
κατα  φυσιν  υπαρχων  Θεος,  θελων  οικονομικως  παρελθειν  το 
ποτηριον· και μεχρι τουτου τυπων το ημετερον, ως Κυριλλος ημας ο 



σοφος εξεπαιδευσεν· ινα της ημων φυσεως πασαν θανατου συστολην 
απελαση, και προς ορμην ανδρικως την κατ’ αυτου φημι του θανατου, 
στομωση  τε  και  διεγειρη.  Φαινεται  δε  παλιν  ως  Θεος,  καιπερ 
ανθρωπος  ων  κατ’ουσιαν,  θελων  την  οικονομιαν  πατρικως 
εκπληρωσαι, και την παντων ημων σωτηριαν εργασασθαι· δεικνυται 
δε και ως ανθρωπος, φυσει τυγχανων Θεος, ανθρωπινως ενεργων, και 
την πειραν των παθηματων δι’ ημας εκουσιως δεχομενος· δεικνυται 
δε παλιν ως Θεος, και το κατα φυσιν ανθρωπος ων, θε»κως ενεργων, 
και τας θεοσημειας φυσικως προβαλλομενος· εξ ων οτι και Θεος ομου 
και ανθρωπος ην ο αυτος εγνωριζετο, ταις εξ ων και εν αις υπηρχεν 
ουσιαις  ισαριθμα  τα  θεληματα,  και  τας  ενεργειας  φυσικως 
κεκτημενος, εις βεβαιωσιν της των απερ κυριως ην τελειας υπαρξεως.

Ει  δε  τις  προς  την  τουτων  αθετησιν  αντιφατικως,  την  τε  του 
θεοφαντορος  Διονυσιου  Θεανδρικην  ενεργειαν,  και  την  του 
σοφωτατου  Κυριλλου  συγγενη  και  δι’  αμφοιν  επιδεδειγμενην  εις 
μεσον  τω  λογω  προισχεται,  γινωσκετω  μηδεμιαν  εντευθεν 
ερανισομενος εαυτω κατα της ευσεβους ομολογιας ισχυν. Η μεν γαρ 
Θεανδρικη προσφορω φωνη προς του διδασκαλου φρασθεισα, διπλην 
του  διπλου  την  φυσιν  ενεργειαν  (85)  περιφραστικως  δηλονοτι 
σημαινει. Θειαν γαρ και ανδρικην, ηγουν ανθρωπινην, δια της κατα 
την εκφοραν συναφειας προδηλως εκηρυξεν· αλλ’ ουχ απλως· οθεν 
ουδε  δι’  αριθμου  ταυτην  ωνομασεν,  ει  και  μοναδικως  την  των 
φυσικων  ενεργειων  ενωσιν  επισημαινων,  ταυτην  εδιδαξεν·  ητις  ου 
λυμαινεται  τη φυσικη τουτων διαφορα·  καθαπερ ουδ’  αυτη τη των 
ουσιων, η τουτων αδιασπαστος ενωσις· επειδη κατα τους λεγοντας, Ει 
μιαν ειχεν ενεργειαν, και ταυτην Θεανδρικην· ει μεν φυσικην μιαν ο 
σαρκωθεις  Λογος  εκεκτητο  ταυτην,  προς  δυο  η  μια  κατα  φυσιν 
ενεργεια, πως μερισθησεται; και ποιω λογω τας διαφορους ουσιας η 
μια κατα το αυτο συστησει και αφορισει ενεργεια; προς τε τα ομογενη 
την κατ’ ουσιαν απαραλλαξιαν εχειν εκατεραν ποιουσα, και προς τα 
ετερογεη παλιν την κατ’ ουσιαν διαφοραν. Και παρω λεγειν, ως της 
προς τον Πατερα και ημας φυσικης συγγενειας εκπεπτωκεν, ως μητε 
παντελως εκεινου,  μητε ημων Θεανδρικη την εμφυτον και ουσιωδη 
κεκτημενων ενεργειαν.  Ει  δε γε  παλιν υποστατικην,  προς τη καινη 
δοξη· τις γαρ ο λεγων υποστατικην υπαρχειν ενεργειαν.  Και ουτως 
αλλοτριον  του  Πατρος  κατ’  ενεργειαν  αυτον  ο  τοιουτος  αποφαινει 
λογος,  ειπερ  υποστατικην,  και  ου  φυσικην  εχει  παρα  τον  Πατερα 



ενεργειαν. Τοις γαρ υποστατικοις ιδιωμασι, την προς αυτο κεκτηται 
διαφοραν προδηλως ο Λογος.

Και  η  "συγγενης  δε  και  δι’  αμφοιν  επιδεδειγμενη  μια"  παλιν 
"ενεργεια,"  κατα τον αοιδιμον Κυριλλον, ουκ επ’ αναιρεσει  της των 
κατα  φυσιν  ενεργειων  ουσιωδους  διαφορας·  των  εξ  ων  και  εν  αις 
υπαρχει ο εις και μονος Χριστος ο Θεος· αλλ’ επι συστασει της ακρας 
τουτων  ενωσεως  ειρηται  τω  διδασκαλω.  Και  εοικε  πως  δι’  αλλων 
φωνων,  τον  θεοφαντορα  Διονυσιον  εκμιμεισθαι.  Ινα  γαρ  δοξη  μη 
γυμνον  οντα  τουτον  Θεον,  μητε  ψιλον  αυθις  ανθρωπον·  μητε  ιδια 
Θεον ασωματως ενεργουντα, μητε ιδια ανθρωπον τα κατα γνωμην 
πραττοντα·  αλλα  Θεον  σεσαρκωμενον  και  τελειως  δι’  ημας 
ενανθρωπησαντα,  θεικως  αμα  και  ανθρωπικως  τον  αυτον 
ενεργουντα,  εφυσεν,  ως  ου  λογω  μονον,  και  τοις  θεοπρεπεσιν 
επιταγμασιν,  ενεργος  ευρισκεται  ο  Σωτηρ  εν  τω  τους  νεκρους 
διανισταν και θεραπευειν πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν· αλλα 
συνεργατιν  ωσπερ  τινα  προς  τουτο  δη  μαλιστα  την  αγιαν  αυτου 
παραλαμβανειν  ηπειγετο  σαρκα·  τουτο  ποιων  μεν  ως  Θεος  τω 
παντουρηω αυτου προσταγματι·  ζωοποιων δε αυ παλιν και τη αφη 
της  ηνωμενης  αυτω  καθ’  υποστασιν  αγιας  σαρκος,  ινα  δειξη  και 
ταυτην ζωοποιειν δυναμενην δια της ουσιωδους αυτου ενεργειας, ης 
εστι  κυριως  η  αφη,  η  φωνη,  και  οσα  τοιαυτα.  Ειτα,  ως  εδειξε  τας 
φυσικας  ενεργειας  αυτου,  του  εξ  αμφοιν  συγκειμενου Χριστου  του 
Θεου,  σωζομενας  τελειως·  την  της  θεοτητος  αυτου,  δια  του 
παντουργου (88) προσταγματος, την δε της ανθρωποτητος αυτου, δια 
της  αφης·  παρεστησε  ταυτας  ηνωμενας  διολου  τη  προς  αλληλας 
συμφυια και περιχωρησει· ως μιαν δια την ενωσιν αυτου τε του Λογου 
και παναγιας αυτου σαρκος δεικνυσθαι την ενεργειαν·  ου φυσικην, 
ουχ  υποστατικην·  ου  γαρ  τι  τοιουτον  ειρηκεν  ο  διδασκαλος·  αλλα 
συγγενη  τοις  μερεσι·  δι’  ων,  ως  ειρηται,  κατα  τε  προσταγμα 
παντουργον, κατα τε αφην χειρος επεδεικνυτο.

Δεδεικται  τοινυν  της  ιερας  του  σοφου  διδασκαλιας,  ως  και  την 
διαφοραν των φυσικων ενεργειων, ωσπερ ουν καυτων των φυσεων ων 
και εισι, διαγορευει φυλαττομενην και μετα την ενωσιν· καυτην την 
ενωσιν αυθις οριζεται· την μεν, εν τω λεγειν, προσταγμα παντουργον 
και  αφην·  την  δε,  τω  λεγειν,  μιαν  τε  και  συγγενη·  δι’  ων  πασαν 
συναιρεσιν τε και διαιρεσιν του κατα Χριστον μυστηριου μεγαλοφυως 
αποπεμπεται· οι δε μη ουτω λαμβανοντες, αλλ’ ως μιαν Λογου τε και 



σαρκος  την  συγγενη  νοουντες  ενεργειαν,  την  Ευτυχους  και 
Απολιναριου συνουσιωσιν δογματιζουσι.  Δει  τοιγαρουν εν πασι και 
τον  λογον  αλωβητον  διασωζειν,  και  τον  της  οικονομιας  τροπον 
διατηρειν  απαραφθαρτον·  ινα  μηδεμιαν  η  πονηρα  ξυνωρις,  η 
διαιρεσις, φημι, και η συγχυσις, κατα της αληθειας σχοιη παρεισδυσιν.

Κατα ταυτην ουν, και τα αλλας, ειπερ ευρεθειεν, μοναδικας των 
αγιων Πατερων φωνας, την ευσεβη διανοιαν εκληπτεον· και μηδαμως 
εις  αντιφασιν  ταυτας,  προς  τας  των  αγιων  δυικας  εκδεξωμεθα· 
γινωσκονντες, ως και αυται προς την διαφοραν κατα της συγχυσεως 
ισχυραι  κακειναι  προς  την  ενωσιν  κατα  δαιρεσεως  ασφαλεις·  αλλ’ 
αμφω,  και  ταυτας  κακεινας,  ψυχη  τε  και  στοματι  περιχαρως 
ασπασωμεθα,  και  ορθοδοξως  ομολογησωμεν·  και  δια  των  κατα 
προφοραν  δοκουντων  πως  εναντιων  φωνων,  τους  κατα  διανοιαν 
εναντιους  επισης  εαυτοις  και  αλληλοις,  και  τη  αληθεια,  σοφως 
τροπωσωμεθα·  και  της  ημετερας  αυλης,  ηγουν  της  καθολικης  του 
Θεου  και  αποστολικης  Εκκλησιας,  ανδρικως  εξελασωμεν·  και  μηθ’ 
ολως  την  οιανουν  παροδον  κατα  της  ορθοδοξου  πιστεως,  τοις 
ληστρικως  ορια  πατρικα  μηχνωμενοις  μεταιρειν,  παρασχωμεν,  τω 
διαρριπτειν τι των ευσεβων οπλων τε και δογματων, δι’ ων γινεσθαι 
πεφυκεν η εκεινων καταστροφη και αναιρεσις.

Πλην κακεινο γινωσκειν χρεων,  ως επι  τε φυσεων και  φυσικων 
ενεργειων,  και  μοναδικας  προς  ταις  δυικαις  φωναις  των  αγιων 
Πατερων  ευρισκομεν·  ως,  "την  μιαν  φυσιν  του  Θεου  Λογου 
σεσαρκωμενην," και, "την Θεανδρικην ενεργειαν," και την "συγγενη 
και δι’ αμφοιν επιδεδειγμενην·" επι δε φυσικων θεληματων, ουδεμιαν 
μοναδικην, ως εμε γινωσκειν, το παραπαν εκφωνησιν ευρειν δυνατον, 
(89) αλλα τας εν αντωνυμιαις και αριθμω δυικας σημασιας. Πως ουν 
και  τινι  λογω,  καν  προσεξετασαι  δεχωμεθα  παντελως,  εν  η  δυο 
θεληματα  χρη  λεγειν  επι  Χριστου  του  Θεου,  της  των  Πατερων 
νομοθεσιας και διδασκαλιας δυο φυσικα θεληματα παρακελευομενης 
ομολογειν επ’ αυτου και πρεσβευειν, καθα και φυσεις αυτας, και τας 
τουτων φυσικας ενεργειας, μεχρι του γινωσκειν την διαφοραν;

Τουτων  μοι  παρεκβατικως  νυν  λελεγμενων  προς  την  σην 
θεοτιμητον αγιστειαν, παρακαλω την επ’ αυτοις, η μη προσηκοντως 
ρηθεισιν, η μη νοηθεισι καλως, συγγνωμην ομου και διορθωσιν μοι 
χαρισασθαι,  φιλαγαθω  πατρικης  ευσπλαχνιας  στοργη  και  μιμησει· 



και Χριστω τω Θεω με παραθεσθαι, τω συν Πατρι και Πνευματι αγιω 
δοξαζομενω εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.

ΣΧΟΛΙΑ.

α΄. Ατοπον, φησι, το εν θελημα μεριζεσθαι. Τουτο γαρ αναγκαζει η 
φυσικη συγγενεια·  και το μεν ημισυ τη μια,  το δε λοιπον τη λοιπη 
φυσει  διδοσθαι·  και  ουτως  αλλοτριουν  τον  Χριστον  του  Θεου  και 
ημων, ως ουκ εχοντων συνθετον θελημα.

β΄.  Οτι  την  διαφοραν,  και  την  ενωσιν  οι  Πατερες  κατα  της 
συγχυσεως, και της ομοτιμου αυτη διαιρεσεως εδογματισαν.

γ΄. Fr. Ο Νειλος. Εστιν υποστατικη, αλλ’ εφ’ ημων η παραλογος, δι’ 
ην  ανθρωπος  ο  Θεος,  ιν’  επανασωση  τον  ανθρωπον·  απαλλαξας 
ταυτης, οσοι φοβω θανατου δια παντος του ζην ενοχοι ησαν δουλειας· 
ηγουν οσοι φοβουμενοι την οδυνην, την ηδονην περιεποιουντο, την 
μητερα  της  οδυνης·  την  της  φθορας  αρχηγον·  την  του  θανατου 
προαγωγον και προμνηστριαν.

ΙΣΟΝ
Επιστολης γενομενης προς τον αγιωτατον επισκοπον κυριον 
Νικανδρον,  παρα  του  εν  αγιοις  Μαξιμου,  περι  των  δυο  εν 
Χριστω ενεργειων.

Αυτος, θεοτιμητε και παμμακαριε Πατερ, φερωνυμως εχων μετα 
της ανδρειας,  την κατα παντων αφανως, η φανερως την αγιαν του 
Θεου καθολικην και αποστολικην Εκκλησιαν πολεμουντων εχθρων 
ιερωτατην νικην· και τον υπερ αυτου αειθαλη τοις χαρισμασι, και ταις 
ενεργειαις του Πνευματος αμαραντινον στεφανον, ηδη κατ’ ελπιδας 
λαβων  παρ’  αυτου,  και  ως  εν  χερσι  κτησαμενος  του  κατα  φυσιν 
εφετου,  δια  της  προς  αυτο  τελειας  συννευσεως  την  μακαριαν 
απολαυσιν· κακ τουτου σαφως, ει και τις (92) αλλος, αυτου του Κυριου 
κατατρυφων, πως ποτε, και τινι τροπω ταυτην προσαπτειν, καν λογω 
ψιλω,  μη  τι  γε  δια  τιμιων  σου  και  μακαριων  προσαγειν  καταδεχη 
γραμματων τω αδρανει και δειλω, και μηδολως εις παραταξιν Θεου, 
και τον αυτου και υπερ αυτου, αγιον πολεμον, τας του νου πρακτικας 
δυναμεις,  η  τους  κατα  ψυχην  ωσει  τινας  δακτυλους  χειρων, 
λογισμους, μεχρι και νυν δεδιδαγμενω κινειν, και ταυτη τροπουσθαι 



γενναιως  τους  κατεναντι  Κυριου  παντοκρατορος  ρημασι  τε  και 
δογμασιν επαιρομενους·  και της αγαθης γης εξελαυνειν,  ητις εστιν 
αυτος  ο  Κυριος  ημων  και  Θεος,  και  η  ταυτον  ορθοδοξος  πιστις·  η 
οντως  παγια  των  ευσεβων  δογματων  εδρα  και  συστασις·  και  των 
αρετων η αενναος καρπογονια και φυσις. Αλλα τουτο χριστομιμητως 
πεποιηκας·  ινα την τουτου προδηλως εις  εμε,  τον  γνωμικως αυτου 
διεστηκοτα, και την μακραν απ’ αυτου της κακιας ωσπερ τινα χωραν 
εξιν, εμπροθετως οικουντα, και τα παθη της ατιμιας καθαπερ χοιρους 
δι’ ενεργειας εκτρεφοντα, φιλαγαθον επιδειξαμενος κενωσιν, και των 
ενοντων σοι  θειων κατορθωματων τω μεγεθει  της  συγκαταβασεως 
υποδειξας την δυναμιν, εις εφεσιν ταυτης εγειρης, και προς ιερον τινα 
και  μακαριον  ζηλον,  ατρεπτως  στομωσης,  της  παμπολυ  με  παρα 
παντας βαρουσης νωθειας τε και αμελειας τον φορτον εις  δυναμιν 
απορριψαμενον· και σε της περι εμε τον πτωχον σοφης οικονομιας και 
προμηθειας χαριν αποθαυμασας, μακαριε, την εν πλειοσιν ετεσι και 
αρεταις θειοτεραις διατηρησιν, σου του καλου και αγαθου ποιμενος τε 
και  πατρος,  μετα  δακρυων,  καιτοι  λιαν  υπαρχων  αμαρτωλος, 
χαρισθηναι μοι και πασιν εντενως καθικετευσα τον Κυριον ημων και 
Θεον· ινα εχοντες σε μαλιστα νυν, ο τε της φυσει και οντως αληθειας 
την προρρησιν, η κατα την εκβασιν των πραγματων αληθεια σαφως 
επιστωσατο·  και  θλιψις,  οια  καθαπαξ  ου  γεγονεν  απο  καταβολης 
κοσμου,  ουδ’  ου  μη  γενηται,  παντας  πανταχη  δια  τας  αμαρτιας 
κατελαβε·  τη  τε  πανσθενει  βακτηρια  των  θεοπειθων  προσευχων 
δυναμουντα τε και ρωννυοντα, και τη πανιερω συριγγι της θεοσοφου 
διδασκαλιας οδηγουντα καλως και  φωτιζοντα,  και  εις  τοπον χλοης 
της αειζωου των αρετων εξεως κατασκηνουντα δια της πραξεως· και 
επι υδατος αναπαυσεως της αειβλυστου των ιερων εν τοις δογμασι 
χορηγιας ναματων εκτρεφοντα δια της γνωσεως· και εις τοπον οχυρον 
και μανδραν υψηλην την καθολικην Εκκλησιαν,  και τον ταυτην δι’ 
αιματος  οικειου  και  ζωοποιου  κατα  θελησιν  αρμοσαμενον  Κυριον 
ασφαλως  διασωζοντα,  της  των  εναντιων  ελευθερωθωμεν 
καταδρομης·  οι  προσφορου  καιρου  της  του  παντος  δραξαμενοι 
ταραχης  και  συγχυσεως,  το  μεγα  της  των  απαντων  σωστικης 
οικονομιας Χριστου του Θεου και απορρητον, ως παντας αιωνας και 
χρονους,  και  τους  εν  αιωσι  και  χρονω  φυσικως  περιγραφον,  (93) 
συγχειν  μηχανωνται  μυστηριον·  οια  της  εξ  ημων  νοερως  τε  και 
λογικως  εψυχωμενης,  υπ’  αυτου  κατ’  ευδοκιαν  Πατρος  και 



συνεργειαν  αγιου  Πνευματος  προσληφθεισης,  και  αυτω  κατα  μιαν 
και την αυτην υποστασιν ενωθεισης αγιας σαρκος, ουκ εχουσης μετα 
την ενωσιν τα προσοντα κατα φυσιν αυτη, διχα μονης της αμαρτιας· 
οτι μηδε της φυσεως ην· μαλλον δε, αυτου του σαρκωθεντος Λογου, 
και  δι’  ημας  ενανθρωπησαντος,  τα  την  ημετεραν  φυσιν  ουσιωδως 
χαρακτηριζοντα καθ’ ημας τελειως ου σωζοντα· αλλ’ η ταυτα προς 
την εαυτου θειαν μετασκευασαντος φυσιν· και ταυτη, το ελλιπες της 
οικειας θεοτητος δειξαντος, δεομενης παρενθηκης τινος προς την κατ’ 
ουσιαν  εντελειαν·  η  παμπαν  εις  ανυπαρξιαν  μεταχωρησαι 
ποιησαντος,  ως ου λιαν καλα, και της αυτου δημιουργιας το εργον 
εξαφανισαντος τω μη κατα λογον τινα και σοφιαν αυτα ποιησαι, και 
ενωσαι προς εαυτον καθ’  υποστασιν·  επει  πως,  το λογω και  σοφια 
γενομενον, εν αυτω τω λογω και τη σοφια καθ’ ενωσιν αδιασπαστως 
ου σωζεται; η πως σωζομενον και μετα την ενωσιν, ουχ ομολογειται; 
και δι’ ηντινα αιτιαν, ινα δια της ομολογιας οτι γεγονεν ανθρωπος ο 
φυσει Θεος πιστευθη κατ’ αληθειαν; Η τυχον ουδε την αρχην αυτα τα 
φυσει προσοντα τη φυσει προσλαβων μετα της φυσεως; Αλλα αψυχον 
τινα και αλογον, και ουδαμως εξ ημων, η ημιν υπαρχουσαν ομοουσιον 
σαρκα  λαβων,  η  ουδε  λαβων,  αλλ’  ανωθεν  και  απ’  αρχης 
συνουσιωμενην αυτω κατενεγκας, ηνωσεν εαυτω· και την δ’ ημας και 
προς ημας οικονομιαν εφαντασεν, ανθρωπινω σχηματι προσπελασας 
ημιν, αλλ’ ουκ ανθρωπινη φυσει προσομιλησας, ινα το γενος απαν 
του  παλαιου  παραπτωματος  ανασωσηται,  και  του  δι’  αυτο 
κατακριματος ελευθερωση.

Ταυτα γαρ, και τουτων πλειω δοξαζουσιν, οσοι μη παντελειως εν 
Χριστω  τω  θεω  τα  φυσικα,  και  διχα  της  αμαρτιας,  ωσπερ  και  τας 
φυσεις  αυτας  σωζεσθαι  (96)  κατα  τους  αγιους  Πατερας  ορθοδοξως 
ομολογουσι·  και  μετα  την  ενωσιν.  Ουδε  γαρ  την  θειαν  φυσιν  και 
ακτιστον  ανυπαρκτον  τε  και  αθελητον  η  ανενεργητον  καθορωμεν· 
ουτε μην την κτιστην καθ’ ημας και ανθρωπινην ουσιαν ανυπαρκτον 
τε  και  αθελητον  η  ανενεργητον  επιγινωσκομεν.  Και  ει  μηδεμιαν 
τουτων  ερημον  επισταμεθα  φυσικης  υπαρξεως,  θελησεως  τε  και 
ενεργειας, εκ τουτων, δε θειας φυσεως και ανθρωπινης φυσεως λεγω, 
και εν ταυταις,  και τουτων υποστασις εστι κατ’  αληθειαν ο εις και 
μονος  Χριστος  και  Υιος,  πως,  ειπερ  φυσει  κυριως  Θεος,  και  φυσει 
κυριως ανθρωπος ο αυτος, ουχι και θειον θελημα και ενεργειαν φυσει 
κυριως,  και  ανθρωπινον  θελημα,  και  ενεργειαν  φυσει  κυριως  ειχε, 



μηδετερου τουτων κατα φυσιν ων ελλιπης,  δι’  ων επαληθευων τοις 
πραγμασι  τα  ονοματα,  και  τουτοις  αυθις  επικυρων  τα  πραγματα, 
προδηλως ο αυτος  εγνωριζετο,  τα  τε  θεια  και  ανθρωπινα φυσικως 
εχων και θελων και ενεργων,  κακ τουτου τα εξ ων,  και εν οις,  και 
απερ  υπηρχε,  πιστευομενος;  Επει,  του  φυσικου  θεληματος  και  της 
ουσιωδους  ενεργειας  αναιρουμενων,  της  τε  θειας  και  ανθρωπινης 
ουσιας,  του  εκ  τουτων  και  ταυτας  οντος  και  σωζοντος  κατα  μιαν 
υποστασιν, πως Θεος η ανθρωπος εσται; και πως τουτο, η εκεινο κατ’ 
ουσιαν υπαρχων δειχθησεται, μη σωζων εκατερας φυσεως ανελλιπως 
την ιδιοτητα, πασης αμαρτιας χωρις; Το γαρ των κατα φυσιν εκσταν, 
καν της εξω της ουσιας γεγενηται, μηδεμιαν υπαρξιν εχον· οτι μηδε 
κινησιν  φυσικην.  "Το  γαρ  μηδεμιαν  κινησιν  εχον,"  η  φησιν  ο 
θεοφαντωρ και μεγας αγιος Διονυσιος, "ουτε εστιν, ουτε τι εστιν· ουτε 
εστι τις αυτου παντελως θεσις." Δια τοι τουτο τας Χριστου του Θεου 
φυσεις  ομολογουντας  ημας,  την  θειαν  φημι  και  την  καθ’  ημας 
ανθρωπινην, προς βεβαιαν της τε τουτων υπαρξεως πιστωσιν, και της 
ημων  περι  αυτων  ομολογιας  αληθειαν,  και  τα  φυσικα  τουτων 
ισαριθμως  δει  παντως  πρεσβευειν  θεληματα,  και  τας  ουσιωδεις 
τοσαυτας ενεργειας ομολογειν· και μηδεν αυτων προφασει δηθεν της 
καθ’ υποστασιν θειας ενωσεως απομειουν η εξαρνεισθαι το συνολον· 
γινωσκοντας,  ως η καθ’ υποστασιν ενωσις ουδεν παραβλαπτει των 
φυσικων, καθαπερ ουδε τας φυσεις αυτας· ει και ταυτας εις εν αγει δι’ 
εαυτης κατα την μιαν υποστασιν· του δυο, τω φυσικω λογω υπαρχειν 
ουδαμως εξιστωσα· ωσπερ ουν καυτα δη λεγω τα φυσικα ιδιωματα, τη 
προς  αλληλα  συμφυια  διολου  παλιν  ενιζουσα,  και  μηδετερον  του 
ετερου χωρις, η της θατερου προς θατερον κοινωνιας εκτος, κατα τον 
των  Ρωμαιων  παπαν  αοιδιμον  Λεοντα  θεωρεισθαι  καθοτιουν 
συγχωρουσα,  την  τουτων  ουσιωδη  και  φυσικην  ουκ  αμαυροι 
παντελως, αλλα τελειως φυλαττει διαφοραν· (97) τω γαρ φυλαττειν 
φυλαττεται,  και  τω  συντηρειν  συντηρειται.  Μεχρι  γαρ  τοτε  σαφως 
ενωσις πραγματων εστιν, εως αν η τουτων σωζηται φυσικη διαφορα· 
επει  ταυτης  παυσαμενης,  παυεται  παντως  κακεινη,  τη  συγχυσει 
τελειως αφανισθεισα.

Ταυτης  τοιγαρουν,  λεγω  δε  της  ενωσεως,  ου  λυμαινομενης  τοις 
πραγμασιν,  ουδε  τη  τουτων  διαφορα,  αλλα  μονον  τη  κλησει 
προσφυως  ενοποιουσης  τα  κατ’  αυτην,  εισι  παντοτε  και  παντως 
αμειωτως εν αυτη και τελειως σωζομενα, τα κατα φυσιν διαφορα, την 



οιανουν  παρατροπην  ου  παθοντα  και  συγχυσιν·  ουκ  εν  ουσιαις 
αυταις, ου θελημασιν, ουκ ενεργειαις, ουκ αλλω τινι φυσικω. Πως ουν 
επικαλυμμα της ιδιας, ουκ οιδ’ οπως ευφημως ειπειν, καλοφροσυνης, 
ταυτην τινες  προφασιζονται·  και  τον σαρκωθεντα Λογον αθελητον 
φυσει,  και ανενεργητον τω καθ’ ημας,  ηγουν τω ανθρωπινω, φασι· 
ατε κυριως αψυχου και αλογου της εξ ημων προσληφθεισης ουσιας εν 
αυτω  τυγχανουσης.  Το  γαρ  ανενεργητον,  ακινητον  τε  και  αψυχον 
προδηλως εστι· και το μηδεμιαν λογικην θελησιν εχον, αλογον σαφως 
και ανοητον. Και ει τουτων χωρις κατα φυσιν υπηρχεν ο σαρκωθεις 
Λογος το καθ’  ημας,  πως οτι  και  ανθρωπος γεγονε πιστευθησεται; 
πως δε μαλλον ουχι  τραπεις  την θειαν φυσιν,  και σαρκος παθεσιν 
ακουσιως  υποπεσων δειχθησεται  κατ’  αυτην;  Τη  γαρ των φυσικων 
αναιρεσει, την των τοιουτων καταδρομην, Αρειος τε και Απολιναριος 
κατ’  αυτου  πεποιηκασιν.  Ο  μεν  γαρ,  αψυχον,  ο  δε  αλογον,  οπερ 
ανενεργητον εστι και αθελητον, αυτον δογματισαντες, κτισμα τουτον 
και ποιημα καθ’ εαυτον εβλασφημησαν. Εκατερος γαρ παθητον φυσει 
θεοτητος,  αλλ’  ου  φυσει  σαρκος  ειπον  τον  Μονογενη·  καν 
Απολιναριος  ετι  κατ’  ασεβειαν  δαψιλευομενος,  και  τελειαν  την  εις 
σαρκα  μεταβολην  κατ’  εκπτωσιν  και  τροπην  της  αυτου  θεοτητος 
απεφηνατο.

Χρη  τοιγαρουν  ευσεβουντας  ημας,  την  τοιαυτην  ομολογιαν 
διωσασθαι, και την των αγιων Πατερων κρατυνειν διδασκαλιαν· και 
δυο φυσικα θεληματα (100) κατ’ αυτους, και ουσιωδεις ενεργειας, επι 
του αυτου και ενος ομολογειν. Ει γαρ εν επ’ αυτου θελημα και μιαν 
ενεργειαν  ειποιμεν,  η  τουτον ουκ οντα φυσει  και  ανθρωπον,  αλλα 
μονον Θεον· η φυσει μονον ανθρωπον, και ου Θεον· η ουτε ανθρωπον 
ουτε  Θεον  σαφως  δογματισομεν.  Οιον,  ει  μεν  φυσικον  το  θελημα 
τυχον  ειποιμεν,  η  θειον  παντως,  η  ανθρωπινον  τουτο  εστι·  και  ει 
θειον, τα θεια κατ’ αυτο θελησει φυσικως ο Λογος· Θεον φυσει μονον 
και συνθελητην τω ιδιω γεννητορι δεικνυς εαυτον, και ουκ ανθρωπον· 
ου  γαρ  πεφυκε  δια  του  φυσει  θειου,  το  ανθρωπινον  φυσει 
χαρακτηριζεσθαι·  ωσπερ  ουδε  δια  του  κατ’  ουσιαν  ανθρωπινου,  το 
κατ’ ουσιαν θειον γνωριζεσθαι. Τουτο δε, και ει ανθρωπινον φωμεν το 
θελημα φυσει, κατα το ακολουθον συναχθησεται. Ει δε υποστατικον, 
της αυτου μονης υποστασεως εσται χαρακτηριστικον· και ουποτ’ αν 
κατ’  αυτο  κοινωνηση  Πατρι  και  ημιν·  των  γαρ  ακρων  υποστασει 



διαστελλεται  και  χωριζεται.  Τα  αυτα  δε  παλιν  και  περι  ενεργειων 
εστιν ειπειν.

Αλλ’ ου δια τουτο, μη γενοιτο, τας των θεοφορων Πατερων περι 
αυτων,  φημι  των  ενεργειων,  μοναδικας  εξαρνουμεθα,  την  τε  του 
λεχθεντος θεοφαντορος αγιου Διονυσιου "Θεανδρικην ενεργειαν," και 
την  Κυριλλου  του  σοφου  "μιαν  τε  και  συγγενη  δι’  αμφοιν 
επιδεδειγμενην  ενεργειαν."  Αυται  μεν γαρ δια την ενωσιν,  και  την 
προς  αλληλας  διολου  των  φυσικων  ενεργειων  συμφυιαν,  ευσεβως 
αυτοις  εκηρυχθησαν·  ωσπερ  και  αι  δυικαι,  δια  την  ουσιωδη  και 
φυσικην  τουτων  διαφοραν.  Η  γαρ  Θεανδρικη  της  θειας  ομου  και 
ανδρικης  ενεργειας  υπαρχει  περιληψις.  Καταλληλον  γαρ  ο 
διδασκαλος  επινοησας  φωνην,  εκατεραν,  ως  εφην,  τη  προφορα 
συλλαμβανουσαν, και ταυτην μοναδικως εκφωνησας, την διπλην, του 
διπλου  την  φυσιν,  ενεργειαν  περιφραστικως  παρεδηλωσεν.  Επειδη 
γαρ προτερον εφησεν, "Ου κατα Θεον τα θεια δρασας, οτι μη γυμνος 
υπηρχε  Θεος·  αλλα  δρασας  μεν  φυσει  τα  θεια·  Θεος  γαρ  ην  κατα 
φυσιν·  δια  σαρκος  δε,  της  αυτω  καθ’  υποστασιν  ηνωμενης·  ου  τα 
ανθρωπινα κατα ανθρωπον,  οτι  μη ανθρωπος υπηρχε  ψιλος·  αλλα 
δρασας μεν φυσικως τα ανθρωπινα·  φυσει  γαρ ανθρωπος ην·  κατ’ 
εξουσιαν δε θεικην," αλλ’ ουκ αναγκη τινι και βια καθ’ ημας φυσικη 
προς το πραττειν αγομενος, συνεπλεξε την τε θειαν αμα και ανδρικην 
του  αυτου  κατα  φυσιν  ενεργειαν·  ως  μηδετεραν  της  ετερας  ουσαν 
χωρις, αλλ’ εν αλληλαις τε και δι’ αλληλων συμφυως γνωριζομενας, 
δια  την  αλυτον  ενωσιν·  και  μοναδικη  φωνη  συλλαβων  αμφω, 
περιφραστικως  ανεκηρυξεν.  Ινα  τω  μεν  δρασαι  τα  τε  θεια  και 
ανθρωπινα ειπειν· ει και μη κατα Θεον, μητε μην κατα ανθρωπον· οτι 
μη γυμνος,  ως εφην,  Θεος,  μητε ψιλος ανθρωπος ην·  ομως δε κατ’ 
αληθειαν  δρασαι,  την  των  φυσικων  ενεργειων  ουσιωδη  (101) 
πιστωσηται  διαφοραν·  τω  δε  συλλαβειν  ταυτας,  και  τη  προσφορω 
φωνη συνοπτικως εξειπειν δια της Θεανδρικης ενεργειας, την τουτων 
αδιασπαστον ενωσιν εκδιδαξη.

Και  η  Κυριλλου  δε  του  σοφου  "μια  τε  και  συγγενης  δι’  αμφοιν 
επιδεδειγμενη ενεργεια,"  της του μεγαλου τουτου Πατρος μεγιστης 
εχεται διανοιας. Την γαρ των φυσικων ενεργειων καυτος συμφυιαν 
και ενωσιν δι’ αυτης εκπαιδευει. Θελων γαρ δειξαι και ο πανευφημος 
ουτος ανηρ, ως η τε σαρξ Θεος, και η κατ’ αυτην ουσιωδης ενεργεια, 
θεια τη προς τη φυσει  Θεον Λογον ενωσει  γεγενηται,  και  τα υπερ 



ανθρωπον ενηργει, μη εκστασα τουτου, ουπερ ην κατα φυσιν· ωσπερ 
ουν  και  αυτος  ο  Λογος  τη  ταυτης  προσληψει  δι’  ημας  εκουσιως 
γεγονεν  ανθρωπος,  τα  κατα  ανθρωπον  ενεργων·  καιπερ  υπαρχων 
φυσει  Θεος,  διαγορευει  τουτον,  μη  παντουργω  προσταγματι  μονον 
ιασθαι  και  ζωοποιειν,  ως  μη  Θεον  οντα  γυμνον·  αλλα  συνεργατιν 
ωσπερ  τινα,  προς  τουτο  δη  μαλιστα,  την  αγιαν  αυτου  σαρκα 
λαμβανειν επειγεσθαι· και ζωοποιειν και θεραπευειν δι’ αυτης και της 
κατ’  αυτην  αφης  και  φωνης·  ινα  ταυτην  δεικνυη  ζωοποιειν 
δυναμενην, δια το προς αυτην εν τη ενωσει γενεσθαι· και αυτου του 
φυσει  ζωογονουντος  τα  συμπαντα,  και  ουχ  ετερον  σαρκα  κυριως 
υπαρχειν. Διο και μιαν αυτου και αυτης, φημι της αγιας σαρκος και 
συγγενη  δι’  αμφοιν  επιδεικνυει  ενεργειαν·  μιαν  μεν,  τη  ενωσει· 
συγγενη δε παλιν, τοις μερεσιν· ως την αυτην ουσαν, εν τε παντουργω 
προσταγματι, και αφη της αγιας σαρκος· δι’ αμφοιν γαρ, ως Θεος, ο 
Λογος,  ταυτην  σαφως  επεδεικνυτο·  δεικνυς  τω  και  δι’  αυτης 
ζωοποιειν, ως και αυτη γεγονεν δι’ ολου ζωοποιος· καθαπερ και πυρ 
δια σιδηρου καιον,  ενωσει  τη προς αυτον καυστικον αποφαινει  τον 
σιδηρον· ως ειναι λοιπον δια τουτο μη του πυρος κατα φυσιν μονον 
την καυσιν, αλλα καυτου του σιδηρου δια την ενωσιν· και την εν τοις 
θαυμασι θειαν του Λογου παλιν ενεργειαν, μη του αυτου μονον δια 
την φυσιν  υπαρχειν,  αλλα καυτης της αγιας σαρκος,  δια  την προς 
αυτην καθ’ υποστασιν ενωσιν· συνεργατιν γαρ εαυτου ταυτην εν τοις 
θειοις παρελαμβανεν, η φησιν ο διδασκαλος, ωσπερ και ψυχη το ιδιον 
σωμα, προς την των οικειων εργων εκπληρωσιν. Αυτη γουν η μια και 
συγγενης  δι’  αμφοιν  επιδεδειγμενη  ενεργεια,  των  κατα  φυσιν 
ενεργειων  δηλουσα  την  ενωσιν·  το  ετερογενες  τουτων  και  δυικον, 
καθαπερ και (104) η Θεανδρικη ενεργεια, δι’ εαυτης κυριως σημαινει 
τω  προς  αμφω  τα  μερη,  των  εξ  ων  και  εν  οις  ο  εις  και  μονος 
εγνωριζετο  σεσαρκωμενος  Λογος,  αναφερεσθαι·  και  αμφοτερων 
υπαρχειν, ως δι’ αμφοιν, του τε παντουργου προσταγματος, και της 
αφης της αγιας σαρκος επιδεδειγμενη.

Ου δει δε τω συγγενει ξενιζεσθαι παντελως· επι τε γαρ ομοουσιων 
και ετερουσιων λελεκται τοις αγιοις Πατρασι το συγγενες· και μαρτυς 
ο Θεολογος και μεγας Γρηγοριος, περι ψυχης λεγων ουτως εν τω εις 
Καισαριον τον αυτου αδελφον Επιταφιω λογω, Μικρον δε υστερον και 
το συγγενες σαρκιον απολαβουσα, ω τα εκειθεν συνεφιλοσοφησεν. 
Ενταυθα δια  την ενωσιν,  αλλ’  ου  την φυσιν  συγγενη τη ψυχη την 



σαρκα κεκληκεν ο διδασκαλος. Και παλιν, Εν τω Εις τα φωτα, περι του 
μονογενους  Υιου  διδασκων,  φησι·  Και  ο  υπο  του  συγγενους 
μαρτυρουμενος Πνευματος. Νυν το συγγενες δια την φυσιν, αλλ’ ου 
την ενωσιν ειρηκεν.  Αυτος δε Κυριλλος ο σοφος καπι τη ουσια και 
υποστασει  διηρημενων  το  συγγενες  απαρατηρητως  λαμβανει·  και 
ταδε λεγει τον ευαγγελιστην Ιωαννην υπομνηματιζων, περι της κατα 
το θειον βαπτισμα θεραπειας,  "Συγγενως πως εχουσης προς αμφω 
των  δεδηλωμενων.  Πνευματι  μεν  γαρ  αγιαζει  του  ανθρωπου  το 
πνευμα· υδατι δε αυ, το σωμα," Τις δε, και ποια συγγενεια Πνευματος 
αγιου  και  υδατος  κατα  τε  ουσιαν  η  υποστασιν,  προς  το  ημετερον 
πνευμα και σωμα; ει και τα μαλιστα κατα χαριν ημιν και τοις εξ ων 
συγκειμεθα μερεσιν αυτη προσγινεται, δια την ιεραν αναγεννησιν.

Αλλα καυτος αυθις ο μοναδικος αριθμος, ως πασιν ευδηλον, καθ’ 
εκαστον  των  εν  πτωσει  γενων  εν  τε  ομοουσιοις,  προς  των  αγιων 
παραλαμβανεται, το καθ’ ενωσιν, η δηλονοτι σκοπουντων, ως το, " Εις 
εξ αμφοιν, και δι’ ενος αμφοτερα," Και το, " Μια υποστασις και μια 
φυσις  του  Θεου  Λογου  σεσαρκωμενη."  Και  το,  "  Ει  γαρ  και  το 
συναμφοτερον εν, αλλ’ ου τη φυσει, τη δε συνοδω." Και παλιν επι των 
ομοουσιων, ως το, " Και ην, και ην, αλλ’ εν ην. Φως και φως, και φως, 
αλλ’ εν φως. Και το " Εις Θεος, και μια φυσις η ανωτατη," φησιν ο 
Θεολογος  Γρηγοριος.  Ου  δει  τοιγαρουν  τας  μοναδικας  των  αγιων 
φωνων  η  συγγενεις  δια  την  ενωσιν  ειρημενας,  επ’  ανατροπη  των 
δυικων  η  ετερογενων  λελεγμενων  αυτοις,  δια  την  διαφοραν 
εκδεχεσθαι  παντελως·  η  παλιν  (105)  κατ’  εκεινων  ταυτας.  Ο  γαρ 
ουτως  εκλαμβανων,  και  μη  αμφοτερας  επισης  ασπαζομενος,  και 
προσηκοντως,  τας  μεν,  τη  ενωσει,  τας  δε,  τη  φυσικη  διαφορα 
προσαρμοζων·  η  διαιρεσει  παντως,  η  συγχυσει  κατα  το  εικος 
περιπιπτει· μαλλον δε φαναι κυριως, εαυτον περιβαλλει, και της των 
αγιων Πατερων διωθειται κοινωνιας αληθους και ομολογιας. Ει γαρ 
και προς τον Λογον εν η σαρξ καθ’ υποστασιν γεγονε, και τη ενωσει 
την ενεργειαν αυτου κατεπλουτησεν· αλλ’ ουδαμως του κτιστην κατ’ 
ουσιαν υπαρχειν διεπεσεν, ουτε των φυσικων και αδιαβλητων παθων 
την οιανουν πεπονθεν εκδρομην. Και ει  τουτο κυριως εστιν,  ωσπερ 
ουν και εστι, διαφορον την τε φυσιν αυτην, και την φυσικην προς τον 
Λογον  εκεκτητο προδηλως  ενεργειαν.  Ην  αυτος  εχων ο  σαρκωθεις 
Λογος  ως  ανθρωπος·  αυτου  γαρ  ην  κατα  φυσιν.  Αιματος  γαρ  και 
σαρκος παραπλησιως ημιν κεκοινωνηκε, δυο φυσικας ειχεν ο αυτος 



ενεργειας ωσπερ ουν και φυσεις· την θειαν και Πατρικην, και την καθ’ 
ημας  ανθρωπινην·  δι’  ων  οτι  Θεος  ην  ο  αυτος  και  ανθρωπος 
επιστευετο. Ων γαρ ειχε τας φυσικας ενεργειας, τουτων δηλαδη και 
τας φυσεις. Ως γαρ Θεος, δια τε φωνης και αφης της αγιας σαρκος, 
ιωμενος  τε  και  ζωοποιων  εδεικνυτο  κατα  φυσιν·  ουτω  παλιν  και 
ανθρωπος ων ο αυτος ουσιωδως εγνωριζετο, δια της αυτης αφης και 
χειρος, λεντιω διαζωννυμενος, και νιπτων τους ποδας των μαθητων· 
και  κλων τους  αρτους,  και  τουτοις  διαδιδους·  και  το ψωμιον εις  το 
τρυβλιον εμβαπτων· και παλιν δια της φωνης την προσουσαν λυπην 
καταμηνυων, Περιλυπος εστιν η ψυχη μου εως θανατου. Και, Νυν η 
ψυχη  μου  τεταρακται.  Και,  Ουτως  ουκ  ισχυσατε  μιαν  ωραν 
γρηγορησαι μετ’ εμου. Και οσα τοιαυτα, μηδαμως το φυσει πεφυκος 
εκατερας φυσεως,  των εξ ων και εν αις συνεστηκεν,  αθετων· αλλα 
φυσικαις ενεργειαις τας φυσεις πιστουμενος. 

Ινα  δε  και  δια  Κυριλλου  του  σοφου  δειχθη,  ως  ου  φυσει  μιαν, 
ωσπερ  ουδε  φυσιν,  η  σαρκ  ειχε  προς  τον  Λογον  ενεργειαν,  ει  και 
συγγενης  γεγονεν  προς  αυτο,  τω  θεωθηναι  δια  την  ενωσιν, 
ακουσωμεν τι διεξεισι, το κατα Ματθαιον Ευαγγελιον ερμηνευων, εν 
τη δευτερα βιβλω της εξομολογησεως. "Δια τουτο φησιν ενεργειν εν 
Πνευματι  Θεου.  Και  γαρ  τοι  κατα  το  αληθες,  ου  σαρκος  ενεργεια 
φυσικη  και  ανθρωποτητος  δυναμις,  παραλυει  τον  Σαταναν,  και 
καταισχυνει  τον  Βεελζεβουλ·  επει  διδασκετω  σε  τις  παρελθων,  ει 
βουλεται,  τι  το κωλυον τοις  εθελουσι προκεισθαι την εξουσιαν την 
κατα πνευματων ακαθαρτων.  Ιδου,  ει  τουτο  ενεργει  σαρκος  φυσει· 
παντες  γαρ  εσμεν  εν  σαρκι,  και  εις  παντων  ο  της  ανθρωποτητος 
λογος· αλλ’ ουτε σαρκος εργον ιδικως, (108) ουτε μεν ανθρωποτητος, 
το  κατισχυσαι  πνευματων,  επει  μη παντες  ισχυουσιν·  ενεργειας  δε 
μαλλον οραται το κατορθωμα δια του Πνευματος."  Ουκουν αληθες 
ειρηκεν ο Πατηρ,  καθο νοειται  σαρξ και  ανθρωπος,  οτι  Πνευματος 
εργον  ην,  και  ουχι  της  σαρκος,  ηγουν  ανθρωποτητος,  η  κατα 
δαιμονων ισχυς.  Αγιον  μεν  γαρ  ομολογουμενως  εστι  το  σωμα του 
Κυριου, και πασαν εχον κατα πασης νοσου την δυναμιν· αλλ’ ην τε, 
και εστιν αγιον, ουκ επειπερ απλως νοειται σαρξ, εν μονοις ουσα τοις 
ιδιοις λογοις, αλλ’ η εστι ναος του κατοικουντος εν αυτη Θεου Λογου, 
αγιαζοντος την ιδιαν σαρκα δια του ιδιου Πνευματος.

Ωστε,  η  φησιν  ο  θειος  ουτος  ανηρ,  κατα  το  αληθες,  ου  σαρκος 
ενεργεια φυσικη, και ανθρωποτητος δυναμις παραλυει τον Σαταναν· 



ουδε  τουτο  ενεργει  σαρκος  η  φυσις·  επει  και  παντες  ανθρωποι  εν 
σαρκι οντες, και εις κατα τον της ανθρωποτητος λογον, ελομενοι αν 
ενεργειν, και την κατα πνευματων ειχον ισχυν. Ταυτα γουν διδαξας 
σαφως παρεστηκε,  και των ιδιων ερμηνευτης γεγονε λογων, ως τω 
ενοικειν, οπερ εστιν ηνωσθαι καθ’ υποστασιν μιαν, αλλ’ ου τω σαρξ, 
υπαρχειν, εν μονοις ουσα τοις ιδιοις λογοις, αγια εστι και ζωοποιος, 
κατα πασης νοσου την δυναμιν εχουσα.  Φυλαξωμεν τοιγαρουν και 
ημεις  κατα  την  των  αγιων  υφηγησιν,  τον  τε  της  διαφορας  λογον 
αλωβητον,  τας  φυσεις  αυτας,  και  τα  προσοντα κατ’  ουσιαν αυταις 
διασωζοντα  και  μετα  την  ενωσιν·  και  τον  της  οικονομιας  τροπον 
παντελως αδιασπαστον, την ακραν των ηνωμενων συμφυιαν ενοειδης 
συντηρουντα·  και  την  πασαν  ημων  εξελασωμεν  διαιρεσιν  τε  και 
συγχυσιν.

Ει δε μη ουτως τας μοναδικως ειρημενας τοις αγιοις φωνας, την τε 
Θεανδρικην  και  την  Μιαν  τε  και  συγγενη,  κατα  τον  της  ενωσεως 
λογον ευσεβως εκδεξωμεθα και νοησωμεν, αλλ’ η ταυτην ως φυσικην, 
η  παλιν  υποστατικην  υπολαβωμεν,  φυσιν  μιαν  εξ  αναγκης  τον 
Χριστον δογματισομεν· μηδετερας των εξ ων συνεστηκε το παραπαν 
μετεχουσαν, οτι μηδεμια κατα φυσιν υπαρχει Χριστος. Φυσις γαρ προς 
φυσιν ουκ αν κοινωνηση κατα φυσιν ποτ’ αν· αλλ’ αμετοχος, παντη 
κατ’ ουσιαν προς πασαν εστι διαφορος· τουτο μεν ημιν συναχθησεται, 
φυσικην  την  ενεργειαν  λεγουσι·  ει  δε  παλιν  υποστατικην, 
αλλοτριωσομεν  αυτον  του  Πατρος  και  του  Πνευματος  κατα  την 
ενεργειαν.  Ουδενι γαρ χαρακτηριστικω (109)  της ιδιας υποστασεως· 
κοινωνησοι ποτ’ αν Πατρι και Πνευματι ο Υιος.

Μηδαμως  τοιγαρουν  βουληθωμεν  φυσικην  η  υποστατικην  επ’ 
αυτου  του  σαρκωθεντος  Λογου,  και  τελειως  ενανθρωπησαντος 
ομολογειν την ενεργειαν. Ουδεις γαρ των απο της θειας αυτου προς 
ημας καταβασεως μεχρι νυν αγιων Πατερων, φυσικην η υποστατικην 
ομολογειν ενεργειαν επ’ αυτου παραδεδωκεν· αλ’ ουδε μιαν ρητως, ως 
εμε γινωσκειν, η μονον Κυριλλος ο θεσπεσιος· ην ωσπερ ολοψυχως 
δεχομεθα, καιπερ αυτου μονου τυγχανουσαν, της ενωσεως χαριν· πως 
ουχι  και  τας  των  ολων  σχεδον  αγιων  Πατερων,  καυτου  δε  παλιν 
δεχεσθαι  περιχαρως  προσηκει  δυικας  φωνας,  της  φυσικης  ενεκεν 
διαφορας· ινα μη της περι την μιαν και μονον αυτου λεξιν προσκλησει 
και  παραδοχη,  τουτου  τε  και  αλλων  αγιων  την  εκβολην  και  την 
ακυρωσιαν των λογων ποιησωμεν· ως μη αλλου τινος αυτων, η μονου 



Κυριλλου  την ευσεβη του  κηρυγματος  πιστευθεντος  ακριβειαν·  και 
ταυτην ουκ εν τοις αλλοις λογοις αυτου, τοις την διαφοραν δηλουσιν, 
αλλ’ η μονον εν τη μια και συγγενει ενεργεια.

Αλλως τε, πως μιαν απλως επι Χριστου του Θεου τινες φασι την 
ενεργειαν; Αναγκη γαρ η των αυτου ταυτην υπαρχειν μερων, η αυτου 
παντως ως ολου. Αλλ’ ει  μεν των μερων, μερισθησεται προς αμφω 
δηλαδη  τεμνομενη·  τουτο  δε  πασχουσα,  λυθησεται  παντως,  και 
συνδιαλυσει τα κατ’  αυτην ηνωμενα. Ει  δε του ολου,  των εναντιων 
εσται  δεκτικη,  θνητη  και  αθανατος  ουσα,  κτιστη  και  ακτιστος, 
περιγραπτη και  απεριγραφος.  Και  ει  τουτο,  καθ’  εξιν και  στερησιν 
ουσαν και μη ουσαν την οικειαν ο Χριστος ειχεν ενεργειαν· δι’ ην, ως 
κατ’ αυτην προσφυως ενεργων, των εναντιων κατα το αυτο δεκτικος· 
αλλ’ ου κατ’ αλλο και αλλο· ου τι δυσσεβεστερον; 

Το  αυτο  δε  και  περι  θεληματος  εστιν  ειπειν.  Πως  δε  αρα 
συνεργατιν την οικειαν ο Λογος παρελαμβανε σαρκα, κατα Κυριλλον 
τον σοφον, ουκ εχουσαν την κατα φυσιν ενεργειαν; Το γαρ μη εχον 
ενεργειαν μητε κινησιν φυσικην, νεκρον παντως και αψυχον· και τινι 
λογω  προσιετο  το  νεκρον  εις  συνεργειαν;  Το  γαρ  ανενεργητον,  τη 
παντελει  ακινησια  καταργει.  Πως  δε  ταυτην  εδεικνυε  ζωοποιειν 
δυναμενην,  ως  αυτος  παλιν  Κυριλλος  εξεπαιδευσε,  δια  των  κατα 
φυσιν αυτης κινηματων· οιον της αφης,  της φωνης,  του περιπατου, 
τουτων ουκ οντων αυτης, η εν αυτη κατ’ ουσιαν. Ει γαρ αυτης κατ’ 
ουσιαν, φυσικην παντως η σαρξ ειχεν ενεργειαν· ενεργειας γαρ αυτης 
ουσιωδους εστιν, η τε κινησις των χειρων και των ποδων, και η κατα 
την  προφοραν  φωνη.  (112)  Ει  δε  ουκ  αυτης  κατα  φυσιν  ταυτα, 
ζωοποιειν δυναμενην ταυτην ο Σωτηρ ουκ απεδειξε.

Ταυτα μικρα εκ πολλων,  υμας τε και  των καθ’  υμας θεοσοφων 
αγιων  παιδευθεις  διδαγματων,  δι  την  ιερωτατην  υμων  κελευσιν, 
εθαρρησα δια τουδε του μετριου γραμματος χαραξαι,  και των υπερ 
δυναμιν  κατατολμησαι,  μικρος  ων  και  ευτελης·  και  μητε  νουν 
ευστοχον εις επιβολην, μητε λογον ευεικτον εις σαφηνειαν, μητε ηθος 
ευκοσμον εις την των κρειττονων εξανεσιν εχων· αλλα μαλλον χαριτι, 
δια της μεσιτειας υμων σκεπαζομενος υπο του παναγαθου Θεου, και 
καλυπτοντος  τα  πληθη  των  εμων  αμαρτηματων.  Δυσωπω  δε  μετα 
δακρυων,  τοις  τιμοιοις  υμων  ως  παρων  προκαλινδουμενος  ιχνεσιν, 
επειδη υμας κατεστησε το Πνευμα το αγιον επισκοπους ψυχων και 
σωτηρας  μη  κατοκνησαι  εν  οις  ουκ  ηκριβωμενως  γεγραφα, 



φιλαγαθον ποιησασθαι  την  διορθωσιν·  ιν’  εκ  τουτου  μεσιτας  Θεου 
μαλλον,  η  μιμητας  εαυτους  αναδειξηται·  τον  επι  παντας  αυτου 
φωτισμον,  και  το  ελεος·  ου  μονον  εξει  λαχοντες,  αλλα  και  αξια 
παρεχοντες·  ω  και  παραθεσθαι  την  εμην  του  πενητος  και  φτωχου 
ασθενειαν καθικετευω, προς το σκεπασθηναι της το παν νεμομενης 
δια τας εμας αμαρτιας, ορατης τε και αορατου, φλογος· και εις την 
δροσον της τε παναγιας αυτου και ορθοδοξου πιστεως, και της ιερας 
αρετης δια παντος επαναπαυεσθαι και φρουρεισθαι. Αμην

ΣΧΟΛΙΟΝ
 
 Fr.  Ιδε  σοι  το  απορον  λελυται.  Προελθων  δε  Θεος  μετα  της 

προσληψεως, εν και εν εκ δυο των εναντιων, ειπων ο μεγας, δια την 
καθ’ υποστασιν ενωσιν· αλλ’ ου φυσιν το εν εξεδεξατο. 

Τοις κατα τηνδε την Σικελων φιλοχριστον νησον παροικουσιν 
αγιοις Πατρασιν, ηγουμενοις τε και μοναζουσι, και ορθοδοξοις 
λαοις, Μαξιμος ταπεινος και αμαρτωλος, αναξιος δουλος.

Ειρηνη πολλη τοις  αγαπωσι  τον  νομον σου,  (113)  και  ουκ εστιν 
αυτοις  σκανδαλον,  προς  τον  Θεον  εφησεν  ο  Θεοπατωρ  Δαβιδ· 
γνωριζων εντευθεν απασι, και διαγορευω τοις σωτηριας εφιεμενοις, 
ινα  τη  του  εσχατου  φυσει  προσανεχοντες  ορεκτου  θειοτατη  κατ’ 
ακρον αγαπη, ταυτη περιχαρως το της ειρηνης καλον προς εαυτους τε 
και  παντας,  ει  δυνατον,  αλυτως  μεταδιωκοιεν·  απαν  εξ  απαντων 
αφαιρουμενοι σκανδαλον, δια της ευσεβους εις αλληλους και ακρας 
ομοφροσυνης. Ου δη χαριν, καμοι τω ημετερω διεσπουδασθη δουλω, 
γραφη καταθεσθαι προθυμως, οπερ φθασας γλωττη συνεστησαμην, 
προς  την  των  αγιωτατων  υμων  ασφαλειαν  τε  και  πληροφοριαν, 
πασαν  εξ  ετερων  γεγενημενην  υμιν  περι  της  ημων  ταπεινωσεως 
υποψιαν, δια της απολογιας αποσκευασαμενος· "Ουδε γαρ ανεχομαι, 
καθα  φησιν  ο  Θεολογος  Γρηγοριος,  πληττεσθαι  τινας  εν  εμοι  των 
παντα τηρουντων επιμελως τα ημετερα, ευ τε και ως ετερως εχοντα· 
καλον γαρ μητε αμαρτανοντα, μητε υπονοουμενον, εως αν οιον τε η, 
και ο λογος αιρη, τιθεναι προσκομμα τοις πολλοις η σκανδαλον· ειπερ 
και τοις ενα των μικρων σκανδαλισασιν, ισμεν οπως απαραιτητος και 
βαρυτατη παρα του αψευδους η τιμωρια." 



Γνωριζω τοινυν τοις αγιωτατοις υμιν, ως ουδαμως μοι πεφρονηται 
πωποτε,  κατα την των επηρεαζοντων εισηγησιν η των αντιρροπων 
και εναντιων δογματων υποληψις. Ουδε γαρ μιαν εν ταυτω και δυο, 
τουτεστι τρεις, κατ’ αυτους, θελησεις και ενεργειας επι του αυτου και 
ενος  Χριστου  του  Θεου  διωμολογησαμην,  η  συνεγραψαμην  το 
συνολον.  Θατερω  γαρ  θατερον  ανατρεπεται,  πηξιν  ουδεμιαν 
(116( εχον την λογισμων φυσικων· προς το και αμαρτυρον ειναι δογμα 
τοις αληθειας, ηγουν τοις αγιοις Πατρασιν. Ει γαρ μια, πως και δυο· ει 
δε δυο, πως και μια; και τινι κατ’ αυτην ομοεργης, ειτουν ομοουσιος, ο 
σαρκωθεις καθεστηκε Λογος;

Ει  μεν  γαρ  τω  Πατρι  φησειαν,  διπλην  εντευθεν  εισαγουσι  την 
θειαν  ενεργειαν·  ειπερ  μη  επ’  αναιρεσει  των  δυο  του  αυτου  κατα 
φυσιν ενεργειων, της θειας λεγω και της ανθρωπινης, διομολογουσι 
την πλαττομενην αυτοις τριτην ενεργειαν. Ει γαρ μη επ’ αναιρεσει, 
δηλον ως δυο του αυτου τας θεικας ενεργειας πρεσβευουσι· φυσικην 
και υποστατικην. Ει δε δυο, διαφορους παντως· καντευθεν πολυθεον 
την  οικειαν  υποληψιν,  ως  εν  ετεροτητι  και  ου  ταυτοτητι  φυσικη 
γνωριζομενης αυτοις, της εν Πατρι και Υιω θε»κης ενεργειας. Και ου 
πολυθεον μονον την δοξαν· αλλ’ δη και αθεον· ως ουδεμιαν θεικην 
ενεργειαν  εχειν  κατασκευαζοντες  την  Υιον,  α  τε  δη  φυσιν  και 
υποστασιν αλληλοις συμφυροντες, μετα των εκατερας ιδιωματων· και 
ταυτον  συν  Σαβελλιω  γνωριζοντες,  ως  καθ’  εκατεραν  τω  Πατρι 
κοινωνουντα, φυσιν τε λεγω και υποστασιν, τον Υιον υπογραφοντες, 
οπερ της καθολικης Εκκλησιας εστιν αλλοτριον· ινα μη λεγω, οτι και 
φυσει  παθητον  τον  Πατερα  και  σεσαρκωμενον,  ειτουν 
ενανθρωπησαντα,  τη  προς  τον  Υιον  ομοεργια,  των  τε  θαυματων 
ομοιως και παθηματων. Ει γε μη αλλο τι παρα τα θαυματα και τα 
παθη φασιν ενεργειν τον Υιον,  κατα την,  ως ειρηται,  πλαττομενην 
αυτοις τριτην ενεργειαν· η και κοινωνειν, προς τη κατα φυσιν θεια, τω 
Πατρι τον μονογενη Λογον υπαγορευουσιν.

Ει δε τουτοις στενοχωρουμενοι,  μη τω αναρχω μεν Πατρι·  τη δε 
αχραντω μητρι κοινωνειν κατα ταυτην οριζονται τον Υιον την τριτην 
ενεργειαν,  δυο  κανταυθα  παρεχουσιν  αυτω  κτιστας,  ηγουν 
ανθρωπικας  ενεργειας·  φυσικην  αυθις  και  υποστατικην· 
αλλοτριουντες αυτον δηλαδη,  καθ’ εκατεραν του Θεου και Πατρος· 
και  τη  Αρειου  συνεκφερομενοι  διατομη,  κατα  την  εν  αμφοτεραις 
ενεργειαις  του  Μονογενους  προς  τον  Πατερα  τελειαν  κατ’  αυτους 



αποξενωσιν. Οπου γε και ημας θαυματουργους, (117) αλλ’ ουχι μονον 
φυσει  παθητους  αποφαινουσιν·  ει  γε  τη  τριτη  κατ’  αυτους,  η  ως 
εκεινοις  φιλον  καλειν,  τη  του  ολου,  τουτεστιν,  τη  της  υποστασεως 
ενεργεια, το συγγενες προς ημας αποσωζειν φασι τον Χριστον· καθ’ 
ην  εκουσιως,  ου  την  πειραν  μονον  προσιεμενον  των  παθηματων, 
αλλα και την δυναμιν των θαυματων επιδεικνυμενον, τουτον εικοτως 
επιγινωσκουσιν, οπερ αδυνατον. Ου γαρ οιον τε την αυτην και μιαν 
ενεργειαν,  η  θελησιν,  η  φυσιν  το  συνολον,  θειαν  εν  ταυτω  και 
ανθρωπινην  υπαρχειν·  η  ακτιστον,  και  κτιστον·  η  αναρχον  και 
ηργμενην·  η  συνθετον,  και  ασυνθετον·  ινα  τη  αυτη  και  μια  προς 
εκατερον, τον τε Πατερα φημι και την Μητερα, το συγγενες αποσωζη 
φυσει και απαραλλακτον ο Υιος· η τα εκατερα δρα κατα την αυτην, τα 
τε  θεια  λεγω φυσει  και  τα  ανθρωπινα.  Τουτο γαρ ουδ’  αν  οι  τους 
τραγελαφους πλαττοντες εννοησαιεν.

Ει δε αδυνατον, την αυτην και ενεργειαν, η θελησιν, η φυσιν, θειαν 
εν  ταυτω φυσει  τυγχανειν  και  ανθρωπινην·  η  κατα την  αυτην  και 
μιαν εκατεροις, Πατρι φημι και Μητρι κοινωνειν, η εκατερα δραν, τα 
τε θεια και τα ανθρωπινα τον Υιον· προσφυως δε μαλλον, ως ειρηται· 
τη  μεν θεια,  τα θεια,  τη  δε  κατ’  αυτον ανθρωπινη,  τα  ανθρωπινα· 
μετα  μεντοι  της  θατερου  κοινωνιας  και  συμφυιας,  αλλ’  ου 
διηρημενως· αρα και ανωνυμος ως ανυπαρκτος, η τριτη κατ’ εκεινους 
ενεργεια, μηδενι κυρουμενη λογω τε θειω, και Πατρι παντελως.

Και τι τω ολω παρεχομεν, φασιν, ει μη την μιαν ως ενι τω ολω δια 
την ενωσιν διδουμεν ενεργειαν; αλλ’ ηγνοησαν, ο τι και λεγουσιν, οι 
ταυτα  προφεροντες.  Οιομενοι  γαρ  αλλο  τι  το  ολον  ειναι  παρα  τα 
αυτου  οικεια  μερη,  εξ  ων και  εν  οις  συνεστηκεν,  ισχυριζονται  πως 
οφειλειν, ουκ εξ αποδειξεως, αλλ’ αποφανσεως, και αλλο τι παρα το 
κατα φυσιν τοις μερεσιν ενυπαρχον, τω ολω προσαπτειν ως ολω· φημι 
δη, την μιαν ενεργειαν· Δειξουσιν ουν προτερον, εκατεραν παρα την 
των οικειων μερων υπαρξιν εχειν το ολον· και ειθ’ ουτως αυτω και 
ετεραν,  ως  ολω,  παρα  τας  ενυπαρχουσας  τοις  μερεσιν  ουσιωδεις 
ενεργειας, προσνεμωσιν αυθις ενεργειαν. Ει δε μη ετεραν κατα φυσιν 
υπαρξιν,  ουδ’  ετεραν δηλονοτι  κατα φυσιν ενεργειαν τω ολω παρα 
τας των μερων αποδωσωσιν. Εκατερα γαρ κατα φυσιν ων ο Χριστος· 
Θεος γαρ φυσει και ανθρωπος ο αυτος· τα εκατερας ιδια φυσεως κατα 
φυσιν  εχει·  την  τε  θειαν  φημι  θελησιν  και  ενεργειαν,  και  την 
ανθρωπινην  θελησιν  και  ενεργειαν·  αλλ’  ουχι  μιαν  μονην,  επ’ 



αναιρεσει  των  δυο  κατα φυσιν  ενεργειων·  η  αλλην προς  ταις  δυσι 
κατα φυσιν· τουτεστι, τρεις ενεργειας τε και θελησεις.

Εκατεραν  τοινυν,  ωσπερ  ουσιαν,  ουτω  και  εκατεραν  ουσιωδη 
θελησιν και ενεργειαν, τω αυτω (120) και μονω Χριστω κατα φυσιν 
προσνεμομεν. Ει γαρ και την διαφοραν του αυτου μερων θεωρουντες, 
τη  θεοτητι  του  αυτου  τα  θεια,  και  τη  κατ’  αυτον  ανθρωποτητι  τα 
ανθρωπινα προσφορως  παρεχομεν·  εμπαλιν  δε  δια  την  ενωσιν,  τα 
εκατερας ιδια φυσεως κατα αντιδοσιν τη ετερα προσαπτομεν· εξ ου 
και  Θεον  παθητον  κατα  της  αμαρτιας  φαμεν  και  σαρκα· 
"προσειλημμενην και γενομενην οπερ το χρισαν· και θαρρω λεγειν, 
ομοθεον,"  κατα  τον  θεολογον  Γρηγοριον·  ουτε  κατα  Θεον  τα  θεια 
δρασαντα· "δια σαρκος γαρ, νοερως εψυχωμενης, και ενωθεισης αυτω 
καθ’ υποστασιν· αλλ’ ου γυμνη θεοτητι, καθως το προτερον· "ουτε τα 
ανθρωπινα κατα ανθρωπον·" κατ’ εξουσιαν απειροδυναμον, αλλ’ ουκ 
αναγκη υπευθυνον.  Ου γαρ εκτισις  ην,  ως εφ’  ημιν,  αλλα κενωσις 
υπερ ημων του σαρκωθεντος Λογου το παθος. Ομως δ’ ουν ως ολω τω 
αυτω και ενι και μονω Χριστω κατα φυσιν, ολα παρεχομεν τα των, εξ 
ων εστι φυσεων, μονης διχα της αμαρτιας· διο και παθητον και απαθη 
τον  αυτον·  ακτιστον  και  κτιστον·  περιγραπτον  και  απεριγραπτον· 
επιγειον  και  ουρανιον·  ορωμενον  και  νοουμενον·  χωρητον  και 
αχωρητον  κατα  την  φυσιν,  ομολογουμεν.  Ει  δε  τουτοις  αυθις 
περιγραφομενοι  το  αποτελεσμα  των  δυο  του  αυτου  κατα  φυσιν 
ενεργειων,  τουτεστι  την  εις  αλλους,  (ανθρωπους)  τω  Σωτηρι  Θεω 
γιγνομενην θεοσημειαν· οιον, την αναστασιν, η την αναληψιν, η την 
καθαρσιν, η τι  των τοιουτων τερατουργηματων, ενεργειαν μιαν και 
την αυτην υπαρχειν φασιν, ουδ’ ουτως ευαφορμος εκεινοις ο λογος. 
Ουδε γαρ μιαν ισμεν, αλλα και πολλας και απειρους τας του Σωτηρος 
θεοσημειας, περι ων φησιν ο θεολογικωτατος Ιωαννης, Εαν γραφηται 
καθ’  εν,  ουδ’  αυτον  οιμαι  χωρησαι  τα  γραφομενα βιβλια  τον  τηδε 
κοσμον.

Επειτα και τοις εκτος γινομενοις,  ουτε επ’  αλλου μεν τινος των 
οντων, μη τι γε δει λεγειν επ’ αυτου του υπερ παντα τα οντα Θεου 
λογου δι’ ημας σαρκωθεντος, την ουσιωδη παντελως επιγινωσκομεν 
υπαρξιν· αλλ’ οις αυτος εν αυτω χαρακτηριζεται φυσικοις ιδιωμασι· 
ταυτον δε φαναι θελησεσι φυσικαις και ενεργειαις· η ουτω δ’ αν, και 
τον τεκτονα ζωον ξυλουργον, αλλ’ ου λογικον, ουδε θνητον· ορισοιντο 
αν, την τουτου φυσιν εκ του θωκου τυχον, η του σκιμποδος, αλλ’ ου 



των ουσιωδως (121) συνιστωντων αυτην ιδιωματων γνωριζοντες· οπερ 
καν  εννοειν,  αμαθες.  Οθεν  φυσει  Θεον  και  ανθρωπον  τον  αυτον 
κυριως, ουχ ετερωθεν οντα διαγινωσκομεν, η εκ των θε»κως αμα και 
ανθρωπικως  χαρκτηριζοντων  αυτον,  εμφυτων  ιδιωματων·  της  τε 
θειας,  ως  εφην,  θελησεως  και  ενεργειας,  και  της  ανθρωπικης  του 
αυτου  θελησεως  και  ενεργειας·  αις,  και  δι’  ων,  ο  ην  και  γεγονεν 
επισφραγιζει·  θαυματουργων  μεν  υπερ  ημας  ως  Θεος  εκουσιως· 
πασχων δε δι’ ημας ο αυτος εκουσιως ως ανθρωπος· ως ουκ αλλο τι 
παρα των εξ ων, εν οις τε και απερ εστι γνωριζομενος, οιον τι νοθον 
και  μεταιχμιον,  ηγουν  τριτον  αποτελεσμα,  κατα  την  των  ημιονων 
παραδειξιν·  ως  η  των  κενολογων  αιρετικων  μυθοπλαστια 
τερατολογει,  του  ευσεβους  αποσφαλεισα  των  αγιων  Πατερων 
κηρυγματος αλλ’ αυτα κατ’ αληθειαν κυριως ων, τα εξ ων, και εν οις 
κατ’ αληθειαν κυριως εστιν. Εκ θεοτητος γαρ και ανθρωποτητος, και 
εν  θεοτητι  και  ανθρωποτητι  κατα φυσιν  υπαρχων·  Θεος  φυσει  και 
ανθρωπος εστιν ο Χριστος· και αλλο το παραπαν ουδεν.

Και πως, φασι, Κυριλλος ο σοφος μεσην τινα ταξιν των επι Χριστου 
φωνων διαγορευει  φρονειν,  ουτωσι  προς Ακακιον γραφων·  "Αι  μεν 
γαρ  εισι  των  φωνων  οτι  μαλιστα  θεοπρεπεις·  αι  δε,  ουτω  παλιν 
ανθρωποπρεπεις·  αι  δε  μεσην  τινα  ταξιν  εχουσι.  Και  τι  τουτο 
συμβαλειται ποτ’ αν εκεινοις προς την οικειαν υποληψιν;" Ου γαρ εκ 
μεταβολης, η αποβολης των ακρων, θεοτητος φημι του Χριστου και 
ανθρωποτητος·  η  θειας  του  αυτου  και  ανθρωπινης  θελησεως  και 
ενεργειας, ετερον τι μεσον, ηγουν μεταιχμιον αποτελεσμα, μηδετερα 
φυσει των εξ ων εστι κοινωνουν· η παλιν, ενεργειαν τινα συνθετον 
οντα  κατ’  αυτους,  η  εχοντα  παραδιδωσιν  εν  τουτοις  ημιν  ο 
διδασκαλος,  αλλ’  οτι  ταυτα  μεν  κυριως  εστι,  τα  εξ  ων  εστιν·  ου 
διηρημενως δε ταυτα κατονομαζεται· ομου δε, και εν ταυτω τουτων 
εκατερον, ως εις ων και μονος ο Χριστος. Και μαρτυρει περι τουτων 
αυτος υπαραπολογουμενος των Ανατολικων επισκοπων, και γραφων 
προς  Ακακιον  ουτως,  "Οι  δε  γε  κατα  την  Αντιοχειαν  αδελφοι, 
μεριζουσι μεν κατ’ ουδενα τροπον τα ηνωμενα· διαιρεισθαι δε μοναι 
διατεινονται τας επι του Κυριου φωνας· πρεπειν τε τας μεν τη θεοτητι 
αυτου, τας δε τη αυτου παλιν ανθρωποτητι. Θεος γαρ εστιν ο αυτος 
και ανθρωπος· ειναι δε φασι και ετερας κοινοποιηθεισας τροπον τινα, 
και οιον επ’ αμφω βλεπουσας· θεοτητα και ανθρωποτητα λεγω· οιον 
τι  φημι,  αι  μεν γαρ εισι  των φωνων οτι  μαλιστα θεοπρεπεις,  αι  δε 



ουτω  παλιν  ανθρωποπρεπεις·  αι  δε  μεσην  τινα  ταξιν  εχουσιν, 
εμφανιζουσαι τον Υιον του Θεου Θεον οντα και ανθρωπον ομου τε 
και  εν  ταυτω."  δεδειχε  τοιγαρουν  ημιν  ο  διδασκαλος,  μεσην  ταξιν 
ειναι φωνων, ουχ ετερον τι τον Χριστον ειναι, σημαινουσων, παρα τα 
εξ ων, εν οις τε και απερ εστιν, ως τινες υπειληφασιν· αλλα τον Θεον 
ομου  και  ανθρωπον  124)  τον  αυτον  κατα  φυσιν  υπαρχειν.  Και 
παρακομιζει  προς  αποδειξιν  τουτων  τας  θεοπνευστους  Γραφας 
ουτωσι φασκων. " Οταν μεν τω Φιλιππω λεγη, Τοσουτον χρονον μεθ’ 
υμων ειμι, και ουκ εγνωκας με, Φιλιππε; ου πιστευεις οτι εγω εν τω 
Πατρι,  και  ο  Πατηρ εν  εμοι  εστιν;  ο  εωρακως εμε,  εωρακε  και  τον 
Πατερα·  και,  Εγω,  και  ο  Πατηρ  εν  εσμεν,  θεωπρεπεστατην  ειναι 
διαβεβαιουμεθα  την  φωνην.  Οτε  δε  τοις  των  Ιουδαιων  επιπληττει 
δημοις, εκεινο λεγων, Ει τεκνα ητε του Αβρααμ, τα εργα του Αβρααμ 
εποιειτε αν· νυν δε ζητειτε με αποκτειναι ανθρωπον, ος την αληθειαν 
υμιν  λελαληκα·  τουτο  Αβρααμ  ουκ  εποιησεν·  ανθρωποπρεπως 
ειρησθαι τα τοιαυτα φαμεν. Πλην του ενος Υιου τας θεοπρεπεις, και 
μεντοι  τας  ανθρωπινας.  Μεσας  δε  ειναι  φωνας  εκεινας 
διαβεβαιουμεθα,  οιον,  οταν  ο  μακαριος  γραφη  Παυλος,  Ιησους 
Χριστος χθες και σημερον ο αυτος, και εις τους αιωνας. Και παλιν· Εις 
Θεος  ο  Πατηρ,  εξ  ου τα παντα και  ημεις  εξ  αυτου·  και  εις  Κυριος 
Ιησους Χριστος, δι’ ου τα παντα, και ημεις δι’ αυτου. Και παλιν· Ων οι 
πατερες, και εξ ων ο Χριστος, το κατα σαρκα, ο ων επι παντων Θεος, 
ευλογητος  εις  τους αιωνας,  αμην.  Ιδου γαρ,  ιδου Χριστον Ιησουν ο 
ονομασας,  χθες  και  σημερον  τον  αυτον  ειναι  φησι,  και  εις  τους 
αιωνας·  και  δι’  αυτου  γενεσθαι  τα  παντα·  και  τον  κατα  σαρκα  εξ 
Ιουδαιων,  επι  παντας  ονομαζει  Θεον·  και  μην  ευλογητον  εις  τους 
αιωνας, αμην. Μη τοινυν διελης εν τουτοις τας επι του Κυριου φωνας. 
Εχουσι γαρ εν ταυτω το θεοπρεπες και ανθρωπινον· εφαρμοσον δε 
μαλλον  αυτας  ως  ενι  τω Υιω,  τουτεστι,  Θεω Λογω σεσαρκωμενω." 
Τουτοις δη τοις λογοις του Πνευματος και αυτας ημιν αποδεδειχεν ο 
Διδασκαλος τας μεσας φωνας, μηδεν καθοτιουν ετερον επι Χριστου 
σημαινουσας,  η  το  θεοπρεπες  εν  ταυτω,  και  το  ανθρωπινον·  οθεν 
αυτω ταυτας και εφαρμοζειν αδιαιρετως παρακελευεται δειν, ως Θεω 
τω αυτω, και ανθρωπω φυσει τυγχανοντι· και αλλο το παραπαν, ως 
εφην, ουδεν.

Και μην επι Χριστου, φασι, μιαν καυτος ομολογει την ενεργειαν. 
Ουτω γαρ τον αγιον ευαγγελιστην Ιωαννην ερμηνευων διεξεισι, " Και 



γουν,  οτε  του  Αρχισυναγωγου  το  κοριον  διανιστη,  λεγων·  Η  παις, 
εγειρου· εκρατησε της χειρος αυτης, καθως γεγραπται· ζωοποιων μεν 
ως θεος, τω παντουργω προσταγματι· ζωοποιων δ’ αυ παλιν, και δια 
της  αφης της  ιδιας  αυτου  σαρκος·  μιαν  τε  και  συγγενη δι’  αμφοιν 
επιδεικνυς τη ενεργειαν." Αλλα τουτο δη και λιαν απερικαλυπτον εχει 
του διδασκαλου την εννοιαν·  οτι  μη εκατερων των εξ  ων ο  εις  και 
μονος υπαρχει  Χριστος ουσιων μιαν οριζεται  την ενεργειαν,  ως αν 
τινες υποτοπησοιεν· ειπερ προς Ερμειαν αυτος αποφαινεται, λεγων· 
"Ενεργησαι γαρ ομοιως (125) τα την αυτην λαχοντα φυσιν· οις δε ο του 
πως ειναι λογος εξηλλαγμενος, τουτοις αν ειη και ο της εφ’ απασιν 
ενεργειας λογος ουχ ο αυτος. Τα γαρ της αυτης ενεργειας οντα, και 
της αυτης ουσιας ωμολογηνται." Δυοιν ουν αναγκη θατερον, η προς 
εαυτον  εισαγειν  απομαχομενον  τον  διδασκαλον,  η  την  αυτην 
αποδιδοντα φυσιν, ωσπερ ουν και ενεργειαν επι Χριστου την αυτην· 
αλλ’ ουκ εξηλλαγμενας υπαγορευειν τας φυσεις, εις ταυτον αλληλαις 
ιουσας τω απαραλλακτω της ενεργειας. "Τα γαρ της αυτης ενεργειας 
οντα,  και  της  αυτης  ουσιας  ωμολογηνται,"  φησιν.  Ει  δε  εκατερον 
απρεπες,  το  τε  προς  εαυτον  ασυμβατως  εχειν,  και  το  μη 
παρηλλαγμενας επι Χριστου πρεσβευειν τας εξ ων εστι φυσεις, δηλον 
ως ου μιαν εκατερων των ουσιων, ηγουν του εξ αυτων συγκειμενου 
Χριστου,  παραδιδωσι  την  ενεργειαν·  δια  του  φαναι,  "Μιαν  τε  και 
συγγενη δι’ αμφοιν επιδεικνυς την ενεργειαν·" αλλα Θεον οντα φυσει, 
και  σαρκωθεντα  παριστησι  τον  υπερουσιον  Λογον,  την  ζωοποιον 
αυτου  φυσει  και  θειαν  ενεργειαν,  ασωματως  τε  προαγειν  και  δια 
σωματος. Συγγενη γαρ ειπων, ουδεν ετερον, η την αυτην δι’ αμφοιν, 
προσταγματος  τε  παντουργου  και  αφης  της  αγιας  αυτου  σαρκος, 
εκφαινομενην τοις  θαυμασι ζωοποιον ενεργειαν επεσημανε·  ωσπερ 
και  το  πυρ  αυλως  τε  καιον  και  δι’  υλης,  την  αυτην  εκατερως 
καυστικην επιδεικνυται δυναμιν. Ουκουν, ουκ επ’ αναιρεσει της του 
Σωτηρος ανθρωπικης ενεργειας, ταυτα φησιν ο διδασκαλος· σαρκος 
γαρ  αφην  ειρηκως,  την  ανθρωπινην  εκδηλως  εσημανεν·  ειπερ  η 
απτικη, της ανθρωπινης ενεργειας σαφης εστιν αποδειξις·  αλλ’ουτε 
προς ταις κατα φυσιν δυσιν ετεραν παρ’ αυτου παραδεδωκεν· αλλα 
την ζωοποιον φυσει, καθα λελεκται, δι’ αμφοιν· προσταγματος τε και 
αφης ενεργειαν,  εξ  ενος και  του αυτου Θεου Λογου προερχομενην 
δεδηλωκεν.



Ει  δε  τουτοις  περισχεθεντες  τοις  των  Πατερων  ευσεβεσι 
κηρυγμασι,  την  προς  Αχιλλιον  Ηρακλειανου  παρακομιζουσιν 
επιστολην, καθ’ ην υποβαλλουσι και μιαν προς τοις δυσι φυσιν επι 
Χριστου λεγειν, ως ολου, και κινησιν, αυτοι ταυτην ερμηνευετωσαν. 
Εχει γαρ ωδε το γραμμα· " Μια μεν η καθ’ αυτην ολη του Κυριου φυσις 
τε  και  κινησις·  δυο  δε  αι  κατα  αναφοραν.  Μιαν  μεν  η  των  μερων 
κινησις τε και φυσις κατ’ οικειωσιν· δυο δε , αι καθ’ αυτας. Κινησιν δε 
οταν φω· Ενεργειαν και παθος βουλομαι δηλουσθαι." Χρη τοιγαρουν 
τους  ταυτα  των  οικειων  δογματων  προσβαλλομενους  οχυρωσιν, 
διασαφηνισαι τω λογω, τις, και πως λεγομενη, και τινι των εγκριτων 
μεμαρτυρημενη  Πατερων,  ως  η  ολου  του  κυριου  μια  τε  φυσις  και 
κινησις· και τινες αι δυο κατα αναφοραν. Τις δε και η των μερων μια 
κατ’ οικειωσιν φυσις ομοιως και κινησις· και τινες αι δυο καθ’ αυτας· 
ηγουν αι τρεις αυται συζυγιαι των τε φυσεων του αυτου και κινησεων. 
Και  τις  την  αυτην  και  μιαν  κινησιν  εκατερον  δηλουν  (128) 
παραδεδωκεν· ενεργειαν τε φημι και παθος· και πως, ειπερ αμφω κατ’ 
αυτους,  ου  κατα πασαν αυτου  διεσχοινισται  κινησιν  του  Πατρος  ο 
Υιος, ως φυσει παθητος κατα πασαν· ειπερ ουχ εκατερον ενεργειαν 
ομου και  παθος  η  του Θεου και  Σωτηρος  καθ οιον  δηποτε τροπον 
επισημαινεται κινησις. Απαθες γαρ φυσει το Θειον, και ασχετον, και 
απλουν· μαλλον δε πασης υπερηπλωμενον απλοτητος. Πως δε παλιν 
ουχι  ταις  των  τριων  συζυγιαις  κινησεων,  ενεργειας  τε  και  παθη 
δυοκαιδεκα παρεισαγουσιν, ειπερ η κινησις αμφω δηλοι κατ’ αυτους· 
και τις των αγιων κατ’ αναφοραν η κατ’ οικειωσιν τας επι Χριστου του 
Θεου διεπρεσβευσε φυσεις; 

Ταυτα  δειξατωσαν  προτερον  εκ  Πατρικης  επικρισεως,  και  ειθ’ 
ουτως  αυτοις  η  των  οικειων  εντευθεν  κυρωθησεται  δογματων 
υποληψις.  Ει  δε  αδυνατως  εχοιεν,  τουτων λοιπον  αφεμενοι,  μονοις 
συν ημιν τοις αυσεβως κεκριμενοις στοιχειτωσαν, εκ τε των θεοφορων 
της  καθολικης  Εκκλησιας  Πατερων,  και  των  αγιων  οικουμενικων 
πεντε συνοδων· Θεον φυσει κατα παντα τελειον, και ανθρωπον φυσει 
κατα παντα τελειον,  πλην μονης αμαρτιας,  τον  αυτον και  ενα και 
μονον  Κυριον  και  Θεον  Ιησουν  Χριστον  ομολογουντες·  και  μη  τη 
αναιρεσει του επ’ αμφοιν κατα παντα φυσει τελειου, την θειαν η την 
ανθρωπινην  του  αυτου  συνανελωσι  θελησιν  τε  και  ενεργειαν 
γινωσκοντες,  ως  ουτε  ο  ην  αναρχως  και  αναιτιως,  ουτε  ο  γεγονεν 
υστερον δι’ αιτιαν· ηγουν την ημων σωτηριαν, εμειωσεν η ηλλοιωσεν, 



η  εξηφανισε  κατα  τι  γουν  ολως  ο  υπερουσιος  Λογος·  ολικως  δε 
μαλλον και  τελειως,  διχα μονης  της αμαρτιας,  εν  εαυτω τε και  δι’ 
εαυτου, κατα παντα τε και εν πασιν εφυλαξεν, αυτα τε κυριως,  ως 
εφην,  καθ’  υπαρξιν,  ων  φυσικην·  οθεν  και  θελητικον  φυσει,  και 
ενεργητικος ο αυτος και μονος και εις Κυριος ημων και Θεος,  καθ’ 
εκατεραν  αυτου  φυσιν,  εξ  ων  και  εν  αις  συνεστηκε,  της  ημων 
σωτηριας εστιν. Ειπερ Θεος κατα φυσιν εξουσιαστικος υπαρχων, και 
της  των  απαντων  εξουσιας  δημιουργος,  ουκ  ανους  γεγονεν 
ανθρωπος, η ζωης αμοιρος της καθ’ ημας φυσικης, και παρ’ αυτου το 
ειναι κατα δημιουργιαν λαχοντων· αλλα νοερος, ητοι θελητικος φυσει 
και ενεργητικος κατ’ αληθειαν εχρηματισεν ανθρωπος, αυτος ο φυσει 
και μονος Θεος· ολον με προσλαβων μετα των εμων, ιν’ ολω μοι την 
σωτηριαν χαρισηται· ολον λυσας το κατακριμα της αμαρτιας επειδη η 
το απροσληπτον, αθεραπευτον· ο δε ηνωται τω (129) Θεω, τουτο και 
σωζεται, καθα φησιν ο της θεολογιας επωνυμος.

Αλλ’  επειδη  τουτοις  δη  τοις  των  αγιων  Πατερων  ευσεβεσι 
διδαγμασι,  την  των ετεροζυγουντων αποσκευαζομενοις  παραλογον 
ενστασιν, ετερωθεν ημιν επιφυονται· την των ημετερων εις ημετεραν 
καταδρομην·  μαλλον  δε,  την  των  ακεραιοτερων  συναρπαγην, 
ποιουμενοι  γραμματων προσαγωγην,  ηγουν  της  προς  Μαρινον,  ως 
φασι,  γεγονυιας  ημιν  τον  πρεσβυτερον·  και  της  προς  τον  Πυρρον 
επιστολης, αναγκαιον και περι τουτων βραχεα ειπειν· την υμετεραν 
εν  πασι  πληροφορουντες  αγιωσυνην,  ως  προς  Μαρινον  μεν  τον 
πρεσβυτερον  διαφορως,  περι  διαφορων  επεσταλκαμεν  γραφικων 
κεφαλαιων· ου μην γε τοι καθ’ οιον δηποτε τροπον, η λελεκται ( ημιν ) 
περι  των  αντιρροπων ουτωσι,  και  εναντιων δογματων·  της  τε  μιας 
λεγω και των δυο, τουτεστι, των πλαττομενων αυτοις επι του αυτου 
και ενος Χριστου τριων ενεργειων η θελησεων· ως ταυτας επ’αυτου 
συνιστωντων  ημων,  εκεινοις  εφαμιλλον,  η  προς  ετερον  τινα 
παντελως.  "Ει  γαρ α κατελυσα,  ταυτα παλιν οικοδομω, παραβατην 
εμαυτον συνιστανω," φησι το σκευος της εκλογης. Οθεν και ουτωσι 
προφερομενην, ητοι πλαττομενην, ως εξ ημων δηθεν προς Μαρινον 
επιστολην, αλλοτριαν ουσαν παντη και ουχ ημετεραν, ημεις τε αυτοι 
διαρριπτομεν,  και  παντας  ομοιως  ημιν  διαρριπτειν  παρακαλουμεν, 
τους  ευσεβως  ομολογουντας  τον  Κυριον·  ινα  πασαν  τοις  εναντιοις 
διατειχισωμεν  αφορμην,  προφασεις  προφασιζομενοις  εν  αμαρτιαις, 
και της οικειας αντιλογιας συγκαλυμμα, την καθ’ ημων ποιουμενοις 



συκοφαντιαν·  οι  επειδη  τω  οικειω  μη  συνιστανται  λογω,  τη  του 
αληθους προσβολη φθειρομενω, τω του ημετερου δηθεν γραμματος 
προσωπειω, την κατα των αφελεστερων εαυτοις απεργαζονται δολιαν 
παρεισδυσιν· ην ουκ αν παθοιεν λοιπον, η δρασοιεν, οι του ψευδους το 
αληθες, την καθ’ ημας περι τουτων απολογιαν προκρινοντες.

Προς  δε  τον  Πυρρον  παλιν,  γεγραφοτα  προτερον  ημιν  τομον 
πολυστιχον, και αγαν ημας, ουκ οιδ’ οπως, εν τουτω τιμησαντα· κατ’ 
εξετασιν δε, και ουκ αποφασιν, εν αυτω δη τω τομω τον περι μιας και 
δυο του αυτου ποιησαμενον λογον ενεργειων· (132) και την ημετεραν 
οιον επιζητουντα, και προσκαλουμενον περι εκατερου λογου κρισιν τε 
και υποληψιν, εικοτως και ημεις αυτον εν προοιμιοις, του προς αυτον 
ημετερου  γραμματος,  αντετιμησαμεν,  αποστολικην  εκπληρουντες 
παραινεσιν.  Τη  τιμη  γαρ  αλληλους  προηγουμενοι  φησιν  ο  θειος 
Αποστολος· οπου γε και τους ετερως εχοντας, η επιστελλοντας προς 
ημας αγαπαν τε και ευλογειν ο θειος παρακελευεται λογος. Και αμα 
σπουδη μοι  καθειστηκει,  μη εκτραχυνειν·  ομαλιζειν  δε  μαλλον τον 
ανδρα,  τοις  εις  αυτον  εγκωμιοις,  προς  συγκαταθεσιν  ιεναι  των 
ευσεβως  μοι  δεδογματισμενων,  κατα  την  των  αγιων  Πατερων 
διδασκαλιαν·  οθεν  και  ουτω νενοηκεναι  κατα την  γεγονυιαν  αυτω 
παρ’  εμου συγγραφην,  τα  υπ’  εκεινου  μοι  γραφεντα διωμολογουν· 
παρορμων  αυτον  οιον,  ως  εφην,  και  προσκαλουμενος,  εις  την  του 
ευσεβους επινευσιν  λογου,  σωτηριαν αυτω μεγιστην προξενουντος, 
ειγε  τουτο  στερξας  συν  ημιν  ωμολογησεν  (  ωμολογησειεν),  ως 
γεγραφαμεν· τουτεστι δυο του αυτου και ενος Χριστου του Θεου κατα 
φυσιν  ενεργειας,  ωσπερ  ουν  και  φυσεις  ηνωμενας  ασυγχυτως  και 
αδιαιρετως, θειαν και ανθρωπινην· ακτιστον και κτιστην· αλλ’ου μιαν 
και την αυτην οπωσουν λεγομενην.  Ου γαρ Πατρικος,  αιρετικος δε 
μαλλον ο περι μιας και της αυτης ενεργειας η θελησεως η φυσεως 
λογος, επι του αυτου και ενος Κυριου ημων και Θεου.

Της  μεν  ουν  προς  αυτον  εκεινον,  ηγουν  τον  Πυρρον,  ημετερας 
ευφημιας τοιουτος ο τροπος καθεστηκε, της αντιρροπου δοξης αυτον 
ηρεμα διισταν επειγομενος, και προς τον ορθον επαναβιβαζειν λογον 
της πιστεως. Ει δε τις του καθ’ ημας, διαμαρτανων σκοπου, προς την 
ευφημιαν  ετι  δυσφορει,  την  της  ημετερας  οικονομιας  εν  τουτω  δη 
μαλιστα  λογον  ουκ  αποδεχομενος,  παρεισθω  δη  τουτω,  και 
διαρριπτεσθω κατα το δοκουν η ευφημια, μηδε ημιν λοιπον επεραστος 
ουσα,  προσαντης  δε  μαλλον  μετα  την  τελειαν  τανδρος  εκτροπην· 



κυρουσθω δε συν ημιν των προς αυτον ορθοδοξως δογματισθεντων η 
δυναμις.

Εχετε,  Πατερες  αγιοι,  της  πληροφοριας  δια  της  ημετερας 
απολογιας τον λογον· αλλ’ ανδριζεσθε, και κραταιουσθε πνευματι, μη 
παρακλινομενοι  δεξια  η  αριστερα,  προς  των  εναντιων  ανδρων  και 
δογματων· αλλ’ οδω βασιλικη στεριζομενοι τε και ποδηγουμενοι παρ’ 
αυτου  του  ειποντος,  Εγω  ειμι  η  οδος,  και  η  ζωη,  και  αληθεια,- 
συμψυχοι,  το αυτο φρονουντες,-  και ο Θεος της ειρηνης εσται μετα 
παντων  υμων,  ευσεβως  αει  κηρυττομενος,  και  οσιως  παρ’  υμων 
λατρευομενος·  και  περας  της  ενταυθα  μακαριας  πολιτειας  τε  και 
ομολογιας,  εαυτον  εκεισε  μακαριωτεραν  παρεχομενος  υμιν 
κληροδοσιαν  τε  και  αναπαυσιν·  μεθ’  ου  τω  Πατρι  συν  τω  αγιω 
Πνευματι, δοξα, τιμη, κρατος, προσκυνησις, νυν και αει, και εις τους 
αιωνας των αιωνων. Αμην.

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ

(193)  Ισον  επιστολης  προς  τον  κυριον  Μαρινον  τον 
πρεσβυτερον της Κυπρου.

Νομω  θειω  κατα  Θεον  ευθυνομενος,  θεοτιμητε  πατερ,  νομον 
υπερειδες ανθρωπινον, κενωσει το μετριον υπεραρας, και πτωχεια το 
εντελες μεγαλυνας της εμης περι τε το νοειν και λεγειν απειριας, η 
προπετειας,  ειπειν  οικειοτερον·  ου  γαρ  αισχυνομαι  τα  εμα και  της 
εμης  ασθενειας,  παθη  δεοντως  εξαγορευειν,  και  τοσω  προθυμια 
μαλλον  αποκαλυπτειν,  η  οσον  φιλανθρωπια  επικαλυπτειν 
εσπουδασας.  Τις  γαρ  ποτ’  αν  αλογου  λογον  ουτω  προσηκατο,  και 
φρενιτιδος  νουν  διανοιας  εδεξατο,  μη  τι  γε  παντελως  ειπειν, 
απεσεμνυνεν ως  συ  το  εμον,  θεοτιμητε  πατερ,  ουχ οσον  μονον  δι’ 
αγαπην  παραδραμων  το  απαιδευτον,  κατ’  ακρον  ετιμησας·  ο  δη 
μεγιστον  τω  ακοσμω  προς  ευδοξιαν,  αλλα  και  οσον  δια  χαριν 
επιβαλων  το  αισεσιμον,  ω  την  οικειαν  παγκαλως  ειωθας  ωραιζειν 
διανοιαν,  υπερβολη  κατεφαιδρυνας·  εξ  ων  ο  τε  λογος  και  τροπος 
συνισταται  της  αληθους  ευγενειας,  η  Θεου  συγγενειας,  ειπειν 
αληθεστερον η και οικειοτερον· ου μαλλον μετεωριζειν ειδως· ου γαρ 
πεφυκεν η μετριαζειν ποιων· και γαρ ειωθε πως αμεταβολως εδραζειν 
προς υφεσιν, τη υπερβολη των ου προσοντων πλειον αποκαλυπτων 



την ενδειαν, και γνωριζων την γυμνωσιν· και τη παραδειξει των υπερ 
αξιαν, αυστηροτεραν ενιεις των κατ’ αξιαν την αισθησιν, ηνικα του 
της  ψυχης  βαθους  κατακρατησας,  το  μεγεθος  του  απεμφαινοντος 
ιδειν,  απαρακαλυπτως  ποιησειεν·  ο  δη  μαλιστα  πεπονθως,  τη  των 
υμετερων  ευχων  διατρανωσει,  θειων  ηψαμην  θεσμων,  ους  λογος 
οικονομιας  της  υπερ  εννοιαν  ειδε  προνοητικως  συντηρειν  και 
προβαλλεσθαι  τοις  κατ’  εμε  χειραγωγιας  προσδεομενοις  και 
χρηζουσιν.

Και μετα βραχεα. Αμελει τοι γουν των του νυν αγιοτατου, Παπα 
συνοδικων,  εν τοσουτοις,  οσοις (136)  γεγραφατε,  κεφαλαιοις,  οι  της 
βασιλιδος των πολεων επελαβοντο· δυσι δε μονοις, ων, το μεν υπαρχει 
περι θεολογιας, οτι τε φησιν ειπεν, " Εκπορευσθαι κακ του Υιου το 
Πνευμα  το  αγιον·"  το  δε  αλλο,  περι  της  θειας  σαρκωσεως·  οτιπερ 
γεγραφε·  "Διχα  τον  Κυριον  ειναι  της  προπατορικης  αμαρτιας  ως 
ανθρωπον." Και το μεν πρωτος, συμφωνους παρηγαγον χρησεις των 
Ρωμαιων Πατερων·  ετι  γε  μην  και  Κυριλλου  Αλεξανδρειας,  εκ  της 
πονηθεισης  αυτω  εις  τον  ευαγγελιστην  αγιον  Ιωαννην  ιερας 
πραγματειας· εξ ων, ουκ αιτιαν τον Υιον ποιουντας του Πνευματος, 
σφας  αυτους  απεδειξαν·  μιαν  γαρ ισασιν  Υιου  και  Πνευματος  τον 
Πατερα  αιτιαν·  του  μεν  κατα  την  γεννησιν·  του  δε,  κατα  την 
εκπορευσιν· αλλ’ ινα το δι’  αυτου προιεναι δηλωσωσι·  και ταυτη το 
συναφες της ουσιας και απαραλλακτον παραστησωσι.

Τω δε δευτερω, μηδεμιας χρηζουσι το παραπαν απολογιας. Ποια 
γαρ εν τουτω αμφισβητησις·  ει  και τοις προφασιζομενοις νομιζεται 
δια το δυστροπον.  Ομως δ’  ουν εξεδυσωπησαν, ειποντες "Μητε την 
κατα νουν εχειν αμαρτιαν, καθ’ ην πρωτοπαθησας φαινεται πως ο 
Αδαμ, μητε την εξ αυτης προιουσαν δια σωματος πραξιν του κακου 
και ενεργειαν." 

Ουτοι μεν ουν ταυτα, περι ων ουκ ευλογως ανεκληθησαν· εκεινοι 
δε περι ων και μαλα δικαιως, ουδεμιαν μεχρι και νυν πεποιηνται την 
απολογιαν,  οτι  μηδε την παρεισαχθεντων των υπ’  αυτων εκβολην. 
Μεθερμηνευειν δε τα οικεια, του τας υποκλοπας χαριν διαφυγειν των 
υποπιπτοντων  κατα  την  υμετεραν  κελευσιν,  παρεκαλεσα  τους 
Ρωμαιους·  πλην εθους κεκρακηκοτος ουτω ποιειν και στελλειν,  ουκ 
οιδα  τυχον  ει  πιστειεν.  Αλλως  τε  και  το  μη  ουτως  δυνασθαι 
διακριβουν εν αλλη λεξει σε και φωνη τον εαυτων νουν ωσπερ εν τη 
ιδια  και  θρεψαμενη,  καθαπερ  ουν  και  ημεις  εν  τη  καθ’  ημας  τον 



ημετερον. Γενησεται δε παντως αυτοις, πειρα την επηρειαν μαθουσι, 
και η περι τουτου φροντις.

Τω δε περι ουσιας και φυσεως, υποστασεως τε δη και προσωπου, 
και  των  καθεξης  κεφαλαιων,  ενετυχον  σχεδει  Θεοδωρου  του  της 
Φαραν· και ως εν εισαγωγης τροπω τυχον ουκ ασυντελουσιν· εν δε τω 
περι προσωπου και της υποστασεως λογω, ου τοις περι τουτων κανοσι 
μαλλον, η εαυτω φαινεται στοιχησας πως, υποστατικην λεγοντι την 
ενεργειαν· ον και της οικειας δοξης καθηγητην και συνηγορον, οι της 
εναντιας προβαλλονται· την πασαν εξ αυτου και των αυτου ρηματων 
σχεδον τυπωσαντες τε και υπαγορευσαντες Εκθεσιν. Και γαρ κατα 
ταυτα λογον συνεσκιασε πως και ημαυρωσε, τω προσωπω δεδωκως 
ως προσωπω την χαρακτηριζουσαν την φυσιν ενεργειαν· ουχι τον πως 
και  οποιον  της  (137)  κατ’  αυτην  εκβασεως  τροπον·  καθ’  ην  η 
διαφοροτης  των  τε  πραττοντων  και  των  πραττομενων  γνωριζεται, 
κατα φυσιν, η παρα φυσιν εχοντων. Ως γαρ τι ων προηγουμενως, αλλ’ 
ουχ ως τις εκαστος ημων ενεργει· τουτεστιν, ως ανθρωπος· ως δε τις, 
οιον Παυλος η Πετρος, τον της ενεργειας σχηματιζει τροπον, ενδοσει 
τυχον  η  επιδοσει,  ουτως  η  εκεινως  υπ’  αυτου  κατα  γνωμην 
τυπουμενος.  Οθεν  εν  μεν  τω  τροπω  το  παρηλλαγμενον  των 
προσωπων  κατα  την  πραξιν  γνωριζεται·  εν  δε  τω  λογω,  το  της 
φυσικης απαραλλακτον ενεργειας. Ου γαρ ο μεν μαλλον, ο δε ηττον 
εστιν ενεργης η λογικος· αλλ’ επισης απαντες τον τε λογον εχομεν 
και την τουτου κατα φυσιν ενεργειαν. Μαλλον δε και ηττον· και ουτως 
η  εκεινως  δικαιος  η  αδικος,  τω  τον  μεν  τοις  κατα  φυσιν  εψεσθαι 
πλεον· τον δε τουτων αφεψεσθαι. Τηρητεον δε δι’ ακριβειας τους περι 
τι  παρεγκληθεντας.  Επειδη βιαζονται πως και ελκουσι τους τε των 
πραγματων  ορους,  και  τους  κανονας  προς  το  δοκουν,  ωσπερ  εξ 
επιταγματος  μεταφεροντες,  ινα  τα  οικεια  δηθεν  εκ  παρατροπης 
υποστησωσι.

Τας σταλεισας τετραδας, καιτοι μη κατα σχολην μετιων, λεγω δη 
τας περι  ψυχης και  των λοιπων κεφαλαιων,  το δοκουν περι  αυτων 
γνωριζω.  Το  γαρ  ταχος  του  εξορμωντος,  ου  συνεχωρει  ταυτας 
διελθειν· οτι και μετα πλειους ημερας του καταλαβειν εν τω Βυζακιω, 
προς  την  εμην  γεγονεν  ουδενιαν  εν  Καρθαγενη.  Λοιπον  δε  και 
ειργομενω  μοι  κακ  της  προσουσης  μοι  των  ομματων  ως  ειπειν 
αδρανειας·  επει  και  την  περι  τουτων  κελευσιν  υμων,  ως  ταχος 
ηβουλομην πληρωσαι,  πεπομφα. Η κριθεισα της μεταγραφης χαριν 



του  τειχους  οικονομια,  τοις  αγιωτατοις  υμιν,  του  την  ερμηνειαν 
εχοντος του ευαγγελιστου Ιωαννου, καμοι τω ημετερω λιαν πεφανται 
προσηνης, ως μη καταδρομης αιτια γενηται κατα του εκθεμενου, τοις 
παντα κατα το δοκουν μεταλλευειν ου καλως πειρωμενοις.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
Εκ της επιστολης της εν Ρωμη γραφεισης.

Ταυτα γαρ τα περατα της οικουμενης, και οι τον Κυριον ειλικρινως 
και ορθοδοξως πανταχου γης ομολογουντες, ωσπερ εις ηλιον φωτος 
αιδιου  εις  την  Ρωμαιων  αγιωτατην  Εκκλησιαν  και  την  αυτης 
ομολογιαν  και  πιστιν,  ιθυτενως  αποβλεπουσιν,  εξ  αυτης  την 
απαστραπτουσαν  αιγλην  προσδεχομενοι,  των  πατρικων  και  αγιων 
δογματων,  καθως  αι  θεοληπτοι  και  θεσπεσιοι  ειλικρινως  και 
πανευσεβως εξεθεντο αγιαι εξ συνοδοι, εκφαντερικωτατα φασκοντες 
το συμβολον της πιστεως. Απαρχης γαρ της προς ημας καταβασεως 
του σαρκωθεντος Θεου (140) Λογου, μονην κρηπιδα και θεμελιον αι 
πασαι  πανταχου  των  Χριστιανων  Εκκλησιαι,  την  αυτοθι  μεγιστην 
εκτησαντο τε και εχουσιν· ως ουδαμως μεν κατισχυομενην κατα την 
αυτην του Σωτηρος επαγγελιαν, υπο αδου πυλων· αλλ’ εχουσαν τας 
κλεις  της  εις  αυτον  ορθοδοξου  πιστεως  και  ομολογιας·  και  τοις 
ευσεβως  προσερχομενοις  ανοιγουσαν  την  οντως  φυσει  και  μονην 
ευσεβειαν· αποκλειουσαν δε και εμφραττουσαν παν αιρετικον στομα, 
λαλουν  αδικιαν  εις  το  υψος.  Και  γαρ  απερ  αυτος  ο  των  ολων 
δημιουργος και Δεσποτης Κυριος ημων Ιησους Χριστος, οι τε τουτου 
μαθηται  και  αποστολοι,  και  οι  καθεξης  αγιοι  Πατερες  τε  και 
διδασκαλοι  και  μαρτυρες,  ιερουργηθεντες  οικειοις  εργοις  τε  και 
λογοις,  αγωσι τε και  ιδρωσι,  και πονοις και αιμασι,  και  τελευταιον 
εξαισιοις  θανατοις  δια  την  ημων  των  εις  αυτον  πιστευοντων 
καθολικην  και  αποστολικην  Εκκλησιαν  εθεμελιωσαν  και 
ωκοδομησαν, δια δυο ρηματων απονητι και διχα θανατου (καματου), 
ω της του Θεου μακροθυμιας και  ανοχης!  καταλυσαι σπουδαζουσι, 
και ακυρωσαι το μεγα και παμφωταν και πανυμνητον της Χριστιανων 
ορθοδοξου θρησκειας μυστηριον.

ΤΟΥ ΑΓΙΟΤ ΜΑΞΙΜΟΥ



Περι των δυο του Χριστου φυσεων.

α΄.  Ο Αρειος  τας τρεις  υποστασεις  ομολογει·  αλλα την Μοναδα 
αρνειται· και ου λεγει ομοουσιον την αγιαν Τριαδα. Ο δε Σαβελλιος, 
την Μοναδα ομολογει· αλλα την Τριαδα αρνειται· τον γαρ αυτον λεγει 
Πατερα και Υιον και αγιον Πνευμα· η δε Εκκλησια του Θεου, και την 
Μοναδα ομολογει, και την Τριαδα κηρυττει. Ο Μακεδονιος ομοια τω 
Αρειω  πρεσβευει·  το  γαρ  αγιον  Πνευμα,  κτισμα  υποτιθησιν·  η  δε 
Εκκλησια,  ομοουσιον  τω  Πατρι  και  τω  Υιω  το  Πνευμα  το  αγιον 
ανακηρυττει, και Θεον πως διαβεβαιοι. Ομοιως και επι του ενος της 
αγιας  Τριαδος,  Νεστοριος  την  φυσικην  διαφοραν  λεγει·  αλλα  την 
ενωσιν ουχ ομολογει, ου γαρ λεγει ταυτην καθ’ υποστασιν γεγονεναι. 
Ο δε Ευτυχης, την μεν ενωσιν ομολογει· την δε κατ’ ουσιαν διαφοραν 
αρνειται, και συγχυσιν των φυσεων εισαγει. Η δε Εκκλησια, και την 
καθ’  υποστασιν  ενωσιν  δια  το  αδιαιρετον,  και  την  κατ’  ουσιαν 
διαφοραν δια το ασυγχυτον πρεσβευει.

β΄.  Πως  η  ακρα  ενωσις  και  ταυτοτητα  εχει,  και  ετεροτητα;  Η 
ταυτοτητα ουσιων και ετεροτητα προσωπων, και το εμπαλιν. Οιον επι 
της αγιας Τριαδος, ταυτοτης μεν εστιν ουσιας· ετεροτης δε προσωπων· 
μιαν  γαρ  ουσιαν  ομολογουμεν·  τρεις  δε  υποστασεις.  Επι  δε  του 
ανθρωπου,  ταυτοτης  μεν εστι  προσωπου·  ετεροτης  δε  ουσιων·  ενος 
γαρ οντος ανθρωπου, αλλης ουσιας εστιν η ψυχη, και αλλης η σαρξ. 
Ομοιως  δε  και  επι  του  Δεσποτου  Χριστου·  ταυτοτης  μεν  εστι, 
προσωπου·  ετεροτης  δε,  ουσιων·  ενος  γαρ  οντος  προσωπου,  ητοι 
υποστασεως,  ετερας  148)  ουσιας  εστιν  η  θεοτης,  και  ετερας  η 
ανθρωποτης. Ωσπερ γαρ αδυνατον της αγιας Τειαδος ομολογειν μεν 
την ενωσιν, μη εκφωνειν δε την διαφοραν· ουτως αναγκη πασα επι 
του  ενος  της  αγιας  Τριαδος,  και  την  ενωσιν  και  την  διαφοραν 
κηρυττειν.

γ΄. Ωσπερ γαρ ου δια των αυτων σημαινεται λεξεων, η τε διαφορα 
και η ενωσις επι της αγιας Τριαδος·  αλλα δια του μεν λεγειν τρεις 
υποστασεις, η διαφορα· δια του ομολογειν δε μιαν ουσιαν, η ενωσις 
ομολογειται·  ουτω και επι του ενος της αγιας Τριαδος·  δια μεν του 
γνωριζειν  τας  δυο  φυσεις,  η  διαφορα·  δια  δε  του  κηρυττειν  μιαν 
υποστασιν συνθετον, η ενωσις ομολογειται.

δ΄. Ωσπερ γαρ Αρειον αναθεματιζομεν, ουχ ως κηρυττοντα επι της 
αγιας Τριαδος την καθ’ υποστασιν διαφοραν· αλλ’ ως μη λεγοντα την 



φυσικην  ενωσιν·  ουτω  και  Νεστοριον  αναθεματιζομεν,  ουχ  ως 
γνωριζοντα  την  φυσικην  διαφοραν  επι  του  Χριστου·  αλλ’  ως  μη 
λεγοντα την καθ’ υποστασιν ενωσιν.

ε΄. Ωσπερ Σαβελλιον αναθεματιζομεν, ουχ ως κηρυττοντα επι της 
αγιας  Τριαδος  την  φυσικην  ενωσιν·  αλλ’  ως  μη  λεγοντα  την  καθ’ 
υποστασιν  διαφοραν·  ουτως  Ευτυχεα  αναθεματιζομεν,  ουχ  ως  μη 
λεγοντα  την  καθ’  υποστασιν  ενωσιν  επι  του  Χριστου·  αλλ’  ως  μη 
γνωριζοντα την φυσικην διαφοραν; 

στ΄. Την καθ’ υποστασιν διαφοραν επι της αγιας Τριαδος, και την 
φυσικην διαφοραν επι του ενος της αγιας Τριαδος, ουκ εν αισθησει 
χρη λεγειν, αλλα νοησαι τοις της διανοιας ομμασιν. Και πως, επι μεν 
της  αγιας  Τριαδος  εκφωνειτε  τας  τρεις  υποστασεις  δια  την  καθ’ 
υποστασιν  διαφοραν·  επι  δε  του  ενος  της  αγιας  Τριαδος,  ουκ 
εκφωνειτε δυο φυσεις εν μια υποστασει, δια την φυσικην διαφοραν;

ζ΄. Ωσπερ για το ομοουσιον της αγιας Τριαδος, μιαν ουσιαν· και δια 
το ετερουποστατον τρεις υποστασεις λεγεις· ουτω δια το ετερουσιον 
του Λογου και της σαρκος, δυο ουσιας· και δια το μη ιδιουποστατον, 
μιαν υποστασιν λεγε.

η΄. Ωσπερ επι της αγιας Τριαδος την μιαν ουσιαν, ουκ επι συγχυσει 
των  τριων  υποστασεων  λεγομεν·  ουτε  τας  τρεις  υποστασεις  επι 
αναιρεσει της μιας ουσιας· ουτως επι του ενος της αγιας Τριαδος, (149) 
την  μιαν  υποστασιν,  ουκ  επι  συγχυσει  την  δυο  φυσεων  αυτου 
λεγομεν· ουτε τας δυο φυσεις, επι διαιρεσει της μιας υποστασεως.

θ΄.  Ο μη λεγων επι Χριστου δια την των φυσεων διαφοραν, την 
καθ’ υποστασιν ενωσιν, Νεστοριανος εστι· και ο μη λεγων εν τη καθ’ 
υποστασιν ενωσει την φυσικην διαφοραν, Ευτυχιανιστης εστι· ο δε και 
την καθ’ υποστασιν ενωσιν, και την φυσικην διαφοραν κηρυττων επι 
του  ενος  της  αγιας  Τριαδος,  την  βασιλικην  και  αμωμητον  πιστιν 
κρατει.

ι΄. Ο τοινυν λεγων και διαφοραν και ενωσιν επι του Χριστου, ουτε 
την  διαφοραν  αναιρει,  ουτε  την  ενωσιν  συγχεει.  Και  γαρ  ο  θειος 
Κυριλλος αναθεματιζει τους δια την διαφοραν αναιρουντας την καθ’ 
υποστασιν ενωσιν· και η οικουμενικη συνοδος αναθεματιζει τους δια 
την καθ’ υποστασιν ενωσιν αναιρουντας την φυσικην διαφοραν επι 
του ενος της αγιας Τριαδος.

ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ



Οροι διαφοροι.

Ουσια και φυσις, ταυτον· αμφω γαρ κοινον και καθολου, ως κατα 
πολλων  και  διαφεροντων  τω  αριθμω  κατηγορουμενα,  και  μηποτε 
καθοτιουν ενι προσωπω περιοριζομενα.

Ενυποστατον εστι, το κατα την ουσιαν κοινον, ηγουν το ειδος, το 
εν τοις υπ’ αυτο ατομοις πραγματικως υφισταμενον, και ουκ επινοια 
ψιλη θεωρουμενον.

Αλλως,  η  παλιν  ενυποστατον  εστι,  το  αλλω  διαφορω  κατα  την 
ουσιαν εις  ενος συστασιν προσωπου και μιας γενεσιν υποστασεως, 
συγκειμενον  τε  και  συνυφισταμενον,  και  ουδαμως  καθ’  αυτο 
γνωριζομενον.

Ομοουσιον εστι το της αυτης ουσιας αλλω τυγχανον, διαφορον δε 
προς το αυτο κατα την υποστασιν ον· ως επι τε ανθρωπου και των 
αλλων εχει ειδων. Ει τι ουν αλλω ταυτον υπαρχει κατα την ουσιαν, ου 
ταυτον υπαρχει  τω αυτω και  κατα την υποστασιν·  και  ει  τι  εν  και 
ηνωμενον τω αυτω τυγχανει κατα την ουσιαν, ουχ εν ουτε ηνωμενον 
τω αυτω τυγχανει και κατα την υποστασιν· και ει  τι διαφοραν εχει 
προς αλλο κατα την υποστασιν, τουτο ενωσιν εχει προς το αυτο κατα 
την ουσιαν.

Ουσιωδης  ουν  ενωσις  εστιν,  η  τας  διαφορους  κατ’  αριθμον  και 
πολλας  υποστασεις  εις  μιαν  και  την  αυτην  ουσιαν  συναγουσα. 
Ουσιωδης και διαφορα τυγχανει, λογος καθ’ ον η ουσια, ηγουν φυσις, 
αμειωτος τε και ατρεπτος, αφυρτος ομου και ασυγχυτος διαμενει, και 
την  προς  αλλο  κατ’  ειδος  ετερον  εις  μιαν  υποστασιν  ποιουμενη 
συνοδον, ουδ’ ολως της κατα φυσιν ιδιας εξισταται φυσεως. 

(152) Υποστασις και προσωπον, ταυτον· αμφω γαρ μερικον τε και 
ιδιον,  ως  εφ’  εαυτων  την  περιγραφην,  αλλ’  ουκ  εν  πλειοσι  την 
κατηγοριαν φυσικως κεκτημενα.

Ενουσιον εστι το μη μονον ενθεωρουμενον εχον εφ’ εαυτου το των 
ιδιωματων αθροισμα, καθ’ ο αλλο απ’ αλλου γνωριζεται, αλλα και το 
κοινον της ουσιας πραγματικως κεκτημενον.

Ομουποστατον εστι,  το εις  μιαν και την αυτην υποστασιν αλλω 
συντεθειμενον· διαφορον δε προς το αυτο κατ’ ουσιαν τυγχανον· ως 
επι τε ψυχης και σωματος εχει, και των αλλων οσα φυσεως ετεροτητι 
διαφεροντα,  καθ’  υποστασιν  ηνωται.  Ει  τι  ουν  αλλω  καθ’  ενωσιν 



συντεθεν, ταυτον υπαρχει κατα την υποστασιν, τουτεστιν, υποστασις 
μετ’ αυτου γεγονε μια, ετερον τω αυτω κατα την ουσιαν εστι. Και ει τι 
εν και ηνωμενον αλλω τυγχανει κατα την υποστασιν, τουτο ουχ εν 
ουτε  ομογενες  εστι  τω  αυτω  και  κατα  την  ουσιαν.  Και  ει  τι 
συντεθειμενον αλλω διαφοραν εχει  κατα την ουσιαν,  τουτο ενωσιν 
εχει προς το αυτο κατα την υποστασιν. 

Υποστατικη  ουν  ενωσις  εστιν,  η  τας  διαφορους  ουσιας  ηγουν 
φυσεις  εις  εν  προσωπον,  και  μιαν  και  την  αυτην  υποστασιν 
συναγουσα  τε  και  συνδεουσα.  Υποστατικη  δε  διαφορα,  τυγχανει 
λογος, καθ’ ον η κατα το αθροισμα των ενθεωρουμενων ιδιωματων 
τω  κοινω  της  ουσιας  ετεροτης,  τεμνουσα  κατ’  αριθμον  αλλον  απ’ 
αλλου, την των ατομων ποιειται πληθυν.

Σχετικη ενωσις εστι, φιλικη συνδιαθεσις, η θεληματων ομονοητικη 
συμπνοια και  επινευσις.  Σχετικη διαφορα εστι,  γνωμης ετεροτης,  η 
θεληματων ανομοιοτης, η διαιρεσις διαθεσεως.

Συγχυτικη  ενωσις  εστιν,  η  εξ  υποστασεων  εις  ολου  τινος  κατα 
συνοδον γινομενη συνθεσις,  η  τις  την των μερων εαυτης μετα την 
ενωσιν εν ειδει και σχηματι, σωζομενην ουκ εχει το συνολον υπαρξιν· 
αλλ’ ηφανισμενην ομου και πεφυρμενην και αγνωστον, και των κατ’ 
αυτην συνδεδραμηκοτων ουδεμιαν ουδαμως κεκτηται διαφοραν, την 
ουσιωδη τουτων ιδιοτητα διασημαινουσαν.

Διαιρεσις εστι, τομη διαμπαξ ανα μερος τιθεισα τε και χωριζουσα 
και  καθ’  εαυτην  θεωρεισθαι  παρασκευαζουσα,  κατα τε  ουσιαν  και 
υποστασιν, την εκαστου πραγματος υπαρξιν.

Υποστασεως ιδιον εστι, το καθ’ εαυτην ορασθαι, και των ομοειδων 
κατ’ αριθμον διαστελλεσθαι. Ενυποστατου ιδιον εστι, η το μετ’ αλλου 
διαφορου  κατα  (153)  την  ουσιαν  εν  υποστασει  γνωριζεσθαι  καθ’ 
ενωσιν αλυτον· η το εν ατομοις φυσικως τυγχανειν καθ’ υπαρξιν.

Ουσιας ιδιον, το εν πασι και παντων φυσικως κατηγορεισθαι τε και 
προφαινεσθαι.  Ενουσιου  ιδιον,  το  πραγματικως  υφιστασθαι,  και 
φερειν απαντων εφ’ εαυτου των προσωπικων ιδιωματων τους αληθεις 
χαρακτηρας.

Δυναμις εστιν, ενυλος ενεργεια· ενεργεια, αυλος δυναμις. Η παλιν, 
ενεργεια εστι δυναμεως φυσικης αποτελεσμα.

Θελημα  φυσικον  εστιν,  ουσιωδης  των  κατα  φυσιν  συστατικων 
εφεσις.  Θελημα  γνωμικον  εστιν,  η  εφ’  εκατερα  του  λογισμου 
αυθαιρετος ορμη τε και κινησις.



Διαφορα εστι λογος, καθ’ ον η προς αλληλα των σημαινομενων 
ετεροτης σωζεσθαι πεφυκε, και του πως ειναι δηλωτικος.

Ταυτοτης εστιν απαραλλαξια, καθ’ ην ο του σημαινομενου λογος 
το παντη κεκτηται μοναδικον, μηδενι τροπω διαφορας γνωριζομενον.

Πνευματικος  τομος  και  δογματικος,  αποδεικνυς  την  κατα 
καινοτομιαν  γεγονυιαν  επεισακτον  εκθεσιν  Ηρακλειου  του 
βασιλεως,  εξ  υποστολης  Σεργιου  του  Κωνσταντινουπολεως 
προεδρου, απαδουσα μεν των ιερων Λογιων τε και Πατερων· 
συναδουσα δε  τοις  ανιεροις  αιρετικοις  τοις  την τε  συγχυσιν 
αμα, και την διαιρεσιν τερατολογουσιν επι του κατα Χριστον 
τον  Θεον  ημων  μυστηριου.  Γραφεισα  απο  Ρωμης  προς 
Στεφανον τον αγιωτατον επισκοπον Δωρων, τελουντα υπο τον 
αγιον  και  αποστολικον  θρονον  της  αγιας  Χριστου  του  θεου 
ημων πολεως.
Νυκτι μεν τον παροντα βιον, μυλωνι δε την τουτου κινησιν, και 

κλινη την αναπαυσιν απεικασας ο Κυριος,  των εν εκατεροις οντων 
(μυλωνι  τε  λεγω  και  κλινη)  τον  μεν  αιρεσθαι,  τον  δε  αφιεσθαι 
διωρισατο.  Και  αιροντα  (αιρεσθαι)  μεν  τυχον,  τον  εκεινης  μεν  δια 
θεωριας,  ταυτης  δε  δια  πραξεως  απολυθεντα·  και  μητε  περιγραφη 
διαστηματων,  εν  οις  οραται  των ορωμενων η  κινησις,  μητε  θρυψει 
παθων, εν οις η αναπαυσις, εναπομειναντα κατα διαθεσιν· αφιεσθαι 
δε, τον τουτοις αυθαιρετως ενισχημενον, δια το της ψυχης φιληδονον 
τε και φιλομετεωρον. Τι δε κρατεισθαι με τον ημετερον δουλον πειρα 
προτερον,  καθαπερ  ακοη  τημερον  μεμεθηκοτες,  θεολαμπεις  και 
παναριστοι, πως αν οις γεγραφατε συμπαθως ειλεσθε γε προς υφεσιν 
ουτως  αχθηναι  του  πτωχου  τε  και  πενητος,  οι  τοσουτον  απο  γης 
αρθεντες κατα θεου χαριν, και υψωθεντες, ωστε τον βιον τω λογω, και 
τον νουν τω Κυριω των τηδε, και

υπερ των τηδε διαραι· τω αρχετυπω την εικονα προσοικειουμενοι 
τε και  ενιζοντες·  η  μαλλον ειπειν  αληθεστερον,  ενδειξιν εθελοντες 
υψους  ποιεισθαι  την  αυθαιρετον  υφεσιν  της  υπερτατης  υμων 
καλλονης, ως αν τω περιοντι και ημας αγαγοιτε προς το μετρον του 
Θεου Λογου, κενωσει τη προς ημας το της οικειας δοξης απεριγραφως 
υψος  επιδεικνυντος·  εφ’  ω  τε  μεταπλασαι  τοσουτον  ημας 
επιποθεστερον,  οσωπερ  αν  σαρκι  δι’  ημας  αυτος  εαυτον 
επλαστουργησε  προς  το  ταπεινοτερον·  φυσει  γενομενος  ανθρωπος 



διχα τροπης και συγχυσεως, ο διαφεροντως φιλανθρωπος· ελλειψας 
ουδεν εις προσληψιν των ημετερω, ινα μη και εαυτω την χαριν, και 
ημιν ελλειψη την σωτηριαν, ουχ ολην τη φυσει διδους, ως μη ολην την 
φυσιν  λαβων·  αλλα κατ’  εκεινο  μειωσας εκεινην,  καθ’  οπερ  αν  ου 
προσειληφε  ταυτην.  "Το  γαρ απροσληπτον,  αθεραπευτον,"  φησιν  ο 
ιεγας  Γρηγοριος.  Πως  γαρ  ο  υπερουσιος  δι’  ημας  σαρκωθεις  Θεος 
Λογος  εκ  Πνευματος  αγιου  και  Μαριας  της  Αειπαρθενου  και 
Θεομητορος  προσληψει  σαρκος  ψυχην  εχουσης  την  νοεραν  τε  και 
λογικην,  νεος  τε  χρηματισας  φυσει  και  γενομενος  ανθρωπος, 
καινουργησει τον παλαι, μη δι’ ολου και ολον λαβων, μονης διχα της 
αμαρτιας,  εξ  ης  η  παλαιωσις·  και  δι’  ην  ο  θανατος  κατεκριθη  της 
φυσεως,  τροφην  εχων  τοσουτον  ημας,  ως  εκεινης  γεγευμεθα,  του 
ξυλου  πικρως  εμφορηθεντες  της  παραβασεως.  Πως  δε  κενωθεις  ο 
αυτος αναστησει τον πεπτωκοτα, μη δι’ ολου και ολον εξ αυτης ακρας 
συλληψεως  ενωσας  εαυτω  καθ’  υποστασιν,  διχα  μονου  του 
ολισθηματος, εξ ου το συντριμμα, (157) και δι’ ο το επιτιμιον; Ταυτη 
τοι  ψυχην  νοεραν  και  λογικην  μετα  του  συμφυους  αυτη  σωματος, 
τουτεστι  τελειον  ανθρωπον  παντος  μωμου  χωρις  προσλαβων,  και 
ενωσας εαυτω καθ’  υποστασιν,  αυτος  ο  υπερ  φυσιν  Θεος,  και  την 
αυτης  φυσικην  λαβων,  ειχε  παντως  αυτεξουσιον  θελησιν.  Ει 
παραβαντες  την  εντολην  διχα  θελησεως,  αλλ’  ου  θελησεως  διχα, 
παρεβημεν,  εδεομεθα  της  κατ’  αυτην  ιατρειας·  τη  προσληψει  του 
ομοιου  το  ομοιον,  αυτου  δη  του  σαρκωθεντος  Θεου  θεραπευοντος· 
αυτην δ’ αν και την ταυτης προσλαβων λογικην τε και ζωτικην ειχεν 
ενεργειαν·  η την αμαρτιαν, ως ειθε μη ποτ’ αν, λογισαμενοι τε και 
ενεργησαντες,  εχρηζομεν  της  κατ’  αυτην  σωτηριας,  τη  προσληψει 
μολυσμου  παντος  ταυτην  αποκαθαιροντος,  και  ολην  τη  σαρκωσει 
θεουργουντος την ημετεραν φυσιν. Ει γαρ ουσιωδως ταυτα εχουσαν 
ταυτην εδημιουργησε Θεος ων ο Λογος, την τε θελησιν φημι και την 
ενεργειαν, και την μεν αυτεξουσιον, την δε ενεργουσαν παρεστηκε, 
δηλον ως ουτω την φυσιν λαβων ηνωσεν εαυτω το καθ’ υποστασιν, ως 
απαρχης  ταυτην  εδημιουργησε,  τουτεστι  θελητικην  φυσει  και 
ενεργητικην·  ινα  μη  την  φυσιν  μονον  παθουσαν,  αλλ’  ου  και  τας 
αυτης  εμφυτους  δυναμεις  προσειληφεν,  ουδ’  αν  την  φυσιν 
προσειληφεν,  αλλα  την  οικονομιαν  εφαντασεν.  Αδυνατον  γαρ  την 
ημετεραν, η των οντων ετερων ειναι ποτ’ αν η ονομαζεσθαι φυσιν, 
των  αυτης  εμφυτων  διχα  δυναμεων,  αις  ουσιωδως  πας 



χαρακτηριζεσθαι  πεφυκεν.  Οθεν  ουκ  ανεθελητος  η  ημετερα  φυσις 
επει μηδε ανθρωπου. Ουτε μην ανενεργητος, επει μηδε αψυχος. Ει δε 
ανεθελητος ην και ανενεργητος, το καθ’‘ημας, ως τισι των παλαι και 
νυν εδοξεν αιρετικων, ουδε καθ’ ημας ολως γεγονεν ο υπερ ημας, μη 
πιστουμενος  το  ημετερον  τοις  ημετεροις,  και  οις  αυτος  αρχηθεν 
δημιουργησας  εχαρακτηρισε  φυσικως,  αυτεξουσιον  και  ενεργον 
ποιησας  κατα  φυσιν,  τον  ανθρωπον.  Καιτοι  τουτων  εκατερων 
αναντιρρητως προσειληφεναι πιστουται την δυναμιν, οις ανθρωπον 
δι’  ημας εισαγει τον υπερουσιον Λογον θελοντα τε και ενεργουντα 
των αγιων Ευαγγελιων η συνταξις, πη μεν βοωσα· Και περι τεταρτην 
φυλακην  της  νυκτος  ερχεται  προς  αυτους  περιπατων  επι  της 
θαλασσης, και ηθελε παρελθειν αυτους· πη δε· Και αναστας εκειθεν 
εις τα ορια Τυρου και Σιδωνος, και εισελθων εις οικιαν, ουδενα ηθελε 
γνωναι,  και  ουκ  ηδυνηθη  λαθειν·  και  παλιν·  Εκειθεν  εξελθοντες 
παρεπορευοντο δια της Γαλιλαιας, και ουκ ηθελεν ινα τις γνω· και· Τη 
επαυριον ηθελεν ελθειν  εις  την Γαλιλαιαν.  Και  μετα ταυτα παλιν· 
Περιεπατει ο Ιησους εις την Γαλιλαιαν, ου γαρ ηθελε εν τη Ιουδαια 
περιπατειν, οτι εζητουν αυτον οι Ιουδαιοι αποκτειναι· και· Που θελεις 
ετοιμασωμεν σοι το πασχα φαγειν; (160) και· Εδωκαν αυτω οξος μετα 
χολης  μεμιγμενον,  και  γευσαμενος  ουκ ηθελησε  πιειν.  Ταυτα γαρ, 
φημι δη το Ηθελε παρελθειν αυτους,  και,  Ηθελε εξελθειν,  και Ουκ 
ηθελε περιπατειν, και Θελειν φαγειν το Πασχα, και μη θελειν το οξος 
πιειν,  την  καθ’  ημας  ανθρωπινην  αυτου  πιστουται  θελησιν  και 
ενεργειαν. Οιον το μεν θελειν και ου θελειν παρελθειν, η φαγειν, η 
βαδιζειν, η πιειν, προδηλως εστι θελησις, δι’ ης φυσει θελητικος ων 
εγνωριζετο.  Τω  δε  γευσασθαι  και  φαγειν,  και  εξελθειν,  και 
μεταβατικως  πορευεσθαι  και  βαδιζειν,  δηλαδη  την  ενεργειαν 
ενεργητικος  υπαρχων  εδεικνυτο,  καθ’  ο  φυσει  δι’  ημας  υστερον 
γεγονεν ανθρωπος, αλλ’ ου καθ’ οπερ υπηρχεν αναρχως δι’ εαυτον 
φυσει Θεος. Επει μηδε πεφυκεν, η Θεος ην και Θεου κατα φυσιν Υιος ο 
Λογος,  σωματικως  εθελειν  τι  και  εσθιειν,  η  μεταβατικαις  κινησεσι 
τοπικως  περιστελλεσθαι,  πανταχου  και  υπερ  το  παν  απειρακις 
απειρως  υπαρχων·  ουτω  δι’  αν  και  την  θειαν  αυτον  και  πατρικην 
υπερουσιως  εχοντα  θελησιν  και  ενεργειαν  παριστωσα  (η  Γραφη) 
διδασκει σαφως· Ωσπερ ο Πατηρ εγειρει τους νεκρους, και ζωοποιει, 
ουτω και ο Υιος ους θελει  ζωοποιει.  Κανταυθα τοινυν, το μεν τους 
νεκρους εθελειν ζωοποιειν, την του αυτου θεικην μαρτυρεται θελησιν· 



αυτο δε το ζωοποιειν, την παντουργον αυτου κυριως ενεργειαν. Και 
απλως, ει τιπερ αλλο τοιουτο, της εξηρημενης των οντων εξηρτηται 
φυσεως, εις την ταυτης, ως οιον τε, δηλωσιν. 

Αλλα  τουτοις  μεν  αυτος,  εαυτον  δια  των  αυτου  μαθητων  κατ’ 
αμφω  τας  αυτου  φυσεις,  εξ  ων  και  εν  αις  συνεστηκε,  θελητικον 
υπαρχοντα φυσει  και  ενεργητικον παριστησι  της ημων σωτηριας  ο 
Λογος·  οι  δε  μετ’  εκεινους  εκεινων  διαδοχοι,  και  της  εν  σαρκι  του 
Λογου θεοφανειας εκφαντορες,  θεοκριτοι της καθολικης Εκκλησιας 
Πατερες,  εκατεραν  ομοιως  του  αυτου,  την  τε  θειαν  και  την 
ανθρωπινην  φυσιν·  ου  μονον  δε,  αλλα  και  την  θελησιν  και  την 
ενεργειαν  κηρυττοντες,  ταδε  μεγαλοφωνως  φασιν.  Ο  μεν  γαρ  της 
αθανασιας επωνυμος, εν τω περι σαρκωσεως και Τριαδος λογω· "Και 
οταν λεγη, Πατερ, ει δυνατον, παρελθετω απ’ εμου το ποτηριον τουτο, 
πλην μη το εμον, αλλα το σον γενεσθω θελημα· και παλιν· Το μεν 
πνευμα  προθυμον,  η  δε  σαρξ  ασθενης,  δυο  θεληματα  ενταυθα 
δεικνυσι·  το  μεν  ανθρωπινον,  δια  την  ασθενειαν  της  σαρκος, 
παραιτειται το παθος, το δε θεικον αυτου προθυμον." Γρηγοριος δε ο 
της  θεολογιας  επωνυμος  εν  τω  περι  (161)  Υιου  δευτερω  λογω·  " 
Εβδομον λεγεσθω, το καταβεβηκεναι εκ του ουρανου τον Υιον, ουχ 
ινα ποιη το θελημα το εαυτου, αλλα του πεμψαντος. Ει μεν ουν μη 
περι  του  κατεληλυθοτος  ταυτα  ελεγετο,  ειποιμεν  αν  ως  περι  του 
ανθρωπου τυπουσθαι τον λογον, ου του κατα τον Σωτηρα νοουμενου. 
Το γαρ εκεινου θελημα, ουδε υπεναντιον Θεω θεωθεν ολον, αλλα του 
καθ’ ημας· ως του ανθρωπινου θεληματος, ου παντως επομενου τω 
θειω,  αλλ’  αντιπιπτοντος  ως  τα  πολλα  και  αντιπαλαιοντος."  Ο  δε 
τουτου ομωνυμος της Νυσσαεων γενομενος καθηγητης,  μαλλον δε 
της οικουμενης Διδασκαλος, εν τω εις το Πασχα λογω· "Προσερχεται ο 
λεπρος διερρυηκος ηδη και ηχρειωμενος τω σωματι. Πως γινεται επι 
τουτω παρα του Κυριου η ιασις; Η ψυχη θελει, το σωμα απτεται, δι’ 
αμφοτερων  φευγει  το  παθος.  Απηλθε  γαρ,  φησιν,  υπ’  αυτου 
παραχρημα η λεπρα." Και αυθις ο αυτος εν τω αυτω λογω· "Παλιν 
τους  εν  πολλοις  χιλιασι  κατα  την  ερημον  αυτω  προσεδρευοντας, 
απολυσαι μεν νηστεις ου θελει·  ταις χερσι δε διακλα τουσς αρτους. 
Ορας πως δι’ αμφοτερων συμπαρομαρτουσα η θεοτης δημοσιευεται, 
τω  τε  ενεργουντι  σωματι,  και  τη  ορμη  του  εν  τη  ψυχη  γινομενου 
θεληματος;"  Εν  δε  τοις  κατ’  Ευνομιου  του  δυσσεβους  πονηθεισι 
δευτερου  λογου·  "Πως  ο  Κυριος  τον  κοσμον  εαυτω  καταλλασσων, 



επεμεριζε  ψυχη  τε  και  σωματι  την  παρ’  αυτου  γενομενην  τοις 
ανθρωποις ευεργεσιαν, θελων μεν δια της ψυχης, απτομενος δε δια 
του σωματος;" Και αυθις ο αυτος εν τοις κατα Απολιναριου φησιν· " 
Επειδη  τοινυν  αλλο  το  ανθρωπινον  θελημα,  και  το  θειον  αλλο, 
φθεγγεται  μεν  ως  εκ  του  ανθρωπου  το  τη  ασθενεια  της  φυσεως 
προσφορον,  ο  τα  ημετερα  παθη  οικειωσαμενος·  επαγει  δε  την 
δευτεραν φωνην,  το υψηλον τε και θεοπρεπες βουλημα κυρωθηναι 
παρα το ανθρωπινον υπερ της του κοσμου σωτηριας θελων. Ο γαρ 
ειπων· μη το εμον, το ανθρωπινον τω λογω εσημανε· προσθεις δε, Το 
σον,  εδειξε  το  συναφες  της  εαυτου προς  τον Πατερα Θεοτητος,  ης 
ουδεμια θεληματος εστι διαφορα, δια την κοινωνιαν της φυσεως." Ο 
δε τον της βασιλιδος καταφαιδρυνας θρονον Ιωαννης ο θειος, εν τω 
επιγεγραμμενω λογω, Προς τους απολειφθεντας της συναξεως, και 
το ομοουσιον ειναι τον Υιον τω Πατρι (164) αποδειξις, ου αρχη, Παλιν 
Ιπποδρομιαι,  και  παλιν  ο  συλλογος  ημιν  ελαττων γεγονεν·  "  Ορας 
πως  και  την  προτεραν  αυτου  ηλικιαν  προανεφωνησεν;  ερωτησον 
τοινυν  το  αιρετικον,  Θεος  δειλια  και  αναδυεται;  και  οκνει  και 
λυπειται; καν ειπη, οτι Ναι, αποστηθι λοιπον, και στησον αυτον κατω 
μετα του διαβολου, μαλλον δε κακεινου κατωτερω, ουδε γαρ εκεινος 
τολμησει  τουτο ειπειν.  Εαν δε  ειπη,  οτι  Ουδεν  τουτων αξιον  Θεου· 
ειπε,  οτι  Ουκουν ουδε ευχεται  Θεος.  Χωρις  γαρ τουτων,  και  ετερον 
ατοπον  εστ’  αν  του  Θεου  τα  ρηματα  η.  Ουτε  γαρ  αγωνιαν  μονον 
εμφαινει τα ρηματα, αλλα δυο θεληματα, εν μεν Υιου, εν δε Πατρος, 
εναντια αλληλοις. Το γαρ ειπειν· Ουχ ως εγω θελω, αλλ’ ως συ, τουτο 
εμφαινοντος  εστι.  Τουτο  δε  ουδε  εκεινοι  ποτε  συνεχωρησαν·  αλλ’ 
ημων αει λεγοντων το, Εγω και ο Πατηρ εν εσμεν, επι της δυναμεως, 
εκεινοι επι της θελησεως ειρησθαι τουτο φασι, λεγοντες, Πατρος και 
Υιου μιαν ειναι βουλησιν.  Ει  τοινυν Πατρος και Υιου μια βουλησις 
εστι, πως φησιν ενταυθα· Πλην ουχ ως εγω θελω, αλλ’ ως συ; Αν μεν 
γαρ επι της θεοτητος το ειρημενον η τουτο, εναντιολογια τις γινεται, 
και πολλα ατοπα εκ τουτου τικτεται. Αν δε επι της σαρκος, εχει λογον 
τα  ειρημενα,  και  ουδεν  γενοιτ’  αν  εγκλημα.  Ου  γαρ  το  μη  θελειν 
αποθανειν  την  σαρκα,  καταγνωσις.  Φυσεως  γαρ εστι  τουτο.  Αυτος 
γαρ τα της φυσεως απαντα χωρις  αμαρτιας επιδεικνυται,  και  μετα 
πολλων της περιουσιας, ωστε τα των αιρετικων εμφραξαι στοματα. 
Οταν ουν λεγη, Ει δυνατον, παρελθετω υπ’ εμου το ποτηριον τουτο, 
και, Ουχ ως εγω θελω, αλλα ως συ, ουδεν ετερον δεικνυσιν, αλλ’ η οτι 



σαρκα αληθως περιβεβληται φοβουμενην θανατον. Το γαρ φοβεισθαι 
θανατον,  και  αναδυεσθαι  και  αγωνιαν,  εκεινης  εστι.  Νυν  μεν  ουν 
αυτην ερημην αφιησι,  και γυμνην της οικειας ενεργειας,  ινα αυτης 
δειξας την ασθενειαν, πιστωσηται αυτης και την φυσιν· νυν δε αυτην 
αποκρυπτει, ινα μαθης οτι ου ψιλος ανθρωπος ην. Ωσπερ γαρ ει δια 
παντος  τα  ανθρωπινα  εδεικνυτο,  τουτο  αν  ενομισθη·  ουτως  ει  δια 
παντος  τα  της  Θεοτητος  επετελει,  ηπιστηθη  αν  ο  της  οικονομιας 
λογος. Δια τουτο και ποικιλλει, και αναμιγνυσι και τα ρηματα και τα 
πραγματα, ινα μητε τη Παυλου Σαμωσατεως, μητε τη Μαρκιωνος και 
Μανιχαιου  νοσω  και  μανια  παρασχη  προφασιν.  Δια  τουτο  και 
προλεγει το εσομενον ως Θεος, και αναδυεται παλιν ως ανθρωπος." Τι 
δε  και  ο  της  Αλεξανδρεων  καθηγητης  Κυριλλος  εν  τω  εικοστω 
τεταρτω του Θησαυρου κεφαλαιω παιδευει,  σαφως επακουσωμεν·  " 
Οταν  ουν  φαινεται  δειλιων  το  θανατον,  και  λεγων·  Ει  δυνατον, 
παρελθετω υπ’ εμου το ποτηριον τουτο, εννοει παλιν οτι δειλιωσα τον 
θανατον η σαρξ, εδιδασκετο φορουμενη υπο του Θεου Λογου μηκετι 
τουτο πασχειν· (165) ελεγε γαρ προς τον Πατερα· Ουχ ως εγω θελω, 
αλλ’  ως  συ.  Ουκ εφοβειτο  μεν  γαρ καθο Λογος  εστι  και  Θεος  τον 
θανατον αυτος, αλλ’ εις τελος διεξαγειν οικονομιαν ηπειγετο. Τουτο 
γαρ εστι το θελημα του Πατρος. Εχει δε και το μη θελειν αποθανειν, 
δια το παραιτεισθαι την σαρκα το θανατον φυσικως." Ουτος δε τον 
μεγαν ευαγγελιστην Ιωαννην υπομνηματιζων φησιν, " Ο αυτος τον 
επι τουτω λογον αποιησατο ο Χριστος, διδασκων, οτι το υπερ παντων 
τεθναναι  θελητον  μεν  εχει,  δια  το  βεβουλησθαι  την  θειαν  φυσιν· 
ανεθελητον δε, δια τα επι τω σταυρω παθη. Και το οσον ηκεν εις την 
σαρκα παραιτουμενην το θανατον, τα τοιαυτα φησιν." Ο δε Γαβαλων 
επισκοπησας Σευεριανος ο θεσπεσιος,  εις  το,  Πατερ,  παρελθετω το 
ποτηριον τουτο υπ’ εμου· και εις το, Πατερ, σωσον με απο της ωρας 
ταυτης. "Προλαβων ο Κυριος εμφραττει των αιρετικων τα στοματα, 
ινα δειξη οτι  το πολυπαθες τουτο ενεδυσατο σωμα, το αγωνιων το 
θανατον·  το  τρεμον  του  θανατου  την  βιαν·  το  λυπουμενον  και 
ταραττομενον  προς  το  του  βιου  τελος.  Λεγει·  Νυν  η  ψυχη  μου 
τεταρακται. Περιλυπος εστι η ψυχη μου εως θανατου· ουχ η θεοτης 
μου·  απαθες  γαρ  το  Θειον  και  αταρακτον  και  αδειλιατον.  Το  γαρ 
πνευμα,  φησιν  ο  Κυριος,  προθυμον·  η  δε  σαρξ  ασθενης.  Ωστε  δυο 
θεληματα εμφαινει· το μεν, θειον· το δε, ανθρωπινον."



Αλλ’  οιμαι  ικανως δεδειχθαι  τοις  θεοφοροις  τον  περι  τε  δυαδος 
θεληματων  του  αυτου  λογον,  και  αλλου  και  αλλου,  και  θειου  και 
ανθρωπινου  θεληματος,  και  του  θελητον  ειναι  και  ανεθελητον  τω 
Σωτηρι τον θανατον· το μεν, δια το οπερ ην υπ’ αρχης· το δε, δια το 
οπερ υστερον γεγονε· Αρκτεον δητα και του περι διαφορας ενεργειων, 
και  δυαδος  λογου,  κατα  ταξιν  ημιν  ταις  των  θεηγορων,  και  τουτο 
επισφραγιζουσι  μαρτυριαις  Πατερων.  Αυτικα  γουν  ο  μεγας 
ομολογητης  και  διδασκαλος  Αμβροσιος,  ο  Μεδιολανων 
αρχιεπισκοπος, εν τω προς Γρατιανον δευτερω λογω, ταδε διεξεισιν· " 
Ισος  ουν  εν  τη  μορφη,  ελαττων  δε  ο  αυτος  εν  τη  προσληψει  της 
σαρκος, και τω του ανθρωπου παθει. Ποιω γαρ τροπω δυναται η αυτη 
ελαττων ειναι και ιση φυσις; πως δε ει ελαττων εστιν, η αυτη ομοιως 
ποιει  απερ  ο  Πατηρ  ποιει;  Ποιω  γαρ  τροπω  η  αυτη  ενεργεια  εκ 
διαφορου εστιν ουσιας; (168) μη γαρ ουτω δυναται η ελαττων, ωσπερ η 
μειζων ενεργειν; η δυναται μια ενεργεια ειναι, οπου διαφορος εστιν 
ουσια;" Και μην ο της Ιεροσολυμιτων ιεραρχης Κυριλλος ο αοιδιμος, εν 
τω  εις  το  ευαγγελικον  ρητον  λογω  ενθα  ο  Κυριος  το  υδωρ  οινον 
εποιησεν,  ου  η  αρχη·  "Θαυμα  και  τουτο  θαυμα  εγενηθη. 
Εθαυματουργησεν·  εδειξεν  την  διπλην  ενεργειαν,  πασχων  μεν  ως 
ανθρωπος, ενεργων δε ως θεος ο αυτος· ου γαρ αλλος και αλλος, ει 
και αλλως και αλλως." Ουτω δε και ο της μεγαλης Ρωμαιων εξαρχος 
Εκκλησιας Λεων ο παναλκης και πανιερος, εν τω προς τον εν αγιοις 
Φλαβιανον κατα Νεστοριου και Ευτυχους των δυσωνυμων δογματικω 
τομω· " Ενεργει γαρ εν εκατερα μορφη μετα της θατερου κοινωνιας, 
οπερ ιδιον εσχηκε·  του μεν Λογου κατεργαζομενου τουθ’ οπερ εστι 
του Λογου· του δε σωματος εκτελουντος απερ εστι του σωματος· και 
το  μεν  αυτων,  διαλαμπει  τοις  θαυμασι·  το  δε,  ταις  υβρεσιν 
υποπεπτωκεν."  Ο  δε  το  στομα  χρυσουν,  μαλλον  δε  Χριστου 
κεκτημενος Ιωαννης,  εν τω λογω εις  την Χηραν, την τα δυο λεπτα 
προσενεγκασαν εν  τω Γαζοφυλακιω,  ου η αρχη·  "  Απλη μεν η  της 
νηστειας  προσηγορια.  Και  εν  μεν  τοις  αλλοις  των  συναφθεισων 
φυσεων  διαφορος  η  ενεργεια  της  ανθρωποτητος,  και  της  θεοτητος 
διαφορος η ισχυς. Οιον τι λεγω· Κατω κοπια, και ανω συγκροτει τα 
στοιχεια· Κατω πεινα, και ανωθεν υετους χορηγει.  Κατω δειλια, και 
ανω βροντα. Κατω δικαστηριω παρεστηκε, και ανωθεν εαυτον θεωρει. 
Περι δε την ελεημοσυνην, συντρεχει το της διπλης ενεργειας. Ο γαρ 
ανωθεν  εκ  των Χερουβιμ  βραβευων τοις  ελεημοσιν,  ουτος  προ του 



Γαζοφυλακιου καθημενος δοκιμαζει τους φιλανθρωπους." Ο δε αυτος 
εν  τω  εις  Θωμαν  το  αποστολον  κατα  Αρειανων  λογω·  "Ταυτα 
ακουσας, εκαθαρα την ψυχην απιστιας· απεδυσαμην την αμφιβολον 
γνωμην, ανελαβοςν το πεπεισμενον, ηψαμην του σωματος χαιρων και 
τρεμων. Εξηπλωσα μετα των δακτυλων και της ψυχης ομμα, και δυο 
λοιπον ενεργειων ησθομην." Αλλα δη και ο σοφωτατος Κυριλλος ο της 
Αλεξανδρεων  προεδρος,  εν  τω  τριακοστω  δευτερω  του  Θησαυρου 
κεφαλαιω· "Ου γαρ δη που μιαν ειναι φυσικην την ενεργειαν δωσομεν 
Θεου και ποιηματος·  ινα μητε το ποιηθεν,  εις  την θειαν αναγωμεν 
ουσιαν· μητε μην της θειας φυσεως το εξαιρετον, εις τον τοις γενητοις 
πρεποντα καταγωμεν (169) τοπον. Ων γαρ η ενεργεια, και η δυναμις 
απαραλλακτως  μια,  τουτοις  αναγκη  και  την  του  γενους  ενοτητα 
σωζεσθαι." 

Ταυτα  μεν  οιδε  διαπρυσιως  οι  της  ευσεβειας  Πατερες,  ους  εκ 
πολλων  η  απειρων,  και  παντος  οιον,  γραφικως  ειπειν,  του  των 
μαρτυρων  νεφους,  κατ’  επιδρομην,  τον  του  γραμματος 
περιστελλομενοι προκεκομικαμεν ογκον, εις εναργεστατην αποδειξιν 
της αυτων περι του παντος Σωτηρος αληθογνωσιας Χριστου. Καθ’ ην 
ορμηθεντες, ταις αγιαις Εκκλησιαις πνευματοκινητως παρεδωκαν δυο 
καθαπερ  του  αυτου  και  ενος  τας  φυσεις,  ουτως  ισαριθμους  ταις 
φυσεσι, τα τε του αυτου θεληματα και τας ενεργειας πρεσβευειν, και 
αλλην και αλλην, και θειαν και ανθρωπινην θελησιν και ενεργειαν, 
εις δηλωσιν των εξ ων, εν οις τε και απερ εστιν ο αυτος ουσιωδους 
διαφορας. Την τε φαντασιαν ομου και την συγχυσιν, και συν ταυταις 
παντελως  την  διαιρεσιν  αποσκευαζομενης,  ως  ενι  και  τω αυτω δι’ 
ημας  σαρκωθεντι  Θεω  Λογω,  εξ  ων  εστι  πραγματικως  και 
ανεπιθολωτως  γνωριζουσης  (γνωριζομενης)  καθ’  ενωσιν  την 
αδιασπαστον. Διαφορας γαρ ουσιωδους επι της καθ’ υποστασιν ακρας 
ενωσεως ασυγχυτως ου γνωριζομενοις, αυτων τε των ηνωμενων, και 
των  προσοντων  αυτω  φυσικως,  ου  δε  της  ενωσεως  ασυγχυτως 
γνωρισθησεται λογος. Οι δε της εναντιας και αντιπαλου μοιρας, το 
εμπαλιν.  Απολιναριος  μεν  γαρ  ο  δυσσεβης,  ουτως  φησιν  εν  τω 
επιγεγραμμενω αυτω λογω. "Αποδειξις περι της θειας σαρκωσεως της 
καθ’ ομοιωσιν ανθρωπου· και ου μνημονευουσιν οτι το θελημα τουτο 
ιδιον  ειρηται,  ουκ  ανθρωπου,  του  εκ  γης,  καθως  αυτοι  νομιζουσιν, 
αλλα Θεου του καταβαντος εξ ουρανου." Ο δε αυτος παλιν αβελτερος, 
" Εν τω επιγεγραμμενω· Αυτην επιφανειαν την ενσαρκον του Θεου· 



Εις γαρ ο Χριστος θεικω θεληματι μονω κινουμενος, καθο και μιαν 
οιδαμεν αυτου την ενεργειαν, εν διαφοροις θαυμασι και παθημασι της 
μιας  αυτου  φυσεως  προιουσαν.  Θεος  γαρ  ενσαρκος  εστι,  και 
πιστευεται· και μετα βραχεα." Και το· Πατερ, ει δυνατον, απελθετω το 
ποτηριον  τουτο  υπ’  εμου·  πλην  μη  το  εμον,  αλλα  το  σον  θελημα 
γενεσθω,  ουκ  αλλου  και  αλλου  θεληματος  εμφασιν  εχει,  μη 
συμβαινοντων  αλληλοις,  αλλ’  ενος  και  του  αυτου·  θεικως  μεν 
ενεργουμενου·  οικονομικως  δε  παραιτουμενου  τον  θανατον·  επει 
Θεος  ην  σαρκοφορος  ο  τουτο  λεγων·  μηδεμιαν  εν  τω  θελειν  εχων 
διαφοραν."  Ο  δε  εκεινου  της  ασεβειας  μαθητης  και  διαδοχος,  και 
φερωνυμως τω της αληθειας λογω πολεμιος, Πολεμων ο αιρετικος, εν 
τω προς τους αγιου Πατερας Αντιρρητικω, ταδε δυστροφως φησιν· " Ο 
Λογος γαρ (172) Θεος ην ο Χριστος, και τελειοτητι σαρκος ενωθεις και 
γενομενος  ανθρωπος  ου  τον  τρεπτον  νουν  εαυτω  καταμιξας, 
θεληματι  φυσικω  επι  ταναντια  κινουμενον,  εαυτω  δε  μαλλον 
γενομενος νους, ατρεπτω θεληματι θεικω παντα πεποιηκεν. Αλλ’ ου 
το μεν θειον, το δε, θεωθεν, κατα τον Καππαδοκην Γρηγοριον, επει 
τρεπτον. Το γαρ θεωθηναι δυνηθεν, και γεωθηναι παντως ηδυνατο, 
κατα τον πρωτον Αδαμ." Και εν εκτη των προς τον Τιμοθεον αυτω 
γεγραμμενων γεγραμμενων επιστολη, τον αυτω συνεργατην, και της 
ασεβειας  συλληπτορα πονηρον·  "  Ο  δυο  θεληματα λεγων  Χριστου, 
κατα τους παλαι και νυν φησαμενους, η τον ενα δυο τινας εισαγει 
Χριστους,  αλληλων  ου  φυσει  μονον,  αλλα  δη  και  απεχθεια 
διηρημενους· η τον αυτον εαυτω διδασκει μαχομενον. Ενθα γαρ δυας, 
παντως  διαιρεσις."  Αλλα  και  Θεσμιστιος,  ο  της  μεν  Σευηρου 
συμμοριας  υπασπιστης,  της  δε  των  Αγνοητων  εξαρχος 
κακοφροσυνης,  εν κεφαλαιω με΄  του λογου δευτερου των κατα του 
επιδοθεντος  τομου  Θεοδωρα  τη  βασιλιδι  παρα  Θεοδοσιου  του 
αιρεσιαρχου,  των  υπ’  αυτου  κατονομασθεντων  αιρετικων,  ταδε 
θεοστυγως· " Ου γαρ επει τε και ιερος Αθανασιος δυο θεληματα εφη 
τον  Χριστος  δεικνυναι,  κατα  τον  του  παθου  καιρον,  ηδη  και  δυο 
θελησεις αυτω περιθησωμεν· και ταυτας μαχομενας αλληλαις, κατα 
τους σους τουτους συλλογισμους· αλλ’ εισομεθα ευσεβως, την ως ενος 
μιαν θελησιν του Εμμανουηλ, πη μεν, ανθρωπινως κινεισθαι, πη δε 
θεοπρεπως."  Ο δ’  αυτος παλιν  συσαντητος αιρετικος,  εν  κεφαλαιω 
νβ΄, λογω γ΄της κατακολουθου του συμφυλετου της αυτου δυσσεβειας 
γεγονυ»ας  αυτω  πραγματειας·  "  Μιαν  φημι  του  Εμμανουηλ  την 



γνωσιν και την ενεργειαν, καθα και την θελησιν. Σκοπει ουν ουτως· Ο 
ατρεπτος,  ως  Θεος,  ο  παντος  παθους  ανωτερος,  ανθρωποπρεπως 
κινηθεις  κατα  την  θελησιν,  παραιτειται  το  παθος·  θεοπρεπως  δε 
παλιν προς το παθος αναθαρρει,  και δια σαρκος τουτων εκατερον." 
Και ταυτα μεν οιδε δυστροπως. 

Οι  δε  τουτων  επισης  και  της  αληθειας  αντιφρονες,  τους  της 
διαιρεσεως λεγω καθηγητας,  προς την ισην εκεινοις και την αυτην 
περι  τε  θεληματος  ενος  και  μιας  ενεργειας  συνελαυνομενοι 
κακοδοξιαν· οι και την εν σχεσει γνωμικην επρεσβευον ενωσιν, ταδε 
περιβομβουσι.  Θεοδωρος  μεν  ο  κακοφρων  και  δυσερις,  ο  την 
Μομψουεστινων  ληισαμενος,  εν  τοις  (173)  εις  τα  θαυματα 
παρεξηγηθεισιν αυτω λογου δευτερου· "Θελω, καθαρισθητι, προς τον 
λεπρον  ειπων  ο  Σωτηρ,  εδειξε  μιαν  ειναι  την  θελησιν,  μιαν  την 
ενεργειαν, κατα μιαν και την αυτην εξουσιαν προαγομενην, ου λεγω 
φυσεως,  αλλ’  ευδοκιας,  καθ’  ην  ηνωθη  τω  Θεω  Λογω  ο  κατα 
προγνωσιν,  εκ  σπερματος  Δαυιδ  υστερον  γενομενος  ανθρωπος,  εξ 
αυτης μητρας την προς αυτον ενθιαθετον εχων οικειωσιν." Ο δε της 
εκεινου μανιας οπαδος και  διαδοχος,  Νεστοριος ο αλητηριος,  εν τη 
λεγομενη  αυτω  Εμφανει  μυησει  λογου  δευτερου  της  κατ’  αυτην 
πραγματειας ταδε κακουργως· " Ασυγχυτως φυλαττομεν τας φυσεις, 
ου  κατ’  ουσιαν,  γνωμη  δε  συνημμενας,  δι’  ο  και  μιαν  αυτων  την 
θελησιν,  ενεργειαν  τε  και  δεσποτειαν  ορωμεν,  αξιας  ισοτητι 
δεικνυμενας. Ο γαρ Θεος Λογος αναλαβων ον προωρισεν ανθρωπον, 
τω της εξουσιας λογω προς αυτου προεκριθη, δια την προγνωσθεισαν 
διαθεσιν." Ο δ’ αυτος αυθις παραφρων εν τη αυτη λογου τεταρτου· η 
Ουκ αλλος ην ο Θεος Λογος, και αλλος ο εν ω γεγονεν ανθρωπος. Εν 
γαρ  ην  αμφοτερων  το  προσωπον  αξια  και  τιμη,  προσκυνουμενον 
παρα πασης της κτισεως, μηδενι τοπω η χρονω ετεροτητι βουλης και 
θεληματος  διαιρουμενον.  Αλλα  μην  και  Παυλος  ο  Περσης 
ψευδοδιακονος ων της Νεστοριου μιαρωτατης αιρεσεως,  εν τω Περι 
κρισεως αυτου λογω, ταδε συν εκεινοις φθεγγεται θεομαχων. " Επειδη 
κατ’  ουσιαν  η  του  Θεου  Λογου  προς  ον  ανελαβεν  ανθρωπον  ου 
γεγονεν ενωσις, μια φυσις ου γεγονεν. Ει δε μια φυσις ου γεγονεν, μια 
μονοπροσωπος ο Χριστος ουκ εστιν υποστασις· ουκουν κατ’ ευδοκιαν 
η  ενωσις,  βουλης  και  γνωμης  ταυτοτητι  κρατουμενη,  ινα  και  το 
διαφορον  των  φυσεων  ασυγχυτον  δεικνυται,  και  το  της  ευδοκιας 
μυστηριον μοναδι βουλησεως διαδεικνυται." 



Οις,  ως  ορατε,  παναριστοι,  τατε  γραμματα,  και  προ  τουτων 
διασκοπουντες τα δογματα, λιαν εν πασι ομοφωνας τε και ομολογος, 
η, ουκ οιδ’ οπως, νυν δια τας αμαρτιας ημων επεισφρησασα κατα της 
αμωμητου  πιστεως  καθεστηκεν  ενωσις,  το  εν  επι  Χριστου  θελημα 
κυρουσα,  και  την  μιαν  ενεργειαν  ομοιως  τοις  αφροσι.  Το  μεν  εν 
θελημα δια του λεγειν· " Οθεν τοις αγιοις Πατρασιν εν απασι, και εν 
τουτω κατακολουθουντες, εν θελημα του Κυριου ημων Ιησου Χριστου 
ομολογουμεν." Την δε μιαν ενεργειαν, δια του φασκειν· " Αλλα γαρ 
και επεσθαι ταυτη, τουτεστι τηρησει των δυο ενεργειων, το και δυο 
πρεσβευειν θεληματα." Και γαρ ει επεσθαι τη ενεργεια τα θεληματα 
διοριζεται, πασα πως αναγκη, του επομενου προς αυτης κυρωθεντος, 
λεγω δη του ενος θεληματος, κυρουσθαι και το ηγουμενον, ηγουν την 
μιαν ενεργειαν. Ταυτην γαρ επειγομενη σοφιστικως τη μια θελησει 
συνεισαγαγειν,  επεσθαι  τη  ενεργεια  την  θελησιν  κατα  δοξαν 
εθεσπισεν.  (176)  Διο  και  Πατερας  οιδεν  οις  εν  τουτω  και  πασι 
κατηκολουθησεν, ου τους οντως, αλλα τους μηδ’ ολως αγιους. Ου γαρ 
δηπου  ποτ’  αν  περι  ενος  θεληματος  φησειε  τις  Αθανασιον  τον 
αοιδιμον, διαρρηδην βοωντα καθαπερ φθασαντες παρεστημεν η Δυο 
θεληματα ενταυθα δεικνυσι· το μεν, ανθρωπινον, το δε, θεικον." Ου 
Γρηγοριον  τον  Θεολογον,  περι  του  ανθρωπικου  του  Σωτηρος 
θεληματος λεγοντα· "Το γαρ εκεινου θελειν,  ουδε υπεναντιον Θεω, 
θεωθεν  ολον."  Ου τον  ομωνυμον αυτω Νυσσαεων καθηγητην·  "  Η 
ψυχη θελει, το σωμα απτεται, φασκοντα," και· "Τω ενεργουντι σωματι, 
και τη ορμη του εν τη ψυχη γινομενου θεληματος." Και· "Θελων μεν 
δια  της  ψυχης,  απτομενος  δε  δια  του  σωματος,"  και,  "  Αλλον  το 
ανθρωπινον θελημα, και το θειον αλλον, και ειπων· Μη το εμον, το 
ανθρωπινον  τω  λογω  εσημανεν·  προσθεις  δε,  Το  σον,  εδειξε  το 
συναφες της εαυτου προς τον Πατερα θεοτητος." Ου τον Χρυσοστομον 
Ιωαννην, παιδευοντα· "Ου γαρ αγωνιαν μονον εμφαινει τα ρηματα, 
αλλα δυο θεληματα. Και αν μεν επι  της θεοτητος το ειρημενον ην 
τουτο,  αντιλογια  τις  γινεται.  Αν  δε  επι  της  σαρκος,  εχει  λογον  τα 
ειρημενα.  Ου γαρ το μη θελειν αποθανειν  την σαρκα καταγνωσις· 
φυσεως  γαρ  εστι  τουτο.  Αυτος  δε  τα  της  φυσεως  απαντα  χωρις 
αμαρτιας  επιδεικνυται,  και  μετα  πολλης  της  περιουσιας."  Ου 
Κυριλλον τον Αλεξανδρειας σοφως εκδιδασκοντα· "Τουτο γαρ ην το 
θελημα του Πατρος, εις τελος διεξαγαγειν την οικονομιαν. Εχει δε και 
το μη θελειν αποθανειν, δια το παραιτεισθαι την σαρκα τον θανατον 



φυσικως." Και· "Θελητον μεν εχει το υπερ παντων τεθναναι, δια το 
βεβουλησθαι  την  θειαν  φυσιν·  ανεθελητον  δε  δια  την  σαρκα 
παραιτουμενην  τον  θανατον  φυσικως."  Ου  Σευεριανον  τον  των 
Γαβαλων προεδρον, μαρτυρουμενον, " Ωστε δυο θεληματα εμφαινει· 
το μεν θειον· το δε ανθρωπινον." Αλλ’ ουδε περι μιας ομολογιας τον 
μεγαν  ομολογητην  Αμβροσιον,  εμφρονως  κηρυττοντα,  "Ποιω  γαρ 
τροπω η αυτη ενεργεια διαφορου εστιν ουσιας. Μη γαρ δυναται μια 
ενεργεια  ειναι,  ο  που  διαφορος  ουσια  εστιν."  Ου  Κυριλλον  τον 
Ιεροσολυμων,  παρεγγυωμενον,  "  Εδειξε  την  διπλην  ενεργειαν, 
πασχων μεν, ως ανθρωπος, ενεργων δε, ως Θεος ο αυτος." Ου Λεοντα 
τον θειον, αποφωνουντα τε συνετως,  "  Ενεργει  γαρ εκατερα μορφη 
μετα  της  θατερου  κοινωνιας,  οπερ  ιδιον  εσχηκεν.  Ου  τον 
Χρυσοστομον  αυθις.  Και  εν  μεν  τοις  αλλοις,  των  συναφθεισων 
φυσεων διαφορος η  ενεργεια,  της  ανθρωποτητος και  της θεοτητος· 
περι δε την ελεημοσυνην, συντρεχει το της διπλης ενεργειας· και δυο 
λοιπον ενεργειων ησθομην." Ου Κυριλλον ομοιως τον Αλεξανδρειας 
ιερωτατον  καθηγητην,  "Ου  γαρ  μιαν  δηπου  ειναι  φυσικην  την 
ενεργειαν δωσομεν Θεου και ποιηματος." 

(177) Τουτους, η τινας τουτων, ουχ αγιους, ουτε μην εγκριτους ειναι 
διαγορευει της Εκκλησιας μυσταγωγους· αλλα και την αυτων περι τε 
θεληματων  δυο  και  ενεργειων  περιδοξον  ομολογιαν,  δυσσεβη 
τυγχανειν,  και  αλλοτριαν  του Χριστιανικου δογματος  αποφαινεται. 
Πιστουται γαρ ταδε φασκουσα τον λογον ημιν. Ωσαυτως δε και την 
των δυο  ενεργειων  ρησιν  πολλους  σκανδαλιζειν,  ως  μητε  τινι  των 
αγιων και εγκριτων της Εκκλησιας μυσταγωγων ειρημενην, αλλα γαρ 
και επεσθαι αυτη το δυο πρεσβευειν θεληματα εναντιως προς αλληλα 
εχοντα· και εντευθεν δυο, τους ταναντια θελοντας εισαγεσθαι· οπερ 
δυσσεβες  υπαρχει  και  αλλοτριον  του  Χριστιανικου  δογματος"  Ιδου 
σαφως, και γυμνη τη κεφαλη, το δη λεγομενον, ουχ αγιων υπαρχειν, 
ουτε  μην  εγκριτων  οριζεται  της  Εκκλησιας  μυσταγωγων,  το  δυο 
πρεσβευειν  θεληματα,  και  τας  κατ’  αυτην  ηγουμενας  ισαριθμους 
αυτοις ενεργειας· δυσσεβων δε μαλλον, ως δυσσεβες, και αλλοτριον, η 
φησι,  του  Χριστιανικου δογματος·  και  δυο  τους  ταναντια  θελοντας 
επεισαγον τοις ταυτα κηρυττουσιν. Ηγουν τα δυο θεληματα, και τας 
ισαριθμους  αυτοις  ενεργειας  πνευματοκινητοις  Πατρασιν,  οις  ουδε 
ηλατο  κατακολουθειν,  η  αγιους  τουτους  αποκαλειν,  η  ολως  κατ’ 
εκεινους  συν  εκεινοις  ταυτα  πρεσβευειν,  εις  την  του  κατα  σαρκα 



Χριστου του Θεου μυστηριου βεβαιωσιν. Αλλα τισι και τινας τους περι 
ωνκαι  οις  εφησεν  την  της  μιας  ενεργειας  ειρησθαι  φωνην,  και 
ακολουθειν εν τουτω καθα και εν πασι προς το εν θελημα Χριστου 
του Θεου ομολογειν, οι τε περιφανως οντες διεδειχθησαν, οι τε της 
συγχυσεως προμαχοι και της διαιρεσεως ηγεμονες. Οιον, ουκ απεικως 
γαρ  εις  πιστωσιν  και  αυθις  επιτομως  επιδραμειν,  Απολιναριος  ο 
δυσσεβης ταδε θεομαχων· Εις γαρ ο Χριστος,  θεικω θεληματι μονω 
κινουμενος,  καθο  και  μιαν  οιδαμεν  αυτου  την  ενεργειαν,  και 
μηδεμιαν  εχων  εν  τω  θελειν  διαφοραν.  Πολεμων  ο  της  αληθειας 
πολεμιος.  "Ατρεπτω  θεληματι  θεικω  παντα  πεποιηκεν·  αλλ’  ου  το 
μεν, θειον· το δε, θεωθεν, κατα τον Καππαδοκην Γρηγοριον." Και, " Ο 
δυο θεληματα λεγων Χριστου, κατα τους παλαι και νυν φυσωμενους, 
η  τον  ενα  δυο  τινας  εισαγει  Χριστους,  η  τον  εαυτω  διδασκει 
μαχομενον.  Θεμιστιος  ο  αθεμιτος,  Αλλ’  ισωμεθα την ως ενος μιαν 
θελησιν  του  Εμμανουηλ,  πη  μεν,  ανθρωπικως  κινεισθαι,  πη  δε, 
θεοπρεπως·  και,  Μιαν  φημι  του  Εμμανουηλ,  την  γνωσιν  και  την 
ενεργειαν, καθα και την θελησιν. Θεοδωρος ο θεοπληξ, Εδειξε μιαν 
ειναι  την  θελησιν,  μιαν  την  ενεργειαν,  κατα  μιαν  και  την  αυτην 
εξουσιαν προαγομενην.  Νεστοριος ο παμπληξ,  Διο και  μιαν αυτων 
την θελησιν, ενεργειαν τε και δεσποτειαν ορωμεν. Παυλος ο και την 
γνωμην  Περσης,  Κατ’  ευδοκιαν  η  ενωσις,  βουλης  και  γνωμης 
ταυτοτητι  κρατουμενη·  και,  Το  της  ευδοκιας  μυστηριον  μοναδικης 
βουλησεως  διαδεικνυται.  Τουτους  δη  τους  εναγεις  και  αλαστορας, 
Πατερας  αγιους  οριζεται.  Τουτοις  εγκριτους  οιδε  της  Εκκλησιας 
μυσταγωγους,  οις  εν  πασι,  καν τουτω κατακολουθησασα,  και  μιαν 
Χριστου  του  Θεου  συνοριζομενη  θελησιν  και  ενεργειαν,  τον  της 
οικονομιας ομοιως αυτοις συγχει τε και διατεμνει λογον. 

(180)  Πως  ουν,  τα  των  εναντιων  φρονουσα,  φρονειν  ετερως 
υπειληφεν,  αναλλαξ τιθεμενη τας ψηφους·  και  του οντος το μη ον 
αιρουμενη  τε  και  προκρινουσα.  Και  γαρ  αληθειας  ουκ  αδικιας 
κρινουσης, παντι που σαφες, ως εκεινος εκεινοις υπαρχων συμφωνος 
και  ομολογος,  ουχ  ο  λεγων  α  μη  λεγουσιν,  αλλ’  πρεσβευων  α 
δογματιζουσιν. Ειπερ ασυμφωνια μεν το ετεροδοξον, συμφωνια δε, το 
ομοδοξον  οιδε  χαρακτηριζειν.  Καιτοι  μαρτυρεται  πως  και  αυτη, 
βοωσα,  μη  δυο  τετολμηκεναι  θεληματα  φαναι  ποτ’  αν  τον  μιαρον 
Νεστοριον·  αλλα  αυτοβουλιαν,  τουτεστιν,  εν  θελημα,  των 
πλαττομενων  αυτω  δυο  προσωπων  ομολογειν.  Ει  τοινυν  και  κατα 



ταυτην, ου δυο μεν, εν δε θελημα πρεσβευει Νεστοριος· τουτο δε και 
Απολιναριος,  και οι  υπ’  εκεινων δυσσεβεις απαντες,  και μεντοι και 
μιαν ενεργειαν,  ως ο λογος απεδειξεν,  αναμφηριστως αρα δυο μεν 
ημας λεγοντας κατα τους θειους Πατερας, ετεροφρονας παντη· μιαν 
δε λεγουσαν εαυτην ομοφρονα Νεστοριω τε και Απολιναριω, και τοις 
αμφ’  αυτοις  ουσαν,  οις  δογματιζει  παρεστηκε·  και  τους  μεν θειους 
παραγραφομενην,  ως  εφην,  τους  δε  εναγεις,  οικειους  Πατερας 
επιγραφομενην. 

Τινος δε ταυτην, η ποιας εκβιασαμενης αιτιας, κατα της ευσεβους 
εισκεκομικεν ομολογιας; Ει μεν ως ουκ εχοντων πιστιν ημων, ψευδης 
ο λογος· Χριστιανοι γαρ και προ ταυτης απαντες, οι τον ορθον λογον 
πρεσβευοντες. Ει δε ως εχοντων, φευκτος ο τροπος, το περιττον, ως 
κιβδηλος,  επεισαγων,  ω  την  αυτων  συσκιαζοντες  πανουργιαν,  και 
ουδενος  ουδε  μιαν  συνοδου  καθαπαξ,  η  Πατρος,  η  Γραφης  χρησιν 
προκομιζειν,  εις  την  των  οικειων  εχοντες  μαρτυριαν,  ταυτα  φασι, 
πλαττομενοι της ευσεβειας τα δογματα, α παρεδωκασιν ημιν οι υπ’ 
αρχης αυτοπται,  και  υπηρεται  του Λογου γενομενοι,  και  οι  τουτων 
μαθηται και διαδοχοι καθεξης, θεοπνευστοι της αληθειας διδασκαλοι· 
ταυτον  δε  ειπειν,  αι  αγιαι  και  οικουμενικαι  ε΄συνοδοι  των 
μακαριωτατων και θεοφορων Πατερων. Αλλ’ ει ταυτα παρεδωκαν, τις 
η  αποδειξις,  η  ποθεν εκεινοις  των τοιουτων δογματων η  πιστωσις; 
Αλλως τε τας αγιας προσεχοντων ημων και ομολογουντων συνοδους, 
δηλον ως των επεισακτων κιβδηλος η εφευρεσις. Ει δε μη ταυτα των 
αγιων συνοδων, τις ο του δραματος ογκος, κλησει των πανευφημων 
το δυσφημον επικαμπτων, ως αν δελεαρ η τοις απλουστεροις εις την 
της αληθειας αποστασιν, των περιδοξων Πατερων τε και συνοδων η 
προσηγορια,  (181)  τοις  ετεροφροσιν  ανωθεν  εξ  αρχης  ευμηχανως 
εξηυρημενη, προς τε την των οικειων, ως εφην, συγκαλυψιν, και των 
υπαγομενων  δολεραν  οιον  υφαρπαγην.  Οθεν  εις  παντελη  των 
τοιουτων  καταργησιν,  λεγω  δη  των  κατα  καιρους  τας  απατηλας 
εξερευνωντων εξερευνησεις κατα της πιστεως, και συνοδικος οριζεται 
καλλιστα  νομος  της  αγιας  εν  Χαλκηδονι  συναξεως  των  μακαριων 
Πατερων,  ωδε  πη  κελευομενος·  "  Ωρισεν  η  αγια  και  οικουμενικη 
συνοδος, ετεραν πιστιν μηδενι εξειναι προφερειν, ηγουν συγγραφειν 
η  συντιθεναι,  η  φρονειν  η διδασκειν ετερους·  τους δε  τολμωντας η 
συντιθεναι  πιστιν  ετεραν  ηγουν  προκομιζειν,  η  διδασκειν  η 
παραδιδοναι  ετερον  συμβολον,  τοις  εθελουσιν  επιστρεφειν  εις 



επιγνωσιν  της  αληθειας  εξ  Ελληνισμου  η  Ιουδα»σμου,  ηγουν  εξ 
αιρεσεως οιασδηποτουν,  τουτους,  ει  μεν  ειεν  επισκοποι  η  κληρικοι, 
αλλοτριους ειναι τους επισκοπους της επισκοπης, και τους κληρικους 
του κληρου· ει δε μοναζοντες η λαικοι ειεν, αναθεματιζεσθαι αυτους." 

Τις  ουν  αρα  των  οποσουν  ησθημενων  Θεου,  και  της  αυτου 
παμφαους  δοξης  εξηρτημενων,  παρ’  ου,  και  δι’  ου,  και  εις  ον  η 
σωτηρια  των  ευσεβως  ομολογουντων  αυτον,  ετ’  αν  την  δια  των 
θεσπεσιων  λογιων  τε  και  Πατερων  ανωθεν  και  εξ  αρχης 
παραδεδομενην ημιν ορθοδοξον πιστιν απολιπειν, και προκριναι την 
προσφατον καινοτομιαν· καθ’ ης, ωσπερ δη και πασης ετερας παρα 
τον ευσεβη λογισμον εξηυρημενης τοις ετεροφροσιν, ο της εγκριτου 
και  συνοδικης  αρας  ενθεσμος  εξενηνεκται  των  εν  Χαλκηδονι 
συνειλεγμενων αγιων Πατερων, ως ο λογος απεδειξεν· αι μη που της 
οικειας καταναρκησας ζωης,  της  απο Θεου δοξης  την αλλοτριωσιν 
προτετιμηκε.  Διο  δη  πραγμασιν  αυτοις  θεωμενοι,  Δεσποτα,  και 
κατανοουντες προοδον ουσαν φανερως αναφανδον και προκηρυξιν, 
εις  τε  θεοσεβειας  απασης  ανατροπην,  και  της  του  Μονογενους 
εξαρνησιν  αληθους  επιγνωσεως,  εσχατης  τε  πλανης  και  του 
τελευταιου θηρος, κατα την των ταυτα φρονουντων αγιων ανδρων, εξ 
επιπνοιας  θειας  και  μακαριωτατης  ελλαμψεως  προαγορευσιν,  εις 
ημετεραν φρουραν των τα τελη των αιωνων κατειληφοτων, ταυτην δη 
την  επεισακτον  καινοτομιαν  παντι  σθενει  της  εαυτων  εκαστος 
καρδιας τηρησωμεν, ως αν μη συναπαχθωμεν απεριμεριμνως οιον και 
ατημελως,  αλλ’  ουκ  εμβριθως  λιαν  και  ανδρικως  κατα  πασης 
ασεβειας ισταμενοι, λογισμους, Γραφικως ειπειν, καθαιρουντες , και 
παν υψωμα επαιρομενον κατα της γνωσεως του Θεου. Ταυτη τοι και 
αυτος ο των ολων Σωτηρ Κυριος ημων και Θεος, φιλανθρωπως ημας 
ασφαλιζομενος·  Τοτε, φησιν, εαν τις υμιν ειπη· Ιδου ωδε ο Χριστος, 
ιδου ωδε· μη πιστευσητε, τας κιβδηλους περι αυτου των επιλοξων, και 
διαφορους  πιστεις  και  υποληψεις,  του  κατ’  αυτον  πορρωτατω 
μυστηριου  διαπεμπομενος,  και  τους  οικειου  οπαδους  αλλοτριας 
απασης  (  δοξης  )  ανειργων,  αις  το  (184)  ειλικρινες  της  εις  αυτον 
ομολογιας  εκταραττειν  ειωθασιν  αμα  και  πολεμειν,  οι  τον  τροπον 
εριστικοι και αντιφρονες· ως αν μη ποτ’ αν ο ευσεβης καθ’ ημας και 
φιλοθεος  νους  τινι  τουτων  αλους,  αποπεση  αληθειας,  πιθανοτητι 
μυθων παραρρυεις, αλλ’ ουκ αποδειξει πατρικων λογων βεβαιωθεις. 
Γρηγορειτε  γουν  και  προσευχεσθε,  παρεγγυα,  δια  τουτο  παλιν  ο 



λογος ημιν, ινα μη εισελθητε εις πειρασμον· εγρηγορσει μεν, την περι 
τουτο  νηψιν,  προσευχη  δε,  την  αυτου  κατα  χαριν  αντιληψιν 
βουλομενος  ημιν  εμποιησαι.  Πειρασμον  δε  τον  εκ  πλανης,  ουκ 
αναγκης φησιν ενταυθα, εις  ον οικοθεν,  ουχ ετεροθεν εισαγομεθα, 
της ευθειας παρεκκλινομενοι τριβου και βασιλικης· ην ευθυτομουντες 
αυτοι  θεοδηγητοι,  και  τους  κατ’  εμε  τον  υμετερον  επ’  αμφοτερων 
χωλαναντας  των  ιγγυων  σοφως  οδηγησατε,  προς  το  ασκιον 
ανακομιζοντες  φως  και  ανεσπερον,  της  του  λογου  θειοτατης 
ομολογιας και  πολιτειας,  προς την εκειθεν αμοιβην αποβλεποντες. 
Επει  και  νομος παρακελευεται  θειος τους καθ’  υμας δυνατους των 
ασθενουντων τα βαρη βασταζειν, και ουτω τον νομον αναπληρουν. 
Βαρυ δε βαρος υπερ τι  αλλο καθεστηκε των δυσχερων,  η περι  των 
αυτων διαφορια λογων, εγγινομενη τοις νηπιωδεστεροις,  χρονων τε 
και  προσωπων  υπαλλαγαις,  απατη  τυχον,  η  απειλη  των 
κολακευοντων, σαινοντων η ακριβουντων· και εν καιρω μαλιστα της 
του  παντος  ανωμαλιας,  ασχετως  επιφυομενων.  Χειρα  τοιγαρτοι 
συμπαθως ορεγοντες τω υμετερω μη διαλειποιτε προσφυγι, τουτο μεν 
λογω  καθαιροντες  επιστημονως·  τουτο  δε  προσευχη  στηριζοντες 
φιλανθρωπως,  και  αυτω  προσοικειουντες  τε  και  προσαγοντες,  τω 
παρ’ υμων ορθως τε προσκυνουμενω και πιστευομενω Θεω Λογω και 
παμβασιλει  των  αιωνων,  νυν  τε  και  κατα  την  αυτου  φοβεραν 
επιφανειαν·  ω  συν  Πατρι  και  αγιω  Πνευματι,  τιμη,  κρατος,  δοξα, 
προσκυνησις, εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.

ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
του ομολογητου, 
Περι θεληματων β΄ του ενος Χριστου του Θεου ημων. 

Αλλα  μεν  αλλοις  εις  ασφαλειαν  τε  ομου  και  κοσμον  τεχνικως 
επινενοηνται, σχηματα τε και ειδη· και τουτοις εμπρεπειν δοκουσι τω 
φαινομενω,  του  κρυπτομενου  δι’  ανοιαν  καταναρκησαντες·  σοι  δε, 
Πατερ  ηγιασμενε,  προς  αδιαστατον  ηδη  μετενεγκοντι  βιον  τον 
λογισμον,  η  ατεχνος  και  παντος  ειδους  και  σχηματος  υπερεχουσα, 
προς  καλλος  ηρκεσε  και  φρουραν  αρετη,  τοσουτον  ωραιζουσα σου 
προς  τω  (185)  αφανει,  και  το  πασιν  ορωμενον,  οσον  ποθον  του 
λυομενου και κοσμου ( κοσμικου ) τον ισταμενον, και ου ποτε κορον 
εχοντα προετιμησας. Μαλλον δε τοσουτον αποδεικνυσα, καθως θεμις, 



προσωκειωμενον  Θεω  και  ομοιον,  οσον  υλης  και  των  περι  ταυτην 
ηλλοτριωμενον παντη κατα σχεσιν απεφηνε και ανομοιον. Ενθεν σοι 
και το αναλωτον προς τα δρωντα κακως περιεστιν. Ου γαρ πεφυκε 
προς εκεινων πασχειν ο γνωμη πεπονθως τα καλα, και προς εκεινων 
δι’ ολου κρατουμενος, ποθου τε πληρωσιν ειληφως, την εφ’ εαυτω του 
ποθουμενου τελειαν εκνικησιν, και παυλαν κινησεως την αεικινητον 
στασιν, καθ’ ην ο παλαι της φυσεως κρατησας εξαφανιζεται θανατος, 
ουχ ηττωμενης τουτω δια παραβασεως. Ου γαρ ετι σαλον υφιστασαι, 
δια την επικρατησασαν χαριν του Πνευματος, υφ’ ης τω αντεχεσθαι 
κατ’  ευχας  αντεχομενος,  και  τας  ταυτης  επιστημονως  εξανυων 
τριβους,  υποδεικνυεις  μεν κατ’  ενεργειαν,  οσαι  βασιλικαι  και  θειαι 
τυγχανουσιν, τοις προς απλανη τριβον την της ευσεβειας ιθυπορειν 
βουλομενοις·  τουτων δε  τας  παρ’  εκατερον  εκτροπας  διοριζεις·  και 
των  μεν  τας  ηπειλημενας  ανιας·  των  δε  τας  επηγγελμενας  ιερας 
αμοιβας υποφαινεις· ως αν δεει και ποθω προς την ενθεον αγαγοις 
τελειωσιν. Και σου την εργασιαν αποθαυμασας επαινω προσηκοντως 
την συνεσιν· μαλλον δε την περι εκατερα καταπλαγεις ευτονιαν, τον 
δυναμουντα  σε  και  σοφιζοντα  δοξαζω  Θεον,  λιπαρων  ταις  αυταις 
χρησθαι μεθοδοις προς τους ενδεεις φρενων, και μη καμνειν· ου γαρ 
εχει καματον η αρετη, παντων ουσα κατεργαστικη των καλων, μεχρις 
οτου νουν εμποιησης Χριστου, και τα βαθη του Πνευματος διερευναν 
εκπαιδευση, ου και τα εμφανη, πασαν των οντων περιγραφει σοφιαν 
και  δυναμιν,  και  την  εν  μυστηριω  λαλουμενην  αποκαλυπτει,  τοις 
κατα  σε  προσθεμενοις  αυτω,  και  μηδεν  εις  συμβιωσιν  τουτου 
προκρινασι τιμιωτερον.

Αλλ’  επειδη  την  πασων  πρωτιστην  ομοιως  και  τελευταιαν,  ως 
πραγωγον και σφραγιδα περιλαμπουσαν αρετην κεκτημενος· λεγω δη 
την ταπεινωσιν, πυθεσθαι κατηξιωσας τον σον οικετην και μαθητην, 
δια  τον  περι  φυσικου  θεληματος  ορισμον,  ον  ο  ευλαβης  πεποιηκε 
μοναχος, ει ευ εχει, η μη, φησας, "Δυναμιν υπαρχειν του κατα φυσιν 
οντος ορεκτικην, και των ουσιωδως τη φυσει προσοντων συνεκτικην 
παντων  ιδιωματων."  Και,  οτι  αλλο  τουτο,  και  το  γνωμικον  αλλο, 
καλως  εχειν  υπολαμβανω,  και  της  των  θεοκριτων  ουκ  απαδοντα 
διδασκαλιας Πατερων, ει και τισιν ενομισθη μη ουτως εχειν, θελησιν 
και θεληθεν η θελητον (188) ισχυριζομενοις το θελημα τους Πατερας 
οριζεσθαι. Και τις ουτως οριζεται, και ποιος των Πατερων, ηδεως αν 
ηρομην  αυτους.  Ει  γαρ  ουτως,  τι  ποτε  αλλο  τουτο  καθεστηκεν,  η 



διαλληλος δειξις,  η τον αυτου καθ’ εαυτον μη διευκρινουσα λογον, 
αλλ’  εκατερου τον αυτον δι’  εκατερου τιθεμενη παρα το εικος,  και 
προισχουσα, οπερ υπαρχει το, θελησιν οριζειν το θελημα, και τουτο 
αυθις εκεινην. Αντιστρεφει γαρ προς τον οικειον ορον τα οριζομενα. 
Οτι γαρ και θελησιν το θελημα λεγουσιν, δηλον. Ου μην ως ορισμον 
θεληματος  τουτο  φασι.  Τις  γαρ  ο  δειξαι  δυναμενος·  επει  και 
βουληματος  βουλησις,  και  κινησις  αυθις  κινηματος,  και  ανθρωπου 
ανθρωποτης εσται, κατα τους λεγοντας, ορισμος. Ειτε δε ουτως, ειτ’ 
εκεινως σημαινουσι  το  σημαινομενον,  ουδαμως την υπαρξιν  αυτου 
παραβλαπτουσι, ειτε κινησις, ειτε ουσια το δηλουμενον η. Και γαρ ει 
τουτο,  παντων  καθολικων  αμα  και  μερικων  διαπεσειται  παντως  η 
υπαρξις. Διαφοροις γαρ εν πασι προσχρωμεθα σημασιαις. Κακεινο δε 
φημι, ως ει και θελησιν το θελημα προσαγορευουσιν, αλλ’ ουδαμως 
θεληθεν η θελητον. Πως γαρ ταυτον εφεσις, και εφετον; Ει γαρ τουτο, 
προς τι κινηθησεται, αυτο τουτο κυριως υπαρχουσα προς οπερ αν και 
κινειται, και μη αλλο παρ’ εκεινο την φυσιν τυγχανουσα; Μεση γαρ 
αυτη των ακρων σχεσις εστιν· ενωποιουσα μεν ταυτα δι’ εαυτης, ου 
συμβαινουσα δε τουτοις κατα την υπαρξιν. Και μαρτυς ο θειος και 
μεγας Γρηγοριος, το θεληθεν και γεννηθεν, ουκ εις ταυτον αγων τη 
θελησει  και  τη  γεννησει  καθαπαξ·  αλλα  δια  τουτων  ως  σχεσεων 
φυσικων,  αναγων επι  τον  γεννωντα και  θελοντα.  Ει  γαρ μητε την 
αναφοραν του θεληθεντος η γεννηθεντος προς την θελησιν και την 
γεννησιν ποιησαι κατεδεξατο,  καιτοι  μεσης κατα φυσιν ουσης,  "Ου 
γαρ επεται  παντως,  φησι,  πως εμελλεν εις  ταυτον αγαγειν,  και  εν 
ειναι ταυτα διαγορευειν." 

Αλλως τε·  ει  θελημα φασι το θεληθεν,  θεληθεν δε και  θελητον 
κατα φυσιν ημεις· Θεου γαρ κτισμα τυγχανομεν, ουκ αλλο λοιπον η 
μονον  ημας  θελημα  κατα  φυσιν  εχει  Θεος,  γινομενον  τε  και 
απογινομενον, καθα και ημεις· πριν δε ειναι, παντος ων θεληματος 
ερημος. Το αυτο δε και επι ημων συναχθησεται· μονον δε το εξωθεν 
θεληθεν, ον τε και μη ον· καλον και μη τοιουτον, περιπλασθησεται· 
πως ( προς) δε και θεληθεν τε των εκτος υπαρχει. Δια γαρ τον προς 
αυτο  θελησει  κινουμενον,  αλλ’  ου  δι’  αυτο  λεγεται,  θεληθεν  και 
θελητον.  Ως εαν μηδεν θεληση των οντων, ο την φυσικην θελησιν 
εχων, ουδεν αυτω θεληθεν η θελητον. Τις ουν ο λογος τοις θελημα το 
θεληθεν  ισχυριζομενοις  υπαρχειν  ,  η  λεγεσθαι  προς  των  αγιων 
Πατερων αποφαινομενοις; 



(189)  Εστω  δε  και  ουτω  λεγομενον  κατ’  αυτους,  ου  γαρ  περι 
διαφορας ονοματων ημιν, αλλ’ ευσεβων νοηματων ο λογος· εκεινο δε 
προσηκοντως  ερομενοις  αποκριθωσιν,  ει  αλλο  κατα  φυσιν  εστι  το 
θειον προς το ανθρωπινον θελημα· και αλλο προς εκεινο τουτο, καν ει 
μυριως καληται και ονομαζηται· τουτο διδαξωσι, και κραδαινομενην 
ημων επι τω αγνωστω στηριζωσι την διανοιαν· και οι λιαν αυτων ταις 
ονοματοθεσιαις δυσχερανομεν, αλλ’ ει τι και παρ’ εαυτων εν τουτοις 
συνεισενεγκομεν. Ει γαρ αλλο και αλλο κατ’ουσιαν ουκ εστι, δηλον 
ως εν φυσει και ταυτον. Και ει τουτο, και η φυσις εξ αναγκης μια και 
απαραλλακτος. Ου γαρ ετεροτης φυσικη θεληματων ουκ εστιν, ουδ’ 
ουσιας το παραπαν και φυσεως. Ει δε αλλο φυσει και αλλο, διαφορα 
παντως·  και  ει  διαφορα,  πως  τον  εν  ποσω  τουτων  αριθμον  ουχ 
ομολογησαι  χρεων;  Η  γαρ  τουτου  εξαρνησις,  αυτης  τε  παμπαν 
αφανισμον, και των διαφεροντων, ως ουκ οντων, εργαζεται. Πως γαρ 
και ειναι δυνατον και μη αριθμεισθαι, και δι’ ηντινα την αιτιαν; η πως 
οντα μεν κατα φυσιν, ουκ αριθμουμενα δε τα θεληματα την αυτην, 
ειπερ ευλογως μη παυσοιντο του αριθμεισθαι καυται αι  φυσεις;  Το 
γαρ  επ’  εκεινων  καλον,  εμφυτων  οντων  και  συστατικων  των 
πραγματων, και επ’ αυτοις υπαρχειν προσηκει τοις πραγμασι, και η 
κακ τουτων ανελωσι τον αριθμον, ως οτι κατ’ αυτους λυμαινομενον, η 
μηδαμως παραβλαπτοντα, και επ’ εκεινων περιληφθη. Προς δηλωσιν 
της ενουσης αυτοις εμφυτου διαφορας, δι’ ην αυτω καν ταις ουσιαις 
προσχρωμεθα· η δειξωσι, πως μη αναιρεσιν παντωνς η συγχυσιν, του 
κατα ανθρωπον φυσικου του Σωτηρος θεληματος απεργαζονται, δια 
της κατα τον αριθμον παραιτησεως. 

Και πως τελειος ανθρωπος ο σαρκωθεις Λογος, θεληματος εκτος 
φυσικου; Το γαρ θεωθηναι τη προς Θεον ενωσει, καθα και την φυσιν 
αυτην  της  λογικως  τε  και  νοερως  εψυχωμενης  σαρκος,  της  κατ’ 
ουσιαν οντοτητος ουκ εξιστησιν· ωσπερ ουδε της οικειας τον σιδηρον, 
η ακρα και δι’ ολου προς το πυρ συνανακρασις τε και ενωσις· αλλα 
πασχει μεν τα πυρος, επειδη πυρ τη ενωσει γεγενηται· βριθει δε παλιν 
κατα φυσιν, και τεμνει, οτι μη της οικειας λωβην πεπονθε φυσεως, η 
φυσικης ενεργειας εξεστη το συνολον·  καιτοι  μετα πυρος υπαρχων 
κατα την αυτην και μιαν υποστασιν, και αδιαστατως δρων, τα τε κατα 
φυσιν ιδιαν· λεγω δε την τομην· και τα καθ’ ενωσιν αυθις, οπερ εστιν 
η καυσις. Αυτου γαρ υπαρχει, καθαπερ και του πυρος η τομη, δια την 
ακραν τουτων αις αλληλα περιχωρησιν τε και αντιδοσιν· και ουτε την 



φυσιν  αυτου,  φημι  δε  του  σιδηρου,  καν  μετα  πυρος  οραται,  (192) 
κωλυομεθα  το  παραπαν  ονομαζειν  η  αριθμειν,  ουτε  την  φυσικην 
ενεργειαν,  ει  και μετα καυσεως καθοραται,  και μηδεμιαν εχει προς 
ταυτην διαστασιν, αλλ’ ενοειδως συν αυτη τε και εν αυτη διαφαινεται 
και γνωριζεται. Τις ουν ο λογος, του το φυσικως τη φυσει προσον μη 
αριθμειν,  τουτεστι  το  θελημα,  και  ταυτη  το  καθ’  ημας  ατελες  τω 
υπερτελει  και  προτελειω  Θεω  Λογω  σεσαρκωμενω  προσμαρτυρειν, 
καιτοι  παντων  επισης,  ευδοκια  Πατρος,  και  συνεργεια  Πνευματος 
αγιου δια την ημων σωτηριαν, καθ’ ενωσιν την αδιαστατον των της 
φυσεως  κεκοινωνηκοτι,  καθαπερ  ουν  καυτης  τελειως  της  φυσεως, 
πλην  μονης  της  αμαρτιας,  οτι  μηδε  της  φυσεως  ην,  αλλα γνωμης, 
παρα τον λογον και τον νομον κεκινημενης της φυσεως, εκτροπη και 
ολισθημα; 

Και  μοι  δεοντως  μαλιστα  τουτου  γε  χαριν  ο  λεχθεις  επιστησας 
φαινεται μοναχος, του φυσικου το γνωμικον διαστειλας θεληματος. 
Το μεν γαρ, κατα τον αυτου καλως εχοντα ορισμον, Δυναμις υπαρχει 
του κατα φυσιν οντος ορεκτικη. Παν γαρ ει τι των οντων και μαλιστα 
λογικων, φυσικως του κατα φυσιν οντος ορεγεται, και τουτου παρα 
Θεου λαβον κατ’ ουσιαν εχει την δυναμιν, προς συστασιν την εαυτου. 
Ει γαρ του κατα φυσιν οντος ουκ εχει την ορεξιν, του μηδαμως οντος, 
ποθεν  και  πως,  μηδολως  υπαρξιν  η  κινησιν  εχοντος;  Μονον  γαρ 
αδρανες το μη ον και ανουσιον· και ουδαμως ουδε μια τουτου δυναμις 
εν τοις ουσιν υπαρχει, και κινησις. Το δε, αυθαιρετος ορμη καθεστηκε, 
τας  εφ’  εκατερα  ποιουμενη  παρεκτροπας·  και  ου  φυσεως  υπαρχον 
αφοριστικον, αλλα προσωπου κυριως και υποστασεως. Και τουτο γε 
διαγνους  ο  διηρημενος  και  ανθρωπολατρης  Νεστοριος,  γνωμων 
ενωσιν  ασεβως  εδογματισεν·  ιν’  εκατεραν  δι’  εκατερας  υποστασιν 
επικυρωση,  και  ο  ψιλος  ανθρωπος  αυτω  τηρηθη,  γνωμη  τινι  και 
αυθαιρετω  κινησει  τη  προς  τον  Θεον  Λογον,  ως  αυτος  φησι,  την 
ενωσιν  ποιησαμενος,  εξ  ης  και  την  ταυτοβουλιαν  συνιστησιν,  η 
πολυβουλιαν, ειπειν οικειοτερον· οσω και καθ’ εκαστης του γνωμικου 
θεληματος κινησιν,  κατα μερος εκ των ατελων επι  τα  εντελη κατ’ 
αυτον ιεται,  φερομενη τε και  προκοπτουσα·  αλλ’  ουκ εξ  αυτης της 
αφραστου συλληψεως, ολης τελειως μετα των αυτης απαντων, προς 
ολην και τα κατ’ αυτην απαντα, την ημετεραν φυσιν της του Λογου 
θεοτητος, καθ’ υποστασιν μιαν και την αυτην ενωθεισης.



Ως  αν  τοινυν  και  το  ενελες  διακριβωση  της  φυσεως  επι  του 
σαρκωθεντος Θεου, και το αντικεινενον διαρριψη ο λεχθεις μοναχος· 
το μεν φυσικον (193) ωρισεν επ’ αυτου· το δε γνωμικον αποδιωρισε 
θελημα, μητε τη διαιρεσει χωραν δους τω στασιαζειν εν τουτω, μητε 
τη  φαντασια  παρεισδυσιν,  τω  μη  υπαρχειν  εκεινο.  Ει  δε  τις  τυχον 
ισχυριζεται, μη αν αλλως υπ’ αυτου δυνατον, η κατ’ εναντιωσιν τα 
δυο  θεληματα  λεγεσθαι·  ει  μεν  ως  κατ’  ουσιαν  διαφορα,  καγω 
δεχομαι, ει δε ως αντικειμενα, ψευδης ο λογος. Ου γαρ ει τι διαφορον 
παντως και αντικειμενον. Το γαρ αντικειμενον, γνωμης παραλογως 
δηλαδη κινουμενης· το δε το δε διαφορον, φυσεως λογω κρατουμενης 
εργον καθεστηκε· και το μεν φυσεως στασιαστικον, το δε προδηλως 
συστατικον.  Διαφορα  τοιγαρουν  ουσιωδης,  εις  συστασιν  των  εν  τη 
φυσει πραγματων εστιν, ου μη εναντιωσις, (αλλα ) προς την τουτων 
διαλυσιν. Ου γαρ εχει η φυσις το παρα φυσιν· ουδε λογος ουδεις του 
στασιαζοντος.

Αλλως τε,  ει τα δυο θεληματα παντως εναντια και αντικειμενα, 
πως επι τε των φυσει και υποστασει διηρημενων λογικων, ου τουτο 
παντη τε και παντως συμβαινει. Συννευομεν γαρ εστιν οτε τουτοις, 
καιτοι γνωμικοις ουσι, και Θεω, και αγγελοις, και αλληλοις, αλλ’ ου 
δια  τουτο  της  γνωμης  ηδη,  και  του  κατ’  αυτην  θεληματος, 
διαπεπτωκαμεν. Ει γαρ τουτων, και της προς τους αλλους δηλονοτι 
συννευσεως,  ειπερ  εως  ταυτην  εχομεν,  και  των  αλλων  γνωμικων 
αντεχομεθα. Ει ουν ενταυθα τουτο, και ουδαμως αντιταξις καθοραται, 
καιτοι σωζομενων υπαρξει τε και αριθμω των γνωμικων θεληματων, 
και  την  φιλικην  εν  σχεσει  διαθεσιν·  πως  επι  του  αυτου  και  ενος 
σαρκωθεντος Θεου Λογου, και τελειως δι’ ημας ενανθρωπησαντος, εν 
τοις  φυσικως  προσουσιν  αυτω  κατ’  ουσιαν  θελημασιν,  εναντιωσις 
εσται. Πως δε ταυτα φασιν εναντια, δι’ αυτον γε τον αριθμον, η και δι’ 
αυτο το υπαρχειν. Ει δε δια τουτο, και την φυσιν ανελωσι της σαρκος, 
αντικειμενην τω Λογω δια την υπαρξιν. Πολλω γαρ ισχυροτερον, ως 
πασιν  ευδηλον,  εις  αντιταξιν,  το  υποκειμενον  του  εν  υποκειμενω 
καθεστηκεν.  Ει  δε  δια  μονον  τον  αριθμον,  και  τουτου  τας  φυσεις 
ερημους  ποιησωσι,  και  μηδε  μιαν  αυτων  αριθμειτωσαν; 
παραιτεισθωσαν δε και παλιν αυτον δια την αυτην, καπι των της μιας 
και αναρχου θεοτητος τριων υποστασεων, ινα μη κακεινη στασιαζη 
προς εαυτην, αλλ’ ατοπον γε τω μηδεν οντι το συνολον, ουκ ουσια, ου 
ποιον,  ουκ  αλλο  τι  των  οντων,  ισχυν  τοσαυτην  αποκληρουν· 



ατοπωτερον  δε,  και  την  υπαρξιν  αυτην  του  φυσικου  θεληματος 
αιτιασθαι, καντευθεν την αναιρεσιν αυτου κατασκευαζειν. Και ταυτα, 
των αλλων εν τη (196) φυσει πρωτιστην ουσαν φυσικων ιδιωματων 
και κινηματων εμφυτον δυναμιν. Κατα ταυτην γαρ μονην, του ειναι 
και  ζην,  και  κινεισθαι,  και  νοειν,  και  λαλειν,  και  αισθανεσθαι,  και 
μετεχειν τροφης, υπνου τε και αναπαυσεως, και μη αλγυνεσθαι, μηδε 
θνησκειν,  και  απλως  απαντων  των  συνιστωντων  την  φυσιν,  εχειν 
τελειως  τας  εξεις,  και  των  λυμαινομενων  τας  στερησεις,  φυσικως 
εφιεμεθα.

Και  μοι  φαινεται  καν  τουτω  προσηκοντως  ποιησας,  κατα  τον 
αυτου  ορισμον  ο  ευλαβης  μοναχος,  και  προσθεις  το·  "  Και  των 
ουσιωδως  τη  φυσει  προσοντων,  συνεκτικην  παντων  ιδιωματων." 
Παντα γαρ αει συνεχει, και συνεχειν εφιεται , και ουδενος εχειν την 
στερησιν, το ουσιωδες εν ημιν και εμφυτον θελημα· μαλλον δε ημεις, 
δι’ αυτου τε και κατ’ αυτο· και οιμαι τον και ποσως του οντος, αλλα μη 
του  δοκουντος  λογον  ποιουμενον  συνθησεσθαι  παντως  δη,  και  ως 
ανθρωπον  τον  σαρκωθεντα  Θεον  φυσικον  εχειν  και  ανθρωπινον 
θελημα· και των απηριθμημενων εκαστον θελειν κατ’ αυτο φυσικως, 
προς πιστωσιν της νοερως αυτου και  λογικως εψυχωμενης σαρκος, 
ειπερ  τελειος  ανθρωπος  γεγονε,  μηδενι  των  ημετερων  λειπομενος, 
πλην  μονης  της  αμαρτιας·  αλλα  παντα  εχων  οσα  και  ημεις, 
απαραλειπτως το κατα φυσιν συστατικα της ημετερας ουσιας, ωσπερ 
ουν και τα της αναρχου και θειας, δι’ ων ανθρωπον εαυτον ομου και 
Θεον  οντα  κυριως  εγνωριζε,  και  την  προς  ημας,  και  τον  Πατερα 
τελειως φυσικην συγγενειαν διασωζοντα μετα την ενωσιν.

Το  γαρ δη  λεγειν,  ως  εν  τω καιρω μονω του σωτηριου  παθους, 
ηνικα το ημετερον ετυπου πραγματικως εν εαυτω, και ως ανθρωπος 
παρητειτο τον θανατον, δυο θεληματα εχων εδεικνυτο, αποφαντικον, 
ουκ αποδεικτικον μοι δοκει. Πως γαρ εν τουτω μονω τω καιρω, και μη 
προ τουτου, και δι’  ηντινα την αιτιαν. Ει μεν γαρ ειχε τοτε, και υπ’ 
αρχης ειχεν εξ ου γεγονεν ανθρωπος, αλλ’ ουχ υστερον εσχεδιασεν· ει 
δε  υπ’  αρχης  ουκ  ειχεν,  ου  δε  κατα τον  καιρον  του  παθους,  αλλα 
μονον  εφαντασε  την  παραιτησιν,  και  προς  ταυτη  τα  λοιπα  δι’  ων 
σεσωσμεθα, οιον το δακρυον, την ευχην, την λυπην, την αγωνιαν, τον 
σταυρον,  τον  θανατον,  την  ταφην·  ενος  γαρ  ακυρουμενου  των  εν 
αυτω καθ’ ημας φυσικων σωζομενων, ουδε τα αλλα στησεται.  Πως 
γαρ ουκ εκεινο μεν, ταυτα δε; Και τις ο λογος; εναντιωσις δε ποια το 



προσευχεσθαι,  και  φυσικης  εκουσιως;  της  κατα  την  σαρκα  λεγω, 
προσδειξιν ασθενειας ποιεισθαι δια της συστολης, και μη αντιτεινειν 
ολως, αλλα λεγειν· Ει δυνατον. Και· Μη τι εγω θελω, αλλ’ ει τι συ· και 
συναπτειν τη συστολη την ισχυραν κατα του θανατου και προθυμον 
κινησιν; Ετυπου μεν γαρ πραγματικως εν εαυτω το ημετερον, δια της 
φυσικης προς μικρον αγωνιας (197) ινα και ταυτης ημας ελευθερωση, 
και της οικειας σαρκος την φυσιν πιστωσηται, και πασι καθαραν την 
οικονομιαν φαντασιας εργασηται· παριστη δε παλιν ευθυς την κατα 
του  θανατου  μεγιστην  ορμην,  και  την  ακραν  του  κατ’  αυτον 
ανθρωπικου, προς το οικειον αυτου και Πατρικον θελημα, συμφυιαν 
και ενωσιν, τω επικριναι τουτο και φασκειν· Μη το εμον, αλλα το σον 
γενεσθω. Ταυτη μεν την διαιρεσιν απωθουμενος, εκεινη δε παλιν την 
συγχυσιν.

Ει δε, οτι αλλοτε φαινεται του θελειν εμφασιν πεποιημενος, η κατα 
τον  καιρον  του  παθους,  ταυτα  φασι,  τουτο  και  περι  της  εμφυτου 
νοησεως ειποιεν, και ανουν αυτον κατασκευασουσιν. Ου γαρ φαινεται 
λεξας οτι νενοηκα. Και περι οσφρησεως ομοιως, και των λοιπων καθ’ 
ημας φυσικων, ων μνημονευσας ουκ αναγεγραπται. Η και περι της 
ψυχης αυτης,  ως ου προτερον ουσης καθ’ υπαρξιν,  αφ’ ου γεγονεν 
ανθρωπος,  αλλ’  η  μονον  οποταν  αυτης  εμνημονευσεν.  Ου  προ 
πολλου  γαρ  του  παθους  τουτο  πεποιηκως  ανηγορευται.  Η  τοινυν 
σχεδιασθεισαν αυτην αυτικα ειπωσιν, οτι μη πολλακις και υπ’ αρχης 
αυτης  εμνημονευσεν·  η  τουτο  μη λεγοντες,  αλλ’  "  Αμα  σαρξ,  αμα 
Θεου  Λογου  σαρξ  εμψυχος,  λογικη."  κατα  τον  μεγαν  Αθανασιον 
δογματιζουσι, και το φυσικον ως ανθρωπου του Σωτηρος θελημα, μη 
κατα  τον  καιρον  ειναι  του  παθους  λεξουσι  μονον,  ει  και  μνημην 
αυτικα  τουτου  πεποιηκεν·  αλλ’  υπ’  αρχης  ως  ανθρωπω  καθ’  ημας 
φυσικως  τω  Σωτηρι  συνουσιωμενον·  και  παυσοιντο  λοιπον  ουκ  εν 
καιρω τα τοιαυτα κινουντες τε και συναγοντες. Καιρος γαρ ο παρων 
αιματων δια τας αμαρτιας ημων, αλλ’ ου δογματων εστι· και θρηνων 
ισχυρων, εις Θεου δυσωπησιν, αλλ’ ου σοφιστικων αντιρρησεων, εις 
περισσοτεραν καθ’ ημων αγανακτησιν.

Επεισι δε μοι θαυμαζειν και περι ενεργειας,  ως μιαν ταυτην επι 
Χριστου  σογματιζουσι,  τη  προς  το  ατομον,  ως  αυτοι  φασιν, 
αποσκοπησει  και  αναφορα.  Και  ινα  παρω  λεγειν,  ως  ουδεν  των 
φυσικων ως εις ατομον προηγουμενως, αλλα την τουτου φυσιν τε και 
ουσιαν εχει την αναφοραν. Τις γαρ ανευ των φυσικως προσοντων τη 



φυσει δυναμεων, ενεργειν τι δυναιτ’ αν; η ποθεν αυτω το ενεργειν η 
δυνασθαι,  παρεξ  της  φυσεως;  Εκεινο  δε  ερωτησαι  βουλομαι·  προς 
αναιρεσιν  αρα των φυσικων ενεργειων ταυτην προισχοντο,  η τι;  Ει 
γαρ επ’ αναιρεσει, πως, ποτε και ποια κατα την εκεινων αποπαυσιν 
ειη το παραπαν ενεργεια; ως γαρ φυσεων ουκ ουσων, και το εξ αυτων 
αφανιζεται  παντως,  η  συνθετος  λεγω  υποστασις·  ουτω  και  των 
φυσικων ενεργειων ουκ ουσων, ουδ’ αλλη το συνολον εσται. Και ου 
λεγω τουτο, ως αλλης ενεργειας εκ των φυσικων συνισταμενης. Ουδε 
μια γαρ των εν υποκειμενω συνθεσις·  Οτι  μηδε την καθ’ εαυτα το 
συνολον υπαρξιν,  αλλα το (200)  εικαιον παριστα.  Ως ει  τας κυριως 
κατα φυσιν ουσας ουκ ειναι λεγουσι, πως υπαρξει το μηδαμως ον; Τις 
γαρ εστι υποστατικην λεγων ενεργειαν, και ποθεν τουτο, και παρα 
τινος  λαβοντες  πρσφερουσιν;  Ει  δε  τουτο  τυχον  αποφαινονται, 
συνθετον δε την υποστασιν ομολογουσι προς ην αναφερεται, και των 
εναντιων  και  αντικειμενων  δεκτικην·  θνητην  γαρ  και  αθανατον, 
ορατην και αορατον, περιγραπτην και απεριγραφον, αναρχον και υπο 
αρχην, εσται τουτο κατα το εικος και η ενεργεια. Και πως αλλως, η 
καθ’ εξιν δηλονοτι και στερησιν; και τα μεν, ως ουσα, πεισεται, τα δε, 
ως μη ουσα, παρυποστησει. Πως δε και ο τοιαυτην εχων ενεργειαν, 
κατα  το  αυτο  και  ουκ  αλλο  και  αλλο,  οτι  μηδε  εκεινη,  τα  ομοια 
πεισεται;  προσφυως  γαρ  εχειν  τη  οικεια  ενεργεια  τον  ενεργουντα, 
κακεινη  τουτω,  πασα αναγκη.  Και  πως  Θεος,  ο  εξει,  και  μη  φυσει 
Θεος;  Πως  δε  ανθρωπος,  ο  στερησει,  και  μη  ουσια  κυριως  τουτο 
υπαρχων; Τις δε φυσις ανενεργητος,  η φυσικης ενεργειας εκτος; Ως 
γαρ ουδαμως υπαρξεως ερημος, ουτως ουδε δυναμεως φυσικης. Ει δε 
ταυτης αμοιρει, και της υπαρξεως αμοιρησειεν αν. Το γαρ αδυναμον, 
ως αδρανες παντη μονον εστι  το μη ον.  Παν γαρ ει  τι  των οντων, 
συστατικην  εχει  διαφοραν,  την  εμφυτον  κινησιν  τω  γενει 
συμπαραλαμβανομενην, και ποιουσαν του υποκειμενου τον ορισμον, 
δι’  ου οτι εστι και τι εστι κυριως γνωριζεται, προς τε τα ομοειδη το 
απαραλλακτον εχον, και το διαφορον αυθις προς τα ετεροειδη· και ει 
τουτο,  πως  δυνατον  φυσικη  δυναμει  αμοιρουντα  κατα  σαρκα,  τον 
ενανθρωπησαντα  Λογον  ανθρωπον  τελειον,  η  ολως  ανθρωπον 
χρηματιζειν. Ου γαρ διχα φυσικης ενεργειας ο ανθρωπος, ωσπερ ουδ’ 
αλλη φυσις της οικειας και ουσιωδους. Η γαρ ελλειψις ταυτης, η ουδε 
φυσιν ειναι ποιει την φυσιν, η τας πασας αλληλαις ταυτον, και αντι 
παντων  μιαν,  τη  απολειψει  της  συνιστωσης  συμφυρεισας  δι’  ολου 



συγχυθεισας. Ει γαρ ουκ ανεργητον λεγουσι το καθ’ ημας τον Λογον, 
δηλον ως εμφυτον και  ανθρωπινην ενεργειαν εχοντα τουτον φασι. 
Πως  γαρ  αν  αλλως;  Ου  γαρ  ενεργειν  δυνατον  φυσικης  ενεργειας 
χωρις· ωσπερ ουδε υπαρχειν ουσιας διχα και φυσεως. Αλλ’ ουδε μιαν 
μονον, αν περ η την φυσιν διπλους, την εμφυτον εχειν ενεργειαν τον 
ενεργουντα,  πασα  αναγκη·  επει  και  φυσιν  μιαν  παντως  τον 
υφεστωτα,  καν  συνθετος  η  την  υποστασιν.  Ει  γαρ  δια  την  σχεσιν 
εκεινο, δια την αυτην παντως και τουτο. Μοναδικως γαρ επ’ αμφοιν 
ταυτην φερομενην ορωμεν. Η τε γαρ ενεργεια προς τον ενεργουντα, 
και προς τον υφεστωτα παλιν η φυσις αναγεται. Χρη τοινυν ειπερ δια 
την ενωσιν και το μοναδικον του προσωπου, μιαν του ενεργουντος 
φασι  την  ενεργειαν,  μιαν  δια  τουτο  και  φυσιν  του  εφεστωτος 
διαγορευειν, ινα μη σχετικην την ενωσιν δογματιζοντες φωραθειεν, 
ενεργειων  ταυτην,  αλλ’  ουχι  και  φυσεων  λεγοντες.  Ου  γαρ  προς 
υποστασιν ταυτας αυτους ενουν δυνατον, αλλ’ ουσιαν και φυσιν οσον 
επι  ταις  (201)  φυσικαις  ενεργειαις,  ουκ εις  αλλο τι  πλην ενεργειας 
προς αυτον ενουμενας.  Επει  ωσπερ η  τουτων φυσικη διαφορα,  δυο 
τους ενεργουντας ποιει κατ’ αυτους, ουτω δηπου παντως, και η των 
ουσιων  εμφυτος  ετεροτης,  δυο  τους  υφεστωτας  συναξει.  Η  τοινυν 
προς μιαν φυσιν και ταυτας συμφυρωσιν· η μηδαμως εκειναις, ουσιαις 
τε  ουσαις  φυσικως  και  αριθμουμεναις,  διαιρεσιν  επεισφρησωσιν. 
Οπερ γαρ εν εκειναις ου γινεται, ουδε εν ταυταις συμβαινη ποτ’ αν. 
Αλλα δηλουται μεν η φυσικη διαφορα, δια του κατ’ αυτας αριθμου· 
εξισταται  δε  η  διαιρεσις  δια  της  ακρας  ενωσεως.  Ου  γαρ  δυνατον 
θειαν η ανθρωπινην φυσιν, οτι καν εστι γνωρισαι, μη οτι γε διαφερειν 
προς αλλην, ουσιωδους ενεργειας εκτος. Ορος γαρ του πραγματος, ο 
λογος  της  ουσιωδους  δυναμεως  κυριως  εστιν·  ης  αναιρουμενης, 
συναναιρειται  παντως  και  το  υποκειμενον.  Και  δια  τουτο  ταυτας 
ομολογουμεν επι του σαρκωθεντος Λογου φυσικως σωζομενας· την 
μεν, εν τη σαρκος προσβολη των θειων· την δε παλιν, εν τη πειρα των 
ανθρωπινων εξουσιαστικως δεικνυμενην· ινα και τας φυσεις, ων εισιν 
ουσιωδεις ενεργειαι, ταυταις συνομολογησωμεν.

Τινι δε δηλον ουκ εστιν, ως επι μεν ουσιας και φυσεως της αυτης, 
διαφοραν υπαρξεως  η  φυσικης  ενεργειας,  ουκ εστιν  ιδειν;  Ουδεμια 
γαρ προς εαυτην διαφερει· τουτο γαρ πως αμηχανον. Εν ατομω δε και 
προσωπω παντη τε και παντως, ειπερ συνθετον· και διαφορους τε γαρ 
φυσεις, τας εξ ων συνεστηκεν, καθορωμεν, και τας φυσικας κινησεις, 



αις  ενεργουν  κατα  φυσιν  γνωριζεται,  την  οικειαν  πιστουμενος 
υπαρξιν, και αλλο και αλλο τα εξ ων εστι, δια της κατ’ αλλο και αλλο 
φυσικης ενεργειας πραγματικως παριστα, δι’ ου, του προς αυτο, φημι 
δε το ατομον, αποσκοπουντος, και τας φυσεις εκοντι παρατρεχοντος, 
δια το τας φυσικας ανελειν ενεργειας, την καταδρομην, ου μαλλον εν 
τουτω  βαρουσαν,  η  συνεργουσαν  ευρισκομεν.  Ει  γαρ  ουκ  εις  μιαν 
φυσικην το ατομον περικλειεται παντως ενεργειαν, ωσπερ ουν ουδε 
φυσιν· τις γαρ ο λεγων, η παραστησαι δυναμενος; δηλον ως ταις κατ’ 
αυτο φυσεσιν ηγουν ουσιαις, ισαριθμους εχει τας ουσιωδεις κινησεις, 
και ουδεις αντερει. Και παρω λεγειν, ως ουδε ατομον κυριως το κατα 
Χριστον συνθετον λεγεται προσωπον. Ου γαρ σχεσιν εχει προς την εκ 
του γενικωτατου γενους δια των υπαλληλα καθιεμενην γενων προς 
το ειδικωτατον ειδος διαιρεσιν, (204) και εν αυτω την οικειαν προοδον 
περιγραφουσαν. Οθεν δια τουτο, κατα τον σοφωτατον Κυριλλον, το 
Χριστος ονομα, ουτε ορου δυναμον εχει· ουδε γαρ ατομον εστι, προς 
ειδος εστι  πολλων αριθμω διαφεροντων κατηγορουμενον,  ουτε μην 
την τινος ουσιαν δηλοι.  Ουδε γαρ ατομον εστι,  προς ειδος η γενος 
αναγομενον,  η  κατ’  ουσιαν  υπο  τουτων  περιγραφομενον·  αλλ’ 
υποστασις συνθετος, την φυσικην των ακρων διαιρεσιν εν εαυτη κατ’ 
ακρος ταυτιζουσα, και εις εν αγουσα τη των οικειων ενωσει μερων. Ει 
δε τυχον, τοις δια του μη ανενεργητον ειναι κατα σαρκα τον Κυριον 
την εμφυτον αυτου και ανθρωπινην ομολογουσιν ενεργεια, το μη και 
ανυποστατον ειναι συναγουσι, την υποστασιν επηρεαζειν εστιν. Ου 
γαρ  υποστασιν  ειναι  ποιει,  το  μη  ανυποστατον  ειναι  την  φυσιν. 
Ωσπερ  ουδε  σχημα  παν  ει  τι  σωμα,  το  μη  ασχηματιστον  ειναι  το 
σωμα· ουδε γεννησιν, ουδε ορασιν, το μη αγεννητον, η ουκ αορατον 
ειναι, το γεννητον η ορατον. Και απλως παν ει τι αλλο μη ειναι τουθ’ 
οπερ ουκ εστιν αποφασκομενον, σχεσιν ειναι ποιει·  το, περι ο αυτη 
φυσικως θεωρειται, καταφασκομενον. Αλλως τε,  και ει τουτο τυχον 
ην, οποτε ουκ εστιν, ουδεν ην προς τας φυσικας ενεργειας, επισης ουκ 
αποβαλλομενας  ταις  υποστασεσι,  παρα  των  αγιων  Πατερων·  ουτε 
διαιρουσας εις δυο τον ενα, καθαπερ αι υποστασεις ποιουσι. Τις γαρ ο 
δειξαι  συναμενος  αν,  οτι  μη  καλον  επι  δηλωσει  της  ουσιωδους 
διαφορας τας φυσικας ενεργειας πρεσβευειν επι του αυτου; και τινος 
χαριν και πως, και τις ο τουτο διοριζομενος λογος, η Πατηρ εγκριτος, 
αλλα ( ινα ) μη αποφηνωνται μονον; Ει γαρ τας φυσικας ενεργειας 
ομολογειν ου καλον, ουδε τας φυσεις αυτας. Η πως ταυτας μεν, ουκ 



εκεινας δε; Ει δε αμφω καλον, τινος χαριν εντεξαγονται τω καλω, και 
την υποστασιν τω μη ανυποστατω της φυσεως κατασκευαζουσιν; Ει 
γαρ ωσπερ τας υποστασεις, ουτω και τας ενεργειας κακιζομενας τοις 
Πατρασιν  εγνωριζον,  ουκ  απεικος  ταυτας  διερριπτον.  Ει  δε  ταυτας 
κηρυττοντας,  και  θειαν  και  ανθρωπινην  ομολογουντας  ενεργειαν, 
ωσπερ ουν και φυσιν, και ομολογειν παρακελευομενους γινωσκομεν, 
υποστασιν  δε  θειαν η  ανθρωπινην ουδενα καθ’  οτιουν ουδαμως,  η 
μονον  τον  διηρημενον  και  ανθρωπολατρην  Νεστοριον,  διατι  αρα, 
ειπερ ουκ αποβλητος αυτοις η των αγιων διδασκαλια, κατ’ αυτης τα 
τοιαυτα σοφιζονται, εις την των φυσικων ενεργειων αποσκευην; Τινος 
δε  αλλου  το  ταυτα  και  ουτως  συναγειν  εστι,  πλην  Σεβηρου  του 
σοφιστου και παραφρονος, του και τα οικεια σπουδη καταλυοντος, και 
των ευσεβων ουδαμως κατισχυοντος, δια το της αληθειας περιφανες, 
ει και τω αναιδει μηχαναται τροπω των σοφιστικων ληρηματων; 

(205) Ει γαρ το μη ανυποστατον ειναι την φυσιν, υποστασιν ταυτην 
ποιει,  παντως  δηπου  κατα  το  ακολουθον,  και  το  μη  ανουσιον  την 
υποστασιν  υπαρχειν,  ουσιαν  ταυτην  παριστησι.  Και  οι  τουτο 
λεγοντες,  πως  τον  τε  της  θεολογιας  ου  διαιρουσι  λογον,  ταις  των 
ισαριθμων υποστασεων φυσεσιν; ειπερ ουσια παντως αι μη ανουσιοι 
καατ’ αυτους υποστασεις· και το της οικονομιας ου συγχεουσι, τω της 
φυσεως μοναδικω δια την μιαν υποστασιν; Εαυτοις γουν στοιχουντες, 
και  τα  τοιαυτα  καθ’  εαυτων  δογματισουσι.  Τοις  δε  τας  φυσικας 
ενεργειας ομολογουσι, το και ουτω ταυτας συναγειν, χαρις εστι, δια 
παντων  εαυτοις  το  αληθες  συναγειρουσι  κατα  την  των  αγιων 
παραδοσιν,  καθ’  ην  το  μη  ανυποστατον,  ουχ  υποστασιν  ειναι  την 
φυσιν ποιει, αλλ’ ενυποστατον· ινα μη ως συμβεβηκος, επινοια μονη 
λαμβανηται, αλλ’ ως ειδος πραγματικως θεωρηται. Ουτω δε και το μη 
ανουσιον,  ουκ ουσιαν ποιει  την υποστασιν,  αλλ’  ενουσιον παριστα, 
ινα μη ψιλον ιδιωμα ταυτην, αλλα μετα του εν ω το ιδιωμα κυριως 
γνωριζωμεν.  Ωσπερ ουν εκει  το ενυποστατον δηλοι το ενυπαρκτον· 
ενυπαρκτον  δε  εστι  το  ουσιωδους  και  φυσικης  μετεχον  υπαρξεως· 
ουτω  κανταυθα  το  ενεργον  ηγουν  ενεργητικον,  το  ενδυναμον 
σημαινει κυριως. Ενδυναμον δε εστι, το ουσιωδη και φυσικην εχον την 
δυναμιν.  Ουκουν το μη ανυποστατους η  ανενεργητους  επι  Χριστου 
τας φυσεις ομολογειν, ουκ εστιν υποστασεις η ενεργουντας συναγειν, 
αλλα τας  ουσιωδεις  αυτων και  φυσικας  υπαρξεις  τε  και  ενεργειας 
ορθοδοξως ομολογειν, εις την του εξ αυτων, και εν αυταις οντος και 



κατ’  αυτας·  φημι  δε  τας  φυσεις,  καθ’  ενωσιν  την  αδιασπαστον 
ενεργουντος  Θεου  Λογου  σεσαρκωμενου,  πιστωσιν  αληθη  και 
βεβαιωσιν.

Τινι δε λογω, πολλας μεν αυτοι, και αριθμου πλειους εις ενα και 
τον αυτον αναφεροντες τας ενεργειας,  τω λεγειν,  Πασαν θειαν και 
ανθρωπινην  (208)  ενεργειαν·  το  γαρ,  πασαν,  ου  μιαν  ουδε  δυο 
καθαπαξ,  ουδε  τρεις  ,  αλλα  απειρους  και  αριθμον  υπεραιρουσας 
υποβαλλει νοειν, ωσπερ ουν και το παντα και παν· διαιρεσιν ουδαμως 
υποπτευουσιν· ταυτην δε κατα των τας φυσικας δυο, κατα τους θειους 
Πατερας ομολογουντων, μεχρι του γινωσκειν την διαφοραν, ουκ οιδ’ 
οπως και διατι, μετα των ενεργουντων συναγουσιν; Ει γαρ αι πολλαι 
και  διαφοροι  κατα  φυσιν,  τον  ενα  και  τον  αυτον  εις  πολλα 
ενεργουντας ου διαιρουσι και τεμνουσι, πως αι δυο; Και τις ο μαλλον 
την καταδρομην ως ουκ ευλογον αιτιωμενος; Ει γαρ επι τον αυτον και 
του αυτου ταυτας ουκ ελεγον και ανεφερον, και τη προς αλληλας δι’ 
ολου  περιχωρησει  συμφυεισας  αλληλαις,  και  καθ’  ενωσιν  την 
αδιασπαστον εν αυτω σωζομενας, και προς αυτου, κατ’ αλλο μεντοι 
και αλλο κινουμενας ενοειδως, δι’  ων την τε των θαυματων θεικως 
προυβαλλετο  δυναμιν,  ως  φυσιν  Θεος,  και  την  πειραν  των 
παθηματων θελων, ως ανθρωπος φυσει δι’ ημας κατεδεχετο, ην αρα 
και ουκ απιθανος αυτων η καταδρομη. Νυν δε τουτο μη λεγοντων, 
αλλα του αυτου ταυτας και εις τον αυτον αναγοντων, ποθεν και πως 
τους ενεργουντας συναγουσι; Και διατι, ειπερ ευλογον, μη προτερον 
εαυτοις τους πολλους, οσον επι ταις πολλαις ενεργειαις;  Ως γαρ αι 
δυο τους δυο, ουτω δηπου προς αναγκης και αι πολλαι τους πολλους. 
Ει δε τουτο, πως εκεινο συνιδειν ουκ εχω, οιμαι δε ουδε αλλος τις των 
το αληθες του δοκειν προτιμωντων.

Πως  δε  παλιν  αυτοις  ωσπερ  αντιφατικως,  επ’  αυτου  κατα  των 
πολλων η μια προισχεται; Και τινα ταυτην και πως δογματιζουσιν; Ου 
γαρ οιον τε τον αυτον και πολλας εχειν, και μιαν. Ει γαρ πολλας, ου 
μιαν· και ει μιαν, πως αυθις πολλας; Η γαρ ταυτας εκεινη παντως, η 
ταυτην εκειναι διωσονται , κατα τον εκεινων λογον, καθ’ ον την μιαν 
επ’  ανατροπη των φυσικων δυο  προβαλλονται.  Ει  δε  τυχον,  ως  εκ 
πολλων αποτελουμενην την μιαν φασιν, ουκ εχει φυσιν, ως λελεκται, 
τα εν υποκειμενω συντιθεσθαι. Αλλ’ ουτε παλιν την μιαν εκ πολλων, 
εις  πολλας επιτεμνεσθαι.  Προτερον  ουν τας  πλειους  αυτοι  δια  της 
μιας  ενεργειας  ανελωσιν,  ινα  μη  πολλους  τους  ενεργουντας  καθ’ 



εαυτων  εισαγωσιν.  Και  δια  των  πολλων  αυθις  την  μιαν,  ινα  μη 
συνουσιωσιν δογματισωσι, και ουτω κατα των τας δυο περσβευοντων, 
ανπερ ουκ αδρανως εχοιεν, πολεμησωσιν. Ου γαρ οιον τε παντελως 
αλλοις επιφυηναι, τους σφας αυτους μετα των οικειων ανατρεποντας, 
ουδενος αλλου καθαπαξ εν τουτω προσδεηθεντας. Το γαρ εχον βασιν, 
το  ον,  προς αυτου παγιως (209)  εδραζεται,  μηδαμοθεν την οιανουν 
πασχον διαπτωσιν. Και γαρ εκεινο μονον ακμαιον οντως και ισχυρον, 
το την αληθειαν εχον κρατυνουσαν· αλλ’ ου το παρ’ αλλου, μη τι γε 
παρ’ εαυτου, την λυσιν δεχομενον.

Τουτων γουν αφεμενους, προσηκει παντως ευσεβουντας ημας, και 
εκατερας των εν τω ενι σεσαρκωμενω Θεω Λογω σωζομενης φυσεως 
πραγματικως ομολογουντας την υπαρξιν, και την εμφυτον ομολογειν 
παντως  ενεργειαν,  ωσπερ  ουν  και  το  θελημα·  και  δια  της  περι 
εκατερον, το θειον ομου και το ανθρωπινον, ευσεβους του αυτου και 
αληθεστατης  δοξης,  και  των  προσοντων  αυτω  φυσικως  την 
ορθοδοξον των αγιων Πατερων κρατυνειν διδασκαλιαν, οι περι αυτου 
ταυτα  και  φρονειν  και  λεγειν  ταις  αγιαις  του  Θεου  καθολικαις 
Εκκλησιαις παραδεδωκασι·  και μηδεν εξαρνεισθαι των απερ ην υπ’ 
αρχης και δι’  ημας γεγονεν υστερον, και των χαρκτηριζοντων αυτα 
φυσικως  παντων  ιδιωματων.  Τελειον  γαρ  τα  εκατερα,  και  εν 
εκατεραις τον αυτον εδογματισαν, και ανελλιπως την εκατερου των 
εξ ων υπηρχε διασωζοντα φυσικην ιδιοτητα, και κατα παντα ομοιον 
ημιν,  και  ομοιως  κατα  θελησιν  πεπειραμενον,  χωρις  μονης  της 
αμαρτιας. 

Τουτων ουν επακουοντες των μακαριων φωνων, ουδεν ουτε των 
ημετερων και φυσικων, ουτε των πατρικων και θειων, επι του αυτου 
το  παραπαν  αρνουμεθα·  αλλα  διαφορους  φυσεις  και  φυσικας 
ενεργειας,  και  ουσιωδη  θεληματα,  τουτεστι  δυο,  τον  αυτον  εχειν 
πρεσβευομεν.  Ουτε  γαρ  η  καθ’  ημας,  ουτε  μην  η  πατρικη  φυσις, 
ουσιας εκτος,  η  εμφυτου θεληματος η  ενεργειας  καθεστηκε.  Και  ει 
τουτο, δηλον ως ο εκ τουτων, θεοτητος φημι και ανθρωποτητος, κατα 
μιαν  και  την  αυτην  υποστασιν  υφεστως,  και  Θεος  ο  αυτος  κυριως 
υπαρχων και ανθρωπος, ομοουσιος ημιν εστι και ομοεργης, και την 
αυτην εμφυτον θελησιν εχων κατα την ανθρωποτητα· και ομοουσιος 
τω Πατρι και ομοεργης, και την αυτην θελησιν κεκτημενος κατα την 
θεοτητα,  και  ολος  συγγενης  τοις  ανω  κατα  παντα  τα  συγγενως 
εχοντα  και  ολως  συγγενης  τοις  κατω  κατα  παντα  τα  συγγενως 



εχοντα, χωρις μονης της αμαρτιας. Και ο μη ουτω πρεσβευων, τους 
ταυτα  κηρυσσοντας  ου  παραδεχεται  θεοληπτους  Πατερας·  αλλα 
δηλος εστι τινας και ποιους. 

Γενοιτο  δε  παντας  ημας,  τη  μεσιτεια  των  θεοτευκτων  υμων 
προσευχων,  εν  τω  ναω  του  Θεου,  τη  καθολικη  και  αποστολικη 
Εκκλησια, δια παντος φρουρουμενους ψυχη τε και σωματι, ταυτην την 
ειλικρινη  και  ορθοδοξον  του  μεγαλου  Θεου  και  Σωτηρος  ημων, 
πρεσβευειν ομολογιαν εμπροσθεν αυτου και πασης της κτισεως, και 
αντι παντων, και προ (212) παντων αυτω προσκομισαι κατα την αυτου 
πανενδοξον επιφανειαν, και προς αυτου της ισης καταξιωθηναι και 
μετασχειν  των  τοις  ανεπαισχυντως  εμπροσθεν  ανθρωπων 
ομολογουσιν αυτον, επηγγελμενων αιωνιων τε και μακαριων δωρων, 
και  πειρα  κατ’  ευχας  απολαυσαι,  ων  νυν  πιστει  καταξιωθεντες 
γεγευμεθα,  ευχαις  και  πρεσβειαις  της  πανενδοξου  και  παναγιας 
αχραντου δεσποινης  ημων Θεοτοκου και  Αειπαρθενου Μαριας,  και 
παντων των αγιων. Αμην.

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄.  Το  μεν  αορατον  του  βλεπομενου  αποφασις  εστι. 

Καταφασκομενον  δε  ου  προς  την  ορασιν,  αλλα  το  ορατον 
καταφασκεται·  οπερ  εστι  σχεσις  του  μη  αορατου,  ητοι  προς  ο  την 
σχεσιν εχει το μη αορατον. Της δε ορασεως ου το μη αορατον, αλλα η 
τυφλωσις σχεσις, προς ην καταφασκεται.

β΄.  Προς  τους  λεγοντας,  μη  ειναι  φυσιν  ανυποστατον· 
αντιστρεπτεον,  το,  μηδε  υποστασιν  ανουσιον.  Ειτα  επακτεον,  οτι 
ωσπερ  το  μη  ανουσιον  την  υποστασιν  λεγειν,  ουκ  ουσιαν  ταυτην 
παριστησιν υπαρχειν. Ουτω γαρ διαιρειν και συγχειν εστι, το μεν της 
θεολογιας, το δε της οικονομιας μυστηριον. Ουτως ουδε το λεγειν την 
φυσιν μη ανυποστατον, την υποστασιν εισαγει.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ.
Περι ορων διαστολων. 
Η  των  οντων  πασα  διαστολη,  η  κατ’  εναντιωσιν,  η  κατα  το 

αντικεισθαι, ηγουν διαιρεισθαι, η αναιρεισθαι, γινεται. Οιον αισθητα 
και  νοητα  εναντιωσιν  εχουσιν  ως  ετερουσια,  ουκ  αντικειται  δε 
αλληλοις.  Ου  γαρ  αναιρετικα  αλληλων  εισιν  ταυτα,  και  δια  τουτο 
δεχονται την κατ’ εναντιωσιν διαστολην προς εαυτα, ηγουν διαιρεσιν· 



ζωη δε και θανατος εχουσι διαστολην, αλλ’ ου κατ’ εναντιωσιν, αλλα 
την αντικειμενην, ηγουν αναιρετικην. Η γαρ θατερου θεσις θατερου 
γινεται  αφαιρεσις·  και  η  του  ενος  υπαρξις  του  αλλου  ανυπαρξια 
καθεστηκεν.  Ει τι  ουν προηγουμενως αντικειται αλλω, εφεπομενως 
παντως  και  ηναντιωται·  ει  τι  δε  προηγουμενως  αλλω  ηναντιωται, 
εφεπομενως  ουδολως  αντικειται.  Και  σαφεστερον  ειπειν,  αι  μεν 
ουσιαι  δια  τας  ενουσας  αυταις  διαφορας,  την  προς  αλληλας  κατ’ 
εναντιωσιν διαστολην επιδεχονται,  ως ψυχη και  σωμα,  και  τα κατ’ 
ουσιαν διαφεροντα παντα· τα δε περι την ουσιαν, ηγουν ποιοτητες, 
την κατα το αντικεισθαι εχουσι διαστολην, ως ζωη και θανατος, και ει 
τι τοιουτον. Αναιρετικα γαρ αλληλων ταυτα προδηλως εισιν.

 (213) ΣΧΟΛΙΟΝ. 
Εναντιωσιν,  την διαιρεσιν νοει·  το  δ’  αντικεισθαι,  την αναιρεσιν 

φρονει. Η μεν γαρ αυτων εστιν εν ταις ουσιαις, το δ’ εμπεφυκε τοις 
περι την ουσιαν· και των μεν, αμφω συντρεχει θαυμασιως, αναιρεσις 
τε και διαιρεσις παλιν. Η δ’ αυ διαιρειν, ουκ αναιρειν ισχυει. 

Οροι ενωσεων. 
Η κατ’ ουσιαν ενωσις, επι των υποστασεων, τουτεστι των ατομων.
Η  καθ’  υποστασιν  ενωσις,  επι  των  ουσιων,  τουτεστι  ψυχης  και 

σωματος.
Η κατα σχεσιν ενωσις, επι των γνωμων, εις εν θελημα. 
Η κατα παραθεσιν ενωσις, επι των σανιδων.
Η κατα αρμονιαν ενωσις, επι των λιθων. 
Η κατα κρασιν ενωσις, επι των υγρων οινου και υδατος και των 

τοιουτων. 
Η κατα φυρσιν ενωσις, επι των ξηρων και των υγρων, αλευρου και 

υδατος
Η κατα συγχυσιν ενωσις, επι των τηκτων, κηρου και πισσης, και 

των τοιουτων.
Η κατα σωρειαν ενωσις, επι των ξηρων, σιτου και κριθης, και των 

τοιουτων. 
Η κατα συναλοιφην ενωσις, επι των αποσπωμενων, (216) και αυθις 

αποκαθισταμενων· οιον λαμπαδος εκ πυρος προερχομενης, και παλιν 
αποκαθισταμενης. 

Η κατ’ ουσιαν ενωσις, εστιν επι των ετερουποστατων. 
Η καθ’ υποστασιν ενωσις εστιν επι των ετερουσιων. 



TΗΕODORΙ BYZANTΙNΙ, MONOTΗΕLΙTAΕ

TΗΕODORΙ  BYZANTΙNΙ,  MONOTΗΕLΙTAΕ  QUAΕSTΙONΕS CUM 
MAXΙMΙ SOLUTΙONΙBUS.

Πρωτη  απορια  Θεοδωρου  διακονου  Βυζαντιου  ρητορος,  και 
συνοδικαριου Παυλου αρχιεπισκοπου Κωνσταντινουπολεως.
Ει κατ’ αυτον τω θεληματι λογον, και την αγνοιαν κατηγορησαν οι 

Πατερες επι Χριστου,  αναγκη τους μη κατ’  οικειωσιν εν τω Χριστω 
θεωρεισθαι λεγοντας το θελημα, και αγνοειν αυτον λεγειν. Και πως 
Θεος,  ο  τα  μελλοντα  μη  ειδως;  Αλλα  και  ψιλον  αυτον  εισαγειν 
ανθρωπον, κατα την ηδη των Αγνοητων κατακριθεισαν αιρεσιν. Ει δε 
την  εντευθεν  ατοπιαν  υποστελλομενοι,  την  αγνοιαν  κατ’οικειωσιν 
λεγουσιν,  ωσπερ και την εγκαταλειψιν,  και την ανυποταξιαν, κατα 
τον ομοιον τροπον και το θελημα λεγετωσαν. Τω γαρ θεληματι και 
την  αγνοιαν  οι  Πατερες  συνεταξαν,  τον  αυτον  αυτη  φυλαξαντες 
λογον· ως φησιν Αθανασιος μεν εν τη κατ’ Αρειανων αυτου βιβλω, 
Γρηγοριος δε ο Θεολογος, εν τω περι Υιου πρωτω λογω, και αλλοι εν 
αλλοις συγγραμμασι.

Του αυτου δευτερα απορια. 
Ει  πασα  λεξις  και  φωνη  μη  τοις  Πατρασιν  ειρημενη  (217) 

καινοτομια προδηλως καθεστηκεν,  δυοιν  αναγκη θατερον,  η  δειξαι 
των Πατερων ουσαν φωνην, το φυσικα λεγειν επι Χριστω θεληματα· η 
δειξαι μη δυναμενοι, ιστωσαν τω των Πατερων ονοματι την εαυτων 
καινοτομουντες διδασκαλιαν. Ει δε, τας ετερας αυτων φωνας προς τον 
ιδιον νοουντες σκοπον, την τοιαυτην τιθενται ονοματοποιιαν. Ει δε το 
δευτερον μεμπτον, αρα και το πρωτον.

SANCTΙ MAXΙMΙ SOLUTΙONΕS
Μαξιμου  μοναχου  προς  Μαρινον  πρεσβυτερον  Επιλυσις  των 
προτεταγμενων αποριων υπο Θεοδωρου διακονου και ρητορος, 
λυσις α΄. Σελ. 217

Αι παρα του ρητορος πευσεις,  αγιωτατε και θεοτιμητε πατερ, ου 
μαλλον το ευλογον εχουσι της αποριας, η το παραλογον ενδεικνυνται 
της αποριας· εκ τε του ψευδους αυτου, και της επ’ ανατροπη της θειας 



του  Μονογενους  σαρκωσεως  εριδος.  Ου  γαρ  ατα  τον  αυτον  τω 
θεληματι λογον, ως φησι, και την αγνοιαν επι Χριστου κατηγορησαν 
οι Πατερες. Τις γαρ ο τουτο δειξαι δυναμενος, ει και ουτοι τα μηδαμως 
οντα,  καθως  εθος  αυτοις,  ουκ  αναπλαττονται  μονο,  αλλα  και 
τολμηρως  καθ’  εαυτων  προκομιζουσιν;  Η  ουτω  δ’  αν  αγνοιας  και 
θεληματος ο αυτος εσται λογος, εις ταυτον αγων αλληλοις τα παντη 
κυριως ασυμβατα· ειπερ η μεν, την του οντος αναιρεσιν· το δε, την του 
οντος  θεσιν  παριστησιν,  ο  δη  προδηλως  αμηχανον,  ως  ουδε  το 
παραπαν αλληλαις εξις υπαρχει και στερησις. Ουδε γαρ επειδη την 
απο  των  Αρειανων  προτεινομενην,  και  ταυτην  ο  θειος  και  μεγας 
Γρηγοριος  καταριθμει·  φημι  δη  την  αγνοιαν,  ηδη  ταυτον  ουσαν 
απεφηνεν,  τω θεληματι.  Του θεληματος γαρ ρητως,  ουδε κατα τον 
τοπον  παντελως  εμνημονευσεν,  εν  ω  ταυτα  διεξεισι,  "Συ  δε  μοι, 
λεγων, καταριθμει προς ταυτα τα της αγνωμοσυνης ρηματα το, Θεος 
μου, και Θεος υμων· και το, μειζων, το, εκτισεν, το, ηγιασε," και τα 
εξης. Ει δε οτι συμπαρελαβε μονο, εις ταυτον αγειν την αγνοιαν τω 
θεληματι τυχον επιχειρουσιν εσται δηπου παντως, και το, Θεος μου, 
και Θεος υμων· και το, μειζων, παρα του Πατρος ειρημενον, και το 
κτιζειν και αγιαζειν ταυτον τη αγνοια κατ’ αυτους δια την συνταξιν, 
επειδη  και  ταυτα  τη  αγνοια  συντεταχεν.  Ει  δε  τουτο  διανοιας 
καθεστηκε  παρατροπη,  κακεινο  μειζονως  εκτροπη των ταυτα (220) 
λογιζομενων, μη τι γε λεγειν η γραφειν επιχειρουντων. 

Αλλως τε δε, ει αγνοιας και θεληματος ο αυτος καθεστηκε λογος, η 
τα  φυσει  θελοντα  παντως,  και  αγνοουσιν,  η  τα  φυσει  αγνοουντα, 
παντως και θελουσιν· ουκουν και Θεος κατα φυσιν θελων, αγνοιας 
περιπεσειται  παθει,  και  αψυχα  παντα  κατα  φυσιν  αγνοουντα, 
θεληματι  κινηθησεται  φυσικω.  Ει  δε τουτο,  και  Χριστος αυτος ο  εκ 
θεοτητος υφεστως και ανθρωποτητος, κατ’ οικειωσιν, ως φασιν αυτοι, 
την τε αγνοιαν και το θελημα εχων, εξει που παντως φυσει κατα του 
θειου θεληματος και την αγνοιαν. Και σιωπω λεγειν, ως ει και δια την 
οικειωσιν  εσφαλμενως·  αλλ’  ομως  ουπερ  κατηγωνισαντο 
συνηγορουντες εδειχθησαν, και αυτοι δυο συνιστωντες θεληματα, το 
τε  κατα  φυσιν  λεγω,  και  το  κατ’  οικειωσιν·  απερ  δυο  προδηλως 
τυγχανουσι,  συν ταις ισαριθμοις αγνοιαις,  ο και παραλογον, διττην 
επι Χριστου δοξαζειν την αγνοιαν, του μηδε μιαν εχοντος, πασαν δε 
παντως εξαφανιζοντος, ειπερ εστι Θεου σοφια και δυναμις.



Οικειωσιν δε, ποιαν αρα φασι; Την ουσιωδη, καθ’ ην τα προσοντα 
φυσικως εκαστον εχοντα οικειουται  δια την φυσιν·  η  την σχετικην, 
καθ’ ην τα αλληλων φυσικως στεργομεν τε και οικειουμεθα, μηδεν 
τουτων  αυτοι  πασχοντες  η  ενεργουντες;  Αλλ’  ει  μεν  την  πρωτην, 
εκεινοι μαλλον ψιλον απεφηναν ανθρωπον, τον σαρκωθεντα Θεον, 
ως  τουτον  αγνοουντα  φυσικως  δογματιζοντες.  Ει  δε  την  δευτεραν, 
ουδε ανθρωπον ολως, αλλ’ ασαρκον μονον Θεον, ως εν ψιλη σχεσει τα 
της σαρκος, και ουχ ως ανθρωπου τα φυσικα φυσικως οικειουμενον 
μετα του ειναι και μενειν Θεον. Επει δηπερ εν ω την αγνοιαν τιθησι, 
και  τα  φυσικα  παντα του  σαρκωθεντος  Θεου καταριθμει  σαφως ο 
διδασκαλος·  οιον  το  υπνουν,  το  πεινειν,  το  διψειν,  το  κοπιαν,  το 
δακρυειν, το αγωνιαν, το υποδυεσθαι, τον σταυρον, τον θανατον· μεθ’ 
ων  και  την  εγερσιν,  και  την  αναληψιν,  οις  και  σεσωκεν,  εκουσιως 
ταυτα κατα φυσιν δεξαμενος υπερ ημων και  παθων.  Ει  ουν ταυτα 
κατα  την  εν  σχεσει  ψιλην  οικειωσιν  επι  Χριστου  γεγενησθαι 
δοξαζουσι, και ου φυσικα ως ανθρωπου του σαρκωθεντος ειναι Λογου 
πρεσβευουσι,  τι  λοιπον  Απολιναριω  και  Μανεντι  καταλειψωσι; 
Σεβηρον γαρ υπερηραν τη ασεβεια, μαλλον υπεραυδησαντες, ως ου 
τοσουτον κατεξανασταντα (221) της αληθειας, αλλα τη των φυσικων 
ιδιωματων  ρησει  προσκεχρημενον,  ει  και  την  φυσιν  αθετει  της 
σαρκος, προς μιαν τας διαφορους φυσεις εκθλιβων. Ταυτα γαρ εψεται 
τοις  τα  αμικτα  μισγουσι,  και  τον  Πατρικον  διωθουμενοις  και 
παρακλεπτουσι νουν, οστις ευκρινως απαντα τιθεται κατα ταξιν την 
πρεπουσαν. Οθεν ο πανευφημος και θεοφορος διδασκαλος εν τω περι 
Υιου δευτερω λογω, ταδε διεξεισι περι αγνοιας, ωσπερ κανονι τινι και 
τυπω διοριζομενος, καν αυτα το πρωτον ημιν ανερμηνευτως εις μεσον 
προηγαγον,  τον  ακροατην  υφαρπαζοντες·  "  Η  πασιν  ευδηλον,  οτι 
γινωσκει μεν ανερμηνευτως ως Θεος, αγνοειν δε φησιν ως ανθρωπος, 
αν τις το φανομενον χωριση του νοουμενου. "  Τιθεται ουν την μεν 
αγνοιαν, τη κατ’ επινοιαν διαστολη των ουσιων μονον εκδεχεσθαι· τα 
δε  φυσικα  θεληματα,  και  παν  τι  αλλο  φυσικον  διχα  μονης  της 
αμαρτιας,  τη  καθ’  υποστασιν  ενωσει  των  φυσεων  αυτου  του 
σαρκωθεντος Λογου γνωριζειν, εις την των εξ ων, και εν οις, και απερ 
υπαρχει κυριωτατην βεβαιωσιν. Ει τοινυν την μεν αγνοιαν εν τη κατ’ 
επινοιαν διαστολη θεωρουμεν, ουδ’ αυτου κυριως εστιν, ο μητε ημων 
κατα φυσιν ως συστατικον, ει και ημων ειναι λεγεται δια την αρχαιαν 
παραβασιν,  οιον  η  αγνοια,  η  εγκαταλειψις,  η  παρακοη,  το 



ανυποτακτον. Τις γαρ ημων εν τουτοις φυσεως λογος, η της ουσιας 
συστατικος;  Διοπερ  ουδε  Χριστου ταυτα κατηγορουμεν,  ως Χριστου 
παντελως,  ουδε  ει  τι  αλλο,  καθως  εφην,  των  εν  τη  κατ’  επινοιαν 
διαστολη γνωριζομενων· και μαλα εικοτως. Ει γαρ ουκ εν διαστολη 
τον  σεσαρκωμενον  γινωσκομεν  Λογον,  ουδε  κατ’  επινοιαν  ψιλην 
φανταζομεθα, αλλ’ εν ακρα τη καθ’ υποστασιν ενωσει των φυσεων 
οντα  πιστευομεν·  δηλον  ως  ουδε  τι  των εν  διαιρεσει  κατ’  επινοιαν 
λαμβανομενων, αυτου το παραπαν εστιν· αλλ’ εκεινα κυριως αυτου 
και μονα πρεσβευομεν, τα οσαπερ φυσικα τυγχανει μετα της φυσεως, 
και λωβης οντα της καθ’ αμαρτιαν εκτος, ενοτητι προσωπου, και της 
κατ’  αυτον  μιας  υποστασεως,  πραγματικως  σωζομενα  τε  και 
ομολογουμενα τοις ευσεβεσιν. 

Ουκουν ει  μεν ου φυσικον το θελημα,  και  της  ημετερας  ουσιας 
συστατικον,  παραστησωσιν.  Ει  δε  φυσικον·  θελητικος  γαρ  φυσει  ο 
ανθρωπος, η και αυτο μετα των αλλων του σαρκωθεντος Λογου κατ’ 
ουσιαν ως ανθρωπου γεγενημενου, και θελητικου κατ’ αμφω τας εξ 
ων συνεστηκε φυσεις υπαρχοντος, και εστι και γνωριζεται, η και τα 
αλλα φυσικα μετ’ αυτου, φημι δη του κατα φυσιν θεληματος, εν τη 
κατ’  επινοιαν  διαιρεσει,  ψιλως,  αλλ’  ου  κυριως  και  πραγματικως 
γνωρισθησονται, και εσται κατ’ αυτους, η της ολης οικονομιας θεωρια 
και μυησις· μαλλον δε αυτη κυριως η σαρκωσις, κατα διαιρεσιν αυτοις 
λαμβανομενη  και  φαντασιαν,  μηδενος  φυσικου  (224)  τουτοις  εν 
Χριστω  καθ’  ενωσιν  ομολογουμενου,  μη  δ’  αυτης  το  παραπαν  της 
φυσεως.  Ου  γαρ  τι  φυσικον  ουκ  εστιν,  ουτε  φυσις  εσται  ποτε  αν. 
Ωσπερ ενθα κυριως η φυσις, τα κατ’ αυτην απαραλειπτως διχα μονης 
της αμαρτιας. Διοπερ ουδε μια τουτοις κατα της αληθειας προφασις 
εσται. Περηρηται γαρ πασα, και δια παντων επινοια, προς το ταυτην, 
ει  γε  βουλοιντο,  περιχαρως  ασμενισαι,  και  ημιν  ειλικρινως 
συνομολογειν· αλλα μη τοις ως εξ αραχνης της κατ’ αυτους αδρανους 
διανοιας επερειδεσθαι λογοις, τους εις αυτον ορθοδοξως πιστευοντας, 
οτι εξ ων εστιν ο Χριστος, εν αυτοις εστιν ο Χριστος· και εν οις εστιν ο 
Χριστος,  ταυτα  εστιν  ο  Χριστος·  Εστιν  ουν  Θεος  και  ανθρωπος  εν 
ταυτω ο Χριστος· εστι δε και εν θεοτητι και εν ανθρωποτητι· ηνωτο δε 
και εκ θεοτητος και εξ ανθρωποτητος.

Του αυτου αγιου Μαξιμου επιλυσις του δευτερου ατοπου. 
Περι του δειξαι φυσικα λεγειν τα θεληματα τους Πατερας,  τοτε 

δειξομεν, οτ’ αν επαιειν δυνηθωσιν η βουληθωσιν, ειπειν οικειοτερον, 



οι  προς  παντα  τα  θεια  και  πατρικα  την  ακουστικην  της  ψυχης 
αποβυσαντες δυναμιν. Ει γαρ ταυτην ως εκ τινος παθους ανακαθαραι 
βουληθωσι  της  εριδος,  και  τρανως,  η  μαλλον  απροσπαθως,  το  της 
διανοιας  ομμα  κατα  λογον  ερεισαι  τη  της  πατροπαραδοτου 
διδασκαλιας πολυφωτω και  ιερα λαμπηδονι,  συνησουσι  παντως ως 
φυσικα  θεληματα  κατονομαζουσιν·  εκ  τε  του  διαρρηδην  απαντας 
κοινη λεγειν τε και διδασκειν, "Φυσικην τε ορεξιν, και εμφυτον ορεξιν, 
και φυσικως εχουσαν το μη θελειν αποθανειν την σαρκα· καταγνωσις 
φυσεως  εστι  γαρ  τουτο.  Και  πως  αν  φησι  κοινον  αμφοτερων  το 
θελημα;  που  δ’  αν  η  της  φυσεως  διαφοροτης  τω  ενι  θεληματι 
διαφαινοιτο;  Αναγκη  γαρ  πασα  συνδρομον  ειναι  τη  φυσει  την 
βουλησιν,  και  την  φυσιν  μη  βουλομενην  αποθανειν,  αλλα  της 
παρουσης αντεχομενην ζωης.  Και  ωσπερ το πεινειν και  διψειν ουκ 
εγκλημα,  ουδε  το  της  παρουσης  ζωης  εφιεσθαι.  Και  οτι  φυσει  γαρ 
εγκειται  το  φιλτρον  το  περι  τα  παροντα."  Και  το·  "  Εχουσης  της 
σαρκος,  ην  δι’  ημας  ανελαβε  μετα  παντων  των  αυτη  προσοντων 
φυσικως,  και το παραιτεισθαι τον θανατον." Ταυτα Αθανασιου, και 
Βασιλειου, και Γρηγοριου, και Ιωαννου, και Θεοφιλου, και Κυριλλου, 
των αοιδιμων, τα δογματα, και των αλλων εγκριτων Πατερων. Τις η 
υπερ  ταυτα  μειζων  αποδειξις,  ως  φυσικα  θεληματα  διαγορευουσι; 
Ποια  δε  και  παρα  τινων  αντιλογια,  μηδεμιας  εν  τουτοις  τοις 
λεγομενοις ουσης αμφιβολιας, η της οιασουν επικρυψεως; 

Ημεις  μεν  ουν  εντευθεν  ου  λεξεις  καινοτομουμεν,  ως  οι  δι’ 
εναντιας φασιν, αλλα πατρικας ομολογουμεν φωνας· ουδε προς τον 
ιδιον  νοουντες  σκοπον  τας ονοματοποιιας  τιθεμεθα·  τολμηρον  γαρ 
τουτο, (225) και της αιρετικης εργον και μανικης διανοιας εφευρεσις· 
αλλ’  ως  υπ’  αυτων  των  αγιων  ενοηθησαν  και  ελεχθησαν,  ταυτας 
ευσεβως προκομιζομεν. Αυτοι δε τινα και ποθεν εξουσι χωραν, εις το 
μη παντως ουτω νοειν,  αλλ’  ετερως και παρα ταυτα δοξαζειν,  ειγε 
βουλοιντ’  αν  ολως  ευσεβειν,  και  της  πατρικης  μη  παρεκκλινεσθαι 
διδασκαλιας; Ει γαρ υποστατικα, τουτεστι προσωπικα εξουσι παντως 
τα  φυσικα  δυσωπουμενοι,  και  την  προσωπικην  ετεροτητα 
συνεισαξουσιν,  η  τα  παρα  φυσιν,  και  την  εκπτωσιν  των  ουσιων 
δογματιζουσιν,  εις  ανυπαρξιαν  τας  φυσεις,  η  μαλλον  εαυτους, 
συνελασαντες.  Και  γαρ  τι  των  προσωπικων,  και  των  παρα  φυσιν, 
ειπερ τι τοιουτον δωσωμεν ολως ειπειν, ουκ εστιν· οτι μηδε καθολου 
γινωσκεται, μετα την των κατ’ ουσιαν αποφοιτησιν θεληματων. Ειτε 



γαρ θειον και ανθρωπινον, ειτε θεουν και θεουμενον, ειτε κτιστον και 
ακτιστον, ειτε και οπως ποτε καλειν εθελοιεν, φυσικα, και ουκ αλλως 
τα  επι  Χριστου  θεληματα  κατονομαζειν  ευσεβως  εναγομεθα,  την 
φυσικην ετεροτητα των εξ ων συνεστηκε διασημαινειν εθελοντες. Ει 
γαρ αναγκη πασα συνδρομον ειναι τη φυσει την βουλησιν κατα τους 
Πατερας,  και  ουκ  εστιν  κοινον  δηλαδη  αμφοτερων  των  ουσιων  το 
θελημα  λεγειν,  ουτε  η  της  φυσεως  διαφοροτης  τω  ενι  θεληματι 
διαφαινεται,  δηλον  ως  παντως  δυο  φυσικα  αναγκη  τα  θεληματα 
λεγειν· ινα, κατα τους Πατερας, η των ουσιων επι Χριστου διαφοροτης 
ασυγχυτως  και  αδιαιρετως  γνωριζηται.  Τις  ουν  αυτοις  προς  ταυτα 
λογος,  η  τινα  την  ονοματοποιιαν  εαυτοις  αναπλασοιντο,  κατα  τον 
ιδιον τα πατρικα νοουντες σκοπον; Ποια δε αρα τον ευσεβη ελεσθαι 
βουλοιντ’ αν, των φυσικων αποπιπτοντα θεληματων, τα προσωπικα; 
Και τις οισει την εν προσωποις του ενος κατατομην; Αλλα τα παρα 
φυσιν. Και τις ο της κακιας και της ανυπαρξιας ενεγκη βαραθρον, εις 
οπερ εαυτους κατα μικρον συνελαυνουσι; Πλην, εκεινο χαριν εαυτοις, 
οτι τον αριθμον των θεληματων πολεμειν εφεμενοι, περι την τουτων 
φυσιολογιαν  ετραπησαν,  ην  τυχον  και  παραχωρουμεν,  ως  θελοιεν 
ονομαζειν, του κατα ταυτα διαπιπτοντες αριθμου, μεχρις αν εκ της 
ακαταλληλου  κλησεως  μεταμαθοντες  το  ατοπον,  και  εις  οπερ  αν 
αυτοις αγει  τελος απροσφορον,  πεισθειεν καυτοι  φυσικα θεληματα 
κατα τους Πατερας ομολογειν. 

Τις δε και την τουτων περιφοραν μη θαυμασειε; Οπως τε περιοδοις 
τισι  και  διαυλοις  αποκεχρημενοι,  το  μεγα  της  περι  ημας  θειας 
οικονομιας αποσκευαζειν μηχανωνται μυστηριον; Ποτε μεν γαρ κατα 
των φυσικων ενεργειων το θελημα προσκομιζοντες, δι’ ενος, η φασιν, 
εαυτοις συνεισαγοντες την μιαν, κατα των δυο μετηλθον ενεργειαν· 
ποτε  δε  την  αγνοιαν  κατα  των  θεληματων,  ως  ταυτη 
συναποβαινοντος του θεληματος, των εκτος ειναι λογιζομενου. Ποτε 
την παντων των φυσικων τελειαν αποφασιν, δια της οικειωσεως, και 
του  μυστηριου,  καθως  εφην,  την  ολην  ανατροπην·  εν  σχεσι  ψιλη 
τουτων αυτοις απαντων επ’ αυτου λαμβανομενων, και ου φυσικως ως 
ανθρωπου του σαρκωθεντος Θεου καθ’ ενωσιν γνωριζομενων· δεον 
μη της αληθειας εξιστασθαι· συννευειν δε μαλλον αυτη δια παντων 
και  συνηγορειν,  κατα  την  απαραλειπτον  των  του  αυτου  και  ενος 
Χριστου  του  Θεου  ημων  φυσεων,  και  των  προσοντων  ταις  φυσεσι 



πιστωσιν ειλικρινη και βεβαιωτατην ομολογιαν· ω η δοξα συν Πατρι 
και αγιω Πνευματι, εις τους απεραντους αιωνας. Αμην.

ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 
ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

ΤΟΜΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ. Σελ. 228.

Ων  ο  λογος  αρεταις  ωραιζεται,  τουτων  ο  νους  γνωστικαις 
επιλαμπεται  χαρισιν,  εξιστωσαις  ληθης  απασης  αυτον,  ωσπερ 
εκεινον  απατης  εκειναι,  και  προς  μυησιν  αγουσαις  του  κρυφιου 
τοσουτον,  οσον  αυτου  δι’  ημας  εκφανθεντος  προς  μιμησιν 
επαναγουσι.  Τουτο  εν  Πνευματι  αγιω  παρεδειξας,  οις  αυτος 
αμιλλωμενος  εμμελεια  τροπων  ιερων  και  ιερωτερων  πραξεων, 
θεοτιμητε Πατερ, υπερεχεις τοσουτον την ευφημιαν, οσον και ικανος 
προσβαλειν  την  ευτονια,  περας  μεν  δρομου  ποιουμενος  την 
επεκτασιν, και λογου την επι τον Λογον αεικινητον ανοδον, ινα και 
φυσιν  υπερβης,  και  τυπους  απαντας  διαρρηψης,  και  καθαρως  τω 
καθαρωτατω προσομιλησης, κατα την εκ παντων και προς απαντας 
υποστολην εαυτου, και τελειαν εν σχεσει διαβασιν· ητις την αοριστον 
ευροιαν  προξενει  κατα  χαριν  πειγραφουσαν  τε  παν  οριστον  και 
υπερβαινουσαν,  και  εις  τα  Αγια  των αγιων,  ενθα προδρομος  υπερ 
ημων εισηλθε το καθ’ ημας ο υπερ ημας Ιησους απριξ χωρησαι (229) 
παρασκευαζουσαν,  τον  απο  δοξης  εις  δοξαν  πρακτικως  αυτω  δι’ 
αρετης συναναβαινοντα, και τους ουρανους απο γνωσεως εις γνωσιν 
επιστημονικως διερχομενον, και τη κρυφιομυστω και πολυφωνοτατω 
σιγη,  κατα  πασαν  νοερως  ενεργειας  απολειψιν,  αγνωστως 
εντυγχανοντα τω Πατρι των πνευματων, ω δια χαριτος και της περι 
τα  ιερουργα  μακαριας  σπουδης  υπερφυως  αναχθεις,  αναγεις  τους 
κατ’  εμε  κατω  κειμενους,  χειρα  τε  συμπαθως  ορεγων  δια  του 
γραμματος,  και  λογον  δια  της  εν  τουτω  κρυπτομενης  νοησεως, 
πειθων  τε  δια  σπουδης  υπεξιστασθαι  των  εξισταντων  Θεου,  και 
μονην ασχετως την αυτου και προς αυτον ενωτικην εξ ολης καρδιας 
(τιμαν, ασκειν, προτιμαν,) αγαπην, καθ’ ην, ως απλην και ανειδεον, 
πασαν διπλοην, και σχηματος επικαλυψον αυτης τε διανοιας, και του 
φαινομενου διακρουσασθαι παρακελευη, και την μακαριαν οντως, και 
των  μακαριων  εκφαντορικην  αρετην  κατορθουν,  ηνα  ταις  σαις 



ιερωταταις  στηριζομενος  προσευχαις  δυνηθειην  εξανυσαι, 
ευπεριστατον αμαρτιαν απολιπων.

Επει δε μοι και προς εργασιαν αυθις εγειρων το λογισμον και το 
χωρημα  της  ψυχης  πασης  αγνοιας  διακαθαραι  βουλομενος, 
εκελευσας  μοι  διερευνησαι  του  της  αναστασεως  φερωνυμως 
θειοτατου  και  μεγαλου  Καθηγητου  της  αγιας  Θεουπολιτων 
Εκκλησιας,  ταυτον δε φαναι  της οικουμενης απασης,  τον κατα του 
Διαιτητου λογον· μαλλον δε Διαιρετου, κυριως ειπειν, οσω και Θεου 
και ημων τελειως χωριζει δι’ ακρας μεταβολης και συμφυρσεως, τον 
δι’  ημας ανθρωπησαντα Θεον,  και  του Πατρος ομοουσιον γεννημα 
Κυριον ημων Ιησουν Χριστον, πως επ’ αυτου μιαν φησι την ενεργειαν, 
καιτοι φυσικας δογματιζων τας ενεργειας· αυτον γε αυτης ως οικειας 
φωνης προισχομαι σιφον ερμηνευτην και  διδασκαλον,  ουκ αλλο τε 
ταυτην  ειναι  διοριζομενον,  η  την  των  εμφυτων  ενεργειων 
αδιασπαστον ενωσιν, και το εξ αυτων αποτελεσμα, το εργον φημι και 
την πραξιν, ως ενδεικτικην τουτων υπαρχουσαν και δηλωτικην, ει τις 
κατα την ενεργειαν κεκοινωνηκε κλησεως, α τε δη μερικον τι κυριως 
ουσα και  καθολικον.  Καθ’  οσον γαρ εκ της κατα ιδιοτητα φυσικην 
ουσιωδους  ενεργειας  προαγεται  μερικου  ταξιν  επεχει,  ωσπερ  ουν 
παλιν κακεινη προαγουσα καθολικου. Πεφυκε γαρ τα μεν ιδικα της 
κλησεως κοινωνειν των γενικων, τα δε καθολου της (232) υπαρξεως 
κατηγορεισθαι των μερικων, ου μην τε της κλησεως κοινωνειν, ινα δια 
ταυτης  εξιδιαζηται  πως  και  εις  μερικου  ταξιν  λογιζηται.  Το  γουν 
αποτελεσμα, καθως εφην, αυτων δυο των εμφυτων ενεργειων, ηγουν 
την πραξιν, ως αμφοτερας καθ’ ενωσιν αυτων συλλαβουσαν, εκ του 
κατ’  αυτας  προσαγορευσας  ονοματος  ο  διδασκαλος,  μιαν  ειπεν 
ενεργειαν,  δια  το  μηδεν  θειον  η  ανθρωπινον  κεχωρισμενως 
επιτελεισθαι, αλλ’ εξ ενος και του αυτου συμφυως αμα και ηνωμενως 
προαγεσθαι, κατα την εν τουτοις ενιαιαν περιχωρησιν· ου μην γε δια 
τουτο ειπε μιαν αυτου κατ’ ιδιοτητα φυσικην την ουσιωδη ενεργειαν· 
ωσπερ ουδ’ ουσιαν μιαν και φυσιν δι’ αυτο γε το του ενος προσωπου 
μοναδικον, ουδετερας των εξ ων συνετεθη μετεχουσαν. Σωζεται γαρ 
καν τη ενωσει των φυσεων η κατ’ ουσιαν διαφορα, συναποσωζουσα 
κυριως αυτη και την των ουσιωδως προσοντων ταις φυσεσι.

Και τουτο διαγορευων εν αυτω τω του κατα Διαιτητου πονηθεντι 
λογω, μετα το λιαν επιστημονως προδιαστειλασθαι περι τε ιδιοτητος 
φυσικης της προς ενεργειαν επιτηδειως εχουσης, και αυτης ενεργειας 



της  εις  εργον  και  πραξιν  εκ  της  επιτηδειοτητος  προ»ουσης,  ουτως 
διεξεισι·  "Διο  μιαν  μεν  την  ενεργειαν  επι  Χριστου,"  και  την  αιτιαν 
επαγει, δια το μηδεν θειον η ανθρωπινον κεχωρισμενως επιτελεισθαι, 
"και ημεις φαμεν." Ως δε τον της ενωσεως λογον ταυτη παρεδειξε, τον 
της  ουσιωδους  διαφορας  επαγων,  φησιν,  "Ου  μιαν  δε  αυτου  την 
ιδιοτητα,  μη  γενοιτο·  ου  γαρ  η  αυτη  θεοτητος  ιδιοτης  και 
ανθρωποτητος·"  η  προς  ενεργειαν  δηλαδη  φυσικην  επιτηδειως 
εχουσα, κατ’ αυτον. Και παρακατιων αυθις,  "Και αλλως δε το αυτο 
καθολου φαναι,  μιαν μεν των συνελθουσων την εκ των οποιων δη 
φυσεων ενεργειαν ειναι, τη κοινωνια δηλονοτι της ενωσεως και του 
συμπερασματος  αυτου,  πασα  ναγκη·  μιαν  δε  αυτων  την  ιδιοτητα 
λεγειν  συγχυσεως  ανευ,  ταχα  δε  και  εφ’  ων  τη  συγχυσει  χωρα 
παντελως ανεπινοητος." Φανεστατα γουν δια των οικειων την εαυτου 
εννοιαν  εσαφηνισεν  ο  Πατηρ,  ουκ  ουσιωδη  μιαν  την  επι  Χριστου 
φησας ενεργειαν, ινα μη συγχυσις αυτου τοις μερεσιν επαγηται και 
φυρμος·  ουχ  υποστατικην  το  συνολον,  ινα  μη  των  ακρων  αυτω 
χωρισμος γενηται και διαστασις· Πατρος αναρχου φημι και αχραντου 
μητρος·  Υποστασει  γαρ,  και  τοις  υποστατικοις  εκεινων  σαφως 
διακρινεται.  Αλλα τι  φησιν;  Μια τη κοινωνια της ενωσεως και  του 
συμπερασματος, οπερ εργον και πραξιν ενωτερω διωρισε, μητε τοις 
φυρειν  εθελουσι,  μητε  μην  τοις  χωριζειν  παρεισδυσιν  την  οιανουν 
δεδωκως·  αλλα  τους  μεν  απελασας,  τω  γνωριζειν,  τι  μεν 
προηγουμενως και κατα φυσιν ιδιον της κατ’ αυτον ανθρωποτητος· τι 
δε της υπερουσιου θεοτητος· τους δε προπωσαμενος, τω μηδεμιαν επι 
του αυτου και ενος διισταν η χωριζειν ενεργειαν. Το γαρ ονομα της 
ενεργειας  κοινως  επι  τε  απλης  (233)  ομοιως  και  της  εν  σχεσει 
θεωρουμενης κινησεως, η αυτου του αποτελεσματος λαμβανομενον, 
φυρμον  ουκ  επαγει  τοις  πραγμασιν,  εως  αν  ευκρινης  η  των 
νοουμενων  διασαφησις  γενηται,  καθ’  ην  τα  τε  θατερα  φυσεων 
ουσιωδως προσδεδραμηκυιων αδιαιρετως φυλαττομεν, και τα θατερας 
ιδια  της  θατερας  ασυγχυτως  γνωριζομεν  δια  την  ενωσιν,  και 
αμφοτερων  του  εξ  αυτων  ολου  δια  την  υπαρξιν,  ουτε  κατα  τουτο 
συμφυροντες,  ουτε  μην  κατ’  εκεινας  χωριζοντες,  αλλ’  ουσιων  μεν 
ορους  κρατουντες  την  διαφοραν,  λογοις  δε  μιας  και  της  αυτης 
υποστασεως  την  ενωσιν  διασφιγγοντες.  Ουτω  γουν,  και  δια  ταυτα 
ουτος, και πας αλλος ει τις εγκριτος και θειος Πατηρ, ως ηδη φαινομαι 
γεγραφως, μιαν επι Χριστου την ενεργειαν και δυο, το μεν την ενωσιν 



αποσκοπων την κατα φυσιν ενεργειων, ωσπερ ουν και των φυσεων· 
το δε, την ουσιωδη τουτων διαφοραν. Και ωδε μεν ταυτα. 

Περι δε της εις την χρησιν ερμηνειας του θεολογου και μεγαλου 
της  Εκκλησιας  (αληθειας)  κηρυκος  Γρηγοριου,  την  "Παρα  του 
ανθρωπου τυπουσθαι τον λογον φασκουσαν ου του κατα τον Σωτηρα 
νοουμενου.  Το  γαρ  εκεινου  θελειν,  ουδε  υπεναντιον  Θεω  θεωθεν 
ολον," λιαν μεν ευσεβους ηρτημενης οριζομαι διανοιας, υπερ ης και εξ 
ης εσπουδασθη τω φιλοπονω, μικρον δε περι το της λεξεως ακριβες 
ενδεους, ω και μαλλον επιδρομας, η καταδρομας ειπειν αληθεστερον, 
οι  παντα  ευκολοι  και  παχεις  μηχανωνται  ποιειν,  και  ουδεν  ουτως 
αυτοις περισπουδαστον, ως το και τα λιαν παντοθεν ησφαλισμενα, 
και  μηδεμιαν  αυτοις  υπανοιγοντα  χωραν  κατα  του  λογου, 
διερευνασθαι  και  μωμοσκοπειν,  μητοιγε  ψιλης  ποθεν  δραξαμενοι 
φωνης, και ταυτης εξ απλαστου προαγομενης και καθαρας διανοιας, 
επι  το  μεν  επικυρουν  και  συνισταν  της  εξ  ημων  προληφθεισης 
εψυχωμενης σαρκος,  (ηγουν του κατα τον Σωτηρα ανθρωπινου)  το 
ουσιωδες  θελημα και  φυσικον,  εκ  τουδε  του θεοληπτου Πατρος  το 
λεγειν· "Το γαρ εκεινου θελειν σοφον και περιεσκεμμενον," εξ ου της 
προς  το  φυσει  Θειον  αυτου  και  Πατρικον  η  ουσιωδης  δεικνυται 
διαφορα,  μηδαμως  επιφυηναι  συγχυσιν  παραχωρουσα  τω  κατα 
Χριστον μυστηριω.  Το δε γε παροξυτονως ως εξ αντιγραφων τινων 
εκφωνειν το θεωθεν ολον, και μη μαλλον οξυτονως, δεοι του μη το εν 
εισαχθηναι θελημα προς των εναντιων, λαβην διδωσι καθ’ ημων, ως 
σχετικην και υποστατικην υποφαινοντων, και οιον χαριτι και αξια την 
ενωσιν, τω και τους αγιου εκ Θεου (236) προηγουμενως κινεισθαι τε 
και  ενεργεισθαι,  δια  την  ολικην  αυτων  προς  τε  Θεον  και  τα  θεια 
συννευσιν και διαθεσιν. Η γαρ οξυτονος του θεωθεν φρασις, ουτε εις 
ταυτον ουσιωδους και φυσικου θεληματος αγει το, ως ανθρωπου κατα 
τον  Σωτηρα  θελειν,  (τις  γαρ  ο  δειξαι  δυναμενος;)  και  την  ακραν 
ενωσιν  τε  και  συμφυιαν  παριστησι.  Των  γαρ  προς  τι  τυγχανον  το 
θεωθεν, ωσπερ ουν και το πυρωθεν και φωτισθεν, και οσα τοιαυτα, 
συνεισαγει παντως εαυτω και το προς ο την αναφοραν, οπερ εστι το 
θεουν, το πυρουν και το φωτιζον, της σχεσεως εχει,  ως μη μαλλον 
εκειθεν  η  ενθεν  τον  τε  λογον  κρατυνεσθαι  της  διαφορας  και  της 
ακρας  ενωσεως.  Ουδε  γαρ  το  μη  υπεναντιον  ειναι  προς  ενωσιν 
αυταρκες· παν γαρ ει τι φυσικον , και αδιαβλητον, ουκ εναντιον μεν, 
ου παντως δε και ηνωμενον Θεω. Το δε θεωθεν παντη τε και παντως 



ηνωμενον,  και  την  ουσιωδη  διαφοραν  ουδαμως  εξιστουν,  οσω  και 
ασυγχυτον υπαρχει κατα την ενωσιν. 

Ει δε τις ερει· Και ει μηδεν φυσικον υπεναντιον, πως περι του καθ’ 
ημας  εμφυτου  θεληματος,  ειπερ  αυτου,  και  ουκ  αλλου  τυχον, 
εμνημονευσεν ο Πατηρ, και ου παντως ειρηκεν επομενου Θεω, αλλ’ 
"Αντιπιπτοντος ως τα πολλα και αντιπαλαιοντος;" Η γαρ ου φυσικον 
ως αντιπαλον, η ουκ αντιπαλον ως ον φυσικον. Και αλλο λοιπον ως 
εν ποιοτητι φυσικη προς το θελειν του κατα τον Σωτηρα ανθρωπινου 
καθεστηκεν· ειπερ τουτο μεν, ουδαμως· εκεινο δε, υπεναντιον. Φαμεν, 
οτιπερ καθο μεν φυσικον, ουχ υπεναντιον· καθο δε μη φυσικως προς 
ημων κινειται, σαφως υπεναντιον, και ως τα πολλα αντιπιπτον, ω και 
το  αμαρτανειν  εφεπεται.  Τω  γαρ  κατα  παραχρησιν  της  κινησεως 
τροπω, αλλ’ ου τω κατα φυσιν της δυναμεως λογω, το παρα λογον και 
νομον υφισταται·  επει  προσφυως τυπουμενον τε και κινουμενον,  ει 
και το ηνωμενον προς Θεον ουκ εχει, αλλα γε το συμβαινον και μη 
αντιπιπτον. Ως γαρ ουδεις εν τη φυσει λογος του υπερ φυσειν, ουτως 
ουδε του παρα φυσιν και  στασιαζοντος.  Ενθεν ουδε ως ουχ επεται 
παντη τε και παντως απεφηνατο ο διδασκαλος, αλλ’ εκολασε φησας· " 
Ως ου παντως, και ως τα πολλα," ω προσυπακουεται το, εστιν οτε και 
ολιγακις, δια το προς αρετην των πολλων δυσαναγωγον. Το γαρ του 
κατα  τον  Σωτηρα  ανθρωπινου  θελειν,  ει  και  φυσικον  ην,  αλλ’  ου 
ψιλον ην καθ’ ημας, ωσπερ ουδ’ αυτο το ανθρωπινον, ως υπερ ημας, 
τη ενωσει κατακρον θεωθεν, ω και το αναμαρτητον κυριως επηρτηται. 
Το δε ημετερον προδηλως ψιλον, και ουδαμως αναμαρτητον, δια την 
τηδε  κακεισε  γινομενην  παρεγκλησιν·  ου  φυσιν  μεν 
παραλλαττουσαν,  κινησιν  δε  παρατρεπουσαν,  η  μαλλον  ειπειν 
αληθεστερον,  τον  ταυτης  τροπον  αμειβουσαν.  Και  δηλον,  εκ  του 
πολλα  παραλογως  ποιειν,  και  μηδαμως  εις  αλογον  μεταπιπτειν 
ουσιαν εκ της ενουσης εμφυτου λογικης.

(237))  Ουν  εστι  ουν  αλλο  το  καθ’  ημας,  και  αλλο  το  κατα  τον 
Σωτηρα ανθρωπινον· ουδε το θελειν αλλο, κατα γε τον της φυσεως 
λογον,  ει  και  αλλως  υπερ  ημας·  θε»κως  γαρ,  ο  μεν  υπεστη,  το  δε 
ετυπωθη, δια της προς το θειον ακρας ενωσεως. Το προσαρμοζειν δε 
παλιν μαλιτα προσφυως των εν ημιν διαβεβλημενων εκαστον, οιον 
την  εναντιωσιν,  η  την  αντιταξιν,  και  οσα  τουδε  του  καταλογου 
τυγχανει,  καν  επινοια  τας  φυσεις  αχωριστως  χωριζοντες  τη  εξης 
φυσει προσερχονται, συμπαραλαμβανειν, ου μη θεμις εν τουτοις εστι 



την κατα Χριστον ανθρωποτητα. Ει γαρ ουτε εν ημιν προσφυως, αλλα 
παρα φυσιν θεωρειται και λογον, πως εν εκεινη καν δι’  επινοιας η 
προσεπινοιας,  ιν’  ουτως  ειπω,  προσαπτειν  εστιν;  αλλ’  οικειωσει 
μονον, δι’ οικτον ως κεφαλη του παντος σωματος, καθαπερ και ιατρω 
τα  παθη  του  καμνοντος,  εως  αν  τουτων  ημας  ο  δι’  ημας 
ενανθρωπησας ελευθερωση Θεος. Πλην τελειως ημων δαπανων και 
εξαφανιζων τη δυναμει  της κατ’  αυτον σωματωσεως.  Διττος γαρ ο 
περι παθων λογος· ο μεν της επιτιμιας· ο δε της ατιμιας· και ο μεν 
φυσιν  την  ημετεραν  χαρακτηριζων,  ο  δε  δι’  ολου  παραχαραττων. 
Εκεινο μεν ουν ως ανθρωπος δι’ ημας θελων ουσιωδως κατεδεξατο, 
ομου τε την φυσιν πιστουμενος, και το καθ’ ημων λυων κατακριμα· 
τουτον δε παλιν, ως φιλανθρωπος, οικονομικως ωκειωσατο, εν ημιν τε 
και τω ημετερω ανυποτακτω γνωριζομενον τροπω, ιν’ ως κηρον πυρ, 
η  ως  ατμιδα  γης  ηλιος,  παμπαν  ημων  εξαναλωσας,  των  οικειων 
ποιησηται την μεταδοσιν, και απαθεις μεν εντευθεν,  αφθαρτους δε 
κατα την υποσχεσιν ημας παρασκευαση. Δει τοινυν τον τε ζηλον ομου 
και τον πονον του τα τοιαυτα σπουδαζοντος υπερ ευσεβειας μαλιστα 
κατα το εικος αποδεξασθαι,  προτρεπειν  δε προς ακριβεστεραν των 
πατρικων λογων εμμελειαν,  δια  τους επηρεαστας των καλων,  ουδ’ 
αυτο συγχωρουντας εκ περιττης ανοιας, ο μη δε βουλομενοις αυτοις 
ελειν δυνατον.

Τον δε γε της Ρωμαιων παπαν Ονωριον, ου καταγορευειν οιμαι της 
των εμφυτων θεληματων επι Χριστου δυαδος, εν τη γραφειση προς 
Σεργιον επιστολη δια το εν θελημα φαναι, συναγορευειν δε μαλλον, 
και ταυτην ως εικος συνισταν, ουκ επ’ αθετησει τουτο γε λεγοντα του 
ανθρωπινου  και  φυσικου  του  Σωτηρος  θεληματος,  αλλ’  επι  του 
μηδαμως της ασπορου συλληψεως αυτου και της αφθορου γεννησεως 
προκαθηγεισθαι  θελημα  σαρκος,  η  λογισμον  εμπαθη.  Μονη  γαρ 
θελησις  θεια και  Πατρικη,  δι’  Υιου μονογενους αυτουργουντος την 
οικειαν σαρκωσιν, και Πνευματος αγιου συνδρομη, ταυτην ειργασατο. 
Και οτι γε ταυτης εχεται της εννοιας, δηλον εντευθεν. Ειπων γαρ, οτι 
δια την αφραστον (240) ενωσιν της ανθρωπινης και θειας φυσεως, και 
Θεος λεγεται παθειν, και ανθρωποτης εκ του ουρανου κατελθειν μετα 
της ανθρωποτητος εκ του ουρανου κατελθειν μετα της θεοτητος· και 
ταυτη δειξαι την των φυσικως προσοντων εκατερα φυσει των του ενος 
Χριστου και Υιου κατ’ απαλλαγην ακραν αντιδοσιν, επαγει λεγων, " 
Οθεν και εν θελημα ομολογουμεν του Κυριου ημων Ιησου Χριστου," 



Πως,  φησιν;  "  Επειδη  προδηλως  εκ  της  θεοτητος  προσεληφθη  η 
ημετερα  φυσις,  ουχ  αμαρτια·"  τουτεστιν,  ουκ  εκ  της  αμαρτιας· 
μονονουχι  συμφθεγγομενος  τω  μεγαλω  Αθανασιω,  γραφοντι  ταδε 
κατ’  Απολιναριου  του  δυσσεβους,  "  Εγεννηθη  εκ  γυναικος,  εκ  της 
πρωτης πλασεως την ανθρωπου μορφην εαυτω αναστησαμενος,  εν 
επιδειξει  σαρκος  διχα  σαρκικων  θεληματων  και  λογισμων 
ανθρωπινων,  εν  εικονι  καινοτητος·  η  γαρ  θελησις  θεοτητος  μονη, 
επειδη και φυσις ολη θεοτητος." Επειδη γαρ της δι’ ημας κατα σαρκα 
του Λογου γεννησεως υπερ ημας, η προοδος γεγονεν· ου γαρ σαρκος 
εμπαθης προηγησατο θελησις η λογισμος, ως εφ’ ημων οραται, δια 
την  εξ  απατης  του  γενους  κατακρατουσαν  ηδονην,  αλλα  θελησις 
θεοτητος  μονη  δι’  Υιου  αυτουργουντος,  ως  εφην,  την  οικειαν 
σωματωσιν  κατ’  ευδοκιαν  Πατρος,  και  συνεργειαν  του  παναγιου 
Πνευματος,  καινοτομουντος  εν  εαυτω  τε  και  δι’  εαυτου  τον 
επεισαχθεντα  τη  φυσει  της  γεννησεως  τροπον,  και  ασπορως  την 
εαυτου ποιουμενου συλληψιν εκ της αγιας Θεοτοκου και Αειπαρθενου 
Μαριας· τουτον δη τον αρρητον αυτου της γεννησεως σκοπησαντες 
λογον, εκεινος μεν, "θελησιν μονην επ’ αυτου θεοτητος" ειπεν, ουτος 
δε, "Θελημα εν του Κυριου Ιησου Χριστου, επειδη προδηλως, φησιν, εκ 
της θεοτητος προσεληφθη η ημετερα φυσις,  και  ουχ αμαρτια·  διχα 
σαρκικων θεληματων και λογισμων ανθρωπινων," ως ο θειος φησιν 
Αθανασιος· ου μεν γε το μη και ως ανθρωπον αυτον μετα του ειναι 
φυσει Θεον ουκ εχει ανθρωπινον θελημα και φυσικον, ωσπερ ουν και 
θειον και πατρικον. 

Το δ’ αυτο καν τοις εξης υπαινιττεται, φασκων, "Χωρις αμαρτιας 
συνεληφθη  εκ  Πνευματος  αγιου,  και  της  αγιας  αχραντου  και 
Αειπαρθενου θεοτοκου Μαριας, και χωρις μολυσμου εξ αυτης κατα 
σαρκα γεγεννηται." Την δε γε θειαν Γραφην επαινετως τε και ψεκτως 
παραγει (241) της σαρκος μνημονευουσαν, ουχ ετεραν μη γενοιτο, τη 
τε  φυσει  και  τη  ουσια  την  του  Κυριου  σαρκα  προς  την  ημετεραν 
υποβαλλων  νοειν,  ος  γε  ταυτην  ηπιστατο  προσληφθειαν  εκ  της 
ημετερας  ουσιας,  ηγουν  των  της  ομοφυους  ημιν  Αειπαρθενου  και 
Θεομητορος παναγιων σπλαγχνων,  αλλ’  ετεραν τη αμαρτησια,  και 
του μηδαμως αντιταττομενον εχειν, καθαπερ ημεις εν τοις μελεσι τον 
εκ παραβασεως νομον τω νομω του πνευματος "Ου γαρ προσεληφθη, 
φησιν, υπο του Σωτηρος η κατεφθαρμενη απο της αμαρτιας σαρξ, η 
αντιστρατευομενη  τω  νομω  του  νοος  αυτου."  Ου  τινος  γαρ  ου 



προκαθηγησατο ο καθ’ αμαρτιαν δια σπορας της γεννησεως νομος, 
τουτου  παντελως  ου  δε  τοις  μελεσιν  ενυπαρχει,  αλλα  νομος 
δικαιοσυνης  προς  υποτυπωσιν  ημιν  εκφαινομενος,  και  τον  εκ 
παραβασεως επεισαχθεντα τη φυσει τελειως εξαφανιζων. Ηλθε γαρ, 
φησιν, ο αναμαρτητος ζητησαι και σωσαι το απολωλος, τουτεστι την 
αμαρτησασαν του ανθρωπινου γενους φυσιν. " Ετερος γαρ νομος εν 
τοις  μελεσιν  αυτου,  η  θελημα  διαφορον  η  εναντιον  ου  γεγονε  τω 
Πατρι." Εντευθεν δεικνυς, ουχ ως ουκ ειχεν ανθρωπινον θελημα και 
φυσικον· ου γαρ λεξας φαινεται τουτο· αλλ’ οτιπερ ως ανθρωπος ουτε 
κατα  σωμα  δια  των  μελων  την  οιανουν  εκεκτητο  παρα  φυσιν 
ενεργειαν, ουτε μην κατα ψυχην θεληματος εναντιαν η παραλογον 
κινησιν,  ωσπερ ημεις,  "επειδη και  υπερ νομον ανθρωπινης  φυσεως 
ετεχθη." 

Τρανωτερον δε  καν τοις  εξης  παριστησιν,  ως ο  λογος ην αυτου 
μονον  το  εμπαθες,  αλλ’  ου  το  φυσικον  επι  του  Σωτηρος 
αποδιορισασθαι θελημα. Και οτιπερ, καν τω φυσικω και ανθρωπινω 
προς  το  Πατρικον  και  θειον  συνεβαινε  μεν,  ουδεμιαν  την  εξ 
αντιπραξεως εχων προς εκεινο διαφοραν, υποτυπωσιν δε διδους ημιν 
εαυτον, το οικειον εκουσιως υπεταττεν· συνιστα δε το Πατρικον, ω αν 
και ημεις εκμιμουμενοι, το εαυτων αθετησαντες, το θειον δια πασης 
σπουδης  εκπληρωσωμεν,  λεγων  ουτως·  Καν  γεγραπται,  "  Οτι  ουκ 
ηλθον ποιησαι το θελημα το εμον, αλλα του πεμψαντος με Πατρος· 
και, Ουχ ο εγω θελω, αλλ’ ει τι συ, Πατερ, ουκ εισι ταυτα διαφορου 
θεληματος,"  τουτεστιν  εναντιου  και  αντιπραττοντος,  "αλλα  της 
προσληφθεισης ανθρωπινης οικονομιας" οικειουμενης συμπαθως τα 
ημετερα. "Ταυτα γαρ δι’ ημας ελεγεν, οις δεδωκεν παραδειγμα ο της 
ευσεβειας  Διδασκαλος,  ινα  τοις  ιχνεσιν  αυτου  επωμεθα·  και  μη  το 
ιδιον εκαστος ημων, αλλα το του Κυριου μαλλον εν πασι προτιμηση 
θελημα." Ουκ αναιρεσιν ουν, ως εφην του φυσικου και ανθρωπινου 
θεληματος,  αλλα  του  εμπαθους  και  παρα  φυσιν  ποιει·  και  διολου 
φαναι,  το  πασης  (244)  αμαρτιας  ελευθερον  το  καθ’  ημας, 
επιμαρτυρεται τον δι’ ημας σαρκωθεντα Θεον.

Και ιν’ επιτομως ειπω, δια του ενος θεληματος, το μονην της αυτου 
κατα σαρκα γεννησεως την θειαν προκαθηγησασθαι θελησιν δηλουν 
αυτον  οιμαι·  δια  δε  του  "μη  υπαρχειν  θεληματος  διαφοραν,"  το 
εναντιον ουκ εχειν η αντιπραττον, αλλα το συμβαινον δι’  ολου και 
ηνωμενον.  Οθεν  ηνικα  μεν  την  ημετεραν  φυσιν  εκ  της  θεοτητος 



προσειληφθαι  λεγη,  θεληματος  ενος  μνημονευει·  ηνικα  δε  το,  Ουκ 
ηλθον ποιησαι το θελημα το εμον, εις μεσον τω λογω προτιθησι, τον 
αριθμον  αφεις,  "  Ουκ  εισι  ταυτα,  φησι,  διαφορου  θεληματος," 
τουτεστιν  εναντιου  και  αντικειμενου,  εξ  ου  το  δυο  κατα  φυσιν 
υπαρχειν  εν  τω  Σωτηρι  θεληματα  προδηλως  συναγεται.  Ει  γαρ 
εναντιον ουκ ειχεν, φυσικον ειχεν ως ανθρωπος. Το γαρ ουκ εναντιον, 
φυσικον παντως,  και  ουδεις  αντερει·  ουδεν γαρ εν  τη φυσει  η τοις 
κατα φυσιν παντελως εναντιον· Δεος ουν πολλα βαινειν επιβαλειν, ο 
μη κυριως εν τοις εαυτου γεγραφε λογοις,  και μηχανασθαι τους δι’ 
εναντιας οικειας δοξης ως ουκ αριστης επικαλυμμα ποιειν τανδρος τα 
γραμματα,  καθ’  ετερον  ταυτα  παρα  τον  εκεινου  σκοπον 
παραξηγουμενους.  Συνηγορουντα  γαρ  εχει  τον  λογον,  πασαν  του 
επηρεαστου καταδρομην απελαυνοντα. 

Και  ουτω μεν εγω γε τον νουν εχειν  υπολαμβανω,  πασης οντα 
καθαρον  υποψιας.  Βεβαιοτερον  δε  μοι  τουτον  πεποιηκεν  εκ  της 
πρεσβυτερας  Ρωμης  επανελθων  ο  οσιωτατος  πρσβυτερος  κυριος 
αββας Αναστασιος, ανηρ ει και τις αλλος αρετη τε θεια και φρονησει 
κεκοσμημενος· και φησας ως πολυς αυτω λογος κεκινηται προς τους 
εκεισε  της  μεγαλης  Εκκλησιας  ιερωτατους  ανδρας,  δια  την  προς 
Σεργιον  εξ  αυτων γραφεισαν επιστολην,  οτου  χαριν  και  πως αυτη 
διερωτων ενεταγη το εν θελημα, και ευρεν ασχαλλοντας εν τουτω, 
και  απολογουμενους,  και  προς  αυτοις  τον  ταυτην  εν  Λατινοις 
υπαγορευσαντα,  κατα  κελευσιν  αυτου  κυριον  αββαν  Ιωαννην 
αγιωτατον συμπονον, ισχυριζομενον ως ουδαμως επιμνησιν εν αυτη 
δι’ αριθμου πεποιηνται ενος το παραπαν θεληματος, ει και τουτο νυν 
ανεπλασθη παρα των ταυτην ερμηνευσαντων εις την Ελλαδα φωνην. 
Ουτε  μην  την  οιανουν  κυριωσιν  η  (245)  εκβολην  του  κατα  το 
ανθρωπινον φυσικου του Σωτηρος θεληματος,  αλλα του καθ’ ημας 
και  διαβεβλημενου τελειαν αποσκευην και  αναιρεσιν,  καθ’  ο  και  ο 
προς αλληλα των ομογενων συνισταται πολεμος, δειξαι βουλομενοι 
πασης  ουσαν  καθαραν αμαρτιας  την  προσληφθεισαν  σαρκα,  κατα 
την των ιερωτατων λογιων και των Πατρικων διδαγματων παραδοσιν. 
Και φαινονται πως δια της τοιουτων λογων συναδοντες τοις αρτιως 
εξηγηθεισι  παρα της  εμης  ουδενιας,  και  οιον  επισφραγιζοντες  την 
υπερ Ονωριου γενομενην συνηγοριαν.

Ταυτα γουν απολογησαμενους  διαγνους,  εθαυμασα λιαν αυτων 
την  ακριβειαν,  ωσπερ  ουν  και  κατεπλαγην  την  πανουργιαν,  των 



παντα τολμωντων υπερ ενος του διακενης ασεβειν, και θελοντων, ως 
εθος αυτοις παλαι και νυν, παρακλοπαις τισι και παρεξηγησεσι τους 
εκθυμως κατ’ αυτων αγωνιζομενους, το γε παρα το εικος, εις εαυτους 
επισπασθαι,  και  τον  νουν  σφετεριζεσθαι  μηδαμως  συνεπομενον. 
Αναγκαιως ουν και τουτο μαθων δεδηλωκα σοι, θεοτιμητε Πατερ, ως 
αν δια παντων φραξαμενος εχοις, οπως διακρουση των εναντιων τας 
φαλαγγας,  λογω  τε  βαλλων  ευτονως  και  πιστει  κατα  κρατος 
υπερνικων,  δοξαν  τε  την  του  Μονογενους  εντευθεν  εις  αναρρησιν 
εχων, και διαδημα την αυτου κατα χαριν κοινωνιαν και ενωσιν. 

Αλλ’,  ω  ιερωτατη  και  τιμια  μοι  κεφαλη,  ταυτα  γνωρισον  τω 
ιεραρχικως  προκαθημενω  της  αμωμητου  ημων  και  ορθοδοξου 
πιστεως, ου παντες οι τε πλησιον, και οι μακραν υπο τας πτερυγας 
οσιως  επαναπαυσομεθα,  μονην  κρηπιδα  δογματων  ιεροτερων  την 
αυτου τε και  δι’  αυτου μακαριαν εχοντες  ελλαμψιν,  δι’  ης  προς το 
ασκιον φως και Πατρικον εν Πνευματι αγιω χειραγωγουμεθα τε και 
αναγομεθα·  προς αυτον ως αρχηγον της σωτηριας ημων,  μετα τον 
φυσει  και  πρωτον,  αποσκοπουντες,  και  τας  τριβους  ευσεβως 
κατευθυνοντες, εις ζωην επειγομενοι την ου φθορα λυομενην, αλλ’ 
αφθαρσια συνισταμενην, ης ωσπερ ενταυθα ταις θεοληπτοις αυτου 
προσευχαις, και ταις θεοσοφοις διδασκαλιαις ελπιδι μετεχομεν, ουτω 
κακει  τη  θεουργω  μεσιτεια  και  προσαγωγη  πειρα  κοινωνησαι 
καταξιωθειημεν,  κατα την εν αυτω τω Λογω και  Θεω Κυριω ημων 
Ιησου Χριστω μονην και τελειωσιν.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ,
Περι  ποιοτητος,  ιδιοτητος,  και  διαφορας,  Θεοδωρω 
πρεσβυτερω τω εν Μαζαριω. Σελ. 246.
Ουκ οιμαι προς γνωσιν ετερου δεισθαι τινος των απαντων τους 

ιερωτατους υμας, εν αυτο ηδη (248) δι’ αρετης απλης προσβοαν κατα 
νουν  σοφιζον,  το  Πνευμα  το  αγιον,  εξ  ουπερ  και  αλλοις  τα  θεια 
πηγαζετε κατ’ απειροδωρον της σοφιας χυσιν, της των νοηματων δια 
προφορας  λογου  ποιουμενοι  προχυσιν,  ως  και  μεχρι  των  κατ’  εμε 
ταπεινων,  και  λογου  παντος  αμοιρουντων  ταυτην  φιλανθρωπως 
εκτεινειν  ευ  μαλα  προς  επιστημην  θειαν  και  μαθησιν,  ει  και 
συγκαταβασει χρωμενους οιδα δι’  ερωτησεως,  εφ’  ω τε προβιβασαι, 
και ετι μαλλον προς τον οικειον δι’ ακρας υφεσεως μετεωριζειν υψος 
της γνωσεως τους κατω που κειμενους ημας, και αγνοια πιεζομενους, 



ως αν την νωθειαν τη υποβασει, τη τε πνευσει την ανοιαν της εμης 
εκκαθαραντες διανοιας, εις εξιν αγαγοιτε γνωστικην, και προθυμιαν 
ευτονον  τε  και  πρακτικην,  εξ  ων  τοις  σωζομενοις  η  σωτηρια  κατα 
χαριν προσγινεται, δια των καθ’ υμας σωζειν τους αξιους ηξιωμενων.

Λεγω  γουν  περι  ων  εκπαιδευοντες  προσεξεταζειν 
παρεκελευσασθε,  ποιοτητος  φημι,  και  ιδιοτητος  και  διαρορας· 
πολυσχεδη μεν τουτων παρα τοις εξω τυγχανειν την σημασιαν, και 
μακρον αν ειη τας εν τουτοις εκεινων διαιρεσεις εξαπλουν, λογον τε 
διατεινειν, ως ου μαλλον επιστολικης ταυτα συμμετριας, η γραφικης 
ασχολιας  τυγχανοντες.  Τοις  δε  θειοις  Πατρασιν,  συνεχης  τε  και 
συντομος η τουτων καθεστηκε δηλωσις,  ουκ επι  τινος υποκειμενου 
λαμβανομενη, τουτεστιν ουσιας και φυσεως, αλλα των τη ουσια, και 
μεντοι  γε  των  τη  υποστασει  θεωρουμενων.  Ποιοτητα  γουν  ειναι 
φασιν,  ουσιωδη  μεν  ως  επ’  ανθρωπου  το  λογικον,  η  ιππου  το 
χρεμετιστικον· υποστατικην δε του τινος ανθρωπου γρυπον, η σιμον· 
η του τινος ιππου το ψαρον η ξανθον. Ουτω δε και επι των αλλων εχει 
γενητων  απαντων  ουσιων  και  υποστασεων,  κοινως  τε  και  ιδικως, 
ηγουν καθολικως τε και μερικως τοις ουσιν ενθεωρουμενην, καθ’ ην 
και προς αλληλα διαφορα των τε ειδων (249) και ατομων γνωριζεται, 
διευκρινουσα την των πραγματων αληθειαν.

Επι δε της αγεννητου και μοναρχικης φυσεως, ουκ αν μεν ολως η 
κυριως λεχθειη ποιοτης. Ου γαρ εξ ουσιας τινος και συμβεβηκοτων το 
Θειον,  επει  και  κτιστον εσται  παντως,  ως εκ  τουτων συνθετον και 
συγκειμενον. Καταχρηστικως δε,  και οσον αν τις εκ των καθ’ ημας 
δυναιτ’  αν τα υπερ ημας εικαζειν·  ατε δη μητ’  αλλως η ουτως και 
μογις ικανουντων ημων την εκεινων αμυδρως εισδεξασθαι γνωσιν, 
και λογω καν ποσως γουν, ει και μη τελειως, διατρανουν· φυσικη μεν 
ποιοτης εστι το παναγιον, το πανσθενες, το παντελειον, το υπερτελες, 
το  αυτοτελες,  το  αυτοκρατορικον,  το  παντεφορον  και  ειτι  τοιουτον 
αλλο λεγεται  φυσικον τε  και  θειον,  και  Θεω μονον συμπρεπον ως 
υπερουσιον. Υποστατικη δε ποιοτης, Πατρος μεν το αγεννητον, Υιου 
δε  το  γεννητον,  και  Πνευματος  αγιου  το  εκπορευτον,  ηγουν 
αγεννησια,  και  η  γεννησις  και  η  εκπορευσις,  απερ  και  ιδιοτητας 
ονομαζουσι,  δια τω μονον αυτω και  ουκ αλλω (περι  Θεου λεγεται) 
προσειναι ταυτα φυσικως η υποστατικως. Εξ ων αι τε ουσιωδεις και 
υποστατικαι συνιστανται διαφοραι, καταχρησικως μεν, ως εφην, επι 
Θεου, κατα φυσιν δε κυριως επι των γενητων απαντων. Οθεν ταυτον 



μεν αλληλοις υπαρχειν ταυτα φασι, ποιοτητα φημι και ιδιοτητα και 
διαφοραν,  και  των  τε  συμβεβηκοτων,  αλλ’  ουχ  υποκειμενου  τινος, 
ηγουν  ουσιας  λογον  επεχειν.  Διαφερειν  μεν  τω  την  ποιοτητα 
καθολικωτεραν ειναι, και επι παντων απλως, ειπερ ουδεν παρεξ Θεου 
των οντων αποιον, ως ουκ ασχετον, ουδε ανειδεον.  Την ιδιοτητα δε 
μερικην, ως προς εκεινην, και μη απασων, αλλ’ απλως και τοιωσδε 
(οποσουν  και  απλως,  αλλα  τοιωσδε  )  λεγεσθαι,  και  επι  τησδε  της 
ουσιας, και ουκ αλλης· την δε διαφοραν ως συστατικην των οντων και 
αφοριστικην.  Οθεν  και  ουτω  ταυτην  κατονομαζουσι,  συστατικην 
καλουντες διαφοραν διευκρινουσαν, ως εφην, τα οντα κατα τε ουσιαν 
και  φυσιν,  κατα  τε  προσωπον  και  υποστασιν,  και  πασαν  πασων 
ελαυνουσαν τροπην τε και συγχυσιν.

Αυτη ουν και ουτως εχουσα, κατα την των Πατερων διδασκαλιαν, 
η περι ποιοτητος και ιδιοτητος και διαφορας,  ως εν επιτομη φαναι, 
διαληψις τε και διασαφησις. Αμηχανον δε τι τουτων ειναι ποτ’ αν η 
επινοηθηναι δυνασθαι χωρις της υποκειμενης ουσιας, ης και εστι και 
λεγεται  τουτων  εκαστον·  (252)  ουσιας  γαρ  αλλ’  ουχ  εαυτης  η  τε 
ποιοτης  λεγεται  και  ιδιοτης  και  διαφορα·  και  ο  μη  τουτο  λεγων, 
ηλογησε, του κατα φυσιν λογου παρα λογον εκστας. Ουπερ μονος και 
παρα παντας Σεβηρος ο παραφρων σοφιστης, ως τα μηδαμη μηδαμως 
περινοων  εαυτω  και  πλαττομενος,  και  ποιοτητων  ανουσιων  επι 
Χριστου λεγων διαφοραν, ιν’ ανυπαρκτον αυτον αποφηνη, τη των εξ 
ων  και  εν  αις  συνεστηκε  φυσεων  αποσκευη,  και  αυτων  γε  παλιν 
συναποσκευη των ποιοτητων. Ου γαρ δυναιντ’ αν αναιρουμενων των 
φυσεων,·ως μηδε καν ταυταις λοιπον η ολως εκ τουτων, λεγω δε των 
ποιοτητων,  υφισταν  δυνασθαι  τον  Χριστον,  ει  και  συνθετον  αυτον 
τερατολογει  ο  δειλαιος,  καντευθεν  τελειαν  αυτου  ποιουμενος  την 
εξαρνησιν.  Ου γαρ Θεος η  Θεου φυσις,  η  συνθετος·  επει  και  πασα 
συνθετος φυσις φυσει Θεος. Ει δε πασα συνθετος φυσις φυσει Θεος, 
ου Θεος κατ’ αυτον ο Πατηρ ο ασυνθετος· ει γαρ το συνθετον φυσει 
Θεος, ου φυσει Θεος το ασυνθετον. Ει δε πασα συνθετος φυσις φυσει 
Θεος, πολυθεος τις αν απεφηνεν ο αθεος και αντιθεος, αγνοησας τον 
οντως  οντα  Θεον  και  σαρκα  γενομενον,  αλλα  φυλαξαντα  καν  τη 
συνθεσει της υποστασεως το προς τον Πατερα κατα φυσιν απλουν 
και  ασυνθετον,  ως  Θεον  φυσει  και  εκ  Θεου,  καν  ανθρωπος  εξ 
ανθρωπων  δια  ανθρωπου  υπερ  ανθρωπους  γεγεννηται  προσληψει 
σαρκος ψυχην εχουσης την νοεραν· καν ουδε ανθρωπον ομολογει τον 



ενανθρωπησαντα  Θεον  ο  απανθρωπος,  ως  φυσιν  επ’  αυτου  την 
ανθρωπου,  καθα και  την  θειαν  αρνουμενος.  Ου  γαρ  διφυα τουτον 
ηγουν διπλουν την φυσιν,  ως οι  Πατερες,  αλλα συνθετον τινα και 
νοθον υποτιθεται φυσιν, την Απολιναριου βδελυριαν ζηλωσας. Ταυτη 
γε  το  μεγα  της  περι  ημας  οικονομιας  αποσκευαζων  μυστηριον  ο 
αλητηριος,  τη  κλησει  των  ονοματων  ευμηχανως  ως  δεινος 
αποκεχρηται  ρητωρ,  δυσφωρατον  ποιουμενος  τη  των  πραγματων 
υποκλοπην, και οιον υποκνιζων την αισθησιν, εις την της ασεβειας 
παραδοχην.  Θεον  τε  γαρ  αυτον  αποκαλει  δηθεν  και  ανθρωπον· 
αποσκευαζει δε θατερας προσηγοριας την κυριοτητα την αληθειαν, 
ως ουχ ομολογων τας φυσεις, ων προδηλως αι κλησεις τυγχανουσι. 
Και διαφοραν λεγει, μηδεμιαν γνωριζων διαφοραν, των διαφερουντων 
ουχ υποκειμενων φυσει κατ’ αυτον των πραγματων, ινα και συγχυσιν 
επεισκρινη  δια  της  μιας  συνθετου  φυσεως,  και  ανυπαρξιαν 
νομοθετηση τη απαρνησει των φυσεων· και δοξη τοις μεν ονομασι την 
αναιρεσιν  επικαλυπτειν,  τη  δε  διαφορα  διαρριπτειν  την  συγχυσιν· 
τοσαυτη του κακοφρονος η κακοφρων οντως μηχανη και επινοια, τω 
της αγνοιας ζοφω καλυπτομενη, και σκοτιζουσα τους αλοντας.

Προς ους δεον, ως υπερ εκεινου διατεινομενους τρεψαι τον λογον, 
και  τουτο  προσειπειν,  ως  ειπερ  καθ’  υμας  Κυριλλω  τω  αοιδιμω 
Σεβηρος κατακολουθων (253) ομολογει την διαφοραν, εκτρεπομενος 
την  συναιρεσιν,  πως  ου  συνομολογει  και  τας  φυσεις  αυτω,  καν 
ταυταις,  ως  εκεινος,  την  ουσιωδη  γνωριζει  διαφοραν,  μονην 
αποσκευαζομενος την τουτων διαιρεσιν, αλλα ποιοτησι μονον ψιλαις 
παρα  τον  εκεινου  νομον  και  ορον  τιθεται  την  διαφοραν;  Οτι  γαρ 
ομολογει  τας  φυσεις  ο  μακαριος  Κυριλλος,  ων  και  την  διαφοραν 
δογματιζει, δηλον εκ του μη δε Νεστοριω τω διηρημενω κατ’αυτην γε 
την των φυσεων ομολογιαν απαξιουν κοινωνειν, ει και μη κατα την 
εννοιας  το  συνολον.  "Τι  γαρ,  φησιν  ο  διδασκαλος,  κοινον  εμοι  και 
Νεστοριω;  το  δυο  λεγειν  τας  δυο  φυσεις  μεχρι  του  γινωσιειν  την 
διαφοραν της σαρκος και του Θεου Λογου· ετερα γαρ αυτη κατα την 
φυσικην ποιοτητα, και της ουσιας ουχ ομογενες παρ’ εκεινον." Εαν 
ουν και τας φυσεις ομολογη, και επ’ αυταις την διαφοραν γνωριζη, 
και την της ομολογιας αιτιαν ευσεβως αποδιδωσι,  φασκων, "Δια το 
ετεραν ειναι την σαρκα παρα τον Λογον κατα την φυσικην ποιοτητα·" 
ταυτον  δε  λεγειν,  ουσιαν  και  ενεργειαν,  προς  την  Θεου  Λογου 
διαφοραν·  πως  ο  παραφρων  Σεβηρος  ουδ’  αυτω  τω  πεπλασμενως 



αυτω  τετιμημενω  Κυριλλω  κοινωνειν  αξιοι,  και  τας  φυσεις 
συμφθεγγεσθαι μεχρι του γινωσκειν την διαφοραν κατα την εκεινου 
διδασκαλιαν, ου κατα την φυσικην ποιοτητα μονον, αλλα και το της 
ουσιας  ουχ  ομογενες,  ιν’  ομου  τε  των  φυσεων  και  των  φυσικων 
ποιοτητων,  ηγουν ουσιων τε  και  ενεργειων  γνωριση την διαφοραν, 
αλλα και το της ουσιας ουχ ομογενες εξαρνουμενος της σαρκος προς 
τον  Λογον,  οπερ  εστι  το  κατα  φυσιν  διαφορον,  την  εν  ποιοτησιν 
ανυπαρκτοις  (  πασα  γαρ  παντως  ποιοτης  ανυπαρκτος  διχα  της 
υποκειμενοις  ουσιας  )  αντεισαγαγοι  διαφοραν;  Ο  δε  κακουργως 
διαπραττομενος,  και  της  του  σοφου  Κυριλλου,  ταυτον  δε  λεγειν 
παντων  των  θεοκριτων  Πατερων,  αληθους  κατεξανισταμενος 
διδασκαλιας, αλλοτριον εαυτον αποφαινει, και του ψευδους κοινωνον 
και συνηγορον.

Αρα δε ποιτητων λεγων επι Χριστου διαφοραν, μετα την ενωσιν, η 
προ της ενωσεως λεγει την διαφοραν; Ει μεν γαρ προς της ενωσεως, 
διαιρεσιν φρονει παντως, αλλ’ ου διαφοραν, και εκ διηρημενων, οιον 
των καθ’ αυτα προυφεστοτων, δογματιζει την ενωσιν, η ταυτην ελυσε 
δια της των ποιοτητων διαφορας και ομολογιας, η ουδε ταυτας ολως 
ηνωσθαι  την  αρχην  αποφαινεται.  Και  ει  μεν  ουχ  ηνωσθαι  λεγει, 
δηλον ως ουτε τας φυσεις ων αι ποιοτητες,  ηνωμενας δοξαζει,  καν 
υποκρινεται  λεγειν·  ου  γαρ  ενδεχεται,  τας  μεν  ηνωσθαι,  τας  δε 
διηρεισθαι ποτ’ αν· αλλα συν αλληλαις ταυτον αλληλαις παθειν, ειτε 
ενωσιν, ειτε διαιρεσιν. Ει ουν την διαιρεσιν αποβαλλομενος ηνωσθαι 
διαγορευει  μετα  των  φυσεων,  και  τας  τουτων  ποιοτητας,  αναγκη 
παντως  αυτον  εαυτω γε  στοιχουντα δια  παντων,  η  μιαν  συνθετον 
λεγειν ποιοτητα, καθαπερ και μιαν συνθετον φυσιν, δια την ενωσιν, 
και ηλεγχθη μη δε την εν ποιοτητι γνωριζων διαφοραν, αλλ’ αμφοιν, 
ουσιων  τε  φημι  (256)  και  ποιοτητων  δογματιζων  την  συγχυσιν,  η 
διαφορους  διδους  τας  ποιοτητας,  και  ου  δεδειως  την  διαιρεσιν, 
διαφορους  και  τας  φυσεις  ειποιεν  αν,  ου  δεδιττομενος,  ουτε  μην 
προφασιζομενος  την  διαμπαξ  τομην  εις  την  της  αυτων  ομολογιας 
αποστροφην  και  παραιτησιν.  Ει  γαρ  κατ’  αυτον  ου  πεπονθασι 
διατομην  αι  ποιοτητες,  προς  αυτου  δηθεν  ομολογουμεναι,  δια  την 
διαφοραν,  πως  αι  φυσεις  τμηθησονται  της  ομολογιας  χαριν  και 
διαφορας; Ει δε ταυτας μεν ουχ ομολογει, μονας δε δηθεν ομολογει 
τας  ποιοτητας,  δηλος  εστι  τας  φυσεις  εξαφανιζων,  και  ποιοτητων 
αθροισμα τον Χριστον δογματιζων, ωσπερ και τας των υλικων φυσεις 



ουσας γνωριζομεν· υποκειμενω μεντοι της υλης συνισταμενας, αλλ’ 
ουκ εν μοναις επιθεωρουμενας και ψιλαις ταις ποιοτησιν, ως εκεινος 
γε  τον Χριστον διαγραφει,  και  δια  τουτο συνθετον αυτον ονομαζει 
φυσιν,  εκεινην  δηλαδη,  και  ουκ  αλλην  νοων  ην  εκ  ψιλων  των 
ποιοτητων  ανεπλασατο  και  συνεθηκεν.  Ων  γαρ  ειναι  λεγει  την 
διαφοραν, τουτων σαφως και την ενωσιν. Ου γαρ αλλων η διαφορα 
και αλλων η ενωσις, αλλα των αυτων, και ουκ αλλων.

Ουκουν εκ ποιοτητων και ποιοτητας ειναι διαγορευει τον Χριστον ο 
παραφρων, και κατ’ αυτας γε παλιν διηρημενον αυτον αποδεικνυσιν, 
ως  ου  μιαν  συνθετον  δια  την  ενωσιν,  αλλα  διαφορους  επ’  αυτου 
δογματιζων ποιοτητας, ειπερ ορος ουτος αυτω της ενωσεως αριστος. 
Ει δε αλλος μεν επι φυσεων, αλλος δε παλιν επικρατει νομος επι των 
ποιοτητων,  της  αυτου  δειξαι  τουτον  ημιν  εργον  εμμελειας,  η 
εκπληξιας, ειπειν οικειοτερον, ως αν μαθοιμεν πως κατα την ενωσιν 
μιαν  μεν  φυσιν  τας  δυο  γνωριζει  φυσεις,  ου  μιαν  δε  ποιοτητα 
διαφορους ποιοτητας·  η τινι  λογω ποιοτητων μεν λεγει,  φυσεων δε 
διαφοραν  ου  λεγει.  Και  πως  ουκ  ασυγχυτοι  μεν  διχα  διαφορας 
μεμενηκασιν αι ποιοτητες, ασυγχυτοι δε και διχα ταυτης αι φυσεις; 
Πως τε κατα την διαφοραν αι ποιοτητες ου διαιρουνται, διαιρουνται δε 
κατ’αυτην αι φυσεις; Η πως ου διαιρουμεναι μη ομολογουνται μετα 
των ποιοτητων; Διατι δε συντιθησι μεν τας φυσεις,  ου συντιθησι δε 
τας  ποιοτητας,  και  πως  τουτων  ουχ  ενωθεισων  εις  μιαν  ποιοτητα 
συνθετον,  εκεινας  εις  μιαν  συνθετον  ενωσθαι  τερατευεται  φυσιν; 
Ταυτα  διατρανωσαι  διαπορουσιν  ημιν,  οστις  εκεινου  δυσσεβης 
εραστης  και  συνηγορος,  ινα  την  τουτων  λυσιν  ποιουμενος, 
συνδιαλυση  την  μεμψιν,  η  μη  δυναμενος  ταυτην  ενδικως,  εκεινω 
συναπενεγκηται  μετα  και  μειζονος  της  κατακρισεως,  οτι  τε 
συμφωνον, τον και προς εαυτον οντα δια παντων αλλοκοτον, ειπειν 
τοις Πατρασιν τετολμηκεν.

Ταυτα μοι, θεοτιμητε δεσποτα, εν παραδρομη κατα την υμετεραν 
ειρησθω  κελευσιν,  εις  την  εκεινου  και  των  της  εκεινου  συμμοριας 
υπασπιστων ανασκευην και καταργησιν. Της σης δ’ αν ειη θεοφρονος 
διανοιας, τα μειζω, και τελεωτερα τους ατελεις κατ’ εμε και νηπιους 
εκπαιδευσαι τε και διδαξαι, και (257) προς γνωσιν αγαγειν θειοτεραν, 
ιν’ οικειωσης Θεω δια της αληθους επιστημης των οντων, ων αυτος ο 
υπερ  τα  οντα  φυσει  Λογος  αιτια  καθεστηκε,  Κυριος  ημων  Ιησους 



Χριστος, ω και δι’ ευχων μη διαλειποις με παρατιθεμενος τον αναξιον, 
αγιωτατε και θεοτιμητε Πατερ.

Και παλιν ο θειος Μαξιμος.
Πως ουν την ουτω ταυτα σεβασμιως αμα και διαπρυσιως ορωσαν 

τε  και  διαγορευουσαν  αγιαν  εν  Χαλκηδονι  συνοδον,  ως 
διαπεμπομενην τον της Νικαεων ορον παραστησαι,  τις αν ισχυσειε 
πωποτε, καν παντων η ποριμωματος εις εξευρεσιν των δια ψευδους, 
τα μη οντα κατα της αληθους και οντως (πιστεως) πλαττομενων; Ει δε 
και  ως  τουτο  μεν  τηρουσαν  βεβαιως,  ως  δευτερον  δε  τυχον 
επεισαγουσαν  ορον  διαλοιδορειτε,  και  μεμφεσθε,  τις  ουτος 
καθεστηκεν ο υπ’ αυτης επεισαγομενος δευτερος ορος; Η ομολογια, 
φησι, των δυο φυσεων και εν δυο φυσεσι φωνης. Ου γαρ εχει ταυτην ο 
της  Νικαεων  ορος·  εισηχθη  δε  προδηλως  υπο  των  εν  Χαλκηδονι 
Πατερων, ου προτερον γνωρισθεισα η ονομασθεισα παρα τινος.

Οτι μεν ουδε τουτο δυνασθε παραστησαι δηλον· πολλοις γαρ των 
προ  αυτης  αγιων  Πατερων,  ως  ευσεβης  η  φωνη  και  εκριθη  και 
ανηγορευθη· και μαρτυρουσι των ταυτην κηρυξαντων οι λογοι, πασης 
οντες  ηλιακης  ακτινος  φωτοειδεστατοι  και  λαμπροτεροι,  καν  υμεις 
αγνοειτε δι’ απαιδευσιαν, η αγνοειν προσποιεισθε δια λοιδοριαν, και 
των ευσεβων Πατερων τε και δογματων ανοητον εγκλησιν. Ει δε και 
μηδεν ην, οποτε πλειστον, ως εφην, καθεστηκε, τι το κωλυον αγιους 
τοσουτους (μαλλον δε τον απαντα Χριστιανισμον· τουτο γαρ κυριως 
εστιν η των ορθοδοξων Πατερων αγιωτατη συνοδος) εξουσιαστικως 
ταυτην προεσθαι, και νομοθετειν κατα της Ευτυχους συναιρεσεως; 

Και μετα τινα φησι· Τινι λογω, και πως την εν Χαλκηδονι αγιαν 
συνοδον,  καιτοι  πατρικαις  προδηλως  αποχρησαμενην  φωναις, 
αιτιασθε, και ως αλλον πιστεως ορον εισαγουσαν, τηδε κακεισε και 
εγγραφως και αγραφως διαλοιδορειτε και διασκοπτετε; Μη καθ’ οψιν 
κρινετε , δια τον ειποντα Θεον, αλλα την δικαιαν κρισιν κρινατε. Τις η 
επι  της  αυτης  και  μιας  υποθεσεως  των  εν  Χαλκηδονι  Πατερων 
εγκλησις υμων, και τις η των προλαβοντων αναρρησις;  Ει γαρ εστι 
κατα  της  εν  τη  Χαλκηδονι  αλλον  αιτιασθαι  πιστεως  ορον  δια  τας 
εγκειμενας  τω  ορω  της  Νικαεων  φωνας,  τουτο  γε  παντως  εψεται 
λεγειν  δια  την  αυτην  αιτιαν  και  κατα  Κυριλλου  και  των  εκατον 
πεντηκοντα. Ει δε κατ’ αυτων ουκ εστι, πως κατ’ εκεινης, συνιδειν ουκ 
εχω.  Παρισταν  δε  προτρεπομαι  την  υμων  επι  τοις  αναποδεικτοις 



λυσσαν  και  ενστασιν·  ει  γε  καν  αρα  ουτως  ικανως  αισχυνθεντες, 
συσταλητε της απονοιας της τοσαυτης κατα της αληθειας ψευδους 
συστασεως.  (260)  Επει  και  Γρηγοριος  ο  της  θεολογιας  συνηγορος, 
ουδεν τι μαλλον εκφευξεται της υμων κατα της Χαλκηδονεων ενοχης· 
πλειστον  δε  οσον  υποπεσειται  ταυτη  παρα  τον  υμετερον  νομον, 
προδιαρθρων  το  ελλιπως  ειρημενον  της  εν  Νικαια  περι  του  αγιου 
Πνευματος·  "δια  το  μηδε  κινεισθαι,  φησι,  το  τηνικαυτα  τουτο  το 
ζητημα·"  μετα  του  Πατρος  και  Υιου  το  Πνευμα  γινωσκων,  και 
Κληδονιω γραφων ουτω νοειν και διδασκειν.

Αλλ’ εοικατε μοι της σαθρας οψεως, ουχ ικανουσης προς ηλιακης 
αιγλης ανανευσιν και μεταληψιν, την αυτην ως αμυδραν αιτιωμενης, 
ου  την  οικειαν  αδρανειαν,  εκμιμησασθαι  το  παθος·  αυτοι  τα  και 
νοσηλευομενοι  δια  την  συγχυσιν,  και  τους  ταυτην  ως  ασεβη  και 
αναρμοστον προς την εν Χριστω των σωζομενων αληθειαν φυσεων 
ικανως εξελεγχοντας,  ως ου φωστηρας κοινους,  ουδε της αληθειας 
εκφαντορας  εκδιαβαλλοντες.  Ει  γαρ  εστι  ταληθη  περι  αληθειας 
ειπειν, παντες, οι τε κατα την Νικαεων θεοκριτοι Πατερες, και πασα 
συνοδος ορθοδοξων και αγιων ανδρων, ουκ αλλον πιστεως ορον δια 
της επεισαγωγης των οικειων ρηματων παντελως επεισηγαγον,  ως 
υμεις  αποφαινεσθε,  πλειστον  παραληρουντες.  και  το  ολον 
μαινομενοι·  αλλ’  αυτον  ως  πρωτον  και  μονον  των  εκ  των  αγιων 
τριακοσιων  δεκα  και  οκτω  Πατερων  νομοθετηθεντα  βεβαιως 
εκυρωσαν,  τρανουντες  αυτον,  και  οιον  επεξηγουμενοι  και 
επεξεργαζομενοι, δια τους εκεινον και τα εκεινου δογματα προς την 
οικειαν κακως εκλαμβανοντας και παρεξηγουμενους δυσσεβειαν.

Αυτικα γουν τον της θεολογιας εν αυτω κειμενον λογον εν αυτω 
κειμενον  λογον  παραβλαψαι  βεβουλημενους  Ευνομιον  τε  και 
Μακεδονιον, οι εκατον πεντηκοντα Πατερες ου συνεχωρησαν δια των 
οικειων  φωνων  και  δογματων.  Ουτω  δε  και  τον  της  οικονομιας 
Νεστοριον  διαιρειν  μηχνωμενον,  ο  μακαριος  ουκ  ειασε  Κυριλλος· 
ωσπερ  ουν  και  Ευτυχεα  συγχειν  εθελησαντα  διεκωλυσαν  οι  εν 
Χαλκηδονι τιμιοι Πατερες.  Πως ουν υπερ του αγαθου συν εκειναις, 
φημη δε ταις συνοδοις, και ταυτην ουκ αποδεχεσθε, δια το αυτο και 
ισον καλον· η ταυτην ως μισοκαλοι διαλοιδορουντες συνδιαλοιδορειτε 
κακεινας;  ο δη μαλιστα ποιουντες τοις πραγμασιν, ευλαβεισθε τοις 
ρημασιν,  ιν’  ευσεβειας  πλασμασιν  εκεινας  δηθεν  κατα  ταυτης 
σεμνυναντες, δια ταυτης κακεινας λυμηνησθε, το ισον αυταις δια την 



ισην  πραξιν  επιφεροντες  εγκλημα.  Τις  ουν  υμων  την  τοσαυτην 
υποισοι κατα της ευσεβειας και των ευσεβουντων αυθαδειαν; κ. τ. ε. 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ
Κεφαλαια  περ’  ουσιας  και  φυσεως,  υποστασεως  τε  και 

προσωπου. Σελ. 260
Οτι ουσια μεν το ειδος και την φυσιν, οπερ (261) εστι καθ’ εαυτην, 

δηλοι, υποστασις δε, τον τινα της ουσιας εμφαινει.
Οτι  ουσια  και  ενουσιον,  ου  ταυτον·  ωσπερ  ουδε  υποστασις  και 

ενυποστατον,  ει  και  εν  αλληλοις  αμφω  θεωρειται,  αλλ’  αλλο  και 
αλλο. Ενουσιον μεν γαρ εστι, το εν τη φυσει θεωρουμενον, και ου καθ’ 
εαυτο υπαρχον· ενυποστατον δε, αυτο το εν υποστασει ον, και ουκ εν 
εαυτω καθ’ εαυτο τυγχανον, δηλοι· τουτεστι, το μη εξ ατελων μερων 
εις εν τι συνελθον, αλλ’ εκ τελειου και ατελους, εν τη κατα συγχυσιν 
συνοδω θεωρουμενον.

Οτι  η  μεν  υποστασις  προσωπον αφοριζει  τοις  χαρακτηριστικοις 
ιδιωμασι. Το δε ενυποστατον, το μη ον καθ’ εαυτο συμβεβηκος δηλοι· 
αλλ’ οπερ εν ετερω εχει το ειναι, και ουκ εν εαυτω θεωρειται, ουδε 
εστι  καθ’  εαυτο  υφεστος,  αλλα  περι  την  υποστασιν  παντοτε 
θεωρουμενον,  ωσπερ αι  ποιοτητες,  αι  τε  ουσιωδεις  και επουσιωδεις 
καλουμεναι·  αιτινες  ουκ  εισιν  ουσια,  ουδε  καθ’  εαυτα,  αλλ’  εν  τη 
ουσια τυγχανουσι, και διχα ταυτης το ειναι ουκ εχουσιν. 

Οτι  ωσπερ  ουδ’  ετερα  των  ποιοτητων,  ηγουν  ουσιωδων  και 
επουσιωδων,  εστιν  ουσια,  η  πραγμα υφεστως καθ’  εαυτο,  αλλ’  αει 
περι  την  ουσιαν  το  χαρακτηριστικον  κεκτηνται,  ωσπερ  χρωμα  εν 
σωματι,  και  επιστημη  εν  ψυχη·  ουδε  γαρ  εστιν  ειπειν  χρωμα  διχα 
σωματος φαινεσθαι, η επιστημην διχα ψυχης ενεργεισθαι· ουτως ουδε 
ενυποστατον η ενουσιον εστιν νοησαι διχα ουσιας η υποστασεως. Ου 
γαρ καθ’ εαυτα την υπαρξιν εχουσιν,  αλλ’  αει  περι  την υποστασιν 
θεωρουνται. 

Οτι  το  λεγειν  τινας,  μη  ειναι  φυσιν  ανυποστατον,  ορθως  μεν 
λεγεται παρ’ αυτοις, ουκ ορθως δε νενοηται· και το μη ανυποστατον 
εις υποστασιν φερειν, και ουχι μαλλον εν τη υποστασει θεωρεισθαι.

Οτι  ωσπερ  ει  τις  λεγει,  Ουκ  εστι  σωμα  ασχηματιστον  η 
αχρωματιστον, ορθως μεν λεγει, (264) ου μην ορθως συνπεραινει, το 
σχημα,  η  το  χρωμα  σωμα  λεγων  ειναι,  αλλ’  ουχι  εν  σωματι 
θεωρεισθαι·  ουτως  ει  τις  ονομασει  λεγων·  Ουκ  εστι  φυσις 



ανυποστατος· ειτα το μη ανυποστατον εις υποστασιν συναγων, ουκ 
ορθως διακρινει. 

Οτι  φυσις  μεν  ουκ  αν  ειη  ποτε  ανυποστατος,  ου  μην  η  φυσις 
υποστασις· ουδε το μη ανυποστατον εις υποστασιν θεωρειται. Επειδη 
ουδε αντιστρεφει. Η μεν γαρ υποστασις, παντως και φυσις· ωσπερ και 
το  σχημα,  παντως  σωμα.  Ουκ  εστι  γαρ  υποστασιν  νοησαι  ανευ 
φυσεως· ου δε παλιν σχημα η χρωμα ανευ σωματος·· η δε φυσις, ου 
παντως και υποστασις. 

Οτι η μεν φυσις τον του ειναι λογον κοινον επεχει, η δε υποστασις 
και τον του καθ’ εαυτο ειναι. 

Οτι η μεν φυσις ειδους λογον μονον επεχει, η δε υποστασις και του 
τινος εστι δηλωτικη. 

Του αγιωτατου Κλημεντος πρεσβυτερου Αλεξανδρειας εκ του 
Περι Προνοιας. 

Ουσια  εστιν  επι  Θεου.  Θεος  ουσια  θεια  εστιν,  αιδιον  τι  και 
αναρχον, ασωματον τι και απεριγραφον, και των οντων αιτιον. Ουσια 
εστι, το δι’ ολου υφεστος. Φυσις εστιν, η των πραγματων αληθεια, η 
τουτων  το  ενουσιον.  Κατα  δε  τους  αλλους  η  των  εις  τι  ειναι 
παραγενομενων  γενεσις·  καθ’  ετερους  δε,  η  του  Θεου  προνοια 
εμποιουσα τοις γινομενοις το ειναι, και το πως ειναι.

Του πανσοφου Μαξιμου ορος υποστασεως. 
Υποστασις  συθετος εστιν,  ουσια τις  συνθετος,  των καθ’  εκαστα 

περιληπτικη των οντων εν τω οικειω ατομω παντων ιδιωματων. Το 
γαρ κοινως εν τοις υπο το αυτο ειδος ατομοις θεωρουμενον, το της 
ουσιας ητοι φυσεως χαρακτηριζει, προηγουμενως μεν εν τοις υπ’ αυτο 
ατομοις,  γεινικως δε παντων το κοινον, των υπο το συνθετον ειδος 
ατομων.

Του  μακαριωτατου  Ευλογιου  παπα  Αλεξανδρειας,  κεφαλαια 
επτα  περι  των  δυο  φυσεων  του  Κυριου  και  Σωτηρος  ημων 
Ιησου Χριστου. 

Ει μιας φυσεως κατα την ενωσιν ο Κυριος ημων Ιησους Χριστος 
εστιν, ειπε, ποιας, της λαβουσης, η της ληφθεισης; και τι γεγονεν η 
ετερα; Ει δε υπαρχουσιν αμφοτεραι, πως μια, ει μη εξ αμφοτερων μια 



απετελεσθη συνθετος; ει δε τουτο, πως ουχ ετεροουσιος ο Χριστος, του 
Πατρος ασυνθετου υπαρχοντος; 

Ει  ουδεποτε  δυω  φυσεων  ο  Κυριος  ημων,  Ιησου  Χριστος 
ωμολογηται  ων,  πως  δυνατον  λεγειν  μιας  μετα  την  ενωσιν  τον 
Χριστον, η και ολως λεγειν (265) ενωσιν; Ει δε ωμολογηται ο Χριστος 
δυο φυσεων γεγονεναι, ειπε, ποτε δυο φυσεων ην ο Χριστος, και ποτε 
γεγονεν εκ μιας; 

Ομοουσιος  ο  Θεος  Λογος  τη  παρ’  αυτου  ληφθειση  σαρκι,  η 
ετεροουσιος; Αλλ’ ει μεν ομοουσιος, πως ου γεγονε τετρας η Τριας; Ει 
δε ετεροουσιος η σαρξ του Θεου Λογου, πως ου δυο φυσεων ο Χριστος; 

Μιαν φυσιν του Θεου Λογου σεσαρκωμενην φασι τινες· οιμαι δε 
και  υμας  ουτω  λεγειν.  Αλλ’  ει  μεν  μιας  ουσιας  του  Θεου  και  της 
σαρκος  τουτο  νοητεον,  πως  οιον  τε  το  κτιστον  τω ακτιστω,  και  το 
αιδιον τω υπο χρονον ειναι ταυτον;  Ει  δε ως μιας φυσεως εχουσης 
ετεραν, η εχομενης υφ’ ετερας, τις υποισει μιαν και μιαν, ου δυο, αλλα 
μιαν ειπειν;

Ει μια φυσις του Θεου Λογου και του Πατρος, πως ου μια φυσις του 
Θεου Λογου, και του Πατρος και της σαρκος; 

Ει κατ’ ουδεν δυο ο Θεος Λογος και η σαρξ, πως ου κατα παντα εν 
ο Θεος Λογος και η σαρξ; Και ει κατα παντα εν ο Θεος Λογος και η 
σαρξ, πως ουκ εσται ο Λογος σαρξ, και η σαρξ Λογος, και συναιδιος 
τω Πατρι και ομοουσιος ως ο Θεος Λογος; Ει δε ου κατα παντα εν ο 
Θεος Λογος και η σαρξ, πως ου κατα τι δυο ο Θεος Λογος και η σαρξ;

Ει αδυνατον πλεον ηνωσθαι τον Θεον Λογον και την σαρκα, ου 
ηνωται ο Θεος Λογος και ο Πατηρ, πως ηνωμενος ο Θεος Λογος και η 
σαρξ κατ’ ουδεν εισι δυο;

Περι ουσιας και φυσεως και υποστασεως. 

Ουσια εστιν η το κοινον τε και απεριγραπτον σημαινουσα, ο εστιν 
ανθρωπος.  Ο  γαρ  τουτο  ειπων,  την  κοινην  φυσιν  εσημανεν,  ου 
περιγραψας τη φωνη τον τινα ανθρωπον, τον ιδιως υπο του ονοματος 
γνωριζομενον. 

Φυσις εστι, το εξ ισου πασι τοις υπο το αυτο ειδος αναγορευομενοις 
ενθεωρουμενον.

Υποστασις εστιν, η το κοινον τε και απεριγραπτον εν τω τινι ιδιως 
παριστωσα και περιγραφουσα, οιον ο δεινα. 



Υποστασις εστι, το μετα του καθολου, εχον τι και ιδικον. 
Φυσις εστι κατα τους εξω, αρχη κινησεως και ηρεμιας. 
Φυσις εστιν, η ποια τω παντι υπαρξις.
Φυσις λεγεται, παρα το πεφυκεναι. 
Πρωτη ουσια εστι, παν το καθ’ εαυτο υφεστως, οιον λιθος. Δευτερα 

ουσια  αυξητικη,  καθο  αυξει  και  φθινει  το  φυτον.  Τριτη  δε  ουσια 
εμψυχος αισθητικη, (268) το ζωον, ο ιππος. Τεταρτη δε ουσια εμψυχος 
αισθητικη  λογικη,  ο  ανθρωπος.  Διο  και  εσχατος  γεγονεν,  ως  εκ 
παντων την ψυχην αυλον εχων, και τον νουν Θεου εικονα.

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ,
Οτι αδυνατον εν θελημα λεγειν επι Χριστου. Σελ. 268

Το  Χριστος  ονομα,  ου  φυσεως  εστι  δηλωτικον,  αλλα  συνθετου 
υποστασεως. Τουτεστιν, ολος ο Χριστος, και Κυριος εστι και Θεος, και 
παντοδυναμος, εχων εν εαυτω και ην δι’ ημας, και δια την ημετεραν 
σωτηριαν αδιαιρετως και ασυγχυτως εφορεσε σαρκα παθητην και ου 
παντοδυναμον, κτιστην, ορατην, περιγραπτην, την μη παντοδυναμον 
φυσικως, αλλ’ εν τω Χριστω παντοδυναμον θελημα εχουσαν. Ου γαρ 
υποστασει  εστι  ο  Χριστος  θνητος  και  αθανατος·  ου  δ’  αυ  παλιν 
αδυναμος  και  παντοδυναμος  ορατος  και  αορατος,  κτιστος  και 
ακτιστος· αλλα το μεν φυσει, το δε υποστασει. Και απλως ειπειν, ουκ 
εναντιοτητι  γνωμης,  αλλ’  εν  ιδιοτητι  φυσεως.  Εις  γαρ  εστιν,  ως 
προειπον,  ο  Χριστος,  εχων  εκατερα  φυσικως.  Το  γαρ,  Ουχ  ως  εγω 
θελω, αλλ’ ως συ, ουδεν ετερον δεικνυσιν, αλλ’ η οτι σαρκα αληθως 
περιβεβληται, φοβουμενην θανατον. Το γαρ φοβεισθαι θανατον, και 
αναδυεσθαι και  αγωνιαν,  εκεινης  εστι.  Νυν μεν ουν ερημην αυτην 
αφιησι  και  γυμνην  της  οικειας  ενεργειας,  ινα  αυτης  δειξας  την 
ασθενειαν,  πιστωσηται  αυτης  και  την  φυσιν.  Νυν  δε  αυτην  ουκ 
αποκρυπτει,  ινα  μαθης,  οτι  ψιλος  ανθρωπος  ην.  Ωσπερ  γαρ ει  δια 
παντων τα ανθρωπινα επεδεικνυτο, τουτο αν ενομισθη· ουτως ει δια 
παντος  τα  της  Θεοτητος  επετελει,  ηπιστηθη  αν  ο  της  οικονομιας 
λογος.  Δια  τουτο  ποικιλλει  και  αναμιγνυσι  και  τα  ρηματα  και  τα 
πραγματα,  ινα μητε τη του Παυλου του Σαμοσατεως,  μητε τη του 
Μαρκιωνος και Μανιχαιου νοσω και μανια παρασχη υποθεσιν. Δια 
τουτο και  προλεγει  το  εσομενον ως  Θεος,  και  αναδυεται  παλιν  ως 
ανθρωπος. 



Ο  επι  του  ενος  και  μονου  Χριστου  δυο  θεληματα  ειπειν  η 
ομολογειν παραιτουμενος, τουτο το εν θελημα, οπερ επ’ αυτου λεγεις, 
αναρχον  και  συναναρχον  και  συναιδιον  τω  Πατρι  και  τω  αγιω 
Πνευματι, η ποσοτητι θεικον ολον, απλουν τε και ασυνθετον, ως της 
θειας υπαρχον ουσιας, η δια την ενανθρωπησιν αλλοιον τι σοι δοκει; 
οποιον δε σημανον ,  και τι  τουτου του θεληματος το ονομα, φησαι 
ημιν. Το γαρ προ της ανανθρωπησεως, τουτεστι του θειου θεληματος 
ονομα,  εγω  σημαινω.  Ωσπερ  γαρ  η  θεια  φυσις  η  τρισυποστατος, 
αναρχος,  ακτιστος,  απερινοητος,  απλη,  και  ασυνθετος  ολοτητι 
υπαρχει·  ουτω  και  το  αυτης  θελημα.  Ιδου  ουν  το  προ  της 
εναθρωπησεως  ειπον·  και  παντες  μοι  συμφθεγξονται,  ως  την 
αληθειαν ειρηκοτι.  Και συ αυτος, ει  θελεις,  και ου θελεις.  Ειπε ουν 
ημιν το μετα την ενανθρωπησιν, ποιον ονομα εχει. Ζητησον Παλαιαν 
και Καινην Διαθηκην ολην. Ειπε τουτου συ του εφευρισκομενου επι 
Χριστου ενος θεληματος το (269)  ονομα.  Ζητησον,  και  μη οκνησης. 
Αλλ’ αρα επειδη το θειον θελημα, θειον λεγεται, και το ανθρωπινον 
θελημα, ανθρωπινον λεγεται, θεανδρικον θελημα ειποις τον Χριστον 
εχειν;  ου νομιζω. Επειδη ο Πατηρ και το αγιον Πνευμα θεανδρικον 
ουκ εχει θελημα. Αλλ’ αρα συνθετον τολμησης ειπειν; Ομοιως παλιν 
καινον τη Θεοτητι τουτο. Αλλ’ αρα φυσικον ειπης; συγχυσεις και συ 
κατα Σευηρον· δυο γαρ φυσεις η φυσικα θεληματα, μια φυσις, η εν 
φυσικον  θελημα  γενεσθαι  ανευ  συγχυσεως  αδυνατον.  Αλλ’ 
υποστατικον; και παλιν αλλοτριωσεις τον Υιον του Πατρος, και τρεις 
θελησεις εισαγων φανηση μη συμβαινουσας αλληλαις, ωσπερ και τας 
υποστασεις. 

Εαν ειπης την ως ενος μιαν θελησιν και ενεργειαν, αναγκασθηση 
την ως ενος του Πατρος, και την ως ενος του Πνευματος ειπειν, καν 
θελης  και  μη  θελης  θελησιν  και  ενεργειαν,  και  ευρεθησεται  εις 
πολυθειαν  εκπιπτων  ο  λογος.  Εαν  και  σχετικη  ειπης·  Νεστοριου 
εισαγεις προσωπικην διαιρεσιν. Ει δε και παρα φυσιν ειπης, φθειρεις 
την υπαρξιν του θελοντος· φθορα γαρ τη φυσει το παρα φυσιν εστι, 
καθως  οι  Πατερες  ωρισαντο.  Αλλ’  αρα  την  μοναδα  παλιν 
ανασπαραξεις,  και  εις  ψηφους  ημας  κινησεις  εις  διμοιροτριτα  του 
παρα σου ενος θεληματος,  οπως μαθειν ευρωμεν κατα ποσον εστι 
θειον, και κατα ποσον ανθρωπινον. Ομοιως και κατα ποσον ακτιστον, 
και κατα ποσον κτιστον, και απλως ως εστι σοι φιλον ειπειν. Ειπε ημιν 
το ονομα του θεληματος, του παρα σου πρεσβευομενου επι Χριστου, 



συνταξον αυτο μετα των ανωνυμων Ψαλμων, οπως καν εκει χωραν 
και  τοπον  ευρη.  Επειδη,  λογιωτατε,  ημεις  ανωνυμον  τι  ποτε 
ομολογησαι  ου  δυναμεθα.  Ως  εικος  δε,  μεχρι  του  νυν  τινι  των 
γηγενων  ου  πεφανερωται.  Εγχαραξον  ουν  οριστικως  εκ  πατρικων 
διδασκαλιων, και την του ονοματος δηλωσιν διατυπωσον ημιν. Α γαρ 
αριθμουμεν  ημεις,  ταυτα  και  ομολογουμεν,  κατα  τον  μεγαν  και 
θεοφαντορα Βασιλειον. Εγω λεγω, οτι η ζωοποιος σαρξ του Υιου του 
Θεου,  εν  αυτω  εσχε  τω  Θεω  Λογω  παντα  τα  υπερφυα  της  ιδιας 
φυσεως, εις εν προσωπον και μιαν υποστασιν του Θεου Λογου, τας 
δυο φυσεις  συντελουσας.  Ενα γαρ Υιον,  ως  ενα της  αγιας Τριαδος 
συμπροσκυνουμεν Πατρι και αγιω Πνευματι, ως προ των αιωνων, νυν 
και εις τους συμπαντας ειωνας, και μετα τους αιωνας των αιωνων. 
Αμην.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 
Κεφαλαια ι΄ περι των δυο θεληματων του Κυριου και Θεου και 
Σωτηρος  ημων Ιησου Χριστου.  Εγραφη δε  προς  ορθοδοξους. 
Σελ. 268.

α΄.  Ει  ωσπερ  μιας  υποστασεως  εστιν  ο  Λογος  μετα  (272)  της 
σαρκος, ουτω και εν θελημα κατα τινας, ευλογημενοι αναγκη ωσπερ 
τη  υποστασει,  ουτω  και  τω  θεληματι  και  ημων  και  του  Πατρος 
διαφερειν.  Και  πως  η  της  φυσεως  προς  τον  Πατερα  ταυτοτης,  τη 
διαφορα των θεληματων δειχθησεται.

β΄. Οις ο Λογος το εν εχει μετα της σαρκος, τουτοις του Πατρος 
χωριζεται,  και  οις  το  εν  εχει  μετα του Πατρος,  τουτοις  της σαρκος 
διακρινεται.  Ει  δε  εν  θελημα  μετα  της  σαρκος  κατα  τινας, 
ευλογημενοι, αρα τω θεληματι του Πατρος εχωρισθη. 

γ΄. Ει οις ηνωται ο Λογος τω Πατρι και τω Πνευματι, τουτοις της 
σαρκος  διαφερειν  κρινεται·  ηνωται  δε  κατα  την  κοινην  των 
Χριστιανων δοξαν τω θεληματι  Πατρι  και  Πνευματι,  αρα θεληματι 
της σαρκος διαφερει του Πατρος και Πνευματος· ως αυτοι εαυτοις οι 
Πατερες  και  ημιν  διωρισαντο,  και  ημεις,  ευλογημενοι,  φυλασσειν 
σπουδαζομεν.

δ΄. Τουτο το εν θελημα, η φυσικον η υποστατικον αναγκη αυτους, 
ευλογημενοι,  λεγειν·  ειπερ  η  των  οντων  συστασις  εν  ουσια  και 
υποστασει θεωρειται. Τι γαρ αν και ειη παρα ταυτα ετερον λεγειν, [οις 



ου εξην]; Αλλ’ ει μεν φυσικον αυτο ειπωσι, και μιαν φυσιν λεξουσιν 
του  Λογου  και  της  σαρκος,  και  μη  θελοντες.  Ει  δε  υποστατικον, 
αναγκασθησονται δια τας αγιας τρεις υποστασεις, τρια λεγειν και τα 
θεληματα, ειπερ εαυτοις στοιχειν διεγνωσαν. 

ε΄. Ει το της φυσεως του Λογου θελημα, δημιουργικον παντων των 
γεγονοτων·  τουτο  δε  κατ’  αυτους,  ευλογημενοι,  και  της  σαρκος 
τυγχανει θελημα, δημιουργος εσται προδηλως των γεγονοτων και η 
του Λογου σαρξ. Και ανηρηται ουτω γε η κοινη δοξα των Χριστιανων, 
το κτιστην αυτην ειναι. Πως γαρ κτισμα το εκ μη οντων κτιζον, και το 
εξαιρετον της θειας φυσεως ιδιωμα εχον.

στ΄. Ει δια το εν θελημα Πατρος και Υιου και αγιου Πνευματος, και 
μια φυσις αυτων εδειχθη υπο των θεοληπτων Πατερων· εν δε θελημα 
κατ’ αυτους, ευλογημενοι, του Λογου και της σαρκος, και μια φυσις 
εσται γε ουτω και του Λογου και της σαρκος. Ει δε επι της σαρκος και 
του Λογου, το εν θελημα την κιαν φυσιν ου συναγει, ουδε επι Πατρος 
και Υιου και αγιου Πνευματος, το εν θελημα την μιαν φυσιν συναξει, 
και κενη η πιστις ημων, κενον το των Πατερων κηρυγμα.

ζ΄. Τουτο το εν θελημα, η προαιρετικον τυγχανει, η φυσικον. Αλλ’ 
ει μεν φυσικον και μια φυσις εσται, ως και ηδη εδειχθη, της σαρκος 
και του Λογου· (273) ει δε προαιρετικον, ωσπερ τη υποστασει, ουτω και 
τη γνωμη χωρισθησεται Πατρος και Πνευματος ο Χριστος.

η΄.  Ει  κατα τον μεγαν Κυριλλον,  τα  της αυτης  οντα ουσιας και 
φυσεως, και του αυτου τυγχανουσι θεληματος, πως τα της αυτης μη 
οντα φυσεως, του αυτου ειναι θεληματος δυνανται; 

θ΄. Ει το μη θελειν αποθανειν, κατα το χρυσουν στομα Ιωαννου, 
φυσικον εχει η σαρξ· μετα παντων δε των φυσικως προσοντων αυτη 
ιδιωματων ο Λογος ηνωσεν αυτην εαυτω ατρεπτως καθ’ υποστασιν, 
πως τα φυσικως προσοντα αυτη αρνουμενοι, ουχι και την φυσιν τοις 
φυσικοις ιδιωμασι συναρνουνται; 

ι΄. Ει τω θεληματι και προσωπον συνεισαγεσθαι λεγουσι, και δια 
τουτο  τον  ουκ  οντα φοβουμενοι  φοβον,  δυο  θεληματα επι  Χριστου 
λεγειν ουκ ανεχονται,  ινα μη και δυο προσωπα εξ αναγκης αυτοις 
συνεισαχθη,  βιασθησονται,  ειπερ  ευσυναρτητον  τον  του  οικειου 
δογματος λογον δειξαι βουλονται, η δια το εν θελημα της Θεοτητος, 
και εν λεγειν προσωπον· επειδη τω θεληματι κατ’ αυτους εξ αναγκης 
και  προσωπον επεται·  η  δια τα τρια προσωπα,  και  τρια  θεληματα, 
Σαβελλιου τε την συναιρεσιν και Αρειου την διαιρεσιν εισαγειν.



Επειδη  δε,  ευλογημενοι,  η  ομωνυμια  αιτιον  πολλακις  πλανης 
γινεται, του ακροατου προς ετεραν σημασιαν μεταβαινοντος, παρ’ ην 
υπεφηνεν ο λογος, παρακαλω την υμετεραν εν Χριστω συνεσιν, δια 
την ευκρινη και ασυγχυτον των σημαινομενων πραγματων δηλωσιν, 
σαφηνισαι  υμιν  προ παντων ,  ει  ολως εστι  θελημα,  και  επι  ποιων 
σημαινομενων ηγουν πραγματων φερεται το τοιουτον ονομα· και ει 
τα μεν των υπ’αυτο προσαγορευομενων πραγματων συνθετα εισι, τα 
δε απλα· και ποια δε τα συνθετα. Και ει αρα τα συνθετα, ομοχρονα 
εχουσι τα μερη, η ουχ ομοχρονα· και ποια ποιων προγενεστερα· ποια 
δε ποιων μεταγενεστερα. Και τις ο αποδεικτικος εκαστου μερους και 
οριστικος λογος, ινα εχωμεν νοουμενον, το εν θελημα δεχεσθαι. Ου 
γαρ περι φωνων ο λογος τοις Πατρασιν, αλλα περι πραγματων. Οθεν 
φωνας  μεν  παραχωρουντας  τους  Πατερας  ευρομεν·  εννοιας  δε, 
ουδαμως.  Προς  επι  τουτοις  δε,  τι  προαιρεσις,  και  τι  γνωμη·  τι  δε 
γνωμικον θελημα, και τι προαιρετικον. Ταυτα γαρ παντα συνδραμειν 
θελουσι  προς  την  των  θεληματων  παραστασιν.  Και  ο  μη  ταυτα 
γινωσκων μετα ακριβειας, και περι θεληματων διηγουμενος, τυφλος 
μυωπαζων,  μη  γινωσκων  μητε  τι  λαλει,  μητε  περι  τινος 
διαβεβαιουται.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ,
 (276) Εκ των ερωτηθεντων αυτω παρα Θεοδωρου μοναχου. 

Φυσις  εστι,  κατα  μεν  φιλοσοφους,  αρχη  κινησεως  και  ηρεμιας· 
κατα  δε  τους  Πατερας,  ειδος  κατα  πολλων  και  δαρεροντων  τω 
αριθμω, εν τω οποιον τι εστι, κατηγορουμενον. Ουσια εστι, κατα μεν 
φιλοσοφους,  αυθυποστατον  πραγμα  μη  δεομενον  ετερου  προς 
συστασιν·  κατα δε τους Πατερας,  η κατα πολλων και  διαφεροντων 
ταις υποστασεσιν οντοτης φυσικη. Ατομον εστι, κατα μεν φιλοσοφους 
ιδιωματων  συναγωγη,  ων  το  αθροισμα  επ’  αλλου  θεωρεισθαι  ου 
δυναται· κατα δε τους Πατερας, οιον Πετρος η Παυλος, η τις ετερος 
των καθ’  αυτα  ιδιοις  προσωπικοις  ιδιωμασι  των αλλων  ανθρωπων 
αφοριζομενος. Υποστασις δε εστιν, κατα μεν φιλοσοφους, ουσια μετα 
ιδιωματων·  κατα  δε  τους  Πατερας,  ο  καθ’  εκαστον  ανθρωπος, 
πρσωπικως των αλλων ανθρωπων αφοριζομενος.



Του  αγιου  Ειρηναιου  επισκοπου  Λουγδουνων,  μαθητου  του 
αγιου Ιωαννου του αποστολου και ευαγγελιστου, εκ των προς 
Δηματριον διακονον Βιαινης περι πιστεως λογων· ου η αρχη, 
"Ζητων τον Θεον, ακουε του Δαυιδ λεγοντος." 
Θελησις και ενεργεια Θεου εστιν, η παντος χρονου και τοπου και 

αιωνος, και πασης φυσεως ποιοτικη τε και προνοητικη αιτια. Θελησις 
εστι  της  νοερας  ψυχης,  ο  εφ’  ημιν  λογος,  ως  αυτεξουσιος  αυτης 
υπαρχουσα  δυναμις.  Θελησις  εστι  νους  ορεκτικος  και  διανοητικη 
ορεξις προς το θεληθεν επινευουσα..

Κλημεντος του Στρωματεως εκ του Περι Προνοιας λογου. 
Θελησις  εστι  φυσικη  δυναμις,  του  κατα  φυσιν  οντος  ορεκτικη. 

Θελησις  εστι  φυσικη  ορεξις,  τη  του  λογικου  φυσει  καταλληλος. 
Θελησις εστι φυσικη, αυτοκρατορος νου αυτεξουσιος κινησις· η νους 
περι τι αυθαιρετως κινουμενος. Αυτεξουσιοτης εστι νους κατα φυσιν 
κινουμενονς·· η νοερα της ψυχης κινησις αυτοκρατης.

(277) Του αγιου Αλεξανδρου παπα Αλεξανδρειας, εκ της προς 
Αιγλωνα επισκοπον Κυνυπολεως κατα Αρειανων Επιστολης.
Θελησις εστι φυσικη, παντος νοερου αυθαιρετος δυναμις, ως μηδε 

κατα την ουσιαν ακουσιον εχοντος. 

Του  αγιου  Ευσταθιου  Πατριαρχου  Αντιοχειας,  εκ  του  Περι 
ψυχης λογου. 

Θελησις  εστι  φυσικη  λογου  του  εν  ημιν  κινησις.  Θελησις  εστιν 
ορεξις λογικη τε και ζωτικη. 

Του αγιου Αθανασιου παπα Αλεξανδρειας, εκ του Περι πιστεως 
μειζονος λογου. 

Θελησις εστι ψυχης νοερας αυτεξουσιος κινησις.  Πρωτον ιδιωμα 
της νοερας ψυχης, και της ουσιας αυτης δηλωτικον εστιν η θελησις. 
Νους Κυριου ουπω Κυριος, αλλ’ η θελησις, η βουλησις η ενεργεια. 

Του  αγιου  Γρηγοριου  επισκοπου  Νυσσης,  εκ  του  Κατα 
Απολιναριου λογου.

Θελησις εστι νους τις , και περι τι διαθεσις. Αυτεξουσιοτης εστιν, 
αυτοκρατης του θεληματος κινησις. Θελησις εστι της νοερας ψυχης, 
το  κατ’  εξουσιαν  αυτην  αιρεισθαι  των  κατα  γνωμην,  δια  της 
προαιρετικης θελησεως. Θελησις εστι πασης λογικης φυσεως, η κατα 
φυσιν αυτης ζωη. Η στερησις της ουτω ζωης, ουσιας εστιν αναιρεσις.



Του  αγιου  Διαδοχου  επισκοπου  Φωτικης,  εκ  του  εκτου 
κεφαλαιου των Ασκητικων.

Αυτεξουσιοτης εστι,  ψυχης λογικης θελησις ακωλυτως γινομενη 
προς οπερ βουληται. 

Του αγιου Αναστασιου πατριαρχου Αντιοχειας. 
Θελημα  εστι,  λογος  εν  καρδια  στρεφομενος,  δι’  ενεργειας  και 

μονον φανερωθηναι δυναμενος. Θελημα εστι βουλησις ψυχης [ει μη] 
οικοθεν ανακοπηναι μη δυναμενη.

Του αγιου Νεμεσιου επισκοπου Εμεσης. 
Θελησις  εστιν  ορεξις  βουλευτικη  των  εφ’  ημιν  και  δι’  ημων 

γινεσθαι δυναμενων, και αδηλον εχοντων το τελος.

Του  αυτου·  Κατα  τι  λογικος  ο  ανθρωπος,  και  τι  ενδιαθετος 
λογος, και τι προφορικος;
Ενδιαθετος  λογος  εστι  το  κινημα  της  ψυχης,  το  εν  αυτω  τω 

λογιστικω  γινομενον,  ανευ  τινος  εκφωνησεως·  οθεν  πολλακις 
σιωπωντες,  λογον  ολον  παρ’  εαυτοις  διεξερχομεθα,  και  εν  τοις 
ονειροις διαλεγομεθα. Κατα τουτο δε μαλιστα λογικοι παντες εσμεν· 
αλλ’ ουχ ως κατα τον προφορικον λογον· Και γαρ οι εκ γενετης κωφοι, 
και οι δια παθος, η και νοσημα την φωνην αποβαλοντες, ουδε ηττον 
λογικοι  εισιν.  Ο  δε  προφορικος  λογος  εν  τη  φωνη  και  εν  ταις 
διαλεκτοις την ενεργειαν εχει. 

(280)  Του  αγιου  Μαξιμου,  εκ  των  περι  θεληματων  αυτου 
συλλογισμων· τι φυσικον θελημα, και τι γνωμικον; 
Θελημα εστι  φυσικον,  η  απλως και  ωσαυτως  εχουσα των κατα 

φυσιν συστατικων ορμη τε και εφεσις.  Θελημα δε γνωμικον, η των 
καθ’ ηδονην συναγερτικων ποια και διαφορος κινησις τε και ορεξις. 

Του αυτου,  εκ  της προς Μαρινον πρεσβυτερον επιστολης,  Τι 
θελησις, και τι προαιρεσις; 
Θελημα  φασιν  ειναι  φυσικον,  ηγουν  θελησιν·  Ζητει  οπισθεν 

ομοιως  εις  την  αυτην  επιστολην,  περι  βουλης  και  γνωμης  και 
φρονησεως και δοξης και εξουσιας. 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Των  αγιων  και  θεοφορων  Πατερων  ημων,  περι  των  δυο 
ενεργειων  του  Κυριου  και  Θεου  και  Σωτηρος  ημων  Ιησου 
Χριστου. Σελ. 280.



Του αγιου Ιουστινου φιλοσοφου,  και τελος μαρτυρος,  εκ του 
προς Ευφρασιον σοφιστην, περι Προνοιας και Πιστεως λογου, 
ου η αρχη· "Αχραντος ο Λογος."
Ει  συνδρομον  εχει  Θεος  τη  φυσει  την  θελησιν,  ωσπερ  και  την 

ενεργειαν· αει γαρ φυσει θελητικος και ενεργητικος υπαρχει ο Θεος· 
ουδε  των  θελητικων  της  αυτης  αυτω  φυσικης  εσται  θελησεως  και 
ενεργειας· επει και φυσεως εσται παντως της αυτης. Κατ’ ενεργειαν 
δε και φυσιν ουκ οιδεν ο Θεος περιγραφην. 

Του αυτου, εκ του αυτου λογου. 
Ενεργεια πασης ουσιας εστιν, η προσφυης αυτη ποιοτης. Ενεργεια 

φυσικη  τε  και  συστατικη  εστιν,  η  οριστικη  διαφορα  της  του 
δηλουμενου πραγματος φυσεως· ης χωρις, κατ’ ουδεν ουδεν παντελως 
εχει, την του πως ειναι διαγνωσιν.

Ενεργεια φυσικη εστιν,  η ουσιωδης και συστατικη πασης ουσιας 
ποιοτης· ης το εστερημενον, και πασης ουσιας εστερηται.

Ενεργεια φυσικη εστι, δυναμις ουσιωδης μη δε μιαν ετερου προς 
ετερον επιδεχεσθαι συγχωρουσα κατα την ουσιαν αλλοιωσιν.

Ενεργεια φυσικη εστιν η αμιγη την ουσιωδη παντων προς απαντα 
διακρισιν σωζουσα δυναμις. 

Του  αγιου  Αλεξανδρου,  εκ  της  προς  Αιγλωνα  επισκοπον 
Κυνοπολεως κατα Αρειανων επιστολης. 
Ενεργεια φυσικη εστιν, η πασης φυσεως εμφυτος κινησις. Ενεργεια 

εστι  φυσικη,  ο  πασης  φυσεως  ουσιωδης  και  γνωστικος  λογος. 
Ενεργεια εστι φυσικη, η δηλωτικη η πασης ουσιας δυναμις.

Γρηγοριου Νυσσης. 
Ενεργεια  λογικης  ψυχης,  εστι  νου  κινησις  και  (281)  διανοια. 

Ενεργεια εστι κινησις ουσιωδης χαρακτηριστικη της φυσεως, ης ιδια 
καθεστηκε,  δι’  ης  γινωσκεται  των  αλλων  ουσιωδως  διαφερουσα. 
Ενεργεια εστι κινησις δραστικη. Δραστικον δε λεγεται, το εξ εαυτου 
κινουμενον. Ενεργειαν γαρ ημεις ειναι φαμεν, την φυσικην εκαστης 
ουσιας δυναμιν τε και κινησιν, ης χωρις ουτε εστιν, ουτε γινωσκεται 
φυσις. Νοερων γαρ εστι, νοησις· αισθητικων, αισθησις, καθ’ ην, αυται 
τε και των εκτος εφαπτονται φυσικως,  και τοις  εκτος υποπιπτουσι. 
Πτηνων,  πτησις·  νηκτων,  νηξις·  ερπηστικων,  ερψις·  βαδιστικων, 
βαδισις· βλαστων, βλαστησις. Και περιληπτικως ειπειν, το σημαντικον 
εκαστης  ιδιωμα  φυσεως,  ενεργειαν  λεγομεν  φυσικην.  Ης  μονον 



εστερηται,  το  μη  ον.  Το  γαρ  ον,  ουσιας  τινος  μετεχον,  και  της 
δηλουσης αυτην φυσικως μεθεξει παντως δυναμεως. Ορους γαρ των 
ουσιων,  τας  φυσικας  αυτων  ενεργειας  ο  αληθης  επισταται  λογος. 
Ενεργεια εστι ψυχης λογικης, οικεια του νου διανοια τε και κινησις. 
Ενεργεια εστι ψυχης λογικης, η κατα φυσιν αυτης ζωη.

Του Χρυσοστομου. 
Ουσιωδυς ενεργεια εστι Θεου, το μηδαμου ειναι· ου τω μη ειναι, 

αλλα τω υπερειναι τοπου και χρονου και φυσεως· οις φυσικως αρχη 
συνεπινοειται  και  περας και γενεσις·  ος εστι  συνοχευς και ποιητης 
μονω  τω  βουλεσθαι.  Ανευ  γαρ  φυσικης  ενεργειας,  ουδενος  φυσις 
επιδηλος.  Οιον  γαρ  εκαστη  φυσει  χαρακτηρα  γνωριστικον  ο 
Δημιουργος,  την  διακρινουσαν  αυτην  των  αλλων,  ουσιωδως 
εναπεθετο κινησιν. 

Του αγιου Κυριλλου. 
Ενεργεια  θεοπρεπης  και  δυναμις  εστι,  το  ειναι  πανταχη,  και 

πληρουν μεν αρρητως τον ουρανον· πληρουν δε αυ παλιν την γην, και 
χωρειν μεν εν πασι, χωρεισθαι δε επ’ ουδενος. Ου γαρ περιληπτος, η 
διαστηματι περιωρισμενος· αλλ’ ουδε περιγραφης τινος εισω. Παθειν 
γαρ τι τοιουτον ο αποσος τε και εμεγεθης και ασωματος ουκ ανεχεται.

Του αγιου Βασιλειου. 
Επειπερ  πασης  ουσιας  ορος,  η  κατα  φυσιν  αυτης  ενεργεια 

καθεστηκε· πιστωσις αναγουσα τον νουν επι την φυσιν, εξ ης εχει την 
προοδον, ων μια και η αυτη ενεργεια, τουτων και η ουσια μια. 

Του αυτου, εκ των κατ’ Ευνομιου. 
Πως  ετεροτης  ουσιας,  εν  η  ταυτοτης  ενεργειας  γνωριζεται; 

Παρηλλαγμενων γαρ των ουσιων, παρηλλαγμενας ειναι δει και τας 
ενεργειας. Πως ου της αυτης ουσιας το Πνευμα τω Πατρι και τω Υιω, 
το και της αυτης ενεργειας. Πως ετεροτης ουσιας εν τη Τριαδι, εν η 
ταυτοτης  ενεργειας  ευρισκεται;  Ει  γαρ  κατα  την  ουσιαν 
απαραλλακτως, εξει και (284) κατα την δυναμιν. Ων δε η δυναμις ιση 
που παντως και η ενεργεια· ων δε η φυσις μια, τουτων ενεργειαι αι 
αυται.

Του αγιου Γρηγοριου Νυσσης. 
Ουκουν η της ενεργειας ταυτοτης επι Πατρος και Υιου και αγιου 

Πνευματος  δεικνυσι  σαφως  το  της  φυσεως  απαραλλακτον.  Του  δε 
ενεργουντος  την  φυσιν,  δια  της  των  ενεργειων  κατανοησεως 
επιγνωναι δυναμεθα. Το δε κοινον της φυσεως ενεργως αποδεικνυται, 



δια της των ενεργειων ταυτοτητος συνισταμενον. Αλλα Θεος μεν ο 
Πατηρ, Θεος δε ο Υιος, Θεος δε το Πνευμα το αγιον· εις δε εν τω αυτω 
κηρυγματι Θεος, δια το μητε φυσεως, μητε ενεργειας θεωρεισθαι τινα 
διαφοραν εν θεοτητι. Ει ουν και ενεργεια και δυναμις μια, πως εστιν 
ετεροτητα φυσεως υπονοησαι, εν οις ουδεμια κατα την δυναμιν τε και 
την ενεργειαν διαφοραν εξευρισκομεν.

Πασα αναγκη καταλληλον ειναι και οικειαν ομολογειν τη φυσει 
και την προαιρεσιν· και ει ανομοιως εχοιεν κατα την φυσιν, ανομοια 
αει  ειναι  και  τα θεληματα.  Της  δε  δυναμεως εφ’  εκατερων ικανως 
εχουσης,  ουδ’  ετερον  ατονησει  προς  την  εκπληρωσιν  του  ιδιου 
θεληματος. Ουκουν εαν ιδωμεν διαφερουσας αλληλων τας ενερεγειας 
τας  παρα  του  Πατρος  τε  και  του  αγιου  Πνευματος  ενεργουμενας, 
διαφορους ειναι  και  τας ενεργουσας φυσεις  εκ  της  ετεροτητος  των 
ενεργειων στοχαζομεθα. Ου γαρ ενδεχεται τα διεστωτα κατα τον της 
φυσεως λογον, προς το των ενεργειων ειδος συνενεχθηναι, ουτε ψυχει 
το πυρ, ουτε θερμαινει ο κρυσταλλος. Αλλα τη των φυσεων ετεροτητι, 
συνδιαχωριζονται υπ’ αλληλων και αι παρα τουτων ενεργειαι.

Κυριλλου. 
Ενεργησει γαρ ομοιως, τα την αυτην αλληλοις λαχοντα φυσιν. Οις 

δε ο του πως ειναι λογος εξηλλαγμενος, τουτοις αν ειη, και ο της εφ’ 
απασιν ενεργειας λογος, ουχ ο αυτος. Τα την αυτην ενεργειαν εχοντα, 
και  ταις  αυταις  δυναμεσι  φυσικαις  αποκεχρημενα,  της  αυτης  ειναι 
ουσιας  αναγκη.  Ουδεν  γαρ  των  οντων  προς  το  ετερογενες  και 
ετεροουσιον,  τας  αυτας  απαραλλακτως  φορεσει  δυναμεις  τε  και 
ενεργειας.  Τα γαρ της αυτης ενεργειας οντα,  και της αυτης ουσιας 
ομολογηται. Τα ετεροφυη και ετερογενη την αυτην ενεργειαν εχειν, 
ουκ αν τις  δωη σωφρονων.  Ου γαρ αν υδατι  πυρ εν  τι  και  ταυτον 
ενεργησειεν· αλλ’ ωσπερ απεσχοινισμενον εχουσι της ουσιας και της 
ποιοτητος  τον  λογον,  ουτω  και  διαφορον  συναποδωσουσι  την 
ενεργειαν.  Οις  γαρ  η  ενεργεια  και  η  δυναμις  απαραλλακτως  μια, 
τουτοις αναγκη και την του ειδους κοινοτητα σωζεσθαι. Φιλει γαρ τα 
την αυτην ενεργειαν εχοντα, της αυτης υπαρχειν και ουσιας, και το 
ετεροφυες  εν  τουτοις  απιθανον.  Ου γαρ δηπου μιαν ειναι  φυσικην 
ενεργειαν δωσομεν Θεου και ποιηματος, ινα μητε το ποιηθεν εις την 
θειαν αναγαγωμεν ουσιαν, μητε μην της θειας φυσεως το εξαιρετον, 
εις τον τοις (285) γεννητοις πρεποντα καταγαγωμεν τροπον. Τα γαρ 



μιαν εχοντα την ενεργειαν, ενα και τον αυτον του πως ειναι φορεσει 
λογον.

Του  αγιου  Αμβροσιου  επισκοπου  Μεδιολανων,  εκ  του  προς 
Γρατιανον τον βασιλεα δευτερου λογου. 

Πως γαρ η αυτη ενεργεια, εκ διαφορου ουσιας εστι; Μη γαρ ουτως 
η ηττων ενεργει, ωσπερ η μειζων ενεργει. Ενθα γαρ διαφορος ουσια 
εστιν, αδυνατον μιαν ενεργειαν υπαρχειν.

Του αγιου Βασιλειου, εκ των κατα Ευνομιου συλλογισμων. 
Ετερον εστιν ο ενεργησας,  και ετερον η ενεργεια,  και  ετερον το 

ενεργημα,  και  ταυτα πλειστον αλληλων διεστηκεν.  Ο ενεργων γαρ 
εστιν ο προς το ενεργησαι τι κινουμενος. Ενεργεια δε, οιονει κινησις η 
ενεργητικη, και αυτη η ορμη ως αν τις ειποι της προαιρεσεως, η προς 
το  ενεργησαι  τι  συντεινομενη  και  νευουσα,  και  αμα  τω  ελεσθαι 
πεπαυμενη και ληγουσα, και θαττον κινηθεισα και παραδραμουσα. 
Ενεργηματα δε, τα εκ ταυτης αποτελουμενα τε και υφισταμενα. 

MAXΙMΙ DΙSPUTATΙO CUM PYRRΗO (288)
ΠΑΡΑΣΗΜΕΙΩΣΙΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ  ΖΗΤΗΣΕΩΣ  χαριν  των 
κεκινημενων περι  των εκκλησιαστικων δογματων,  παρουσια 
Γρηγοριου τη ευσεβεστατου πατρικιου, και των συνευρεθεντων 
αυτω  οσιωτατων  επισκοπων,  και  λοιπων  θεοφιλων  και 
ενδοξων  ανδρων,  παρα  Πυρρου,  του  γενομενου  πατριαρχου 
Κωνσταντινουπολεως,  και  Μαξιμου  του  ευλαβεστατου 
μοναχου,  μηνι  Ιουλιω,  ινδικτιωνος  γ΄.  Πυρρου  μεν 
συμμαχουντος τη παρεισαχθειση παρ’ αυτου τε,  και του προ 
αυτου εν τω Βυζαντιω καινοτομια· τουτεστιν· ενος θεληματος· 
Μαξιμου  δε  συνηγορουντος  τη  ανωθεν  εις  ημας  ελθουση 
πατρικη  τε  και  αποστολικη  διδασκαλια·  δια  του  ρηθεντος 
υπερφυους  ανδρος,  φημι  δε  Γρηγοριου  του  υπερτιμου 
πατρικιου,  των  λεχθεντων  ανδρων·  τουτεστιν  Πυρρου  και 
Μαξιμου,  αλληλοις  προσοψισθεντων.  Προκατηρξατο  δε  της 
προς Μαξιμον διαλεξεως ο Πυρρος, ουτως ειπων.
ΠΥΡΡΟΣ. Τι σοι κακον εποιησαμεν, κυρι αββα Μαξιμε, εγω τε και 

ο προ εμου, οτι ουτω πανταχου διασυρεις ημας, αιρετικην υποληψιν 
παρα  πασι  διδους  ημιν;  Τις  δε  ουτω  ποτε,  καιτοι  κατα  προσωπον 
αγνουμενον θεα, ετιμησεν η εσεβασθη σε, ως ημεις; 



ΜΑΞ.  Επειδη,  ο  Θεος  ακροαται,  ουδεις  ουτως,  ινα  ταις  σαις 
χρησωμαι  λεξεσιν,  ετιμησεν,  η  εσεβασθη  με,  ως  υμεις·  αλλ’ 
αθετησαντων υμων νυν το Χριστιανον δογμα, φοβερον ηγησαμην της 
αληθειας την προς εμε προτιμησαι χαριν.

ΠΥΡ. Τι γαρ δοξασαντες, το Χριστιανων ηθετησαμεν φρονημα; 
ΜΑΞ..  Εν  θελημα  της  θεοτητος  του  Χριστου,  και  της 

ανθρωποτητος αυτου δοξαντες· και μη μονον δοξασαντες, αλλα και 
επι  λυμη  του  παντος  της  αγιας  Εκκλησιας  σωματος,  δια  καινης 
Εκθεσεως τουτο προτεθεικοτες.

ΠΥΡ.  Τι  ουν,  ο  εν  θελημα  του  Χριστου  δοξαζων,  δοκει  σοι 
παρακεκινησθαι της Χριστιανικης διδασκαλιας ; 

ΜΑΞ. Πανυ μεν ουν. Τι γαρ ανοσιωτερον του λεγειν, τον αυτον, ενι 
, και τω αυτω θεληματι, προ εν της σαρκωσεως τα παντα εκ μη οντων 
συστησασθαι· συνεχειν τε και προνοειν, και σωστικως διεξαγειν· μετα 
δε την ενανθρωπησιν τροφης εφιεσθαι και ποτου· τοπους τε εκ τοπων 
αμειβειν, και τα αλλα παντα ποιειν, τα διαβολης απασης, και μομφης 
εκτος τυγχανοντα· δι’ ων και πασης, καθαραν εδειξε την οικονομιαν 
φαντασιας.

ΠΥΡ. Εις ο Χριστος, η ου; 
ΜΑΞ. Ναι, εις προδηλως. 
ΠΥΡ.  (289)  Ει  ουν  εις  ο  Χριστος,  ως  εις  παντως  και  ηθελεν,  εν 

παντως αυτου και το θελημα· και ου δυο.
ΜΑΞ.  Το  λεγειν  τι,  και  προσιαστελλεσθαι  του  λεγομενου  τα 

σημαινομενα,  ουδε  ετερον  εστιν,  ει  μη  παντα  συγχειν  και  ασαφη 
σπευδειν εαν τα, περι ων η ζητησις· οπερ αλλοτριον ανδρος λογιου 
καθεστηκε. Τουτο ουν ειπε μοι· Ο Χριστος εις ων, Θεος μονον εστιν, η 
και ανθρωπος; 

ΠΥΡ. Προδηλως, Θεος ομου και ανθρωπος. 
ΜΑΞ. Θεος ουν φυσει και ανθρωπος υπαρχων ο Χριστος, ως Θεος 

και  ανθρωπος  ο  αυτος  ηθελεν,  η  ως  Χριστος  μονον;  Αλλ’  ει  μεν 
προηγουμενως  ως  Θεος  και  ανθρωπος ηθελεν  ο  Χριστος,  δηλονοτι 
δυικως, και ου μοναδικως, εις ων ο αυτος, ηθελεν. Ει γαρ ουδε ετερον 
εστιν ο Χριστος παρα τας αυτου φυσεις,  εξ ων, και εν αις υπαρχει· 
προδηλως,  ως καταλληλως ταις εαυτου φυσεσιν·  ηγουν,  ως εκαστη 
πεφυκεν,  εις  ων  και  αυτος,  ηθελε  τε  και  ενηργει·  ειπερ  ουδετερα 
αυτων αθελητος εστιν, η ανενεργητος. Ει δε καταλληλως ταις εαυτου 
φυσεσιν ο Χριστος, ηγουν, ως εκαστη πεφυκεν, ηθελεν τε και ενηργει· 



δυο δε αυτου αι φυσεις· δυο αυτου παντως και τα φυσικα θεληματα· 
και αι τουτων ισαριθμοι, και ουσιωδεις ενεργειαι.  Ωσπερ γαρ ο των 
του αυτου και ενος Χριστου φυσεων αριθμος, ευσεβως νοουμενος τε 
και λεγομενος, ου διαιρει τον Χριστον, αλλα σωζομενην καν τη ενωσει 
παριστησι  των  φυσεων  την  διαφοραν·  ουτω  και  ο  αριθμος  των 
ουσιωδως προσοντων ταις αυτου φυσεσι θεληματων και ενεργειων· 
κατ’ αμφω γαρ, ως ειρηται, τας αυτου φυσεις θελητικος ην ο αυτος και 
ενεργητικος  της  ημων  σωτηριας·  ου  διαιρεσιν  εισαγει·  μη  γενοιτο· 
αλλα  την  αυτων  δηλοι  και  μονον,  καν  τη  ενωσει  φυλακην  και 
σωτηριαν.

ΠΥΡ. Αδυνατον τοις θελημασι, μη συνεισαγεσθαι τους θελοντας. 
ΜΑΞ. Τουτο μεν και εν τοις υμετεροις γραμμασι το παραλογον· ου 

λογω, αλλ’ εξουσια κινουμενοι, απεφηνασθε, συναιρομενον υμιν εις 
τουτο λαβοντες τον Ηρακλειον, δια το και υμας συνελθειν τη αυτου 
αθεμιτω και παρανομω μιξει, και ταυτην δι’ ευλογιας κυρωσαι. Ει γαρ 
δοθη τοις θελημασι συνεισαγεσθαι τους θελοντας, παντως και τοις 
θελουσι  τα  θεληματα  κατα  την  ευλογον  αντιστροφην 
συνεισαχθησεται·  και  ευρεθησεται  καθ’  υμας,  της  υπερουσιου  και 
υπεραγαθου και μακαριας θεοτητος· δια μεν το εν αυτης θελημα, μια 
και η υποστασις κατα Σαβελλιον· δια δε τα τρια προσωπα, τρια και τα 
θεληματα· και δια τουτο τρεις φυσεις, κατα τον Αρειον, ειπερ, κατα 
τους πατρικους ορους και κανονας, (292) η διαφορα των θεληματων 
και φυσεων εισαγει διαφοραν.

ΠΥΡ. Αδυνατον εστιν εν ενι προσωπω δυο αλληλοις συνυπαρξαι 
θεληματα ανευ εναντιωσεως.

ΜΑΞ.  Ει  ανευ  εναντιωσεως  δυο  θεληματα  εν  ενι  και  τω  αυτω 
προσωπω ειναι ου δυνατον, αρα μετα εναντιωσεως, κατα σε, δυνατον. 
Ει δε τουτο, τεως τα δυο ειναι ωμολογησας· και προς τον αριθμον ου 
διαφερη, αλλ’ η μονον προς την εναντιοτητα. Ουκουν λειπεται ζητειν 
την ποιητικην της μαχης αιτιαν. Ποιαν ουν ταυτην φης; Αρα την κατα 
φυσιν θελησιν,  η την αμαρτιαν;  Αλλ’  ει  μεν την κατα φυσιν ειπης 
θελησιν,  ταυτης δε ουκ αλλον η τον Θεον γινωσκομεν αιτιον·  αρα, 
κατα σε, της μαχης δημιουργος ο Θεος. Ει δε την αμαρτιαν· αμαρτιαν 
δε  ουκ  εποιησε,  ουδε  την  οιανουν  εναντιωσιν  εν  τοις  κατα  φυσιν 
αυτου ο σαρκωθεις  Θεος ειχε θελημασι.  Του αιτιου γαρ ουκ οντος, 
ουδε το αιτιατον προδηλως εσται.

ΠΥΡ. Φυσεως ουν το θελειν; 



ΜΑΞ. Ναι, το απλως θελειν, φυσεως. 
ΠΥΡ. Ει  φυσεως το θελειν·  οι  εμφανεστεροι δε των Πατερων εν 

θελημα του Θεου και των αγιων ειπον· και μια φυσις εσται ουτω γε 
των αγιων και του Θεου.

ΜΑΞ.  Και  ανωτερω  ερρεθη,  οτι  δει,  τον  περι  αληθειας  λογον 
ποιουμενον διαστελλεσθαι των λεγομενων τα σημαινομενα, δια την 
εκ της ομωνυμιας πλανην. Αντερησομαι γαρ σε και αυτος, οτι, οι εν 
θελημα του Θεου και των αγιων ειποντες αγιοι, προς το ουσιωδες του 
Θεου και δημιουργικον θελημα αποβλεποντες τουτο ειπον,η προς το 
θελητον;  Ου ταυτον γαρ το του θελοντος θελημα,  και  το  θελητον, 
ωσπερ  ουδε  το  του  ορωντος  οπτικον,  και  το  ορατον·  το  μεν  γαρ 
ουσιωδως αυτω προσεστι, το δε εκτος τυγχανει. Αλλ’ ει μεν προς το 
ουσιωδες  απιδοντες  ειπον,  ου  μονον  ομοφυεις  και  συνδημιουργους 
εισαγοντες  ευρεθησονται  τω  Θεω  τους  αγιους,  αλλα  και  εαυτοις 
εναντιουμενοι,  φυσαντες  μη  δυνασθαι  τα  ετερουσια  κοινον  εχειν 
θελημα. Ει  δε προς το θελητον,  αρα αιτιολογικως·  η,  ως τισι  φιλον 
λεγειν,  καταχρηστικως,  το  θεληθεν  θελημα  προσηγορευσαν  οι 
Πατερες· και ουδεν εψεται ατοπον, των φυσεως ειναι το απλως θελειν 
οριζομενων.

ΠΥΡ. Ει τοις θελημασι προς τε εαυτους και αλληλους διαφερομεν· 
νυν  μεν,  τουτο  θελοντες·  νυν  δε,  το  αυτο  ου  θελοντες·  φυσεως  δε 
τουτο,  και  του  αυτης  χαρακτηριστικου  λογου,  ου  μονον  τη  φυσει 
αλληλων  διαφεροντες  ευρεθησομεθα,  αλλα  και  απειρακις  ταυτην 
μεταβαλλοντες.

ΜΑΞ. Ου ταυτον το θελειν και το πως θελειν· (293) ωσπερ ουδε το 
οραν και το πως οραν. Το μεν γαρ θελειν, ωσπερ και το οραν, φυσεως· 
και  πασι  τοις  ομοφυεσι  και  ομογενεσι  προσον·  το  δε  πως  θελειν, 
ωσπερ και το πως οραν, τουτεστι θελειν πεεριπατησαι, και μη θελειν 
περιπατησαι,  και  δεξια  οραν,  η  αριστερα,  η  ανω ,  η  κατω,  η  προς 
επιθυμιαν, η κατανοησιν των εν τοις ουσι λογων, τροπος εστι της του 
θελειν και οραν χρησεως, μονω τω κεχριμενω προσον, και των αλλων 
αυτον  χωριζον,  κατα την  κοινως λεγομενην  διαφοραν.  Ει  δε  τουτο 
μαρτυρουσαν την φυσιν εχομεν, αρα το θελειν φαγειν, η μη θελειν 
φαγειν·  η  το  θελειν  περιπατησαι,  η  μη  θελειν·  ου  του  πεφυκεναι 
θελειν εστιν αναιρεσις, αλλα του πως θελειν, τουτεστι, των θελητων 
εστι γενεσις και απογενεσις. Ουτε γαρ, ει υποθωμεθα τα εκ του Θεου 
γενομενα,  θελητα  αυτου  οντα,  απογενεσθαι,  τουτοις  και  το 



προεπινοουμενον  αυτων,  ουσιωδες  αυτου  και  ποιητικον  θελημα 
συναπογενησεται.

ΠΥΡ.  Ει  φυσικον  λεγεις  το  θελημα,  το  δε  φυσικον  παντως  και 
ηναγκασμενον,  πως  ουκ  αναγκη,  φυσικα  λεγοντας  επι  Χριστου  τα 
θεληματα, πασαν επ’ αυτου εκουσιον αναιρειν κινησιν. 

ΜΑΞ..  Ου  μονον  η  θεια  και  θεια  και  ακτιστος  φυσις  ουδεν 
ηναγκασμενον εχει  φυσικον,  αλλ’ ουδε η νοερα και κτιστη.  Το γαρ 
φυσει  λογικον,  δυναμιν  εχει  φυσικην  την  λογικην  ορεξιν,  ητις  και 
θελησις καλειται της νοερας ψυχης· καθ’ ην θελοντες λογιζομεθα· και 
λογιζομενοι,  θελοντες  βουλομεθα.  Και  θελοντες  ζητουμεν, 
σκεπτομεθα τε και βουλευομεθα, και κρινομεν, και διατιθεμεθα, και 
προαιρουμεθα, και ορωμεν, και κεχρημεθα. Κατα φυσιν δε ημιν, ως 
ειρηται,  προσοντος  του  λογικως  ορεγεσθαι,  ηγουν  θελειν,  και 
λογιζεσθαι·  βουλευεσθαι  τε  και  ζητειν,  και  σκεπτεσθαι,  και 
βουλεσθαι, και κρινειν, και διατιθεσθαι, και αιρεισθαι, και ορμαν, και 
κεχρησθαι· ουκ αρα ηναγκασμενα τα των νοερων φυσικα. Πως δε και 
τουτου δοθεντος, ου πασης ατοπιας ατοπωτερα η τοιαυτη δειχθησεται 
προτασις; Ει γαρ κατ’ αυτην το φυσικον παντως και ηναγκασμενον· 
φυσει δε ο Θεος Θεος, φυσει αγαθος, φυσει δημιουργος· αναγκη εσται 
ο Θεος Θεος, και αγαθος και δημιουργος· οπερ και εννοειν, μητι γε 
λεγειν,  εσχατης  εστι  βλασφημιας.  Τις  γαρ ο  την αναγκην επαγων; 
Σκοπει δε, ει δοκει, ω φιλοτης, και ουτω της τοιαυτης προτασεως το 
βλασφημον. Ει γαρ ο φυσικα επι Χριστου λεγων τα θεληματα, πασαν, 
κατα σε, εκουσιον επ’ αυτου αναιρει κινησιν, αναγκη τα μεν φυσικως 
θελοντα,  ακουσιον  εχειν  κινησιν·  τα  δε  φυσικως  μη  θελοντα, 
εκουσιον.  Ουκουν ου μονον Θεος,  ο υπερ τα οντα·  αλλα και νοερα 
παντα και λογικα, φυσει οντα θελητικα, ακουσιον εξει κινησιν· αψυχα 
δε ου θελητικα, εκουσιον εξει κινησιν. Πλην οτι ο μακαριος Κυριλλος 
εν τω τριτω κεφαλαιω προς τας του Θεοδωρητου μεμψεις, απηλλαξεν 
ημας  περιττων  πραγματων,  διαρρηδην  αποφηναμενος,  Μηδεν 
φυσικον (296) ειναι εν τη νοερα φυσει ακουσιον. Και τουτο εξεστι τω 
βουλομενω μαθειν, μετα χειρας λαβοντι το τοιουτο κεφαλαιον. 

ΠΥΡ.  Επειδη  χρη  τα  εκ  της  εξετασεως  αναφαινομενα  αληθη, 
ευγνωμονως  αποδεχεσθαι·  μετα  δε  πολλης  ευκρινειας  εδειξεν  ο 
λογος, φυσικα ειναι τα επι Χριστου θεληματα· δυνατον δε ωσπερ εκ 
των  δυο  φυσεων  εν  τι  συνθετον  λεγομεν,  ουτω  και  εκ  των  δυο 
φυσικων θεληματων εν τι συνθετον λεγειν· ινα και οι δυο λεγοντες 



θεληματα, δια την φυσικην των εν Χριστω φυσεων διαφοραν, και οι εν 
λεγοντες,  δια την ακραν ενωσιν, μηκετι ψιλων λεξεων ενεκεν προς 
αλληλους διαφερωνται· ειπερ ουκ εν ονομασιν ημιν, φησιν ο μεγας εν 
θεολογια Γρηγοριος, η αληθεια, αλλ’ εν πραγμασιν.

ΜΑΞ. Ορας οτι εκ τουτου πλανασθε, εκ του παντη αγνοησαι οτι αι 
συνθεσεις των εν τη υποστασει οντων, και ου των εν ετερω, και ουκ 
ιδιω λογω θεωρουμενων, εισι. Και τουτο κοινον φρονημα παντων, και 
των εξω φιλοσοφων, και των της Εκκλησιας θεοσοφων μυσταγωγων. 
Ει δε των θεληματων συνθεσιν λεγετε, και των αλλων φυσικων την 
συνθεσιν λεγειν εκβιασθησεσθε· ειπερ ευσυναρτητον τον του οικειου 
δογματος λογον δειξαι βουλεσθε, τουτεστι, του κτιστου και ακτιστου, 
του απειρου και του πεπερασμενου, του αοριστου και του ωρισμενου, 
του θνητου και του αθανατου, του φθαρτου και του αφθαρτου, και εις 
ατοπους  εξενεχθησεσθε  υποληψεις.  Πως δε  το  εκ  των θεληματων, 
θελημα  προσαγορευθησεται;  Ου  γαρ  δυνατον  το  συνθετον  τη  των 
συντεθειμενων ονομαζεσθαι προσηγορια.  Η ουτω γε και το εκ των 
φυσεων,  φυσις,  κατα  τους  παλαι  αιρετικους  προσαγορευθησεται. 
Προσεπιτουτοις δε και παλιν αυτον θελημασι του Πατρος χωριζετε, 
συνθετω θεληματι συνθετον και μονην χαρακτηρισαντες φυσιν.

ΠΥΡ.  Ουδεν ουν,  καθαπερ αι  φυσεις,  και  τα αυτων φυσικα ειχε 
κοινον; 

ΜΑΞ. Ουδε,  η μονην την των αυτων φυσεων υποστασιν.  Ωσπερ 
γαρ υποστασις ην ο αυτος ασυγχυτως των αυτων φυσικων.

ΠΥΡ. Τι ουν οι Πατερες, ων οι λογοι νομος και κανων Εκκλησιας 
καθεστηκε,  και  την δοξαν,  και  την υβριν  ουκ ειπον κοινην;  Ετερον 
γαρ, φησιν, εκεινο, εξ ου της δοξης κοινον· και ετερον, εξ ου το της 
υβρεως.

ΜΑΞ.  Τω  της  αντιδοσεως  τροπω  τουτο  αγιοις  ειρηται  Πατρασι. 
Προδηλον δε ως η αντιδοσις ενος ουκ εστιν, αλλα δυο, και ανισων· 
κατ’ επαλλαγην, τα φυσικως εκατερω μερει του Χριστου προσοντα, 
κατα  την  αρρητον  ενωσιν  θατερων  πεποιημενων  (297)  χωρις  της 
θατερου μερους προς το ετερον κατα τον φυσικον λογον μεταβολης 
και συμφυρσεως. Ει ουν τω της αντιδοσεως τροπω κοινον λεγεις το 
θελημα, ουχ εν, αλλα δυο λεξεις  τα θεληματα· και περιετραπη σοι 
παλιν το σοφον εις εκεινο, εξ ου φυγειν εσπουδασας.

ΠΥΡ.  Τι  ουν;  Ου  νευματι  του  ενωθεντος  αυτη  Λογου  η  σαρξ 
εκινειτο; 



ΜΑΞ.  Διαιρεις  τον  Χριστον,  ουτω  λεγων.  Νευματι  γαρ  αυτου 
εκινειτο  και  Μωυσης,  και  Δαβιδ,  και  οσοι  της  θειας  ενεργειας 
χωρητικοι,  τη  αποθεσει  των  ανθρωπινων  και  σαρκικων  ιδιωματων 
γεγονασιν. Ημεις δε τοις αγιοις Πατρασιν, ως εν απασι,  καν τουτω 
επομενοι, φαμεν, οτιπερ αυτος ο των ολων Θεος, ατρεπτως γενομενος 
ανθρωπος, ου μονον ως Θεος ο αυτος καταλληλων τη αυτου θεοτητι 
ηθελεν,  αλλα  και  ως  ανθρωπος  ο  αυτος  καταλληλως  τη  αυτου 
ανθρωποτητι. Ει γαρ εξ ουκ οντων τα οντα γενομενα, και του οντος, 
ου του μη οντος εχουσι ανθεκτικην δυναμιν· ταυτης δε κατα φυσιν 
ιδιον η προς τα συστατικα ορμη, και προς τα φθαρτικα αφορμη· αρα 
και ο υπερουσιος Λογος, ανθρωπικως ουσιωθεις, εσχε και του οντος 
της αυτου ανθρωποτητος την ανθεκτικην δυναμιν· ης την ορμην και 
αφορμην  θελων  δι’  ενεργειας  εδειξε·  την  μεν  ορμην  εν  τω  τοις 
φυσικοις και αδιαβλητοις τοσουτον χρησασθαι, ως και μη Θεον τοις 
απιστοις  νομιζεσθαι·  την  δε  αφορμην  εν  τω  καιρω  του  παθους, 
εκουσιως την προς τον θανατον συστολην ποιησασθαι.  Τι  ουν των 
αποπων η του Θεου πεπραχεν Εκκλησια, μετα της ανθρωπινης αυτου 
και  κτιστης  φυσεως,  και  τους  δημιουργικως  αυτη  παρ’  αυτου 
εντεθεντας  εν  αυτω  ανελλιπως  ομολογουσα  λογους,  ων  και  ανευ 
ειναι την φυσιν αδυνατον; 

ΠΥΡ. Ει φυσικως ημιν προσεστιν η δειλια, των διαβεβλημενων δε 
αυτη, αρα καθ’ υμας φυσικως ημιν εγκειται τα διαβεβλημενα, ηγουν η 
αμαρτια.

ΜΑΞ.  Παλιν  εκ  της  ομωνυμιας  εαυτον,  ου  την  αληθειαν 
παραλογιζη. Εστι γαρ και κατα φυσιν και παρα φυσιν δειλια· και κατα 
φυσιν μεν δειλια εστι, δυναμις κατα συστολην του οντος ανθεκτικη· 
παρα  φυσιν  δε  παραλογος  συστολην  του  οντος  ανθεκτικη·  παρα 
φυσιν δε, παραλογος συστολη. Την ουν παρα φυσιν ο Κυριος, ατε δι’ 
εκ  προδοσιας  ουσαν  λογισμων,  ολως  ου  προσηκατο·  την  δε  κατα 
φυσιν,  ως  της  ενυπαρχουσης  τη  φυσει  αντιποιητικης  του  ειναι 
δυναμεως ενδεικτικην, θελων δι’ ημας ως αγαθος, εδεξατο. Ου γαρ 
προσηγειται εν τω Κυριω καθαπερ εν ημιν, της θελησεως τα φυσικα· 
αλλ’ ωσπερ πεινασας αληθως, και διψησας, ου τροπω τω καθ’ ημας 
επεινασεν και εδιψησεν, αλλα τω υπερ ημας· εκουσιως γαρ· ουτω και 
δειλιασας  αληθως,  ου  καθ’  ημας,  αλλ’  υπερ  ημας  εδειλιασε.  Και 
καθολου φαναι, παν φυσικον (300) χωρις της θατερου μερους προς το 
ετερον κατα τον φυσικον λογον μεταβολης και συμφυρσεως. Ει ουν 



τω της αντιδοσεως τροπω κοινον λεγεις το θελημα, ουχ εν, αλλα δυο 
λεξεις τα θεληματα· και περιετραπη σοι παλιν το σοφον εις εκεινο, εξ 
ου φυγειν εσπουδασας.

ΠΥΡ.  Τι  ουν;  Ου  νευματι  του  ενωθεντος  αυτη  Λογου  η  σαρξ 
εκινειτο; 

ΜΑΞ.  Διαιρεις  τον  Χριστον,  ουτω  λεγων.  Νευματι  γαρ  αυτου 
εκινειτο  και  Μωυσης,  και  Δαβιδ,  και  οσοι  της  θειας  ενεργειας 
χωρητικοι,  τη  αποθεσει  των  ανθρωπινων  και  σαρκικων  ιδιωματων 
γεγονασιν. Ημεις δε τοις αγιοις Πατρασιν, ως εν απασι,  καν τουτω 
επομενοι, φαμεν, οτιπερ αυτος ο των ολων Θεος, ατρεπτως γενομενος 
ανθρωπος, ου μονον ως Θεος ο αυτος καταλληλως τη αυτου θεοτητι 
ηθελεν,  αλλα  και  ως  ανθρωπος  ο  αυτος  καταλληλως  τη  αυτου 
ανθρωποτητι. Ει γαρ εξ ουκ οντων τα οντα γενομενα, και του οντος, 
ου του μη οντος εχουσι ανθεκτικην δυναμιν· ταυτης δε κατα φυσιν 
ιδιον η προς τα συστατικα ορμη, και προς τα φθαρτικα αφορμη· αρα 
και ο υπερουσιος Λογος, ανθρωπικως ουσιωθεις, εσχε και του οντος 
της αυτου ανθρωποτητος την ανθεκτικην δυναμιν· ης την ορμην και 
αφορμην  θελων  δι’  ενεργειας  εδειξε·  την  μεν  ορμην  εν  τω  τοις 
φυσικοις και αδιαβλητοις τοσουτον χρησασσθαι, ως και μη Θεον τοις 
απιστοις  νομιζεσθαι·  την  δε  αφορμην  εν  τω  καιρω  του  παθους, 
εκουσιως την προς τον θανατον συστολην ποιησασθαι.  Τι  ουν των 
ατοπων η του Θεου πεπραχεν Εκκλησια, μετα της ανθρωπινης αυτου 
και  κτιστης  φυσεως,  και  τους  δημιουργικως  αυτη  παρ’  αυτου 
εντεθεντας εν αυτω ανελλιπως ομολογουσα λογους,  ,  ων και  ανευ 
ειναι την φυσιν αδυνατον; 

ΠΥΡ. Ει φυσικως ημιν προσεστιν η δειλια, των διαβεβλημενων δε 
αυτη, αρα καθ’ υμας φυσικως ημιν εγκειται τα διαβεβλημενα, ηγουν η 
αμαρτια. 

ΜΑΞ.  Παλιν  εκ  της  ομωνυμιας  εαυτον,  ου  την  αληθειαν 
παραλογιζη. Εστι γαρ και κατα φυσιν και παρα φυσιν δειλια· και κατα 
φυσιν μεν δειλια εστι, δυναμις κατα συστολην του οντος ανθεκτικη· 
παρα φυσιν δε, παραλογος συστολη. Την ουν παρα φυσιν ο Κυριος, 
ατε  δι’  εκ  προδοσιας ουσαν λογισμων,  ολως ου προσηκατο·  την δε 
κατα φυσιν,  ως της ενυπαρουσης τη φυσει  αντιποιητικης του ειναι 
δυναμεως ενδεικτικην, θελων δι’ ημας, ως αγαθος, εδεξατο. Ου γαρ 
προσηγειται εν τω Κυριω καθαπερ εν ημιν, της θελησεως τα φυσικα· 
αλλ’ ωσπερ πεινασας αληθως, και διψησας, ου τροπω τω καθ’ ημας 



επεινασεν και εδιψησεν, αλλα τω υπερ ημας· εκουσιως γαρ· ουτω και 
δειλιασας  αληθως,  ου  καθ’  ημας,  αλλ’  υπερ  ημας  εδειλιασε.  Και 
καθολου φαναι, παν φυσικον (300) επι Χριστου, συνημμενον εχει τω 
κατ’ αυτο λογω και τον υπερ φυσιν τροπον ινα και η φυσις δια του 
λογου πιστωθη, και η οικονομια δια του τροπου. 

ΠΥΡ. Ουκουν ινα την λεπτην ταυτην, και τοις πολλοις δυσληπτον 
τεχνολογιαν  εκφυγωμεν,  Θεον  τελειον  τον  αυτον,  και  ανθρωπον 
τελειον ομολογησωμεν, τα λοιπα παντα εκκλινοντες, ως του τελειου 
τα φυσικα παρ’ εαυτω συνεμφαινοντος.

ΜΑΞ.  Ει  το  λεγειν  τας  φυσεις  ανευ  της  εκαστη  προσουσης 
ιδιοτητος,  η Θεον τελειον και ανθρωπον τελειον τον Χριστον,  ανευ 
των της τελειοτητος γνωρισματων, απηρτισμενης κατα σε ευσεβειας 
εστι, αναθεματιζεσθωσαν αι συνοδοι, και προ τουτων, οι Πατερες· ου 
μονον τας φυσεις, αλλα και την εκαστης φυσεως ιδιοτητα, ομολογειν 
ημιν  νομοθετησαντες·  και  ου  μονον  Θεον  τελειον  και  ανθρωπον 
τελειον  τον  αυτον,  αλλα  και  της  τελειοτητος  τα  γνωρισματα, 
τουτεστιν, ορατον και αορατον τον αυτον και ενα λεγοντες, θνητον 
και αθανατον, φθαρτον και αφθαρτον, απτον και αναφη, κτιστον και 
ακτιστον·  και  κατ’  αυτην  την  ευσεβη  εννοιαν,  και  δυο  ευσεβως 
θεληματα  του  αυτου  και  ενος  εδογματισαν,  ου  μονον  δια  του 
ωρισμενου αριθμου των δυο, αλλα και δι’ αντωνυμιας του αλλο και 
αλλο· και δι’ αναλογιας του θειον ειπειν και ανθρωπινον. Ου γαρ ενι 
τροπω η του αριθμου περιοριζεται φυσις. 

ΠΥΡ. Ει ου δυνατον εστι τας φωνας ταυτας λεγεσθαι δια την των 
αιρετιζοντων  επηρειαν,  αρκεσθωμεν  καν  μονοις  τοις  συνοδικως 
ειρημενοις· και μητε εν, μητε δυο ειπωμεν τα θεληματα.

ΜΑΞ. Ει τα συνοδικως και μονον ειρημενα χρη ομολογειν, ουτε την 
μιαν του Θεου Λογου φυσιν σεσαρκωμενην, περιεκτικην πασης της 
του  μυστηριου  ουσαν  ευσεβειας,  χρη  λεγειν,  συνοδικως  ουκ 
εκπεφωνημενην.  Πλην  οτι  και  ουτω  ταις  φυσεσι  και  τοις  αυτων 
ιδιωμασι  και  τα  θεληματα  συνομολογειν  βιασθησεσθε.  Ει  γαρ  τα 
φυσικως προσοντα ταις  φυσεσι  του Χριστου,  ιδιωματα αυτων ειναι 
λεγετε, φυσικως δε εκατερα αυτου φυσει το θελειν εμπεφυκεν, αρα 
μετα των αλλων φυσικων ιδιωματων, και τα θεληματα ταις φυσεσι 
συνομολογειν αναγκασθησεσθε.

Αλλως τε δε, ει αι συνοδοι επι τη του ενος θεληματος φωνη και 
Απολιναριον και Αρειον ανεθεματισαν, εκατερου αυτων ταυτη προς 



συστασιν της ιδιας αιρεσεως αποχρησαμενου· του μεν, ομοουσιον τω 
Λογω δια τουτου την σαρκα βουλομενου δειξαι· του δε, ετεροουσιον 
τον Υιον προς τον Πατερα εισαγαγειν αγωνιζωμενου, πως ευσεβειν 
ημας δυνατον, τας εναντιας τοις αιρετικοις φωνας ουχ ομολογουντας; 
Η δε πεμπτη συνοδος,  ινα παντα παραλιπω, θεσπισασα αυτολεξει, 
Παντα τα των αγιων Αθανασιου, και Βασιλειου, και Γρηγοριων, και 
αλλων τινων προσδιωρισμενως εγκριτων [εκκριτων] (301) διδασκαλων 
συνταγματα, εν οις και τα δυο εγκεινται θεληματα, δεχεσθαι, και δυο 
παραδεδωκασιν θεληματα. 

ΠΥΡ.  Και  ου  δοκει  σοι,  τας  των  πολλων  πληττειν  ακοας,  το 
φυσικον θελημα λεγομενον;

ΜΑΞ.  Υπεξαιρουμενης  της  θειας,  ποσα ειδη ζωης  εν  τοις  ουσιν 
ειναι λεγεις; 

ΠΥΡ. Αυτος ειπε. 
ΜΑΞ. Τρια ειδη ζωης εισιν. 
ΠΥΡ. Ποια ταυτα; 
ΜΑΞ. Η φυτικη, η αισθητικη, η νοερα. 
ΠΥΡ. Ουτως εχει.
ΜΑΞ.  Επειδη  δε  εκαστον  λογω  τινι  δημιουργιας  των  αλλων 

διακεκριται, τις ο διακριτικος και ιδιαζων εκαστου ειδους λογος; 
ΠΥΡ. Και τουτο ειπειν σε αξιω. 
ΜΑΞ.  Της  μεν  φυτικης  ιδιον  η  θρεπτικη,  και  αυξητικη,  και 

γεννητικη κινησις·  της δε αισθητικης,  η καθ’ ορμην κινησις·  της δε 
νοερας, η αυτεξουσιος. 

ΠΥΡ. Πανυ ευκρινη και ασυγχυτον την της εκαστου ειδους ζωης 
παρεστησας ιδιοτητα. 

ΜΑΞ.  Ει  ευκρινης  και  ασυγχυτος  η  εκαστου  εδειχθη  [ειδους] 
ιδιοτητος, παλιν ζητω, ει κατα φυσιν προσεστι τη φυτικη η θρεπτικη, 
και αυξητικη, και γεννητικη κινησις· και τη αισθητικη, η καθ’ ορμην.

ΠΥΡ. Κατα φυσιν αναμφιβολως. 
ΜΑΞ. Ουκουν και τη νοερα ακολουθως η αυτεξουσιος κινησις. 
ΠΥΡ.  Και  τουτο  πανως  δωσει  ο  ακολουθα  ταις  οικειαις  αρχαις 

δογματιζων.
ΜΑΞ.  Ει  ουν  κατα  φυσιν  προσεστι  τοις  νοεροις  η  αυτεξουσιος 

κινησις,  αρα  παν  νοερον  και  φυσει  θελητικον.  Θελησιν  γαρ  το 
αυτεξουσιον ο μακαριος ωρισατο Διαδοχος ο Φωτικης ειναι. Ει δε παν 
νερον και φυσει θελητικον, γεγονε δε ο Θεος Λογος σαρξ αληθως και 



λογικως  τε  και  νοερως  εψυχωμενη,  αρα  και  καθ’  ο  ανθρωπος, 
ουσιωδως ο αυτος ην θελητικος. Ει δε τουτο, ουκ αρα τας των ευσεβων 
ακοας  πληττει  λεγομενον  το  φυσικον  θελημα,  αλλα  τας  των 
αιρετιζοντων.

ΠΥΡ. Εγω μεν ηδη εν τοις φθασασι επεισθην, φυσικα ειναι τα επι 
Χριστου θεληματα·  και  περι  τουτου  ετεραν  ουκ  επιζητω αποδειξιν. 
Ουχ  ηττον γαρ των θεωδως  εκπεφασμενων,  αυτην  των οντων την 
φυσιν  ο  λογος  μαρτυρουσαν  εδειξε,  ως  καταλληλως  ταις  εαυτου 
φυσεσιν  ο  αυτος  θελων  ην,  ευδοκων  μεν  ως  θεος,  υπακουων  ως 
ανθρωπος,  και  οτι  καταλληλα  παντως  τα  φυσικα  θεληματα  ταις 
φυσεσιν. Αναρχον μεν της αναρχου, και της ηργμενης ηργμενον· και 
οτι ου δυνατον εις εν θελημα ποτε συμπεσειν αλληλοις, καν ενος και 
του αυτου εισιν, ωσπερ και αι φυσεις, το αναρχον και το ηργμενον, το 
ακτιστον και το κτιστον, το ποιησαν και το ποιηθεν, το (304) απειρον 
και το πεπερασμενον, το θεωσαν και το θεωθεν. Οι δε εν τω Βυζαντιω, 
ετι προς τα φυσικα θεληματα αντιστατουντες, κατ’ οικειωσιν φασιν 
ειρηκεναι τους Πατερας εχειν τον Κυριον το ανθρωπινον θελημα.

ΜΑΞ. Επειδη αυτος της τοιαυτης αυτων θαυμαστης και λαμπρας 
καθηγησω παιδευσεως· κατα ποιαν οικειωσιν τουτο φασιν; Αρα την 
ουσιωδη, καθ’ ην τα φυσικως προσοντα εκαστος εχων, δια την φυσιν 
οικειουται· η την σχετικην, καθ ην φιλικως τα αλληλων οικειουμεθα 
και στεργομεν, μηδεν τουτων αυτοι η πασχοντες, η ενεργουντες; 

ΠΥΡ. Την σχετικην δολονοτι.
ΜΑΞ. Ουκουν πριν τουτου δειξαι το ατοπον,  δικαιοτερον αν ειη 

ακριβεστερον εξετασει, ει τε φυσει θελητικος εστιν ο ανθρωπος, ει τε 
και μη. Τουτου γαρ δεικνυμενου, σαφεστερον γενησεται της τοιαυτης 
αιρεσεως το βλασφημον. 

ΠΥΡ. Ει δοκει, τουτο εξετασωμεν. 
ΜΑΞ.  Αδιδακτα  ειναι  τα  φυσικα,  ου  μονον  οι  λογω  την  φυσιν 

διασκεψαμενοι, και των πολλων διαφεροντες εφασαν, αλλα και η των 
χυδαιοτερων συνηθεια. Ει δε τα φυικα αδιδακτα, αδιδακτον δε εχομεν 
το θελειν· ουδεις γαρ ποτε θελειν διαδασκεται· αρα φυσει θελητικος ο 
ανθρωπος.  Και  παλιν,  ει  φυσει  λογικος  ο  ανθρωπος·  το  δε  φυσει 
λογικον  και  φυσει  αυτεξουσιον·  το  γαρ  αυτεξουσιον,  κατα  τους 
Πατερας, θελησις εστιν· αρα φυσει θελητικος ο ανθρωπος. Και παλιν, 
ει  εν  τοις  αλογοις  αγει  μεν  η  φυσις·  αγεται  δε  εν  τω  ανθρωπω 
εξουσιαστικως  κατα  θελησιν  κινουμενω·  αρα  φυσει  θελητικος  ο 



ανθρωπος.  Και  παλιν,  ει  κα’  εικονα  της  μακαριας  και  υπερουσιου 
Θεοτητος ο ανθρωπος γεγενηται· αυτεξουσιος δε φυσει η θεια φυσις· 
αρα  και  ανθρωπος,  ως  αυτης  οντως  εικων,  αυτεξουσιος  τυγχανει 
φυσει·  ει  δε  αυτεξουσιος  φυσει,  θελητικος  αρα  φυσει  ο  ανθρωπος· 
ειρηται γαρ ηδη, ως το αυτεξουσιον θελησιν ωρισατο οι Πατερες. Ετι 
τε,  ου  πασιν  ενθρωποις  ενυπαρχει  το  θελειν·  και  ου  τοις  μεν 
ενυπαρχει, τοις δε ουκ ενυπαρχει· το δε κοινως παιν ενθεωρουμενον 
φυσιν χαρακτηριζει εν τοις υπ’ αυτο ατομοις· αρα φυσει θελητικος ο 
ανθρωπος. 

ΠΥΡ. Δεδεικται δια πλειονων φυσει θελητικος ων ο ανθρωπος.
ΜΑΞ.  Τουτου  ουν  περιφανως  δειχθεντος,  διασκεψωμεθα,  ως 

ανωτερω υπεθεμεθα, και της αυτων προτασεως το ατοπον.
ΠΥΡ. Διασκεψωμεθα. 
ΜΑΞ.  Ει  φυσει  θελητικος  ο  ανθρωπος,  ως  δεδεικται,  (305)  κατ’ 

αυτους δε κατα την εν ψιλη σχεσει οικειωσιν το ανθρωπινον θελημα 
ειχεν ο Χριστος, αναγκη αυτους, ειπερ ταις οικειαις αρχαις στοιχουσι, 
και  τα  αλλα  ημιν  φυσικα  μετ’  αυτου·  φημι  δη  του  κατα  φυσιν 
θεληματος· κατ’ οικειωσιν ψιλην λεγειν· και ευρεθησεται αυτοις η της 
ολης οικονομιας θεωρια και μυησις, κατα φαντασιαν λαμβανομενη. 
Επειτα,  ει  η  ψηφος  Σεργιου,  ου  τους  πως,  αλλα  τους  απλως  δυο 
θεληματα  ειποντας  ανεθεματισε·  λεγουσι  δε  ουτοι  δυο,  καν  ει 
εσφαλμενως, δια την οικειωσιν· αρα οι ταυτης προισταμενοι, τω κατ’ 
αυτων συνηγορουσιν αναθεματι. Και παλιν, ει,  κατα την υπ’ αυτων 
διεκδικουμενην  προτασιν,  τοις  θελημασι  προσωπα  συνεισαγονται· 
αρα δυο θεληματα λεγοντες, και ει εσφαλμενως, δια την οικειωσιν, ως 
ειρηται, και τα συνεισαγομενα αυτοις, κατα την τοιαυτην προτασιν, 
λεξουσι  προσωπα..  Και  τις  οισει  την  εις  δυο  προσωπα  του  ενος 
κατατομην; 

ΠΥΡ. Τι ουν οι Πατερες; ουχ ημετερον ειπον ειναι, οπερ ο Χριστος 
εν εαυτω ετυπωσε θελημα; 

ΜΑΞ. Ναι, ημετερον. 
ΠΥΡ.  Ουκουν  ου  το  προσον  αυτω  φυσει  δια  του  ανθρωπινου 

εσημαναν, αλλ’ οπερ κατ’ οικειωσιν ανεδεξατο. 
ΠΥΡ. Τι ουν οι Πατερες; ουχ ημετερον ειπον ειναι, οπερ ο Χριστος 

εν εαυτω ετυπωσε θελημα; 
ΜΑΞ Ναι ημετερον. 



ΠΥΡ.  Ουκουν  ου  το  προσον  αυτω  φυσει  δια  του  ανθρωπινου 
εσημαναν, αλλ οπερ κατ’ οικειωσιν ανεδεξατο. 

ΜΑΞ. Επειδη και την ημετεραν φυσιν ωσαυτως ανειληφεναι αυτον 
εφασιν, αρα κατ’ αυτους και αυτην την φυσιν κατ’ οικειωσιν ψιλην 
εχων ευρεθησεται. Ει γαρ εκεινο αληθες, και τουτο· ει δε τουτο ψευδες, 
κακεινο. 

ΠΥΡ..  Τι  ουν;  το  ημετερον εν εαυτω τυπωσαι ειποντες,  το  αυτω 
φυσει προσον εσημαναν; 

ΜΑΞ. Ναι. 
ΠΥΡ. Πως τουτο φης;
ΜΑΞ. Επειδη ο αυτος ολος ην Θεος μετα της ανθρωποτητος, και 

ολος ο αυτος μετα της θεοτητος· αυτος, ως ανθρωπος, εν εαυτω και δι’ 
εαυτου το ανθρωπινον υπεταξε τω Θεω και Πατρι, τυπον ημιν εαυτον 
αριστον  και  υπογραμμον  διδους  προς  μιμησιν,  ινα  και  ημεις  προς 
αυτον  ως  αρχηγον  της  ημων  αφορωντες  σωτηριας,  το  ημετερον 
εκουσιως προσχωρησωμεν τω Θεω, εκ του μηκετι θελειν παρ’ ο αυτος 
θελει.

ΠΥΡ.  Εκεινο  ου  προθεσει  κακη  και  πανουργια  (308)  τινι  τουτο 
ειπον, αλλα βουλομενοι την ακραν ενωσιν δηλωσαι. 

ΜΑξ. Ει τουτο τοις απο Σεβηρου δοθη, ουκ ευλογως λοιπον, οσον 
προς το δοθεν λημμα,  κακεινοι  λεξουσιν·  οτι  Ου κακη προθεσει,  η 
πανουργια τινι, μιαν λεγομεν φυσιν, αλλα βουλομενοι, καθαπερ και 
υμεις, δια του ενος θεληματος, την ακραν ενωσιν δι’ αυτης δειξαι; Τοις 
γαρ  αυτων  κατ’  αυτων,  ον  τροπον  και  Δαβιδ  κατα  του  Γολιαθ, 
χρησονται οπλοις. Ιδου εν [και γαρ εν] θελημα λεγοντες, ταις αυταις 
εκεινοις  και  εννοιαις  και  φωναις  συμπιπτουσι.  Πλην  τουτο  το  εν 
θελημα,  τι  βουλονται  ονομαζειν;  δικαιοι  γαρ  εισι  τουτου  την 
προσηγοριαν δουναι. 

ΠΥΡ. Γνωμικον τουτο φασιν. 
ΜΑΞ. Ουκουν,  η γνωμικον και  παραγωγον·  ει  δε παραγωγον, η 

γνωμη, ως πρωτοτυπον, ουσια εσται. 
ΠΥΡ. Ουκ εστιν η γνωμη ουσια. 
ΜΑΞ. Ει ουσια ουκ εστι, ποιοτης εστι· και ευρεθησεται ποιοτης εκ 

ποιοτητος· οπερ αδυνατον. Τι ουν φασι την γνωμην; 
ΠΥΡ.  Η  γνωμη  ουδε  ετερον  εστιν,  η  οπερ  ο  μακαριος  αυτην 

ωρισατο Κυριλλος, οτι τροπος ζωης. 



ΜΑΞ. Ο τροπος της κατ’ αρετην, φερε ειπειν, η κακιαν ζωης, αρα 
εξ επιλογης ημιν προσεστιν, η ου; 

ΠΥΡ. Εξ επιλογης, παντως. 
ΜΑΞ. Θελοντες ουν και βουλευομενοι επιλεγομεθα, η αθελητως 

και αβουλευτως; 
ΠΥΡ. Ομολογουμενως θελοντες και βουλευομενοι. 
ΜΑΞ.  Ουκουν  η  γνωμη  ουδε  ετερον  εστιν,  η  ποια  θελησις, 

σχετικως τινος η οντος η νομιζομενου αγαθου αντεχομενη.
ΠΥΡ. Ορθως την του πατρικου ορου εποιησω εξηγησιν. 
ΜΑΞ.  Ει  ορθως  η  του  πατρικου  ορου  εκ  εξαπλωσις  γεγενηται, 

πρωτον  μεν  ου  δυνατον  γνωμικον  λεγειν  θελημα.  Πως  γαρ  εκ 
θεληματος  θελημα  προελθειν  ενδεχεται;  Επειτα  δε  και  γνωμην 
λεγοντες επι Χριστου, ως η περι αυτης εδειξε ζητησις,  ψιλον αυτον 
δογματιζουσιν  ανθρωπον,  βουλευτικως  διατιθεμενον  καθ’  ημας, 
αγνουντα τε  και  αμφιβαλλοντα,  και  αντικειμενα  εχοντα·  ειπερ  τις 
περι των αμφιβαλλομενων, και ου περι του αναμφιβολου βουλευεται. 
Ημεις μεν γαρ απλως φυσει καλου φυσικως εχομεν την ορεξιν· του δε 
πως καλου πειραν δια ζητησεως και βουλης. Και δια τουτο εφ’ ημων 
και  γνωμη  προσφυως  λεγεται,  τροπος  ουσα  χρησεως,  ου  λογος 
φυσεως·  επει  και  απειρακις  μετεβαλεν  η  φυσις.  Επι  δε  του 
ανθρωπινου  του  Κυριου,  ου  ψιλως  καθ’  ημας  υποσταντος,  αλλα 
θεικως· Θεος γαρ ην (309) ο δι’ ημας εξ ημων σαρκι πεφηνως, γνωμη 
λεγεσθαι ου δυναται. Αυτο γαρ [αυτω τω] το ειναι, ηγουν, το θεικως 
υποστηναι, φυσικως και την προς το καλον ειχεν οικειωσιν, και την 
προς  το  κακον  αλλοτριωσιν,  καθως  και  ο  μεγας  της  Εκκλησιας 
οφθαλμος Βασιλειος εν τη ερμηνεια του μδ΄ ψαλμου διδασκων, εφη· 
"Κατα τουτο δε εκληψη και το Ησαια περι αυτου ειρημενον, οτι Πριν η 
γνωναι το παιδιον, η προελεσθαι πονηρα, εκλεξεται το αγαθον. Διοτι 
πριν  η  γνωναι  το  παιδιον  αγαθον  η  κακον,  απειθει  πονηρια  του 
εκλεξασθαι  το  αγαθον.  Το  γαρ,  πριν  η,  δηλοι  οτι  ου  καθ’  ημας 
ζητησας και βουλευσαμενος, αλλα θεικως υποστας, αυτω ειναι, το εκ 
φυσεως ειχεν αγαθον." 

ΠΥΡ. Τι ουν; φυσικαι εισιν αι αρεται; 
ΜΑΞ. Ναι, φυσικαι.
ΠΥΡ.  Και  ει  φυσικαι,  δια  τι  μη  επισης  πασιν  ενυπαρχουσι  τοις 

ομοφυεσι; 
[ΜΑΞ. Πασι τοις ομοφυεσιν επισης ενυπαρχουσι.] 



ΠΥΡ. Και ποθεν εν ημιν τοσαυτη ανισοτης; 
ΜΑΞ. Εκ του μη επισης ενεργειν τα της φυσεως. Ως. ειπερ παντες 

ισως, εφ’ ω και γεγοναμεν, ενηργουμεν τα φυσικα, μια αρα εδεικνυτο 
εν πασιν, ωσπερ η φυσις, ουτω και αρετη, το μαλλον και ηττον ουκ 
επιδεχομενη.

ΠΥΡ.  Ει  ουκ  εξ  ασκησεως  ημιν  τα  φυσικα  προεισιν,  αλλ’  εκ 
δημιουργιας, η δε αρετη φυσικη, πως πονω και ασκησει τας αρετας, 
φυσικας ουσας, κτωμεθα; 

ΜΑΞ.  Η  ασκησις,  και  οι  ταυτη  επομενοι  πονοι,  προς  το  μονον 
διαχωρισαι  την  εμφυρεισαν  δι’  αισθησεως  απατην  τη  ψυχη 
επενοηθησαν  τοις  φιλαρετοις·  ου  προς  το  εξωθεν  προσφατως 
επεισαγαγειν  τας  αρετας·  εκγειται  γαρ  ημιν  εκ  δημιουργιας,  ως 
ειρηται·  οθεν και αμα τελειως διακριθη η απατη, αμα και της κατα 
φυσιν αρετης την λαμπροτητα ενδεικνυται η ψυχη. Ο γαρ μη αφρων, 
φρονιμος·  και  ο  μη  δειλος  η  θρασυς,  ανδρειος·  και  ο  μη  (312) 
ακολαστος, σωφρων· και ο μη αδικος, δικαιος. Κατα φυσιν δε ο λογος, 
φρονησις εστι· και το κριτηριον, δικαιοσυνη, και ο θυμος, ανδρεια· και 
η επιθυμια, σωφροσυνη. Αρα τη αφαιρεσει των παρα φυσιν, τα κατα 
φυσιν και μονα διαφαινεσθαι ειωθεν· ωσπερ και τη του ιου αποβολη, 
η του σιδηρου κατα φυσιν αυγη και λαμπροτης.

ΠΥΡ. Μεγιστη εντευθεν αναδεδεικται βλασφημια τοις γνωμην επι 
Χριστου λεγουσιν. 

ΜΑΞ. Χρη μηδε τουτο παρελθειν απαρασημαντον, οτι πολυτροπον 
και πολυσημον παρα τε τη αγια Γραφη και τοις αγιοις Πατρασιν εστι 
το  της  γνωμης  ονομα,  ως  τοις  επιμελως  αναγινωσκουσι  δηλον 
υπαρχει. Ποτε μεν γαρ επι παραινεσεως και υποθηκης αυτο φερουσιν· 
ως οταν λεγη ο Αποστολος· Περι δε των παρθενων επιταγην Κυριου 
ουκ  εχω·  γνωμην  δε  διδωμι·  ποτε  δε  επιβουλης,  ηνικα  ο  μακαριος 
Δαβιδ· Επι τον λαον σου κατεπανουργευσαντο γνωμην· οπερ αλλος 
εκδοτης  σαφηνιζων,  Επι  τον  λαον  σου,  εφη,  κατεπανουργευσαντο 
βουλην·  ποτε  δε  επι  της  ψηφου·  οπηνικα  Δανιηλ,  ο  εν  προφηταις 
μεγας, λεγει περι τινος· Εξηλθεν η γνωμη η αναιδης εκ προσωπου του 
βασιλεως·  ποτε  δε  επι  δοξης,  η  πιστεως  η  φρονηματος,  ηνικα 
Γρηγοριος ο της θεολογιας επωνυμος εν τω πρωτω Περι Υιου λογω 
διεξεισιν·  "  Επει  δε  το  μεν επιτιμαν  ου μεγα,  ραστον  γαρ,  και  του 
βουλομενου παντος·  το δε αντεισαγειν την εαυτου γνωμην, ανδρος 
εστιν  ευσεβους  και  νουν  εχοντος."  Και  απλως,  ινα  μη  καθ’  εν  τα 



παντα διεξερχομενος, οχλον επισωρευσω τω λογω, κατα εικοσιοκτω 
σημαινομενα  παρα  τε  τη  αγια  Γραφη  και  τοις  αγιοις  Πατρασιν 
επιτηρησαμενος, το της γνωμης ευρον ονομα· ουδε γαρ κοινου τινος η 
ιδικου εμφαινει χαρακτηρα, αλλ’ η εκ των προ αυτου λεγομενων, η 
των εφεξης, η του λεγοντος κανονιζεται διανοια. Δια και αδυνατον ενι 
και μονω σηναινομενω, το τοιουτο αφορισαι ονομα. 

ΠΥΡ. Πως γαρ ενδεχεται το πολλαχως λεγομενον, ενος τινος ειναι 
αποκληρωτικον; 

ΜΑΞ.  Ινα  ουν  το  αισχος  της  τοιαυτης  αιρεσεως  φανερωτερον 
γενηται, και ετερως την τοιαυτην διασκεψωμεθα προτασιν.

ΠΥΡ. Ει σοι φιλον, διασκεψωμεθα. 
ΜΑΞ. Εν θελημα λεγοντες, ειτε προαιρετικον ειτε γνωμικον, ειτε 

εξουσιαστικον,  ει  και  ετερως  πως  αυτο  καλειν  βουλοιντο·  ου  γαρ 
διαφερομεθα περι τουτου· η θειον, η αγγελικον, η ανθρωπινον τουτο 
λεγειν βιασθησονται. Και προηγουμενως μεν, οποτερον τουτων αυτο 
ειπωσι,  φυσικον  λεξουσιν·  (313)  ειπερ  εκατερον  αυτων  φυσεως 
υπαρχει  δηλωτικον·  και  οπερ  δια  της  διαιρετικης  μεθοδου  φευγειν 
εδοξαν,  τουτο  δια  της  αναλυτικης  συνιστωντες  εδειχθησαν. 
Εφεπομενως δε, ει μεν θειον αυτο λεξουσι, Θεον και μονον φυσει οντα 
τον Χριστον εγνωρισαν· ει δε αγγελικον, ουτε Θεον ουτε ανθρωπον, 
αλλ’ αγγελικην τινα φυσιν· ει δε ανθρωπινον, ψιλον ανθρωπον και 
υπεξουσιον αυτον εδειξαν.

ΠΥΡ.  Οπηνικα  ταυταις  περιπεσωσι  ταις  ατοπιαις,  ουτε  φυσικον 
ουτε γνωμικον λεγουσι το θελημα· αλλ’ επιτηδειοτητι προσειναι ημιν 
φασιν. 

ΜΑΞ. Η επιτηδειοτης αυτη κατα φυσιν ημιν προσεστιν, η ου κατα 
φυσιν;

ΠΥΡ. Κατα φυσιν. 
ΜΑΞ. Ουκουν παλιν, κατα αναλυσιν, φυσικον λεξουσι το θελημα· 

και  ουδεν  εκ  της  περιοδου  ταυτης  απωναιντο·  και  επειδη  η 
επιτηδειοτης εκ μαθησεως ποιειται την εξιν και την προχειρησιν· απο 
μαθησεως αρα και προκοπης εσχεν ο Χριστος κατ’ αυτους την εξιν 
του θεληματος, και την προχειρησιν· και προεκοπτεν, αγνοων προ της 
μαθησεως  τα  μαθηματα.  Τινος  ουν  χαριν  τον  Νεστοριον 
αποστρεφονται,  των  εκεινου  θερμως  αντεχομενοι  λεξεων  και 
ενννοιων; Οτι δε εν θελημα λεγοντες, τα εκεινου διεκδικουσι, και η 
παρ’  αυτων  συνηγορουμενη  Εκθεσις  μαρτυρει,  εν  θελημα 



αποφηναμενη τον Νεστοριον πρεσβευειν, επι των πλαττομενων αυτω 
δυο προσωπων. 

Ετι τε το, φυσικον ειναι θελημα διωθουμενοι, η υποστατικον αυτο, 
η  παρα  φυσιν  λεξουσιν.  Αλλ’  ει  μεν  υποστατικον  αυτο  φησουσιν, 
ετεροβουλος ουτω γε εσται ο Υιος τω Πατρι. Μονης γαρ υποστασεως 
χαρκτηριστικον το υποστατικον. Ει δε παρα φυσιν, την εκπτωσιν των 
αυτου  δογματιζουσιν  ουσιων,  ειπερ  φθαρτικα  των  κατα  φυσιν  τα 
παρα φυσιν. 

Ηδεως δ’ αν αυτους και τουτο εροιμην, οτι ο των ολων Θεος και 
Πατηρ, καθ’ ο Πατηρ θελει, η καθ’ ο Θεος; Αλλ’ ει μεν καθ’ ο ο Πατηρ, 
αλλο αυτου εσται παρα το του Υιου θελημα· ου γαρ Πατηρ ο Υιος· ει 
δε  καθ’  ο  Θεος·  Θεος  δε  Υιος,  Θεος  και  το  Πνευμα  το  αγιον·  αρα 
φυσεως ειναι το θελημα δωσουσιν, ηγουν φυσικον.

Ετι,  ει  κατα τους Πατερας, ων το θελημα εν, (316) τουτων και η 
ουσια μια εστι· κατ’ αυτους δε, εν το θελημα της θεοτητος του Χριστου 
και της ανθρωποτητος αυτου· αρα μιαν και την αυτην τουτων λεγουσι 
την ουσιαν. Και πως ουτω ασεβουντες, φασιν, οτιπερ τοις Πατρασιν 
επονται; 

Και  παλιν,  ει  κατα  τους  αυτους  διδασκαλους,  ουκ  εστι  κοινον 
αμφοτερων, δηλαδη ουσιων, το θελημα, αναγκη αυτους η αμφω τας 
φυσεις  του  αυτου  μη  λεγειν  κοινως  εχειν  εν  θελημα·  η  τουτο 
λεγοντας,  φανερως  τοις  πατρικοις  απομαχεσθαι  νομοις  τε  και 
θεσπισμασι. 

ΠΥΡ.  Λιαν  σαφως,  και  συντετμημενως  εδειξεν  λογος  την 
συμπεπλεγμενην  παση  επινοια  των  δι’  εναντιας  ασεβειαν.  Τι  δε 
λεγομεν, οτι και εκ των Πατερων τουτο δεικνυειν επιχειρουσι; 

ΜΑΞ. Ει μεν τους διαιρουντας, και τους συγχεοντας την υπερφυα 
οικονομιαν, Πατερας καλειν βουλονται, συγχωρουμεν αυτοις. Παντες 
γαρ  εν  θελημα  εδοξασαν,  καιτοι  εκ  διαμετρου  διεστηκοτες  την 
ασεβειαν.  Ει  δε τους της Εκκλησιας,  ουδαμως τουτο συγχωρησομεν 
αυτοις.  Επει δειξωσιν ενα μονον των εμφανων και πασι γνωριμων, 
οπως  και  ημεις  εν  ημερα  της  των  ημετερων  διαγνωσεως, 
εγκαλουμενοι  παρα Χριστου του Θεου,  οτι  τινος  χαριν  ανεδεξασθε 
φωνην,  ολον  λυουσαν  της  εμης  σαρκωσεως  το  μυστηριον;  εχομεν 
απολογιαν, οτι την εν πασιν αιδεσθεντες του Πατρος υποληψιν. 



ΠΥΡ. Τι ουν το ειρημενον τω Θεολογω Γρηγοριω· "Το γαρ εκεινου 
θελειν ουδε υπεναντιον τω Θεω, θεωθεν ολον," ουκ εναντιον των δυο 
θεληματων εστι; 

ΜΑΞ. Ουδαμως. Τουναντιον, των δυο θεληματων μεν ουν, και των 
αλλων παντων εκφαντικωτερον. 

ΠΥΡ. Πως τουτο φης;
ΜΑΞ.  Ωσπερ  η  πυρωσις  το  πυρωθεν  και  το  πυρωσαν  εαυτη 

συνεισαγει,  και  η  ψυξις  το  ψυχθεν και  το  ψυξαν,  και  η  βαδισις  το 
βαδιζον και  βαδιζομενον,  και  η  ορασις  το  ορων και  ορωμενον,  και 
νοησις το νοουν και νοουμενον· ου γαρ δυνατον την σχεσιν ανευ των 
σχετων νοειν η λεγειν· ουτω κατα το ακολουθον, και το θεωθεν και το 
θεωσαν. Αλλως τε δε, ει του θεληματος θεωσις εναντια εστι των δυο 
θεληματων κατ’ αυτους, και η της φυσεως θεωσις εναντια εσται των 
δυο φυσεων. Επ’ αμφοτερων γαρ τον αυτον της θεωσεως τεθεικεν ο 
Πατηρ λογον.

ΠΥΡ.  Πανυ συμβαινουσα εδειχθη η χρησις του Πατρος τοις  δυο 
θελημασιν· αλλα χρη τουτω συμφωνον δειξαι και Γρηγοριον, τον την 
Νυσσαεων (317)  φαιδρυναντα Εκκλησιαν.  Εν γαρ αυτον φρονουντα 
παραγουσι θελημα, εκ του ειπειν τον Πατερα περι του Κυριου· Η ψυχη 
θελει, το σωμα απτεται· δι’ αμφοτερων φευγει το παθος. Φασι γαρ οτι 
τω θειω θεληματι της ηνωμενης αυτω καθ’ υποστασιν θεοτητος εφη ο 
Πατηρ, την ψυχην του Κυριου θελειν.

ΜΑΞ. Ουκουν κατα τον αυτον ειρμον και το σωμα τη θεια αφη εφη 
απτεσθαι, και εσται κατ’ αυτους και απτη η θεοτης. Α γαρ αυτοι περι 
της  ψυχης  του  Κυριου  λεγουσιν,  ετερος  εκ  της  ισης  εκφωνησεως 
μεταγων περι το σωμα, εις εσχατην αυτους απαγει πλανην. 

ΠΥΡ.  Πανυ  συνοπτικως  το  βλασφημον  της  τοιαυτης  εκδοχης 
παρεστησας. Τι δε φαμεν και περι των παραγομενων αυτοις απο του 
μεγαλου Αθανασιου χρησεων; Ων μια εστιν αυτη· "Νους Κυριου ουπω 
Κυριος, αλλ’ η θελησις, η βουλησις, η ενεργεια προς τι." 

ΜΑΞ. Καθ’ εαυτων και ταυτην προβαλλονται.  Διο και ο αληθης 
λογος  τοις  αυτων  προς  αναιρεσιν  των  αυτων  εν  πασι  κεχρηται 
προβλημασι. Μηδε γαρ ουτω ποτε πτωχευσειεν η αληθεια, ωστε των 
ιδιων κατα των αντιπαλων δεηθηναι οπλων. Ει γαρ, κατα τον Πατερα, 
"Νους Κυριου, ουπω Κυριος" αλλο παντως παρα τον Κυριον εσται ο 
νους  αυτου·  τουτεστιν,  ου  φυσει  Κυριος,  ηγουν  Θεος,  ο  νους  του 
Κυριου· καθ’ υποστασιν γαρ, αυτου γεγενησθαι πιστευεται· και τουτο 



δηλον εκ του επαγαγειν, η θελησιν, η βουλησιν, η ενεργειαν προς τι, 
αυτον  ειναι·  κανονι  χρωμενος  προς  τουτο,  τω  οντι  φιλοσοφω  των 
φιλοσοφων Κλημεντι,  εν  τω εκτω των Στρωματεων λογω,  την μεν 
θελησιν, νουν ειναι ορεκτικον ορισαμενω· την δε βουλησιν, ευλογον 
ορεξιν, η την περι τινος θελησιν. Προς τι δε (320) ενεργειαν ο θειος 
ουτος διδασκαλος διοτι προς παντα θεοπρεπως παρ’ αυτου γενομενα, 
τη καθ’ υποστασιν ενωθειση αυτω νοερα και λογικη εχρησατο ψυχη. 

ΠΥΡ.  Τω οντι,  δι’  ων αντιστρατευεσθαι δοκουσι  τη ευσεβεια,  δι’ 
αυτων τον ελεγχον υπομειναντες ηγνοησαν. Χρη δε και την ετεραν, 
ην  εκ  του  Πατρος  παραγουσιν,  επεξεργασασθαι  χρησιν,  προς  το 
μηδεμιαν αυτοις υπολιπειν προφασιν κατα της αληθειας. 

ΜΑΞ. Τις αυτη; αγνοω γαρ.
ΠΥΡ. Η φησιν ο θαυμαστος εκεινος ανηρ· " Εγεννηθη εκ γυναικος, 

εκ  της  πρωτης  πλασεως  την  ανθρωπου  μορφην  εαυτω 
αναστησαμενος, εν επιδειξει σαρκος, διχα δε σαρκικων θεληματων, 
και  λογισμων  ανθρωπινων,  εν  εικονι  κοινοτητος.  Η  γαρ  θελησις, 
θεοτητος μονης." 

ΜΑΞ.  Αυθερμηνευτος  ουσα,  ου  δειται  ολως  της  εκ  λογισμων 
βοηθειας. 

ΠΥΡ. Και πως τουτοις αμφιβολος τυγχανει; 
ΜΑΞ. Εκ πολλης αμαθιας.  Επει,  τινι  ουκ εστι  καταφανες,  ει  μη 

παντη  το  της  ψυχης  πεπηρωται  οπτικον,  οτι  ου  περι  του  φυσικου 
λογου, αλλα περι του τροπου της κατα σαρκα αυτου υπαρξεως, ταυτα 
ο Πατηρ διεξηλθεν, δειξαι βουλομενος την σαρκωσιν εργον ουσαν της 
θειας  και  μονης  θελησεως,  ευδοκουντος  μεν  του  Πατρος, 
αυτουργουντος δε του Υιου, και συνεργουντος του αγιου Πνευματος, 
αλλ’ ου σαρκικης κινησεως, και λογισμων ανθρωπινων, ειτου γαμικης 
ακολουθιας; Ου γαρ τον της φυσεως λογον εκαινοτομησε γενομενος 
ανθρωπος των ολων ο Θεος· επει ουδε ανθρωπος ετι ην, ανελλιπη και 
αναλλοιωτον  τον  εν  πασι  της  φυσεως  ουκ  εχων  λογον,  αλλα  τον 
τροπον,  ηγουυν  την  δια  σπορας  συλληψιν,  και  την  δια  φθορας 
γεννησιν.  Ουκουν  τους  φυσικους  των  ενωθεντων  λογους  ουδαμως 
ηρνησαντο οι θεοφρονες της Εκκλησιας διδασκαλοι· αλλα συμφωνως 
τοις ευαγγελισταις, και αποστολοις, και προφηταις, τον Κυριον ημων 
και Θεον Ιησου Χριστον, κατ’ αμφω τας αυτου φυσεις θελητικον και 
ενεργητικον της ημων εφησαν σωτηριας.



ΠΥΡ.  Και  δυνατον  τουτο  εκ  των  της  Παλαιας  και  Νεας  δειξαι 
Γραμματων; 

ΜΑΞ. Και μαλιστα· και γαρ οι  Πατερες ουκ οικοθεν κινουμενοι, 
αλλ’ εξ αυτων μαθοντες, τουτο φιλανθρωπως και εδιδαξαν. Ου γαρ 
αυτοι ησαν οι λαλουντες, αλλ’ η δι’ ολου περιχωρησασα αυτοις χαρις 
του Πνευματος. 

ΠΥΡ. Επειδη μιμησει θειας αγοθοτητος ωφελεισαι προθεμενος, εις 
τουτους  εαυτον  της  ζητησεως  εκδεδωκας  τους  πονους,  αοκνως και 
τουτο διδαξον.

ΜΑΞ. Εν τοις αγιοις Ευαγγελιοις ειρηται περι του Κυριου, οτι Τη 
επαυριον ηθελησεν ο Ιησους (321) εις την Γαλικαιαν· προδηλον δε, οτι 
καθ’  ο  ουκ  ην  εκει,  ηθελησιν  εισελθειν·  ουκ  ην  δε  ανθρωποτητι· 
θεοτητι γαρ ουδενος απεστιν. Αρα ουν καθ’ ο ανθρωπος, και ου καθ’ ο 
Θεος ηθελησεν εισελθειν· και θελητικος ην καθ’ ο ανθρωπος.

Και αλλαχου παλιν· Θελω, ινα οπου ειμι εγω, και αυτοι ωσιν. Ει 
καθ’ ο Θεος ο Χριστος υπερ το που εστιν· ου γαρ εν τοπω καθ’ ο Θεος· 
υπερ δε το που αδυνατον την κτιστην φυσιν υπαρχειν·  αρα καθ’  ο 
ανθρωπος  θελει,  ινα  οπου  εστι  και  αυτοι  ωσι·  και  θελητικος  ην  ο 
αυτος καθ’ ο ανθρωπος.

Και αλλαχου παλιν· Και ελθων εις τοπον, ειπε· Διψω. Και εδωκαν 
αυτω οινον μετα χολης μεμιγμενον· και γευσαμενος, ουκ ηθελε πιειν. 
Κατα  ποιον  αυτου  μερος  διψησαι  αυτον  λεγεται;  Ει  μεν  κατα  την 
θεοτητα,  εμπαθης  εσται  η  θεοτης  αυτου,  ποσεως  παρα  φυσιν 
εφιεμενη.  Ει  δε  κατα  την  ανθρωποτητα,  αρα  καθ’  ο  εδιψησε,  κατ’ 
εκεινο και το ακαταλληλον τη φυσει ουκ ηθελησε πιειν· και θελητικος 
ην ο αυτος και καθ’ ο ανθρωπος. 

Και αλλαχου φησι· Και περιεπατει ο Ιησους εν τη Γαλιλαια· ου γαρ 
ηθελεν  εν  τη  Ιουδαια  περιπατειν,  οτι  εζητουν  αυτον  οι  Ιουδαιοι 
αποκτειναι.  Ει  της  σαρκος  φυσει  ο  περιπατος,  αλλ’  ου  της  καθ’ 
υποστασιν ηνωμενης αυτη θεοτητος, αρα καθ’ ο ανθρωπος ο αυτος εν 
τη  Γαλιλαια  περιπατων,  ουκ  ηθελεν  εν  τη  Ιουδαια  περιπατειν·  και 
θελητικος ο αυτος και καθ’ ο ανθρωπος.

Και ετερωθι παλιν· Κακειθεν εξελθοντες, παρεπορευοντο δια της 
Γαλιλαιας· και ουκ ηθελεν, ινα τις γνω. Ωμολογηται παρα παντων η 
πορευσις φυσει της ανθρωποτητος, ως ειρηται, ειναι του Κυριου, αλλ’ 
ου της αυτου θεοτητος· ει δε καθ’ ο ανθρωπος, αλλ’ ου καθ’ ο Θεος 
φυσει,  προσην  αυτω  η  πορευσις·  αρα  και  καθ’  ο  ανθρωπος 



παραπορευομενος μετα των μαθητων, ουκ ηθελεν ινα τις  γνω· και 
θελητικος ην ο αυτος και καθ’ ο ανθρωπος.

Και ετερωθι παλιν· Κακειθεν αναστας απηλθεν εις τα ορια Τυρου 
και Σιδωνος. Και εισελθων εις οικιαν, ουδενα ηθελε γνωναι· και ουκ 
ηδυνηθη λαθειν. Ει καθ’ ο Θεος ο Χριστος δυναμις ην αυθυποστατος· 
καθ’ ο δε ανθρωπος, ασθενεια· Ει γαρ και εσταυρωθη, φησιν ο θειος 
Αποστολος,  εξ  ασθενειας,  αλλα ζη εκ  δυναμεως Θεου·  αρα καθ’  ο 
ανθρωπος, και ου καθ’ ο Θεος, εισελθων εις οικιαν, ουκ ηθελεν ινα τις 
γνω· και ουκ ηδυνηθη λαθειν· και θελητικος ην ο αυτος, και καθ’ ο 
ανθρωπος.

Και  αλλαχου φησι·  Περι  τεταρτην  φυλακην  της  νυκτος  ερχεται 
προς  αυτους,  περιπατων  επι  της  θαλασσης·  και  ηθελε  παρελθειν 
αυτους.  Ει μεν καθ’ ο Θεος,  τουτο τις περι  αυτου ειρησθαι εκλαβη, 
περασι σωματικοις, τω ανω φημι, και τω κατω· τω εμπροσθεν και τω 
οπισω· τω δεξια και τω αριστερα, (324) διαληφθαι την θεοτητα λεγειν 
αναγκασθησεται. Ει δε καθ’ ο ανθρωπος ταυτα ειρησθαι περι αυτου 
λεγει· αρα θελητικος ην ο αυτος και καθ’ ο ανθρωπος.

Και  αλλαχου φησι·  Και  προσηλθον  οι  μαθηται  αυτου,  λεγοντες 
αυτω· Που θελεις, απελθοντες ετοιμασομεν σοι το Πασχα φαγειν; Ει η 
βρωσις του Πασχα των υπο νομον εστι·  γεγονε δε ο Κυριος καθ’ ο 
ανθρωπος θελων εφαγε το Πασχα, και θελητικος ην ο αυτος και καθ’ 
ο ανθρωπος.

Και  ο  θειος  δε  Αποστολος  εν  τη  προς  Εβραιους  Επιστολη,  περι 
αυτου  φησιν·  Υπηκοος  γενομενος  μεχρι  θανατου,  θανατου  δε 
σταυρου.  Θελων ουν  αρα υπηκουσεν,  η  μη  θελων;  Αλλ’  ει  μεν  μη 
θελων, τυραννις δε ευλογως, και ουχ υπακοη λεχθειη. Ει δε θελων· 
υπηκοος δε ου καθ’ ο Θεος, αλλα καθ’ ο ανθρωπος γεγονε· " Καθ’ ο 
γαρ Θεος, ουτε υπηκοος, κατα τους Πατερας, ουτε ανηκοος." - "Των 
γαρ δευτερων,  και των υπο χειρα ταυτα,"  φησιν ο θειος Γρηγοριος· 
αρα και καθ’ ο ανθρωπος θελητικος ην.

Και ο μακαριος δε Δαβιδ εν τω τριακοστω εννατω ψαλμω· Θυσιαν 
και  προσφοραν,  φησιν,  ουκ  ηθελησας,  σωμα  δε  κατηρτισω  μοι. 
Ολοκαυτωματα και  πει  αμαρτιας  ουκ  εξεζητησας·  τοτε  ειπον·  Ιδου 
ηκω. Εν κεφαλιδι βιβλιου γεγραπται περι εμου, του ποιησαι το θελημα 
σου· ο Θεος μου, ηβουληθην. Οτι μεν καθ’ ο ανθρωπος ο Χριστος, και 
ου καθ’ ο Θεος, Θεος αυτου λεγεται ο Πατηρ, ωσπερ και Πατηρ, καθ’ ο 
Θεος,  και  ου  καθ’  ο  ανθρωπος,  ουδε  τους  δι’  εναντιας  οιναι 



διαμφιβαλλειν. Ει δε καθ’ ο ανθρωπος, και ου καθ’ ο Θεος, Θεος αυτου 
εστιν  ο  Πατηρ,  αρα  και  καθ’  ο  ανθρωπος  ,  και  ου  καθ’  ο  Θεος, 
ηβουληθη το θελημα του Πατρος και αυτου ποιησαι· αυτου γαρ εστι 
και το του Πατρος θελημα, Θεου και αυτου κατ’ ουσιαν οντος. Ει γαρ 
τουτο, ου μονον καθ’ ο Θεος και τω Πατρι ομοουσιος ην θελητικος, 
αλλα και καθ’ ο ανθρωπος και ημιν ομοουσιος.

Χρη δε ειδεναι ως τα νυν παρατεθεντα του ψαλμου ρηματα ο θειος 
Αποστολος, εν τη προς Εβραιους Επιστολη, εις τον Κυριον εξειληφεν. 
Ο μεγας δε Μωυσης εν τη του ανθρωπου γενεσει τον Θεον εισαγει 
λεγοντα·  Ποιησωμεν  ανθρωπον  κατ’  εικονα  ημετεραν  και  καθ’ 
ημοιωσιν. Ει ουν εικων ο ανθρωπος της θειας φυσεως· αυτεξουσιος δε 
η θεια φυσις·  αρα και η εικων· ειπερ την προς το αρχετυπον σωζει 
ομοιωσιν, αυτεξουσιος φυσει τυγχανει. Ει δε τουτο, γεγονε δε το φυσει 
αρχετυπον  και  εικων  φυσει,  αρα  κατ’  αμφω  τας  αυτου  φυσεις 
θελητικος φυσει υπηρχεν ο αυτος. Προαπειχθη γαρ εκ των Πατερων, 
το θελημα ειναι την κατα φυσιν αυτεξουσιοτητα. 

Δει  δε ειδεναι  ως η αυτεξουσιοτης ομωνυμως (325)  λεγεται  μεν, 
ωσπερ και η φυσις·  αλλως δε επι Θεου λαμβανεται,  και αλλως επι 
αγγελων, και αλλως επι ανθρωπων. Επι μεν Θεου υπερουσιως· επι δε 
αγγελων,  ως  συντρεχουσης  τη  εξει  της  προχειρησεως,  και 
παρενθηκην ολως χρονου μη παραδεχομενης· επι δε ανθρωπων, ως 
χρονικως της εξεως επινοουμενης της προχειρησεως. Ει γαρ θελων ο 
Αδαμ  υπηκουσε,  και  θελων  εθεωρησε,  και  θελησας  εφαγεν·  αρα 
πρωτοπαθης εν ημιν η θελησις. Ει δε πρωτοπαθης εν ημιν η θελησις, 
ταυτην  δε  μετα  της  φυσεως  κατ’  αυτους  ου  προσειληφεν  ο  Λογος 
ενανθρωπησας· ουκ αρα εγω χωρις αμαρτιας γεγονα. Ει δε εγω χωρις 
αμαρτιας  ου  γεγονα,  ουκ  αρα  εσωθην·  ειπερ  το  απροσληπτον, 
αθεραπευτον.

Επειτα δε , ει εργον αυτου και ποιημα η αυτεξουσιος της φυσεως 
υπαρχει δυναμις, ταυτην δε ο Λογος σαρκωθεις, κατ’ αυτους, μετα της 
φυσεως  καθ’  ενωσιν  αρρητον  ου  προσειληφεν,  η  καταγνους  της 
οικειας  δημιουργιας,  ως  ου  καλης,  ταυτην  εαυτου  απεπεμψατο·  η 
φθονησας  ημιν  της  κατ’  αυτην  θεραπειας,  ημας  μεν  της  εντελους 
αποστερων  σωτηριας,  και  εαυτον  υπο  παθος  οντα  δεικνυς,  τω  μη 
θελειν, η τω μη δυνασθαι τελειως σωζειν. 

Ταυτα μεν περι του θελητικον ειναι φυσει τον σαρκωθεντα Θεον 
Λογον, και καθ’ ο ανθρωπος· περι σε του θελητικον φυσει ειναι τον 



αυτον,  και  καθ’  ο  Θεος,  ενθεν εισομεθα.  Φησι  γαρ αυτος ο  Κυριος 
ημων  και  Θεος,  η  μονη  αληθεια,  περι  εαυτου  εν  τοις  Ευαγγελιοις 
ουτως· Ιερουσαλημ, Ιερουσαλημ, η αποκτενουσα τους προφητας, και 
λιθοβολουσα  τους  απεσταλμενους  προς  αυτην·  ποσακις  ηθελησα 
επισυναγαγειν  τα  τεκνα  σου,  ωσπερ  ορνις  επισυναγει  τα  νοσσια 
εαυτης  υπο τας πτερυγας,  και  ουκ ηθελησατε;  Νυν αφιεται  υμιν  ο 
οικος υμων ερημος. Δηλον γαρ, οτι ου καθ’ ο ανθρωπος αλλα καθ’ ο 
Θεος,  δειξας  τους  ποικιλους  της  σοφης  αυτου  περι  τον  ανθρωπον 
προνοιας  τροπους·  δι’  ων  θελησας  απο της  των εκτος  πλανης  την 
φυσιν προς εαυτον επισυναξαι, αυτη ουκ ηθελησε.

Και  παλιν  φησιν·  Ωσπερ  ο  Πατηρ  εγειρει  τους  νεκρους,  και 
ζωοποιει·  ουτω και  ο  Υιος,  ους  θελει  ζωοποιει.  Ει  το,  ως  επιρρημα 
συγκριτικον εστιν·  αι  δε συγκρισεις  των ομοουσιων·  ουκ αρα τουτο 
δυνατον  κατα  τον  ανθρωπινον  επι  Χριστον  λεγεσθαι.  Ουκουν 
εδιδαξεν ημας ο Σωτηρ οτι, ωσπερ ο Πατηρ, Θεος ων, (328) θεληματι 
τους νεκρους ζωοποιει,  ουτω και αυτος, ομοουσιος ων τω Πατρι και 
ομοθελης,  ους  θελει  ζωοποιει.  Ταυτα  των  ευαγγελιστων,  και 
αποστολων, και προφητων τα δογματα. Τις ουν υπερ ταυτα μειζων 
αποδειξις περι του φυσει θελητικον ειναι τον αυτον και καθ’ ο Θεος 
εστι, και καθ’ ο ανθρωπος; 

ΠΥΡ. Ουδεν τουτων προς αποδειξιν του φυσικα ειναι τα θεληματα 
σαφεστερον.  Πως  ουν  τον  επιδοθεντα  λιβελλον  υπο  Μηνα  του 
γενομενου  επισκοπου  της  βασιλιδος,  εν  θελημα  εχοντα,  εδεξατο 
Βιγιλιος  ο  της  Ρωμαιων  τηνικαυτα  προεδρος,  και  ταυτα 
εμφανισθεντος  αυτου  εν  τω  βασιλικω  σεκρετω  του  τηνικαυτα  των 
Ρωμαιων βασιλευοντος, και της συγκλητου;

ΜΑΞ. Θαυμαζω πως πατριαρχαι οντες κατατολματε του ψευδους. 
Ο  προηγησαμενος  σου  προς  Ονωριον  γραφων,  ειπεν,  οτι  " 
Υπηγορευθη μεν, ουκ επεδοθη δε, ουτε ενεφανισθη·" αυτος δε εν τοις 
προς  τον  εν  αγιοις  Ιωαννην  τον  παπαν,  εφης  οτι  "  Επεδοθη  και 
ενεφανισθη," αναγνωσθεις δια Κωνσταντινου Κουαιστωρος. Τινι ουν 
πιστευομεν;  σοι,  η  τω  προ  σου;  Ου  γαρ  δυνατον  αμφοτερους 
αληθευειν. 

ΠΥΡ. Και ουτω γεγραπται τω προ εμου; 
ΜΑΞ. Ουτω γεγραπται. 



ΠΥΡ.  Εστω  περι  Βιγιλιου  ταυτα.  Τι  εχεις  περι  Ονωριου  ειπειν 
φανερως προς τον προ εμου εν δογματισαντος θελημα του Κυριου 
ημων Ιησου Χριστου; 

ΜΑΞ.  Τις  αξιοπιστος  εξηγητης  της  τοιαυτης  καθεστηκεν 
επιστολης, ο ταυτην εκ προσωπου Ονωριου συνταξας, ετι και περιων, 
και  μετα  των  (329)  αλλων  αυτου  καλων,  και  τοις  της  ευσεβειας 
δογμασι  πασαν  την  Δυσιν  καταφαιδρυνων,  η  οι  εν 
Κωνσταντινουπολει τα απο καρδιας λαλουντες;

ΠΥΡ. Ο ταυτην συνταξας. 
ΜΑΞ. Ο αυτος ουν προς τον αγιον Κωνσταντινον, τον γενομενον 

βασιλεα, εκ προσωπου παλιν Ιωαννου του εν αγιοις παπα περι αυτης 
γραφων, εφη, οτι " Εν θελημα εφημεν επι του Κυριου, ου της θεοτητος 
αυτου και της ανθρωποτητος αλλα μονης της ανθρωποτητος. Σεργιου 
γαρ γραψαντος, ως τινες δυο θεληματα λεγουσι επι Χριστου εναντια, 
αντεγραψαμεν, οτι Ο Χριστος δυο θεληματα εναντια ουκ ειχε· σαρκος 
φημι, και πνευματος, ως ημεις εχομεν μετα την παραβασιν· αλλ’ εν 
μονον,  το  φυσικως  χαρακτηριζον  την  αυτου  ανθρωποτητα."  Και 
τουτου αποδειξις εναργης, το και μελων και σαρκος μνησθηναι· απερ 
και επι της θεοτητος αυτου εκεινα ληφθηναι ου συγχωρει.  Ειτα και 
προκαταληψιν ανθυποφορας ποιουμενος, φησιν· " Ει δε τις λεγοι· Και 
τινος χαριν περι της ανθρωποτητος του Χριστου διαλαβοντες, περι της 
θεοτητος αυτου μνημην ουκ εποιησασθε; φαμεν, οτι πρωτον μεν προς 
την ερωτησιν η αποκρισις γεγονεν· επειτα δε, και τω της γραφης εθει, 
ως εν πασι, και εν τουτω επομενοι· ποτε μεν απο της θεοτητος αυτου 
διαλεγομενης·· ως οταν λεγη ο Αποστολος· Χριστος Θεου δυναμις, και 
Θεου  σοφια·  ποτε δε  απο της  ανθρωποτητος αυτου,  και  μονον,  ως 
οταν ο αυτος λεγη· Το μωρον του Θεου, ισχυροτερον των ανθρωπων 
εστιν· και το ασθενες του Θεου, ισχυροτερον των ανθρωπων εστιν." 

ΠΥΡ.  Απλουστερον  ο  προ  εμου,  τη  λεξει  προσεσχηκως,  τουτο 
εδεξατο.

ΜΑΞ. Αληθειαν λεγω· ουδεν ουτως απεδιεθηκε με προς τον προ 
σου,  ως  το  παλιμβολον  αυτου·  ηγουν  το  αλλοτε  εις  αλλας  αυτον 
μεταπιπτειν εννοιας, και εν μηδενι βεβηκεναι φρονηματι. Ποτε μεν 
τους τουτο το εν θελημα θειον προσαγορευοντας αποδεχομενος, το 
Θεον μονον ειναι τον σαρκωθεντα εισηγε· ποτε δε, τους βουλευτικον 
αυτο  λεγοντας,  ανθρωπον  αυτον  ψιλον  ειναι  εισηγε,  βουλευτικως 
καθ’ ημας διατιθεμενον (διακειμενον), και μηδεν διαφεροντα Πυρρου 



και  Μαξιμου·  ποτε  δε  υποστατικον  αυτο  λεγων,  τη  διαφορα  των 
υποστασεων  συνεισηγε  και  το  διαφορον  των  θεληματων  επι  των 
ομοουσιων·  ποτε  δε,  και  τους  εξουσιαστικον  αυτο  λεγοντας 
αποδεχομενος,  σχετικην  εισηγε  την  ενωσιν·  εξουσια  γαρ,  και 
αυθεντια, και τα τοιαυτα, γνωμης προδηλως, αλλ’ου φυσεως υπαρχει 
κινηματα· ποτε δε,  τους προαιρετικον και γνωμικον αυτο λεγοντας 
προσλαμβανομενος,  και  κυριους  εαυτου καθιστων,  ου μονον ψιλον 
ανθρωπον εισηγε τον Κυριον, αλλα και τρεπτον και αμαρτωλον· ειπερ 
η  γνωμη  των  αντικειμενων  εστι  κριτικη,  και  των  αγνοουμενων 
ζητητικη και των αδηλων βουλευτικη· ποτε δε, τους οικονομικον αυτο 
λεγοντας, (332) το, προ της οικονομιας αθελητον αυτον ειναι, και ει τι 
ετερον επεται τω λογω ατοπον, εισηγε· και εις αλλας μυριας ατοπους 
εξηνεχθη  υποληψεις,  την  αληθειαν  βασιν  ουκ  εσχηκως·  ας  δι’ 
ακριβειας ει βουληθειην Γραφη παραδουναι μετα των αυτων ατοπων, 
ουδε ο μελλων αρκεσει χρονος. Τις δε αναγκη χαρτας προθειναι και 
σχισαι  την  αγιαν  του  θεου  Εκκλησιαν;  Ουδε  το  πασι  κοινοτατον 
συνιδειν ηδυνηθη. Η γαρ, ινα παραχωρησωμεν υμιν, τα των συνοδων 
εχουσι δογματα, ως υμεις ουκ αληθευοντες εφητε, και ου δεομεθα των 
υμετερων  χαρτων,  ταυτας  και  πριν  και  νυν  δεχομενοι  και 
περιπτυσσομενοι·  η  ου  τα  των  συνοδων  εχουσι,  και  πολλω  πλεον 
τουτους  αποστρεφεσθαι  και  φευγειν  δικαιον.  Της  ουν  των  αυτων 
χαρτων προθεσεως καθ’ εκατερον αδικου και παρανομου ουσης, και η 
αυτων καταλυσις δι’ εκατερον δικαια και κανονικη καθεστηκεν.

ΠΥΡ.  Σωφρονιος,  ο  μικρω  προσθεν  πατριαρχης  γενομενος 
Ιεροσαλυμων, τουτο ημας και παρα προθεσιν πραξαι πεποιηκε, τον 
περι ενεργειων λογον ουκ εν ευθετω καιρω κινησας.

ΜΑΞ. Εγω παντοθεν απορω, ποιαν εκδεχεσθε δουναι απολογιαν, 
τον  αναιτιον  ουτω  πικρως  αιτιωμενοι.  Ειπε  γαρ  μοι,  προς  της 
αληθειας αυτης, οτε Σεργιος εφραψε προς τον της Φαραν Θεοδωρον, 
πεμψας και ον φησι λιβελλον Μηνα δια της μεσιτειας Σεργιου του 
Μακαρωνα του Αρσινοης επισκοπου, προτρεπομενος αυτον περι της 
εν τω λιβελλω μιας ενεργειας και ενος θεληματος τα δοκουντα ειπειν, 
και  αντεγραψεν,  αποδεχομενος  αυτα,  που  ουν  τοτε  Σωφρονιος;  η 
ηνικα εν Θεοδοσιουπολει προς Παυλον τον Μονοφθαλμον και απο 
Σεβηριτων εγραψε,  πεμψας και αυτω λιβελλον Μηνα, (333) και την 
του Φαρανιτου και εαυτου συγκαταθεσιν;  η  οτε προς Γεωργιον τον 
επικλην  Αρσαν,  Παυλιανιστην  οντα,  εγραψε,  χρησεις  αυτω 



πεμφθηναι  περι  μιας  ενεργειας  αυτων,  ενθεμενος  και  τουτο  τη 
επιστολη οτι  εν ταυταις,  και  την προς αυτους της Εκκλησιας ποιει 
ενωσιν;  Ταυτην  δε  την  επιστολην  ο  μακαριος  Ιωαννης  ο  παπας 
Αλεξανδρειας αφειλετο χειρι απο του Αρσα· οθεν και βουληθεις δι’ 
αυτην ποιησαι  την καθαιρεσιν  αυτου,  εκωλυθη εκ  της  εν  Αιγυπτω 
τηνικαυτα γενομενης των Περσων επιδρομης. Η οτε προς Κυρον τον 
Φασιδος  εντεγραψε  περι  μιας  ενεργειας  και  δυο,  ερωτηθεις  παρ’ 
αυτου, πεμψας και αυτω τον ρηθεντα λιβελλον Μηνα; Τι ουν; Επειδη 
Σεργιου πολυτροπως την οικειαν νοσον εν τω κοινω προθεντος, και το 
πλειστον  της  Εκκλησιας  λυμηναμενου,  ο  μακαριος  Σωφρονιος 
υπεμνησεν  αυτον  μετα  της  πρεπουσης  τω  σχηματι  αυτου 
ταπεινοφροσυνης,  τοις  ιχνεσιν  αυτου  προκαλινδουμενος  και  αντι 
πασης  ικετηριας  αυτου  προσφερων  αυτω  τα  ζωοποια  Χριστου  του 
Θεου παθηματα, ωστε μη φωνην αιρετικων,  καλως παλαι υπο των 
προωδευκοτων τον βιον αγιων Πατερων σβεσθεισαν, ανανεωσασθαι, 
αυτος αιτιος του τοιουτου γεγονε σκανδαλου; 

ΠΥΡ. Παντων των προταθεντων την ανατροπην δεοντως ο λογος 
εποιησατο, και ουδεν ολως ελλειπει η περι θεληματων ζητησις.

ΜΑΞ. Επειδη η περι θεληματων ζητησις περας ειληφε, βουλει και 
την περι ενεργειων ποιησωμεθα; 

ΠΥΡ.  Τον  περι  του  φυσικα  ειναι  τα  θεληματα λογον  αγνοησας 
κατα τουτον και τον περι ενεργειων παρεδεξαμην· και ει τι αγραφως, 
η εγγραφως ερρεθη μοι, προς τουτον οραν τον σκοπον. Νυνι δε του 
πεφυκεναι  θελειν,  και  του  πεφυκεναι  ενεργειν  συνεκδοχικως 
ομολογουμενων,  παντα  τα  περι  τουτου  πρωην  μη  συσταθεντα, 
ηκυρωται·  και  περιττον  ηγουμαι,  λοιπον  τινα  ολως  περι  τουτου 
κινησαι λογον. 

ΜΑΞ.  Τι  ουν;  επειδη  ο  Θεος,  δια  την  προγνωσθεισαν  αυτω 
προθεσιν ημων, εκαλεσε προς την της αληθειας αυτου επιγνωσιν, ου 
δει  τα  περι  τουτου  εγγραφως,  η  αγραφως  προς  τινας  ειρημενα 
βασανισαι, δια του, ως εικος, αφυλακτως αυτοις περιτυχοντας, η και 
περιτηγχανοντας ευχερεστερους; 

ΠΥΡ.  Ει  τι  προς  τουτο  ορα  η  βασανος,  αναγκαιον  εστι.  Το  γαρ 
φροντισαι  της  των  ακεραιοτερων  ασφαλειας,  μιμησις  εστι  θειας 
φιλανθρωπιας. 

ΜΑΞ. Ει ουν θειας φιλανθρωπιας εστι τουτο μιμησις,  αρξωμεθα 
εντευθεν της περι τουτου εξετασεως. 



ΠΥΡ. Αρξωμεθα. 
ΜΑΞ. Εν τοις σοις ευρον συγγραμμασι, μιαν σε Χριστου, ως ολου, 

ενεργειαν δογματισαντα. Ει  ουν μια,  ως ολου εστιν ενεργεια,  το δε 
ολον η αυτου εστιν υποστασις, αρα η μια αυτη ενεργεια υποστατικη 
εσται· και ετερας ενεργειας ωσπερ και υποστασεως (336) Πατρι τε και 
Μητρι· ειπερ ουδετερον αυτων υπαρχει Χριστος.

ΠΥΡ.  Ει  δια  το  διαφορον  των  δυο  εν  Χριστω  φυσεων  λεγετε 
ενεργειας,  και  ου  δια  το  μοναδικον  του  προσωπου  μιαν,  δυο 
ευρεθησονται  και  του  ανθρωπου  ενεργειαι,  δια  το  κατ’  ουσιαν 
διαφορον της ψυχης αυτου και του σωματος. Ει δε τουτο, τρεις εσονται 
του Χριστου ενεργειαι, και ου δυο.

ΜΑΞ. Απερ υμεις επ’ αναιρεσει των φυσικων προισχεσθε, ταυτα 
και κατα των φυσεων οι προς αυτας μαχομενοι προτεινουσι.  Τουτο 
γαρ υμων και μονον το χαριεν, το εκεινοις εν πασι συμπεριαγεσθαι. 
Οθεν  και  ημεις  τους  παρα  των  Πατερων  εκεινοις  επενεχθεντας 
ελεγχους, και υμιν, ως τα αυτα αυτοις νοσουσι προσαγομεν· οτι, ει δια 
το διαφορον των εν Χριστω φυσεων, δυο φυσεις και αυτοι μεθ’ ημων 
λεγετε,  και  ου  δια  το  μοναδικον  του  προσωπου  μιαν,  δυο 
ευρεθησονται ουτω γε και του ανθρωπου φυσεις, δια το κατ’ ουσιαν 
διαφορον  της  ψυχης  αυτου  και  του  σωματος·  και  ει  τουτο,  τρεις 
εσονται του Χριστου,  και ου δυο φυσεις.  Ει  δε δια το διαφορον των 
φυσεων, δυο μεθ’ ημων λεγοντες φυσεις, τρεις ου λεγετε επι Χριστου 
φυσεις·  πως  ημιν  δια  το  διαφορον  των  φυσεων  δυο  λεγουσιν 
ενεργειας; αι τρεις συναχθησονται ενεργειαι; Α γαρ υμεις μεθ’ ημων 
προς τους εκεινα κατα των φυσεων προτεινοντας λεγετε, ταυτα και 
ημιν περι των ενεργειων προς υμας αρκεσει· αλλ’ ουτω μεν υμας εκ 
του ισου ο λογος απερραπισε, δειξας της αποριας το παραλογον. Εκ δε 
του υπερεχοντος φαμεν, οτι ου ταυτον το κατ’ ειδος του ανθρωπου εν, 
και το κατ’ ουσιαν ψυχης και σωματος εν. Το μεν γαρ κατ’ ειδος του 
ανθρωπου εν, την εν πασι τοις υπο την φυσιν ατομοις απαραλλαξιαν 
ενδεικνυται·  οθεν  ουδε  απροσδιοριστως  αυτο  φαμεν,  αλλα 
προσεπαγοντες του ανθρωπου. Το δε κατ’ ουσιαν ψυχης και σωματος 
εν,  αυτο το ειναι  αυτων λυμαινεται,  εις  ανυπαρξιαν αυτο παντελη 
ωθουν.  Ει  δε  ου  ταυτον  το  κατ’  ειδος  του  ανθρωπου  εν,  ουκ  αρα 
αναγκη ημιν, την κατ’ ειδος μιαν λεγοντας ενεργειαν, η υποστατικην 
ταυτην  λεγειν,  η  τρεις  ενεργειας,  δια  το  προς  φυσιν  οραν  την 
ενεργειαν. 



ΠΥΡ.  Αλλα  ταις  ενεργειαις  τα  προσωπα  κατα  Νεστοριον 
συνεισαγεται· και αναγκη, τους δυο λεγοντας ενεργειας, τα εκεινου 
μιαρα διεκδικειν δογματα. 

ΜΑΞ. Και  μην Νεστοριος,  δυο  προσωπα λεγων μιαν δογματιζει 
ενεργειαν.  Ει  δε  ταις  ενεργειαις  προσωπα καθ’  υμας συνεισαγεται, 
και  τοις  προσωποις  ακολουθως  αι  ενεργειαι  συναχθησονται·  και 
βιασθησεσθε,  τοις  ιδιοις  επομενοι  κανοσιν,  η  δια  την  (337)  μιαν 
ενεργειαν της αγιας Θεοτητος, και εν λεγειν αυτης προσωπον· η δια 
τας  τρεις  αυτου  υποστασεις,  τρεις  και  ενεργειας·  η  σχετικην,  ως 
Νεστοριος  λεγειν  ενωσιν·  ταυτης  γαρ η  μια  ενεργεια  η  ενωσις,  ως 
αυτος Νεστοριος και οι της αυτου φατριας εν τοις αυτων απεδειξαν 
γραμμασι. Και εφ’ ημων δε, επειδη μια μεν η κατα το ειδος ενεργεια, 
πολλαι δε αι υποστασεις· η δια την μιαν κατ’ ειδος ενεργειαν, και εν 
των παντων λεγειν προσωπον· η δια τα πολλα προσωπα, πολλας και 
ενεργειας· και διαπεπτωκε τοις Πατρασιν ουτω γε ο φασκων λογος· 
"Τα της αυτης οντα ουσιας, και της αυτης ειναι ενεργειας." 

Ετι  τε  ,  ει  τη  ενεργεια  προσωπον  συνεισαγεται  κατ’  αυτους, 
πολλας δε δεδωκασιν ενεργειας εξ ενος και του αυτου σεσαρκωμενου 
θεου  Λογου  προελθειν,  και  τα  συνεισαγομενα  ταις  προελθουσαις 
ενεργειαις προσωπα δωσουσιν· ειπερ εαυτοις στοιχειν διεγνωσαν· και 
ευρεθησοντα απειρα και τα προσωπα, και αι ενεργειαι του αυτου.

Και αυθις, ει συνεισαγεται προσωπον, κατα την αυτων προτασιν, 
τη  ενεργεια,  και  αναιρουμενη  ταυτη  συναναιρειται  παντως.  Ει  δε 
τουτο  αληθες,  αρα  τη  αναιρεσει  των  δυο,  και  της  μιας  ενεργειων, 
συναναιρειται και τα δυο και το εν προσωπον· και εχωρησεν, οσον το 
επ’ αυτοις, ο Χριστος, εκ του οντος, και υπεροντος, εις το μη ον· ου τι 
γενοιτο αν ασεβεστερον; 

Ει  δε  και  επι  του  καθ’  εκαστον  ημων  τουτο  τις  εκ  πολλης 
περιουσιας γυμναζειν βουληθειη, ευρησει και ημας καθ’ ενα και τον 
αυτον καιρον και λογιζομενους, και περιπατουντας· η και ετερα μεν 
διανοουμενους,  ετερα δε τοις παρατυγχανουσι διαλεγομενους·  οπερ 
και  Μωυσης  ποιησας  ιστορειται,  κατα  τον  αυτον  καιρον  και  Θεω 
εντυγχανων  υπερ  του  λαου,  και  τω  λαω  διαλεγομενος,  και  προς 
χρηστας παρορμων ελπιδας· και ουτε τω προσφυως ταις αυτου φυσεσι 
δυ»κως ενεργειν,  δυο ο καθεις εστιν·  ουτε τω ενα ειναι  τον δυικως 
ενεργουντα,  τας  ουσιωδως  προσουσας  ταις  αυτου  φυσεσι  κινησεις 
συγχει.  Και  επι  του  κατα  προφοραν  δε  λογου  ωσαυτως,  και  την 



εγκειμενην τω λογω ορωμεν εννοιαν, και τον υποκειμενον τη εννοια 
λογον, και την αυτων δι’ ολου εις αλληλα περιχωρησιν· και ουτε τη 
διαφορα αυτων το διαφορον των προσωπων συνεισαγεται,  ουτε  τη 
ακρα  ενωσει  το  συγκεχυμενον.  Τι  δ’  αν  τις  ειποι  και  περι  της 
πεπυρακτωμενης  μαχαιρας,  ουχ  ηττον  των  φυσεων,  τουτεστι  του 
πυρος και του σιδηρου, και τας αυτων φυσικας ενεργειας, την καυσιν 
φημι  (340)  και  την  τομην,  σωζουσης,  και  δια  παντων  αμα,  και  εν 
ταυτω, ταυτας ενδεικνυμενης;  Ουτε γαρ η καυσις αυτης,  της τομης 
αφετος εστι μετα την ενωσιν, ουτε η τομη της καυσεως· και ουτε δια 
το διττον της φυσικης ενεργειας,  δυο  εισαγει  τας πεπυρακτωμενας 
μαχαιρας· ουτε δια το μοναδικον της πεπυρακτωμενης μαχαιρας, της 
αυτων ουσιωδους διαφορας φυρσιν η συγχυσιν ποιειται.

ΠΥΡ. Ουχ εις ην ο ενεργων; 
ΜΑΞ. Ναι εις. 
ΠΥΡ. Ει ουν εις ο ενεργων, και μια, ως ενος, η ενεργεια.
ΜΑΞ. Ο εις ουτος Χριστος· παλιν γαρ τα αυτα τοις ανωτερω εις τα 

αυτα υμας υποστρεψαντας ερησομαι·  εις  τη υποστασει,  η  τη φυσει 
εστιν; 

ΠΥΡ. Τη υποστασει· τη γαρ φυσει διπλους τυγχανει.
ΜΑΞ. Δυικως ουν δια το διπλουν της φυσεως ο αυτος ενηργει, η 

ενικως δια το μοναδικον της υποστασεως; Αλλ’ ει μεν δυικως, εις ων ο 
αυτος ενηργει, ουκ αρα τω αριθμω των ενεργειων ο των προσωπων 
συνεισαγεται αριθμος. Ει δε ενικως, δια το μοναδικον του προσωπου, 
τας αυτας επι τοις αυτοις ατοπιας ο περι τουτου δεξεται λογος. Ει γαρ 
υποστατικη η ενεργεια, τω πληθει των υποστασεων, και των ενεγειων 
διαφορα συνθεωρηθησεται.

ΠΥΡ.  Ου  παντως,  επειδη  δυ»κως  ενηργει,  δυο  ησαν  αυτου  αι 
ενεργειαι· αλλ’ επειδη εις ην ο ενεργων, μια.

ΜΑΞ. Τουτο και περι των φυσεων ετερος λεγει  προς σε, οτι ουκ 
επειδη δυαδικη αυτου η φυσις, ηδη και δυο ειησαν, και λεχθειησαν αι 
φυσεις·  αλλ’  επειδη  μια  ην  αυτου  η  υποστασις,  μια  εστιν  αυτου  η 
φυσις,  και  λεγεται.  Πλην  ινα  παντα  παραλιπω,  οσα  περι  τουτου 
ρηθηναι  δυναται,  μιαν  ενεργειαν  λεγοντες,  οποιαν  ταυτην  λεγειν 
αξιουτε; θειαν, η ανθρωπινην, η ουδετεραν; Αλλ’ ει μεν θειαν, Θεον 
μονον τον Χριστον λεγετε· ει δε ανθρωπινην, ουδε ολως Θεον, αλλ’ 
ανθρωπον  μονον  ψιλον·  ει  δε  ουδετεραν  τουτων,  ουδε  Θεον,  ουδε 
ανθρωπον, αλλ’ ανυπαρκτον δογματιζετε τον Χριστον.



ΠΥΡ. Μιαν λεγοντες ενεργειαν της θεοτητος του Χριστου, και της 
κατ’ αυτον ανθρωποτητος, ου λογω φυσεως ταυτην προσειναι αυτω 
φαμεν, αλλ ενωσεως τροπω. 

ΜΑΞ.  Ει  εκ  της  ενωσεως  αυτω,  κατα  τον  υμετερον  λογον, 
προσγεγονεν η ενεργεια, προ της ενωσεως αρα ανενεργητος ην· και 
τετυραννηται, καθ’ υμας, δημιουργησας. Καιι αυθις, ει εκ της ενωσεως 
αυτω προσγεγονε το ενεργειν· ο Πατηρ δε και το αγιον Πνευμα ουχ 
ηνωθησαν  καθ’  υποστασιν  σαρκι,  ουκ  αρα  ενεργητικοι.  Ει  δε  μη 
ενεργητικοι, ουδε δημιουργοι· ινα μη λεγω, οτι ουδε ολως εισιν.

Και  παλιν,  επειδη  η  ενωσις  σχεσις  εστι,  και  ου  (341)  πραγμα, 
σχεσις αρα και ου πραγμα η του Χριστου ενεργεια.

Ετι  τε,  η  κτιστην,  η  ακτιστον  λεγειν  ταυτην  αναγκασθησεσθε· 
επειδη μεσον κτιστης και ακτιστου ουδεμια υπαρχει το συνολον. Και 
ει μεν κτιστην αυτην φησετε, κτιστην και μονην δηλωσει φυσιν· ει δε 
ακτιστον,  ακτιστον και  μονην χαρακτηρισει  φυσιν·  δει  γαρ παντως 
καταλληλα ταις  φυσεσι  τα  φυσικα ειναι·  και  πως αν  δυνατον,  της 
κτιστης φυσεως και ηργμενης, ακτιστον ειναι την ενεργειαν, αναρχον 
τε, και απειρον, και δημιουργον, και συνεκτικην; η πως ακτιστου και 
αναρχου, κτιστην, και ηργμενην, και πεπερασμενην, και υφ’ ετερας 
προς το αδιαλυτον ειναι συνεχομενην; 

ΠΥΡ.  Ουδε  το  αποτελεσμα  των  υπο  Χριστου  γενομενων  εργων 
λεγοντας μιαν ενεργεια, αποδεχη και ομονοεις;

ΜΑΞ. Αλλης αλλο πραξεως αποτελεσμα, και ουχ εν, ως επι της 
πεπυρακτωμενης εδειχθη μαχαιρας. Ει γαρ και ηνωνται αλληλαις, η 
τε του πυρος, και η του ξιφους ενεγεια· αλλ’ ορωμεν το αποτελεσμα 
του πυρος την καυσιν ον, και του σιδηρου το αποτελεσμα την τομην· 
ει και μη διηρηνται αλληλων εν τη κεκαυμενη τομη, η εν τη καυσει· 
ωσπερ και ουρανου αλλο , και γης αλλο, και ηλιου αλλο. Ου δυνατον 
ουν εν λεγειν αποτελεσμα, ει μηδ’ αν μια ειη και μονον η πραξις. Ει 
ουν  προς  το  αποτελεσμα  των  υπο  Χριστου  γενομενων  εργων 
απιδοντες  μιαν  ενεργειαν  εδογματισατε,  η  και  μιαν  πραξιν 
δογματισατε· η δια τας απειρους πραξεις, απειρους και τας ενεργειας. 
Πλην περι των εργων ημιν εστι το ζητουμενον· ου γαρ περι των εξω 
Χριστου  εστιν  ο  λογος  ημιν,  αλλα  περι  των  εν  αυτω  τω  Χριστω· 
τουτεστι  περι  του  φυσικου  των  ουσιων  του  Χριστου  λογου,  ειτε 
ελλιπης εκ της ενωσεως, ειτε ανελλιπης μεμενηκε· και ει ελλιπης, ει 
δυνατον ελλιπους φυσεως υπαρξιν ειναι· ει δε ανελλιπης, ει εν αυτω, 



φημι δη τω συστατικω της ουσιας λογω, η ενεργεια θεωρειται, η των 
εκτος τυγχανει.  Αλλ’,  οτι  μεν ου των εκτος τυγχανει η κατα φυσιν 
ενεργεια, δηλον εν του ανευ μεν των εργων δυνασθαι την φυσιν ειναι· 
ανευ  δε  της  κατα  φυσιν  ενεργειας,  ουτε  ειναι  την  φυσιν,  ουτε 
γινωσκεσθαι δυνατον. Οις γαρ εκαστον φυσικως ενεργει,  πιστουται 
οπερ εστι μη τρεπομενον.

Οποταν  ουδε  προς  εργον  αντιδοντες,  την  αναπλασθεισαν  υμιν 
τραγελαφου  δικην  μιαν  ενεργειαν  εδογματισατε,  αλλα  προς  τον 
φυσικον των ενωθεισων ουσιων λογον· και τουτου πιστις αψευδης τα 
υπο  Κυρου  μεν  δογματισθεντα  κεφαλαια,  υφ’  υμων  (344)  δε 
προσηνως, και λιαν ασπασιως δεχθεντα· εν οις και μιαν δογματισας, 
τη αυτη εφη ενεργησαι τα τε θεια και τα ανθρωπινα· ου μονον τη αγια 
Γραφη,  και  τοις  αγιοις  Πατρασι  μαχομενος,  αλλα και  αυτη τη των 
γεγονοτων  φυσει.  Ουδε  των  οντων,  εν  τοις  κατα  φυσιν  μενον,  τα 
εναντια  ποιειν  πεφυκεν.Ου  γαρ  θερμαινει  το  πυρ  και  ψυχει·  ουτε 
ψυχει η κρυσταλλος και θερμαινει· ουτε ξηραινει η γη και υγραινει· 
ουτε υγραινει  το  υδωρ και  ξηραινει.  Ει  ουν επ’  ουδενος των οντων 
τουτο  θεωρειται,  πως  τον  σαρκωθεντα  Λογον  και  ουσιωδως 
γενομενον ανθρωπον, μια ενεργεια τα τε θευματα και τα παθη, λογω 
φυσεως αλληλων διαφεροντα, επιτελεσαι λεγοντες, ου δεδοικατε;

ΠΥΡ.  Τι  ουν  εναντια  της  νυν  εκ  της  ζητησεως  αναφανεισης 
ευσεβους  εννοιας,  ο  της  Εκκλησιας  φωστηρ  Κυριλλος  εδογματισε, 
"μιαν  συγγενης  δι’  αμφοιν  επιδεδειγμενον  ενεργειαν,"  τον  Χριστον 
δηλαδη, φησας; 

ΜΑΞ.  Ου μαχεται  ολως  η  παρουσα  χρησις  ταις  δυο  ενεργειαις· 
τουναντιον δε,  και συνιστησιν. Ου γαρ μιαν φυσικην ενεργειαν της 
θεοτητος του Χριστου εφη, και της αυτου ανθρωποτητος· επει ουκ αν 
αλλαχου ελεγειν, οτι "Ποιητου και ποιηματος μιαν ενεργειαν, ουκ αν 
τις  δοιη  σωφρονων"  αλλα  δειξαι  βουλομενος,  μιαν  της  θεοτητος 
ουσαν την ενεργειαν,  και  ανευ σαρκος,  και  μετα σαρκος.  Ως ει  τις 
μιαν του πυρος ενεργειαν μετα υλης και ανευ της υλης δειξαι θελων, 
φησειεν, οτι το πυρ και ανευ υλης και μετα υλης καιει.  Ουτω και ο 
Πατηρ ου μιαν την των δυο φυσεων ειπεν ενεργειαν· αλλα μιαν την 
ενεργειαν ειπε την θειαν και την Πατρικην, ουσιωδως ενυπαρχουσαν 
τω σαρκωθεντι Θεω Λογω, καθ’ ην ου παντουργω μονον προσταγματι 
τας θεοσημιας ασωματως ετελει, καθως αυτος φησιν· ειπερ και μετα 
σαρκωσιν ομοεργος εστι τω οικειω γεννητορι, ασωματως ενεργουντι· 



αλλα  και  τη  της  οικειας  σαρκος  αφη  ταυτας  εδεικνυ  σωματικως. 
Τουτο γαρ βουλεται  το,  "Δι’  αμφοιν."  Ως συγγενως εχειν  κατα την 
φυσιν  δια  λογου,  και  παντουργου  προσταγματος  γενομενην  την 
ζωωσιν της παιδος, η την αναβλεψιν του τυφλου, η την ευλογιαν των 
αρτων, η την καθαρσιν του λεπρου, προς την δια της αφης σωματικως 
τελουμενην· ινα αποδειξη και την σαρκα ζωοποιον, ως αυτου κυριως, 
και  ουκ  αλλου  υπαρχουσαν,  τη  προς  αυτον  ακραιφνει  ενωσει.  Δι’ 
αμφοτερων  γαρ  τουτων,  προσταγματος  φημι  και  αφης,  η  θεια 
ενεργεια  δι’  αυτων εγνωριζετο  των πραγματων,  μηδολως την καθ’ 
ημας  ανθρωπινην,  και  πασχουσαν  φυσικην  της  σαρκος  ενεργειαν 
παραβλαπτουσα·  τουναντιον  δε,  συντηρουσα  αυτην  εις  οικειαν 
εκφανσιν·  ωσπερ  ουν  και  ψυχη,  ως  δι’  οργανου  του  (345)  οικειου 
σωματος, και της αυτου φυσικης ενεργειας τα οικεια, και την εαυτης 
προσφερει κατα φυσιν ενεργειαν. Η τε γαρ εκτασις της χειρος και η 
αφη, και η κρατησις, και η κατ’ αυτην του πηλου μιξις και η του αρτου 
κλασις· και απλως, παν ο δια της χειρος, η ετερου μελους, η μερους 
του σωματος ετελειτο, της φυσικης ενεργειας της ανθρωποτητος του 
Χριστου υπηρχε· καθ’ ην ο ανθρωπος, ενεργης ην αυτος, ο φυσει Θεος, 
και τα θεια φυσικως ενεργων· ως αν δι’ εκατερων εκατερα κατα φυσιν 
πιστωσηται,  Θεον  τελειον  και  ανθρωπον  τελειον  διχα  μονης  της 
αμαρτιας εαυτον οντα κατ’ αληθειαν δεικνυς. 

Ουκ ηγνοησεν ουν ο Πατηρ την εκαστης φυσεως κατ’ εξαιρετον 
ιδιοτητα,  και  των  αλλων φυσικων ιδιωματων περιληπτικην·  την  τε 
δημιουργικην  φημι,  και  την  εκ  της  ψυχης  ενδιδομενην  τω  σωματι 
αυτου,  ζωτικην  ενεργειαν·  ας  σωζων  εν  εαυτω  ο  σαρκωθεις  θεος 
Λογος ευκρινεις και ασυγχυτους εδειξε· την μεν δημιουργικην , εν τω 
ουσιαν και ποιοτητα και ποσοτητα δημιουργησαι· εξ ων, και εν οις, 
και απερ η των οντων υπαρξις εστι τε και θεωρειται. Ει γαρ και οι 
παρ’ Ελλησι φιλοσοφησαντες εις δεκα κατατεινουσι λογους τα οντα· 
αλλ’ ουν τουτοις το παν συνεχεται και περικλειεται· ουσιαν μεν, τους 
λειποντας  του  τυφλου  οφθαλμους  αναπληρωσας·  ποιοτητα  δε,  το 
υδωρ εις οινον μεταβαλων· ποσοτητα δε, τους αρτους αυξησας· την δε 
ζωτικην  ενεργειαν  εδειξεν  εν  τω  αναπνειν,  λαλειν,  οραν,  ακουειν, 
απτεσθαι, οσφραινεσθαι, εσθιειν και πινειν·  χειρας κινειν,  βαδιζειν, 
υπνουν, και τα λοιπα, οσα εν πασι τοις υπο την φυσιν απαραλλαξιαν 
της κατα φυσιν ενδεικνυται ενεργειας.



ΠΥΡ. Ευσεβως και αβιαστως την του Πατρος παρεστησας εννοιαν, 
ου μαχομενην, αλλα συμβαινουσαν δια παντων ταις δυο ενεργειαις. 
Τι  δε  περι  του  αγιου  Διονυσιου  φαμεν,  εν  τη  προς  Γαιον  τον 
θεραπευτην  επιστολη,  φησαντος,  "  Καινην  τινα  την  θεανδρικην 
ενεργειαν, περι του Χριστου, εν ημιν πεπολιτευμενον;" 

ΜΑΞ. Η καινοτης ποιοτης εστιν, η ποσοτης; 
ΠΥΡ. Ποσοτης. 
ΜΑΞ. Ουκουν και φυσιν εαυτη συνεισαγει τοιαυτην· ειπερ πασης 

φυσεως ορος, ο της ουσιωδους αυτης ενεργειας καθεστηκε λογος. Ου 
μονον δε, αλλα και οταν λεγη ο Αποστολος, Ιδου γεγοντε τα παντα 
καινα,  ουδεν ετερον λεγει,  η  οτι,  Ιδου γεγονε τα παντα εν·  ειτε  δε 
φυσει,  ειτε  ενεργεια  τουτο  καλειν  βουλεσθε,  τουτο  της  ημων εστω 
εξουσιας.  Ει  δε ποιοτης εστιν η καινοτης,  ου μιαν δηλοι  ενεργειαν, 
αλλα τον καινον και απορρητον τροπον της των φυσικων του Χριστου 
ενεργειων  εκφανσεως,  τω  απορρητω  τροπω  της  εις  αλληλας  των 
Χριστου φυσεων περιχωρησεως προσφορως, και την κατα ανθρωπον 
αυτου πολιτειαν, ξενην ουσαν και παραδοξον, και τη (348) φυσει των 
οντων αγνωστον,  και  τον  τροπον  της  κατα την  απορρητον  ενωσιν 
αντιδοσεως.

ΠΥΡ. Ουτε η θεανδρικη μιαν δηλοι; 
ΜΑΞ.  Ουχι·  τουναντιον  γαρ  περιφραστικως  η  φωνη  δια  των 

αριθμουμενων  φυσεων  τα  αυτων  ενεργειας  παραδεδωκεν·  ειπερ 
αποφασει των ακρων, ουδεν εστι μεσον επι Χριστου. Ει δε μιαν δηλοι, 
αλλην παρα την του Πατρος, ως Θεος, ο Χριστος εξει την ενεργειαν. 
Αλλης  ουν  παρα  τον  Πατερα  ενεργειας  εσται  ο  Υιος·  ειπερ  η  του 
Πατρος ουκ εστι  θεανδρικη·  μετα το και θεανδρικην χαρακτηριζειν 
φυσιν  και  συνισταν.  Η γαρ ενεργεια,  φυικη ουσα,  φυσεως υπαρχει 
συστατικος  και  εμφυτος  χαρακτηρ.  Και  οι  τα  περι  τουτων  δε 
σκεμματα διαλαβοντες, ετερον γενος ειναι της ποσοτητος, και ετερον 
της ποιοτητος ειπον.

ΠΥΡ. Ουτε ποσοτης, ουτε ποιοτης εστιν η καινοτης· αλλ’ ουσια. 
ΜΑΞ.  Θαυμαζω  πως  τουτο  ειπειν  εθαρρησας.  Τη  ουσια  τι 

αντιδιαστελλεται; 
ΠΥΡ. Το μη ον.
ΜΑΞ. Τι δε καινοτητι; 
ΠΥΡ. Η παλαιοτης. 



ΜΑΞ. Ωστε ουν ουκ ουσια η καινοτης, αλλα ποιοτης. Πως δε,  ει 
προς μιαν ενεργειαν εκληψομεθα την φωνην, ουχ εαυτω γε, και τοις 
λοιποις Πατρασιν, εναντιουμενον εισαγομεν τον θεοφαντορα τουτον 
διδασκαλον; Παντες γαρ διαρρηδην κοινη και ειπον και εδιδαξαν, τα 
της  αυτης  οντα  ουσιας,  και  της  αυτης  ειναι  ενεργειας·  και  τα  της 
αυτης οντα ενεργειας,  της  αυτης  ειναι  ουσιας·  και  οτι  τα  τη ουσια 
διαφεροντα,  και  τη  ενεργεια  διαφερουσι·  και  τα  τη  ενεργεια 
διαφεροντα, και τη ουσια διαφερουσιν.

ΠΥΡ. Τουτο επι της θεολογιας τοις Πατρασιν, ου μην και επι της 
οικονομιας  ειρηται.  Οθεν ουδε φιλαληθους διανοιας  καθεστηκε,  τα 
επι της θεολογιας αυτοις ειρημενα, μεταγειν επι της οικονομιας, και 
την τοιαυτην συνεισαγαγειν ατοπιαν.

ΜΑΞ. Ει επι της θεολογιας μονον ειρηται τοις Πατρασιν, ουκ αρα 
μετα την σαρκωσιν, καθ’ υμας, συνθεολογειται ο Υιος τω Πατρι. Ει δε 
ου  συνθεολογειται,  ουδε  συναριθμειται  κατα  την  επικλησιν  του 
βαπτισματος· και ευρεθησεται κενη η πιστις και το κηρυγμα.

Και  παλιν,  ει  ου  συνθεολογειται  μετα  την  σαρκωσιν  ο  Υιος  τω 
Πατρι, ουτε της αυτης εσται ουσιας· τα γαρ τω λογω διαφεροντα, και 
τη φυσει διοισει παντως. 

Και  παλιν,  ει  ου  συνθεολογειται  ο  Υιος  τω  Πατρι  μετα  την 
σαρκωσιν,  τινι  απονειμωμεν  το,  Ο  Πατηρ  μου εως  αρτι  εργαζεται, 
καγω εργαζομαι; Και· Α αν βλεπη τον Πατερα ποιουντα, και ο Υιος 
ομοιως  ποιει;  Και·  Ει  εμοι  ου  πιστευετε,  (349)  τοις  εργοις  μου 
πιστευσατε; Και· Τα εργα α εγω ποιω μαρτυρει περι εμου; Και· Ωσπερ 
ο Πατηρ εγειρει τους νεκρους και ζωοποιει, ουτω και Υιος, ους θελει, 
ζωοποιει; Ταυτα γαρ παντα, ου μονον της αυτης οντα ουσιας και μετα 
σαρκωσιν τω Πατρι δεικνυσιν αυτον, αλλα και της αυτης ενεργειας. 

Και παλιν, ει η περι τα οντα προνοια ενεργεια Θεου τυγχανει· αυτη 
δε ου μονον Πατρος και Πνευματος, αλλα και Υιου και μετα σαρκωσιν 
εστιν· αρα και της αυτης εστιν ενεργειας τω Πατρι και μετα σαρκωσιν.

Και  παλιν,  ει  τα  θαυματα  ενεργεια  Θεου  τυγχανει·  εκ  δε  των 
θαυματων της αυτης οντα ουσια τω Πατρι  εγνωκαμεν·  αρα εκ της 
αυτης  ενεργειας  της  αυτην  ων  τω  Πατρι  εδειχθη  ουσιας·  και 
συνθεολογειται αυτω και μετα σαρκωσιν. 

Και παλιν, ει ουσιωδως προσεστι τω Θεω η δημιουργικη ενεργεια· 
τα  δε  ουσιωδως  προσοντα,  και  αναφαιρετα·  αναγκη  αυτους,  η  της 
αυτης  τω  Πατρι  και  μετα  σαρκωσιν  ενεργειας  αυτον  ου  λεγοντας, 



μηδε  της  αυτης  αυτω λεγειν  ουσιας ειναι·  ενθα γαρ η  κατα φυσιν 
ενεργεια  ουκ εστιν,  ουδε η φυσις εσται  ποτ’  αν·  η  της αυτης αυτω 
λεγοντας  αυτον  ουσιας,  και  της  αυτης  λεγειν  ενεργειας,  και 
συνθεολογειν τω Πατρι και μετα σαρκωσιν· ενθα γαρ η φυσις,  εκει 
και η κοινη κατ’ αυτην απαραλειπτως εσται ενεργεια.

ΠΥΡ.  Ουκ  επ’  αναιρεσει  της  ανθρωπινης  ενεργειας  την  μιαν 
λεγομεν ενεργειαν· αλλ’ επειδη αντιδιαστελλομενη η φυσις τη θεια 
ενεργεια, παθος λεγεται κατα τουτο. 

ΜΑΞ. Κατα τουτον τον λογον, και οι μιαν φυσιν λεγοντες, ουκ επ’ 
αναιρεσει  της  ανθρωπινης  ταυτην  λεγουσιν·  αλλ’  επειδη 
αντιδιαστελλομενη η φυσις τη θεια παθητικη λεγεται κατα τουτο. 

ΠΥΡ.  Τι  ουν;  ου προς την θειαν ενεργειαν διαστολη οι  Πατερες 
παθος την ανθρωπινην προσηγορευσαν κινησιν; 

ΜΑΞ.  Μη  γενοιτο·  ουδενος  γαρ,  καθολου  φαναι,  υπαρξις  εκ 
παραθεσεως,  η εκ συγκρισεως γινωσκεται  η οριζεται·  η  ουτω δ’  αν 
αλληλαιτια ευρεθησονται οντα τα πραγματα. Ει γαρ δια το ενεργειαν 
ειναι την θειαν κινησιν, η ανθρωπινη παθος εστι· παντως και δια το 
αγαθην ειναι την θειαν φυσιν, πονηρα εσται η ανθρωπινη. Ομοιως δε 
και κατα την συν αντιθεσει αντιστροφην, δια το παθος λεγεσθαι την 
ανθρωπινην  κινησιν,  η  θεια  κινησις  ενεργεια  λεγεται·  και  δια  το 
πονηραν  ειναι  την  ανθρωπινην  φυσιν,  αγαθη  εσται  η  θεια.  Αλλ’ 
απαγε· πολλης γαρ οντως αβελτηριας εστι ταυτα. 

ΠΥΡ.  Τι  ουν;  ουκ  ωνομασαν  παθος  την  ανθρωπινην  κινησιν  οι 
Πατερες; 

ΜΑΞ.  (352)  Πολυτροπως  αυτην  προς  τας  υποκειμενας  δηλονοτι 
εννοιας, ωνομασαν.

ΠΥΡ. Πως τουτο λεγεις; 
ΜΑΞ.  Προσηγορευσαν  αυτην  και  δυναμιν,  και  ενεργειαν,  και 

διαφοραν, και κινησιν, και ιδιοτητα, και ποιοτητα, και παθος, ου κατα 
αντιδιαστολην  της  θειας·  αλλ’  ως  μεν  συνεκτικην  αναλλοιωτον, 
δυναμιν·  ως  δε  χαρακτηριστικην  και  την  εν  πασι  τοις  ομοειδεσιν 
απαραλλαξιαν  εκφαινουσαν,  ενεργειαν·  ως  δε  αφοριστικην, 
διαφοραν·  ως  δε  ενδεικτικην,  κινησιν·  ως  δε  συστατικην,  και  μονη 
αυτη και ουκ αλλη προσουσαν, ιδιοτητα· ως δε ειδοποιον, ποιοτητα· 
ως  δε  κινουμενην,  παθος.  Παντα  γαρ  τα  εκ  θεου,  και  μετα  θεον, 
πασχει τω κινεισθαι, ως μη οντα αυτοκινησις, η αυτοδυναμις· ου κατα 
αντιδιαστολην  ουν,  ως  ειρηται,  αλλα  δια  τον  δημιουργικως  αυτοις 



εντεθεντα παρα της το παν συστησαμενης αιτιας λογον.  Οθεν και 
μετα της θειας συνεκφωνουντες αυτην, ενεργειαν προσηγορευσαν. Ο 
γαρ  ειπων,  "  Ενεργει  γαρ  εκατερα  μορφη  μετα  της  θατερου 
κοινωνιας," τι ετερον πεποιηκεν; η ο ειπων· "Και γαρ τεσσαρακοντα 
ημερας αποσιτος διαμεινας, υστερον επεινασεν· εδωκε γαρ τη φυσει, 
οτε  ηθελησε,  τα  ιδια  ενεργησαι;"  η  οι  διαφορον  αυτου  φησαντες 
ενεργειαν; η οι διπλην, η οι αλλην και αλλην; 

ΠΥΡ.  Επ’  αληθρεας,  και  η  περι  των  ενεργειων  ζητησις  ατοπον 
εδειξε  την  μιαν  ενεργειαν,  καθ’  οιανδηποτε  τροπον  επι  Χριστου 
λεγομενην.  Αλλα  συγγνωμην  αιτω  και  υπερ  εμαυτου,  και  των 
προλαβοντων. Εξ αγνοιας γαρ εις τας ατοπους ταυτας εξηνεχθημεν 
εννοιας και  επιχειρησεις·  και  παραλκαλω ευρειν  τροπον,  ινα και  η 
επεισακτος αυτη ατοπια καταργηθη, και η μνημη των προλαβοντων 
φυλαχθη.

ΜΑΞ. Αλλος ουκ εστι τροπος, η παρασιωπηθηναι μεν τα προσωπα· 
αναθεματισθηναι δε τα τοιαυτα δογματα. 

ΠΥΡ.  Αλλ’  ει  τουτο  γενηται,  ευρισκονται  τουτοις 
συνεκβαλλομενοι, Σεργιος τε και η επι εμου γενομενη συνοδος.

ΜΑΞ. Θαυμαζειν υπεστι μοι, πως συνοδον αποκαλεις, την μη κατα 
νομους  και  κανονας  συνοδικους  η  θεσμους  γενομενην 
εκκλησιαστικους·  ουτε  γαρ  η  επιστολη  εγκυκλιος  κατα  συναινεσιν 
των πατριαρχων γεγονεν· ουτε τοπος η ημερα υπαντησεως ωρισθη. 
Ουκ εισαγωγιμος τις η κατηγορος ην. Συστατικας οι συνελθοντες ουκ 
ειχον, ουτε οι επισκοποι απο των μητροπολιτων, ουτε οι μητροπολιται 
απο των πατριαρχων.Ουκ επιστολαι η τοποτηρηται, απο των αλλων 
πατριαρχων  επεμφθησαν.  Τις  ουν  λογου  μεμοιραμενος,  συνοδον 
καλειν  ανασχοιτο,  την  σκανδαλων  και  διχονοιας  απασαν 
πληρωσασαν την οικουμενην;

ΠΥΡ.  Ει  ουκ  εστιν  ετερος  τροπος,  η  ουτος,  (353)  παντων  την 
εμαυτου  προτιμων  σωτηριαν,  ετοιμως  εχων  μετα  πασης  τουτο 
ποιησαι πληροφοριας· εν και μονον παρακαλων, ωστε αξιωθηναι με· 
προηγουμενως μεν της των αποστολικων σηκων· μαλλον δε, αυτων 
των κορυφαιων αποστολων προσκυνησεως· λοιπον δε, και της κατα 
προσωπον  του  αγιωτατου  παπα,  θεας·  και  αυτω  επιδουναι  των 
ατοπως γεγενημενων λιβελλον. Ταυτα αυτου ειρηκοτος, Μαξιμος και 
Γρηγοριος ο πατρικιος ειπαν· Επειδη η προτασις σου αγαθη τυγχανει, 
και τη Εκκλησια συμβαλλομενη, ουτω και γενηται.



Εν ταυτη ουν τη μεγαλωνυμω συν ημιν γενομενος Ρωμαιων πολει, 
την υποσχεσιν επληρωσε· κατακρινας μεν τα της ασεβους Εκθεσεως 
δογματα·  ενωσας δε εαυτον δια της ορθοδοξου ομολογιας τη αγια, 
καθολικη  και  αποστολικη  Εκκλησια,  χαριτι  και  συνεργεια  του 
μεγαλου Θεου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου, ω η δοξα εις τους 
αιωνας των αιωνων, Αμην. 

ΜΟΝΙΤUΜ.
 
Του μακαριου Μαξιμου μοναχου, Περι ψυχης. Σελ. 353.

Πρωτον μεν απαντων υποθησομαι, τινι κριτηριω πεφυκεν η ψυχη 
καταλαμβανεσθαι·  ειτα,  δι’  ων  δεικνυται  υπαρχουσα·  ειθ’  εξης,  ει 
ουσια τυγχανει ουσα, η συμβεβηκος· ειτα τουτοις ακολουθως, ει απλη, 
η συνθετος· ειτ’ αυθις, ει θνητη, η αθανατος· τελευταιον δε, ει λογικη, 
η  αλογος.  Ταυτα  γαρ  μαλιστα  εν  τω  Περι  ψυχης  ζητεισθαι  ειωθε 
λογω,  ως  καιριωτατα,  και  δυναμενα  αυτης  την  ιδιοτητα 
χαρακτηριζειν. Αποδειξεσι δε προς την των εξητασμενων βεβαιωσιν, 
ταις  κοιναις  χρησομεθα  εννοιαις,  αις  το  αξιοπιστον  τα  εν  χερσι 
πραγματα μαρτυρειν πεφυκε. Συντομιας δε χαριν και του χρησιμου, 
μονοις  τοις  προς  το  αναγκαιον  του  ζητουμενου  (ουκ)  εχουσι  την 
αποδειξιν  τα  νυν  χρησομεθα  συλλογισμοις,  οπως  αν  σαφη  τε  και 
ευπεριδραστα νοηματα γενομενα, ετοιμοτητα τινα ημιν εμποιει προς 
την  των  ανθισταμενων  απαντησιν.  Αρξωμεθα  ουν  του  λογου 
εντευθεν.

Τι το καταληπτικον της ψυχης κριτηριον. 
Παντα τα οντα, η αισθησει γνωριζεται, η νοησει καταλαμβανεται. 

Και το μεν αισθησει υποπιπτον ικανη αποδειξιν εχει  την αισθησιν· 
αμα  γαρ  τη  προσβολη,  και  την  φαντασιαν  ημιν  εμποιει  του  (356) 
υποκειμενου· το δε νοησει καταλαμβανομενον ουκ εξ εαυτου, αλλ’ εκ 
των  εναντιων  γνωριζεται.  Η  τοινυν  ψυχη  αγνωστος  ουσα,  ουκ  εξ 
εαυτης, αλλ’ εκ των αποτελεσματων εικοτως γνωσθησεται.

Ει εστι ψυχη. 
Το σωμα ημων κινουμενον, η εξωθεν, η ενδοθεν κινειται. Και οτι 

μεν  εξωθεν  ου  κινειται,  δηλον  εκ  του  μητε  ωθουμενον,  μητε 
ελκομενον κινεισθαι, ως τα αψυχα. Και ενδοθεν παλιν κινουμενον ου 



φυσικως κινειται, ως το πυρ· εκεινο μεν γαρ ου παυεται του κινεισθαι 
ες οσον εστι πυρ, ωσπερ το σωμα νεκρον γενομενον ου κινειται σωμα 
ον. Ουκουν ει μητε εξωθεν κινειται ως τα αψυχα, μητε φυσικως ως το 
πυρ, δηλον οτι υπο ψυχης κινειται, της και το ζην αυτω παρεχουσης. 
Ει τοινυν τω σωματι ημων ψυχη δεικνυται το ζην αυτω παρεχουσα, 
εσται καθ’ εαυτην η ψυχη εκ των εναντιων γνωριζομενη.

Ει ουσια εστιν η ψυχη. 
Οτι μεν ουσια εστι δεικνυται ουτως. Πρωτον μεν, οτι ο της ουσιας 

ορος και επ’  αυτη εικοτως αν λεχθειη,  επειδη ουτως ουσια εστι,  το 
ταυτον και εν αριθμω των εναντιως παρα μερος ειναι δεκτικον. Οτι δε 
η ψυχη, αυτη της ιδιας φυσεως μη εξισταμενη τα εναντια επιδεχεται 
πατα μερος, παντι που δηλον. Δικαιοσυνη γαρ και αδικια· ανδρεια τε 
και δειλια· σωφροσυνη τε και ακολασια, εν αυτη θεωρουνται εναντια 
οντα.  Ει  τοινυν  ιδιωμα  ουσιας  το  των  εναντιων  ειναι  παρα  μερος 
δεκτικον· δεικνυται δε και η ψυχη τουτον επιδεχομενη τον ορον, ουσια 
αρα η ψυχη. Επειτα δε και του σωματος ουσιας οντος, και την ψυχην 
αναγκη ουσιαν ειναι. Ουδε γαρ οιον τε το μεν ζωοποιουμενον ειναι 
ενουσιον· το δε ζωοποιουν, ανουσιον ειναι· ει μη τις και το μη ον του 
οντος αιτιον φησειεν ειναι· η παλιν το εν ω την υπαρξιν εχον, και ο 
ανευ του ειναι μη δυναμενον, ειτιαν εκεινου ειναι εν ω εστι, μανεις τις 
ειποι. 

Ει ασωματος η ψυχη. 
Οτι μεν εν τω σωματι εστιν η ψυχη, ανωτερω εδειχθη. Δει τοινυν 

ειδεναι πως εστιν εν τω σωματι· και ει μεν παρακειται αυτω ως ψηφις 
ψηφιδι, σωμα μεν εσται η ψυχη· ολον δε το σωμα ουκ εσται εμψυχον· 
μερει γαρ τινι περικεισεται. Ει δε μεμικται η κεκραται, πολυμερης αν 
λεγοιτο η ψυχη, και ουχ απλη, του δε της ψυχης λογου εκβεβλημενη. 
Το γαρ πολυμερες, και διαιρετεον εστι, το δε διαιρετον, και διαλυτον· 
το δε διαλυτον, συνθετον· το δε συνθετον, τριχη διαστατον· το δε τριχη 
διαστατον, σωμα· σωμα δε σωμτι προστιθεμενον, ογκον ποιει.  Η δε 
ψυχη  εν  τω  σωματι  ουσα  ουκ  ογκον  ποιει,  (357)  αλλα  μαλλον 
ζωοποιει· ουκ αρα εσται σωμα η ψυχη, αλλ’ ασωματος. 

Ετι, ει σωμα η ψυχη, η ενδοθεν κινειται, η εξωθεν· ουτε δε εξωθεν 
κινειται·  ου  γαρ  ωθειται,  η  ελκεται  ως  τα  αψυχα·  ουτε  δε  εσωθεν 
κινειται ως τα εμψυχα· ατοπον γαρ ψυχης ψυχην λεγειν. Ουκ εσται 
ουν σωμα· ασωματος αρα.



Και παλιν, ει σωμα εστιν η ψυχη, και τας ποιοτητας αισθητας εχει, 
και  τρεφεται·  αλλ’  ου  τρεφεται·  και  ει  τρεφεται  ου  σωματικως 
τρεφεται ως το σωμα, αλλ’ ασωματως· λογω γαρ τρεφεται. Ου τοινυν 
τας ποιοτητας αισθητας εχει.  Ου γαρ οραται ουτε δικαιοσυνη, ουτε 
ανδρεια, ουτε των τοιουτων ουδεν. Της γαρ ψυχης αι ποιοτητες αυται· 
ουκ εστιν ουν σωμα· ασωματος αρα.

Ει απλη η ψυχη. 
Δεικνυται τοινυν οτι απλη η ψυχη, εξ ων μαλιστα και ασωματος 

απεδειχθη. Ει γαρ σωμα ουκ εστι· σωμα γαρ απαν συνθετον εστι· το 
συγκειμενον,  εκ  μερων  συγκειται·  ουκ  αν  ουδε  πολυμερης  εσται· 
ασωματος δε ουσα, απλη εστιν, επειδη και ασυνθετος. 

Ει αθανατος η ψυχη. 
Ακολουθειν οιμαι δειν τω απλω, το αθανατον· και οπως, ακουσον. 

Ουδε των οντων αυτο εαυτου φθαρτικον εστιν, επει ουκ αν ουτε εξ 
αρχης συνεστη. Τα γαρ φθειρομενα, εκ των αναντιων φθειρεται. Διο 
παν  φθειρομενον,  διαλυτον  εστι·  το  δε  διαλυτον,  συνθετον·  το  δε 
συνθετον,  πολυμερες·  το  δε  εκ  μερων  συγκειμενον,  δηλονοτι  εκ 
διαφορων  συγκειται  μερων·  το  δε  διαφορον,  ου  ταυτον·  ουκουν,  η 
ψυχη απλη ουσα, και μη εκ διαφορων συγκειμενη μερων ασυνθετος 
και αδιαλυτος ουσα, δια τουτο αφθαρτος και αθανατος εσται.

Και παλιν, το εκ τινος κινουμενον, ουκ εξ εαυτου εχον το ζωτικον, 
αλλ’ εκ του κινουντος, τοσουτον διαμενοι, οσον υπο της ενεργουσης 
αυτης  κρατειται  δυναμεως.  Επειδαν  δε  παυσηται  το  ενεργουν, 
διαχειται και αυτο. Το δε μη εκ τινος κινουμενον, αλλ’ εξ αυτου εχον 
την  κινησιν,  ωσπερ  η  ψυχη  αυτοκινητος  εστιν,  ουδεποτε  του  ειναι 
διαλειπει·  ακολουθει γαρ τω αυτοκινητω, το αεικινητον ειναι. Το δε 
αεικινητον,  απαυστον  εσται.  Το  δε  απαυστον,  ατελευτητον.  Το  δε 
ατελευτητον, αφθαρτον· το δε αφθαρτον, αθανατον. Ει τοινυν η ψυχη 
αυτοκινητος εστιν, ως ανωτερω απεδειχθη, εσται αφθαρτος, κατα τον 
προτεθεντα συλλογισμον.

(360)  Και  παλιν,  ει  παν  το  φθειρομενον,  υπο  της  ιδιας  κακιας 
φθειρεται· το υπο της ιδιας κακιας μη φθειρομενον, αφθαρτον εσται· 
το γαρ κακον, το καλω εναντιον, διο και φθαρτικον εσται αυτου· ουδε 
γαρ ετερον  εσται  σωματος  κακια,  η  παθη,  και  νοσος  και  θανατος, 
ωσπερ αρετη, καλλος, ζωη, υγεια, ευεξια. Ει τοινυν η ψυχη υπο της 
ιδιας κακιας ου φθειρεται· κακια δε ψυχης δειλια, ακολασια, φθονος, 



και τα παραπλησια· ταυτα δε παντα ουκ αφαιρειται αυτης το ζην και 
το κινεισθαι, αθανατος αρα εσται.

Ει λογικη η ψυχη.
Οτι δε λογικη ημων η ψυχη, εκ πολλων αν τις δειξειε· και πρωτον 

μεν  εκ  του  τας  τεχνας  χρησιμους  ουσας  τω  βιω,  ταυτην  αυτας 
ευρηκεναι. Ουδε γαρ απλως, και ως ετυχεν ειποι τις αν συνεσταναι 
τας  τεχνας,  επει  μηδ’  αρχας,  και  ανωφελεις  τω  βιω  αποδειξει.  Ει 
τοινυν αι τεχναι συντελουσι προς το χρησιμον τω βιω· το δε χρησιμον 
επαινετον· το δε επαινετον, λογω κατασκευαστον· ψυχης δε ευρημα 
αυται· λογικη αρα ημων η ψυχη.

Επειτα  εκ  του  τας  αισθησεις  ημων  ικανας  ειναι  προς  την  των 
πραγματων καταληψιν, λογικη ημων η ψυχη αποδεικνυται. Ουδε γαρ 
αρκουμεθα προς ειδησιν των οντων τη της αισθησεως προσβολη, επει 
μηδε απατασθαι περι αυτα θελομεν. Αυτικα γουν τα τω σχηματι ισα, 
και τη χροια ομοια διηρημενα ταις φυσεσιν, η αισθησις αλογος ουσα 
διακριναι ασθενει.  Ει  τοινυν αι  αισθησεις αλογοι ουσαι ψευδη ημιν 
φαντασιαν των οντων εμποιουσι, λογιστεον ημιν ει καταληπτα· και ει 
μεν  καταληπτα,  ετερα  εσται  δυναμις,  και  κρειττων  παρα  τας 
αισθησεις η τουτων αφικομενη. Ει δε μη καταλαμβανεται, ουδε εσται 
ημιν το ετερως παρ’ ο εστι θεωρουμενα. Οτι δε καταληπτα εστι τα 
πραγματα, δηλον εξ ου οικειως εκαστω προς το χρησιμον χρωμεθα, 
και  παλιν μετασκευαζομεν εις  ο  θελομεν.  Ουκουν ει  τα  οντα ημιν 
καταληπτα εδειχθη, αι δε αισθησεις αλογοι ουσαι, ψευδως δοξαζουσι, 
νους  εσται  ο  τα  παντα διακρινων,  και  ως  εστιν  αληθως  τα  παντα 
επιγινωσκων. Νους δε, ψυχης το λογικον μερος· λογικη αρα η ψυχη. 

Ετι, ουδεν ο μη προτερον εν εαυτοις διαγραψαντες (διεγραψαμεν), 
εις εργον εκφερομεν. Τουτο δε ουδεν ετερον εστιν η ψυχης αξιωμα. 
Νους γαρ ουκ εξωθεν αυτη προσγινεται, η των οντων η ειδησις· αλλ’ 
αυτη ωσπερ ταις εξ αυτης επινοιαις τα οντα κοσμει. Δια τουτο εν αυτη 
προαναζωγραφει προτερον το πραγμα· ειθ’ ουτως εις εργον εκφερει. 
(361)  Αξιωμα δε  ψυχης  ουδε  ετερον  εστιν,  η  το  μετα  λογου παντα 
ποιειν. Ταυτη γαρ διαφερειν και των αισθησεων εδειχθη· λογικη αρα η 
ψυχη. 

Τι ψυχη.
 Ουσια ασωματος, νοερα, εν σωματι πολιτευομενη, ζωης παραιτια.
Τι δε νους.



Ψυχης το καθαρωτατον και λογικον, εις θεωριαν των οντων και 
προκατειλημμενων.

Τι φρενες. 
Ενεργειαι ψυχης προς τι των οντων ακολουθως φερομεναι.
Τι τροπος. 
Εξις ψυχης εξ εθους πεπορισμενη. 
Τι αισθησις. 
Οργανον ψυχης, δυναμις αισθητηριων των εξωθεν αντιληπτικη.
Τι πνευμα. 
Ουσια ασχηματιστος, πασης κινησεως προηγουμενη.

Τελος του μακαριου Μαξιμου μοναχου, Περι ψυχης. 

S. MAXΙMΙ CONFΕSSORΙS ΕPΙSTOLAΕ
Α΄. - ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ Σελ. 364.
Εν ειδει επιστολης
Προς τον δουλον του θεου κυριον Γεωργιον τον πανευφημον 
επαρχον Αφρικης. 

Ουδεις  ουτω  των  φωτος,  ως  οιμαι,  καθ’  οιανδηποτε  τροπον 
εστερημενων  ηλιακης  ακτιπος  απολαυσαι  ποθει,  ως  οι  ημεις  οι 
ταπεινοι παντες, οι της σης πλουσιως εμφορηθεντες καλοκαγαθιας, 
ποθουμεν  παλιν  σε  θεασασθαι  παροντα,  και  απολαυσαι  σου  της 
καλλονης·  τοις  θειοις  μεν  τοι  των  συντροφων  αρετων 
κεχαρακτηρισμενον  τροποις,  οις  και  προτερον  ενδημουντα 
μεγαλοφυως  εμπρεποντα  σε  γινωσκομεν·  δι’  ων  μαλλον  σαφως 
εδιδαχθημεν,  γνωμης,  αλλ’  ου  ταξεως  ειναι  την  αρετην·  και 
διαθεσεως, αλλ’ ουκ αξιας ειναι το θεομιμητον. Οις γαρ εις το βαθος 
της  ψυχης  καθ’  υμας  ευλογημενοις,  γνησιως  ενερριζωθη  της  προς 
Θεον  αγαπης  η  δυναμις,  τουτοις  το  ωσαυτως  εχειν  περι  το  καλον 
αναμφιβολως  προσγεγονεν·  ωσπερ αμελει  και  τοις  επτοημενοις  τη 
αγαπη  των  υλικων,  το  εις  πληθος  παθων  ευεμπτωτον  τε  και 
ευσκεδαστον. Και μαλα γε εικοτως. Ο γαρ του Θειου, ενος οντος και 
μονου,  και  απαθους,  και  μηδεν  το  παραπαν εξ  αιδιου  κατ’  ουσιαν 
διαφορον  συνθεωρουμενον  η  συνεπιθεωρουμενον  εχοντος·  ου  γαρ 
εφικνειται  αυτου  τι  των  εξ  αυτου·  κατα  την  εφεσιν  γνωμικως 
αντεχομενος, εις και αυτος εστι και μονος και απαθης, τη προς το εν 



ασχετω νευσει γενομενος, εις τε και μονος, και ατρεπτος. Ει γαρ εν 
εστι και μονον αυτω ποθουμενον, τουτο δε κυριως ατρεπτον εστιν, ως 
κατ’  ουσιαν  δια  την  φυσικην  απειριαν  ακινητον·  ου  γαρ  εχει  που 
κινηθηναι το ακινητον απειρον· αρα και αυτος οια του ενος υπαρχων 
εραστης, κατα το εικος, εις γεγονε και μονος (365) και ατρεπτος· ως 
ποιησας πανταπασιν απο του ενος την γνωμην ακινητον. Ο δε τοις 
υλικοις,  τρεπτοις  ουσι  κατα  φυσιν  και  αλλοιωτοις,  και  ουδαμου 
παντελως  στηναι  δυναμενοις,  αγνοια  του κρειττονος  κατα γνωμην 
οικειαν ενδησας της ψυχης τον ερωτα, τρεπτος εστιν εξ αναγκης και 
εμπαθης και ευαλλοιωτος· τοις φυσει κινουμενοις και πασχουσι την 
συνεπικινουμενην εχων πασχουσαν της ψυχης την διαθεσιν. 

Μη τοινυν ταυτης σου, δεσποτα μου ευλογημενε, της αγαθης και 
θεωτικης  εξεως,  της  εχουσης  σου  προς  τον  Θεον  την  γνωμην 
συνεκδημον,  εκστησαι  τι  των  οντων  δυνηθη·  μη  χρονος  ατακτως 
εαυτω  συμμεταβαλλων  την  των  υλικων  πραγματων  φοραν,  της 
γνωμης  αλλοιωση  το  βασιμον·  μη  ανθρωπων  απειλη  φοβον 
προτεινομενη,  της  καλης  διαθεσεως  μετακινηση  το  στασιμον·  μη 
λογος κολακων ανδρων τη προφορα καταγλυκαινων την ακοην της 
ψυχης χαυνωση το ευτονον· μη ορεξις αντιλυπησεως, εκ του δυνασθαι 
τυχον  προς  τινα,  το  συνολον  διαφθειρη  του  τροπου το  ημερον·  μη 
ποθος της περι το αρχειν δοξης, της περι το Θειον αγαπης μειωση την 
εφεσιν. Ου γαρ ελλειψις δοξης παρα Θεω παντως η ανθρωποις εστι το 
μη αρχειν ανθρωπων· αλλα και μαλλον δοξης επιδοσις, οσον ταραχης 
και φροντιδος η ψυχη παντοιας καθεστηκεν ελευθερα της εξωθεν, ως 
ο  εμος  εχει  λογος·  και  πας  ευσεβως  τα δεοντα συνορων,  ως  οιναι, 
συνθησεται.  Πας  γαρ  ανηρ  ως  αληθως  εναρετος  και  φιλοθεος, 
αυταρκης εαυτω προς πασαν ευδαιμονιαν εστι· μηδεμιας περιβολης 
των εκτος,  προς το πορισασθαι ταυτην δεομενος.  Ο γαρ των θειων 
ιδιωματων  εαυτου  κατα  τον  βιον  τας  εμφασεις  καταστησας 
γνωρισματα, παντων εντελως εχει των αγαθων το πληρωμα· δι’  ου 
πεφυκεν  εγγινεσθαι  τοις  ανθρωποις  η  προς  τον  Θεον  ακριβης 
εξομοιωσις· προς ην ουδε των μετα Θεον συγκρινομενον καθοτιουν 
παραβαλλεται. Και απλως ειπειν, μη νοσος, μη υγεια, μη πλουτος ο 
κατω συρομενος, μη πενια των φθειρομενων, μη ψογος, μη επαινος, 
μη  θανατος,  μη  ζωη,  μη  το  παρον,  μη  το  μελλον,  μηδε  καθαπαξ 
ετερον των οντων η γινομενων, την θρεψαμενην σε ταυτην , και εις 
τοδε προαγαγουσαν παρα τι Θεω και ανθρωποις κλεος φιλοσοφιαν, 



νοθευσαι δυνηθη. Τουτο δε γενησεται, πως; Ει παντα πιστευσοιμεν τω 
Θεω τα καθ’ εαυτους· και μηδεν μεν ζητειν ανασχοιμεθα παντελως, 
ων εκ Θεου ζητειν ου προσεταγημεν· ζητειν δε δια πασης σπουδης, 
παν οτιπερ εκ θεου (368) ζητειν επεταγημεν· και τα μεν ως μετα Θεον 
υπο  γνωμην  ημετεραν  οντα  και  δυναμιν,  κατα  παντα  τροπον 
θελησαιμεν, και μορφωσαι δι’ αυτων των εργων σπουδασαιμεν· τα δε, 
πασαις ψηφοις,  ως της ημων προς το γινεσθαι  τε και  απογινεσθαι 
γνωμης ου χρηζοντα, παραχωρησαιμεν τω Θεω μετ’ ευχαριστιας και 
πιστεως  αγειν  οπη  θελει  και  βουλεται,  μηδεν  προς  τους  λογους 
διαφερομενοι το συνολον της αυτου προνοιας και διοικησεως· οις το 
παν  αγνωστως  μετα  σοφιας  απορρητου  προς  το  εαυτου  κατα 
προγνωσιν του Θεου φερεται περας· καν αλλως, και παρα την ημων 
ελπιδα ποιηται των τοιουτων λογων την εκβασιν. Σοφωτατος γαρ εστι 
των ημετερων κηδεμων και προστατης, ατε δη μη συμβασαν αυτω την 
σοφιαν κτησαμενος, αλλ’ αυτος κατ’ ουσιαν σοφιαν κυριως και ων και 
λεγομενος. Εν μονον γνησιως τηρησαι θελησωμεν, το αγαπαν αυτον, 
καθως  ειπεν,  εξ  ολης  καρδιας,  και  ψυχης,  και  δυναμεως,  και  τον 
πλησιον  ως  εαυτους·  σπουδαζοντες  παντα  τροπον  επινοησαι  προς 
περας αγαγειν το θειον τουτο διαταγμα· και ολος πληρεστατος ημιν 
κατα περιγραφην ο θειος κατωρθωται σκοπος, ως αν αξιας η ταξεως, 
βιου  τε  και  σχηματος  εχωμεν·  ειτε  αρχοντες,  ειτε  αρχομενοι, 
πλουτουντες  τε  και  πενομενοι,  και  υγιαινοντες  και  νοσουντες,  και 
αλλως πως του σωματος εχοντες· και περι  των αλλων οσα παντως 
ημων κατα διαθεσιν ουχ επεται τη θελησει, μηδολως μεριμνησωμεν. 
Τι γαρ προς ημας, το μη καθεστως κατα φυσιν εξ αναγκης, η κατα 
γνωμην  εκ  του  θελειν  ημετερον;  Και  τουτο  τυχον  ημας  σκοπησαι 
βουλομενος ο λογος, δια θειας εντολης ου δεδωκεν ημιν περι τουτου 
διαταξιν· ινα μη τοις ουκ εφ’ ημιν εγχειρουντες παρα φυσιν, τη του 
θελειν  δυναμει  ψεκτως  παραχρωμεθα·  και  την  μεν  ασθενουσαν 
δειξωμεν, ουκ εχουσαν τα μηδαμως υπ’ αυτην ειναι δυναμενα· το δε 
Θεον βιαζωμεθα, νομιζοντες εαυτων ειναι την της προνοιας διοικησιν, 
την σοφως τοις ουκ’ εφ’ ημιν εις κολασιν μεν χρωμενην των εφ’ ημιν 
κακων· επιδοσιν δε και ευτονον δρομον των εφ’ ημιν αγαθων. 

Διαιρουντες ουν των εφ’ ημιν τα ουκ εφ’ ημιν, τα μεν της θειας 
υπαρχειν ολοσχερως προνοιας· τα δε,  μετα της θειας προνοιας, και 
την ημων κατα θελησιν γνωμης ειναι κατορθωμα πιστευσωμεν. Εφ’ 
ημιν  ουν εστιν,  ινα ως εν  ορω περιλαβων ειπω παν οτιπερ αρετης 



λογω, η τουναντιον κακιας τροπω περιεχομενον, κατα θελησιν ημων 
τη γνωμη παρεπεται.  Ουκ εφ’ ημιν δε εστι,  παν οτιπερ της οικειας 
υπαρξεως δημιουργον την ημων ουκ (369) εχει προαιρεσιν· και παν 
μεν κατα φυσιν υπαρχον αρετης και κακιας ελευθερον· τη δε χρησει 
των  εχοντων,  τουτο  η  εκεινο  γινομενον,  η  φαινομενον  ειπειν 
οικειοτερον. Παντα τοιγαρουν τα εφ’ ημιν αγαθα μονωτατα, ως της 
ημων συν Θεω προαιρεσεως εργα, και της ημων γνωμης υπαρχοντα 
πραγματα, θελησωμεν τε σφοδρως και περι πολλου ποιησωμεθα· και 
εσομεθα  της  θειας  ουτω  γε  χαριτος  πωλοι  ευπειθεις  και  ευηνιοι, 
επιβαινοντα  τον  Λογον  δεχομενοι,  και  τον  δρομον  ημιν  ευτακτως 
κατορθουντα των αρετων. Τα δε ουκ εφ’ ημιν, ως ουκ οντα δι’ εαυτα 
κατα φυσιν κακια η αρετη, αλλ’ οργανα προαιρεσεως, του εφ’ ημιν 
λογου κεκρυμμενην την ορμην εις το φανερον αγοντα, μη θελησωμεν 
ολως· ινα μη την κατα φυσιν του θελειν τη παραχρησει διαφθειρωμεν 
δυναμιν,  βουλομενην  επιλαβεσθαι  των  αμηχανων,  και  υπ’  αυτης 
κατορθουσθαι μη δυναμενων. Αλλα πιστευσωμεν αυτα τω Θεω, και 
δεξωμεθα  μετ’  ευχαριστιας  πασαν  καιρων  τε  και  πραγματων 
μεταβολην, κατα την σωτηριον του Θεου βουλησιν συμφεροντως ημιν 
γινομενην· ωστε μη μονον δια των αυτων, αλλα και των ου των αυτων 
ωσαυτως,  και  δια  των  ανωμαλων  ομαλως  ημιν  το  καλον 
κατορθωθηναι της αρετης. Ουδεις γαρ της αγαθης ελπιδος εκπιπτει 
ποτε, παραχωρων και εμπιστευων τω Θεω την επ’ αυτω των ουκ επ’ 
αυτω διοικησιν τε και προνοιαν. Και αληθης ο φησας που των εαυτου 
λογων  Σοφος·  Εμβλεψατε  εις  τας  αρχαιας  γενεας,  και  ιδετε  τις 
επιστευσε  Κυριω  και  κατησχυνθη·  η  τις  επικαλεσατο  αυτον,  και 
υπερειδεν αυτον; 

Επειδη ταυτα τουτον εχει τον τροπον, καθως εδειξε συν αληθεια 
τρεχων  ο  λογος·  και  την  των  θελητων  και  ου  θελητων  ιδιοτητα 
παρεστησε σαφως, αλληλων διακρινας ορισμω τα μη φυρομενα· μητε 
αφαιρουμενης  ημων  της  αρχης,  ως  καλου  τινος  στερησιν 
υπομενοντες,  αντιποιηθωμεν· ουτε γαρ επεται παντως ημιν η αρχη 
θελησασι,  του  εφ’  ημιν  λογου  πορρω  τυγχανουσα·  ωσπερ  ουδε 
πλουτος  και  υγεια,  ουδ’  οσα  των  εν  μεσω  κειμενων  δι’  ημων 
μορφουται προς αρετην η κακιαν· μητ’ αυ παλιν διδομενην ως κακον 
τι παντελως ταυτην απωσωμεθα, δυναμενην τυχον αρετης οργανον 
ειναι τοις φιλοθεοις· και παντα προσφερειν Θεω δια πασης σπουδης 
προς τοις  επ’  αυτοις απασι,  και  τα ουκ επ’  αυτοις κατ’  οικονομιαν 



συμβαινειν αυτοις συγχωρουμενα, προηρημενοις.  εικοτως εστιν.  Ων 
γαρ ανευ καλοι τε και εναρετοι γινεσθαι τε και ειναι και διαμενειν Το 
γαρ μη δι’  εαυτον κατα φυσιν τυχον καλον η κακον,  ουτε εραστον 
ουτε φευκτον δυναμεθα· και παλιν κακοι και πασης αρετης ερημοι, 
τουτων ουκ αναγκαια παντως ημιν καθοτιουν η κτησις· ουτε μην η 
ακτησια, προς γενεσιν καλου τινος η κακου και συντηρησιν. Επει και 
δυναστειας και πλουτου και (372) υγειας τινες εστερημενοι, πολλους 
αγαθων  αιωνιων  εκτησαντο  θησαυρους·  ετεροι  δε  τουναντιον, 
δυναστειαν  και  πλουτον  και  υγειαν  εχοντες,  παντων  των  θειων 
αγαθων κατ’ οικειαν γνωμην γεγονασιν εκπτωτοι. Και μαρτυρουσιν ο 
τε πτωχος Λαζαρος, και ο κατ’ αυτον πλουσιος. Ο μεν πασης υλικης 
δυναστειας,  υγειας  τε  και  περιουσιας  εστερημενος,  την  εν  κολποις 
Αβρααμ δεχομενος μακαριαν αναπαυσιν· ο δε τουτων των υλικων εις 
ακρον υπαρχων κατακομος, ειργομενος απο των οσιων τω χασματι, 
και το κολαστικον πυρ εχειν μεριδα κατακρινομενος. Και παλιν Δαβιδ 
και Ιωβ, οι μεγαλοι της αληθειας αγωνισται, δι’ αμφοτερων των βιων 
των  αλληλων  κατα  διαμετρον  αντιπαθως  απωκισμενων 
δοκιμασθεντες,  την  αρετην  διεσωσαντο  δια  των  εναντιων 
αυξανουσαν. Ου γαρ εστι πλουτου και υγειας και δυναστειας εργον· 
ουδ’ αυ παλιν της τουτοις αντικειμενης μοιρας η αρετη, ινα παθη προς 
τα  εναντια  μεταβολην,  συναλλοιωθεισα  τοις  πραγμασιν·  αλλα 
διαθεσεως θειας,  και γνωμης εις ακρον τω καλω πεποιωμενης,  και 
κατα Θεον αμεταβολως πεπηγυιας, και την οικειαν εν τοις εναντιοις 
απαραλλακτον φυλαττουσης ταυτοτητα.

Διδομενην τοινυν την αρχην στερξωμεν, και ως της κατ’ αρετην 
ημιν  παρα Θεου δοθεισαν επικουριας  οργανον καταδεξωμεθα.  Και 
παλιν  αφαιρουμενην  αυτην  μη  ζητησωμεν,  ως  μεγα  φοβερας 
αχθηδονος  βαρος  αποτιθεμενοι,  και  τον  εφ’  ημιν  της  Προνοιας 
σκοπον  αποκαλυπτουσαν,  της  το  συμφερον  εκαστω  φιλανθρωπως 
οικονομουσης· Μη ζητει, γαρ, φησιν ο Σοφος, γενεσθαι κριτης, μη ουκ 
ισχυσης εξαραι αδικιας· μη ποτε ευλαβηθης απο προσωπου δυναστου, 
και  θησεις  σκανδαλον  εν  ευθυτητι  σου·  και  αμαρτης  εις  πληθος 
πολεως,  και  καταβαλης  εαυτον  εν  οχλω,  και  καταδεσμευσης  δις 
αμαρτιαν. Πλην γε οτι ει κακ τουτων φανηναι θελησειας, ευλογημενε, 
ουδενος ελαττον ηλθες των κατα σε. Οι γαρ οφθαλμοι Κυριου, καθως 
ο αυτος εφη Σοφος, επεβλεψαν επι σε εις αγαθα, και ανωρθωσε σε εκ 
ταπεινωσεως σου, και ανυψωσε την κεφαλην σου, και απεθαυμασαν 



σε πολλοι, και διηγουνται λαοις τε και εθνεσι τας αρετας σου. Και ο 
περι  των  αποστολων  δια  του  μεγαλου  Δαβιδ  το  αγιον  Πνευμα 
προανεφωνησεν·  Εις  πασαν  την  γην  εξηλθεν  ο  φθογγος  των 
κατορθωματων  σου,  και  εις  τα  περατα  της  οικουμενης  των  σων 
αρετων ευωδης ηλθε διαδοσις. Ου γαρ εφαγες τον αρτον σου μονος, 
αλλ’ ορφανοις εξ αυτου πλουσιως μετεδωκας, και εκ νεοτητος αυτων 
εξετρεψας αυτους ως πατηρ, και εκ γαστρος μητρος (373) αυτων επι 
δικαιοσυνην ωδηγησας.  Ουχ υπερειδες  γυμνους  απολλυμενους,  και 
ουκ ημφιασας·  αδυνατοι δε παντες ηυλογησαν σε·  τους γαρ ωμους 
αυτων εθερμανας απο κουρας αμνων σου. Ουκ εταξας το χρυσιον σου 
εις τον χουν σου, τουτεστιν εις απολαυσιν της σαρκος σου· αλλ’ εν 
ουρανω παντα τον πλουτον σου προεπεμψας, εις ετοιμασιαν των της 
ψυχης αγαθων. Ουκ ηπατηθης πλουτω φθειρομενω, και ρεοντι αυτω 
ου προσεθηκας καρδιαν. Γελοιασταις ου συνηυλισθης, ων ο βιος εστιν 
αισχυνη, και η ζωη κηλιδων πεπληρωται. Ουκ εσπουδασεν ο πους σου 
εις δολον· ουδε επεχαρης πτωματι εχθρων, και ειπεν η καρδια σου. 
Ευγε.  Ουκ εστεναξεν η γη επι σοι·  ου γαρ εφαγες μονος την ισχυν 
αυτης ανευ τιμης, ουδε ψυχας κυριων αυτης εξεθλιψας. Απο δωρων 
αδικων  τας  χειρας  συνεστειλας·  διεσωσας  δε  πτωχον  εκ  χειρος 
δυναστου,  και  εκλαυσας  επι  παντι  αδυνατω·  και  ιδων  ανδρα  εν 
αναγκαις,  εστεναξας.  Ορφανοις  οις  ουκ  ην  βοηθος  εβοηθησας· 
στοματα  δε  χηρων  ηυλογησαν  σε.  Δικαιοσυνην  γαρ  ενδυσω,  και 
ημφιασω κριμα ευθες, ισα διπλοιδι. Οφθαλμος εγενου τυφλων, πους 
δε χωλων, και  πατηρ αδυνατων. Μυλας αδικων συνετριψας,  και  εκ 
μεσου  των  οδοντων  αυτων  εξεσπασας  αρπαγμα.  Και  συνελοντα 
φαναι,  πεινωντας  διατρεφεις,  και  διψωντας  ποτιζεις,  και  ξενους 
περιστελλεις, και γυμνους περιβαλλεις, και ασθενουντας επισκεπτη, 
και τοις εν φυλακαις διακονεις· μαλλον δε, Θεω δια παντων τουτων 
ευαρεστεις·  δι’  ον  πασι  τουτοις  προθυμως  επαρκειν,  παντων 
επιδοξοτερον εκρινας. Δια τουτο σε δικαιως εφυλαξεν ο Θεος, και ο 
λυχνος  αυτου  λαμπει  υπερ  κεφαλης  σου·  τουτεστιν,  ο  νομος  των 
εντολων τη πραξει των αρετων επι σοι πασι λαμπρως διαφαινεται· 
και  τω φωτι  αυτου πορευη  εν  σκοτει·  τουτεστι,  τη  γνωσει  της  των 
οντων  ευσεβους  θεωριας,  την  απατην  του  αιωνος  τουτου  και  την 
αγνοιαν αβλαβως διοδευεις, προς το ασκιον φως επειγομενος. Σοι γαρ 
μονω κατα αληθειαν υπηρξε παρα παντας ανθρωπους, ηγαπημενε, 
τω της αρχης ογκω μη διαφθειραι την αρετην, μηδε τω χρυσω τον του 



Χριστου  καθοτιουν  υποκλιναι  νομον·  αλλα  τοσουτον  τη  αρετη 
δουλωσαι  την  εξουσιαν,  ωστε  και  απο  μονον  αρετης  τε  φημι  και 
λογου,  γνωριζεσθαι·  και πασι πανταχου γενεσθαι δια το κλεος της 
δικαιοσυνης εξακουστον. 

Ει δε το κατα σαρκα δυσπαθες ως εικος παραιτουμενοι, την ταυτης 
νομιζομεν περιποιεισθαι δια της εξουσιας ευπαθειαν, γνωμεν, ως την 
μεν ευπαθειαν της σαρκος, θειας εντολης εφευρε τω βιω παραβασις, 
και ανθρωπος των αιωνιων τα προσκαιρα προτιμησας εισηγαγε· την 
δε της σαρκος δυσπαθειαν, θειας εντολης τηρησις, και Θεος δια τουτο 
γενομενος αθρωπος δι’ εαυτου παρεδειξε τε και ενομοθετησε· και την 
μεν ειναι της του παραδεισου και των εκεισε αγαθων τοις ανθρωποις 
αποξενωσεως αιτιαν· την δε της εις τον παραδεισον επαναγωγης, και 
της εις ουρανους αναληψεως· και το δη παντων θαυμασιωτερον (376) 
της προς Θεον οικειωσεως προξενον. Και δια τουτο της μεν σαρκικης 
δυσπαθειας,  ως  θειας  οργανου χαριτος  υπαρχουσης,  μεχρι  παντως 
ανθεξωμεθα, μη συμμεταβαλλομενοι τις καιροις και τοις πραγμασι· 
της δε της σαρκος ευπαθειας παντελως αλογησωμεν, ως αποπτυστου, 
και παντως λυθησομενης, και πεισομενης το εαυτης, και τους ιδιους 
ορους  ουχ  υπερβαινουσης,  ως  το  θειον  εφη  του  Χριστου  στομα 
Γρηγοριος· και ως παντων των της ψυχης στιγματων ποιητικης· ινα 
ολοι γενωμεθα του Θεου και μονου, δια παντων των τε ψυχικων και 
σωματικων κινηματων, τας θειας αυγας απαστραπτοντες. Και απλως 
ειπειν,  ολου  Θεου  χωρητικοι,  και  ολοι  δι’  ολου  θεοι  κατα  χαριν 
γενωμεθα·  τοσουτον,  ωστε  αλλον  αυτον  ημας  ειναι  δια  παντων 
νομιζεσθαι· χωρις της προς αυτον κατ’ ουσιαν ταυτοτητος· τουτο γαρ 
η  τελειωσις,  μηδεν  το  παραπαν εν  ημιν  αυτοις  του  αιωνος  τουτου 
γνωρισμα φεροντες· ινα μη δι’ εκεινο κατα τι στερησις ημιν της θειας 
εξεως γενηται, και πικρως μεν οδυνηθωμεν επι τω μωμω της αληθους 
αρτιοτητος· της δε διορθωσεως τας αφορμας ουχ ευρησωμεν.

Του  αιωνος  ημιν  απογενομενου  των  πραξεων,  ουδεν  μενει  το 
συνολον των παροντων ως εχει νυν, σχηματος τεκαι θεσεως, Ουδεν 
των ορωμενων το πιστο εχει  τοις κεκτημενοις,  και απτωτον. Ουδεν 
διαρκως  εστηκε  τοις  ηττημενοις  αυτω  προσδιαμενον  ακινητον·  ου 
δοξα, ου πλουτος, ου δυναστεια, ουχ υγεια, ουκ αδοξια, ου πενια, ου 
δουλεια, ου νοσος, ου καλλος, ου νεοτης, ου περιφανεια, ουκ αμορφια, 
ου γηρας ου δυσγενεια· παντα παρερχεται, παντα μαραινεται, παντα 
σκιας  δικην  αφανιζεται  τα  ανθρωπινα,  και  πομφολυγος 



ευδιαπνευστοτερος  εστι,  πας  ο  της  ανθρωπινης  συναστειας  ογκος. 
Πας γαρ ανθρωπος, φησι, χορτος, και πασα δοξα ανθρωπου ως ανθος 
χορτου·  εξηρανθη  ο  χορτος,  και  το  ανθος  εξεπεσε.  Παντα  γαρ  ως 
αληθως τα ανθρωπινα, συνημμενην εχει κατα δυναμιν την φθοραν τη 
γενεσει· πολλακις δε και προηγουμενην επ’ ενιων της γενεσεως την 
φθοραν·  ως  δυνασθαι  κλαπηναι  τη κατα το  αυτο των ακρων προς 
αλληλα  συνοδω  το  μεσον,  και  δι’  αμφοιν  θεωρουμενον·  και  τουτο 
σοφως της προνοιας μηχανωμενης, ινα γενηται προς την των αιωνιων 
πιστωσιν ο των αλλοιουμενων λογος παιδαγωγια. Παντα μεταβαλλει 
εις  αλληλα,  και  περιτρεπεται  εκαστον  εκαστω·  και  δι’  αλληλων 
μαλλον κυρουσιν εαυτων την φθοραν η την γενεσιν.

Μη τοινυν ενδησωμεν τοις επικαιροις την μη φθειρομενην ψυχην· 
μηδε βαρησωμεν τον νουν κατασπωντες προς γην τη φροντιδι  των 
υλικων,  υλης  οντα  κατα  φυσιν  ελευθερον.  Φυσικως  αλληλων 
διελωμεν  τω  λογω,  τα  μηδεποτε  κατ’  ουσιαν  αλληλοις  (377) 
συμπιπτοντα·  και  ουδεις  κοπος  ημιν  περιεστιν  ελκυσαι  της 
προσπαθειας  των  φθειρομενων,  την  ασυνθετον  και  μηδαμως 
διαλυσιν φυσεως επιδεξασθαι δυναμενην ψυχην.  Φυγωμεν Σοδομα· 
την περι τα αισθητα των αισθησεων πλανην· λεγω και συγχυσιν, ινα 
φυγωμεν  τον  εμπρησμον·  την  τουτοις  φημι  παντως  δια  πυρος 
επομενην κολασιν. Εις το ορος σωθωμεν, εις το υψος δηλαδη της κατα 
Θεον πολιτειας, ινα μη συμπαραληφθωμεν, οι μηπω των αισθησεων 
ολικως εξοικισθεντες,  καν αργειν δοκωμεν κατα τον μακαριον Λωτ 
απο κακιας, τω μη συνεργαζεσθαι τοις Σοδομιταις τα ομοια· τουτεστι, 
τοις  δια  των  αισθησεων  παθεσι,  τα  προσφορα  παθεσι. 
Παραδραμωμεν οση δυναμις  τα παρατρεχοντα,  και  κρατεισθαι  μεν 
παρ’  ημων ουδαμως δυναμενα, αυτην εχοντα φυσιν την παροδικην 
ρευσιν υποστασιν· μονην δε ημιν αναφυεντα την επ’ αυτοις της ψυχης 
κακως  εστιγμενην  διαθεσιν,  δι’  ην  πασα  μελλει  τοις  κατακριτοις 
επανατεινεσθαι βασανος. Αφωμεν παντα προθυμως, η Θεω δια των 
δεομενων  προχρησωμεν,  ων  εξ  αναγκης  φυσικως  ημιν  παρεπεται 
στερησις. Αφωμεν γνωμικως κατα θελησιν, τα φυσικως κατ’ αναγκης 
αφιεντα  τε  και  αφιεμενα.  Μη  ποιησωμεν  τοις  γινομενοις  τε  και 
απογινομενοις  δια  αλογιστου  σχεσεως  κατοχον,  την  τον  Ποιητην 
εαυτης φυσικως εικονιζουσαν ψυχην· την μηδεποτε μετα το γενεσθαι 
περας  του λαμβανουσαν,  και  αει  ζητειν  τον Θεον δια  παντων,  και 
προς αυτον επειγεσθαι προστεταγμενην. Μη θελησωμεν εχειν απερ 



κρατειν  ου  δυναμεθα·  μητε  μην  ως  αιωνιοις  προστεθωμεν  τοις 
παντως παρερχομενοις.  Παραγει  γαρ το σχημα του αιωνος τουτου, 
καθως ειπεν ο Αγιος· και· Ο ουρανος, και η γη παρελευσεται, καθως 
ειρηκεν  ο  του  Αγιου  Θεος·  και  δεχωμεθα  την  θειαν  αψευδως 
αποφασιν,  και  φθανωμεν  τη  πιστει  του  λογου  την  δυναμιν,  και 
πιστουμεθα  δι’  αποδειξεως  εναργους  των  λεγομενων  την  εκβασιν. 
Ουτινος γαρ τα μερη φθοραις και αλλοιωσεσιν υποκειται, καθως τις 
των ημετερων εφη σοφος, τουτου και το παν δηλονοτι, καν μηπω δι’ 
ενεργειας εφεστηκεν ο καιρος, εν ω ταυτα, το παν υποστισεται· επει 
και πας ανθρωπος εξ ων πασχει καθ’ εκαστην ημεραν, φυσικως οιδε 
τεθνηξεσθαι, καν μηπω παρεστι δια των πραγματων ο θανατος,

Γενωμεθα τοινυν εαυτων, και του Θεου· μαλλον δε μονου Θεου, 
αλλα  μη  της  σαρκος  ολως  και  του  κοσμου.  Ετοιμασθωμεν  του 
επικαλεισθαι τον Θεον ημων κατα το γεγραμμενον· Ετοιμαζου, του 
επικαλεισθαι  τον  Θεον  σου,  Ισραηλ·  οπερ  εστι,  καθαρθωμεν  των 
κακων  στιγματων  και  μολυσμων,  αποβαλοντες  εαυτων  και  αυτας 
ψιλας  των  παθων,  κατα  το  δυνατον,  τας  φαντασιας.  Ουτω  γαρ 
αληθως ετοιμαζεται πας ετοιμαζεσθαι θελων καλως· ινα δεξωμεθα 
δια των (380) αρετων, ως δια τινων θειων χρωματων την ακριβη προς 
Θεον αξομοιωσιν.  Ουτω γαρ επικαλειται  δεοντως,  ο  τον  Θεον πως 
επικαλεισθαι  χρη μη αγνοιων·  ετοιμασια γαρ εστι,  κατ’  εμε φαναι, 
των παθων αλλοτριωσις· επικλησις δε, η γνησια δια των αρετων προς 
Θεον  οικειωσις.  Η  παλιν,  ετοιμασια  εστιν,  η  δια  των  αρετων  τοις 
αξιοις εγγινομενη λαμπροτης· επικλησις δε, η δια γνωσεως αληθους 
υποδοχη της θεοποιου χαριτος.  Ουτω γαρ αν λευκα δια παντος τα 
ιματια εχειν δυνησομεθα, κατα το γεγραμμενον· τουτεστι  φαιδρους 
τους  δια  των  αρετων  τροπους·  και  διαφανεις,  και  μηδεν  σκοτους 
τεκμηριον εχοντας. Και η ψυχη ημων αγαλλιασεται επι τω Θεω τω 
Σωτηρι ημων· χαιρουσα επι τε τη απεκδυσει του παλαιου ανθρωπου, 
του φθειρομενου κατα τας επιθυμιας της απατης·  και τη επενδυσει 
του ναου του κατα Θεον κτισθεντος εν πνευματι. Ενδυσει γαρ ημας ο 
Θεος ημων ιματιον σωτηριου, και χιτωνα ευφροσυνης· τουτεστι την 
εκτικην  κατ’  ηθος  δια  των  αρετων  φιλοσοφον  πραξιν,  και  την 
απταιστον εν πνευματι γνωστικην θεωριαν, ινα και των μελλοντων 
του θειου και ακηρατου νυμφωνος αρχικων απολαυσωμεν αγαθων. 
Επι τουτοις πασιν ακριβως σκοπουντες πως περιπατουμεν, και τι περι 
εαυτων  βουλευομεθα·  πολλους  γινωσκοντες  τοις  παρ’  ημων 



γινομενοις αορατους παριστασθαι μαρτυρας, ουκ εις το φαινομενον 
βλεποντας μονον, αλλ’ εις αυτας παρακυπτοντας τας ψυχας, και το 
κρυπτον, διελεγχοντας της καρδιας.

Πολλοι γαρ, ως αληθως, χοροι πανταχοθεν αγγελικων Δυναμεων 
ημας  περιεστηκασι,  τα  γινομενα  τε  και  λεγομενα  παρ’  ημων,  και 
νοουμενα,  μεχρι  και  ψιλης  ενθυμησεως,  δι’  ακριβειας  πασης  εν 
ουρανω καταγραφοντες, προς ελεγχον ημων εν τη φοβερα ημερα της 
κρισεως·  οτε  πασα  των  ορατων  η  κτισις  κλονουμενη  κατ’  επειξιν 
αφατον  προς  την  οικειαν  ωθειται  συντελειαν·  και  ουρανος  και  γη 
ροιζηδον  παρελευσονται·  και  τα  δια  μεσου  στοιχεια  καυσουμενα 
λυθησεται· και εσται ουρανος καινος και γη καινη, και τα επι τουτοις. 
Ηνικα  θρονοι  προτιθενται,  και  Παλαιος  ημερων  προκαθεζεται,  και 
βιβλοι ανοιγονται, των ημετερων εργων τε και λογων και νοηματων 
τα  εγγραφα  πιστων  τε  και  ανοθευτως  εχουσαι·  χιλιαι  τε  χιλιαδες 
αγγελων  λειτουργουσιν  αυτω,  και  μυριαι  μυριαδες  αυτω 
παρεστηκασι·  και  απειλη  φρικωδης  αιθομενου  (καιομενου)  πυρος 
πανταχου διατρεχουσα,  και  τα  κυκλω παντα περιλαμβανουσα,  και 
ορη  ωσει  κηρον  εκτηκουσα.  Ποταμος  γαρ  πυρος,  φησιν,  ειλκεν 
εμπροσθεν  αυτου.  Ηνικα  ταρταρος,  και  βοθρος  αχανης  και 
ανεικαστος, και σκοτος εξωτερον, και σκωληξ ακοιμητος αναδειχθωσι 
παροντα·  και  επ’  αυτοις  φοβος  ειστηκει  δια  παντων  μετεωρος 
εκδεχομενων την εκβασιν· (381) και οργης αγγελοι κολαστικον πυρ 
αποστιλβοντες, πυρ δε βλεποντες, και πυρ αναπνεοντες, ετοιμοι προς 
πασαν εκδικησιν πασης παρανομιας εστηκασι. Πασα τε προς τουτοις 
κτισις επιγειος τε και επουρανιος, οση τε εν αγγελοις, και ταις υπερ 
αγγελους δυναμεσι, και οση ανθρωποις, παρισταται μετα τρομου την 
φοβεραν της θειας βουλης εκδεχομενη φανερωσιν· εφ’ ων απαντων, 
αι  παντων  ημων  αναγνωσθησονται  πραξεις,  και  των  κρυπτων  η 
γυμνωσις  γενησεται·  ωστε  παντας  ουτως  γινωσκειν  αλληλων  τας 
αμαρτιας, ως εκαστος τας εαυτου, την βιβλον απλανως αναγινωσκων 
της εαυτου συνειδησεως. Ελεγξω γαρ σε, φησι, και παραστησω κατα 
προσωπον σου  τας  αμαρτιας  σου.  Και  παλιν·  Κυκλωσει  αυτους  τα 
διαβουλια αυτων.

Και  ιδου  ανθρωπος  και  το  εργον  αυτου,  και  δικαστης 
απαραλογιστος, παρισταμενην εχων την φοβεραν και μεγαλοπρεπη 
των  ουρανιων  ταγματων  δυναμιν,  υψηλος  προκαθεζεται,  πασαν 
απαστραπτων δικαιοσυνην, και εκαστω δι’ αποφασεως αληθους και 



δικαιας απονεμων τα προς αξιαν· τοις μεν εκ δεξιων δια τας καλας 
πραξεις  σταθεισιν,  μειλιχιως  την  ητοιμασμενην  απο  καταβολης 
κοσμου των ουρανων βασιλειαν διδους· τους δε την εξ ευωνυμων δια 
την ερημιαν των αγαθων εργων στασιν λαχοντας, εις το αιωνιον πυρ, 
το  ητοιμασμενον  τω  διαβολω  και  τοις  αγγελοις  αυτου,  μετ’  οργης 
απωθουμενος.  Τις  εκεινο  το  πυρ  ενεγκει  μαινομενον;  Τις  ου 
καταπτησει το ξενον εκεινου του σκωληκος θεαμα; Τις του σκοτους 
εκεινου του εξωτερου το ταχυ τε ομου και βαρυ φερειν δυνησεται; Τις 
μυκωμενον το ταρταρον, και εκ πυθμενος αυτω συναναβρασσομενην 
την αβυσσον υποστησεται; Τις των επι τουτω τεταγμενων αγγελων το 
δριμυ τε και βλοσυρον του βλεμματος, και του προσωπου το κατηφες 
ουχ υποτρεμει δονουμενος; Τις το παντων δεινοτερον των κακων, την 
αποστροφην του προσωπου του φυσει πραου και φιλανθρωπου Θεου 
και οικτειρμονος ου φοβηθησεται, ω πασα κτισις συναποστρεφεται τε 
και  συμβδελυττεται,  τους  δια  φιλαπεχθημονα  γνωμην  εαυτους 
τοσουτοις κακοις περιπειραντας, αγανακτουσα κατ’ αυτων ενδικως, 
ως τοιουτον εαυτοις φανηναι τον φυσει τε και μονον φυλανθρωπον 
Θεον  βιασαμενων;  Τις  την  κατα  συνειδησιν  απεραντον  αισχυνην 
εσεσθαι μελλουσαν επι τη φανερωσει των κρυπτων υποστησεται; τις 
τον ασιγητον κλαυθμον, και το πικρον εκεινο και ανοητον δακρυον, 
και το βρυγμον των οδοντων, και τους κωκυτους των εν ταις βασανοις 
πιεζομενων,  η  τον  εκ  της  μεταμελειας  πονον  κατα  μεσης  αυτων 
επικειμενον της καρδιας, και διασμυχοντα δικαιως αυτων της ψυχης 
τον  πυθμενα,  μετρησαι  δυνησεται;  Τις  την  εγγινομενην  αυτοις 
στενοχωριαν εκ του μη ελπιζειν προθεσμιαν μεταποιησεως, και τελος 
της επικειμενης κολασεως, μηδε της προς το ευ ζην παλιν μεταβολης 
(384) εκδεχεσθαι προσδοκιαν, εξειπειν εστιν ικανος. Τελευταιον γαρ 
και  μονον,  και  φοβερον  εκεινο  και  δικαιον  ως  αληθως  εστι  το 
κριτηριον,  και δικαιον πλεον η οσον επιφοβον, και δια τουτο τυχον 
φοβερωτερον, οτι και δικαιον· και παντας εαυτω κατα την δικαιαν του 
Θεου  ψηφον  τους  αιωνας  εναποκλειον.  Τις  τας  οιμωγας  και  τους 
στεναγμους  τους  εκ  μεσης αυτων προφερομενους  της καρδιας,  και 
αυτων  καθαπτομενους  των  μυελων,  και  πικρως  τα  σπλαχνα 
καταδακνοντας επι νουν λαβων, δακρυων ελευθερος ειναι δυνησεται; 
Τις τον θρηνον και τον ολοφυρμον ενεγκη χωρις οδυνης και της επ’ 
αυτη κατηφειας,  και μεθ’  οιων προφερομενους των εκ μεταμελειας 



λογων, των τε προς εαυτον εκαστου των κολαζομενων, και παντων 
προς απαντας; 

Τοτε γαρ αληθης επιγνωμων των εαυτου πταισματων καθεστηκεν 
εκαστος, οταν εφ’ εαυτων γυμνα φανωσι τα πραγματα, και παντος 
καλυμματος απατης ελευθερα. Δικαια η κρισις σου, ο Θεος· εκαλεις 
γαρ ημας, και ουχ υπηκουομεν σου· λογους δε παρειχες ημιν, και ου 
προσειχομεν,  αλ’  ακυρους  εποιουμεν  τας  σας  βουλας·  τοις  δε  σοις 
λογοις ου προσειχομεν. Τοιγαρουν δικαιως ηλθεν εφ ημας απωλεια, 
και ολεθρος,  και καταιγις,  και θλιψις,  και πολιορκια· και νυν ημεις 
επικαλουμεθα σε,  και ουκ εισακουεις·  ζητουμεν παρα σου,  και  ουχ 
ευρισκομεν ελεος· ουδε γαρ ημεις εισηκουσαμεν σου των λογων· ουδε 
τω πλησιον εποιησαμεν ελεος.  Οι  γαρ μισησαντες σοφιαν,  και  τον 
φοβον  Κυριου  μη  προελομενοι,  μηδε  θελησαντες  Θεου  προσεχειν 
βουλαις, τοιουτους δρεπομεθα των οικειων σπερματων τους καρπους, 
και της εαυτων ανοιας εμπιπλωμεθα. Απετυφλωσε γαρ ημας η απατη 
του  βιου,  και  ουκ  εγνωμεν  μυστηρια  Θεου·  ουδε  μισθον  ειναι  το 
συνολον  ηλπισαμεν  οσιοτητος.  Δια  τουτο  τριβοις  ανομιας 
ενεπλησθημεν,  και  διωδευσαμεν  ερημους  αβατους,  δηλαδη  θειας 
επισκοπης,  την δε  οδον Κυριου ουκ εγνωμεν.  Και  νυν τι  ωφελησιν 
ημας η υπερηφανια , και τι ο πλουτος μετα αλαζονειας συμβεβληται 
ημιν;  Παρηλθεν  εκεινα  παντα,  ως  σκια,  και  ως  αγγελια 
παρατρεχουσα,  και  ως  νυς  διερχομενη  κυμαινομενον  υδωρ·  ης 
διαβασης  ουκ  εστιν  ιχνος  ευρειν,  ουδε  ατραπον  τροπεως  (τροπιος) 
αυτην εν κυμασιν· η ως ορνεου διαπταντος αερα, ουθεν ευρισκεται 
τεκμηριον  πορειας.  Παρηλθεν  εκεινα  παντα,  τουτο  το  πυρ  ημιν 
αφεντα κληρονομιαν, εις παντας διαμενουσαν τους αιωνας.

Δικαια  η  κρισις  σου,  ο  Θεος·  τα  αυτα  γαρ  λεγοντες  ουδεποτε 
λοιπον  παυσομεθα·  εκαλουμεθα,  και  ουχ  υπηκουομεν· 
ενουθετουμεθα,  και  ου  προσειχομεν.  Περι  τουτων  καθ’  εκαστην 
ημεραν  εδιδασκομεθα  των  δεινων,  και  κατεφρονουμεν  των 
λεγομενων. Ουκ ελυπει ημας τοτε καν μικρον τα περι τουτων ρηματα· 
επει  ουκ  αν  νυν  σφοδρως  ουτως  ελυπει  τα  πραγματα·  ληρος  ημιν 
ενομιζετο τα νυν ημων συνεχοντα την ζωην, τοτε συχνως επαδομενα. 
Ω της ραθυμιας ! ω της απατης ! ω των κακων (385) βουλευματων ! ω 
των  πονηρων  συναλλαγματων  !  ω  του  θαυματος  της  επι  τουτοις 
δικαιας του Θεου περι ημας αποφασεως ! Πως εκαστου των ημετερων 
αμαρτηματων ειδους προσφορον ημιν αντεδωκε βασανον. Δι’ οικτραν 



γαρ  και  αποπτυστον  σαρκος  ηδονην,  ταυτην  εχειν  την  φοβεραν 
δικαιως κατεδικασθημεν γεενναν. Τον ζοφον και το σκοτος τουτο το 
φρικτον  οικειν  κατεκριθημεν,  επειδηπερ  ηγαπησαμεν  παντα  τα 
αισχρα, και θεαματα και ακουσματα και ρηματα· και παντων ομου 
των  θειων  αγαθων,  τα  ιππικα  και  τα  θεατρα  και  τα  κυνηγεσια 
προετιμησαμεν·  εν οις δαιμονων εχορευον δημοι,  και πασα θεια δι’ 
αγγελων  απην  επισκοπη  και  επιγνωσις·  ενθα  το  μεν  σεμνον  της 
σωφροσυνης  πολλοις  καθυβριζετο  τροποις·  το  δε  της  ακολασιας 
κακον τε  και  βδελυρον περιφανως εσεμνυνετο.  Δικαιως  του φωτος 
εστερηθημεν νυν, οτι προς δοξαν του πεποιηκοτος Θεου την κτισιν 
κατα την προσκαιρον ημων ζωην ουκ εθεασαμεθα· αλλ’ εμολυναμεν 
τους οφθαλμους ημων και τα ωτα και την γλωσσαν· μαλλον δε δια 
τουτων την κατ’ εικονα Θεου γεγενημενην ψυχην πασι τοις τω Θεω 
μισουμενοις  θεαμασι  τε  και  ακροαμασι,  και  ρημασι,  και  ταις  κατ’ 
αλληλων βασκανιαις εφθειραμεν. Εις δε τον ταρταρον κατερριφημεν, 
πηξει  και  βυθω  κατα  ταυτον  τρυχωμενοι  δεινως·  επειδη  της  μεν 
υψηλης,  και  των  υψηλων  και  θειων  προξενου  ταπεινοφροσυνης 
προεκριναμεν  την  υπερηφανιαν·  και  το  της  αρετης  στερρον  τε  και 
συντονον δια την της σαρκος υπερβαλλουσαν θρυψιν τε και διαχυσιν 
απεωσαμεθα.  Που  νυν  ημων  εστιν  η  υπερηφανια,  και  η  δι’  αυτην 
αλαζων  προς  παντας  διαθεσις,  και  η  της  σαρκος  βλακωδης  και 
ευδιαχυτος θρυψις; Ω της αβουλιας ! Αντι γελωτος ακρατου, και του 
ακολαστου ψοφου των παρειων,  ο βαρυς ουτος βρυγμος εστιν ημιν 
των  οδοντων.  Την  των  θειων  τε  και  σωτηριων  λογων  ασκησαι 
μαθησιν μη βουληθεντες, αλλα μεθης αμετριαν της δια λογου θειας 
προτιμησαντες αινεσεως, δεινως κολαζομεθα νυν, της γλωσσης διψη 
φοβερα διακαιομενης.  Αξιον  δε  και  του  προς  τους  αδελφους  ημων 
μισους, φθονου τε και δολου και υποκρισεως, εξ ων και δι’ ων ο φονος, 
λοιδοριας  τε  και  συκοφαντιας,  και  μνησικακιας  και  ψευδους  και 
επιορκιας  δρεπομεθα  καρπον,  τουτον  τον  ακοιμητον  σκωληκα,  το 
βαθος ημων της ψυχης ακορεστως εσθιοντα. Επειδη της αγαπης το 
ευθες διαστρεψαντες, εσκολιωσαμεν την καρδιαν, και της αληθειας το 
απαθες  διαφθειραντες,  αυτην  εσκαμβωσαμεν·  κακον  δια  μισους 
εκουσιου,  ακουσιον  εαυτοις  δημιουργησαντες  σκωληκα,  και 
πονηροτεραν σκαμβοτητα δια ψευδους ορυξαντες, δ’ ην τω Θεω ευθει 
και  ορθω ουχ  ηνωθημεν.  Αυτος  γαρ ειπε  δια  του  αγιου  Δαβιδ  του 
προφητου, Ουκ εκολληθη μοι καρδια σκαμβη. 



Αξια  τοιγαρουν  ων  επραξαμεν  απολαμβανομεν  μαλλον  δε,  της 
οικειας κατα προθεσιν διαθεσεως αξια κομιζομεθα τα επιχειρα· πυρος 
ηδονης,  πυρ γεεννης·  και σκοτους αγνοιας και απατης προσκαιρου, 
(388)  σκοτος  αιωνιον·  και  σκωληκα  κολαστικον  και  ακοιμητον, 
σκωληκος του δια μισους και ψευδους την καρδιαν σκολιωσαντος τε 
και  σκαμβωσαντος·  και  ψοφου  παρειων  ασελγους  και  βρασματος, 
ψοφον  και  οδοντων βρυγμον·  και  υψους  υπερηφανιας  ματαιας  και 
διαχυσεως, πτωσιν και βαθος αχανες, και στυγνοτητα πτηξεως. Και 
απλως  ειπειν,  εκαστου  των  εκουσιων  ημων  κακων,  την  εκαστω 
προσφορον  ακουσιον  τιμωριαν  δικαιως  αντιλαμβανομεν.  Ω  της 
ελεεινοτητος ημων! Τι ημας τους αθλιους, μη κατασβεσαι το πυρ της 
σαρκος  δια  νηστειας  και  αγρυπνιας,  και  των  των  θειων  λογων 
μελετης,  καλων οντων και ευμαρων του πυρος σβεστηριων,  και  μη 
τουτω  νυν  τω  πυρι  τηγανιζεσθαι;  Τι  μη  ματα  φυσιν  οραν  τε  και 
ακουειν και λαλειν,  τους οφθαλμους και τα ωττα και την γλωτταν 
ειθισαμεν, ινα μη τουτον ειχομεν νυν το ζοφον, και την βαρυτατην 
σιγην· αλλα και ημεις του φωτος και του λογου και σοφιας του Θεου 
μετα των αγιων απηλαυομεν, ως της θειας γενομενοι δοξης θεαται 
και  ακουσται  και  υμνωδοι;  Ει  δι’  αγαπης  τον  εκουσιον  του  μισους 
ενεκρωσαμεν σκωληκα, και δι’ αληθειας το ψευδος ηφανισαμεν, νυν 
αν  τουτου  του  καυστικου  καθειστηκαμεν  ελευθεροι  σκωληκος,  και 
των λοιπων οσα ημων νυν συνεχει δεινα την ζωην. Δικαια η κρισις του 
Θεου.  Ουχ ευρισκομεν,  οπερ μη εζητησαμεν.  Ουκ ανοιγεται  ημιν η 
θυρα της βασιλειας των ουρανων, επειδη την θυραν των αρετων δια 
πραξεως ουκ εκρουσαμεν· ου λαμβανομεν των αιωνιων αγαθων την 
απολαυσιν, επειδη δι’  ευχης την χαριν της γνωσεως ουκ ητησαμεν. 
Ουδενα γαρ των θειων εσχομεν ερωτα, αλλα τοις γηινοις τον νουν 
καταδησαντες,  πασαν  αυτοις  ημων  συνεφθειραμεν  την  ζωην. 
Κακεινα μεν παντα καπνου δικην αφανισθεντα παρηλθεν, ο δε της 
επ’ αυτοις δικης λογος μενει δια παντος απαροδευτος. 

Και ταυτα μεν εκεινοι, της θειας δικαιοσυνης μεταμανθανοντες εξ 
ων  πασχουσι  την  δυναμιν,  ως  τυπω  περιλαβειν,  αλληλοις  τυχον 
διαλεχθησονται·  εγω  δε  τις  γενομαι  ο  ταλας  ;  Τισιν  ερειδομενος 
πραξεσιν,  ελπισω  της  φοβερας  εξαιρεθηναι  κατακρισεως,  πασης 
αρετης και γνωσεως, υπαρχων ερημος ; Δεδοικα μη δεθεις χειρας και 
ποδας,  ριφω  εις  γην  γνοφεραν  και  σκοτεινην,  εις  γην  σκοτους 
αιωνιου, ενθα ουκ εστι φεγγος, ουδε οραν ζωην βροτων· ως δησας τοις 



παθεσιν εκουσιως τας πρακτικας της ψυχης δυναμεις,  και απο του 
θειου  δρομου  της  ευαγγελικης  πολιτειας  κωλυσας  της  ψυχης  τα 
διαβηματα. Οιμοι της φοβερας αισχυνης, της μηδεποτε περας,  (389) 
εχουσης,  ει  μη  μεταβαλων,  των  πολλων  μου  κακων  ελευθερος 
γενομαι·  Οιμοι  του  κλαυθμου,  και  των  πικρων  δακρυων,  και  του 
βρυγμου των οδοντων, ει μη νηψας καν οψε ποτε τον βαθυν υπνον 
της ραθυμιας αποτιναξωμαι,  και  το ρυπαρον ενδυμα της αμαρτιας 
εκδυσωμαι.  Αντι  φωτος,  σκοτος·  αντι  χαρας,  λυπη·  αντι  ανεσεως, 
κολασις και στενοχωρια με παντως υποδεξονται. Και το δη παντων 
ελεεινοτερον,  η βαρυτερον ειπειν  αληθεστερον,  ο  και  λεγων μονον 
οδυνωμαι·  ποσω  γε  μαλλον  πασχων  (ιλασθητι,  Χριστε,  και  σωσον 
ημας ταυτης της οδυνης) ο του Θεου και των αγιων αυτου δυναμεων 
χωρισμος· και η προς διαβολον, και τους πονηρους δαιμονας οικειωσις 
εις  αει  διαμενουσα·  και  την  εκ  τουτων  ελευθεριαν  των  δεινων 
απροσδοκητον  εχουσα.  Οις  γαρ  κατα  τον  αιωνα  τουτον  δια  των 
επιτηδευματων ημων των πονηρων συνειναι κατα θελητον γνωμικως 
επελεξαμεθα, συν τουτοις εικοτως εξ αναγκης ειναι κατα τον αιωνα 
τον  μελλοντα  και  μη  θελοντες  κατακριθησομεθα.  Και  εστι  πασης 
κολασεως κολαστικωτερον τε και δεινοτερον, το δια παντος συνειναι 
τοις  μισουσι  και  μισουμενοις,  και  βασανων  χωρις,  μη  οτιγε  συν 
ταυταις· κεχωρισθαι δε του αγαπωντος τε και αγαπωμενου. Θεος γαρ 
μισειται κρινων δικαιως υπο των κρινομενων, κατα φυσιν αγαπη και 
ων και καλουμενος· ουτε μισει τους κρινομενους· παντως γαρ φυσιν 
υπαρχει παθους ελευθερος. 

Ταυτα κατ’ αληθειαν αψευδως εσεσθαι πιστευοντες, ηγαπημενε, 
μη αμελησωμεν εαυτων· αλλα σπουδη παση, καθ’ ολην την δυναμιν, 
ως εχομεν καιρον, τον πλανον φυγωμεν κοσμον και κοσμοκρατορα. 
Παρερχεται  γαρ,  και  τα  εν  αυτω παντα μαραινεται.  Εσται  γαρ ως 
αληθως, εσται καιρος, οτε φοβερα τις βοησει σαλπιγξ, ξενην ηχουσα 
φωνην,  και  το  παν  τουτο  λυθησεται,  διαπιπτον  της  εν  αυτω  νυν 
ορωμενης  διακοσμησεως.  Και  ο  μεν  φαινομενος  κοσμος 
παρελευσεται,  την  οικειαν  λαμβανων  συντελειαν·  ο  δε  νυν 
κρυπτομενος των νοητων φανησεται κοσμος, οφθαλμοις και ακοαις 
και διανοιαις ξενα πανταπασιν κομιζων μυστηρια. Και η μεν σαλπιγξ 
κατα το θειον βοωσα προσταγμα, τας απειρους υφεν, και αθροως των 
ανθρωπινων σωματων μυριαδας,  ως εξ  υπνου τινος αναστησει  του 
θανατου, προς εξετασιν αγουσα· ο δε Θεος δικαιας εκαστω προς α δια 



του σωματος επραξεν, ειτε καλον, ειτε φαυλον, καταξιαν τας αμοιβας 
αποδιδωσιν,  μεγαν και  φοβερον και  εσχατον πασι  τοις  ουσι  διδους 
συγκλεισμον.  Αλλα  γενοιτο  παντας  ημας,  τον  τε  σωτηριον  της 
γεεννης  φοβον,  και  τον  τιμιον  ποθον  της  των  ουρανων  βασιλειας 
[ταυτον  δε  κυριως  επ’  αμφοτερων  ειπειν  εστι,  Θεου  πασι  παντα 
γινομενου  τε  και  λεγομενου·  καθως  εκαστος  εχει  κακιας  η  αρετης 
ποιοτητος] προ οφθαλμων αδιαστατως εχειν· τον μεν φοβον, παντελη 
των κακων ημιν  αποχην (392)  και  αργιαν ποιουντα·  τον  δε  ποθον, 
κατα  περιουσιαν  και  εις  τας  των  αγαθων  πραξεις  ιλαρως 
προτρεπομενον.

Ταυτα  σοι  παρ’  εμου  του  μικρου  και  πενητος,  ευλογημενε,  της 
αγαπης  εστω  της  προς  σε  γνωρισματα,  φυλακης  ενεκεν  και 
ασφαλειας των προσοντων σοι καλων· ης χρηζειν υπολαμβανω, και 
το λιαν κατα σε ταις αρεταις δια παντων κοσμουμενον. Ου γαρ αλλως 
εχω  σε  δικαιως  αμειψασθαι  δυνηθηναι,  των  εις  εμε  πολλων  σου 
καλων, η κατα τουτον τον τροπον διατιθεμενος. Συν εμοι δε γνησιως 
παντες ομοθυμαδον οι ταυτην δια σε παροικουντες την χωραν τιμιοι 
Πατερες ασπαζονται, νυκτος και ημερας απαυστως μετα δακρυων τον 
Θεον  ικετευοντες,  αποκαταστησαι  μεθ’  υγειας  ημιν  τον  ημων 
Γεωργιον, τον οντως γλυκυν και ορωμενον και ονομαζομενον· ινα συν 
αυτω την τε παρουσαν αβλαβως διοδευσωμεν ζωην, και μελλουσης 
χαριτος  του  φιλανθρωπου  Θεου  και  δοτηρος  των  αγαθων 
απολαυσωμεν·  πρεσβευουσης  υπερ  ημων,  και  τον  Θεον  ημιν 
ιλεουμενης  της  παναγιας  ενδοξου  Δεσποινης  ημων  Θεοτοκου  και 
αειπαρθενου Μαριας, συν πασι τοις αγιοις. Αμην. 

ΣΧΟΛΙΑ.
α΄. Fr. Ορα περι αρχης ανθρωπινης.
β΄. Fr. Τινα χρη ζητειν και θελειν· και τινα παραχωρειν τω Θεω. 
γ΄. Οτι το αρχειν και αρχεσθαι, και πλουτειν και πενεσθαι, ουτε 

φυσεως εστιν, ουτε γνωμης, αλλα της αγουσης τα παντα Προνοιας. 
δ΄. Ορος του εφ’ ημιν, ηγουν του αυτεξουσιου.
ε΄. Ορος του ουκ εφ’ ημιν, ειτουν των μη υπο το αυτεξουσιον. 
στ΄. Τα ακρα λεγει την γενεσιν και την φθοραν, μεσον δε γενεσεως 

και φθορας εστι το γενητον· εφ’ ου πολλακις η φθορα προλαμβανει 



την γενεσιν· αμα τη γενεσει περι το γινομενον συνεισειουσα, και την 
αυτου πριν γενεσθαι δαφθειρουσα συστασιν.

ζ΄.  Οι  την  ψυχην  τη  σχεσει  των  αισθησεων  εχοντες 
προσηλουμενην, ου σωζονται, φησι, καν αργωσιν απο των τερποντων 
τας αισθησεις παθων, ει μη τελειως της προς τας αισθησεις σχεσεως 
την  ψυχην  αποστησωσιν·  ως  ουδε  ο  μακαριος  Λωτ,  ει  μη  εξηλθε 
Σοδομων, καν ουκ εποιει τα Σοδομιτων, ουκ αν διεφυγε του πυρος την 
καταβασιν. 

Β΄. Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον, περι αγαπης. 
Της  προς  τον  Θεον  κατα  χαριν  και  τον  πλησιον  αγιας  αγαπης 

αντεχομενους υμας,  θεοφυλακτοι,  και (393)  τοις καθηκουσι τροποις 
επιμελουμενους, και ηδη μεν μαθων παρ’ εμαυτου παρων, και απων 
δε ουχ ηττον, ει μη και μαλλον του παρειναι, το πασχειν οσα της θειας 
αγαπης ιδια και εστι και λεγεται, ινα και τουτο θειον εχητε, το κατ’ 
αρετην απεριγραφον και αοριστον· το μη παροντας μονον ευεργετειν, 
αλλα  και  αποντας  προθυμεισθαι,  και  πολλω  απωκισμενους  τω 
τοπικω  διαστηματι·  και  την  εις  μηκος  ταυτης  επιδοσιν  εκαστοτε 
μανθανων δια των ενταυθα παραγινομενων, ου μην αλλα και δια των 
τιμιων υμων συλλαβων, ως δι’ εσοπτρου την εμπρεπουσαν υμιν της 
θειας χαριτος μορφην εικονιζομενος, εικοτως χαιρω και ευφραινομαι· 
και ευχαριστων υπερ υμων τω δοτηρι των αγαθων Θεω, και μετα του 
αγιου Αποστολου βοων ου παυομαι· Ευλογητος ο Θεος και Πατηρ του 
Κυριου  ημων  Ιησου  Χριστου,  ο  ευλογησας  υμας  εν  παση  ευλογια 
πνευματικη εν τοις επουρανιοις· πεπεισμενος μαλιστα, και γινωσκων 
την  αγιαν  υμων  ψυχην,  της  εμης  αθλιας  εν  πνευματι  δι’  αγαπης 
αλυτως ηρτησθαι, δεσμον φιλιον εχουσαν τον νομον της χαριτος, καθ’ 
ον εαυτοις αορατως με συναπτοντες, συμφαιδρυνετε, το εμον εκ της 
αμαρτιας αισχος τη παραθεσει των ιδιων καλων αφανιζοντες. Ουδεν 
γαρ οντως της θειας αγαπης θεοειδεστερον, ουδε μυστηριωδεστερον, 
ουδε  ανθρωποις  προς  θεωσιν  υψηλοτερον·  οτι  παντα  εν  εαυτη 
συλλαβουσα εχει τα καλα, οσα της αληθειας ο λογος εν αρετης ειδει 
διεξεισι·  και  παντων  ασχετως  των  εν  κακιας  ειδει  κατειλημμενων 
απωκισται, ως πληρωμα νομου και προφητων· ους διαδεχεται το της 
αγαπης  μυστηριον,  το  ημας  θεους  εξ  ανθρωπων  ποιουν,  και 
συντεμνον προς τον καθολου λογον των εντολων τους μερικους υφ’ 



ου  παντες  κατ’  ευδοκιαν  μονοειδως  περιεχονται,  και  εξ  ου 
πολυτροπως κατ’ οικονομιαν εκδιδονται.

Ποιον γαρ ειδος των αγαθων ου κεκτηται η αγαπη ; Ου πιστιν την 
πρωτην των κατ’ ευσεβειαν πραγματων υποθεσιν, την τον Θεον ειναι 
και τα θεια πληροφορουσαν τον εχοντα· και πλεον η οσον οφθαλμος 
ταις  επιφανειαις  προσβαλλων  των  αισθητων  την  περι  αυτων  τοις 
ορωσι δοξαν παρεχεται ; Ουκ ελπιδα, την υφιστωσαν εαυτη το οντως 
υφισταμενον αγαθον, και πλεον κατεχουσαν, η οσον χειρ το τη αφη 
υποπιπτον  της  υλης  παχυτατον  ;  Ου  των  πιστευθεντων  τε  και 
ελπισθεντων  διδωσι  την  απολαυσιν,  δι’  εαυτης  ως  παροντα  τα 
μελλοντα κατα (396)  διαθεσιν εχουσα ;  Ου ταπεινωσιν την πρωτην 
βασιν των αρετων, καθ’ ην εαυτων επιγνωμονες γενεσθαι,  και  της 
υπερηφανιας το ματαιον οιδημα καταβαλλειν δυνανται [δυναμεθα]; 
Ου πραοτητα, δι’ ης τους ψογους τε και τους επαινους ραπιζομεν, και 
των  εκ  διαμετρου  κακων,  δοξης  τε  φημι  και  αδοξιας,  την  οχλησιν 
απωθουμεθα ; Ου πραυπαθειαν, καθ’ ην και πασχοντες αναλλοιωτοι 
μενομεν προς τους δρωντας κακως, δυσμενως ουδολως διατιθεμενοι ; 
Ουκ ελεον, καθ’ ον τας των αλλων συμφορας θελοντες οικειουμεθα· 
και το συγγενες και ομοφυλον αγνοεισθαι μη συγχωρουμεθα ; Ουκ 
εγκρατειαν και υπομονην, και μακροθυμιαν, και χρηστοτητα, ειρηνην 
τε και χαραν, δι’ ων θυμον και επιθυμιαν, και την καυστικην τουτων 
ζεσιν, και πυρωσιν ευμαρως κατευναζομεν ; Και απλως, ινα συνελων 
ειπω, παντων εστι των αγαθων η αγαπη τελος, ως προς Θεον το των 
αγαθων  ακροτατον,  και  παντος  αιτιον  αγαθου,  τους  εν  αυτη 
περιπατουντας αγουσα και προσαγουσα, ως πιστη,  και αδιαπτωτος 
και μενουσα.

Η πιστις γαρ βασις εστι των μετ’ αυτην, ελπιδος λεγω και αγαπης, 
βεβαιως  το  αληθες  υφιστωσα·  Η δε  εσπις,  των  ακρων εστιν  ισχυς, 
αγαπης λεγω και πιστεως, το πιστον τε δι’ εαυτης και εραστον αμφοιν 
υποφαινουσα,  και  προς  αυτο  τον  δρομον  δι’  εαυτης  ποιεισθαι 
διδασκουσα.  Η  δε  αγαπη  τουτων  εστι  συμπληρωσις,  το  εσχατον 
ορεκτον ολον ολη περιπτυσσομενη, και ταυταις της επ’ αυτο κινησεως 
στασιν παρεχομενη, του πιστευειν ειναι και ελπιζειν παρεσεσθαι, το 
απολαυειν  παροντος  δι’  εαυτης  αντεισαγουσα.  Αυτη  μονη,  κυριως 
ειπειν, κατ’ εικονα του Κτισαντος τον ανθρωπον οντα παριστησι, τω 
μεν λογω σοφως το εφ’ ημιν υποτασσουσα· τουτω δε τον λογον ουχ 
υποκλινουσα· και πειθουσα την γνωμην κατα την φυσιν πορευεσθαι, 



μηδαμως  προς  τον  λογον  της  φυσεως  στασιαζουσαν·  καθ’  ον 
απαντες, ωσπερ μιαν φυσιν, ουτω δε και μιαν γνωμην και θελημα εν, 
Θεω και αλληλοις εχειν δυναμεθα, ουδεμιαν προς Θεον και αλληλους 
διαστασιν εχοντες, οτ’ αν τω νομω της χαριτος, δι’ ου τον νομον της 
φυσεως  γνωμικως  ανακαινιζομεν,  στοιχειον  προαιρουμεθα. 
Αμηχανον γαρ τους μη προτερον Θεω καθ’ ομονοιαν συναφθεντας, 
αλληλοις συμβαινειν δυνασθαι κατα την γνωμην.

Επειδη γαρ κατ’ αρχας τον ανθρωπον ο απατησας διαβολος, δολω 
κακουργως  μεμηχανημενω  δια  φιλαυτιας,  δι’  ηδονης  προσβολην 
απατησας, Θεου και αλληλων ημας κατα την γνωμην διεστησε, το τε 
ευθες  διατρεψας,  και  την  φυσιν  κατα  τον  τροπον  τουτον  μερισας, 
κατετεμεν εις πολλας δοξας και φαντασιας, και την εφ’ εκαστω κακω 
μεθοδον τε (397) και ευρεσιν, τω χρονω νομον κατεστησε, ταις ημων 
προς τουτο δυναμεσι συγχρησαμενος, και πονηρον προς διαμονην του 
κακου  τοις  πασιν  ενθεμενος  ερεισμα,  το  κατα  την  γνωμην 
ασυμβατον·  αφ’  ου  τον  ανθρωπον  απαξ  της  κατα φυσιν  κινησεως 
τραπηναι  παρεπεισε,  και  προς  το  κεκωλυμενον  απο  του 
επιτετραμμενου κινησαι την ορεξιν, και τρια τα μεγιστα και αρχαια 
κακα,  και  πασης  απλως  ειπειν  κακιας  γεννητικα  εαυτω 
υποστησασθαι·  αγνοιαν,  φημι,  και  φιλαυτιαν,  τυραννιδα,  αλληλων 
εξηρτημενας και δι’  αλληλων συνισταμενας.  Εκ γαρ της περι Θεου 
αγνοιας, η φιλαυτια. Εκ δε ταυτης, η προς το συγγενες τυραννις εστι· 
και  ουδεις  αντερει  λογος·  τω κατα παραχρησιν  τροπω των οικειων 
δυναμεων,  λογου  τε  και  επιθυμιας  και  θυμου,  ταυτας 
υποστησαμενων· δεον λογω μεν, αντι της αγνοιας προς τον Θεον δια 
γνωσεως κατα ζητησιν μονωτατον κινεισθαι· δι’ επιθυμιας δε, του της 
φιλαυτιας  παθους  καθαρον  κατα  ποθον  προς  τον  Θεον  μονον 
ελαυνεσθαι·  και  τω  θυμω  τυραννιδος  κεχωρισμενω,  προς  το  Θεου 
μονου τυχειν αγωνιζεσθαι· και την εκ τουτων και δι’ ην ταυτα, θειαν 
και μακαριαν αγαπην δημιουργησαι,  την Θεω συναπτουσαν τε, και 
Θεον αποφαινουσαν τον φιλοθεον. Επειδη ταυτα κατα θελησιν μεν 
ιδιαν του ανθρωπου, απατην δε του διαβολου συμβεβηκε κακως περι 
τον ανθρωπον, ο την φυσιν και ποιησας Θεος, και ασθενησασαν υπο 
κακιας σοφως εξιωμενος, δι’ αγαπην την προς ημας, εαυτον εκενωσε 
μορφην  δουλου  λαβων,  ατρεπτως  εαυτω  καθ’  υποστασιν  ταυτην 
ενωσας,  ολος  καθ’  ημας  εξ  ημων  δι’  ημας  τοσουτον  γενομενος 
ανθρωπος,  οσον  του  μη  Θεος  εινα  τοις  απιστοις  ενομιζετο·  καιτοι 



τοσουτον υπαρχων Θεος, οσον τοις πιστοις ο αρρητος της ευσεβειας 
και αληθης υποτιθεται λογος, ινα καταλυση τα εργα του διαβολου, 
και τη φυσει αχραντους αποδους τας δυναμεις, παλιν της προς αυτον 
συναφειας, και αλληλους των ανθρωπων, ανακαινιση της αγαπης την 
δυναμιν,  την  της  φιλαυτιας  αντιπαλον·  της  πρωτης  αμαρτιας,  και 
πρωπου γεννηματος του διαβολου και παθων των μετ’ αυτην μητρος 
και ουσης και γινωσκομενης· ην δι’ αγαπης αφανισας ο εαυτον Θεου 
παρασχομενος αξιον,  συνηφανισεν αυτη και παντα τον της κακιας 
οχλον,  βασιν  αλλην  η  αιτιαν  του  ειναι  μετα  ταυτην  ουκ  εχοντα. 
Ουκετι γαρ οιδεν ο τοιουτος υπερηφανιαν, το γνωρισμα της αντιθεου 
οιησεως,  το  συνθετον  κακον  και  αλλοκοτον.  Αγνοει  δοξαν  την 
πιπτουσαν, και εαυτη τους κατ’ αυτην φυσωμενους καταβαλλουσαν. 
Μαραινει φθονον, τον τους εχοντας πρωτον δικαιως μαραινοντα, δι’ 
ευνοιας  εκουσιου  τους  συγγενεις  οικειουμενος·  θυμον  τε  και 
μιαιφονιαν  και  οργην  και  δολον  και  υποκρισιν  και  ειρωνειαν  και 
μηνιν  και  πλεονεξιαν,  και  παντα  οις  ο  εις  μεμερισται  ανθρωπος, 
συναπεριζωσε. Τη γαρ φιλαυτια ως αρχη, καθως ειπον, και μητρι των 
κακων  αποτιλειση,  παντα  τα  εξ  αυτης  τε  και  μετ’  αυτην 
συναποτιλλεσθαι ειωθεν· (400) επειδη ταυτης μη ουσης, ουδε ουδαμως 
το παραπαν κακιας ειδος, η ιχνος υφιστασθαι δυναται· παντα δε τα 
της  αρετης  ειδη  αντεισαγεσθαι,  τα  συμπληρουντα της  αγαπης την 
δυναμιν, την τα μεμερισμενα συναγουσαν, και προς ενα και λογον 
και  τροπον παλιν  δημιουργουσαν τον αθρωπον,  και  πασαν την εν 
πασι κατα την γνωμην ανισοτητα τε και διαφοραν εξισουσαν τε και 
ομαλιζουσαν·  και  εις  την  επαινετην  ανισοτητα  δεοντως 
προβιβαζουσαν,  εκαστου  δηλονοτι  τοσουτον  προς  εαυτον  κατα 
προθεσιν εφελκομενου τον πελας, και εαυτου προτιμωντος, οσον το 
πριν αυτον απεωσαι, και προυχειν προθυμος ην· και εαυτον εκουσιως 
εαυτου  δι’  αυτην  απολυοντος,  τω  χωρισμω  των  ιδικως  κατα 
τηνγνωμην επ’ αυτω νοουμενων λογων τε και ιδιωματων· και προς 
μιαν  απλοτητα  τε  και  ταυτοτητα  συναγομενου,  καθ’  ην  ουδεις 
ουδαμως εστιν ουδεν του κοινου διωρισμενος, αλλ’ εκαστος εκαστω, 
και πασιν απαντες, και Θεω μαλλον η αλληλοις, εις καθεστηκασι, τον 
ενα  δι’  εαυτων  του  ειναι  λογον,  και  φυσει  και  γνωμη  μονοτατον, 
προφαινομενον  εχοντες·  και  τον  εν  τουτω  νοουμενον  Θεον·  ω 
συνθεωρεισθαι, και προς ον αναβιβαζεσθαι, ως αιτιον και ποιητην, ο 
του  ειναι  των  οντων  λογος,  ακραιφνην  μεν  τοι  και  αχραντος  δια 



πασης προσοχης ηφ’ ημων φυλαττομενος πεφυκεν, και κατ’ εμφρονα 
σπουδην δι’ αρετων και των ταυταις παρεπομενων πονων, των προς 
αυτον στασιαζοντων παθων αποκαθαιρομενος.

Οπερ τυχον εκεινος ο μεγας Αβρααμ κατορθωσας, και εαυτον τω 
του ειναι λογω της φυσεως, η εαυτω τον λογον αποκαταστησας, και 
δια τουτου αποδοθεις τε τω Θεω, και τον Θεον απολαβων· λεγεσθω 
και αμφω, επειδη και επ’ αμφοιν το αληθες θεωρειται· ως ανθρωπον 
τον Θεον ιδειν ηξιωθη, και υποδεξασθαι, τελειω τω κατα φυσιν δια 
φιλανθρωπιας λογω συνενδημον· προς ον ανηχθη, των μεμερισμενων 
και μεριστων αφεις την ιδιοτητα, μηκετι αλλον παρ’  εαυτον ετερον 
ηγουμενος  ανθρωπον,  αλλ’  ως  παντας  τον  ενα,  και  ως  ενα  τους 
παντας γινωσκων· ου τον της γνωμης δηλονοτι, περι ην η στασις εστι, 
και η διαιρεσις, εως μενη προς την φυσιν ασυμβατος· αλλα τον της 
φυσεως,  περι  ην  το  απαραλλακτον  εστηκε,  μονωτατον  λογον 
σκοπουμενος, ω συνεμφαινεσθαι παντως τον Θεον επισταμεθα, και 
δι’ ου δηλουσθαι ως αγαθος ανεχεται, τα ιδια οικειουμενος κτισματα· 
επειδη αυτον εξ εαυτου, ως εστι γνωναι τον Θεον η κτισις ου δυναται. 
Ουτε γαρ οιον τε ην κατα το εικος προς τον απλουν τε και ταυτον 
συναχθηναι,  τον  μη ταυτον εαυτω γενομενοι  και  απλουν,  αλλ’  ετι 
πολλοις κατα την γνωμην προς την φυσιν διαιρουμενον μερεσι, ει μη 
προτερον δια (401) φιλανθρωπιας τη φυσει την γνωμην συναψας, ενα 
επ’  αμφοιν  λογον  ειρηνικον  τε  και  αστασιαστον,  και  προς  ουδεν 
ουδαμως αλλο προηγουμενως των μετα Θεον κινουμενον εδειξε· καθ’ 
ον ατμητος και  αδιαιρετος μενει  η  φυσις  εν  τοις  τουτο λαβουσι  το 
χαρισμα·  ταις  των  πολλων  γνωμικαις  ετεροτησιν  ου 
συνδιατεμνομενη. Ουκετι γαρ προς τονδε και τονδε αλλοι και αλλοι 
γινομενοι  την  φυσιν  μεριζουσιν,  αλλ’  οι  αυτοι  προς  τους  αυτους 
διαμενουσι,  μη  σκοπουντες  το  εφ’  εκαστω κατα την  γνωμην ιδιον, 
καθο μεμερισται τα μεμερισμενα, αλλα το εν πασι κατα την φυσιν 
κοινον και αμεριστον, καθο τα μεμερισμενα συναγεται· των μεριστων 
ουδεν  εαυτω  συνεπαγομενον,  και  δι’  ου  τοις  εχουσιν  ο  Θεος 
εμφανιζεται,  κατα  την  ιδιοτητα  της  αρετης  εκαστου  δια 
φιλανθρωπιαν  μορφουμενος,  και  εξ  αυτης  ονομασθηναι 
καταδεχομενος.  Εργον  γαρ  της  αγαπης  τελειοτατον,  και  της  κατ’ 
αυτην  ενεργειας  περας,  δι’  αντιδοσεως  σχετικης  των  κατ’  αυτην 
συνημμενων  αλληλοις  εμπρεπειν  τα  ιδιωματα  παρασκευαζειν,  και 
τας κλησεις·  και Θεον μεν τον ανθρωπον ποιειν,  ανθρωπον δε τον 



Θεον  χρηματιζειν  και  φαινεσθαι,  δια  την  μιαν  και  απαραλλακτον 
αμφοτερων κατα το θελημα βουλησιν τε και κινησιν, ως επι τε του 
Αβρααμ, και των λοιπων αγιων ευρισκομεν. Και τουτο ισως εστι, το εκ 
προσωπου του Θεου ειρημενον· Εν χερσι προφητων ωμοιωθην· η του 
Θεου προς εκαστον, εκ της ενουσης κατα πραξιν αρετης εκαστω δια 
πολλην φιλανθρωπιαν μορφοποιια. Χειρ γαρ παντος δικαιου, η κατ’ 
αρετην αυτου πραξις εστιν· εν η και δι’ ης ο Θεος την προς ανθρωπους 
ομοιωσιν δεχεται.

Μεγα  ουν  αγαθον  η  αγαπη,  και  των  αγαθων  το  πρωτον  και 
εξαιρετον αγαθον, ως Θεον και ανθρωπους δι’ εαυτης περι τον αυτην 
εχοντα συναπτουσα, και ως ανθρωπον τον ποιητην των ανθρωπων 
φανηναι  παρασκευαζουσα,  δια  την  του  θεουμενου  προς  τον  Θεον 
κατα τον αγαθον ως εφικτον ανθρωπω απαραλλαξιαν· ην ενεργειν 
υπολαμβανω, το αγαπησαι Κυριον τον Θεον εξ ολης της καρδιας και 
ψυχης και δυναμεως, και τον πλησιον ως εαυτον. Οπερ εστιν, ινα ως 
εν ορω περιλαβων ειπω, η καθ’ ολου προς το πρωτον αγαθον μετα της 
ολης του ολου κατα την φυσιν γενους προνοιας ενδιαθετος σχεσις· 
μεθ’  ην  προς  ουδεν  ανωτερον  εστιν  αναβιβασθηναι  τον  φιλοθεον 
ανθρωπον, παντων αυτω δαβαθεντων των κατ’ ευσεβειαν τροπων· ην 
αγαπην  και  οιδαμεν  και  ονομαζομεν,  ουκ  αλλην  και  αλλην 
μεμερισμενως Θεω και τω πλησιω προσνεμοντες, αλλα μιαν και την 
αυτην  ολην·  Θεω  μεν  οφειλομενην,  ανθρωπους  δε  αλληλοις 
επισυναπτουσαν.  Ενεργεια  γαρ  και  αποδειξις  σαφης  της  προς  τον 
Θεον τελειας αγαπης εστιν, η γνησια δι’ ευνοιας εκουσιου προς τον 
πλησιον  διαθεσις.  (404)  Ο  γαρ  μη  αγαπων  τον  αδελφον  αυτου  ον 
εωρακε, φησιν ο θειος αποστολος Ιωαννης, τον Θεον ον ουχ εωρακεν, 
ου δυναται αγαπησαι.  Αυτη εστιν,  η  της αληθειας οδος,  ην εαυτον 
ονομασας  ο  του  θεου  Λογος,  τους  εν  αυτη  οδευοντας  τω Θεω  και 
Πατρι  καθαρους  παντοιων  γενομενους  παθων  παριστησιν.  Αυτη 
εστιν η θυρα, δι’ ης ο εισερχομενος εις τα Αγια γινεται των αγιων, και 
του  απροσιτου  καλλους  της  αγιας  και  βασιλικης  Τριαδος  θεατης 
γενεσθαι καθισταται αξιος. Αυτη εστιν η αμπελος η αληθινη, εν η ο 
παγιως  εαυτον  ενριζωσας,  θειας  καταξιουται  μετοχος  γενεσθαι 
ποιοτητος. Δια ταυτην πασα νομικη τε και προφητικη και ευαγγελικη, 
και  εστι,  και  εκδεδοται  διδασκαλια,  ινα  των  αρρητων  επιθυμιαν 
λαβοντες αγαθων, τοις τροποις τον ποθον πιστωσωμεν· τοσουτον δια 
τον ποθουμενον πλαστην το  πλασμα τιμησαντες,  οσον τω πλαστη 



παρισταται, και ο της φυσεως απαιτει λογος, νομοθετων το ισοτιμον, 
και πασαν την περι εκαστον φαινομενην κατα προληψιν ανισοτητα 
περιτεμνων  της  φυσεως·  και  εαυτω  τους  παντας  κατα  μιαν 
ταυτοτητος δυναμιν περικλειων. 

Δια ταυτην,  αυτος ο  της φυσεως ποιητης·  το  φρικτον οντως και 
πραγμα  και  ακουσμα!  την  φυσιν  ενδυεται  την  ημετεραν,  ενωσας 
ταυτην ατρεπτως εαυτω καθ’ υποστασιν, ινα στηση του φερεσθαι, και 
προς εαυτον συναγαγη, καθ’ εαυτην κατα την γνωμην διαφορον· και 
φανεραν  καταστηση  την  πανενδοξον  της  αγαπης  οδον,  της  θειας 
οντως και θεοποιου, και προς Θεον αγουσης· ειρησθω δε οτι και Θεος 
υπαρχουσης, ην αι ακανθαι κατ’ αρχας της φιλαυτιας εκαλυψαν· και 
τοις  υπερ  ημων  παθημασιν  εν  εαυτω  προτυπωσας,  καθαραν 
κωλυματων τοις πασι χαρισηται·  τους λιθους τους εν αυτη δια των 
αυτου  μαθητων  διαρριψας,  ως  αυτος  εν  τοις  προφηταις 
προανεφωνησεν, ειπων, Και τους λιθους εκ της οδου διαρριψατε· και 
πειση δεοντως ημας εαυτου  τε  και  αλληλων τοσουτον αντεχεσθαι, 
οσον  αυτος  δι’  εαυτου  προλαβων  επεδειξατο,  υπερ  ημων  παθειν 
ανασχομενος.  Δια  ταυτην  παντες  οι  αγιοι  μεχρι  παντος  προς  την 
αμαρτιαν  αντικατεστησαν,  της  παρουσης  ζωης  ουδενα  λογον 
ποιησαμενοι,  και τους πολυειδεις του θανατου τροπους υπεστησαν, 
ινα προς εαυτους απο του κοσμου, και τον Θεον συναχρωσι, και τα 
της φυσεως εφ’ εαυτων ενωσωσι ρηγματα. Αυτη εστιν η αληθης και 
αμωμητος  των  πιστων  θεοσοφια,  ης  τελος  το  αγαθον  εστι  και  η 
αληθεια· ειπερ αγαθον το φιλανθρωπον, και αληθες, το κατα πιστιν 
φιλοθεον·  τα  της  αγαπης  γνωρισματα·  ως  Θεω  και  αλληλοις  τους 
ανθρωπους  συναπτουσα,  και  δια  τουτο  των αγαθων  την  διαμονην 
αδιαπτωτον εχουσα. 

Ταυτης ερασται γνησιωτατοι της θειας και μακαριας (405)  οδου, 
και υμεις ευλογημενοι γενομενοι, προς το τελος ελθειν αγωνα καλον 
αγωνισασθε,  των  οις  η  προς  το  περας  ταυτης  διαβασις  γινεται, 
κραταιως  αντεχομενοι·  φιλανθρωπιας  λεγω,  φιλαδελφιας, 
φιλοξενιας,  φιλοπτωχιας,  συμπαθειας,  ελεημοσυνης,  ταπεινωσεως, 
πραοτητος,  πραυπαθειας,  υπομονης,  αοργησιας,  μακροθυμιας, 
καρτεριας, χρηστοτητος, ανοχης, ευνοιας, ειρηνης προς παντας· εξ ων 
η  δι’  ων  η  της  αγαπης  χαρις  δημιουργημενη,  προς  τον  Θεον  αγει 
θεουργηθεντα τον δημιουργησαντα ανθρωπον. Η αγαπη γαρ, φησιν ο 
θειος  Αποστολος,  μαλλον  δε  ο  δι’  αυτου  ταυτα  λαλησας  Χριστος, 



μακροθυμει,  χρηστευεται,  ου ζηλοι,  ου περπερευεται,  ου φυσιουται, 
ουκ ασχημονει, ου ζητει τα εαυτης, ου παροξυνεται, ου λογιζεται το 
κακον,  ου  χαιρει  επι  τη  αδικια,  συγχαιρει  δε  τη  αληθεια·  παντα 
υπομενει.  Η  αγαπη  ουδεποτε  πιπτει,  ως  θεον  εχουσα  τον  μονον 
αδιαπτωτον και αναλλοιωτον· και τον κατ’ αυτην ζωντα ανθρωπον 
τοιουτον απεργαζομενη, ινα και υμας αποδεξαμενος ειπη δι’ Ιερεμιου 
του προφητου· Λεγω υμιν, Αυτη η οδος των προσταγματων μου, και ο 
νομος  ο  υπαρχων εις  τον  αιωνα.  Παντες  οι  κρατουντες  αυτην,  εις 
ζωην  καταντησωμεν·  οι  δε  καταλιποντες  αυτην  ,  αποθανουνται. 
Επιλαβου αυτης ο παις μου, και οδευσον προς την λαμψιν κατεναντι 
του φωτος αυτης. Μη δως ετερω την δοξαν σου, και τα συμφεροντα 
σοι, εθνει αλλοτριω. Μακαριος ει, οτι τα αρεστα τω Θεω γνωστα σοι 
εστι,  και  εμαθες  που  εστι  φρονησις,  που  εστιν  ισχυς,  που  εστι 
μακροβιωσις και ζωη. Που εστι φως οφθαλμων και ειρηνη, και επεβης 
της  οδου,  και  ωφθην  σοι  πορρωθεν.  Δια  τουτο  αγαπησιν  αιωνιαν 
αγαπησω σε, και ελεησω σε εις οικτειρημα, και οικοδομησω σε, και 
οικοδομηθηση· και εξελευση μετα συναγωγης ευφραινομενων, οτι επι 
ταις  οδοις  εστης·  και  κατενοησας,  και  ηρωτησας  τριβους  Κυριου 
αιωνιους· και ειδες που εστιν η οδος η αγαθη, και εβαδισας εν αυτη, 
και ευρες αγιασμον τη ψυχη σου. Και παλιν δια Ησαιου· Εγω ειμι ο 
Κυριος ο Θεος σου· δεδειχα σοι του ευρειν την οδον της δικαιοσυνης, 
εν  η  πορευση  εν  αυτη,  και  ηκουσας  των  εντολων  μου.  Δια  τουτο 
εγενετο  ως  ποταμος  η  ειρηνη  σου,  και  η  δικαιοσυνη  σου  ως  κυμα 
θαλασσης. Καγω δε ο τοις υμετεροις επαγαλλομενος αγαθοις, μετα 
του  Θεου  λεγειν  τολμησω,  παρα  του  μεγαλου  λαβων  Ιερεμιου· 
Μακαριος ει, οτι εξεδυσω την στολην του πενθους της κακωσεως σου· 
τον παλαιον φημι ανθρωπον, τον φθειρομενον κατα τας επιθυμιας 
της απατης· και ενεδυσω την ευπρεπειαν της παρα του Θεου δοξης εις 
τον αιωνα, τον νεον φημι ανθρωπον, τον εν πνευματι κατα Χριστον 
κτιζομενον  κατ’  εικονα  (408)  του  Κτισαντος·  και  περιεβαλου  την 
διπλοιδα της παρα του Θεου δικαιοσυνης· και επεθου τη κεφαλη την 
μιτραν της δοξης της αιωνιου· τω τε βασιμω τροπω των αρετων, και 
τω της σοφιας απταιστω λογω κοσμουμενος. Δια τουτο δειξει ο Θεος 
τη υπ ουρανον παση την σην λαμπροτητα και καλεσει το ονομα σου 
Ειρηνη δικαιοσυνης, και δοξα θεοσεβειας. 

Τουτων εγω των λογων ουδε πλεον προς αποδειξιν της αφανους 
κατα  ψυχην  διαθεσεως  κεκτημαι·  ου  γαρ  εχω  τι  των  υμετερων 



επαξιον  αγαθων,  Θεω  και  υμιν  προσενεγκαι,  πλην  του  θαυμαζειν 
υμας κατα δυναμιν, και αποδεχεσθαι κατορθουντας, και συνηδεσθαι, 
Θεον  δι’  εργων  αγαθων  ιλεουμενοις·  και  δι’  υμων  την  αρετην 
επαινειν·  και δια της αρετης τον Θεον ανυμνειν,  την υμας τω Θεω 
συναπτουσαν. Ως ταυτον μοι δοκειν ειναι και ισον, υμας τε και αρετην 
επαινεσαι, και Θεον ανυμνησαι, τον χαρισαμενον υμιν της αρετης την 
λαμπροτητα·  την  υμας  μεν  Θεω  κατα  χαριν  θεουργουσαν,  τη 
αναληψει κατα το εφικτον ανθρωπω των θειων ιδιωματων.

 
 ΣΧΟΛΙΑ. 
α΄. Οτι διδοται η αγαπη αντι του νομου και των προφητων· και οτι 

εκ ταυτης παντες οι λογοι των εντολων εκδιδονται, και υπο ταυτης 
μονοειδως περιεχονται.

β΄. Ορα την κατα λογον και φυσιν κινησιν, εξ ης υπ’ αρχης ετραπη 
ο ανθρωπος συμβουλια του πονηρου. 

γ΄. Τα της αγαπης εργα της μακαριας, εις εν συναπτειν αμφι τον 
κεκτημενον, Θεον βροτους τε παντας αρρητω λογω. 

Γ΄. - Του αυτου προς τον αυτον. 
Τα  τιμια  της  υμετερας  εν  Κυριω  ποθεινοτητος  γραμματα 

δεξαμενος,  μετα  της  πεμφθεισης  ευλογιας  τοις  ευλαβεστατοις 
μοναχοις, του ευαγους μοναστηριου του αγιου και ενδοξου μαρτυρος 
Γεωργιου,  ηυχαριστησα τω Θεω επι  τη  τοιαυτη υμων εις  το  καλον 
προθυμια· οτι δια σπουδης των πενια κατειλημμενων τους δεσμους 
λυσαντες,  των  της  αμαρτιας  εαυτους  δεσμων  ηλευθερωσατε·  και 
σωματα  τρεφειν  προθεμενοι,  την  εαυτων  ψυχην  θεια  διεθρεψατε 
χαριτι,  καμοι  δεδωκατε  προφασιν  θεωριας  αληθους  δρεψασθαι 
καρπον.  Εγνων  γαρ  καθ’  εαυτον  γενομενος,  οτου  χαριν  ο  Θεος 
παντας  ελεειν  και  ελεεισθαι  χρην  υπ’  αλληλων  τους  ανθρωπους 
απλως ενομοθετησεν· οτι προς τη φυσει και τη γνωμη αλληλοις υμας 
ενωσαι  βουλομενος,  και  προς  τουτο  απαν  ωθων  ως  αληθως  το 
ανθρωπινον, τας σωτηριους φιλανθρωπως ημιν εντολας διεχαραξεν· 
αλλ’  η  των  ανθρωπων  φιλαυτια  και  συνεσις,  αλληλους,  και  τον 
νομον,  η  απωσαμενη,  η  σοφισαμενη,  εις  πολλας  μοιρας  την  μιαν 
φυσιν  κατετεμε·  και  την  νυν  επικρατουσαν  αυτης  αναλγησιαν 
εισηγησαμενη,  (409)  αυτην  καθ’  εαυτης  την  φυσιν  δια  της  γνωμης 



εξωπλισε. Δια τοι τουτο, πας οστις σωφρονι λογισμω, και φρονησεως 
ευγενεια  ταυτην  λυσαι  διεδυνηται  της  φυσεως  την  ανωμαλιαν, 
εαυτον  μεν  προ  των  αλλων  ηλεησε,  την  γνωμην  κατα  την  φυσιν 
δημιουργησας·  και  Θεω  κατα  την  γνωμην  δια  την  φυσιν 
προσχωρησας·  και  δειξας  εφ’  εαυτον,  τις  του  κατ’  εικονα  λογου  ο 
τροπος·  και  πως εαυτω ο  Θεος  πρεποντως κατ’  αρχας,  ομοιαν την 
ημετεραν  φυσιν,  και  της  ιδιας  αγαθοτητος  αριδηλον  απεικονισμα 
δημιουργησας  κατεστησεν·  αυτην  εαυτη  κατα  παντα  την  αυτην· 
αμαχον, ειρηνικην, αστασιαστον, προς τε Θεον, και εαυτην δι’ αγαπης 
εσφιγμενην·  καθ’  ην  Θεου  μεν  εφετως,  αλληλων  δε  συμπαθως 
αντεχομεθα.  Ηλεησε  δε  και  τους  ελεεισθαι  οφειλοντας·  ου  μονον 
αυτοις επαρκεσας,  αλλα και διδαξας,  πως κρυπτομενος ο Θεος δια 
των  αξιων  εκφαινεται·  ως  δυνασθαι  κακεινους  λοιπον,  την  περι 
αυτους  αιδουμενους  του  πελας  φιλανθρωπιαν,  ραδιως  ταυτης  ως 
Θεου μεταποιεισθαι της χαριτος. Ει δε τις τουτο ποιειν εκ του εχειν 
δυναμενος, τους χρηζοντας ανθρωπους περιορα, εαυτου μεν εκεινους, 
εαυτον δε Θεου εικοτως απορρηξας δειχθησεται· ως την φυσιν δια την 
γνωμην αγνοησας, μαλλον δε εαυτου δια την γνωμην, τα τη φυσει 
προσοντα αγαθα διαφθειρας.  Ταυτα μεν οσοι του φιλανθρωπου, το 
απηνες  προειλαντο  γνωμικως,  και  των  οβολων  το  συγγενες,  και 
ομοφυλον ατιμοτερον κρινοντες, και τω περι τον χρυσον ιμερω, τας 
προς  εαυτους  του  Θεου  εισοδους  αποτειχισαντες,  ελεεινον  αυτοι 
πασχοντες υφ’ εαυτων των κρειττονων την εκπτωσιν· εκεινα δε οσοι 
τα της φυσεως ρηγματα ενωσαι σοφως σπουδαζουσι, τω φιλαλληλω 
τροπω, και του συνεργησαι Θεω χαριν δια της αγαπης, την των αλλων 
ανθρωπων οσον το επ’ αυτοις κατα την γνωμην ταυτοτητα, παντων 
καταφρονουντες των επι  γης,  ως αληθεις του Θεου δια των εργων 
συνηγοροι. Οπερ ποιουντες υμεις, νυν τε και προτερον απεφανθητε, 
ηγαπημενοι·  παντι  και  λογω και  τροπω,  και  σκορπισμω δεξιω των 
προσοντων  πασιν  εαυτους  προθυμως  και  ψυχη  και  σωματι 
επιμεριζοντες, και ταυτον ουσαν δεικνυντες εφ’ εαυτους τη φυσει την 
γνωμην, καθ’ εν μονον πλεονεκτουμενην υπο της φυσεως, οτι εκειθεν 
λαβουσα εχει των γενομενων τα σπερματα· μαλλον δε Θεου, εξ ου και 
τη φυσει των καλων αι δυναμεις προκαταβεβληνται.

Διο  πολλοις  χαριτων  χευμασι  μεγαλοφυως  θεοθεν  (412) 
αρδευομενοι,  δαψιλως  μετα  παντων  και  τοις  προειρημενοις 
ευλαβεστατοις  ανδρασι  της  φιλανθρωπιας  τον  ελεον  επεσταξατε· 



υπερεισαντες σαλευομενον ηδη εξ αποριας της φυσεως το ασθενες, 
και την εκ πτωχειας απιτριβεισαν αυτοις κακευχιαν ενδεχομενως ως 
ενην  ιασαμενοι.  Μη  παυσησθε  ουν  ευ  ποιουντες  ενδεεσιν,  ινα  τη 
κενωσει το πλησμιον αμειωτον εχητε. Εν ιλαροτητι δε ψυχης, την εις 
Θεον  πιστιν  τε  και  ελπιδα  και  αγαπην  πιστουμενοι·  Ανεχετε 
συνδεσμον και χειροτονιαν και ρημα γογγυσμου, καθα που το θειον 
φησι λογιον· οπερ εστι περι του δειν διδοναι, και μη διασκεπτεσθαι. Ω 
το  μεταμελεισθαι  παντως  παρεπεται·  πραγμα,  του  μηδολως ποιειν 
υπαρχον βαρυτερον. Ισμεν γαρ απαντες, οτι της του ποιειν η πασχειν 
αναξιοτητος,  ουπω  ακριβως  ουδεις  ουδαμως  εγνω  τινας  αιτιασθαι 
χρη· ειτε τους ευ ποιειν δυναμενους, ειτε τους ευ παθειν δεομενους· 
αλλα καιρου τουτο ειναι του μελλοντος· καθ’ ο ποια τε και οσα τα 
υμετερα, και οπως εχοντα τυχοι, γνωσθησεται. Ουτω του Θεου σοφως 
ευδοκησαντος εν τω παροντι καλυφθηναι των αυτου κριματων την 
αβυσσον. Και τουτο ειδως ο σοφος Παροιμιαστης, ασυλλογιστως τον 
αρτον  και  καθ’  υδατος  ριπτειν  παρεκελευσατο·  ως  ου 
παρασυρησομενον ουδε απολλυμενον· αλλ’ ες υστερον υπαντησοντα 
μετα  πλειονος  της  επικαρπιας,  τοις  ενεκα  του  καλου  εν  απλοτητι 
καρδιας την μεταδοσιν κεκτημενοις,  παρα του εις εαυτον παντα τα 
παρ’ ημων αλληλοις γινομενα, ως δ’ αν οντα τυχωσιν, αναδεχομενου 
Θεου  και  Σωτηρος  ημων  Χριστου.  Ει  γαρ  παθειν  υπερ  ημων,  ως 
φιλανθρωπος κατεδεξατο, τι ουκ αν γενοιτο εκων τοις την αυτου περι 
ημας μιμουμενοις φιλανθρωπιαν ; 

(413) Δ΄. - Του αυτου προς τον αυτον, περι της κατα Θεον λυπης.
 Χαιρω  και  ευφραινομαι,  δια  πασης  επιστολης  την  επαινετην 

λυπην  λυπουμενον  ευρισκων  τον  ευλογημενον  μου  Δεσποτην· 
γινωσκων,  ως  η  κατα  Θεον  λυπη  μετανοιαν  αμεταμελητον  εις 
σωτηριαν  κατεργαζεται,  τοις  τω  Θειω  φοβω  καθ’  ολην  αυτων 
ενισχημενοις  την  δυναμιν·  μη  συγχωρουσα  την  ψυχην  των  θειων 
απονευσασαν  δικαιωτηριων,  προς  τα  φθειρομενα  κατα  φυσιν 
διατεθηναι· δι’  ων τοις ημελημενως τον της παρουσης ζωης δρομον 
ποιουμενοις, η πονηρα των παθων εισοικιζομενη συγχυσις, ταις του 
διαβολου παγισιν αλωναι παρασκευαζει τον αθλιον νουν, και πασης 
κακιας αυτον καθιστησιν εικοτως διδασκαλον· οια δη την κατα φυσιν 
ενεργειαν,  παρα φυσιν ταις  του θυμου και  της επιθυμιας ατακτοις 
ορμαις  υποζευξαντα.Ψυχη γαρ η  δι’  απατης  απαξ τοις  υλικοις  την 



νοεραν ενδησασα δυναμιν,  περι  μονην  την  των φαυλων εξευρεσιν 
εστι ποριμωτατη και ευδρομος. Δια τουτο νυκτωρ τε και μεθ’ ημεραν 
απαυστως  ευχομαι,  καιτοι  πολλοις  βαρουμενος  αμαρτημασι, 
συντηρηθηναι  τω  ευλογημενω  μου  Δεσποτη  ταυτην  την  σωτηριον 
λυπην, την οντως, των μεν παθων αποτομον δεσποιναν, των αρετων 
δε  μητερα  σεμνην  και  επιδοξον·  ινα  δι’  αυτης  φρουρουμενος,  το 
πονηρον εκκρουσηται κεντρον της αμαρτιας. Ουδεις γαρ, ως αληθως, 
ταυτην  τω  βαθει  της  καρδιας  εναποκλεισας,  τοις  του  διαβολου 
καθαπαξ  αλισκεται  βελεσιν.  Ουδεις  ταυτην  αορατως  κατα  ψυχην 
περιεπων,  φοβειται  τας  πολυτροπους  των  δαιμονων  επιδρομας. 
Ουδεις  ελομενος  την  ταυτης  συμβιωσιν,  ποτε  τοις  ορωμενοις 
προστιθεται. Ουδεις ταυτην εχων τον βιον χαρακτηριζουσαν, τοις των 
φθειρομενων ρυποις μολυνεται. Ουδεις ταυτην συνδησας αλυτως τοις 
λογισμοις,  ατακτως εφ α μη δει  φερεσθαι συγχωρει  τας αισθησεις. 
Ουδεις  ταυτη  την  ψυχην  πεποιωμενος,  εαυτον  αλλου  μειζοντα 
παντελως ηγησασθαι δυναται· τουναντιον δε μαλλον παντος ηττονα 
και ειναι και νομιζεσθαι πιστευσειεν. Ουδεις εαυτω ταυτην κατα νουν 
περιζωσαμενος,  της  των  θειων  απολισθαινει  κατανοησεως.  Ουδεις 
εαυτω  ταυτην  δι’  ολου  συναρμοσας,  αγνοησει  τα  της  ευσεβους 
πολιτειας συνθηματα. Ταυτην το αγιον Πνευμα δημιουργει, ταις των 
αξιων καρδιαις επιφοιτουν. Ταυτην επισταμαι μονην εγω της εν τη 
βασιλεια των ουρανων χαρας ουσαν γεννητικην. Σπερμα γαρ θειον 
υπαρχει σαφως η κατα Θεον λυπη· καρπον ωριμον την των αιωνιων 
αγαθων ευφροσυνην παρεχουσα. 

Ταυτην η κατα διανοιαν ακριβης των βεβιωμενων (416) αναληψις 
ανανεοι. Ταυτην η κατα συνειδησιν των πλημμεληθεντων ημι βιβλος, 
φιλοπονως  αναγινωσκομενη  τιθηνειται.  Ταυτην  η  του  θανατου 
μνημη,  και  ο  επ’  αυτη  κατα  την  εξοδον  εγγινομενος  τη  ψυχη 
δριμυτατος  πονος  αει  προσδοκωμενος  περιποιειται.  Ταυτην η  κατα 
τον  αερα  συγκροτουμενη  προς  την  ψυχην,  των  της  πονηριας 
πνευματων  φοβερα  και  αποτομος  ερευνα  δια  παντος  κατα  νουν 
μορφουμενη,  διαφυλαττει  παντελως  ακατασβεστον.  Τις  γαρ, 
ηγαπημενε,  των  κατ’  εμε  ρυποις  αμαρτηματων  κατεστιγμενος,  ου 
φοβειται  την  των  αγιων  αγγελων  επιστασιαν;  υφ’  ων  κατα  θειαν 
ψηφον της παρουσης ζωης το περας δεχομενος, βια του σωματος μετ’ 
οργης  εξωθειται  και  μη  βουλομενος.  Τις  κεκηλιδωμενην  εαυτω 
συνεπαγομενος  την  συνειδησιν  ου  δεδοικε  την  ωμοτατην  των 



πονηρων δαιμονων και βαρβαρον εμπτωσιν, εκαστου κατα τον αερα 
τουτον μετα την εξοδον, δια του μεσου παθους απηνως προς εαυτον 
διασπωντος  την  αθλιαν  ψυχην,  και  τω  ελεγχω  των  αυτη 
πεπραγμενων καταισχυνοντος, και πασης εμποιουντος αυτη της επι 
τοις  μελλουσιν  αγαθοις  ελπιδος  απογνωσιν;  Ταυτην  σωτηριως 
διατρεφει την λυπην, η μετα την γινομενην κατα τον αερα προς τα 
πνευματικα  της  πονηριας  διαγνωσιν,  της  των  εν  αδη  ψυχων 
καταστασεως ακριβης ανατυπωσις· οπως εν σκοτω βαθει διαγωσι και 
βαρυτατη σιγη, τροφην εχουσαι τους δριμυτατους στεναγμους και τα 
δακρυα, και την επι τουτοις κατηφειαν· εκδεχομεναι δια παντος, αλλο 
μεν ουδεν, μονην δε την επι τη θεια ψηφω δικαιαν κατακρισιν. Ταυτην 
συνιστησι  την  λυπην  η  της  αναστασεως  ελπις·  η  της  φοβερας  και 
πανενδοξου παρουσιας του Χριστου μεγαλειοτητης· η φρικωδεστατη 
της  κρισεως  ημερα,  κατα  διανοιαν  συνεχως  μελετωμενη·  καθ’  ην 
ουρανος  τε  και  γη,  και  πας  ο  των  ορωμενων  διακοσμος  ροιζηδον 
παρελευσεται·  στοιχειων  καυσουμενων  και  λυομενων  τω  απλετω 
πυρι,  προκαθαιροντι  δια  την  επιβασιν  του  καθαρου,  την  υφ’  ημων 
ρυποθεισαν  κτισιν·  εν  η  θρονοι  προτιθενται,  και  Παλαιος  ημερων 
προκαθεζεται,  και  τα των αγιων αγγελων και  αρχαγγελων απειρα 
ταγματα,  μετα  φοβου  και  τρομου  λειτουργικως  παρεστηκασι·  και 
πασα  των  ανθρωπων  η  φυσις  εις  εξετασιν  αγεται·  και  βιβλοι 
ανοιγονται των ημετερων εργων τε και λογων και λογισμων, εχουσαι 
μετα πασης ακριβειας τα εγγραφα. Δι’ ων η παντων γινεται γυμνωσις 
των  πεπραγμενων  ημιν  επι  πασης  της  κτισεως·  ωστε  τοσουτον 
αλληλων παντας γινωσκειν τας αμαρτιας, οσον εκαστος τας εαυτου, 
την βιβλον απλανως αναγινωσκων της εαυτου συνειδησεως· καθ’ ην 
οι  μεν  εκ  δεξιων  του  Κριτου  σταθεντες,  ληψονται  των  απορρητων 
αγαθων τας επαγγελιας· οι δε την αριστεραν λαβοντες στασιν, το πυρ 
το αιωνιον, και το εξωτερον σκοτος, και τον ακοιμητον σκωληκα, τον 
τε  βρυγμον  των  οδοντων,  και  το  απαυστον  δακρυον,  και  την 
απεραντον  αισχυνην,  εφ’  η  μαλλον  οδυνηθησεται  πας  (417) 
κατακριθεις την υπ’ αιωσιν ατελευτητον βασανον, η πασιν ομου τοις 
αλλοις της κολασεως ειδεσι. Τουτων ουδαμως οντως των φοβερων και 
πραγματων  και  ονοματων,  ο  την  κατα  Θεον  λυπην  εχων 
επιλανθανεται·  αλλ’  ως  ορων  αει  τον  Κριτην  και  ορωμενος, 
διατεθησεται· και την παρουσαν ευσεβως και δικαιως διενεγκη ζωην, 



μηδε ποιων η λεγων η λογιζομενος, των αλλοτριων της θειας χαριτος 
τε και κλησεως.

Ταυτης  της  επαινουμενης  λυπης  γεννημα  τυγχανει,  το  εν 
ανθρωποις εξαιρετον αγαθον, η ταπεινοφροσυνη· δι’ ης ο ευσεβης και 
φιλοθεος,  παντων  εαυτον  ελαχιστοτερον  κατ’  αληθειαν  ηγησεται· 
καν  βασιλευς  η  την  αξιαν,  ορον  της  επιγνωμοσυνης  εαυτου 
ποιουμενος την κατα φυσιν ασθενειαν· υφ’ ην παντες κατα το ισον 
τελουσιν, οι της αυτης φυσεως μετειληφοτες· ουδαμως του κατα φυσιν 
λογου,  δια  την  αξιαν  παραφερων  τον  λογισμον.  Ταυτης  προβολη 
καθεστηκεν  η  πραοτης,  εξις  υπαρχουσα  των  παρα  φυσιν,  του  τε 
θυμου  και  της  επιθυμιας,  κινηματων  απωστικη·  δι’  ης  την  προς 
αγγελους  ο  ανθρωπος ομοιοτητα  δεχεται,  παρ’  οις  ουκ  εστι  θυμος 
λυσσων, και το συγγενες απρεπως καθυλακτων· ουτε μην επιθυμια 
τους  νοερους  διαλυουσα  τονους,  και  προς  την  υλην  την  εφεσιν 
υποσυρουσα·  λογος  δε  μονος,  την  ολης  εχων  δυναστειαν,  και 
διαπυρως κατα νουν αγων προς τον υπερ αιτιαν και  φυσιν Λογον. 
Ταυτης  υπαρχει  καρπος  η  αγαπη,  καθ’  ην  Θεω  τε  και  αλληλοις 
ενουμενοι, τοσουτον αλληλων εκοντες φροντιζομεν, ως εφικτον, οσον 
ο  Θεος  ως  οικτιρμων  παντων  αντεχεται.  Ταυτης  εστι  τελος  η  των 
ουρανων βασιλεια,  και  των εκει  θειων αγαθων η απολαυσις.  Προς 
τουτο γαρ αγει το περας η κατα Θεον λυπη τους στεργοντας αυτην 
και φυλαττοντας.

Ταυτης  δε  της  λυπης  υπαρχει  γνωρισματα,  το  εθισαι  τους 
οφθαλμους την κτισιν οραν προς δοξαν μονην του Κτισαντος· και τα 
των πλησιον ανευ, φθονου και βασκανιας επισκοπειν· τα ωτα προς 
υποδοχην των του Θεου λογων μονην, και της των ζεομενων ημων 
ικεσιας  ετοιμως  ηνεωχθαι·  προς  δε  πασαν  λοιδοριαν,  και  λογων 
αισχρων  ειδεχθειαν,  σπουδαιως  βεβυσθαι·  την  γλωσσαν  ταις  των 
αλλων ευφημιαις καθαγιαζεσθαι,  μηδαμως ταις κατ’ αλλων υβρεσι 
και λοιδοριαις μολυνομενην. Και απλως ινα συνελων ειπω, παντα τα 
μελη του τε  σωματος και  της ψυχης,  προς το δοκουν τω Πνευματι 
μεταρυθμισωμεν· και ολος ημιν ο κατ’ ευσεβειαν σκοπος κατορθωθη 
[κατορθωθη] .

Ταυτα, ευλογημενε, κατα πασαν ακριβειαν εαυτους ερευνωντες, ει 
μεν ευρωμεν εχοντας,  επιμελως διατηρησωμεν·  ει  δε μηδεν τουτων 
κεκτημενους, κατα σπουδην κτησασθαι φιλοπονησωμεν, πασι δια τον 
Θεον και την κοινην φυσιν ανθρωποις, ως ανθρωποι ταπεινουμενοι· 



προς τα συμβαινοντα παρα την ημετεραν γνωμην, πραοι και ημεροι 
διαμενοντες· (430) ευμεταδοτοι τε προς τους πτωχους, και προς τους 
ξενους φιλοξενοι· τοις δεομενοις προστασιας, κατα το δυνατον, προς 
αντιληψιν ετοιμοι· προς τους φιλους ομοψυχοι και ομογνωμονες· προς 
τους  γνωριμους  εν  πασι  περιδεξιοι·  τοις  ταπεινοτεροις  ευπροσιτοι· 
τοις  ασθενεσι  συμπαθεις  και  φιλανθρωποι·  μακροθυμοι  τοις 
παροργιζουσι·  τοις  πταιουσι  συγγνωμονες·  τοις  λυπουμενοις, 
παρηγορια γινομενοι. Και απλως ειπειν, παντα πασι γενωμεθα, δια τε 
τον Θεου φοβον, και την προσδοκωμενην των μελλοντων κριματων 
απειλην. Χωρις γαρ τουτων των απηριθμημενων, ουκ εστιν ουδενι το 
παραπαν σωτηριας ελπις. 

Ταυτα με, και πλειονα τουτων βιαζεται λεγειν ο προς σε ποθος. Ου 
γαρ  εχω  πως  μετρησαι  τουτον,  δια  παντος  ανατυπουσθαι  σε 
παρασκευαζοντα,  και  ως  παροντι  κατα  ψυχην  διαλεγεσθαι,  και 
αποντι βιαζομενον συντυγχανειν δια γραμματων. Αλλα μη παρεργως 
δεξωμεθα των λεγομενων την δυναμιν· επειδη μετα των αλλων, και 
τους τοιουτους λογους εξομεν παντως η συνηγορους η κατηγορους· 
εγω  τε  ο  λεγων,  και  οι  ακουοντες,  κατα  την  φοβεραν  ημεραν  της 
διαγνωσεως, οποτερω, αν περι αυτους διατεθωμεν. Γενοιτο δε παντας 
ημας, τους τε λεγοντας τι των δεοντων, και τους ακουοντας, παντων 
των θειων ποιητας αποδειχθηναι λογων· και μη μονον ακροατας η 
λεκτας· χαριτι Χριστου του Θεου και Σωτηρος ημων, του καλεσαντος 
ημας εις την εαυτου δοξαν τε και βασιλειαν.

Ε΄. - Του αυτου προς Κωνσταντινον.
Ει ως παροντι μοι συντυγχανων, δια των γραμματων ευφραινεται 

κατ’ αληθειαν ο ευλογημενος μου δεσποτης, ως γεγραφε, δηλον ως 
τους εμους αποδεχομενος λογους παντως ευφραινεται.  Αποδοχη δε 
λογων  εστιν,  η  κατα  τους  λογους  του  αποδεχομενου  τους  λογους 
διαθεσις. Ταυτης δε της διαθεσεως αποδειξις εστιν ακριβης, το εργον 
της εμφερομενης τοις λογοις δυναμεως.  Ουκουν της περι το λεγειν 
προτροπης αρραβωνα μοι παρασχη πιστοτατον ο εμος Δεσποτης, την 
αυτου περι το ποιειν τα λεγομενα προθυμιαν· και ουδεποτε κωλυσω, 
κατα  το  γεγραμμενον,  τα  χειλη  μου,  του  λεγειν  προς  αυτον  τα 
λυσιτελειν αυτω τε καμοι και αλλοις δυναμενα· καθοσον ειμι δυνατος 
υποδεξασθαι  την  περι  το  νοειν  τε  συνετως και  ευσεβως  λεγειν  τα 



νοηθεντα  χαριν  του  δωρουμενου  Θεου  πασιν  απλως,  και  μη 
ονειδιζοντος.

(421)  Γενωμεθα τοινυν,  ηγαπημενε,  προθυμοι  των κατ’  εντολην 
εργων  ποιηται·  και  φυγωμεν  την  πλανην  του  αιωνος  τουτου,  και 
μηδενι των εν αυτω νομιζομενων τερπνων την ψυχην καταδησωμεν. 
Παρερχεται γαρ ο κοσμος, και παντα τα εν αυτω μαραινεται, φθορας 
οντα κατα φυσιν παραναλωματα.  Ταυτην δε  την περι  τα θεια των 
σωτηριας  εφιεμενων  τεκμηριοι  προθυμιαν,  ου  μονον  το  προς  την 
αμαρτιαν  μισος,  και  η  απραγμων  διαγωγη·  η  τε  των  μοχθηρων 
ανδρων  αλλοτριωσις,  και  προς  τα  φθειρομενα  παντα  της  ψυχης 
αποδιαθεσις· η τε της σαρκος δια την αρετη καταφρονησις, και η προς 
παντα  τα  δια  των  αισθησεως  απατηλως  την  ψυχην  υποσαινοντα, 
στερρα  και  ανενδοτος  εγκρατεια·  δι’  ης  πασας  τε  τας  ακολαστους 
ορεξεις  μαραινομεν·  και  τας  ατακτους  κινησεις  του  θυμυ 
κατευναζομεν, μη συγχωρουντες εξανδραποδισθεντα συνεκφερεσθαι 
ταυταις  τον  λογισμον,  και  καθαπερ  ηνιοχον  υπο  δυσηνιων  ιππων 
συναρπασθεντα  κατα  βαραθρων  φερεσθαι·  μηδενος  οντος  του 
τασσοντος  και  επισχειν  δυναμενου την αλογον των υπεζευγμενων 
ορμην. Αλλα και η προς παντας τους ακουσιου πειρασμους, υπομονη 
και καρτερια· καθ’ ην και πασχοντες σωματικως, απαθεις κατα ψυχην 
διαμενομεν, και αηττητοι· μηδενι των τινασσοντων καταβαλλομενοι. 
Δι’ ων αμφοτερων, εγκρατειας τε λεγω των εφ’ ημιν παθηματων, και 
υπομονης των ουκ εφ’ ημιν,  δοκιμασθεντες,  καθαπερ τινος σπορας 
θειοτατης  των  εντολων,  ευπρεπεις  και  ωριμους  προβαλλομεθα 
καρπους τας αρετας. Οιον, φρονησιν γνωστικην, κατα τε της αγνοιας, 
και  της  δεισιδαιμονιας·  ανδρειαν,  κατα  τε  της  δειλιας,  και  της 
προπετους  θρασυτητος·  σωφροσυνην,  κατα  της  ακολασιας  και  της 
ηλιθιοτητος·  δικαιοσυνην  κατα  της  αδικιας·  λεγω  δε  κατα  της 
πλεονεξιας και μειονεξιας· ταπεινοφροσυνην, κατα της υπερηφανιας 
οπλιζοντες·  συγκαταβσιν,  κατα  της  επαρσεως  προφεροντες· 
μετριοτητα κατα της  οιησεως·  μακροθυμιαν κατα της  ολιγοψυχιας· 
ημεροτητος  τε  αυ  προς  παντας,  και  πραοτητος,  και  της  προς  τους 
δεομενους  ιλαρας  μεταδοσεως  αντεχομενοι·  φιλοξενιας  τε  και 
φιλαδελφιας, και φιλανθρωπιας φιλοπονως φροντιζοντες· ειρηνην τε 
και αγαπην μεταδιωκοντες· εν η, καθαπερ τινι πυθμενι των καλων, 
συναγεται τε και φυλαττεται παντα τα τοις ανθρωποις δεδωρημενα 
θεοθεν αγαθα.



Ταυτα,  δεσποτα  μου  ευλογημενε,  πας  ερων  της  των  ουρανων 
βασιλειας, και φευγειν σπευδων των ηπειλημενων τοις αμαρτανουσιν 
αιωνιων κολασεων την πειραν κατα δυναμιν παντως ποιειν  τε και 
φυλαττειν επιτηδευει· της των τοιουτων εχων φυλακης αρωγον, του 
τε θανατου, και της κατ’ αυτον (424) αδηλιας, την αληστον μνημην· 
της  τε  μετα  την  εξοδον  της  ψυχης  ερημωσεως,  μηδεν  αλλο 
συνεπαγομενης εαυτη, πλην της επι τοις αυτη κακως πεπραγμενοις 
εστιγμενης συνειδησεως· και της προς αυτην κατα τον αερα τουτον 
γενησομενης των πονηρων πνευματων φοβερας ερευνης την εννοιαν· 
της εν τω αδη νυν πικρας και αφεγγους των ψυχων κατακλεισεως την 
ενθυμησιν· της επι του δικαιου Κριτου και των ουρανιων Δυναμεων 
επι τη φανερωσει των κρυπτων αισχυνης την προσδοκιαν, της πασων 
βαρυτερας των ηπειλημενων τοις αμαρτανουσι κολασεων. Ταυτα, και 
τουτων  πλειονα,  και  ηδη  κατα  δυναμιν  γεγραφα,  και  γραφων  ου 
παυσομαι,  καθ’  οσον  οιος  τε  ειμι,  τον  εμον  ηγαπημενον  δεσποτην 
ποθον εχων, των τοιουτων λογων εκβιβαστην.

Αλλα  νηψωμεν,  και  γρηγορησωμεν  περι  την  εαυτων  φυλακην, 
ευλογημενε· μηπως πλεον κατακριθωμεν, ως εικη και ματην τα θεια 
λεγοντες μονον και ακουοντες. Επειδη και υπερ τουτων των λογων τω 
Θεω λογον υφεξομεν εν ημερα κρισεως· εγω τε ο τουτους λεγων, και 
οι  τουτων  ακουοντες·  εαν  αργους  παντελως  και  ακαρπους  αυτους 
καταλειψωμεν· γενοιτο δε μαλλον παντας ημας, πασιν επαγαλλεσθαι 
τοις  του  Θεου  λογοις,  και  των  εν  αυτοις  θειων  και  σωτηριων 
θεληματων  ποιητας  αποφανθηναι·  ευχαις  και  πρεσβειαις  της 
πανενδοξου  και  παναγιας  Δεσποινης  ημων  Θεοτοκου  και 
Αειπαρθενου Μαριας, και παντων των αγιων. Αμην. 

στ΄.  -  Του  αυτου  προς  τον  αγιωτατον  και  μακαριωτατον 
αρχιεπισκοπον  Ιωαννην,  περι  του  ,  Οτι  ασωματος  εστιν  η 
ψυχη. 
Το τιμιον της υμετερας επ’ αρετη τελειοτητος δεξαμενος γραμμα, 

πασης μεγαλοφυους μετριοφροσυνης ωραισμενον, ηγασθην τε ομου 
και  εξεστην·  πως  τε  ο  αυτος  διανοουμενος  εν  αμφοτεροις,  σαυτω 
καθεστηκας  ομοιος·  μητε  τω  υψηλω  απροσιτος,  μητε  τω  ταπεινω 
καταφρονουμενος.  Εν  γαρ  αρετης  ειδος,  σοφως  σαυτω  εξ  αμφοιν 
κερασαμενος,  εκατερω  ποιεις  παραδοξως  ενθεωρεισθαι  το  ετερον· 
(425)  τω  ταπεινω  μεν,  το  υψηλον·  τω  υψηλω  δε  το  εμπαλιν,  την 



ταπεινωσιν.  Διο  δη,  δουλε  Θεου,  απαραιτητως  σου  δεχομαι  το 
επιταγμα,  φυσικωτερον αποδειξαι  κελευον,  Γραφικης  και  Πατρικης 
μαρτυριας χωρις,  ει  εστι  κτισμα ασωματον η  ψυχη.  Ταις  υμετεραις 
παλιν  θαρρων  της  διδασκαλιας  ψεκασιν,  εις  με  διαφορως  αγνοια 
φρυγομενον εδροσισας. 

Τινες  δε  ουτοι  υπαρχουσιν,  οι  κτισμα  ασωματον  μη  ειναι 
διαβεβαιουμενοι; και τισι τουτοις, ταις υμετεραις των λογων αληθειας 
ανυπαρκτοις αναπλασμοις αντιπιπτοντες; Πως δε, οι μη του δεοντος 
εισι  φιλονεικοτεροι,  τω ημετερω  ουκ  εδυσωπηθησαν επειχειρηματι, 
παντος εις ακρον ουτως αντιπτωτικου λογου πορρω τυγχανοντι; Και 
ινα μοι μαλλον καθ’ οδον ο περι τουτου λογος προιη, αυτο υμων ως 
της  αληθειας  συμμαχον  ακαταγωνιστον  σοφον  επιχειρημα,  των 
οικειων  απαρχην  ποιησομαι·  ως  εφοδικοις  τοις  υμετεροις 
εναβρυνομενος. 

α΄. Ει το σωμα τη οικεια φυσει ακινητον· σωμα δε και η ψυχη, ει και 
το  λεπτομερεστατον,  ως  φασι,  καθο  σωμα,  ου  κινηθησεται.  Και  ει 
ταυθ’ ουτως εχει, ποθεν ημιν η κινησις; Και τουτο επ’ απειρον, εως ου 
ελθωμεν  εις  ασωματον  κτισμα.  Ει  δε  απο  του  Θεου  φησουσι  κατα 
πρωτον  λογον  ημας  κινεισθαι·  επειδη  τας  πλειους  ημων  κινησεις 
ατοπους  επισταμαι  και  αισχρας,  αιτιον  παντως  εξ  αναγκης  και 
τουτων αποφανουνται το θειον. 

β΄.  Αλλο.  Και  παλιν,  ει  πασα  και  οπωσδηποτε  ουσα  σωματικη 
υπαρξις κατα τον αληθη λογον, τω ποσω τε και τω ποιω διειλημμενη, 
εν ογκω και ειδει, και επιφανεια και σχηματι, την περι εαυτης περατοι 
θεωριαν, ως αναγκαιοις διειλημενη περασιν. Ου γαρ τι τουτων εκτος 
εχοι φανταζεσθαι ο ταυτην διερευνωμενος· σωμα δε και η ψυχη, η εκ 
τουτων , η ταυτα, η τινα, η τουτων τι, η τουτοις, η τισιν, η τινι τουτων 
περιγραπτος παντως εστι· αλλα μη ουτε εκ τουτων, ουτε ταυτα, ουτε 
τινα, ουτε τι τουτων, ουτε τουτοις, ουτε τισιν, ουτε τινι τουτων εστι 
περιγραπτος· ουκ αρα σωμα η ψυχη.

γ΄. Αλλο. Ει τοινυν αυτοις ειναι μη αμφιβεβληται η ψυχη· ουσα δε 
ουδεν υπαρχειν ων καταλαμβανει  η εννοια,  εξ ων,  η α υπαρχει τα 
σωματα· ου χρωμα, ου σχημα, ουκ αντιτυπια, ου βαρος, ου πηλικοτης , 
ουχ η εις τρια διαστασις· και απλως ολως ουδεν ουσα των περι την 
σωματικην  φυσιν  καταλαμβανομενων·  η  μηδεν  ουσα  τουτων,  ως 
εδειξεν ο λογος, ασωματος εσται παντως, ειπερ εστιν. 



δ΄.  (428) Αλλο. Ετι,  ει  πασα συστολη και διαστολη και τομη των 
σωματων εστι· το δε πασης συστολης και διαστολης και της οιασουν 
τομης  ελευθερον,  παντως  ασωματον,  η  ψυχη  αρα  ασωματος,  ως 
τουτων παντων παντελως ανεπιδεκτος.

ε΄. Αλλο. Ει πασης της σωματικης ουσιας, εις τε το εμψυχον και το 
αψυχον διηρημενης· σωμα δε και η ψυχη, η εμψυχον, η αψυχον εσται 
παντως.  Αλλ’  ει  μεν  εμψυχον,  δια  ψυχουσης  παντως,  η  ουσιας,  η 
δυναμεως,  ητη  συμβεβηκοτος  ψυχωθησεται.  Ψυχην δε  ψυχουσαθαι 
λεγειν, ωσπερ και φως φωτιζεσθαι, η θερμαινεσθαι το πυρ, παντελως 
καταγελαστον. Και ει μεν ουσιαν ψυχουν την ψυχην ειπωμεν, η σωμα 
η ασωματον αυτην παλιν λεξομεν. Και ει  μεν σωμα, τας αυτας αει 
των  λογισμων  ατοπους  εξ  ατοπων  εφοδους,  ο  πρι  τουτου  δεξεται 
λογος, μεχρις ου ασωματον την ψυχην ειναι συνδιομολογηθη. Ει δε 
δυναμιν,  ητοι  ποιοτητα  ψυχουν  την  ψυχην  ειπωμεν,  της  ουσιας 
ζωοποιητικον τε και κινητικον, το ακουσιον εσται και ανυποστατον. 
Προς  το,  και  εναλλαξ  και  παρα  φυσιν  την  κατα  το  αρχειν  και 
αρχεσθαι  ειναι  διαφοραν·  ειπερ  σωματος  αρχειν  κατα  φυσιν 
δημιουργηθεισα η ψυχη, ως ασωματος ουσια, ως σωμα κα’ αυτους υπο 
του  μη  κατ’  ουσιαν  οντος·  της  κατα  το  ποιον  λεγω  δυναμεως, 
αρχθησεται·  η  κατ’  ουσιαν  ουσα τε  και  υφεστωσα,  και  την  κοινην 
παντων  προληψιν.  Ει  δε  αψυχον  ειπωμεν  σωμα,  αναισθητον  και 
αφαντασιαστον,  αλογον τε και  αδιανοητον εσται.  Αλλα μην ταυτα 
παντα περι την ψυχην, και εν τη ψυχη, και εστι και οραται· ουκ αρα 
σωμα η ψυχη. Σωμα μεν γαρ εχειν τουτο αυτην ετερουσιον, καλως 
ειδοτες λεγειν ου παραιτουμεθα· σωμα δε αυτην ειναι αποφαινεσθαι, 
ως θρασυτατον τε αμα και απαιδευτοτατον, παντελως αποφευγομεν· 
πολυ διαφερειν του εχειν το ειναι ουκ αγνοουντες.

Ει  δε  οτι  ασωματον λεγουσι  το  Θειον,  τον  μη οντα  φοβουμενοι 
φοβον, ασωματον ειπειν την ψυχην ου καταδεχονται, ινα μη εις ισον 
αυτην τω Θεω ενεγκωσι·  και τα λοιπα ημων περικοπτετωσαν, ιν’ η 
αυτοις  της  απονοιας  τελειον  το  αγωνισμα,  οσα  εκ  Θεου  ως 
μετεχοντες·  η  Θεος εξ ημων, ως ενεργων και  διδους,  η μεταδιδους, 
προσηγορευθημεν,  η παρ’ ημων προσηγορευθη Θεος. Τινα δη λεγω 
ταυτα;  Το  ειναι,  το  ζην,  το  φωτιζεσθαι,  το  αγαθυνεσθαι,  το 
λογιζεσθαι, το νοειν· τα μεν, δια την ουσιαν· τα δε , δια την κινησιν, 
ητοι  γνωμην  και  διαθεσιν.  Οντες  γαρ  λεγομεθα,  και  ζωντες,  και 
φωτες, και αγαθοι, και νοεροι, και λογικοι. Τον τε Θεον ομοιως, οντα 



και ζωντα, και φως, και αγαθον, και νουν και λογον ονομαζομεν· ειτε 
ως εξ αιτιου οντες ταυτα (429) και καλουμενοι· ειτε ως ενεργουμενοι, 
εκ των ημετερων ταυτα το θειον πρασαγορευοντες. Τις ουν ο λογος 
αυτοις,  ταυτα μεν παντα πρς ετεροις  πολλοις  ειναι  την ψυχην και 
ονομαζεσθαι· ασωματον δε, μηκετι, ο τι περ το Θειον; Ως δεον, η μη 
λεγεσθαι  ημας  ταυτα,  διοτι  το  Θειον,  η  τον  Θεον  ταυτα  μη 
ονομαζεσθαι,  ο  τι  περ  και  ημεις.  Αλλα  μην  και  εσμεν  ταυτα·  και 
ονομαζομεθα· ουχ ως ταυτον τω Θεω δια ταυτα οντες· αλλ’ ως προς 
αιτιον αιτιατον, η μετοχον προς μετεχομενον, η υπαρξιν προς αιτιαν. 
Ουδε  συγκριτικως  η  συνωνυμως,  ως  επι  των  ομοουσιων·  αλλ’ 
ομονυμως, και οιον ειπειν μεθεκτως· των πραγματων κατα το απειρον 
αλληλων τη φυσει διεστηκοτων· ει μη τω φιλον, ως αληθως, το Θειον 
ειπειν, και υπερ φυσιν και πραγμα. 

Που δε λοιπον κατ’ αυτους παλιν, ει δοθειη την ψυχην ειναι σωμα, 
ο του κατ’ εικονα ημιν διασωθησεται λογος, ει μη δια παντων εχειν 
φαμεν την ψυχην, την προς το αρχετυπον ομοιοτητα; Ωσπερ γαρ του 
νοερου νοεραν, και του αθανατου, αφθαρτου τε και αορατου, την εν 
τουτοις  γνωριζομενην  εικονα  ονομαζομεν·  ουτω  δη  και  του 
ασωματου,  ασωματον  λεγοντες,  ως  παντα  τε  ογκον,  και  πασαν 
ομοιως  διαφευγουσαν  διαστηματικην  καταμετρησιν·  αλλο  τι  παλιν 
αυτην παρ’ εκεινο, κατα την της φυσεως ιδιοτητα λεγομεν. Επει ουκ 
ετι  αν  ειη  εικων,  αλλ’  απαραλλακτος  ταυτοτης.  Εν  οις  δε  εν  τη 
ακτιστω και  ατρεπτω και  αναρχω φυσει  εκεινο  καθοραται,  εν  τοις 
αυτοις την κτιστην λογικην φυσιν· ου κατα το αυτο δε,  αλλ’  ως εν 
εσχατοις  απηχημασι  φωνης  λογου  δηλωσιν,  δεικνυσθαι,  εναργως 
νομιζομεν.  Και  ωσπερ  δια  των  εν  τοις  ουσι  κατα  την  του  παντος 
διακοσμησιν επιτελουμενων ο φιλοσοφωτατος νους, προς το καθαρον 
τε  και  αυλον  μετενεγκων  των  νοηματων  αυτου  τας  δυναμεις, 
διακρινει απο των κινουμενων το κινουν, και εν και μονον και απλουν 
αυτο  εξ  εαυτου  υπαρχον,  ωσαυτως  εχον  και  ποιητικον  αιτιον 
καταλαμβανων εν  τη οικεια της ταυτοτητος μονιμοτητι,  απροσιτον 
κατα την φυσιν τοις αλλοις επισταται· ατρεπτον μεν, οτι ακινητον· ου 
γαρ εστι προς ο κινηθησεται το, τα οντα και ποιουν και πληρουν, και 
υπερ  παντα  ον  τα  οντα·  περιεκτικον  δε,  ως  δημιουργον,  και  προ 
γενεσεως,  τω απειρω της  δυναμεως τα παντα γινωσκον.  Κατα τον 
αυτον της θεωριας τροπον, και δια της των μελων και μερων ποικιλης 
και εντεχνους κινησεως του μικρου κοσμου· λεγω δη του ανθρωπου· 



το κινητικον αιτιον λογιζομενος, αλλο τι οιδε κατα την ουσιαν παρα 
την οργανικην του σωματος υπαρξιν·  και ουχ ως σωμα εν σωματι· 
οπερ  δοκει  τοις  νεοις  σοφοις,  και  των αναποδεικτων δογματισταις· 
(432) αλλ’ απλουν και ενιαιον εν τοις εσκεδασμενοις θεωρει, και εν 
τοις  συνεσταλμενοις,  αοριστον·  τρεπομενον  μεν,  ως  κινουμενον· 
κινουμενον δε, ως εχον προς ο κινηθησεται· της δε κατα την κινησιν 
τροπης  αιτιον,  ου  την  φυσιν  γινωσκει,  αλλα  την  κρισιν,  οτ’  αν 
εσφαλμενη ουσα τυγχανη αυτη. 

Η  τροπη  ουν,  ου  περι  αυτην  της  ψυχης  υπαρχει,  ως  οιμαι,  την 
ουσιαν· επει και μετεβαλλεν απειρακις, και ουχ η αυτη διεμενε κατ’ 
ουσιαν·  αλλα  κατα  την  κινησιν  την  αφ’  ημιν,  τω  αυτοκρατορικω 
θεληματι  συμφερομενη.  Τοιγαρτοι  τροπης  δυναμιν  εχειν  τους 
αντιλεγοντας  φασκειν  και  αποφαινεσθαι  ,  και  αυτην  την  περι  το 
Θειον της ψυχης αεικινησιαν, ου μη δοκει αληθευοντων ειναι· αλλα 
πομπικως  το  κομψον,  και  ουκ  ευλαβως  το  ακριβες  του  λογου 
επιζητουντων.  Επει  τις  αν  λογου  μετοχος,  και  αρετης  φιλιας  ουκ 
αμοιρος αγνοει, οτι ουδεν υπαρχει ετερον η περι το καλον της ψυχης 
αεικινησια,  η  ενεργεια  φυσικη,  εφ’  η  και  δι’  ην  γεγενηται  αιτιαν 
τελουμενη; η δε τροπη, κινησις παρα φυσιν, την ταυτης αποτυχιαν της 
αιτιας  εισαγουσα.  Τροπη  γαρ,  κατ’  εμε  ειπειν,  ουδεν  καθεστηκεν 
ετερον, η ασθενεια, και εκπτωσις των κατα φυσιν ενεργειων. Μηκετι 
ουν  φαναι  αξιωσον  τοις  λογολεσχαις,  Θεον  και  κτισιν  συγκριναι 
τολμησητε.  Επειδη  το  Θειον  κυριως  ειπειν,  ουτε  σωμα,  ουτε 
ασωματον, ουτε ουσια, ουτε τι των νοουμενων η λεγομενων εστιν, ινα 
μη παντα καθεξης απαριθμωμαι· αλλα και νοουμενον αληπτον, και 
λεγομενον αρρητον διαμενει. 

Ταυτα μεν ουν ζητητικως, αλλ’ ου δογματικως παρ’ ημων ειρησθω· 
και  ει  μεν  αυταρκως  εχει  προς  την  υποθεσιν,  ως  δι’  επιτομου 
επιστολης  δυνατον,  και  ου  πολυ  της  υμεστερας  μεγαλονοιας 
απολελειπται·  Θεω  χαρις,  και  υμιν  τοις  προβιβαζουσιν.  Ει  δε 
βουλεσθε,  ειπερ  μη  πεισθειεν  οι  αντιλεγοντες,  αγωνιστικωτερον 
αυτοις συμπλακηναι, ετοιμοι εσμεν Θεου χαριτι, το περικειμενον ημιν 
των θειων ματρυρων τε και μαρτυριων καταφειναι αυτων νεφος· ινα 
πασης της επιπονου περι τουτου διασκεψεως τον ογκον αποθεμενοι, 
και τη ευπεριστατον των φιλονεικων λογομαχιαν, ανενοχλητως την 
αληθη περι τε Θεου και των αυτου κτισματων γνωσιν κατεχωμεν. Ει 
δε ενδεως, οπερ πασα παθειν αναγκη, και ουκ επιτετευγμενως, ως εξ 



αμαθους διανοιας και ασθενους οργανου προενηνεγμενα· συγγνωτε 
μοι, ηγαπημενοι, δι’  υπακοην και μονην, ως ο ερευνων τας καρδιας 
επισταται Θεος, και ταυτα ειπειν θαρρησαντι· και διορθωσασθε ηπιως 
τον  ουκ  εθελοντα  τι  (433)  των  συμφεροντων  αγνοειν,  και 
χειραγωγησατε συμπαθως τον ορθως βαινειν επιθυμουντα. 

Ζ΄. - Του αυτου προς Ιωαννην πρεσβυτερον, περι του και μετα 
θανατον εχειν την ψυχην την νοεραν ενεργειαν, και μηδεμιας 
εξιστασθαι φυσικης δυναμεως. 
Τη δευτερα του ενεστωτος Αυγουστου μηνος της παρουσης πρωτης 

επινεμησεως,  ο  κοινος  ημων  φιλος  τιμια  της  υμετερας  πατρικης 
αγιωσυνης γραμματα επιδεδωκε μοι·  οις εντυχων, παρεκληθην μεν 
εικοτως εφ’ υμιν τοις εμοις δεσποταις, και μετα Θεον παντων μοι των 
καλων αιτιοις, εν υγεια διαγουσι. Τοσουτον γαρ υμιν ηνωται δι’ ολου 
το Πνευμα του Θεου το αγιον, οτι και αποντας υμας νοος οφθαλμοις 
μονον αναθεωρων,  ρυθμιζομαι  κατα την υπουσαν μοι  δυναμιν  και 
βιον και λογον· ως Θεον κατα την μνημην δι’ υμων εμφανιζομενον, 
και ορων και αιδουμενος. Ηνιαθην δε ου μετριως επι τω περι ψυχης 
δογματι  τω  υπο  τινων,  ως  γεγραφατε,  αδεως  εκεισε  κηρυττομενω, 
οσην κανταυθα το τοιουτο κακον εχειν ισχυν και παρρησιαν εννοων. 
Το δε πλεον με κατηφειας εμπιπλων ενταυθα, και βαρος ωσπερ νεφος 
τη διανοια εμβαλλον, το νυν υπο παντων σχεδον, και μαλιστα των 
δηθεν  επιφανων  μοναχων  πρεσβευομενον  περι  αναστασεως 
καινοπρεπες δογμα· ωστε μηδε στοχαστικως ετι προοιμιαζεσθαι την 
του  Αντιχριστου  παρουσιαν  υπολαμβανειν·  παρειναι  δε  μαλλον 
πιστευειν  και  διαβεβαιουσαθαι  ,  και  τον  οποσουν  μετεχοντα  του 
λογιζεσθαι· αυτην μαρτυρουσαν τω τοιουτω κακω την των λεγομενων 
(ατοπιαν) εχοντα.

Φασι γαρ οι προς παντα την γλωσσαν αδεως οξυνοντες, και μηδεν 
των ασεβως γινομενων η λεγομενων ηγουμενοι φοβερον, φλεγματι 
παλιν και αιματι, χολη τε αυ ξανθη και μελαινη και ολκη αερος, και 
τροφη αισθητη προς το ζην συνεχεσθαι μελλειν τα σωματα κατα την 
αναστασιν, ουδενος το συνολον ξενου παρα την παρουσαν ζωην δια 
της  αναστασεως  αναφανησομενου,  πλην  το  μη  δυνασθαι  παλιν 
αποθανειν· ουκ οιδ’ οπως προς παντα τα εν τη αγια Γραφη περι τε 
ψυχης και αναστασεως νεκρων δια τε προφητων και αποστολων, και 
αυτου  του δια  σαρκος ομιλησαντος ημιν  Θεου Λογου,  και  μαλιστα 



Κορινθιοις ιδιοτροπως δια του θεσπεσιου Παυλου περι αναστασεως 
διηγορευμενα, την τε ακοην εκουσιως βυσαντες, και προς κατανοησιν 
το  της  ψυχης  ομμα  επιμυσαντες,  ουτω  τρανα  υπαρχοντα  και 
εξακουστα  και  μηδενος  του  ερμηνευοντος  προς  το  γνωσθηναι 
δεομενα·  και  την  φυσιν  αυτην  των  οντων  ουχ  ηττον  των  θειωδως 
εκπεφασμενων  παιδευουσαν  εχοντες·  η  και  τους  Βαρβαρους  προς 
γνωσιν  αληθειας  εναγειν  επισταται,  αριδηλον  εαυτην  (436) 
προβαλλομενη των ζητουμενων αποδειξιν, ουκ αιδουμενοι. 

Τις  γαρ ειπερ μη παντη της κατα τον λογον εστερηται  χαριτος, 
αγνοει, οτι πασα φυσις ουσιωδως οικειοις ιδιωμασι διειλημμενη· και 
ταυτη τον τε τροπον της οικειας υπαρξεως, και την διαφοραν καθ’ ην 
των  αλλων  αμιγως  διωρισται  δεικνυουσα  φυσεων·  επαν  των 
συνεκτικων  της  ουσιας  αυτης  απογενηται  ιδιωματων,  η  ουδ’  ολως 
εσται, η οπερ ουκ ην, γεγονεν· ειπερ ολως κατα την αναιρεσιν των 
ιδιωματων  ειναι  συμπεριφορικως  αυτην  ανασχοιτο  ειπειν.  Πεφυκε 
γαρ  παν  υποκειμενον  τοις  φυσικοις  ιδιωμασι  φθειρομενοις 
συμφθειρεσθαι. Τι γαρ, η που βους εσται, και ιππος , και λεων, και τα 
τοιαυτα, των συνεκτικων της εκαστου φυσεως ιδιωματων ουκ οντων; 
Η τις  ειναι ταυτα εκεινων χωρις  ειπειν θαρρησοι,  μανιας υπαρχων 
ελευθερος, ου συνορω. Ει ουν αληθες, το μηδεν δυνασθαι των οντων 
ειναι  η  γνωσθηναι  ανευ  των  φυσικως  και  κυριως  αυτο 
χαρακτηριζοντων,  οι  της  ψυχης  το  κατ’  ουσιαν  αυτη  εμπεφυκος 
αφαιρουμενοι· τουτεστι, το λογικον τε και νοερον, καθο αει τε εστι και 
ενεργει νοουσα και λογιζομενη, προδηλως και το ειναι αυτης, καν μη 
λεγουσι, συναφαιρουνται· και εστι κατ’ αυτους, φθαρτη και θνητη, το 
ειναι μετα τον του σωματος θανατον ουκ εχουσα· ου τι ατοπωτερον; 

Ει δε ζην αυτην υποτιθενται, καν λογω, ει και μη πραγματι, τον 
παρα παντων υφορωμενοι ελεγχον, παντως και κινειται. Πασα γαρ 
ζωη  των γενητων,  εν  κινησει  δεικνυται.  Ει  δε  κινειται,  και  ενεργει 
παντως·  πασα γαρ κινησις,  δι’  ενεργειας  εκφαινεται.  Ει  δε ενεργει, 
φυσικως  παντως  κινουμενη,  και  ου  θετικως,  η  κατα  συμβεβηκος, 
ενεργησει. Ου γαρ κυκλοφορικως, η μεταβατικως· η συνελοντα ειπειν, 
σωματικως· αλλα νοερως τε και λογικως. 

Ει  δε  νοερως  τε  και  λογικως  και  ζη  και  νινειται  και  ενεργει, 
λογιζεται  παντως  και  νοει  και  γινωσκει.  Ει  δε  μη  γινωσκει  και 
λογιζεται, ουδε ενεργει, ουδε κινειται, ουδε ζη. Ου γαρ οιον τε ειναι 



ζωην ανευ της εμφυτου κινησεως· ουδε κινησιν φυσικην, προσφυους 
ενεργειας ουκ ουσης, εμφαινεσθαι.

Αλλως τε δε, η ψυχη, η δι’ εαυτην εστι λογικη τε και νοερα, η δια το 
σωμα. Και ει μεν δι’ εαυτην, ητοι την εαυτης ουσιαν εστι λογικη τε και 
νοερα,  και  αυθυποστατος,  παντως  εστιν.  Ει  δε  αυθυποστατος  δι’ 
εαυτην φυσει και καθ’ εαυτην, και μετα σωματος ενεργησει, νοουσα 
κατα  φυσιν  και  λογιζομενη,  και  ουδεποτε  παυομενη  των  φυσικως 
αυτη προσουσων νοερων δυναμεων. Τα γαρ φυσει τω οπωσουν οντι 
προσοντα, εως εστι και υφεστηκεν, αναφαιρετα τυγχανει. Η ψυχη ουν 
αει  τε  ουσα,  αφ’  ου  γεγονεν,  και  υφισταμενη  δια  τον  ουτως  (437) 
αυτην δημιουργησαντα Θεον, αει και νοει και λογιζεται και γινωσκει, 
και καθ’ εαυτην, και μετα σωματος, δι’ εαυτην και την εαυτης φυσιν. 
Ουδεις  ουν  ευρεθησεται  λογος,  ο  την  ψυχην  των  προσοντων  αυτη 
φυσικως,  και  ου  δια  το  σωμα,  μετα την τουτου λυσιν  αλλοτριωσαι 
δυναμενος.  Ει  δε  δια  το  σωμα  λογικη  τε  και  νοερα  εστιν  η  ψυχη, 
πρωτον μεν, τιμιωτερον της δι’ αυτο γενομενης ψυχης εστι το σωμα. 
Επειτα δε,  και εξ αυτου εξει  το τε νοερον και λογικον,  ως δι’  αυτο 
γενομενη.  Ει  γαρ  σωματος  χωρις,  ουδαμως  νοειν  η  λογιζεσθαι 
δυναται  η  ψυχη,  εξ  αυτου  παντως  το  νοειν  αυτη  και  λογιζεσθαι 
προσεσται. Ει δε το νοειν και λογιζεσθαι εκ του σωματος κεκτηται η 
ψυχη, ως αυτου χωρις ταυτα εχειν μη δυναμενη κατα τους λεγοντας, 
ουδε  αυθυποστατος  εσται  παντως·  Πως  γαρ  η  ανευ  σωματος  καθ’ 
εαυτην το χαρακτηριζον ουκ εχουσα; Ει δε αυθυποστατος ουκ εστιν, 
ουδε  ουσια  εστι  δηλονοτι.  Ουσια  δε  αυθυποστατος  μη  ουσα, 
συμβεβηκος  εστι,  φυσικως  μονον  υφισταμενω  τω  σωματι 
ενυπαρχουσα·  μετα  δε  την  αυτου  λυσιν,  ουδεν  ουδαμως  ειναι 
δυναμενη·  και  ουδε  εσται  πλεον  τοις  τοσουτον  ανοηταινουσι,  την 
αθανασιαν της ψυχης αφηρημενοις, της Επικουρου και Αριστοτελους 
ματαιοπονιας,  οις,  ως  εικος,  οι  γενναδαι,  και  σεμνυνονται 
συντασσομενοι. Και πριν μεν τουτου, ταυτα. 

Του δε περι  αναστασεως παρ’  αυτων λεγομενου,  τις  αρετης και 
ευσεβειας επιμελουμενος ακουων, ουχι το απαθες εαυτω δια παθους, 
της κατ’ αυτων αγανακτησεως λεγω, πειριποιησεται; Ει γαρ, ως φασι, 
κατα την εικονα της παρουσης ζωης, απαραλλακτως τοις μαχομενοις 
χυμοις  πεποιωμενον  αναστησεται  το  σωμα,  και  τραφησεται  εν  τη 
φοβερα του Θεου παρουσια μετα την του κοσμου τουτου συντελειαν, 
ουκ οιμαι αλλο τι αυτους δια τουτων, ινα συνελων ειπω, τα πολλα 



περικοψας οσα ρηθηναι ενδεχεται, η αιδιον τον θανατον πρεσβευειν, 
και την φθοραν ατελευτητον. Ει γαρ φθορα των ουτω συνισταμενων 
υπαρχει  ο  θανατος  σωματων,  αει  δε  το  (440)  δι’  επιρροης  τροφων 
συνισταμενον φθειρεται σωμα, τη ροη διαπνεομενον, δια την των εν 
αυτω χυμων, εξ ων και συνεστηκε, φυσικην αντιπαθειαν· αει αρα, δι’ 
ων  μετα  την  αναστασιν  το  σωμα  συνιστασθαι  υποτιθενται, 
συντηρουμενον  εις  το  διηνεκες  τον  θανατον  καταγγελλουσι.  Δεον 
πιστευειν,  αυτο  μεν  ανιστασθαι  κατ’  ουσιαν  και  ειδος  το  σωμα, 
αφθαρτον  δε  και  αθανατον,  και  αποστολικως ειπειν,  αντι  ψυχικου 
πνευματικον· τω μηδεν φερειν της αλλοιωτης αυτου κατα την φθοραν 
συστατικης  ιδοτητος,  ως  οιδεν  ο  προς  το  απαθες,  και  τιμιον  αυτο 
μετακερασων ο Θεος· και μηδεν πλεον περιεργαζεσθαι.

Τουτοις χαιροντας και ηδομενους ορων τους πολλους. Εκωφωθην, 
και εταπεινωθην, και εσιγησα εξ αγαθων· λυσιτελεστεραν του λογου 
την σιωπην παντι συνετω ειναι κρινας· και κατ’ εμαυτον πενθων, και 
σκυθρωπαζων  πορευομαι·  λογιζομενος  ποσον  οι  τοιουτοι  λογοι 
αμελουμενοι,  πανταχου  σπινθηρων  δικην  διαττοντες,  ψυχων 
εργασονται  θανατον·  και  ουδεις  εστιν  ο  επαμυναι  τω  λογω 
δυναμενος,  βουλομενος  κινδυνευοντι,  δια  την  επικρατουσαν  του 
καιρου πονηριαν. Διο και μαλλον στενω, τον αφ’ υμων χωρισμον, την 
εγγυθεν φρουρουσαν με και εξαιρουμενην των βλαβερων πανσθενη 
της υμων πατρικης αγιωσυνης επισκοπην ουκ εχων, συχνοτερον τω 
λογω τα πολλα μου ερειδουσαν ολισθηματα.

Η΄. - Του αυτου προς τον αυτον.
Ο  κατα  σαρκα  ποθος  χρονω  μαιραινεσθαι  πεφυκε,  συναπιων 

χωριζομενοις  τοπικως,  τοις  κατ’  αυτον  προς  αλληλους  εχουσι  την 
συναφειαν. Περι γαρ την αισθησιν εχειν την συστασιν, την μηδαμως 
των μη παροντων αντιλαμβανεσθαι δυναμενην.  Ο δε κατα πνευμα 
ποθος,  αει  συμπαροντας  αλληλοις  εχει  νοερως,  τους  κατ’  αυτον 
συνημμενους, καν σωματικως αλληλων χωρισθωσι· την κατα χρονον 
η  τοπον  περιγραφην  ου  δεχομενος.  Περι  γαρ  τον  νουν  εχει  την 
υπαρξιν, το μηδαμως τοις σωμασιν αλληλων διαιρουμενοις τοπικως, 
συνδιαιρουμενον η συπερικλειομενον.  Τουτον τον ποθον υπ’ αρχης 
προς τους (441) αγιωτατους υμας εχειν αξιωθεις, αει παροντας οραν 
δοκω, και διαλεγομενων αισθανεσθαι· και ουκ εστι καιρος η τοπος, ο 
αφισταν  με  δυναμενος  της  υμετερας  μνημης·  δια  παντος  υμας 



παροντας  πνευματικως  υποδεικνυουσης,  και  παντας  τους  εν  εμοι 
δυσωδεις  λογισμους  απελαυνοντας,  της  εν  υμιν  θειας  χαριτος  την 
πολλην ευωδιαν ου φεροντας· και πειθομαι γε, μη ψιλως την μνημην 
φανταζεσθαι  τους  αγιωτατους  υμας,  αλλα  παροντων  αληθως 
επαισθανεσθαι·  το  γινομενον  πληροφοριαν  ακριβη  της  υμων 
παρουσιας ποιουμενος. Η γαρ εν υμιν κατα χαριν Θεου δραστηριος 
δυναμις,  αμα  τη  μνημη  τους  διοχλουντας  απελαυνουσα  δαιμονας, 
σαφεστατην της υμων παρουσιας παρεχεται δηλωσιν. Και θαυμαστον 
ουδεν,  ει  τους  αποντας  σωματικως,  παρειναι  ποιει  νοερως,  ο  των 
σημειων και των τερατων Θεος· ως οιδεν αυτος, και οι εξ αυτου τα 
τοιαυτα θεπρεπως ενεργουμενοι· και πλεον η οσον τοπικως αλληλοις 
τα  σωματα παρεστι.  Και  ει  μονον μνημονευομενοι,  τιμιοι  Πατερες, 
τοσουτον  μου  τοις  ατιμοις  επιτιμιον  παρεχετε  λογισμοις,  αορατως 
φοιτωντες τω πνευματι, ποσω μαλλον κατ’ οφθαλμους παροντες, και 
την εμην ακοην δια ζωσης φωνης τοις θειοις καθαγιαζοντες λογοις, 
και την αρετην τοις εαυτων τροποις λαμπρως εκδιδασκοντες;

Δια  τουτο  πενθων  και  σκυθρωπαζων  πορευομαι,  ποθων  τε  και 
ζητων σε τον καλον ποιμενα και διδασκαλον, τον εις τοπον με χλοης 
το  πλανωμενον  προβατον  κατασκηνουν  επισταμενον·  την 
απωθομενην λεγω τον καυσωνα των παθων δια  πραξεως εξιν  της 
αρετης·  και  επι  υδατος  αναπαυσεως  εκτρεφειν  δυναμενον·  την 
αρδουσαν  φημι  τον  νουν  δια  θεωριας  χαριν  της  γνωσεως,  τον 
επιστρεφοντα μου την ψυχην απο κακιας εις αρετην θειοις και λογοις 
και παραδειγμασι, και επι τριβους οδηγουντα δικαιοσυνης· τους κατ’ 
ευσεβειαν  σωτηριωδεις  υποδεικνυοντα  τροπους·  και  ραβδω  και 
βακτηρια  σοφως  παρακαλουντα,  τουτεστι,  τη  μνημη  των  αιωνιων 
κολασεων, καθαπερ ραβδω τινι τον εισαγομενον κακιας απαγοντα, 
και τη προτροπη των μελλοντων αγαθων, βακτηριας δικην εις αρετην 
τον  προκοπτοντα  δι’  ελπιδος  στηριζοντα·  οπερ  και  ο  Κυριος  και 
Σωτηρ,  ως  οιμαι,  συμβολικως  υπηνιττετο,  τοις  τραυμασι  τους  τοις 
λησταις  περιπεσοντος  επιχεων  οινον  και  ελαιον.  Φοβω  γαρ  της 
γεεννης  του  αιωνιου  πυρος,  ο  της  βασιλειας  των  ουρανων  ποθος 
επικιρνωμενος,  αλωβητον  την  ψυχην  συντηρει,  προς  την  αγαπην 
επισφιγγων  του  Κτισαντος·  πασης  εμπαθους  διανοιας  δια  της 
στυψεως αποσμηχθεισαν.

Αλλα πληρωσον λοιπον, τιμιε Πατερ, και αυτον Πνευματος θειου 
της  διδασκαλιας  τον  δονακα,  (444)  και  καλει  ποιμενικως  τε  και 



φιλανθρωπως  τον  επι  τα  ορη  της  αγνοιας,  και  τους  βουνους  της 
κακιας, αποιμαντως πλανωμενον· και υπο την σην ποιησον δεξιαν, 
και  καταδησον  συμπαθως  τον  πολλοις  διασπαραχθεντα  δηγμασιν 
πονηροις των λυκων της Αραβιας· τουτεστι των Δυσμων· Δυσμας γαρ, 
ως φασι, δηλοι κατα την Ελλαδα φωνην ερμηνευομενον της Αραβιας 
το  ονομα.  Νοω  δε,  και  τυχον  ουκ  εσφαλμενως,  κατα  τους  της 
αναγωγης λογους, δια της Αραβιας, την σαρκα ταυτην, την των θειων 
εν τοις κατ’ εμε τυραννικην νομων του πνευματος· την πολλους, ως 
αληθως, αναιδεις τε και ανημερους λυκους εκτρεφουσαν· την οντως 
δυσιν  και  γενομενην  δια  την  αμαρτιαν,  αληθως  λεγομενην·  ης 
επιβεβηκεν,  ως  αγαθος  και  φιλανθρωπος,  ο  ποιμην  ο  καλος,  ο 
ποιμαινων τον Ισραηλ Θεος, και Θεου Λογος· ο καθημενος επι των 
Χερουβιμ,  προσεσχηκως  δηλονοτι,  και  τον  κινδυνον  ημων 
θεασαμενος·  και  δια  τουτο  εμφανισας  εαυτον,  και  την  οικειαν 
εξεγειρας δυναστειαν, και ελθων εν σαρκι σωσαι τους απολομενους, 
και  τους  εντρεφομενους  αυτη  πονηρους  αποκτειναι  θηρας·  και 
ποιησαι  αυτην  χωραν  ειρηνης,  και  λογικων  προβατων  νομην,  δια 
πραξεως  προς  Θεον  αναγομενων·  ης  εγω  τεως  ουπω  τον  νομον 
παρηλθον αβλαβως δια θεωριας πνευματικης, καθαπερ ο Ισραηλ το 
ορος Σιειρ· ουδε τας αυτης απαθως διηλθον επιθυμιας, δια πραξεως 
γνωστικης,  ωσπερ  τους  αδελφους  αυτων  τους  υιους  Ησαυ,  τους 
κατοικουντας  εν  Αραβα  δια  Μωσεως,  οι  εξ  Ιακωβ  το  γενος 
καταγοντες αλλ’ ετι κατοικω την Αραβα κατα τους υιους Ησαυ, τας 
δυσμας λεγω δε την σαρκα· μετα την παρουσαν ζωην, δια τας σαρκος 
ηδονας, ετεραν μη εκδεχομενος.  Ην ουδε παροικησαι πας αληθινος 
Ισραηλ και ορων Θεον καταδεχεται,  της σαρκος εκδημησαι δια των 
αρετων επειγομενος, και ενδημησαι προς τον Κυριον δια της γνωσεως 
εφιεμενος· τον οντως γην επαγγελιας αρρητων αγαθων μυστικως και 
οντα και ωνομασμενον, την ρεουσαιν γαλα και μελι. Θρεπτικος γαρ 
των  κατ’  αυτον  νηπιαζοντων,  και  ευφραντικος  υπαρχει  των  κατ’ 
αυτον  ανδριζομενων  ο  Κυριος,  ως  αρεταις  εκτρεφων  δια  πραξεως, 
καθαπερ  γαλακτι,  τους  φοβουμενους  αυτον,  και  γνωσεσι 
καταγλυκαινων μυστικαις, καθαπερ μελιτι δια θεωριας πνευματικης, 
τους αγαπωντας αυτον. 

Τοιγαρουν, μη διαλιπης ποιμαινων με συμπαθως αληθειας λογοις 
τον θηριαλωτον, τιμιε Πατερ, (445) και των εν σαρκι παθων μετα των 
ανακινουντων  αυτα  πνευματων  της  πονηριας,  μη  παυση 



λυτρουμενος,  των  κακων  κατεσθιοντων  και  δαπανωντων  μου  τον 
εντος  ανθρωπον·  και  καλεσον  προς  εαυτον,  και  υπο  τας  σας 
κατασκηνωσον πτερυγας. ειπερ αληθως απεστι, πας φοβος Βαρβαρων 
αισθητων,  δι’  ους  τοσαυτα  διαστηματα  θαλασσης,  ως  φιλοζωος, 
ηλθον· περι ου μαλιστα παρακαλω τους αγιωτατους υμας, μετα την 
ευκταιαν  σημειωσιν  της  κατα  Θεον  παμφαους  υμων  ρωσεως, 
ακριβεστερον δηλωσαι· και πασαν την κρατουσαν επι του παροντος 
αυτοθι καταστασιν, ως εστι, παραδειξαι μοι δια γραμματων. Ασθενης 
γαρ  ων  τον  λογισμον  και  πανυ  σαθρος,  και  μολις  καν  εν  ειρηνη 
νηφειν  μικρομερως  δυναμενος,  και  περι  πολλα  σκεδαννυμενον  εκ 
δειλιας  συναγειν  τον  νουν,  θελω  συν  ασφαλεια  ποιησασθαι  τον 
πλουν·  ως ατελης την διανοιαν,  και  τοις  λογοις  της σοφως το παν 
διεξαγουσης  προνοιας  εμβατευειν  ουχ  οιος  τε  ων·  μη  πως  εν  τοις 
συμβαινουσιν  εξ  αγνοιας  οκλασας  τον  λογισμον,  και  τοις  της 
υπομονης  εξ  ασθενειας  ενδους  αγωσι,  τους  εξ  αυτων  ζημιωθω 
στεφανους, ως λειποτακτης εν τη πειρα των δεοντων γενομενος. Δια 
του  γραμματος  ως  παρων  ασπαζομαι  τους  αγιωτατους  υμας,  και 
παντας τους συν υμιν· αιτων δια των αγιων και ευπροσδεκτων υμων 
ευχων, Χριστω τω Θεω και Σωτηρι των ολων παρατεθηναι.

Θ΄. - Του αυτου προς Θαλλασιον πρεσβυτερον και ηγουμενον. 
Τρια, καλως φασιν, υπαρχουσι, τα τον ανθρωπον αγοντα· μαλλον 

δε  προ  α  βουλησει  τε  και  γνωμη  κατα  προαιρεσιν  κινειται  ο 
ανθρωπος· Θεος, και φυσις, και κοσμος. Και τουτων εκαστον ελκον, 
των αλλων δυο εξιστησι, προς εαυτο αλλοιουν τον αγομενον· κακεινο 
ποιουν  αυτον  θεσει,  οπερ  αυτο  υπαρχον  φυσει  γνωριζεται,  πλην 
μεντοι  της  φυσεως.  Εκεινη  γαρ,  τουθ’  οπερ  εστι  διαφυλαττει  τον 
ανθρωπον, θεον ποιειν θεσει πεφυκε, θεωσιν ως αγαθος υπερ φυσιν 
τω αγομενω δωρουμενος·  και  των δυο καθαρως αποτεμνει,  κοσμου 
λεγω και φυσεως.  Ει δε φυσις εστιν η αγουσα τον ανθρωπον, καθ’ 
εαυτον  οντα,  φυσει  τον  ανθρωπον  διαδεικνυσι·  μεσον  Θεου  και 
κοσμου τυγχανουσα· ως ουδετερου τουτων κατα γνωμην μετεχοντα. 
Ει δε κοσμος εστιν ο φερων, κτηνος εργαζεται, ητοι σαρκα μονην τον 
αγομενον ανθρωπον· εμπαθειαν αυτω δ’ απατης δημιουργων· καθ’ ην 
Θεου τε και φυσεως μακραν αυτον αποθεμενος, τα παρα φυσιν παντα 
ποιειν αυτον εκδιδασκει. 



Αι  ουν  ακροτητες,  Θεον  δε  φημι  και  κοσμον,  αλληλων  και  της 
μεσοτητος, λεγω δε την φυσιν, απαγειν τον ανθρωπον ειωθασιν. Η δε 
μεσοτης,  τουτων  (448)  ουσα  μεθοριος,  ει  αυτην  μονην  σκοπουντα 
λαβοι τον ανθρωπον, επισης των ακρων κινηθη διιστησιν· ουτε προς 
τον  Θεον  αυτον  αναδραμειν  συγχωρουσα,  και  προς  τον  κοσμον 
αφιεναι καταπεσειν αιδουμενη. Αμα τοινυν προς τινα τουτων κοινηθη 
κατα γνωμην ενδιαθετως ο ανθρωπος, αμα προς αυτον εκεινον και 
την ενεργειαν ημειψε,  και  την προσηγοριαν μεταβαλε,  σαρκικος,  η 
ψυχικος, η πνευματικος προσαγορευομενος. Εργον δε και γνωρισμα 
του μεν σαρκικου, το κακως μονον ειδεναι ποιειν. Του δε ψυχικου, το 
μητε  ποιειν  βουλεσθαι  ποτε,  μητε  πασχειν  κακως.  Του  δε 
πνευματικου, το ποιειν μονον καλως βουλεσθαι, και υπερ αρετης ει 
συμβαινει  πασχειν  καλως,  προθυμως  καταδεχεσθαι.  Ει  τοινυν 
Πνευματι Θεου αγεσθαι ποθεις, ευλογημενε, ωσπερ ουν και ποθεις, 
κοσμον  και  φυσιν  σαυτου  περιελε·  μαλλον  δε  τουτων  σαυτον 
περιτεμε,  και  αδικεισθαι  μη  παραιτηση·  εμπαιγμους  τε  και  υβρεις 
φερειν  μη  απαναινου·  και  ινα  συνελων  ειπω,  πασχων  κακως,  του 
ποιειν καλως τοις δρωσι κακως, και παντα προσαφιεναι τα δρωμενα, 
θεου χαριν και  αρετης,  μη παυση ποτε,  κατα τον ειποντα·  Εαν τις 
θελη  σοι  κριθηναι,  και  τον  χιτωνα  σου  λαβειν,  αφες  αυτω  και  το 
ιματιον.  Και  παλιν  κατα  τον  μακαριον  Αποστολον  λεγοντα· 
Λοιδορουμενοι,  ευλογουμεν·  διωκομενοι,  ανεχομεθα· 
βλασφημουμενοι, παρακαλουμεν.

Λοιπον  ει  πεισθηναι  μοι  βουλοιο,  δουλε  του  θεου  ευλογημενε, 
μεγαλην καταθου χαριν τοις θλιψασι· και προσζημιωθηναι αυτοις ει 
δεον  εστι  παντα,  μη  ανανευσης·  και  μαλλον  ευλογησον 
λοιδορουμενος·  και  ανασχου  διωκομενος,  και  παρακελεσον 
βλασφημουμενος, ινα μη ης σαρκικος, ως αδικειν μονον και ειδως και 
βουλομενος· η ψυχικος, ως αδικεισθαι μη ανεχομενος· αλλα μαλλον 
πνευματικος, το ευ ποειν μονον εκουσιως και ειδως και ασκουμενος· 
και  πασχειν  κακως παρα των βουλομενων προθυμως υπερ αρετης 
επισταμενος· αφορων προς τον της σωτηριας ημων αρχηγον Ιησουν· 
ος  αντι  παντων  των  αγαθων,  οσα  ουδεπω  τις  γνωσει  περιλαβειν 
δεδυνηται, παντα τα δεινα, οσα ουδεις υπο των αμαρτωλων, και υπερ 
των αμαρτωλων μακροθυμως υπεμεινε.  Σκοπος γαρ τω δοτηρι των 
εντολων,  κοσμου και  φυσεως  ελευθερωσαι  τον  ανθρωπον.  Και  δια 
τουτο  κατακριτος,  ο  μη  πειθομενος·  και  ματην  οι  κατα  κοσμον 



πατερες τα εκγονα προφασιζονται, και τας συνοδιας των τον μονηρη 
βιον ασκουμενων οι προισταμενοι, προς το δειν ευλογως αυτοις αργας 
ειναι τας εντολας. Οπερ ως αληθες ει δεξοιμεθα, ουδενι το παραπαν ο 
Κυριος  γεγραφως νομον σωτηριας δειχθησεται.  Ψυχικον δε,  καθως 
οιμαι, τον φυσικον ο της Γραφης λογος εκαλεσεν ανθρωπον· επειδη 
περι  μονα,  καθως  φασιν  οι  τα  τοιαυτα  δεινοι,  τα  ψυχουμενα,  και 
απλως τα υπο γενεσιν και φθοραν, η της φυσεως θεωρεισθαι πεφυκε 
ιδιοτης. Ταυτα δε γεγραφα υμιν, δεσποτα, επειδη πολυ (449) δια του 
υμετερου  παραναγνωστικου  δυσχεραινοντας  υμας  ευρον  προς  τα 
συμβαντα.  Αλλ’  ευχου  δυνατως,  ως  δυνατος  προς  τον  δυνατον 
αφιεναι αμαρτιας,  υπερ Μαξιμου του σου και δουλου και μαθητου, 
τιμιε Πατερ. 

Ι΄- Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον. 
Επειδη  την  αιτιαν  δι’  ην  υπ’  ανθρωπων  βασιλευεσθαι 

ψηφισαμενος  ο  Θεος  εδικαιωσε,  μιας  και  της  αυτης  παντων 
υπαρχουσης της φυσεως, και παντας τω κατ’ αυτην απλω λογω τους 
μετεχοντας  αυτης  ομοτιμως  αποφαινουσης,  γραφηναι  υμιν 
εκελευσατε, ερω κατα την εμην δυναμιν, μηδεν αποκρυπτομενος, ων 
παρα σοφων και μακαριων ανδρων παρελαβον· τα πολλα περικοπτων 
οσα ρηθηναι περι τουτου δια το συντομον ενδεχεται. Λογος αληθης, 
ως  φασι,  μυστικως  υπαγορευει,  τον  δεσποζειν  κατα  χαριν  του 
πεποιηκοτος  αυτον  Θεου,  παντος  του  ορωμενου  κοσμου  λαχοντα 
ανθρωπον, δια του κατα παραχρησιν τροπου, των εμφυτων δυναμεων 
της  εν  αυτω  νοερας  ουσιας,  προς  τα  παρα  φυσιν  τρεψαντα  τας 
κινησεις,  εαυτω τε και  τω παντι  τουτω κοσμω,  την κρατουσαν νυν 
αυτων αλλοιωσιν και φθοραν, κατα κρισιν εισενεγκασθαι του Θεου 
δικαιαν·  ινα  μη  προς  τα  παρα  φυσιν  αθανατος  επ’  απειρον  η  της 
ψυχης  δυναμις  αυτω  κινουμενω  φυλαττοιτο·  οπερ  εστιν  ου  μονον 
κακιας  το  εσχατον,  και  της  αυτου  του  ανθρωπου  αληθου  οντοτης 
αριδηλος εκπτωσις, αλλα και σαφης της θειας αγαθοτητος αρνησις. 

Δια τουτο ο πολυμοχθος ουτος, και πολυστενακτος των ανθρωπων 
βιος, δια της πολλης αλογιας και αταξιας της αυτον τιθηνουσης υλης, 
αλλο τε αλλως φερων τε και φερομενος· και ακριβεστερον ειπειν, εν 
τω  φερεσθαι  φερων  παντας  ανθρωπους,  των  εν  αυτω  δεινων 
μετοχους παντας καθιστησι· και ουδενα παντελως αφιησι της αυτου 
ταραχης  ελευθερον.  Και  τουτο  κατα  τον  πρεποντα  της  του  Θεου 



σοφιας  διετυπωθη  λογον,  ινα  τον  παροντα  βιον  παραλογως  κατα 
διαθεσον υφ’ ημων αγαπωμενον, καν οψε ποτε τω πασχειν υπ’ αυτου 
κακως κατα περιστασιν,  οσον βλαπτειν οιδεν η προς αυτον φιλιαν 
μεταμαθοντες, γνωμεν οτι πολυ της προς αυτον ενωσεως ο χωρισμος 
εστιν  ημιν  χρησιμωτερος·  και  το  προς  αυτον  μισος,  κατα  λογον 
ενδικως  κυρωσωμεν·  και  φυγοντες  την  των  ορωμενων  φυρσιν  και 
ταραχην, προς την των νοουμενων ευσταθη ταυτοτητα σωφρονως τον 
ποθον μεταθωμαθα. 

(452)  Αλλ’  επειδη και  μαστιζομενοι,  και  μυρια πασχοντες δεινα, 
της  προς  αυτον  φιλιας  τον  δεσμον  λυειν  ουκ  ανεχομεθα,  κατα 
προνοιαν ως σοφος και αγαθος, τον της βασιλειας τοις ανθρωποις ο 
Θεος διετυπωσε νομον· την προγνωσθεισαν δια την ανεσιν εσεσθαι 
κατα τον βιον πολλην της κακιας λυσσαν αναστελλων πορρωθεν· ινα 
μη γενωνται κατα τους ιχθυας της θαλασσης, αλληλων οι ανθρωποι 
παραναλωματα·  μηδενος  επιστατουντος,  και  την  αδικον  του 
δυνατωτερου κατα του υποβεβηκοτος ορμην κωλυοντος.  Δια τουτο, 
κατα το εικος, ως οιμαι, βασιλεια των ανθρωπων τω γενει αναγκαιως 
επεισηχθη·  σοφιαν  παρα  Θεου  λαβουσα,  και  δυναστειαν·  και  η 
ομοτιμος φυσις εις το αρχειν και αρχεσθαι μερισθηναι συνεχωρηθη. 
Οπως  τη  μεν,  τασση  τους  νομιμως  τοις  θεσμοις  της  φυσεως 
πειθομενοις· τη δε, κολαζη δικαιως τους εικειν τουτοις δι’ αυθαδειαν 
γνωμης  μη  βουλομενους·  και  την  δικαιοσυνην  εντευθεν  πασι 
χαριζηται, ποθω και φοβω βραβευομενην· δι’ ης το ανωμαλον της του 
καθ’  εκαστον  γνωμης  απογενομενον,  το  εν  πασι  της  φυσεως  ισον 
γαληνον τε και ημερον λαμπρως διαδεικνυται. Οπερ ουκ αν εγεγονει 
ποτε,  μη  του  φοβου  κολαζοντος  την  αφρονα  των  πολλων  προς 
ατοπιαν  ορμην,  και  βια  προς  των  σωφρονων  δι’  απειλης  αγοντες 
γαληνοτητα. Ο γαρ πεφυκε λογος τους σωφρονας πειθειν εκουσιως 
ασπαζεσθαι, τουτο στεργειν ο φοβος τους αφρονας ειωθεν ακουσιως 
βιαζεσθαι. 

Δια ταυτην εγω την αιτιαν τω βιω των ανθρωπων παρεισελθειν 
την βασιλειαν συγχωρηθηναι μεμαθηκα, και αποδεχομαι τον λογον 
ως  αληθη,  και  της  αιτιας  διδασκαλον.  Ει  δε  τις  και  ετερος  ταυτης 
λογος καθεστηκεν ειτιος κατα την θειαν Γραφην, τουτον ειναι μονοις 
ηγουμαι  ληπτον  τοις  καθαροις  την  διανοιαν.  Πλην  δι’  ομως,  ουδ’ 
ουτος του σκοπου της θειας ολοσχερως απαδει Γραφης. Κακεινη γαρ 
παραιτησαμενοις ανθρωποις την του Θεου βασιλειαν, συγχωρουντα 



τον Θεον αφηγειται, καν υφ’ εαυτων βασιλευεσθαι· ινα μη το ατακτον 
της  αναρχιας  πολυαρχιαν  εργασηται  και  στασιν  φθοροποιον 
εντευθεν τω παντι γενει  των ανθρωπων ενεργασηται,  μηδενος την 
αυτων επιμελειαν κατα θειαν ψηφον πεπιστευομενου· και λογω μεν 
τασσοντος  τους  δια  λογου  παιδαγωγουμενους  προς  ημεροτητα· 
δυναστειας δε φοβω κολαζοντος, τους την πονηριαν τεκταινοντας· και 
το εμφυτον της γνωσεως αγαθον γνωμικως τοις παρα φυσιν τροποις 
εφ’ εαυτων διαφθειροντας.

Οστις  ουν  βασιλεων,  τουτον  ουτω  φυλαξαι  τον  νομον  της 
βασιλειας εσπουδασε, Θεου δευτερος επι γης αληθως αναπεφανται, 
ως  θειας  βουλης  πιστοτατος  γενομενος  υπουργος,  και  το 
βασιλευεσθαι υπο Θεου, βασιλευειν ανθρωπων δικαιως λαχων. Οστις 
δε  τουτον  παρωσαμενος  τον  θεσμον,  εαυτω  βασιλευειν  παντως 
διεγνω, και ου Θεω, ταναντια τουτοις εικοτως εργασηται· τυραννικως 
μεν  εαυτου  (453)  τους  αγαθους  εκτινασσων,  και  πασης  πορρω 
τιθεμενος  βουλης  και  δυναστειας·  νεωτερικως  δε  τους  πονηρους 
επισπωμενος,  και  πασης  αυτους  κυριους  της  αυτου  καθιστων 
εξουσιας·  οπερ  εστι  των  κρατουντων τε  και  κρατουμενων εσχατον 
απωλειας  βαραθρον.  Ημιν  δε  δοιη  Θεος  εκουσιως  υπ’  αυτου 
βασιλευεσθαι,  δια της εκπληρωσεως των ζωοποιων αυτου εντολων· 
και τους κατ’ αυτον επι γης βασιλευοντας, αξιως τιμαν, ως φυλακας 
των αυτου θειων διαταγματων. 

ΙΑ΄. - Του αυτου προς ηγουμενην, περι ασκητριας εξελθουσης 
της μονης, και μετανοησασης.
Οι  της  αληθειας  κηρυκες,  και  της  θειας  χαριτος  γενομενοι 

λειτουργοι,  οσοι  εξ  αρχης  μεχρις  ημων κατα  τους  εαυτων  καιρους 
εκαστος το σωτηριον ημιν του Θεου διεσαφησαν θελημα, φασι, μηδε 
ουτω Θεω ειναι φιλον τε και ερασμιον, ως η εκ μετανοιας αληθους επ’ 
αυτον  των  ανθρωπων  επιστροφη.  Οπερ  μαλιστα  των  αλλων 
θειοτερον  υπαρχον  δειξαι  βουλομενος  ο  θεαρχικος  του  Θεου  και 
Πατρος  Λογος·  μαλλον  δε  και  πρωτον  και  μονον  της  απειρου 
αγαθοτητος γνωρισμα, κατα τινα αρρητον συγκαταβασεως τροπον, 
δια σαρκος ημιν ομιλησαι ηξιωσεν, εκεινα και δρασας και παθων και 
ειπων, δι’ ων εδει ημας, εχθρους οντας και πολεμιους καταλλαγηναι 
τω Θεω και Πατρι, και της μακαριας ζωης ξενωθεντας, προς αυτην 
παλιν επαναχθηναι.  Ου μονον γαρ τοις  θαυμασι  τας νοσους ημων 



ιασατο,  και  δια  παθηματων  τας  ασθενειας  αναλαβων,  και  δια 
θανατου αποδους ως υπευθυνος ο αναμαρτητος το ημετερον οφλημα 
των πολλων και φοβερων ημας ηλευθερωσεν εγκληματων· αλλα και 
πολυτροπως διδασκων, ισους εαυτω γενεσθαι κατα την φιλανθρωπον 
εξιν, και την εις αλληλους τελειαν αγαπην, βουλομενους βεβουληται. 
Δια τοι τουτο, Ουκ ηλθον καλεσαι δικαιους, εβοα, αλλα αμαρτωλους 
εις  μετανοιαν.  Και,  Ου χρειαν εχουσιν οι  ισχυοντες ιατρου,  αλλ’  οι 
κακως εχοντες.  Και,  Ζητησαι,  και σωσαι το απολωλος,  εληλυθεναι. 
Και, Προς τα προβατα, τα απολωλοτα οικου Ισραηλ απεσταλθαι. Και 
την  βασιλικην  ανασωσασθαι  εικονα,  υπο  την  δυσωδεστατην  των 
παθων  κοπρον  γεγενημενην  παραγεγονεναι,  δια  της  δραχμης 
παραβολικως παρηνιξατο. Και, Αμην λεγω υμιν οτι χαρα γινεται εν 
ουρανω και επι γης,  επι ενι  αμαρτωλω μετανοουντι.  Δια τουτο τον 
λησταις  περιπεσοντα,  και  γυμνωθεντα  πασης  περιβολης,  και  ταις 
πληγαις  ημιθανη  γεγενημενον,  οινω  και  ελαιω  και  καταδεσμοις 
ανερρωσε·  και  επι  το  ιδιον  κτηνος  αναβιβασας,  τω  πανδοχει 
παρατιθεται· και τα προς επιμελειαν αρκουντα δους, επηγγειλατο και 
τα  προσδαπανωμενα  δωσειν  επανερχομενος.  Δια  τουτο  προς  την 
επιστροφην  του  ασωτου  υιου  τον  παναγαθον  πατερα  επικλιθηναι 
φησι,  και  ασπασαμενον  (456)  τον  αυτον  δια  τηςμετανοιας 
ανδραμοντα,  τω  καλλει  της  πατρικης  παλιν  κατακοσμησαι  δοξης, 
ουδοτιουν περι  των προτερων μεμψαμενον.  Δια τουτο το της θειας 
εκατονταδος  αποφοιτησαν προβατον,  επι  τα  ορη και  τους  βουνους 
πλανωμενον ευρων, ουκ ελαυνων, ουδε μοχθω κατατριβων προς την 
μανδραν  επανηγαγε  των  προβατων·  αλλα  των  ωμων  επιθεις  των 
ιδιων, προς τα συννομα συμπαθως διεσωσατο. Δια τουτο, Δευτε προς 
με,  παντες  οι  κοπιωντες  και  πεφορτισμενοι  τη  καρδια,  καγω 
αναπαυσω υμας, ανεκραγε. Και, Αρατε τον ζυγον μου εφ’ υμας· ζυγον 
δε  λεγων,  τας  εντολας·  ηγουν  τον  ευαγγελικως  ευθυνομενον  βιον· 
φορτιον δε, το δοκουν ειναι της μετανοιας επιπονον· Ο γαρ ζυγος μου, 
φησι,  χρηστος  και  το  φορτιον  μου  ελαφρον.  Και  παλιν  θειαν 
δικαιοσυνην και αγαθοτητα διδασκων, παρακελευεται λεγων· Γινεσθε 
αγιοι· και γινεσθε τελειοι· γινεσθε ελεημονες· γινεσθε οικτιρμονες, ως 
ο Πατηρ υμων ο ουρανιος. Και, Αφετε , και αφεθησεται υμιν. Και, Οσα 
θελετε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι, ομοιως και υμεις ποιειτε αυτοις. 
Και τα τοιαυτα. Και απλως, ινα μη καθ’ εκαστον λεγων μηκυνω την 
επιστολην,  δια  τουτο  πορνας  δικαιοι  μετανοουσας,  τελωνας  τε 



προσδεχεται επιστρεφοντας, και του Ευαγγελιου καθιστησι κηρυκας. 
Δια  τουτο  ληστας  ομολογουντας,  και  τω  θανατω  ωνουμενους  την 
σωτηριαν, δια το φοβον συνεπαγεται, και εις τον παραδεισον εαυτω 
συνεισαγει,  των  μελλοντων  αγαθων  πιστουμενος  τας  επαγγελιας. 
Δια τουτο διωκτας μαινομενους, σωφρονιζει, δια τον ζηλον, και εθνων 
αποστολους  ανθ’  εαυτου  χειροτονησας,  προβαλλεται·  ινα  ημεις 
μαθωμεν  φιλανθρωπιαν  και  ημεροτητα·  και  μητε  ραδιως  εαυτων 
απογινωσκωμεν  αμαρτανοντες,  και  προς  τους  αμαρτανοντας  μη 
μενωμεν  ασυμπαθεις  και  αναλγητοι·  Θεον  εχοντες  των γινομενων 
παραδειγμα.

Επειδη ουν ταυθ’ ουτως επ’ αυτης εχειν της αληθειας, και θελημα 
Θεου  υπαρχειν  το  παντας  ανθρωπους  σωθηναι,  και  εις  επιγνωσιν 
ελθειν αληθειας, εδιδαχθημεν· και της προς ημας αυτου θαυμαστης 
δια σαρκος επιδημιας αρχην και υποθεσιν μονην την ημων σωτηριαν 
ειναι μεμνημεθα· θαρρων αιτω την υμετεραν αγιωσυνην, αυτα σοι τα 
ζωοποια  παθηματα  του  Θεου  και  Σωτηρος  ημων  Χριστου,  οις 
ελυτρωθημεν  της  εξουσιας  του  σκοτους,  ανθ’  ικετηριας 
προβαλλομενος. Πιστευω γε σε γνησιαν ουσαν μαθητιν του Υιου του 
Θεου, δια πασης της του βιου αγωγης, ζωντα και εμπρακτον εν εαυτη 
φερειν  τον  διδασκαλον,  ατε  δη  εκ  παιδος  δι’  ολου  αυτω 
προσχωρησασαν·  ινα  και  δι’  εμου  μεσιτου  του  ταπεινου  (457)  και 
αμαρτωλου, και μηδεν εχοντος της σης αρετης επαξιον, τιμησης την 
υπερ υμων αυτου φιλανθρωπον κενωσιν, και προσδεξη μετανοουσαν, 
και τοις δακρυσιν εκτακεισαν τηνδε την αδελφην. Πολλη γαρ εστι και 
αφατος  η  συντριβη  της  καρδιας  αυτης,  και  του  πνευματος  η 
ταπεινωσις, επι τε τη αμαρτια η πεπραχε, και τω αφ’ υμων χωρισμω, 
ον  πενθοθεν.  Μη  ουν  εξουδενωσης,  δουλη  Θεου  ευλογημενην, 
καρδιαν  συντετριμμενην  και  τεταπεινωμενην,  ην  ο  Θεος  ουκ 
εξουδενωσεν·  αλλ’  οικτιρμων  και  ελεημων,  ευσπλαχνος  τε  και 
συμπαθης  γενομενη,  μιμησαι  τον  δι’  ημας  εκουσιως  υπερ 
φιλανθρωπιας αποθανειν καταδεξαμενον· και προσδεξασθαι αυτην 
και ασπασασθαι αξιωσον, και κυρωσαι προς αυτην αγαπην ανασχου. 
Και στηριξον αυτην λογοις και εργοις φιλανθρωπιας και ημεροτητος, 
και  αρπασον  των  χειρων  του  τυραννου,  και  τα  γενομενα  αυτη 
συντριμματα καταδησον συμπαθως· ινα μη πολυ καταβαρηθεισα τη 
λυπη, τω της απογνωσεως εμπαρη σκολοπι· και απαιτηθωμεν αιμα 
ψυχης  εξ  ημων  παραφθεισης·  η  τογε  αληθεστερον  ειπειν, 



προδοθεισης τω εχθρω της ζωης ημων, προς το εχειν υφηνιον εις οπερ 
αν και βουλεται· ην εδει ζην δια της ημων μακροθυμιας και ηπιοτητος· 
και εγκληθωμεν δικαιως, ως των θειων αμελησαντες και θεληματων 
και  παθηματων.  Ομοιως  γαρ,  καν  ει  σκληρος  ο  λογος,  αλλ’  ουν 
αληθης, το αγαθον του Θεου ατιμαζουσι θελημα, και την υπερ ημων 
αυτου φιλανθρωπον κενωσιν εξουδενουσιν, οσον το επ’ αυτοις, οι τε 
μετανοειν ουκ εθελοντες, και τους μετανοουντας μη προσδεχομενοι· 
οτι αλληλων οφειλοντες οικειουσθαι τας συμφορας, δια την ομοτιμιαν 
της  φυσεως·  ουδ’  αυτην  την  περι  ημας  του  Θεου  αγαθοτητα 
αιδεσθεντες·  ει  μη  τι  αλλο  περι  το  ομοφυλον  μιμησαμενοι, 
διεδειχθημεν. 

Ως  ουν  γινωσκουσα,  δουλη  του  Θεου  ευλογημενη,  οτι  ταις  των 
ψυχων  ημων  διαθεσεσιν  η  θεια  δεοντως  εφαρμοζεται  δικαιοσυνη, 
τοιαυτη  ημιν  γινομενη,  οιους  αλληλοις  εαυτους  πεποιημεθα·  και 
τοιουτον  ημιν  αυτοις  τον  Θεον  καθιστωσα,  οιους  θασαντες  τοις 
ομοιοπαθεσιν  εαυτους  διεθηκαμεν,  μη  αναβαλη  προσδεξασθαι 
υπτιαις χερσι την σην ικετην και δουλην· αλλ’ αμελλητι θεομιμητως 
δια  πασης  σπουδης  επιθες  τοις  ωμοις  το  προβατον,  και  προς  την 
ασφαλη μανδραν συγκομισον, και τοις λυκοις αναλωτον προς το εξης 
διαφυλαξον· ινα και αυτη τοιουτου τυχοις του φιλανθρωπου Θεου και 
Σωτηρος Χριστου και κριτου των ολων, κατα την αυτου φοβεραν και 
υπερενδοξον επιφανειαν, αποδωσοντος σοι ων εσπειρας τους αιωνιου 
καρπους.  Ου  και  ημεις  τυχοιμεν  ιλεω  τη  αυτου  χαριτι  και 
φιλανθρωπια·  ευχαις  και  πρεσβειαις  της  Δεσποινης  ημων,  της 
πανενδοξου Θεοτοκου, και παντων των αγιων αυτου. Αμην. 

(460) ΙΒ΄. - Του αυτου, προς Ιωαννην κουβικουλαριον, Περι των 
ορθων της Εκκλησιας του Θεου δογματων· και κατα Σευηρου 
του αιρετικου.
Καλως εχειν λογισαμενος, μηδεν υμιν των εις εμε ερχομενων περι 

υμων  αυτων,  θεοφυλακτοι,  αναγγειλαι  υποστειλασθαι·  τουτο  γαρ 
κελευει  ο  ημετερος  της  αληθους  αγαπης  νομος  και  νομοθετης  και 
αυτοαγαπη  Χριστος·  δι’  εαυτων  αλληλους  ημας  οικειουσθαι 
διδασκων·  το  παρον  της  επιστολης  γραμμα  πεποιημαι·  δηλων,  ως 
κατα  τον  Νοεμβριον  μηνα  της  ενεστωσης  πεντεκαιδεκατης 
επινεμησεως,  κατελαβε  τα  ενταυθα  Θεοδωρος  τις  τουνομα 
καγκελλαριος· ευγενης οντως, και τροπων ελευθεριας ουκ αμοιρων, 



ως  εμε  γε  εκ  των  ορωμενων  στοχασασθαι  δυνατον,  γραμμα 
επιφερομενος  παρα  της  κοινης  ημων  δεσποινης  της  θεοφυλακτου 
Πατρικιας,  ως  ελεγε  κεχαραγμενον,  προς τον ευλογημενον δουλον 
του Θεου, τον ενταυθα πανευφημον επαρχον· χαριν του απολυθηναι 
τας οικουσας ενταυθα μοναζουσας· της τε μονης της αμμας Ιωαννιας, 
της απο Αλεξανδρειας, και της επιλεγομενης μονης των Σακερδωτος, 
της  Σευηρου  ουσας  αιρεσεως·  του  τοσαυτη  χρησαμενου  κατα  της 
αληθειας μανια τε ψευδους και περιουσια, ως και μεχρι της σημερον 
τη αγια του Θεου Εκκλησια διοχλησαι αρκειν.  Ουδενι  δε  αλλω υπ’ 
ουδενος  ετερου  το  συνολον των υπουργειν  εκεισε  αποταγεντων τη 
θεοφυλακτ·ω  Πατρικια  αρχοντων,  ουδ’  εως  συλλαβης  ψιλης 
διεκομισεν. Οθεν καγω συν πολλοις αλλοις εθαυμασα, τις, εν εμαυτω 
διαπορων,  ο  λογος  καθ’  ον  ουδεν  μοι  δι’  αυτου  ηξιωσε  δηλωσαι  ο 
θεοφυλακτος  μου  δεσποτης·  και  πολυν,  ως  εικος,  οπερ  φιλει 
συμβαινειν  εν  τοις  τοιουτοις,  ως  ιστε,  δεσποτα,  τοις  πιστοις  λαοις 
γογυσμον εποιησε το τοιουτον γραμμα· και το περι την δεσποιναν την 
πανευφημον Πατρικιαν παρα τη καθολικη του Θεου Εκκλησια σεβας 
μικρου  εμειωσε·  και  παντας  τους  ταυτην  οικουντας  την  Αφρων 
χωραν,  προληψεσι  χρησταις  περι  αυτης  ηδη  προκατειλημμενους 
διεσεισεν,  ει  μη πρεπουση τη αυτου συνεσει  μεθοδω χρησαμενος ο 
λεχθεις  πανευφημος  επαρχος,  ψευδες  ειναι  το  γραμμα  και  νοθον 
πανταχου  διεφημισε·  και  αγανακτειν  κατα  του  καγκελλαριου 
προσεποιησατο,  και  τοις  ανασυρεισι  των  αιρετικων  προφασει  του 
τοιουτου γραμματος,  των τε απο Αλεξανδρειας και Συριας δεοντως 
εχρησατο·  τους  μεν  φυλακαις,  τους  δε  και  πληγαις  παιδευσας,  μη 
υβριζειν  λεγων  τας  προληψεις  της  δεσποινης  ημων  Πατρικιας. 
Ισχυριζοντο γαρ αναιδως, ερειδομενοι, ως ειπον, τω γραμματι χαιρειν 
αυτην  τοις  αυτων  δογμασι·  (461)  και  πασι  λεγειν  ου  παρητουντο 
ψευδομενοι, ων Θωμας ο λεγομενος αυτων επισκοπος, των επ’ αδειας 
προς αυτην παραγινομενων, και μεγαλως παρ’ αυτης τιμωμενων εις 
ων  τυγχανει·  οπερ  παντων  μαλιστα  τους  παντας  εταραξε  τε  κααι 
εσκανδαλισεν.  Ωστε  καμε  εξ  αναγκης  τοτε  κληθεντα  απελθειν, 
ελεγξαι τε τους τουτο ειπειν τολμησαντας κατα προσωπον, και τους 
ακουσαντας πεισαι, ως ουδαμως χαριτι του Σωτηρος Χριστου η αυτην, 
η  ο  εν  αγιοις  γενομενος  συμβιος  καθοτιουν  αιρετικοις 
προσπεπονθασιν.  Ομοιως  δε  και  αλλοι  πολλοι  των  ενταυθα 
επιξενουμενων ευλαβεστατων μοναχων, και μαλιστα οι ευλογημενοι 



δουλοι του Θεου και Πατερες ημων, οι επικλην Ευκραταδης τα αυτα 
λεγοντες,  τους  πολλους  εποιουν  της  τοιαυτης  ψευδους  υπονοιας 
εκτος.  Και απλως ειπειν,  δια παντος τροπου εληλυθεν ο ειρημενος 
πανευφημος  ανηρ,  παντος  μεμου  καθαραν  αυτην  αποδειξαι,  και 
πιστην τω Θεω, και τιμιαν ουσαν φανερωσαι τοις πασι προθεμενος.

Εγω  δε  ουπω  της  επι  τουτο  αμφιβολιας  ελευθερος  γεγονα,  ο 
μαλιστα τα υμετερα οικειουμενος,  ο μικρος και  ουδενος αξιος,  των 
μεγαλων  και  της  θειας  ηξιωμενων  χαριτος·  ασχαλλων  ετι  περι 
τουτου, και ουκ εχων τι κρινας ψηφιζομαι. Την τε γαρ κοινην ημων 
δεσποιναν την πανευφημον Πατρικιαν επι της αρραγους της πιστεως 
πετρας  βεβηκυιαν  εκ  προγονων  ειδως  και  μηδεν  αλλο  σχεδον 
αναπνειν δεδιδαγμενην, η την ορθην εις Θεον πιστιν, την κατα την 
του  Θεου  καθολικην  Εκκλησιαν  κηρυττομενην,  πιστευειν  ουκ  εχω 
αυτης  υπαρχειν  το  γραμμα.  Και  παλιν  ορων  ορκοις  φρικτοις 
πιστουμενον  καγκελλαριον,  και  επι  τουτω  και  μονον  παρ’  αυτης 
πεπεμφθαι  ενταυθα  διβεβαιουμενον,  φοβερον  ηγουμαι  το  μη 
πιστευειν· και μεσος ειμι δυο λογισμων εστως μεθοριος, ουκ εχων τον 
νικωντα ευρειν,  και προς εαυτον της ψυχης επισπασθαι δυναμενον 
την συγκαταθεσιν. Πλην, δεσποτα μου ευλογημενε, ινα ταληθες ειπω, 
και παν ο κρινειν δεδυνημαι εξαγορευσω· και δεξασθε με εκ πολλου 
πονου ψυχης δια την προς υμας αγαπην τολμηρως παρρησιαζομενον· 
ει τω οντι βουλησει και γνωμη των θεοφυλακτων υμων, το υπερ των 
ειρημενων αιρετικων γυναικων γραμμα παρ’ αυτης γεγενηται· οπερ 
θαυμαζω,  ουκ  αποδεχομαι·  ουκ  εξω  βαρους  ειναι  υμας 
τεκμαιρομενος.  Ακουω  γαρ  της  θειας  διδασκουσης  Γραφης,  ως 
Ιωσαφατ  ο  ευσεβης  εκεινος  και  πιστος  της  Ιουδαιας  γενομενος 
βασιλευς,  τω  Αχααβ  βασιλει  του  Ισραηλ,  πολλοις  ρεπυπωμενω 
ειδωλολατρειας μολυσμοις, κατα της Συριας ποτε κινησαντι πολεμον 
συμμαχησας,  ηγανακτηθη  τε  και  ενεγκληθη  υπο  του  Θεου,  προς 
αυτον ουτω δια του προφητου φησαντος· Ει ανθρωπω μισουμενω μοι, 
και  εχθραινοντι  Κυριω  τω  Θεω  συ  βοηθεις;  Ει  δε  αλλοις  ισως 
υποθεμενοις  τουτο  πεισθεισα  πεποιηκεν,  ουδ’  ουτως  τω  γενομενω 
προστιθεμαι, (464) τον Ροβοαμ εκεινον τον του μεγαλου Σολομωντος 
υιον  ενθυμουμενος,  τον  δια  του  προκριναι  της  των  πρεσβευτερων 
βουλης  την  των  νεωτερων,  το  πλειστον  της  εαυτου  βασιλειας 
υποτεμομενον·  αμα  δε  και  κανονικοις  πραγμασι  εγχειρειν  οις  μη 



θεμις  απωμοτον  γινωσκων,  και  μαλιστα  γυναιξιν,  αις  το  σιωπαν 
αναπνοης προσφορωτερον ο θειος απεφηνατο λογος. 

Ου  δει  ουν  αιρετικοις  καθ’  οιον  δηποτε  τροπον,  ως  αιρετικοις, 
βοηθειν, ει και πασι παντα μετελθειν αδεως επετετραπτο· δια τε τας 
ειρημενας  αιτιας,  ινα  μη τω Θεω  προσκρουοντες  λαθωμεν·  και  μη 
καλον ειναι διδοναι αυτοις αδειαν εμπομπευειν τω οικειω ψευδει, και 
ανασειεσθαι  κατα  της  ευσεβειας·  ινα  μη  δι’  ημων  εμφανισθεντες, 
οφεως δικην, των αφελεστερων τινας απατης δηγματι δυνηθωσι της 
κατα την πιστιν  ασφαλους βασεως κατασεισαι·  και  ευρεθωμεν  και 
ημεις,  ως  ου  θελομεν,  της  υπερ  τουτου  επηρτημενης  αυτοις 
συμμετεχοντες δικης. Ουτω γαρ καταρχας τη συνηθει χρησαμενος και 
περι  αυτας  συμπαθεια  ο  πανευφημος  επαρχος,  ως  και  πολλου 
χρυσιου αξιον οινον αυταις δωρησασθαι προς καταμονην μετα της 
λοιπης  των  χρειων  δαψιλους  επιδοσεως·  ως  ηυρε  τη  οιησει  της 
υπερηφανιας  τυφωθεισας  αυτας,  απετραπη.  Ευθυς  γαρ,  ωσπερ  εξ 
επιταγματος,  του  συναγειν  ηρξαντο,  και  υποσειρειν  πιστων 
θηγατερας· κρυπτειν τε και αρνεισθαι τους γονεας, εφ’ ικανον αυτας 
επιζητουνταας  χρονον·  και  ιλασμους,  και  παραβαπτισματα  ποιειν 
τολμαν· και δια πολλης πολλακις ελθων προς αυτας παρακλησεως 
ταυτα  μαθων,  και  των  μεν  τοιουτων  παυσασθαι  πραγματων, 
ενωθηναι δε τη αγια του Θεου Εκκλησια επι πολυ παραινεσας, και 
μηδεν  ανυσας·  τελος,  ως  μεγα ειδε  και  ασχετον  ηδη  γινομενον  το 
κακον,  και  τους  δημους  των  πιστων  υπολαλουντας  τα  γινομενα, 
φοβηθεις  μη  τι  εις  αυτας  ατακτον  προελθοι,  θυμω  ζεσαντος  επ’ 
αυταις  του  πιστου  πληθους  των  Ρωμαιων,  μηδ’  αυτης  ψιλης 
ονομασιας  των  αιρετικων  ανεχομενου,  βουλης  και  γνωμης  περι 
τουτου γενεσθαι βασιλικης πρεπον και εννομον ηγησαμενος, παντα 
δι’ αναφορας, αμα τω αγιωτατω αρχιεπισκοπω, και τοις ενδοξοτατοις 
των  ενταυθα  λογασι,  τω  ευσεβεστατω  ημων  βασιλει,  και  τοις 
αγιωτατοις  πατριαρχαις  τω  τε  Ρωμης  και  τω  Κωσταντινουπολεως 
ανηγαγε. Και δη γαληνον του πιστοτατου ημων βασιλεως, και ιερον 
των  μακαριωτατων  πατριαρχων  δεξαμενος  γραμμα, 
παρακελευονενον παντας μεν αιρετικους της χωρας ελαυνεσθαι, τους 
τη  ιδια  κακοδοξια  εμμενοντας·  τας  δε  ειρημενας  γυναικας 
βουλομενας μεν τη  αγια  και  αχραντω και  ζωοποιω της  καθολικης 
Εκκλησιας  προσελθειν,  εχειν  τα  ιδια  κοινοβια  απαρεγχειρητα· 
ανανευουσας δε τη τε αληθεια, και τω βασιλικω εικειν μη πειθομενας 



θεσπισματι, διηνεκως εν τοις των ορθοδοξων ασκητηριοις κατα μιαν 
διηρησθαι, και τα πραγματα αυτων κατα τον νομον, οις μαλιστα (465) 
θαρρουσαι τους αυτας πλανωντας δαψιλως παρετρεφον, τω δημοσιω 
προσχωρηθηναι ταμειω· εποιησε παντα σπουδαιως καθως εκελευσθη. 
Παντας  μεν  χαριτι  Χριστου  πεισας  τους  απο  Συριας  αιρετικους, 
Αιγυπτου τε και Αλεξανδρειας και Λιβυης,  προσελθειν τη αγια του 
Θεου Εκκλησια· των δε ειρημενων γυναικων, τας μεν απο της μονης 
των Σακερδωτος, αφρονως προς την κελευσιν του ευσεβους δεσποτου 
δια την συντροφον υπερηφανιαν ενεχθεισας, διανειμας εις τα ευαγη 
των  ορθοδοξων  ασκητηρια,  πληρωσεως  ενεκεν  των  ευσεβως 
κεκελευσμενων, και τας μεν παρακλησει, τας δε και υποπτωσει, και 
παντα  πασαις  δια  τον  Θεον  γενομενος·  οψε  ποτε  το  δεον 
μεταμαθουσας,  ενωθηναι  τη  του  Θεου  καθολικη  Εκκλησια  πεισας, 
συν αλλοις πολλοις κοινοβιοις· τας δε της αμμας Ιωαννιας, εμφρονως 
μαλα  γε  εικοτως,  δια  την  προλαμπουσαν  των  εκκλησιαστικων 
δογματων  αληθειαν,  μετα  πασης  χαρας  προσελθουσας, 
αποκατεστησεν  πασι  τε  και  πασαις  τα  ιδια  μοναστηρια·  μισθον 
επαξιον  της  αυτου  περι  τα  θεια  μεγαλοφυιας  ευραμενος,  το  και 
αποστολικοις  κοσμηθηναι  χαρισμασι,  και  στομα  Κυριου  γνησιον 
χρηματισαι,  κατα το φασκον θειον λογιον,  Εαν εξαγαγης τιμιον εξ 
αναξιου,  ως στομα μου εση.  Μαλλον δε της μενουσης αυτον θειας 
αμοιβης προοιμιον, και της συν Χριστω δοξης αρραβωνα πιστοτατον, 
τουτο το μεγα και θαυμαστον εργον κομισαμενος.

Ου θελων δε τους αιρετικους θλιβεσθαι, ουδε χαιρων τη κακωσει 
αυτων, γραφω ταυτα, μη γενοιτο, αλλα τη επιστροφη μαλλον χαιρων 
και συναγαλλομενος. Τι γαρ τοις πιστοις τερπνοτερον, του θεασθαι 
τα τεκνα του Θεου τα διεσκορπισμενα, συναγομενα εις εν. Ουτε υμιν 
του φιλανθρωπου το απηνες παραινων προτιθεναι· μη ουτω μανειην· 
αλλα μετα προσεχειας και δοκιμασιας ποιειν τε και ενεργειν τα καλα 
εις παντας ανθρωπους, και πασι παντα γινομενους, καθως εκαστος 
επιδειται  υμων,  παρακαλων·  προς  μονον  το  καθοτιουν  αιρετικοις 
συναρασθαι εις συστασιν της φρενοβλαβους αυτων δοξης, σκληρους 
παντελως  ειναι  υμας  και  αμειλικτους  βουλομαι  τε  και  ευχομαι. 
Μισανθρωπιαν γαρ οριζομαι εγωγε, και αγαπης θειας χωρισμον, το 
τη  πλανη  πειρασθαι  διδοναι  ισχυν  εις  περισσοτεραν  των  αυτη 
προκατειλημμενων φθοραν.



Εκθεσις ορθης ομολογιας. 
Προ  δε  παντων  και  επι  πασι,  νηφειν  τε  και  αγρυπνειν  και 

παρατηρεισθαι  των  κλεπτων  τας  εφοδους,  ινα  μη  συληθεντες  υπ’ 
αυτων  λαθωμεν·  φυλαξομεν  δε  μαλλον  το  μεγα  και  πρωτον  της 
σωτηριας ημων φαρμακον· την καλην λεγω της πιστεως κληρονομιαν 
ομολογουντος ψυχη τε και στοματι μετα παρρησιας,  ως οι Πατερες 
ημας εδιδαξαν. Οιτινες τοις εξ (468) αρχης αυτοπταις και υπηρεταις 
γενομενοις  του Λογου επομενοι,  τον  ενα της αγιας και  ομοουσιου, 
αχραντου τε και μακαριας Τριαδος τον Υιον του Θεου Θεον Λογον το 
απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρα της πατρικης υποστασεως, τον 
πασης ορατης τε και αορατου κτισεως δημιουργον, τον απειρον, τον 
αοριστον,  τον  αορατον,  τον  ακαταληπτον,  τον  απερινοητον,  τον 
παντα μονη ροπη του θεληματος και ποιησαντα και συνεχοντα· τον 
αγαθοτητι αμετρον, εφασαν ενανθρωπησαι δι’ ημας, και σαρκωθηναι 
εκ της αγιας πανενδοξου αειπαρθενου Μαριας, της κυριως και κατ’ 
αληθειαν Θεοτοκου· σαρκα εξ αυτης ενωσαντα εαυτω καθ’ υποστασιν 
την ημιν ομοουσιον, εψυχωμενην ψυχη λογικη τε και νοερα ουδ’ ως εν 
ριπη οφθαλμου προυποστασαν, αλλ’ εν αυτω τω Θεω και Λογω, και 
το ειναι και το υποστηναι λαβουσαν· και τελειον οντα Θεον γενεσθαι 
τελειον ανθρωπον· μητε το Θεος ειναι αποθεμενον δια το γενεσθαι 
ανθρωπον,  οπερ  ουκ  ην·  μητε  κωλυθεντα  γενεσθαι  οπερ  ουκ  ην, 
ανθρωπον, δια το μεμενηκαι οπερ ην και εστι, Θεος· αλλα τουτο οντα, 
κακεινο  γενεσθαι,  εκατερον  τε  απαληθευοντα,  το  θειον  ομου  και 
ανθρωπινον πιστουσθαι θαυμασι θειοις και παθημασιν ανθρωπινοις 
και  κατα  μεν  την  εαυτου  προς  τον  Πατεραν  φυσιν  τε  και  ουσιαν, 
ακτιστον,  αορατον,  απεριγραφον,  αναλλοιωτον,  ατρεπτον,  απαθη, 
αφθαρτον,  αθανατον,  δημιουργον  των  απαντων·  κατα  δε  την  της 
σαρκος  αυτου  φυσιν  και  υμετεραν,  τον  αυτον  κτιστον,  παθητον, 
περιγραπτον, χωρητον, θνητον· τον αυτον μεν, ου κατα το αυτο δε, 
δια τα εξ ων και εν οις το ειναι εχει· ομοουσιον τον αυτον τω Θεω και 
Πατρι  κατα  την  θεοτητα,  και  ομοουσιον  ημιν  τον  αυτον  κατα  την 
ανθρωποτητα· διπλουν την φυσιν, ητοι την ουσιαν· δια τον μεσιτην 
οντα  Θεου  και  ανθρωπων,  δειν  κυριως  αποσωζειν  την  προς  τα 
μεσιτευομενα φυσικην οικειοτητα, τω υπαρχειν αμφοτερα· οπως αυτη 
τη  αληθεια  εν  εαυτω και  δι’  εαυτου,  συναψας τοις  επουρανιοις  τα 
επιγεια,  την  υλικην  των  ανθρωπων  φυσιν,  την  εκ  της  αμαρτιας 
πολεμωθεισαν,  τω  Θεω  και  Πατρι  προσαγαγων  σωθεισαν, 



φιλωθεισαν τε και θεωθεισαν·  ουκ ουσιας ταυτοτητι,  αλλα δυναμει 
αρρητω  της  ενανθρωπησεως·  θειας  κοινωνους  φυσεως,  δια  της  εξ 
ημων αγιας αυτου σαρκος, ως απαρχης και ημας απεργασηται.  Διο 
και Θεος ομου και ανθρωπος ο αυτος, πραγματι και ου κλησει μονη 
υπαρχων  γινωσκεται·  ου  διπλουν  δε  την  υποστασιν,  ητοι  το 
προσωπον· δια το ενα και τον αυτον, και προ σαρκος ειναι, και μετα 
σαρκος μεμενηκεναι· μηδε μιας γινομενης προσθηκης τη αγια Τριαδι, 
η υφαιρεσεως, εκ της του Λογου σαρκωσεως· τον αυτον παθοντα μεν 
σαρκι υπερ ημων· δια παντος δε τον αυτον θεοτητι οντα απαθη και 
διαμενοντα· ωστε και την σωτηριαν ειναι την ημετεραν εν τω θανατω 
του μονογενους Υιου του Θεου· ω του παραδοξου και ανεκφραστου 
μυστηριου! και την θεικην της ουσιας αυτου προς τον Πατερα δοξαν 
τε και ταυτοτητα, διηνεκως μενειν ανελαττωτον.

(569) Περι διαφορας· και πως ευσεβως δει δυο φυσεις ομολογειν 
επι Χριστου μετα την ενωσιν.
Τουτων  ουτω  σοφως  κατα  την  υγιη  εννοιαν  τοις  ιεροις  της 

Εκκλησιας διδασκαλοις διηγορευμενων, ευσεβες παντως εστιν, αυτοις 
και ημας επομενους, ομολογειν δυο μεν φυσεις ανομοιους κατα την 
ουσιαν ειναι, τας συνελθουσας προς την αρρητον ενωσιν· ασυγχυτους 
δε  ταυτας  μεμενηκεναι  δοξαζειν,  και  μετα  το  ενωθηναι·  του 
ασυγχυτους  αυτας  μεμενηκεναι  λεγειν,  ου  διαιρεσιν  την  οιανουν 
παρεισαγοντος·  μη  γενοιτο  πωποτε!  αλλα  την  διαφοραν  ατρεπτον 
μενειν  σημαινοντος.  Ουτε  γαρ  ταυτον  εστι  διαφορα  και  διαιρεσις. 
Διαφορα  μεν  γαρ  εστι  λογος,  καθ’  ον  αλληλων  διαφερει  τα 
υποκειμενα· και του πως ειναι δηλοτικος· τουτεστι, το ειναι την σαρκα 
τη φυσει και τη ουσια, οπερ εστι· και το ειναι παλιν τον Θεον Λογον 
τη φυσει και τη ουσια, οπερ εστιν. Διαιρεσις δε εστι, τομη διαμπαξ, 
ητοι δι’ ολου τα υποκειμενα τεμνουσα, και ιδια και ανα μερος και καθ’ 
εαυτα  υφεστωτα,  και  αλληλων  κεχωρισμενα  τιθεισα.  Ει  τοινυν  ο 
τοιουτος λογος και μετα την ενωσιν σωζεται, ο μη τετραφθαι δεικνυς 
εις  σαρκα  τον  Λογον,  και  την  σαρκα  του  κατα  φυσιν  ορου  μη 
εκστασαν·  αλλ’  εκατερον  καθο  πεφυκε  κατ’  ουσιαν  μεμενηκαι 
πιστουμενος, ει και γεγονεν ενωσις· πως ου δικαιον παντως την των 
συνελθουσων  φυσεων  διαφοραν  ομολογειν  και  μετα  την  ενωσιν 
σωζεσθαι;  Ει  δε  τουτο  ουκ  αμφιβεβληται,  ως  αυτην  εχων μαρτυρα 
πιστον  την  αληθειαν,  φανερον  υπαρχει  πασι  και  ευδηλον,  ως  τα 



συνελθοντα μενει ασυγχυτα· μητε της θεοτητος εις σαρκα τραπεισης, 
μητε της σαρκος εις θεοτητος φυσιν μεταβληθεισης. Ποιος ουν λοιπον 
υπολελειπται  λογος,  ει  φοβω  Θεου  αγεσθαι  παντες  ανθρωποι,  και 
πανταχου την αληθειαν αυτην των θειων δογματων κανονα, και ουχι 
την  εαυτων  πταιστην  υπονοιαν  εχειν  βουληθωμεν,  ο  αποδειξαι 
δυναμενος, ως ουκ ευλογον ομολογειν τα σωζομενα.

Ετερως περι των αυτων. 
Προς τουτοις δε πασι, τους λογους των συνελθοντων σωζομενους 

αει οι Πατερες διδασκουσιν· αυτα δε ταυτα τα συνελθοντα, προς εν 
αμφω συντελειν προσωπον του Υιου και μιαν υποστασιν. Ει δε τουτο, 
πως  ου  χρεων  παλιν  κατα  τους  Πατερας,  δια  μεν  του  ειδεναι 
σωζομενους τους λογους, την διαφοραν λεγειν· και μετα την ενωσιν 
σωζεσθαι εν ιδιοτητι τη κατα φυσιν των συνελθοντων εκατερον· δια 
δε του ομολογειν ως προς εν αμφω συντελουσι προσωπον του Υιου 
και  μιαν  υποστασιν,  ακριβως  γινωσκειν  ως  αδιαιρετα  ταυτα 
πεφυκασιν.  Οτι  δε  η  των (472)  συνελθοντων διαφορα,  και  αυτα  δε 
ταυτα τα συνελθοντα σωζεται μετα την ενωσιν, πασης τροπης εκτος 
και συγχυσεως, ο αγιωτατος της Εκκλησιας φωστηρ Κυριλλος, ω και 
προστεθησθαι περισσως υποκρινονται οι τη αγια του Θεου διακενης 
πολεμουντες Εκκλησια, αρκεσει μαρτυρων εν μεν τω δευτερω κατα 
των Νεστοριου δυσφημιων τομω, γραφων ταδε· "Παρενηνεγμενου γε 
μην εις μεσον ημιν μυστηριου του κατα Χριστον, ο της ενωσεως λογος, 
ουκ αγνοει μεν την διαφοραν, εξιστησι δε την διαιρεσιν· ου συγχεων η 
ανακιρνων τας φυσεις·  αλλ’  οτι  σαρκος,  και αιματος μετεσχηκως ο 
του  Θεου  Λογος,  εις  δη  παλιν  και  ο  αυτος  Υιος  νοειται  και 
ονομαζεται." Εν δε τη Προς Ανδρεαν τον μεμψαμενον το τριτον των 
κεφαλαιων  απολογια,  ουτω  λεγων·  "  Αμοιρησειε  δ’  αν  και  μωμου 
παντος, το ειδεναι τυχον, ως ετερα μεν εστι και κατα φυσιν ιδιαν η 
σαρξ, παρα γε τον εκ Θεου Πατρος φυντα Λογον· ετερος δ’ αυ, κατα 
γε τον της ιδιας φυσεως Λογον ο μονογενης. Αλλ’ ου το ειδεναι ταυτα, 
μεριζειν  εστι  τας  φυσεις  μετα  την  ενωσιν."  Ιδου  και  το  μετα  την 
ενωσιν σαφως τεθειται τω μεγαλω Κυριλλω, ευσεβως τοις πιστοις και 
νοουμενον κατ’ αυτον και λεγομενον. Το γαρ μηδαμως τι βεβλαφθαι 
τον του ειναι των ενωθεντων λογον εκ της ενωσεως, δηλοι, και το μη 
θατερω θατερον φυρηναι, δια το επ’ αμφοιν κατα την υποστασιν εν· 
σωζεσθαι  δε  μαλλον  και  μενειν,  καθ’  ο  εκατερον  ειναι  τη  ουσια 



πεφυκεν.  Τουτο γαρ και ο σοφος επισταμενος Κυριλλος,  διαρρηδην 
φησι·  "Μητε  συγκεχυσθαι  αλληλαις  τας  φυσεις,  τω  προς  μιαν 
συντελειν υποστασιν του Υιου· μητε διηρησθαι αλληλων, τω ετερον 
και ετερον [κατα την ουσιαν δηλονοτι] ειναι τε και μενειν και νοεισθαι 
μετα  την  ενωσιν·"  και  εκαστην  μετα  της  φυσικης  ιδιοτητος  και 
διαφορας· καθ’ ην ο τε Λογος Θεος εστι κατα φυσιν, και ου σαρξ· ει 
και  οικειαν  εποιητο  την σαρκα οικονομικως·  και  η  σαρξ σαρξ  εστι 
κατα  φυσιν,  ου  Θεος,  ει  και  ιδια  γεγονε  του  Θεου  Λογου  δια  την 
ενωσιν. 

Πως ουν ουκ αναγκαιον,  ευσεβες  τε  και  πρεπον,  κατα  την  των 
Πατερων  διδασκαλιαν,  λεγοντες  την  διαφοραν  μετα  την  ενωσιν 
σωζεσθαι· και τας δυο φυσεις ειναι τε και σωζεσθαι εν τω ενι Χριστω, 
εξ  ων και  εστι,  δοξαζειν  μετα την ενωσιν,  ων η  διαφορα;  τοσαυτα 
γινωσκοντας  και  τα  συνελθοντα  προς  την  αδιασπαστον  ενωσιν, 
καθοτιουν τροπην εις αλληλα η μεταβολην ου δεξαμενα; Πασα γαρ 
πως  αναγκη  τινων  διαφεροντων  ειναι  πασαν  διαφοραν·  και  οπου 
νοεισθαι  ειναι  δαφοραν  δυνατον,  εκει  υπαρχειν  παντως  και  τα 
διαφεροντα.  Συνεισαγωγικα γαρ  αλληλων  τροπον  τινα  τα  τοιαυτα 
οντα τυγχανει· (473) ωσπερ τα αιτια και τα αιτιατα, ως προς τι επι της 
αυτης ουσιας νοουμενα. Ει γαρ ποιητικον εστι της εν Χριστω διαφορας 
το  ετεροουσιον  των  εξ  ων  συνεστηκεν,  ως  αιτιον·  παντως  και  η 
διαφορα δηλωτικη τυγχανει ως αιτιατον της των ενωθεντων φυσικης 
ετεροτητος ως ιδιας αιτιας. Συνεισαγεσθαι γαρ, ως ειρηται, αλληλοις 
τα  τοιαυτα  πεφυκε·  και  λεγομενου  θατερου,  αναγκη  παντως 
ομολογειν  και  το  ετερον·  και  αναιρουμενου  παλιν  ενος,  μηδε  το 
ετερον ειναι λεγειν ακολουθον. Δει ουν και δυο λεγειν, ινα μη ψιλην 
την  διαφοραν  εισαγωμεν·  και  επι  τουτω  και  μονω  κεχρησθαι  τω 
αριθμω,  προς  δηλωσιν  του  μεμενηκεναι  των  συνελθοντων  την 
διαφοραν, ως σωζομενων μετα την ενωσιν, και ου διηρημενων· προς 
τω και ραον ειναι αληθες, εκ της των πραγματων μαλλον σημαντικης 
προφορας δεικνυσθαι την διαφοραν, η εκ μονης της φωνης διαφορα 
πιστουσθαι ειναι τα πραγματα.

Οτι αριθμος ουτε διαιρει, ουτε διαιρειται· ουτε διαιρεσιν εισαγει 
κατα τον ιδιον λογον το συνολον οις επιλεγεται.
Ει δε τινες του αληθους το δοξαν προτιμωντες, φασι τον αριθμον 

διαιρετικον ειναι η διαιρετον, η διαιρεσεως εισαγωγικον· και τουτο τον 



ουκ οντα φοβουμενοι φοβον, δυο φυσεις επι Χριστου τας συνελθουσας 
σωζεσθαι  λεγειν  παραιτουνται  μετα  την  ενωσιν,  ινα  μη  τομη  και 
μερισμος  τω  μυστηριω  της  ενανθρωπησεως  παρεισκρινηται,  ου 
συνορω  τις  ο  λογος  αυτοις  της  περι  τουτο  συνεσεως.  Η  γαρ 
σοφωτερους  εν  τουτω  των  χρησαμενων  τη  τοιαυτη  φωνη  αγιων 
Πατερων,  και  διαιρεσιν  ουδεμιαν  υποπτευσαντων  εαυτους 
αποφαινουσιν·  ως  δη  τι  πνευματικωτερον  αυτων  τοις  θειοις 
εμβατευειν  δυνασθαι  απατωμενοι,  η  τους των οντων καθ’  εαυτους 
διασκεπτομενοι  λογους,  τη  περι  το  δοξαν  οιησει  φυσωμενοι,  το 
αληθες  αυτους  διαλαθον  ουκ  επεγνωσαν.  Επει  τις  αγνοει  των 
οποσουν  τα  θεια  των  Πατερων  ησκημενων  διδαγματα,  οτι  πας 
αριθμος  κατα  τον  μεγαν  και  θεοφορον  Γρηγοριον,  του  ποσου  των 
υποκειμενων εστι δηλωτικος, αλλ’ ου της διαιρεσεως των πραγματων, 
καθα τουτοις  δοκει;  Πως γαρ αν  και  διαιρειν  δυνησηται,  ηδεως αν 
αυτους ηρομην, το κατ’ ουσιαν μη υφεστως; ουσιας γαρ υφεστωσης, 
το,  τι  δραν  πεφυκεναι  περι  τι  ετερον  δυνασθαι.  Πως  δε  και 
διαιρεθησεται,  το  πασχειν  μη  δυναμενον  κατα  τον  ιδιον  λογον; 
Συμβεβηκοτος  γαρ,  ητοι  ποιοτητος  τουτο  υπαρχειν  ιδιον,  οι  περι 
ταυτα δεινοι απεφηναντο, των εν υποκειμενω ειναι λεγομενων. Ει δε 
ουτε  διαιρειν,  ουτε  διαιρεισθαι  κατα  τον  ιδιον  λογον  ο  αριθμος 
δυναται.  Ουτε  γαρ  ποιειν  πεφυκεν,  ουσιας  γαρ·  ουτε  πασχειν, 
συμβεβηκοτος  γαρ·  ουτε  διαιρεσιν  εαυτω  συνεισαγειν  εξ  αναγκης 
(476) δυνησεται των πραγματων, ως εχουσι προ του αριθμου φυσεως 
τε και θεσεως, και της προς αλληλα σχεσεως, μενοντων αραροτων, 
και  μετα  το  αριθμηθηναι,  ουδεν  δια  τον  αριθμον  το  συνολον 
παθοντων  καινοπρεπες.  Δεκα  γαρ  ανθρωπους  φερε  ειπειν,  η  ει  τι 
αλλο  των  καθ’  αυτα  υφεστωτων  λεγοντες,  και  ποσον  διηρημενον 
σημαινοντες· ου το καθ’ αυτους ειναι ,  και αλληλων διωρισθαι ταις 
υποστασεσι δια του αριθμου τοτε ειληφεναι γινωσκομεν· αλλ’ αυτους 
δι’ εαυτους και ου δια τον αριθμον τουτο οντας, και τοσουτους, ου τη 
διαιρεσει· τω δε ποσω δια του αριθμου εδηλωσαμεν. Και παλιν λιθον 
λεγοντες διχροον η πεταχροον, και οσα συνεχους υπαρχει ποσου, ου 
διαιρουμεν εις λιθους δυο η πεντε τον ενα λιθον· ουτε αλληλων τα εν 
αυτω  χρωματα  τεμνομεν,  αλλα  περι  αυτον  και  εν  αυτω  ως 
υποκειμενω  ασυγχυτως  τοσαυτα  οντα  σημαινομεν·  μηδεμιας 
γενομενης, η συμβηναι δυναμενης τω λιθω τομης η διαιρεσεως, εκ του 
περι  αυτον  αριθμηθεντος  συνεχους  των  χρωματων  ποσου·  ωσπερ 



ουδε  τοις  χρωμασι  συγχυσεως  η  φυρσεως  εκ  του  περι  τον  λιθον 
υποκειμενου ενος. Και γαρ το μοναδικον τω υποκειμενω εχων ο λιθος, 
και το περι  αυτον των χρωματων αδιαιρετως κεκτημενος δεικνυται 
ποσον.  Ομοιως  δε  και  τα  αυτου  του  λιθου  χρωματα,  ως  τω  ποιω 
αλληλων  διαφεροντα,  το  ποσον  κεκτημενα  το  προς  εν  παλιν 
συντελειν  κατα  συνθεσιν  του  λιθου  υποκειμενον,  το  μοναδικον 
ασυγχυτως εχουσι, και εστιν εις και ο αυτος λιθος, μητε τω ποσω των 
χρωματων  διηρημενος,  μητε  τω  μοναδικω  του  υποκειμενου 
συγκεχυμενος. Διαφορους δε λογους κεκτημενην εχων την υπαρξιν, 
κατ’  αλλον  μεν,  αριθμον  επιδεχεται·  κατ’  αλλον  δε,  τουτον  ου 
προσιεται. Πας ουν αριθμος ου της σχεσεως αυτης των πραγματων· 
διαιρεσεως  φημι  και  συνεχειας·  αλλα  της  ποσοτητος  ων  τυγχανει 
δηλωτικος, τον του ποσον ειναι το ποσον, αλλ’ ου του πως υπαρχειν 
λογον εισαγων. Πως γαρ αν και συνεισαγειν εαυτω δυνησηται τας 
σχεσεις  των  πραγματων,  και  προ  αυτου  ουσας,  και  ανευ  αυτου 
γνωσθηναι  δυναμενας,  και  μηδεμιαν  προς  αυτας  εχων οικειοτητος 
εμφασιν, μεσω τω ποσω αυτων διειργομενος; Πληθος γαρ ανθρωπων 
ορωντες,  η  ιππων,  η  βοων,  και  οσα  τοιαυτα·  το  μεν  καθ’  αυτους 
υπαρχειν,  και  ταις  υποστασεσιν ιδικως διηρησθαι  εκαστον,  και  του 
αριθμου χωρις, ως προειπον, τουτο οντας γινωσκομεν· προς δηλωσιν 
δε  της  τουτων  ποσοτητος  του  αριθμου  χρηζοντες,  της  σχεσεως 
ουδαμως  αυτον  τιθεμεθα  αιτιον·  οτι  μηδε  προς  το  γνωναι  αυτην 
παντελως  αυτου  δεδεημεθα.  Και  παλιν  η  λιθον  η  ανθος  η  ζωον 
πολυχρωματον  θεωμενοι,  και  οσα  τουτοις  ομοια·  προς  μεν  το 
ποικιλως  αυτα  κεχρωσθαι  ειδεναι,  ουδαμως  αριθμον 
παραλαμβανομεν·  προς  δε  το  γνωναι  εθελειν  την  των  εν  αυτοις 
χρωματων ποσοτητα, χρηζειν αυτου ουκ αρνουμεθα.

Πως  ευσεβως  προς  δηλωσιν  της  διαφορας  ο  αριθμος 
παραλαμβανεται.

Ωστε ου το ποσον ειναι μεν δηλοι, ποιει η εισαγει διαιρεσιν· αλλα 
ποσον  μεν  δηλοι,  διαφοραν  δε  εισαγει.  Ωσπερ  γαρ  πασα  διαφορα 
ποσου τινος αριθμον επιδεχομενου εστι δηλωτικη, τον του πως ειναι 
λογον εισαγουσα· το γαρ αποσον, και αδιαφορον παντως, ως απλουν 
τη  ουσια  και  τη  ποιοτητι·  ουτω  και  πας  αριθμος  ποσου  τινων 
διαφεροντων, κατα τον του πως ειναι, η τον του πως υφεσταναι λογον 
υπαρχω  δηλωτικος,  της  διαφορας  των  υποκειμενων,  και  ου  της 



σχεσεως εστιν εισαγωγικος.  Οτι  δε ταυθ’  ουτως επ’  αυτης εχει  της 
αληθειας,  και  οτι  πας  αριθμος  διαφορας  και  ου  διαιρεσεως  εστι 
δηλωτικος, μαρτυρει τω λογω παλιν ο αγιωτατος Κυριλλος εν τη προς 
Ευλογιον  επιστολη,  γραφων  ουτως  επι  λεξεως·  "  Ουτω  και  επι 
Νεστοριου, καν λεγη δυο φυσεις, την διαφοραν σημαινων της σαρκος 
και  του  Θεου  Λογον·  αλλ’  ουκετι  την  ενωσιν  ομολογει  μεθ’  ημων. 
Ημεις  γαρ  ενωσαντες  ταυτα,  ενα  Χριστον,  ενα  Υιον,  ενα  Κυριον 
ομολογουμεν· και λοιπον, μιαν την του Υιου φυσιν σεσαρκωμενην." 
Ωσανει  ελεγεν,  Ημεις την του μυστηριου διασκοπουντες πανσοφον 
οικονομιαν·  οτ’  αν  μεν  σωζεσθαι  δεικνυναι  βουλωμεθα  των 
συνελθοντων  την  διαφοραν  μετα  την  ενωσιν,  δυο  κατα  τουτο  και 
μονον τας φυσεις λεγομεν· κατα μονην την θεωριαν, προς δηλωσιν 
της διαφορας, τον αριθμον παραλαμβανοντες· οτ’ αν δε τον αρρητον 
του  μυστηριου  διακριβωμεν  της  ενωσεως  τροπον,  μιαν  του  θεου 
Λογου  φυσιν  σεσαρκωμενην  φαμεν.  Τουτο  γαρ,  ως  οιμαι,  αυτω 
βουλεται  δηλουν,  το  "  Ημεις  δε  ενωσαντες αυτα,  ενα Χριστον,  ενα 
Υιον,  ενα  Κυριον  ομολογουμεν·  και  λοιπον,  μιαν του  Λογου φυσιν 
σεσαρκωμενην." Τουτεστιν, ημεις ομολογουντες την ενωσιν, και τον 
αυτης ακριβως μετ’ ευσεβειας διαρθρουντες τροπον, ου κεχρημεθα τη 
σημαντικη φωνη της διαφορας προς δηλωσιν της ενωσεως· αλλα την 
μεν  επι  της  διαφορας,  την  δε  επι  της  ενωσεως  προσφορως 
εκλαμβανοντες, ασυγχυτον φυλαττομεν των σημαινομενων τον νουν. 
Ως λοιπον εντευθεν ειναι  δηλον,  οτι  κοινον αυτω και  Νεστοριω το 
λεγειν  δυο  φυσεις,  μεχρι  του  γινωσκειν  την  διαφοραν.  Ουκετι  δε 
κοινον ην, το και την ενωσιν ομολογειν, τω λεγειν, " Ενα Χριστον, ενα 
Υιον,  ενα Κυριον,  και  μιαν του Λογου φυσιν  σεσαρκωμενην·  "οπερ 
Νεστοριος  ειπειν  ου  κατεδεχετο.  Το  γαρ  φασκειν,  "Ουτω  και  επι 
Νεστοριου, καν λεγη δυο φυσεις, την διαφοραν σημαινων της σαρκος 
και του Θεου Λογου· αλλ’ ουκετι την ενωσιν ομολογει μεθ’ ημων·" ουκ 
αλλο η τουτο βουλεται δηλουν, οτι Νεστοριος, την μεν διαφοραν μεθ’ 
ημων ομολογει, δια του λεγειν δυο φυσεις· την δε ενωσιν ουκετι μεθ’ 
ημων ομολογει, μη λεγων " Ενα Χριστον, ενα Υιον, ενα Κυριον, και 
μιαν του Λογου φυσιν σεσαρκωμενην." Και σαφες τουτο καθεστηκε 
τοις του καλου ερασταις, και το αληθες αγαπαν εσπουδακοσιν, εκ του 
μηδαμου φαινεσθαι τον διδασκαλον, η κωλυοντα λεγειν δυο φυσεις 
μετα την ενωσιν· αλλα διαιρειν τας φυσεις μετα (480) την ενωσιν· η 



ανηρησθαι  διδασκοντα  την  διαφοραν  των  συνελθοντων  μετα  την 
ενωσιν· ως εστιν εκ μυριων αυτου συγγραμματων καταμαθειν.

Ει τοινυν αει μεν η ενωσις εστηκεν, αει δε και τα ενωθεντα μενει 
ασυγχυτα·  αει  δε  και  η  των  ενωθεντων σωζεται  διαφορα,  δι’  ην  ο 
αριθμος παρεληφθη κατα τους Πατερας· πως ουκ αναγκη, ειπερ αρα 
αει η ενωσις και τα ενωθεντα, και η τουτων διαφορα εστηκε και μενει 
και  σωζεται,  και  δυο  φυσεις  ευσεβως  λεγειν  επι  δηλωσει  της  των 
συνελθοντων  διαφορας,  και  παλιν  μιαν  φυσιν  του  Θεου  Λογου 
σεσαρκωμενην  ομολογειν,  προς  ενδειξιν  της  καθ’  υποστασιν 
ενωσεως,  μηδ’ ετερας των φωνων, τουτων δηλονοτι,  δια της ετερας 
αναιρουμενης, ως δοκει τισιν υποθεσιν σοφιας ποιουμενης το ασοφον· 
ινα  μη  συγχυσις  η  διαιρεσις  παρεισαγηται;  Σιωπωντες  γαρ  την 
προσφορως δηλουσαν την διαφοραν φωνην, τη συγχυσει χωραν εχειν 
παρεχομεν· μη λεγοντες δε παλιν την της ενωσεως σημαντικην, πως 
την  διαιρεσιν  τροπωσασθαι  ου  γινωσκομεν;  αλλ’  επι  του  αυτου 
Χριστου αει μεν κειμενων και λεγομενων ευσεβως· ου κατα το αυτο 
δε, οτι μηδε τα σημαινομενα αλληλοις ταυτα. Ου γαρ ταυτον διαφορα 
και ενωσις· ει και περι τον αυτον, και του αυτου και εισι και λεγονται· 
ετερα γαρ τουτων της ετερας κεχωρισμενως εκφωνουμενη, ατελης τε 
εστιν, οσον προς δηλωσιν του ολου μυστηριου, μη συνεπαγομενη την 
αλλην  συνηγορον,  και  το  υποπτον  εχουσα  δεικνυται·  η  μεν 
διαιρεσεως,  δια  Νεστοριον  τον  αρνουμενον  την  καθ’  υποστασιν 
ενωσιν, και κραττεισθαι σαρκι τον απεριγραφον ευδοκησαι δι’ ημας 
ομολογειν  ουκ  ανεχομενον·  η  δε  συγχυσεως,  δια  Απολιναριον  και 
Ευτυχεα, τους αρνουμενους την διαφοραν των συνελθοντων μετα την 
ενωσιν· και το αορατον αισθησει υποπεσειν ημετερα, δια την φυσικην 
ιδιοτητα  της  εξ  ημων  αγιας  αυτου  σαρκος  ανασχεσθαι  ομολογειν 
αισχυνομενους.

Δει ουν, ως ειρηται, τους αληθως ευσεβειν βουλομενους, και μιαν 
του Θεου Λογου φυσιν σασαρκωμενην ομολογειν,  ινα δια τουτου η 
ακρα δειχθη ενωσις· και δυο παλιν φυσεις λεγειν, ινα η διαφορα των 
συνελθοντων και ασυγχυτως σωζομενων μετα την ενωσιν δηλωθη· 
και προς τουτο και μονον τον αριθμον παραλαμβανειν. Δι’ αλλης γαρ, 
ως εικος, φωνης δηλουσθαι την διαφοραν οι Πατερες ουκ εδοκιμασαν. 
Ει δε τις εφ’ εαυτω πεποιθως η, και δυναται αρμοδιωτεραν προς την 
ταυτης  δηλωσιν  επινοησαι  φωνην,(481)  μη  φθονειτω  ημιν  της 



ωφελειας, και ουδ’ ημεις φθονησομεν αυτω της παιδευσεως, ινα μη 
λεγω της θρασυτητος.

Πως  χρη  νοειν  την  κειμενην  ρησιν  εις  την  προς  Σουκενσον 
επιστολην του αγιου Κυριλλου· και οτι  ου μαχεται η, Εν δυο 
φωνη, τοις λεγουσι μιαν του Λογου φυσιν σεσαρκωμενην· ει μη 
κατα Νεστοριω δοκουν ασεβως λαμβανομενη.
Ει  δε  φαιεν,  αλλ’  ουδεν  ηττον  μαχεσθαι  το  προβλημα  των  δυο 

λεγοντων φυσεις  ηνωμενας αδιαιρετως μετα την ενωσιν,  τοις  μιαν 
λεγουσι του Λογου φυσιν σεσαρκωμενην· ως εν τω προς Σουκενσον 
δευτερω υπομνηστικω ο αγιος υποτιθεται Κυριλλος· φανερως τουτο 
ειναι  η  αγνοουντων  η  κακουργουντων  τας  των  Πατερων  τιθεμαι 
φωνας·  και  το  προς  την  αληθειαν  διαμαχεσθαι,  του  προς  αυτην 
σπενδεσθαι  λισιτελεστερον  ψηφιζομενων.  Εδει  γαρ  αυτους 
γινωσκοντας,  ως  και  υπερ  ψιλης  εννοιας  αποδωσομεν  λογον  τω 
δικαιω των ημετερων Κριτη, συνετως μετα του φοβου του Θεου, τοις 
Πατρικοις  εντυγχανοντας  συγγραμμασι,  σπευδειν  μη  ποιεισθαι 
υποθεσιν  μαχης και  διαστασεως,  τα  την ειρηνην  και  την ομονοιαν 
διδασκοντα  ρηματα.  Τινι  γαρ  ουκ  εστι  καταφανες  τω  οπωσουν 
επισκηπτοντι,  ως  ουχ  απλως  φαινεται  την  τοιαυτην  απαγορευων 
φωνην ο μακαριος Κυριλλος,  αλλα κατα την Νεστοριου κακονοιαν 
προσφερομενην,  σχετικην  φασκοντος  γεγενησθαι  την  ενωσιν,  ως 
αυτος εαυτω Κυριλλος ο μακαριος μαρτυρων δεικνυται επι τελει της 
αυτης  επιστολης  και  τοις  αγαν  φιλονεικοις  τον  εαυτου  σκοπον 
ποιουμενος φανερον, ουτω λεγων· "Το δε αδιαιρετως προστεθεν, δοκει 
πως  παρ’  ημιν  ορθης  δοξης  ειναι  σημαντικον.  Αυτοι  δε  ουχ  ουτω 
νοουσι.  Το  γαρ  αδιαιρετον  παρ’  αυτοις,  κατα  τας  Νεστοριου 
κενοφωνιας,  καθ’  ετερον  λαμβανεται  τροπον.  Φασι  γαρ,  οτι  τη 
ισοτιμια,  τη  ταυτοβουλια,  τη  αυθεντεια  αδιαιρετος  εστι  του  Θεου 
Λογου  ο  εν  ω  κατωκησεν  ανθρωπος.  Ωστε  ουχ  απλως  τας  λεξεις 
προφερουσιν,  αλλα μετα τινος δολου και  κακουργιας."  Ιδου σαφως 
διττον  υπαρχειν  τον  του  αδιαιρετου  τροπον  υπεθετο  ο  θαυμαστος 
ουτος διδασκαλος· τον μεν, την καθ’ υποστασιν σημαινοντα ενωσιν· 
ον  και  ασπαζομενος,  ορθης  δοξης  ειναι  φησι  σημαντικον·  τον  δε, 
μονης της κατα σχεσιν συναφειας δηλωτικον, ον και αποστρεφεται· 
και τοις πιστοις τουτο αυτο ποιειν παραινει,  εκ της κατα την λεξιν 
ομοιας  προφορας,  πολλακις  τον  της  αιρετικης  δεσσεβειας  ιον  τοις 



ακεραιοτεροις  λεληθοτως  εμβαλλειν  δυναμενον.  Οθεν  παρ’  εαυτω 
μεν, το δυο λεγειν αδιαιρετως, ορθοδοξον τιθεται· επειδη αυτος καθ’ 
υποστασιν ειναι την ενωσιν ελεγε· παρα δε των κατα Νεστοριον (484) 
προσφερομενην, υποπτον ποιειται την φωνην του αδιαιρετου, επειδη 
κατα  μονην  την  σχετικην  συναφειαν  την  ενωσιν  γεγενησθαι 
εδοξαζον. 

Καθ’ υποστασιν μεν ουν ενωσις εστι κατα τους Πατερας,  η των 
ετερουσιων  εις  μιαν  υποστασιν  συνοδος,  θατερου  των  κατ’  αυτην 
συγκειμενων, προς το ετερον την φυσικην ιδιοτητα ανοθευτον τε και 
αμεταβλητον εχουσα και αδιαιρετον. Σχετικη δε ενωσις εστιν, η των 
καθ’ αυτους ιδικως εν μονασι προσωπικαις υφεστωτων ιση θεληματος 
κινησις και γνωμικης ταυτοτητος απαραλλαξια. Ο τοινυν ομολογων 
την καθ’ υποστασιν ενωσιν, καν λεγη δυο φυσεις επι Χριστου μετα 
την ενωσιν ηνωμενας αδιαιρετως, ενωσει δηλονοτι τη καθ’ υποστασιν, 
της αληθειας καθοτιουν ου διαμαρτανει.  Τα γαρ εξ ων συγκειται ο 
Χριστος ασυγχυτα μεμενηκεναι  δια την σωζομενην διαφοραν κατα 
τους  Πατερας  ομολογει·  του  καθ’  υποστασιν  ενος  ουδαμως  τα  τω 
φυσικω  λογω  αλληλων  διαφεροντα  εκτος  ειναι,  και  χωρις  καθ’ 
οιονδηποτε  τροπον  γινωσκειν  δυναμενος.  Ο  δε  την  κατα  σχεσιν 
πρεσβευων ενωσιν, καν ει μυριακις λεγοι το αδιαιρετον, το επιψογον 
κεκτηται·  κατα  τινα  αγαπητικην  συνδιαθεσιν  ηνωσθαι,  και  το 
αδιαιρετον  εχειν  λεγειν  τα  σημαινομενα·  ουδαμως μιαν υποστασιν 
ειναι τον Θεον Λογον μετα της εξ ημων ιδιας αυτου εμψυχου τε και 
εννου σαρκος ειπειν οιος τε ων. Εκ δυο γαρ υποστασεων ιδικων των 
προς  τα  ομοειδη  ατομα  ιδικω  λογω  μεμερισμενων,  μιαν  γενεσθαι 
υποστασιν, αμηχανον. Ωστε ουχ απλως διαβαλλει και αποπεμπεται ο 
αγιος  Πατηρ  ημων  Κυριλλος,  το  λεγειν  δυο  φυσεις  ηνωμενας 
αδιαιρετως μετα την ενωσιν, αλλα την σημαινομενην δια της τοιαυτης 
φωνης των κακως χρησαμενων εννοιαν.

Ει τοινυν δεδεικται, καν ει μετριως, πλην οτι γε κατ’ εμε ειπειν, 
αρκουντως, ως δι’ επιστολης σημαναι ην δυνατον, εκ τε των αγιων 
Πατερων, και της των κοινων εννοιων ακολουθιας,  ως την οιανουν 
διαιρεσιν, ουτε ποιειν, ουτε πασχειν, ουτε εισαγειν ο αριθμος δυναται, 
αλλ’  απλως  μεν  δηλοι  τα  ποσα·  της  δε  σχεσεως,  ως  δ’  αν  εχοντα 
τυχωσιν, ου προσαπτεται· ποια λοιπον υπολελειπται τομης υπονοια, η 
διαιρεσεως, τοις προς την αγιαν του Θεου στασιαζουσιν Εκκλησιαν, 
και  εικη  του  κοινου  σωματος  αυτους  αποτεμνουσιν·  ου  μαλλον 



δρωντες,  η  πασχοντες  τω  χωρισμω  ελεεινως  νεκρουμενοι  και 
φθειρομενοι· και την οσον επι τη απρεπεια του σωματος του Χριστου, 
δικην εαυτοις ετοιμαζοντες· ωστε παραιτεισθαι τουτου γε ενεκεν την 
ορθην και ευσεβης της πιστεως ομολογιαν· ει μη αρα εν προσχηματι 
ευλαβειας,  του  μη  τεμειν  δοξαι  την  ενωσιν,  (485)  την  συγχυσιν 
ασπαζομενοι,  το  μη  αλωναι  επ’  ασεβει  δοξη  ως  πανουργοι 
τεχναζονται.

Οτι πραγματων ηγουν ουσιων επι Χριστου η διαφορα, αλλ’ ου 
ποιοτητων·  και  οτι  πασα  διαφορα,  εξ  αναγκης  εαυτη 
συνεισαγει  την  ων  ειναι  λεγεται  παντως  ποσοτητα·  η  δε 
ποσοτης,  τον  εαυτης  σημαντικον  αριθμον,  καν  τε  συνεχης 
εστιν η ποσοτης, καν τε διηρημενη.
Εδει γαρ αυτους, ειπερ αληθως τουτο μη ην, μηδε την διαφοραν 

ψιλη  και  μονη  τη  προφορα,  ως  κατα  μηδενος  κειμενην,  προς 
εξαπατην  των  αφελεστερων  ειρωνευτικως  προφερουσι,  μη 
παραιτεισθαι λεγειν, τινα και ποσα τα διαφεροντα τυγχανει οντα, ων 
ειναι την διαφοραν ομολογουσιν. Ει γαρ σωζεσθαι μετα την ενωσιν τα 
εξ ων η ενωσις πιστευουσιν, δυο παντως τα σωζομενα ομολογησαιεν 
αν. Τοσαυτα γαρ και τα συνελθοντα προς ενωσιν την αδιασπαστον, 
την οιανουν τροπην η συγχυσιν, η μειωσιν, η συναιρεσιν, η μεταβολην 
την  εις  αλληλα  εκ  της  ενωσεως  ου  δεξαμενα.  Νυνι  δε  τουτο  μη 
δοξαζοντες,  ως  ηρνημενοι  τας  φυσεις  μετα  την  ενωσιν  σωζεσθαι, 
υπευθυνους εαυτους ελεγχοις πεποιηνται,  καν μη βουλωνται,  μονη 
ποιοτητι  λεγοντες  την  διαφοραν  σωζεσθαι,  των  πραγματων χωρις· 
οπερ ανθρωπων προδηλως παιζοντων εστι·  και το μη γελασθαι ως 
εικος υβριν λογιζομενων, και σαφως κενουντων το Ευαγγελιον, ανευ 
ουσιων υποκειμενων, ειναι ποιτοτητας δυνασθαι νομοθετουντων και 
ποσου χωρις, επιγνωσθηναι διαφοραν υποτιθεμενων. Ηγνοησαν γαρ 
ως  εοικεν,  οι  σοφωτατοι,  οτι  πασα  ποιοτης  υποκειμενης  παντως 
ουσιας εστι, περι ην και θεωρειται και λεγεται, το καθ’ αυτην ειναι 
ουδαμως εχουσα· και πασα διαφορα της αλλων προς αλλα κατα τον 
του πως ειναι λογον ανομοιοτητος τε και ετεροτης ουσα δηλωτικη, το 
ποσον των διφεροντων πραγματων συνεισαγειν εαυτη πεφυκεν, ειτε 
ουσιων, ειτε ποιοτητων, ειτε ιδιοτητων. Και απλως ινα συνελων ειπω, 
παντος  ετερου  τινος,  των  οσα  διαφερειν  αλληλων  υπολαβοντες 
ειποιεν εινα διαφοραν παντως εν ποσω τα διαφεροντα θεωρησαντες, 



ειτε αισθησει ειτε νοησει την διαφοραν εγνωρισαν. Ανευ γαρ ποσου 
δυνασθαι διαβεβαιουσθαι δεικνυναι διαφοραν, ανενδεκτον. Επειδη τα 
μη  αλληλοις  παντη  ταυτα,  ενα  και  τον  αυτον  του  ειναι  ουδαμως 
επιδεξηται λογον. Ουσιας γαρ ητοι φυσεως, φερε ειπειν, προς ουσιαν, 
η ποιοητος προς ποιοτητα, η ιδιοτητος προς ιδιοτητα, η και ει τι ετερον 
των  οσα  μη  παντη  ταυτον·  τα  παντη  γαρ  αλληλοις  ταυτα,  και 
διαφορας  ανεπιδεκτα,  ενα  και  τον  αυτον  του  πως  ειναι  λογον, 
ουδεποτε  λεγειν  δυναμεθα.  Το  δε,  ενα  και  τον  αυτον  επι  παντων 
θεωρεισθαι λογον κατα το αυτο μη δυνασθαι, την δαφοραν ποιησαν, 
εν  και  αληλοις  ταυτον  εκεινα,  ων  ο  του  ειναι  διαφορος,  και  ουχ  ο 
αυτον  λογος  μη  δυνασθαι  υπαρχειν  εικοτως  παριστησιν.  Αλλο  δε 
αλλου, η αλλων αλλα διαφερειν λεγοντες, πολλα, η τουλαχιστον, δυο 
και ουχ εν σημαινομεν· ει και αλλως, και καθ’ ετερον τροπον τε και 
λογον, ενος ειναι, και εν δυνασθαι (488) λεγομεν· ως ενος πυρος, αι 
περι αυτο ποιοτητες και ιδιοτητες, και ενος Χριστου, αι φυσεις εξ ων 
και  εν  αις  συνεστως  γνωριζεται·  και  ενος  ανθρωπου,  τα  εξ  ων 
συνετεθη και εν οις υπαρχων γινωσκεται. Εν δε τη υποστασει, επι τε 
Χριστου, και του καθ’ ημας ανθρωπου· ητοι τω εκ τουτων ως μερων 
ολω, ως πληρεστατους αμφω επιδεχομενω κυριως τους του ειναι των 
μερων διαφορους λογους· αλλ’ ου τη φυσει και τη ουσια εν, οτι μηδε 
αλληλων τα μερη τον του ειναι επιδεχεται λογον, η επ’ αμφοιν ημεις 
τον  αυτον  του  ειναι  λογον  ειδεναι  δυναμεθα.  Ουχ  ο  αυτος  γαρ 
θεοτητος και ανθρωποτητος λογος· ωσπερ ουδε ψυχης και σωματος, 
ως πασιν ευδηλον. Διο ουχ εν τη φυσει, ουδε μιαν απλως η συνθετον 
φυσιν τον Χριστον ειναι, πωποτε ο της αληθειας ωρισατο λογος. Ουτε 
γαρ  ουσιας  ητοι  φυσεως  δηλωτικον  ως  ειδους  το  Χριστος  ονομα 
υπαρχει,  των  κατα  πολλων  και  διαφεροντων  ταις  υποστασεσι 
κατηγορουμενων ατομων, καθως φησιν εν τοις σχολιοις ο μακαριος 
Κυριλλος, " Οτι το Χριστος ονομα, ουτε ορου δυναμιν εχει, ουτε μην 
την  τινος  ουσιαν  δηλοι·  υποστασεως  δε  της  του  Λογου  εν 
προσλημματι  δηλονοτι  σαρκος  νοεραν  εχουσης  ψυχην  νοουμενης." 
Αλλ’ ουδε τον ανθρωπον μιαν φυσιν την εκ ψυχης και σωματος· ως 
της αυτης τη ψυχη ουσιας οντος του σωματος· αλλα την ως εν ειδει· 
προς μεν τα αλλα κατα την συστατικην διαφοραν τεμνομενην ειδη· 
κατα δε των υπ’ αυτην ως ειδος και υπ’ αυτης περιεχομενων ατομων 
ισως κατηγορουμενην. Και ου δια τουτο το ειναι δυο κατα τον ουσιωδη 
λογον την ψυχην και το σωμα ως ψυχην και  σωμα·  και  αλλην και 



αλλην ουσιαν κατα τον του ειναι λογον· τα εξ ων, και εν οις, και α 
υπαρχει ο ανθρωπος απηγορευσεν.

Οτι ασεβες εστι το λεγειν μιαν συνθετον φυσιν τον Χριστον, και 
τη αληθεια μαχομενον.
Πασα γαρ συνθετος φυσις, εαυτη τε και αλληλοις κατ’ αυτην την 

εις  το  ειναι  γενεσιν  εχουσα τα ιδια  μερη ομοχρονα,  και  εκ  του μη 
οντος εις το ειναι, και εις συμπληρωσιν της του παντος διακοσμησεως, 
παρα  της  το  παν  συστησαμενης,  και  εις  το  ειναι  συνεχουσης 
δυναμεως  παρηγμενα,  αλληλοις  εικοτως  εξ  αναγκης  τα  ιδια  μερη 
περιεχομενα κεκτηται· ως επι τε του ανθρωπου εχει, και των αλλων 
οσα  συνθετου  ειναι  ελαχον  φυσεως.  Της  ψυχης  ακουσιως  τε 
κρατουσης  το  σωμα,  και  υπ’  αυτου  κρατουμενης,  και  ζωην 
απροαιρετως αυτω, κατ’ αυτο μονον το εν αυτω ειναι παρεχουσης, και 
παθους και  αλγους φυσικως μεταλαμβανουσης δια την εγκειμενην 
αυτη τουτων δεκτικην δυναμιν· καν ει τα (489) μαλιστα τινες των κατα 
την  Εκκλησιαν  αληθων  περι  ψυχης  δογματων  αποσφαλεντες, 
προυπαρχειν Ελληνικως, η μεθυπαρχειν ιουδαικως του ιδιου σωματος 
την ψυχην τερατευομενοι, και αρχην ου καλην ουδε θεοφιλη της των 
ορατων δημιουργιας προκαθηγεισθαι υποτιθεμενοι, αντιπαθως προς 
τον τοιουτον διακεινται λογον· ων διελεγξαι τα περι τουτου σαθρα, 
και απαγη προβληματα, ου του παροντος ειναι καιρου τε και λογου 
κρινας, επι το προκειμενον επανελευσομαι.

Ουτω  τοινυν,  καθα  προκειται,  πασης  συνθετου  εχουσης 
φυσεως,ουκ  αν  τις  τολμησαιε  ποτε  των  ευσεβως  περι  των  θειων 
φρονειν εγνωκοτων, μιαν ειναι συνθετον φυσιν ειπειν τον Χριστον, 
ινα  μη  εξ  αναγκης  ειρμω  τινι  φυσικω  και  ακολουθια  τα  τοιαυτα 
λεγειν εξελομενος,  κτιστον ολον και εξ ουκ οντων, περιγραπτον τε 
και παθητον, και τω Πατρι ουχ ομοουσιον· και η συναιδιον τω Λογω 
την  σαρκα,  η  ομοχρονον  τη  σαρκι  τον  Λογον  οντα  υποτιθεμενος· 
τοιουτος  γαρ  ο  πασης  συνθετου  φυσεως  λογος·  φοβερων  εαυτον 
καταστησει  εγκληματων  υπευθυνον.  Το  γαρ  συνθετου  φυσεως 
υπαρχον, και συνθετον κατα φυσιν δηλονοτι εστι. Το δε κατα φυσιν 
συνθετον,  τω  κατα  φυσιν  απλω  ουκ  αν  ειη  ποτε  ομοφυες  και 
ομοουσιον.  Ου θεμις  ουν μιαν  τον Χριστον λεγειν  συνθετον φυσιν 
τους ευσεβεις, ου μονον δια την συναγομενην εκ της τοιαυτης φωνης 
ατοπιαν· αλλ’ οτι και μηδεις των θεοκριτων Πατερων τουτο πωποτε 



ειρηκως αναπεφανται· υποστασιν δε μαλλον Χριστου συνθετον μιαν 
ομολογειν, και δυο φυσεις, ινα και τω Πατρι ομοουσιος και ομοφυης 
κατα την θεοτητα γινωσκηται, και ημιν ομοουσιος και ομοφυης κατα 
σαρκα ο αυτος γνωριζηται· και εις και ο αυτος προς τε τον Πατερα και 
ημας, ως μεσιτης Θεου και ανθρωπων υπαρχων πιστευηται.

Περι υποστασεως συνθετου. 
Ει δε οτι και πασα υποστασις συνθετος εαυτη τε και αλληλοις τα 

ιδια μερη ομοχρονα εχουσα δεικνυται· υποστασιν δε συνθετον ειναι 
λεγειν τον Χριστον ουκ αρνουμεθα, ειποιεν και ημας οι αντιλεγοντες, 
μη  δυνασθαι  την  επι  τουτω  μομφην  εκτιναξασθαι,  ως  τοις  ιδιοις 
εαλωκοτας λογοις. Φαμεν αληθως ουτως εχειν, ειπερ συνθετον ειναι 
ως ειδος αυτης κατηγορουμενον εχουσαν υπετιθεμεθα. Νυνι δε τουτο 
μη  λεγοντες,  ουδαμως  την  οιανουν  εξομεν  μομφην,  σαφως 
γινωσκοντες  μη  δι’  εαυτην  συνθετον  ειναι  πασαν  συνθετον 
υποστασιν,  την  υπο  τι  τελουσαν  ειδος·  αλλα  δια  την  φυσιν  την 
περιεχουσαν, οτ’ αν συνθετος η και το κατηγορουμενον ειδος υφ’ ο 
αναγεσθαι πεφυκεν·  ως του μερικου,  ητουν ιδικου ολον εχοντος εν 
εαυτω το καθολου, ητοι το κοινον και γενικον, πληρεστατον· του δε 
ιδιου  το  συνολον  λογου  τω  γενικω  μεταδιδουντος  ουδεν·  οπερ  επι 
Χριστου ουδεις ουδαμως των ανεκαθεν μεχρις ημων (492) γενομενων 
του λογου της ευσεβειας υφηγητων φρονων ανηγορευται· εφ’ ου ουτε 
γενος, ουτε ειδος, ως Χριστου κατηγορουμενον ευρειν τις δυνησεται. 
Ου γαρ φυσεως λογω προς ημας δια σαρκος ο θεαρχικος επεδημησε 
Λογος·  αλλα  τροπω  οικονομιας  ανελλιπως  εαυτω  καθ’  υποστασιν 
ενωσας,  την  ημετεραν  ανεκαινησε  φυσιν.  Ωστε  ουδεν  της  πολλης 
αυτων  περινοιας,  ινα  της  μικρω  προσθεν  των  εξητασμενων 
ακολουθιας  λαβωμεθα,  απωναντο,  παλιν  εις  το  ποσον  οπερ 
πεφευγασι,  περιτραπεντος  αυτοις  του  σοφου,  μη  δυναμενοις  ουδ’ 
αυτην την εν τω ποιω διαφοραν ανευ ποσου ειναι λεγειν. Αναγκη γαρ 
πασα πολλας ειναι· η το μετριον δυο, ως προειρηται, τας ποιοτητας, 
ων την διαφοραν ειναι  υπολαμβανουσι.  Μονην γαρ ποιοτητα προς 
αλλην παντελως αμιγως εχουσαν προς εαυτην διαφερειν, ουκ αν τις 
νουν εχων ειποι ποτε. 

Λοιπον ουν, η και αυτης παυσωνται της ψιλης διαφορας,  ποσου 
παντως τινων διαφεροντων δηλωτικην αυτην ουσαν μαθοντες· η συν 
ημιν  της  αληθειας  την  ομολογιαν  καταδεξασθωσαν,  τω  λογω  της 



διαφορας  και  μονον,  προς  γνωσιν  του  ασυγχυτα  μεμενηκεναι  τα 
συνελθοντα,  τον  αριθμον  ευσεβως  κατα  τους  Πατερας 
παραλαμβανουσιν.  Επειτοιγε  ειπατωσαν  ημιν  αγαπητκως  ερεσθαι 
βουλομενοι, ειπερ ενεστιν αυτοις λογος σοφιας ουκ εγεννης, πως δυο 
μεν  τα  συνδεδραμηκοτα  προς  ενωσιν  λεγοντες,  ταυτα  δε  αυτα 
μεμενηκεναι ασυγχυτα και μετα την ενωσιν ουκ αρνουμενοι· ως μηδ’ 
ετερου του κατα φυσιν ορου τε και λογου εκσταντος· καν ει προς εν 
αμφω συντελουσι προσωπον του Υιου και μιαν υποστασιν· δυο τα και 
κατ’  αυτους  σωζομενα,  ως  φασιν  ,  ειπερ  αληθευουσιν,  ουχ 
ομολογουσι· και τις αυτοις της μειωσεως ο λογος, και δι’ ηντινα την 
αιτιαν, και πως αμφω αι φυσεις μιαν γενονασιν; Η ειπερ μειωσεως 
καθαρα  διεμεινεν  η  ενωσις,  τις  ο  του  μη  λεγεσθαι  τα  αμειωτως 
σωζομενα λογος· και στεργομεν ευπειθως της μιας την στερησιν· και 
θαυμαζομεν  αυτων  της  ευπαιδειας  το  ευτονον,  ως  μονων  της  των 
αρρητων γνωσεως εκφανθεντων ημιν χωρητικων. Αλλ’ ου δυνησονται 
πωποτε τον τουτο πειθοντα παραστησαι λογον.

Επιλυσις  συντομος  της  Σευηρου  αποριας  κατα  της,  Εν  δυο, 
φωνης.

Καν  ει  τα  μαλιστα  επ’  εκεινο  καταφευγομεν  τελευταιον,  το 
σαθρον και διακενον Σευηρου ευρημα, το πανυ παρ’ αυτου ωσπερ τι 
σοφον πανταχου φερομενον και αδομενον, φασκοντες γελοιον ειναι, 
εκ  δυο  φυσεων  δυο  φυσεις  εκ  της  ενωσεως  παλιν  αναδειχθηναι 
λεγειν· ωσπερ λημματι παρ’ ημων δοθεντι τα εικοτα επισυναγοντες. 
Τινος  γαρ  ηκουσαν  των  τα  θεια  της  Εκκλησιας  πεπαιδευμενων 
δογματα,  ως  η  ενωσις  εκ  δυο  φυσεων δυο  απετελεσε  φυσεις;  Αλλ’ 
ουδαμως  ακηκοεναι  ειπειν  δυνησονται  αληθειας  φροντιζοντες. 
Λεγομεν δε εκ δυο φυσεως την ενωσιν γεγενησθαι·  μιαν δε την εξ 
αυτων (493)  υποστασιν αποτελεσθαι του Χριστου συνθετον εκεινας 
αυτας τας εξ ων συνετεθη φυσεις, ως ολον ιδια μερη ανελλιπως μετα 
των  φυσικων  ιδιωματων,  και  ατρεπτως  φυλαττουσαν  τε  και 
διασωζουσαν· και εν αυταις φυλαττομενην και σωζομενην ως ολον εν 
μερεσιν.  Εκ  δυο ουν φυσεων,  ου δυο φυσεις,  αλλα μιαν υποστασιν 
λεγομεν Χριστον συνθετον· τουτων ως ιδιων μερων περιεκτικην των 
φυσεων, και ταυτας ως ιδια και συμπληρωτικα μερη περιεχουσαν· και 
εν  αυταις  ως  εν  μερεσι  και  ουσαν  και  γνωριζομενην.  Εως  γαρ  αν 
συγχυτα  τα  συνελθοντα  μεμενηκαι  πιστευηται,  αει  δε  μενει 
ασυγχυτα, του μη δυο ειναι κατα το πεφυκεναι ειναι, οπερ εκατερον 



κατ’ ουσιαν ειναι πεφυκεν· ωσπερ ουν και του εν ειναι ταυτα τω κατα 
την υποστασιν λογω, εως αν η ενωσις η· αει δε εστι κατα την ευσεβη 
των πιστων ομολογιαν, αδυνατον. 

Διο  εν  και  δυο αυτο λεγοντες,  ου  κατα το αυτο φαμεν,  επι  του 
αυτου και ενος αμφοτερα· κατ’ αλλο δε και αλλο. Οιον κατα μεν τον 
της φυσεως λογον, των εξ ων η ενωσις, το δυο. Ου γαρ ταυτον κατα 
την φυσιν τη ιδια σαρκι τον Θεον Λογον γινωσκομεν· κατα δε τον της 
υποστασεως λογον το εν· ταυτον γαρ τον Θεον Λογον τη ιδια σαρκι 
κατα την υποστασιν επισταμεθα. Ουτε ουν τας φυσεις αφρονως εις 
μιαν  συναλειφομεν  φυσιν,  τω  ανηρησθαι  λεγειν  επι  Χριστου  την 
φυσικην  διαφοραν,  ινα  μη  τροπην  του  Λογου  και  της  σαρκος 
εισαγαγωμεν· ουτε εις δυο παλιν ιδιοσυστατους μανικως διαιρουμεν, 
τω και κατα τον της υποστασεως λογον τιθεναι διαφοραν, ινα μη την 
ημων  αυτων  αρνωμεθα  σωτηριαν·  ωσπερ  οι  εκ  διαμετρου  προς 
αλληλους μερισαμενοι την ασεβειαν, Απολιναριος αμα Ευτυχει, και 
Νεστοριος  ποιησαντες·  οι  μεν  φυσικην  διαφοραν  επι  Χριστου  ουκ 
ειδοτες· ο δε προς ταυτη και προσωπικην προσεπαγων, της αληθειας 
εξεπεσαν. Αλλ’ ειδοτες και εν τη καθ’ υποστασιν ενωσει την φυσικην 
ιδιοτητα  ατρεπτον,  και  την  συγχυσιν  ομοιως  και  την  διαιρεσιν 
αποστρεφομεθα·  μητε  την  ενωσιν  συγχυσιν,  ως  αγνοουντες  τα 
ενωθεντα·  μητε  διαιρεσιν  την  διαφοραν,  ως  καθ’  αυτα  υφεσταναι 
μεμερισμενως ειδοτες τα διαφεροντα, εργαζομενοι. 

Τουτο  μεν  ουν,  ως  οιναι,  και  ο  μεγας  Θεολογος  Γρηγοριος 
διδασκων  φαινεται  εν  τω  μεγαλω  απολογητικω,  "  Εν  εξ  αμφοιν 
λεγων,  και  δι’  ενος  αμφοτερα·"  ωσανει  ελεγεν,  Ωσπερ  γαρ  εν  εξ 
αμφοιν, τουτεστιν εκ δυο φυσεων το εν, ως ολον εκ μερων κατα τον 
της υποστασεως λογον·  ουτω και  δια του καθ’  υποστασιν ενος,  ως 
ολου, αμφοτερα τω κατα φυσιν λογω τα μερη, τουτεστι τα δυο. Οπερ 
εν τω δευτερω περι Υιου λογω τρανωτερον διεξιων, φησιν, "Ει γαρ και 
το συναμφοτερον εν, αλλ’ ου τη (496) φυσει, τη δε συνοδω." Τουτο δε 
αυτο  και  ο  κακαριος  Κυριλλος  εν  τοις  προς  Σουκενσον  γραμμασι 
δεικνυται φρονων, εν οις επι του κατα τον ανθρωπον παραδειγματος 
φησιν·  "  Ωστε  τα  δυο  μηκετι  μεν  ειναι  δυο,  δι’  αμφοιν  δε  το  εν 
αποτελεισθαι ζωον·" μονονουχι εν τουτοις διαρρηδην βοων, Οτι τα εξ 
ων  η  συνθεσις  επι  τε  του  καθ’  ημας  ανθρωπου  του  εκ  ψυχης  και 
σωματος·  επι  τε  του κατα Χριστον μυστηριου,  του εκ  θεοτητος και 
ανθρωποτητος,  το  ειναι  μεν  δυο  κατα  τον  ουσιωδη  λογον  ουκ 



ανηρηται· επει, ουδε ετερουσια ετι μενει. Το δε καθ’ αυτα εν μοναδι 
και  μοναδι  ιδιοσυστατως  ειναι  δυο,  παντελως  ο  της  ευσεβειας  ου 
παραδεχεται  λογος·  ινα  μη  τον  ενα  ανθρωπον  ητοι  ζωον,  εις 
ανθρωπου  η  ζωα  δυο  μεριζωμεν·  και  τον  ενα  Χριστον  εις  δυο 
Χριστους,  η  δυο  Υιους.  Ει  γαρ  μη  τουτο  πανταχου  και  νοειν  και 
φρονειν και διδασκειν καλως εγνω ο μακαριος Κυριλλος, ουκ αν την 
των φυσεων διαφοραν μη ανηρησθαι δια την ενωσιν εφασκεν· ουκ αν 
αλλο και αλλο, ετερον και ετερον, και τουτο κακεινο, και αμφω τον 
ενα Χριστον, και ασυγχυτους μεμενηκεναι τας φυσεις εδιδασκεν. Ουκ 
αν μη μεταπεφοιτηκεναι εις την της σαρκος φυσιν τον Λογον, η την 
σαρκα εις  την αυτου του Λογου φυσιν μη μεταβληθηναι  εδοξαζεν. 
Ουκ αν  τας  ευαγγελικας  και  αποστολικας  περι  του  Κυριου  φωνας 
τους  θεηγορους  ανδρας  εγινωσκε,  τας  μεν  κοινοποιουντας,  ως  εφ’ 
ενος προσωπου· τας δε διαιρουντας, ως επι δυο φυσεων. Ουκ αν το 
ολον, τουτεστι τον Χριστον, μιαν ειναι φυσιν λεγειν παρητειτο, ειπερ 
ευσεβες τουτο ηπιστατο. Ουκ αν ωριζετο μηδεν αλλο την ανθρωπιαν 
ειναι  φυσιν,  πλην  σαρκος  νοερως  εψυχωμενης·  δια  τουτου  τελειαν 
ειναι διαβεβαιουμενος εν Χριστω και την φυσιιν της ανθρωποτητος. 
Ουκ αν δια του επαγειν το Σεσαρκωμενην, της καθ’ ημας ουσιας την 
δηλωσιν  εισκομιζεσθαι  εφασκεν.  Ουκ  αν  ορθης  δοξης  ειναι 
σημαντικον,  το  λεγειν  δυο φυσεις  ηνωμενας αδιαιρετως,  οτ’  αν  μη 
κατα τον Νεστοριω δοκουντα τροπον κακουργως προφερηται η φωνη, 
διωριζετο.  Ουκ αν τοιαυτα,  αλλα μυρια λεγων,  ως  τοις  φιλοπονοις 
δηλον εκ των αυτου συγγραμματων, εφαινετο.

Ποθεν ουν, κακ τινων των διδασκαλων, τας επι Χριστου, εξ ων και 
εστι,  σωζομενας  μετα  την  ενωσιν  και  κατ’  αυτους,  ως  φασι,  δυο 
φυσεις,  μη  δειν  ευσεβως  ομολογεισθαι  παρα  των  πιστων 
παραστησουσιν;  Ουδεις  γαρ  ουδαμως  των  εγκριτων  διδασκαλων 
τουτο θεσπισας ευρισκεται· τουναντιον μεν ουν παντες και ειπον, και 
λεγειν  τους  πιστους  δια  των  ιδιων  εδιδαξαν  φωνων·  ει  μη  αρα 
συνηθως εκ καρδιας πλασαμενοι το δοκουντα, ως ενος των Πατερων 
απατης  ενεκεν  των  ακεραιοτερων,  το  πλασμα  προβαλλοιντο.  Αλλ’ 
ουτοι,  ως  εοικεν,  αισχυνην  ηγουμενον  το  πειθεσθαι,  και  την  εις 
πλανησαντας  αυτους  εξ  αρχης  ανθρωπους  προσπαθειαν της  θειας 
αγαπης  (497)  προκρινοντες,  και  του  ευσεβειν  το  φιλονεικον 
προτιμωντες, και του τιμασθαι ως ιερεις παρα των ανθρωπων, οις την 
απατην δια του καθ’ ημων ψευδεσθαι τα μη οντα προσαγουσι·  και 



των  κακον  κακου  αντιλαβειν,  της  απατης  λεγω  μισθον  τα 
φθειρομενα, την παρα του Θεου επι τη ομονοια της πιστεως αποδοχην 
τε  και  τιμην  κατωτεραν  ποιουμενοι,  του  πολεμειν  τη  αληθεια,  και 
αφισταν  αυτης  επιχειρειν,  ου  παυονται  οσους  αν  δυνανται.  Διο 
παρακαλω  υμας  εγω  ο  ελαχιστος,  τεκνα  οντας  γνησια  της  αγιας 
αποστολικης Εκκλησιας, εν η φωτισθεντες δια της του θειου λουτρου 
αναγεννησεως, υιοθετηθηναι Θεω εν Πνευματι ηξιωθητε στελλεσθαι 
απο  των  τοιουτων,  μνημονευοντας  του  αγιου  Αποστολου  Παυλου 
γραφοντος Ρωμαιοις τον τροπον τουτον·  Παρακαλω υμας,  αδελφοι, 
σκοπειν τους τας διχοστασιας και τα σκανδαλα παρα την διδαχην, ην 
υμεις εμαθετε, ποιουντας, και εκκλινατε υπ’ αυτων. Οι γαρ τοιουτοι 
τω Κυριω ημων Χριστω ου δουλευουσιν, αλλα τη εαυτων κοιλια· και 
δια  της  χρηστολογιας  και  ευλογιας  εξαπατωσι  τας  καρδιας  των 
ακακων.  Και  παλιν  περι  τουτων  αυτων,  ταραχας  τη  του  Θεου 
Εκκλησια κινειν ειθισμενων Κορινθιοις επιστελλοντος ταδε·  Οι γαρ 
τοιουτοι  ψευδαποστολοι  εργαται  δολιοι,  μετασχηματιζομενοι  εις 
Αποστολους  Χριστου.  Και  ου  θαυμα·  αυτος  γαρ  ο  Σατανας 
μετασχηματιζεται εις αγγελον φωτος. Ου μεγα ουν, ει και οι διακονοι 
αυτου μετασχηματιζονται ως διακονοι δικαιοσυνης· ων το τελος εσται 
κατα τα εργα αυτων. Τουτων δε αυτων το της γνωμης δολερον, και 
του τροπου το υποκλοπον εν Ευαγγελιοις γαρ ο Κυριος αινιττομενος, 
προαναιφωνησε,  τους  πιστους  οιον  ασφαλιζομενος,  λεγων· 
Προσεχετε απο των ψευδοπροφητων, οιτινες ερχονται προς υμας εν 
ενδυμασι προβατων· εσωθεν δε εισι λυκοι αρπαγες. Απο των καρπων 
αυτων  επιγνωσεσθε  αυτους.  Περι  τουτων  δε  αυτων  και  ο  αγιος 
Ευαγγελιστης Ιωαννης εν τη πρωτη αυτου καθολικη, νηφαλαιοτερους 
τους  ευσεβεις  εργαζομενος,  φησιν,  Αγαπητοι  μη  παντι  πνευματι 
πιστευητε,  αλλα δοκιμαζετε τα πνευματα, ει  εκ του Θεου εισιν· οτι 
πολλοι  ψευδοπροφηται  εξεληλυθασιν  εις  τον  κοσμον.  Εν  τουτω 
γινωσκετε  το  Πνευμα  του  Θεου.  Παν  πνευμα  ο  ομολογει  Ιησουν 
Χριστον εν σαρκι αληλυθοτα, εκ του Θεου εστι. Και παν πνευμα ο ουχ 
ομολογει Κυριον Ιησουν Χριστον εν σαρκι εληλυθεναι, του Θεου ουκ 
εστι· και τουτο εστι και νυν εν τω κοσμω εστιν. 

Τουτων  αει  μνημονευοντας  των  λογων,  αυτουμενος  υμας, 
ευλογημενοι, της ευσεβειας, ης ουδεν ανθρωποις προς το φιλιωθηναι 
Θεω  οικειοτερον,  δια  πασης  προσοχης  και  επιμελειας  εχεσθαι 
βουλομαι  παντας  παση  δυναμει  αποστρεφομενους,  τους  μη 



δεχομενους  τα  ευσεβη  της  Εκκλησιας  και  σωτηρια  δογματα·  και 
μαλιστα μαθοντας της του Αντιχριστου διδασκαλιας ειναι, Το μη εν 
σαρκι ομολογειν τον Κυριον (500) ημων και Θεον Ιησουν Χριστον, ως 
μεγας ευαγγελιστης διαρρηδην βοα Ιωαννης· οπερ οι νυν τη του Θεου 
πολεμουντες  Εκκλησια  προφανως  καταγγελλουσι,  την  φυσιν  της 
σαρκος απαρνουμενοι, τω μη ομολογειν εν Χριστω σωζεσθαι τε και 
ειναι  αυτην  ανεχεσθαι·  και  ουτε  φριττουσι,  το  ενεεινοτερον,  η 
θρασυτερον, ειπειν οικειοτερον, της Θεω αντικειμενης δοξης κηρυκας 
εαυτους προβαλλομενοι. Αλλ’ ουτοι μεν ουτω διακεισθαι επισφαλως 
κατα  την  πιστιν  προελομενοι,  αξιον  της  αυτων  δρεπονται  ανοιας 
καρπον·  το  παρα  πασιν  ευφωρατον  κεκτησθαι  της  δισσεβειας 
ελεγχον.

Εκθεσις συντομος της εκδοχης των ορθως επι  Χριστου κατα 
την  καθολικην  Εκκλησιαν  ομολογουμενων  της  πιστεως 
φωνων.
Ημεις  δε  συν  Θεω  φαναι,  οι  την  θειαν  και  καθαραν  της 

εκκλησιαστικης  διδασκαλιας  ποαν νεμομενοι,  ακαθαιρετον  εχοντες 
της ευσεβειας το κλεον, πασας ευσεβως τας ευσεβεις επι Χριστου τον 
Πατερων  φωνας,  ομολογειν  ενωπιον  Θεου  και  ανθρωπων 
παρρησιαζομεθα,  μετ’  ευσεβους εκαστην εννοιας και  λογισμου του 
πρεποντος  εκλαμβανοντες·  καθως  ανωθεν  αι  υπ’  αρχης  δια  των 
γενομενων  λειτουργων  της  χαριτος,  τον  σωτηριον  της  πιστεως 
κατηχηθημεν λογον.  Ομολογουμεν τοινυν τον Κυριον ημων Ιησουν 
Χριστον  εκ  δυο  μεν  φυσεων,  ως  εκ  θεοτητος  και  ανθρωποτητος 
συγκειμενον· εν δυο δε φυσεσιν, ως εν θεοτητι και ανθρωποτητι, οντα 
γινωσκοντες. Ωσπερ γαρ εκ δυο φυσεων λεγοντες, το εκ Θεοτητος και 
ανθρωποτητος  αυτον  ειναι  δοξαζομεν·  ουτω  και  εν  δυο  φυσεσι 
λεγοντες,  το  εν  θεοτητι  και  ανθρωποτητι  εικοτως  αυτον  υπαρχειν 
σημαινομεν· ως μηδεμιας κεχωρισμενον μετα την ενωσιν των εξ ων 
συνεστηκε φυσεων, αλλ’ εν αυταις, εξ ων και εστιν αει, και οντα και 
γνωριζομενον.  Δυο  φυσεις  καθ’  υποστασιν  ηνωμενας  αδιαιρετως 
παλιν  αυτον  ομολογουμεν,  ως  Θεον  αληθως  τον  αυτον  οντα  και 
ανθρωπον,  αυτοις  επαληθευοντα  τοις  πραγμασι  τα  ονοματα 
πιστευοντες. Ως γαρ Υιον Θεου και Θεον φυσει αυτον και αληθεια και 
οντα και λεγομενον πιστευομεν δια την προ τον Θεον και Πατερα της 
ουσιας  ταυτοτητα·  Ουτω  και  Υιον  ανθρωπου,  και  ανθρωπον 
γενομενον ειναι τε και λεγεσθαι αυτον φυσει και αληθεια φαμεν, δια 



την προς την τεκουσαν αυτον φυσικην κατα σαρκα συγγενειαν.  Ει 
γαρ  μη  δυο  φυσεις  αυτον,  ως  Θεον  τε  ομου  και  ανθρωπον 
ομολογησομεν,  εκ  ψιλων  ονοματων  και  ουχι  πραγματων 
συντεθεισθαι  αυτον  λεγοντες  ελεγχθησομεθα·  και  ουκ  οντα  κατ’ 
αληθειαν,  οπερ  ειναι  δια  των ονοματων σημαινεται.  Ως  και  μηδεν 
ειναι λοιπον δυνασθαι, κατ’ αυτους εκεινους ειπειν υποτιθεσθαι τον 
βλασφημειν  προαιρουμενον,  το  ημιν  προσκυνουμενον  τε  και 
λατρευομενον, οπερ πασης ασεβειας υπερβολην υπερβεβηκε.

Διοπερ μη υπαχθηναι βλασφημιας εγκλημασι (501) φυλαττομενοι, 
ου  παυομεθα  ομολογουντες  τον  Χριστον  εκ  δυο  φυσεων,  ως  εκ 
θεοτητος, καθως ειρηται, και ανθρωποτητος· και εν δυο φυσεσιν, ως 
εν  θεοτητι  και  ανθρωποτητι·  και  δυο φυσεις,  ως Θεον τε  ομου τον 
αυτον οντα, και ανθρωπον πιστευοντες· οτι μη εν τουτων μονον, αλλα 
και ταυτα· ουδε ταυτα μονον, αλλα και εν τουτοις, ως εκ μερων ολον, 
και ολον εν μερεσι, και δια των μερων ολον γινωσκοντες. Ει γαρ αυτος 
τοις  ουσι το ειναι δους,  και την προς διαμονην εχαρισατο δυναμιν, 
προς το μη φυρεσθαι αλληλοις τα ειδη και μεταβαλλειν εις αλληλα, 
αλλα  μενειν  εκαστα  καθ’  ον  παρ’  αυτου  γεγενηνται  λογον·  ωστε 
δυνασθαι εκ της κατα την φυσικην εκαστων ιδιοτητα παγιοτητος, τον 
πανσοφον και επιστημονα του παντος γενεσιουργον και ταξιαρχην, 
τους των θειων επιμελεις φιλοθεαμονας, ως εφικτον, εννοειν· πολλω 
μαλλον  εν  εαυτω  την  εαυτου  απειροδυναμον  πιστωσηται  δυναμιν· 
οπερ ην διαμενων, και γενομενος οπερ ουκ ην· και οπερ γεγονεν ουκ 
αρνουμενος μετα του μενειν οπερ ην, τω υπαρχειν ανελλιπως τε και 
ατρεπτως αμφοτερα.

Και μιαν δε του Θεου Λογου φυσιν σεσαρκωμενην, σαρκι ψυχην 
εχουση την νοεραν τε και λογικην λεγομεν ευσεβως, δια του επαγειν 
το Σεσαρκωμενην, της καθ’ ημας ουσιας την δηλωσιν εισκομιζοντες. 
Περιφρασις γαρ εστιν εν ταυτω καθ’ ενωσιν, δι’  ονοματος και ορου 
τας  δυο  φυσεις  εμφαινουσα·  ονοματος  μεν,  της  μιας  του  λογου 
φυσεως,  της  το  κοινον  της  ουσιας  μετα  του  ιδιου  της  υποστασεως 
σημαινουσης· ορου δε της ανθρωπινης, ως αυτος φησιν ο διδασκαλος 
Τι γαρ εστιν ανθρωποτητος φυσις, πλην οτι σαρξ εψυχωμενη νοερως. 
Ωστε  ο  λεγων  μιαν  του  Θεου  Λογου  φυσιν  σεσαρκωμενην,  μετα 
σαρκος εμψυχου ειναι τον Θεον Λογον δηλοι, ετερον τι παντως κατα 
την ουσιαν παρα τον Θεον Λογον ουσαν την σαρκα νοων, ο γε αληθης 
της  ευσεβειας  μαθητης  και  ανοθευτος.  Και  την  καθ’  υποστασιν  δε 



λεγοντες  ενωσιν,  εις  μιαν  των  φυσεων  γεγενησθαι  την  ενωσιν 
νοουμεν τε και ομολογουμεν· ως μηδεμιας καθ’ εαυτην το συνολον η 
ουσης, η νοουμενης, αλλα μετα της συγκειμενης και συμπεφυκυιας· 
ουδ’ αν παλιν κατα τον ουσιωδη λογον προς την αλλην φυρεισης, η 
καθ’  οτιουν  της  φυσικης  τελειοτητος  παθουσης  εκ  της  ενωσεως 
μειωσιν.  Και  παλιν  την  φυσικην  ενωσιν  αντι  του  αληθη  λεγειν 
ομολογουμεν, καθως ο αγιος αυτος Κυριλλος ταυτας τας φωνας και 
ειπε και εξηγησατο· και ου προς αναιρεσιν των εξ ων εστιν ο Χριστος 
δυο  φυσεων  μετα  την  ενωσιν,  η  μιας  αυτων,  καθως  Απολιναριος, 
Ευτυχης τε και Σευηρος,  Σιμωνι μαγω, Ουαλεντινω τε και Μανεντι 
ακολουθησαντες εκδεδωκασιν, ως εστι τοις βουλομενοις ευχερες, εκ 
των Σευηρου αυτου συγγραμματων προς τους ονομασθεντας ασεβεις 
ανδρας, κατα την συμφωνιαν των λογων, την των δογματων κατιδειν 
(504)  ταυτοτητα.  Ωσαυτως  δε  του  αυτου  και  ενος  Χριστου  τας  δυο 
γεννησεις φαμεν, την τε εκ Θεου Πατρος προ αιωνων, και την δι’ ημας 
επ’ εσχατων των χρονων εκ της αγιας Παρθενου γεγενημενην· του 
αυτου τα τε θαυματα και τα παθη δοξαζομεν. Ομολογουμεν δε και 
την  αγιαν  πανενδοξον  Παρθενον  κυριως  και  κατα  αληθειαν 
Θεοτοκον· ως ουχι τινος ανθρωπου ψιλου, καν ως εν ριπη οφθαλμου 
διχα  της  προς  τον  Λογον  ενωσεως  προδιαπλασθεντος,  και  εκ 
προκοπης  εργων  και  εκ  της  εις  αρετην  ακροτητος  θεωθεντος 
γεγενημενην  μητερα·  αλλ’  ως αυτου αληθως του Θεου Λογου,  του 
ενος  της  αγιας  Τριαδος,  εξ  αυτης  κατα  συλληψιν  αρρητον 
σαρκωθεντος, και τελειως ενανθρωπησαντος.

Ταυτας ουτω τους ιδιους η αγια του Θεου Εκκλησια τας φωνας 
ευσεβως  και  λεγειν  και  νοειν  διδαξασα,  τω  Θειω  και  λαμπρω  της 
γνωσεως  φωτι  φυλαττεσθαι  ενεχειρισε·  παρακαλουσα  δια  τε 
Προφητων  και  Αποστολων,  και  αυτου  του  τοις  ιδιοις  παθημασιν 
αυτην συμπηξαμενου τε και αρμοσαμενου Χριστου, προσφορον τε και 
πρεποντα  τω  μεγαλω  της  πιστεως  επαγγελματι  βιον  αναλαβειν· 
Σκοπουντας  τι  το  θελημα του  Θεου το  αγαθον και  ευαρεστον  και 
τελειον· και εις αυτο αγρυπνουντας. Ουχ ηττον γαρ ευσεβους πιστεως 
αριστης χρηζειν εδιδαχθημαεν πολιτειας προς το τυχειν της αιωνιου 
ζωης·  μηπως  τω  θεμελιω  της  πιστεως  τα  μη  επιβαλλοντα 
εποικοδομησαντες, δια πονηρων επιτηδευματων, ως την κλησιν, και 
την  χαριν  της  υιοθεσιας  υβρισαντες,  αντι  χαρας  και  δοξης 
ατελευτητου, αιωνιου πυρος υποδικους εαυτους καταστησωμεν.



Πολλας  ουν  ορωντες  οδους  αρετων,  ευλογημενοι,  και  της 
μακαριας  Χριστου  καλλονης  σωφροντες  ερασται,  παρα του  Κυριου 
των ολων τοις ανθρωποις δεδωρημενας, ενα τε τον σκοπον εχουσας, 
και  προς  εν  τας  πασας  τελος  καταντωσας  εις  σωτηριαν,  μη 
αμελησωμεν της εαυτων σωτηριας,  μηδε προωμεθα τον καιρον τον 
επι  μετανοια ημιν δεδομενον,  ου παλιν επιτυχειν  αμηχανον.  Αλλα 
πριν  πορευθηναι,  καθα  που  φησιν  ο  μεγας  Ιωβ,  οθεν  ουκ 
αναστρεψομεν,  εις  γην  σκοτεινην  και  γνοφεραν,  εις  γην  σκοτους 
αιωνιου, ου ουκ εστι φεγγος, ουδε οραν ζωην βροτων, σπουδασωμεν 
τον Θεον ιλεωσασθαι κατα την εαυτου εκαστος δυναμιν. Προς γαρ το 
ποικιλον  και  διαφορον  των  καταστασεων  των  ψυχων  ημων,  ως 
αγαθος, πολλας εικοτως ειναι και τας οδους προς τας αιωνιους μονας 
αγουσας τους δι’  αυτων οδευοντας αμεμπτως πεποιηκεν,  οπως την 
εαυτω προσφορον επιλεξαμενος εκαστος, και τον δρομον του βιου δι’ 
αυτης  ποιησαμενος,  τον  εν  ουρανοις  κατ’  ελπιδας  προκειμενον 
πανενδοξον καταληψοιτο χωρον. 

Τοιγαρουν καθως εχομεν δυναμεως συνεργεια και χαριτι Χριστου, 
των καθηκοντως αψωμεθα. Επικουφισωμεν συμπαθως του πενητος 
την  συμφοραν,  και  μετριωτεραν  αυτω  καταστησαι  την  ενδειαν  μη 
(505) αμελησωμεν. Των γυμνων περιστειλαι την γυμνωσιν, το δοθεν 
ημιν  αιδουμενοι  της  αφθαρσιας  ενδυμα  μη  αναβαλωμεθα.  Τοις  εν 
κακωσει  φρουρας  τρυχομενοις  και  ασθενεια  σωματος,  και  βαρει 
ξενητειας πιεζομενοις  συναλγησωμεν,  και  τα δυσχερης των αλλων 
οικειουσθαι σπουδασωμεν· ινα τον Τας ασθενειας ημων αναλαβοντα, 
και τας νοσους βαστασαντα, περι το ομοφυλον μιμησαμενοι, και την 
αυτου  δι’  ημας  φιλανθρωπον  κενωσιν  τοις  εργοις  τιμησαντες,  της 
αυτου  και  ημεις  αξιοι  γενεσθαι  δυνηθωμεν  εποπται  δοξης  και 
μετοχοι·  μη  δοξης  ενεκεν  της  παρα  των  ανθρωπων  ταυτα 
επιτηδιευοντες, ης μετα την παρουσαν ζωην υφεστηκε προς αποδοχης 
λογον,  ουδεν·  αλλ’  ολου Θεου τη αληθεια γενομενοι,  και ως αυτον 
παντα  πασι  και  οντα  και  γινομενον  δια  της  εις  αλληλους 
φιλανθρωπιας θεραπευοντες, παντα και λεγωμεν και πραττωμεν, δι’ 
ων  αυτω  ευαρεστησομεν.  Ουτω  γαρ  ταις  κατα  μερους  εις  αρετην 
προκοπαις,  και την θειαν ποτε μετελθειν δεοντως φιλοσοφιαν, συν 
Θεω  φαναι  δυνησομεθα·  και  προς  τον  ανω  βιον  μεθαρμοσθηναι, 
παντων καταφρονησαντες των επι γης· κρειττον και τιμιωτερον την 
εσχατης εχειν παρα Θεω μαλλον ηγουμενοι ταξιν, η παρα τω κατω 



βασιλει  τα πρωτα φερειν των επι γης·  καθ’ ην εαυτοις προσλαβειν 
αρχομενοι,  και  καθ’  ησυχιαν  ηρεμα  τα  της  ψυχης  αισθητηρια 
εμφρονως  οραν  την  κτισιν  εθισαντες,  κερδος  μεγιστον 
απενεγκωμεθα, το καλως οδηγηθηναι δια της των ορατων ταραχης 
και αστασιας, επι τα εστωτα και μη κινουμενα· αλλα μη εναπομενειν 
αυτοις,  και  ενεσχεθηναι  ανεχεσθαι·  εξ  ου,  των  μεν  το  ατακτον 
μισησαντες·  των  δε  το  βασιμον  ποθησαντες,  αβυσσω  αβυσσον 
επικαλεσομεθα· δια των εν τοις ορατοις μεγαλουργων, τους εν τοις 
νοητοις  ως  εφικτον  ανθρωποις  κατανοουντες  λογους·  και  ουτως 
ατεχνως  δι’  αφθεγξιας  τω  αδυτω  των  αδυτων  παρακυψαντες,  το 
εαυτων  ευτελες  επιγνωσομεθα,  διδασκομενοι  μυστικως  δια  των 
λογιων  του  Πνευματος,  πως  οντες  γη  και  σποδος,  θειας 
μεταποιουμεθα δοξης,  τη του ευδοκησαντος χαριτι·  και το τη φυσει 
ευτελες και  αποπτυστον,  προς ποιαν μετασκευαζεται μακαριοτητα· 
και  ουτω  τοις  του  απειρου  καταπλαγεντες  θεαμασι,  το  οσχυρον 
φυλακτηριον  των  αρετων,  λεγω  δη  την  ταπεινωσιν,  Θεου  δωρον 
μεγιστον  και  πρωτον,  της  αληθους  φιλοσοφιας  καρπον  ουσαν, 
δρεψομεθα  δι’  ης  νεκρουντες  των  παθων  τα  αιτια,  φημι  δη  τας 
αισθησεις, μετα της προς αυτας των αισθητων συγγενους οικειοτητος, 
κοσμου παντελως εαυτους αποτεμνομεν· ωστε ανεπιθολωτω ψυχης 
ομματι επιβαλλειν δυνασθαι τοις νοητοις· εξ ων, η μεθ’ α, την ψυχην 
ηδη αληθως τη ταπεινωσει ποιωθεισαν, και λοιπον ικανην γενομενην 
θειας  εμφασεως  δεξασθαι  εικονα,  παραλαβουσα  η  θεια  αγαπη, 
φιλους  ημας  αντι  δουλων  εργαζεται·  το  του  νομου  κεφαλαιον,  το, 
Αγαπησεις Κυριον τον Θεον σου εξ ολης της καρδιας σου, (508) και εξ 
ολης της ψυχης σου, και τα εξης, χαριζομενη, εν τω μηδεμιαν των εν 
ημιν  νοερων  δυναμεων  προς  αλλο  τι  παντελως,  η  προς  θεον 
αρρενωπως συγχωρειν ανατεινεσθαι. 

Αγωνισωμεθα ουν ως καιρον εχομεν τον προτεθεντα ημιν παρα 
του  Θεου,  της  ευσεβους  και  Χριστιανικης  επαγγελιας  σκοπον  εις 
εργον αγαγειν. Οτι δ’ Ουκ εστιν ημιν η παλη προς αιμα και σαρκα, 
αλλα προς τας αρχας, προς τας εξουσιας, προς τους κοσμοκρατορας 
του  σκοτους  του  αιωνος  τουτου,  τους  αφανεις  τυραννους  και 
πολεμιους, ουκ εν τω φανερω συγροτουντας τας μαχας, αλλ’ εν τω 
κρυπτω της καρδιας τους πολεμους συμπλεκοντας, Αναλαβωμεν την 
πανοπλιαν του Θεου, ως ο θειος ημιν παρακελευεται αποστολος, ινα 
δυνηθωμεν  αντιστηναι  εν  τη  ημερα  τη  πονηρα,  και  απαντα 



κατεργασαμενοι στηναι· και περιζωσαμενοι την οσφυν εν τη αληθεια, 
και ενδυσαμενοι τον θωρακα της δικαιοσυνης, εν ω παντα τα βελη 
του πονηρου τα πεπυρωμενα σβεσθησεται.  Προσκαρτερησωμεν δια 
πασης  προσευχης  και  δεησεως,  και  την  μαχαιραν  του  πνευματος 
δεξασθαι,  ο  εστι  ρημα  Θεου,  το  διαιρουν,  ινα  συνελων  ειπω,  των 
κρειττονων τα χειρονα, και διδασκον τους ευσεβειν την πρεπουσαν 
Χριστανοις αγωγην, οπερ τελειας εργον εστι διακρισεως· οφθαλμων 
ακριβειαν,  γλωσσης  εγκρατειαν·  σωματος  παιδαγωγιαν·  φρονημα 
ταπεινον,  εννοιας  καθαροτητα·  οργης  αφανισμον,  ως  που  φησιν  ο 
μεγας  Βασιλειον·  νου  προς  Θεον  αναπτησιν,  και  τοις  πειρασμοις, 
φυλακης  χαριν  των  τιμιων,  ανταγωνιζεσθαι  προστιθεναι 
αγγαρευομενους·  με  δικαζεσθαι  αποστερουμενους·  μισους  αγαπην 
αντιμετρειν·  ανοχην  διωγμοις  εξισουν·  βλασφημιαις,  παρακλησιν· 
νεκρωθηναι  τη  αμαρτια·  συσταυρωθηναι  Χριστω·  ολην  μεταθεσθαι 
προς Θεον ασχετως την αγαπην.

Ταυτα γεγραφα, Δεσποτα μου ευλογημενε, ουκ αγνοων υμων το 
στερεωμα της εν Χριστω πιστεως, και την εν αυτω αυξανομενην δια 
των εντολων σεμνοτητα· αλλ’ ειδεναι υμας βουλομενος, οποιον και 
οποσον εχω περι υμων αγωνα, δια μεριμνης αει μου εκκαιοντα την 
καρδιαν·  και  παρατηρεισθαι  νηφαλαιοτερον  παρακαλω  τους  των 
αιρεσεων  προμαχους·  ινα  μη  τις  αυτων  παραλογισαμενος  υμας 
πειθανολογια ψευδους, το εν υμιν διαυγες και ζωτικον της πιστεως 
ναμα τοις ιδιοις των ασεβων δογματων επιθολωσαι ρυποις δυνηθη, 
οπερ  μη  γενοιτο.  Ξιφος  γαρ  διστομον  και  ξυρον  ηκονημενον  την 
γλωσσαν κεκτηνται,  ψυχας σφαζουσαν, και εις πεταυρον αδου,  και 
βαραθρον σκοτους παραπεμπουσαν, και της εν Χριστω ζωης δια της 
ηπατημενης  αυτων  χρηστολογιας  αποστερουσαν.  Αυτος  δε  ο  (509) 
Κυριος  ημων  και  Θεος  Ιησους  Χριστος,  ο  του  Θεου  και  Πατρος 
μονογενης  Υιος  και  Λογος,  ο  πασης  ορατης  και  αορατου  κτισεως 
ποιητης,  ο  τον  υπερ  ημων  δια  την  αφατον  αυτου  φιλανθρωπιαν, 
καθως  αυτος  ηυδοκησε,  καταδεξαμενος  θανατον,  και  ρυσαμενος 
ημας τω ιδιω αιματι της εξουσιας του σκοτους· αυτος κρατησαι της 
χειρος υμων της δεξιας, και οδηγησαι υμας εις τον φοβον αυτου, και 
πληρωσαι της επιγνωσεως του θεληματος αυτου, εν παση σοφια και 
συνεσει πνευματικη, και αξιως εαυτου περιπατησαι πεισειεν, εν παντι 
εργω αγαθω καρποφορουντας,  και αυξανομενους εν επιγνωσει  της 
αληθειας αυτου,  και  παση δυναμει  δυναμωσαι κατα το κρατος της 



δοξης αυτου εις πασαν οικοδομην και μακροθυμιαν· και μετα χαρας 
και  ευχαριστιας  συναθλουντας  τω  ευαγγελιω  της  χαριτος  αυτου 
τηρησας,  αξιωσαι  της  μεριδος  των  αγιων  εν  τω  φωτι,  ευχαις  και 
ικεσιαις της πανενδοξου Δεσποινης ημων Θεοτοκου και αειπαρθενου 
Μαριας, και παντων των αγιων. Αμην.

ΙΓ΄. - Του αυτου προς Πετρον ιλλουστριον λογος επιτομος κατα 
των Σευηρου δογματων. 
Εδειξεν  ως  αληθως  ο  ευλογημενος  μου  δεσποτητς,  ως  ουδεν 

δυναται προς μειωσιν της αγαπης πνευματικης, το αλληλων απειναι 
σωματικως·  τους  κατα  Θεον  δι’αγαπης  νοερως  αλληλοις 
συνηρμοσμενους·  μη  απαξιωσας  δια  των  τιμιων  αυτου  συλλαβων 
επισκεψασθαι με τον ταπεινον και αμαρτωλον, και μηδεν εχοντα της 
αυτου αγαπης επαξιον. Ασπερ δεξαμενος, ωσπερ αυτον παροντα τω 
πνευματι  γεγηθως  περιλαβων  ησπασαμην,  και  τω  μονω  Θεω  και 
Σωτηρι  των  ολων  Χριστω  συνηθως  ηυχαριστησα,  γνους  μετα 
σωτηριας αυτον την υγραν κελευθον εξηνυκεναι. Ηδυς γαρ οντως και 
παρων  ο  ευλογημενος  μου  δεσποτης,  και  απων,  ουχ  ηττον  του 
παρειναι πασιν εστιν επεραστος, δια την επιλαμπουσαν αυτω χαριν 
της  πτωχειας  του  αγιου  Πνευματος·  δι’  ην  ναος  αγιος  εις 
κατοικητηριον Θεου εν πνευματι γινεται, πας ο ταυτης ως Θεου της 
αρετης  γνησιως  μεταποιουμενος,  του  ταπεινωσαντος  εαυτον  μεχρι 
δουλου μορφης, και εργω και λογω τοις ανθρωποις αυτην εν εαυτω 
παραδειξαντος·  ονπερ  μιμουμενος  ο  ευλογημενος  μου  δεσποτης, 
ενδιαθετως και αυτος εκτησατο την πραοτητα τε και την ταπεινωσιν. 
Την πραοτητα μεν,  ινα τας εμπαθεις  του θυμου και  της επιθυμιας 
κατασβεσας  κινησεις,  Θεω  γενηται  και  ανθρωποις  ευαρεστος.  Η 
πραοτης γαρ ουδεν ετερον ουσα καθεστηκεν, η θυμου και επιθυμιας 
παντελης  (512)  προς τα παρα φυσιν ακινησια·  καθ’  ην φανερον το 
θειον τοις εχουσι γινεται θελημα. Φησι γαρ ψαλλων ο μεγας Δαβιδ, 
Οδηγησει  πραεις  εν  κρισει·  διδαξει  πραεις  οδους  αυτου.  Την  και 
ταπεινωσιν, ινα της υπερηφανιας εκτεμων τα πωρωματα, ευχαριστος 
τε τω Θεω γενηται, και πασιν ανθρωποις ευπροσιτος. Ταπεινωσις γαρ 
εστιν, η εκαστου προς τον Θεον κατα παραθεσιν εκ παραλληλου της 
υπερεχουσης  και  ποιητικης  αιτιας  επιγνωσις·  καθ’  ην  η  προς 
αλληλους των ανθρωπων γινεσθαι πεφυκεν συνδιαθεσις, και η των 
πλημμεληματων διδοσθαι τοις  οφειλουσιν αφεσις.  Ιδε γαρ,  φησιν ο 



αυτος μεγας παλιν Δαβιδ, την ταπεινωσιν μου και τον κοπον μου, και 
αφες πασας τας αμαρτιας μου.

Ουτω μεν ουν εχοντα περι τον ιον τον ευλογημενον μου δεσποτην, 
εν  τω στερεωματι  της  εις  Χριστον πιστεως,  φερωνυμως  ασαλευτον 
ευχομαι διαφυλαχθηναι, και πασης αιρετικης τρικυμιας ανωτερον, ως 
γνησιον  τεκνον  της  αγιας  του  Θεου  καθολικης  και  αποστολικης 
Εκκλησιας·  τεθεμελιωμενον  επι  της  ευσεβους  ομολογιας·  καθ’  ης 
ουδεν το παραπαν ισχυουσιν,  ανοιγομενα καθαπερ αδου πυλαι,  τα 
πονηρα των αιρετικων στοματα. Περι γαρ των νοθων, και νοθως εκ 
της αγριελαιας παρενκεντρισθεντων εις την καλλιελαιον εγινωσκον, 
και πριν γραψαι τους ευλογημενους υμας, οτι κατα τον προφητικον 
λογον·  Ως  κυων  επι  τον  ιδιον  εμετον,  της  κατα  την  πιστιν  αυτων 
αηδειας  λεγω  το  δυσωδες  εχουσιν  επιστρεψαι·  οια  δη  Σιμωνες 
δευτεροι,  και  Δημαντες  και  Ερμογενεις,  προκρινειν  ελομενοι  της 
αληθειας το ψευδος· και μηδεν αδικουντες, ως οιονται, τη αποστασια 
τους  κηρυκας  της  ευσεβειας,  η  βλαπτομενοι  μαλλον  ενδικως  τη 
στερησει  της  χαριτος·  και  ουδε τον νυν αιωνα, δι’  ον της αληθειας 
απεστησαν, εχειν καταθυμιως δυναμενοι, κατα φυσιν αστατον οντα 
και ευαλλοιωτον, και αει παρατρεχοντα τους κρατειν νομιζοντας.

Αηδης γαρ οντως υπαρχει και δυσωδιας μεστος και πασης χαριτος 
ερημος,  πας λογος,  μη σωζεσθαι πρεσβευων κατα φυσιν εν τω ενι 
Χριστω  τα  εξ  ων  Χριστος  μετα  την  αφραστον  ενωσιν·  αλλ’  οιον 
αρνουμενος την ολην του Θεου περι τον ανθρωπον οικονομιαν, και 
περιτεμνων του Λογου του Θεου το προσειλημμενον, εκ της αχραντου 
και αγιας πανενδοξου Παρθενου και κατα αληθειαν Θεοτοκου, σωμα 
λογικον  εμψυχωμενον.  Περιτεμνει  γαρ  αληθως  τω  πραγματι,  καν 
δοκη πως ψιλως ομολογειν τω στοματι των ακουοντων εξαπατην, και 
παντελως αρνειται την σαρκωσιν, ο μετα την ενωσιν μη λεγων ειναι, 
σωζεσθαι τε και λεγεσθαι της σαρκος την φυσιν, ασυγχυτως τε και 
αδιαιρετως ηνωμενην τω Θεω Λογω καθ’ υποστασιν, προφασει δηθεν 
ευλαβειας,  του μη τεμειν δοξαι δια του αριθμου την ενωσιν,  αυτην 
κυριως ειπειν,  την πασαν των εξ ων (513)  εστιν ο Χριστος φυσεων, 
μετα την ενωσιν σαφως αρνουμενος υπαρξιν.

Περι αριθμου φυσικωτερα διαληψις. 
Τουτο δε πασχουσιν, ως εοικε, παρα το αγνοειν αυτους,  οτι πας 

αριθμος  ουτε  διαιρει  κατα  τον  ιδιον  λογου,  ουτε  διαιρειται·  ουτε 
διαιρεσεως, ουτε μην ενωσεως παντελως εστι ποιητικος. Ποιειν γαρ η 



πασχειν ου πεφυκε, μη υπαρχων ουσια η συμβεβηκος· περι α το ποιειν 
τε  και  πασχειν  εστιν·  αλλα  μονον  δηλωτικος  του  ποσου  των 
υποκειμενων πραγματων, ως δ’ αν κατα την σχεσιν εχοντα τυχωσιν· 
ειτε ηνωμενα, ειτε διακεκριμενα. Οιον, ιν’ ειπω τι θαρρησας, ονομα 
ποσου, χωρις της επ’ αυτω σχεσεως σημαντικον. Ουτε γαρ την των 
οντων εξ αναγκης φυσικην ο αριθμος ποιειται διακρισιν, η ποσοτητα· 
ουτε των συνημμενων κατα το αυτο ειδος αφ’ εαυτου εργαζεται την 
συνεχειαν· ουτε μην καθ’ ολου τινος εστι χαρακτηριστικος ιδιοτητος 
των  υπο  το  αυτο  ειδος  προς  αλληλα  τοις  συμβεβηκοσι 
διακεκριμμενων ατομων. Ταυτα γαρ ποιειν της θειας σοφιας τε και 
δυναμεως  καθεστηκεν  ιδιον,  της  το  παν  συστησαμενης,  και 
ασυγχυτον  διατηρουσης  εκστον,  τοις  περι  το  παν  κατα  φυσιν  των 
οντων διορισμοις· αλλα μονον, ως εφην, του απλως, αλλ’ ου του πως 
των πραγματων ποσου ποιειται  δηλωσιν,  καθαπερ τι  ονομα ποσου 
προσφυες.

Περι  διαφορας,  και  ποσοτητος  ακριβεστερον,  και  της αυτων 
ευσεβους ομολογιας. 

Ει  τοινυν  κατα  τους  Πατερας,  ο  αριθμος  του  ποσου  των 
πραγματων,  αλλ’  ου  της  σχεσεως  εστι  δηλωτικος·  παν  δε  ποσον 
ετεροτητι  φυσικη  θεωρουμενον,  διαφοραν  παντως  επιδεχεται· 
διαφοραν δε λεγουσιν επι Χριστου φυσικην μετα την ενωσιν και οι τη 
αληθεια  μαχομενοι·  και  το  ποσον  των  διαφεροντων,  ου  χωρις 
αμηχανον ειναι διαφοραν μετα του δηλουντος αυτο αριθμου· ου χωρις 
ποσον καθ’ ολου γνωσθηναι αδυνατον, λεγειν αυτους αναγκη μετα 
την ενωσιν· ειπερ κατα την ευτακτον ακολουθιαν, ευσυναρτητον τον 
του οικειου δογματος αποδειξαι βουλονται λογον. Ει δε το ποσον των 
σωζομενων εν Χριστω φυσεων αρνουνται μετα την ενωσιν, μηδε την 
διαφοραν λεγειν τολματωσαν, των εξ ων ο Χριστος εστι φυσεων μετα 
την ενωσιν· γινωσκοντες οτι παν ειτι καθ’ οτιουν εχει διαφοραν, εν 
κατα  παντα  λογον  τε  και  τροπον  ειναι  ου  δυναται.  Το  δε  μη 
δυναμενον ειναι κατα παντα λογον τε και τροπον εν, δηλονοτι κατα 
τινα λογον τε και τροπον, δυο το ελαχιστον εστιν η πλειονα. Ουκουν 
εν Χριστω μετα την ενωσιν λεγοντας ειναι διαφοραν, εν κατα παντα 
λογον τε και  τροπον τον Χριστον ειναι  μετα την ενωσιν λεγειν  ου 
δυνανται.  Ει  δε  μη  κατα  παντα  και  λογον  και  τροπον  εν  εστιν  ο 
Χριστος μετα την ενωσιν· δηλονοτι κατα τινα λογον τε και τροπον, 



δυο παντως εστιν ο Χριστος μετα την ενωσιν. Ει δε κατα τινα λογον τε 
και τροπον δυο εστιν ο Χριστος μετα την ενωσιν, δια την εν αυτω των 
εξ ων και εν αις εστι φυσεων διαφοραν, ως εδειξεν ο λογος, δηλον 
(516)  ως  ασεβουσι  διακενης,  οι  την  μεν  διαφοραν  των  εξ  ων  εστι 
φυσεων ο Χριστος μετα την ενωσιν λεγοντες, αυτας δε τας φυσεις, ων 
η  διαφορα,  προφανως  αναιρουντες  τη  σιωπη  μετα  την  ενωσιν· 
αναιρεσις γαρ εστιν αληθως η των οντων και σωζομενων εξαρνησις. 
Η γαρ ου ανηρηνται κατ’ αυτους αι φυσεις μετα την ενωσιν, και εισι 
και σωζονται, και δικαιον εστιν αυτας σωζομενας ομολογεισθαι μετα 
την ενωσιν· η ειπερ μη δικαιον εστιν αυτας ομολογεισθαι μετα την 
ενωσιν,  μητε ειναι,  μητε σωζεσθαι λεγειν αυτας εν Χριστω δικαιον 
εστι  κατ’  αυτους,  και  ανηρηνται.  Ο  γαρ  μη  δικαιον  εστι  παντως 
ονομαζεσθαι, μηδε το παραπαν υπαρχειν, πολλω κρειττον εστιν ως 
οιμαι και δικαιοτερον, λεγειν· η πεισωσιν ημας λογω, πως εστι δικαιον 
εν Χριστω μη ομολογεισθαι, τα εξ ων ο Χριστος, οντα τε και σωζομενα 
μετα την ενωσιν, χωρις της οιασουν τροπης και αλλοιωσεως, και της 
εις  αλληλα  κατα  τον  ουσιωδη  λογον  μεταβολης·  και  στεργομεν 
ευπειθως της  των σωζομενων εν  Χριστω και  οντων ομολογιας την 
στερησιν.

Ωσπερ δε κατα παντα λογον τε και τροπον εν ουκ εστιν ο Χριστος 
μετα την ενωσιν, ουτω παλιν κατα παντα λογον τε και τροπον ουκ 
εστιν ο Χριστος δυο μετα την ενωσιν. Ει δε μη κατα παντα λογον τε 
και τροπον εστιν ο Χριστος δυο μετα την ενωσιν· παντως κατα τινα 
λογον τε και τροπον δια την υποστατικην ταυτοτητα, ηγουν την μιαν 
υποστασιν, καθ’ ην διαφοραν εχειν ου δυναται,  εν εστιν ο Χριστος. 
Επει ουν κατ’ αλλον και αλλον λογον τε και τροπον, εν και δυο εστιν ο 
αυτος, αναγκαιον σκοπησαι, κατα ποιον και ποιον λογον εν εστιν ο 
αυτος και δυο.

Οτι βλασφημον το λεγειν τον Χριστον μιαν απλως φυσιν.
Ει μεν ουν κατα τον της φυσεως λογον εν αυτον ειναι φησουσι, 

μιαν  φυσιν  απλως  χωρις  της  οιασδηποτε  διαφορας  δηλονοτι  κατ’ 
αυτους εσται το ολον. Ει δε τουτο λεγειν αυτοις συγχωρησομεν, ουκ 
εσται Θεος κατ’ αυτους, ουτε μην ανθρωπος ο Χριστος· ουτε κτισμα 
παντελως, ουτε κτιστης. Η γαρ απλως λεγομενη φυσις,  ουδ’ ετερου 
τουτων  καθαπαξ  την  οιανουν  επιδεχεται  σημασιαν.  Ει  δε  την 
προδηλον  φευγοντες  ατοπιαν  ειποιεν,  μιαν  μεν,  συνθετον  δε  τον 



Χριστον ειναι φυσιν, ηγνοησαν ως αληθως, πως ο της ασεβειας ζοφος 
προς την εσχατην αυτους απεωσατο πλανην.

Περι  συνθετου  φυσεως  ακριβεστερον,  και  του  κατ’αυτην 
λογου·  και  ως  ασεβουσιν  οι  λεγοντες  τον  Χριστον  μιαν 
συνθετον φυσιν.
Πασα γαρ συνθετος φυσις,  πρωτον μεν (517)  απροαιρετον εχειν 

την προς αλληλα των μερων κατα την συνθετον συνοδον.
Επειτα δε  και  αλληλοις  ομοχρονα τα μερη,  και  εαυτη κεκτηται, 

κατα  την  εις  το  ειναι  γενεσιν  συνυπαρχοντα,  μηδετερου  μερους 
θατερου χρονικως προυπαρχοντος. 

Προς  ετι  γε  μην  και  εις  συμπληρωσιν  της  το  παν  μεγαλοφυως 
υπογραφουσης  ολοτητος  γινωσκεται  πεποιημενη·  ων  ουδεν  επι 
Χριστου παντελως θεωρειται τοις ευσεβειν βουλομενοις·  ινα μη την 
προς  την  σαρκα  του  Λογου  συνοδον  ακουσιον  ποιωμεθα,  και 
απροαιρετον· και η τη σαρκι τον Θεον Λογον κατα την προς το ειναι 
γενεσιν ομοχρονον, η την σαρκα τω Λογω κατα την αναρχον υπαρξιν 
συναιδιον· η και μηδεν εχειν πλεον των λοιπων κατα την καθ’ ολου 
φυσιν  θεωρουμενων  ειδων,  ως  μερος  εις  συμπληρωσιν  του  παντος 
κατα  τα  λοιπα  ειδη,  παρα  της  το  παν  συστησαμενης  δυναμεως 
παρηγμενον  τον  Χριστον  διοριζομεθα.  Ουτος  γαρ  πασης  συνθετου 
φυσεως ορος τε και λογος και νομος, καθως η της αληθειας δυναμις, 
και  ο  της  λογικης  ακολουθιας  δρομος  ποδηγει  λεγειν  τους  μετα 
συνεσεως την των οντων ποιουμενους διασκεψιν. Και τις ετι της των 
ευσεβων  ειναι  δυνησεται  μοιρας,  ουτω  φρονων  περι  του  Θεου  και 
Λογου,  του  προ  παντων  υπαρχοντος  των  αιωνων·  μαλλον  δε 
κυριωτερον ειπειν, ποιητου των αιωνων, και κατα θελησιν εκουσιον 
ποιησαμενου  προς  ημας  τους  ανθρωπους  και  αυθαιρετον  την 
κενωσιν·  και  εις  διορθωσιν  και  ανακαινισμον,  αλλ’  ουκ  εις 
συμπληρωσιν του παντος, ενανθρωπησαντος. Τροπω γαρ οικονομιας, 
αλλ’  ου  νομω  φυσεως,  αρρητως  ο  του  Θεου  προς  ανθρωπους  δια 
σαρκος επεδημησε Λογος. Ουκουν ουκ εστι συνθετος φυσις ο Χριστος, 
κατα την καινοτομιαν των κενουντων το Ευαγγελιον·  τω νομω της 
συνθετου  φυσεως,  κατα  τον  εις  το  ειναι  τροπον,  πανταπασιν 
υπαρχων αδουλωτος·  αλλ’  υποστασινς  συνθετος,  την  οιανουν  κατ’ 
ειδος  συνθετον  φυσιν  αυτης  κατηγορουμενην  ουκ  εχουσα·  ο  και 



παραδοξον, υποστασιν συνθετον θεασθαι, χωρις της κατ’ ειδος αυτης 
κατηγορουμενης συνθετου φυσεως.

Ει  δε  κατ’  αυτους  εκεινους  ο  Χριστος  συνθετος  εστι  φυσις,  η 
θαυμαστη των Σευηρου λογων ακροπολις,  η γενικη παντως εστι,  η 
μοναδικη. Τουτων γαρ αλλην επινοησαι μεσην αμηχανον. Και ει μεν 
γενικη  φυσις  εστιν  ο  Χριστος,  κατα  πολλων  εσται  δηλονοτι  και 
διαφεροντων  τω  αριθμω  κατηγορουμενος·  και  κατ’  επινοιαν  εσται 
μονην,  εν  οις  την  υπαρξιν  εχει·  και  ου  καθ’  εαυτον  εν  ιδια  τινι 
υποστασει γνωριζομενος· χωρις των επιθεωρουμενων τοις υπ’ αυτον 
ατομοις συμβεβηκοτων. Τοιουτος γαρ ο πασης γενικης φυσεως ορος 
τε  και  λογος·  και  εισηχθη  πληθος  ημιν  Χριστων  ανθ’  ενος,  κατα 
μηδενα  τροπον  την  οιανουν  εχοντων  προς  τον  Θεον,  η  τους 
ανθρωπους ταυτοτητα, δια την Σευηρου κατα της αληθειας περιττην 
και  ακαθεκτον  μανιαν.  Ει  δε  μοναδικη  φυσις  εστιν  ο  Χριστος,  ινα 
παρωμεν  λεγειν  ως  ουδαμως  εστι  το  συνολον  φυσις  ενι  προσωπω 
περιγεγραμμενη· καν ει τα μαλιστα τον μυθευομενον (520) ορνιθα τον 
φοινικα, καθαπερ τι μεγα και αμαχον παραδειγμα της εαυτης δοξης 
συστατικον, τελευταιον προβαλλωνται· προς ο και λεγειν τι δεδοικα, 
μηπως  και  ανοιας  παρα τοις  συνετοις  οφλησω  γελωτα,  τον  μυθον 
δειξαι  μυθον  πειρωμενος.  Ει  γαρ  ορνις  εστιν  ο  φοινιξ,  και  ζωον 
παντως  εστιν.  Ει  δε  ζωον,  πρωτον  μεν  ου  παντη  μοναδικον  καθο 
ζωον.  Επειτα  δε,  ειπερ  ζωον,  και  σωμα  εμψυχον  αισθητικον.  Ει  δε 
σωμα  εμψυχον  αισθητικον  εστιν  ο  φοινιξ,  και  υπο  γενεσιν  εστι 
δηλονοτι  και  φθοραν.  Αυτους ερωτησωμεν τους σοφους των οντων 
θεαμονας, ει δυνατον εστι τι των υπο γενεσιν και φθοραν εμψυχων 
και  αισθητικων  σωματων,  μοναδικης  υπαρχειν  καθ’  υποστασιν, 
φυσεως· ων η εξ αλληλων κατ’ ειδος διαδοχη, αριδηλος χαρακτηρ του 
ειναι και ορος εστι. Καθαπερ και η θεια Γραφη μαρτυρεται, το βεβαιον 
δι’  εαυτης  τω  λογω  παρεχομενη,  τω  μεγαλω  Νωε  τον  Θεον 
εισηγουμενη ταυτα προστασσοντα. Και ειπεν ο Θεος τω Νωε, Εισελθε 
συ, και πας ο οικος σου εις την κιβωτον, οτι σε ειδον δικαιον εναντιον 
εμου εν τη γενεα ταυτη. Απο δε παντων των κτηνων των καθαρων 
εισαγαγε προς σε επτα επτα, αρσεν και θηλυ· απο δε των κτηνων των 
μη οντων καθαρων, δυο δυο, αρσεν και θηλυ· και απο παντων των 
πετεινων του ουρανου των καθαρων, επτα επτα, αρσεν και θηλυ, και 
απο παντων των πετεινων του ουρανου των μη καθαρων, δυο δυο, 
αρσεν και θηλυ, διαστρεψαι σπερμα επι πασαν την γην. Οις, ειπερ ως 



πτηνον ζωον ο φοινιξ εστιν εναριθμιος,  μοναδικης καθ’ υποστασιν 
φυσεως ουκ εστι κατα την θειαν αποφασιν, ινα ταυτα καθως εφην μη 
λεγωμεν· ου γαρ φιλον ημιν υπερ των ουκ αναγκαιων το μαχεσθαι· 
πασιν ευδηλον εστι, ως ειπερ μοναδικη φυσις εστιν ο Χριστος, ουτε τω 
Θεω και Πατρι ομοουσιος εστιν, ουτε τοις ανθρωποις. Το γαρ παντη 
κατα  την  φυσιν  μοναδικον,  της  προς  οτιουν  αλλο  παντελως 
ηλλοτριωται  φυσικης  συγγενειας.  Ει  δε  κατ’  αυτους  εκεινους,  ως 
εδειξεν  ο  λογος,  παντη  κατα  την  φυσιν  ο  Χριστος  παντων 
ηλλοτριωται  των οντων·  αυτους ειπειν προτρεψομεθα τους καινους 
δογματιστας,  τι  οντα  κατα την  φυσιν,  και  ποιω  λογω  σεβουσι  τον 
Χριστον, τον μηδεν οσον επι ταις αυτων υποθηκαις των λογων, οντα 
παρ’ αυτων βλασφημουμενον.

Ει τοινυν μεγας και φοβερος εξ αναγκης επεται κινδυνος, κατα την 
αποδοθεισαν του λογου δυναμιν,  τοις  λεγουσιν  εν κατα την φυσιν 
ειναι  τον  Χριστον,  ηγουν  μιαν  φυσιν,  ειτε  απλως  λεγομενην,  ειτε 
συνθετον·  και  ταυτην  ειτε  γενικην  ηγουν  κοινην,  ειτε  μοναδικην 
ηγουν ιδικην· παση φυλακη τας εαυτων καρδιας της τοιαυτης δοξης 
τηρησωμεν  καθαρας,  ινα  και  της  επ’  αυτη  μελλουσης  απειλης 
ελευθερωθωμεν.  Και το μεν δυο επι Χριστου κατα τον της φυσικης 
ετεροτητος  λογον,  ηγουν  διαφορας  των  εξ  ων  εστι  φυσεων 
σωζομενων  και  μετα  την  ενωσιν,  ως  εν  ολω  μερων,  ευσεβως 
ομολογησωμεν·  καθ’  ον  ουδεποτε  τα  μερη  φυσικως  αλληλοις 
συμπιπτουσιν, εως εκατερον τον οικειον της φυσεως προς το ετερον 
διαφυλλατει  λογον  αλωβητον·  το  δε  εν  κατα  τον  της  υποστατικης 
ταυτοτητος  λογον,  καθ’  ον  ουδεμιαν  το  συνολον  προς  εαυτον  ο 
Χριστος  ως  ολον  την  εκ  διαφορας  διακρισιν,  ηγουν  μερισμον 
επιδεχεται·  εως μια και προ σαρκος,  και μετα σαρκωσιν υποστασις 
υπαρχων  πιστευεται·  και  εις  της  αγιας  και  βασιλικης  Τριαδος 
προσκυνειται παρ’ ημων και δοξαζεται. Μοναδικη γαρ του Χριστου η 
υποστασις,  ως  ολον,  μηδενι  λογω  κατα την  χαρακτηρισικην  αυτης 
ιδιοτητα τοις ακροις επιμεριζομενη, καθ’ ην αυτων αφοριζεται. Ακρα 
δε νυν λεγω, τον Θεον και Πατερα, εξ ου προ των αιωνων ο Χριστος 
γεγενηται θεικως· και την αγιαν πανενδοξον Παρθενον και Μητερα, 
εξ ης ο αυτος ανθρωπινως γεγεννηται δ’ ημας, τη προς αμφω τα ακρα 
των ιδιων μερων οικειοτητι,  φυλαττουσα την κατ’ ουσιαν αμειωτως 
ταυτοτητα·  οις  μερεσι  τον  της  διαφορας  ο  Χριστος  επιδεχομενος 
λογον, της οικειας ουκ εξισταται μοναδικης υποστασεως. Πασα γαρ 



ολοτης,  και  μαλιστα κατα συνθεσιν,  εκ διαφορων θεωρουμενη,  της 
οικειας υποστασεως μοναδικως φυλαττουσα την ταυτοτητα, και την 
προς αλληλα των οικειων μερων ασυγχυτον εχει διαφοραν, καθ’ ην 
τον  εκατερου  μερους  προς  θατερον  κατ’  ουσιαν  διασωζει  λογον 
ανοθευτον. Ωσαυτως δε και τα μερη κατα την προς αλληλα συνθεσιν, 
ακραιφνη  και  αμειωτον  τον  κατα  φυσιν  λογον  φυλαττοντα,  την 
ενικην  της  οικειας  ολοτητος  αδιακριτον  εχει  ταυτοτητα·  καθ’  ην 
μοναδικως  τον  καθ’  υποστασιν  διαφυλαττει  λογον  παντελως 
αδιαιρετον. 

Ει  τοινυν,  καθως  εδειξεν  συν  αληθεια  τρεχων  ο  λογος,  ασεβες 
παντη  καθεστηκεν  επι  Χριστου  τω  κατα  φυσιν  λογω  θεσπιζειν 
κεισθαι το εν, ωσπερ και το εμπαλιν τω καθ’ υποστασιν λογω τα δυο· 
το μεν γαρ της Απολιναριου δυσωδιας εστιν ιδιον, συναλειφοντος τε 
και συγχεοντος εις μιαν φυσιν τας φυσεις,  και αδιαγνωστον παντη 
ποιουντος  την  οικονομιαν·  μηδεμιαν  κυριως  ειναι  τιθεμενου  φυσιν 
μετα (524) ενωσιν. Φευγει γαρ ειναι οπερ εστι, τουτων εκατερον εις 
αλληλα  μεταχωρουντα  και  μεταπιπτοντα.  Το  δε  της  Ιουδαικης 
Νεστοριου φρενοβλαβειας,  την μιαν υποστασιν  εις  υποστασεις  δυο 
μεριζοντος,  και  την  ολην  οικονομιαν  αρνουμενου,  το  σαρκι  καθ’ 
υποστασιν  ουσιωδως  τον  Θεον  Λογον  ενωθηναι  λεγειν 
παραιτουμενου· ημεις ορθως τε και προσφυως χρησωμεθα τω λογω, 
προς το ευθες μεβαλλοντες των διεστραμμενων τας φωνας·  και  το 
μεν δυο, κατα τον της φυσικης ετεροτητος ηγουν διαφορας λογον· το 
δε εν, κατα τον της υποστασεως λογον· ινα και το διαφορον των εξ ων 
ο Χριστος εστι φυσεων, εν Χριστω μετα την ενωσιν διατηρηται· και το 
ταυτον και μοναδικον της υποστασεως του σαρκωθεντος Θεου Λογου 
ωσαυτως  απληθυντον  διασωζηται.  Η  γαρ  ανταλληλος  των 
πραγματων  δειξις  τε  και  ομολογια,  των  υποκειμενων  κατα  τους 
αιρετικους  αφανισμον  απεργαζεται·  ουκ  ανεχομενης  της  αληθειας 
τας  κυριας  πανταπασι  των  πραγματων  συγχωρειν  εις  αλληλας 
αμειβεσθαι  προσηγοριας.  Δια  τουτο  δυο  φυσεις  ομολογουμεν  τον 
Χριστον,  ως  εφην,  κατα  τον  της  διαφορας  λογον  των  εξ  ων  εστι 
φυσεων και μετα την ενωσιν εν αυτω σωζομενων· ως Θεον τον αυτον 
οντα και ανθρωπον μετα την ενωσιν. 



Οτι ο λεγων Θεον και ανθρωπον τον Χριστον μετα την ενωσιν, 
συνομολογει  τοις  ονομασι  τας  φυσεις  εξ  αναγκης  μετα  την 
ενωσιν, ορθως πιστευειν προηρημενος.
Ει γαρ Θεος και ανθρωπος εστιν ο Χριστος μετα την ενωσιν, κατα 

την κοινην ομολογιαν,  δηλονοτι  τα πραγματα τοις  ονομασιν εχων, 
επαληθευει μετα την ενωσιν. Τα γαρ πραγματα προεπινοουνται των 
οικειων  ονοματων·  και  ουδ’  αν  ειναι  δυνηθειη  πωποτε  χωρις  του 
πραγματος ονομα, του παρεχοντος δι’ εαυτου τω ονοματι θεσιν, και 
αντιλαμβανοντος δηλωσιν. Ει δε τα πραγματα, ων εισι τα ονοματα, 
ουκ  εχει  κατα  την  ενωσιν  ο  Χριστος,  ψιλας  κατ’  αυτους,  ως  μετα 
μηδενος κειμενας εχων δειχθησεται τας προσηγοριας, και πραγματων 
ερημους· και εσται Θεος και ανθρωπος μονον ονοματι κατ’ αυτους ο 
Χριστος, και ου πραγματι· ου τι γενοιτ’ αν αθεωτερον; Ει δε τοσουτον 
μανηναι  παραιτουμενοι,  φαιεν  μη  ερημους  ειναι  πραγματων  επι 
Χριστου τας προσηγοριας μετα την ενωσιν· ωσπερ ου παραιτουνται 
λεγειν τας δυο του Χριστου μετα την ενωσιν προσηγοριας, ουτω και 
τας δυο φυσεις του Χριστου, εξ ων και εν αις συνεστηκε λεγετωσαν 
μετα την ενωσιν,  ων και  προσηγοριαι·  ειπερ  κατ’  αληθειαν πιστως 
ομολογουσι σωζεσθαι πραγματιωδως κατα φυσιν τα ενωθεντα μετα 
την ενωσιν.

Περι της Εν δυο φωνης· και περι της μιας του Λογου φυσεως 
σεσαρκωμενης  ευσεβης  ομολογια  κατα  τους  Πατερας·  και 
αρνησις της μιας συνθετου φυσεως.
Και παλιν εν δυο φυσεσιν αδιαιρετως τον αυτον οντα πιστευομεν, 

ως εν θεοτητι και ανθρωποτητι. Ωσπερ γαρ εκ δυο φυσεων λεγοντες 
τον  Χριστον,  εκ  θεοτητος  και  ανθρωποτητος  οντα  νοουμεν,  ως  εκ 
μερων ολον· ουτω και εν δυο φυσεσι λεγοντες (525) μετα την ενωσιν, 
εν  θεοτητι  και  ανθρωποτητι  οντα  πιστευομεν,  ως  ολον  εν  μερεσι. 
Μερη δε Χριστου η θεοτης αυτου και η ανθρωποτης εστιν, εξ ων και εν 
αις υφεστηκε. Και αυθις μιαν του Θεου Λογου φυσιν σεσαρκωμενην 
σαρκι, νοεραν τε και λογικην εχουση ψυχην πιστευειν, λεγειν τε και 
κηρυττειν  εδιδαχθημεν,  κατα  τον  αγιον  Κυριλλον·  δια  του 
σεσαρκωμενην  ειπειν,  της  καθ’  ημας  φυσεως  εισκεκομισμενην 
νοουντες την ουσιαν.  Και  παλιν του αυτου και  ενος Χριστου τα τε 
θαυματα  και  τα  παθη,  και  του  αυτου  τας  δυο  γεννησεις,  την  τε 
προαιωνιον ασωματως εκ του Πατρος, και την χρονικην εκ Μητρος 



και  Παρθενου  σωματικως  δι’  ημας  γεγενημενην.  Διο  μαλιστα  και 
κατα  αληθειαν  κυριως  Θεοτοκον  αυτην  ομολογουμεν,  ως  τον  εκ 
Πατρος  γεννηθεντα  προ  παντων  των  αιωνων  Θεον  Λογον,  επ’ 
εσχατων  των  χρονων  εξ  αυτης  σαρκωθεντα  γεννησασαν.  Μιαν  δε 
φυσιν  συνθετον  τον  Χριστον  παντελως  παραιτουμεθα  λεγειν·  ου 
μονον δια τας ειρημενας αιτιας,  αλλ’ οτι και μηδεις καθ’ ολου των 
εγκριτων  Πατερων  πεφανται  μεχρι  της  δευρο  ταυτην  ειρηκως  την 
φωνην· και ως προδηλως Απολιναριου του αιρετικου, και των αυτου 
φοιτητων  υπαρχουσαν  γεννημα·  ων  αποδεξαμενος  Σευηρος  την 
πλανην, εικοτως και ταις φωναις καλλωπιζεται. Ου γαρ φυσικη μονας 
κατα συνθεσιν εστιν ο Χριστος κατ’  Απολιναριον και Σευηρον,  εως 
σωζομενην διαφυλλαττει των εξ ων εστι φυσεων και μετα την ενωσιν 
ασυγχυτον  την  ετεροτητα.  Ουτε  μην  υποστατικη  δυας  κατα 
Νεστοριον,  εως  μη  καθ’  εαυτα  τα  συνελθοντα  και  αλληλων 
διακεκριμενα παντελως υφεστηκασι·  και εως εις εστιν ο σαρκωθεις 
Θεος Λογος και μετα την σαρκωσιν, και μη προυποστασαν τω οικειω 
λογω  της  φυσεως,  την  ενωθεισαν  αυτω  λογικως  τε  και  νοερως 
εψυχωμενην σαρκα προσελαβεν· αλλ’ υποστασις μια συνθετος κατα 
τους Πατερας, καθ’ ην ολος τε Θεος εστιν ο αυτος και εις της αγιας 
και πανευφημου Τριαδος μετα της ανθρωποτητος δια την θεοτητα, 
και ολος ανθρωπος ο αυτος, και εις των ανθρωπων μετα της θεοτητος 
δια την ανθρωποτητα.

Περι  υποστασεως  συνθετου  φυσικωτερα  διαληψις·  και 
αποδειξις ακριβης του μη τοις αυτοις περιπιπτειν ατοπημασι, 
τους  ομολογουντας  μιαν  συνθετον  υποστασιν  τον  Χριστον, 
τοις μιαν αυτον λεγουσι συνθετον φυσιν.
Ει  δε  οτι  και  πασα  συνθετος  υποστασις  αλληλοις  ομοχρονα 

κεκτηται τα μερη, νομιζοι τις την αυτην ατοπιαν συναγεσθαι, και τοις 
λεγουσι μιαν τον Χριστον ειναι συνθετον υποστασιν, ουκ ορθως κατα 
τον  εμον  ο  τοιουτος  υπολαμβανειν  λογον.  Ου  γαρ  απλως  πασα 
συνθετος  υποστασις  αλληλοις  ομοχρονα  κατα  την  γενεσιν  εχει  τα 
μερη· αλλ’ η υπο φυσιν συνθετον δηλονοτι τελουσα, και ειδος εχουσα 
τοιουτον  αυτης  κατηγορουμενον·  ητις  τω  κοινω  και  καθ’  ολου  της 
κατηγορουμενης  ουσιας  ητοι  φυσεως,  (528)  το  αθροισμα  των  περι 
αυτην ιδιωματων συμπεπλεγμενον εχουσα, φυσις εστιν, ηγουν μετα 
ιδιωματων.  Ει  ουν  συνθετος  η  υφ’  ην  τελει  φυσις  εστι  και  το 
κατηγορουμενον ειδος, και αυτην συνθετον ειναι παντως αναγκη, και 



αλληλοις  ομοχρονα  κεκτησθαι  τα  μερη,  δια  την  κατηγορουμενην 
αυτης ουσιαν, ηγουν φυσιν, ουτως υπαρχουσαν, ως την αυτην ουσαν 
τω ειδει χωρις των αφοριστικων αυτης γνωρισματων. Ωσπερ γαρ την 
απλως  λεγομενην  υποστασιν  οριζοντες  φαμεν,  Υποστασις  εστιν 
ουσια τις μετα ιδιωματων, η, ουσια τις των καθ’ εκαστα περιληπτικη 
των  εν  τω  οικειω  ατομω  παντων  ιδιωματων·  ουτω  την 
προσδιωρισμενως, αλλ’ ουχ απλως λεγομενην οριζοντες υποστασιν, 
λεγομεν,  Υποστασς  συνθετος  εστι,  ουσια  τις  συνθετος  μετα 
ιδιωματων· η ουσια τις συνθετος των καθ’ εκαστα περιληπτικη των εν 
τω οικειω ατομω παντων ιδιωματων. Τα γαρ κοινως εν τοις υπο το 
αυτο  ειδος  ατομοις  θεωρουμενα,  το  της  ουσιας  ητοι  φυσεως 
χαρακτηριζει  προηγουμενως  εν  τοις  υπ’  αυτην  ατομοις  γενικον. 
Παντων δε κοινον των υπο το συνθετον ειδος ατομων το συνθετον· 
αρα  φυσιν  εν  τοις  υπ’  αυτην  ατομοις  συνθετον  προηγουμενως 
χαρακτηριζει το συνθετον, αλλ’ ουχ υποστασιν. 

Αλλως τε δε παλιν εκ των κοινων και καθ’ ολου πας εστιν ορισμος 
των υπ’ αυτα τελουντων ατομων· και εκ των γενικων παντα φυσικως 
εχει την αρχην της οικειας υπογραφης τα υπ’ αυτα· δια το σαφες ειναι 
το  τι  κυριως  τε  και  προηγουμενως εστι  το  οριζομενον.  Ει  δε  τουτο 
εστιν αληθες, ωσπερ ουν και εστιν, δηλον οτι ο ειπως συνθετον υπο 
φυσιν  αναγομενην  υποστασιν,  το  ενυπαρχον τω κοινω της  ουσιας, 
γενικως,  τω  ατομω  της  υποστασεως  συνεξεφηνε  μετα  των  αυτην 
ιδικως χαρακτηριζοντων ιδιωματων. Ωστε ο φησας,  υπο τινα φυσιν 
τελουσαν υποστασιν  συνθετον,  ουδεν ετερον ειπεν,  η  φυσιν  ηγουν 
ουσιαν συνθετον μετα ιδιωματων. Ει τοινυν, καθως δεδεικται, πασα 
φυσις  συνθετος  απροαιρετον  εχει  την  προς  αλληλα  των  οικειων 
μερων κατα την συνθεσιν συνοδον, και αλληλοις ομοχρονα κεκτηται 
τα μερη, και εις συμπληρωσιν της τα παν κατ’ ειδος εκαστον εν τοις 
ουσι θεωρουμενης ολοτητος γεγενηται·  και πασα δηλονοτι  κατα το 
πεφυκος  υποστασις  την  αυτην  εχει  τω  οικειω  γενει  τε  και  ειδει 
απαραλλακτον προς το ειναι την συστασιν. Δειξωσιν ουν υπο φυσιν 
συνθετον  τελουσαν  την  του  Χριστου  συνθετον  υποστασιν,  και 
ομοχρονα κεκτησθαι τα μερη συναγαγετωσαν, και την αυτην δικαιως 
μεμψιν ημων κατηγορειτωσαν. Εως δι’ αν τουτο μη δυνωνται,  κατα 
ψαμμου ποιουνται των οικειων δογματων τα ερεισματα. Ο γαρ τον 
Χριστον  τουτοις  υπαγαγειν  τοις  προρηθεισιν  ατοποις  αμαθως 
βιαζομενος,  δια  το  συνθετον  αυτον  υποστασιν  και  ειναι,  και  παρ’ 



ημων ευσεβως ομολογεισθαι, πολυ της προς την αληθειαν αγουσης 
οδου,  μαλλον  δε  κυριωτερον  ειπειν,  της  αληθειας  αυτης 
αποπεπλανηται.  Το  γαρ  μεγα  τουτο  και  σεπτον  του  Χριστου 
μυστηριον, (529) ουτε ως ατομον καθ’ ολου τινα και γενικην εχει την 
ως ειδος φυσιν αυτου κατηγορουμενην· ουτε μην αυτο γενος εστιν, η 
ειδος  των  υπ’  αυτο  φυσικως  ατομων  κατηγορουμενον·  ωστε  τινι 
δυνασθαι  των  ειρημενων  υπαχθηναι  κανονων·  οια  μηδε  τοις 
συνθετοις κατα την προς αλληλα συνοδον, ισην και ομοιαν εχον την 
του Θεου Λογου συνδρομην προς την σαρκα κατα την συνθεσιν.

Οτι κατα προσληψιν η προς την σαρκα μονη του Λογου γεγονε 
ενωσις,  ως  προοντος,  και  προς  ενωσιν  σαρκος  κενωθηναι 
θελησαντος. 
Επι γαρ παντων καθ’ ολου των κατα φυσιν συνθετων, ουχ η τουδε 

προς  τοδε  κατα  προσληψιν  συνοδος,  την  του  δε  του  ειδους,  ως  εκ 
μερων ολου ποιειται συστασιν. Αλλ’ η αθροα των μερων εκ του μη 
οντος  εις  το  ειναι  γενεσις,  κατα  την  αμα  τω  ειναι  προς  αλληλα 
συνοδον, ποιειται του ολου την συνθεσιν. Το δε του Κυριου ημων και 
Θεου  και  Σωτηρος  Ιησου  Χριστου  μυστηριον,  ου  κατα  τουτον  τον 
τροπον γεγονεν·  αλλα Θεος  υπαρχων φυσει,  και  Θεου  κατα φυσιν 
Υιος απλους τε και ασωματος, και τω Πατρι συναιδιος, και παντων 
δημιουργος  των  αιωνων,  φιλανθρωπω  βουλησει  θελων  κατα 
προσληψιν  σαρκος  γεγονεν  ανθρωπος·  και  δι’  ημας,  απλους  κατα 
φυσιν και ασωματος, εξ ημων γεγονεν οικονομικως καθ’ υποστασιν 
συνθετος και ενσωματος, καθα φησιν ενθεαστικως ο αγιος και μεγας 
Αρεοπαγιτης  Διονυσιος  εν  τω  πρωτω  κεφαλαιω  της  Περι  θειων 
ονοματων  συγγραφης  περι  της  θειας  σαρκωσεως  ουτωσι  διεξιων· 
"Φιλανθρωπον  δε  διαφεροντως,  οτι  τοις  καθ’  ημας  προς  αληθειαν 
ολικως εν μια των αυτης υποστασεων εκοινωνησεν·  ανακαλουμενη 
προς  εαυτην,  και  ανατιθεισα  την  ανθρωπινην  εσχατιαν,  εξ  ης 
[αρρητως] ο απλους Ιησους συνετεθη· και παρατασιν ειληφε χρονικην 
ο αιδιος· και εισω της καθ’ ημας γεγονε φυσεως, ο πασης της κατα 
φυσιν ταξεως υπερουσιως εκβεβηκως."

 Ει  τοινυν μη κατα νομον και ταξιν της των συνθετων φυσεως, 
αλλ’ ετερω παρα την φυσιν των συνθετων θεσμω· κατα προσληψιν 
γαρ αφραστως ο του Θεου προς την σαρκα συνετεθη Λογος· αλλ’ ου 
κατα γενεσιν αμα τη σαρκι προς συνθεσιν το ειναι λαβων, εις ολου 



τινος  κατ’  ειδος  συμπληρωσιν,  καθως  ο  της  αληθειας  διαπρυσιως 
πασιν  εμβοα  λογος·  ματην  τοις  υπο  φυσιν  θεσμοις  υπαγαγειν 
αθεσμως  επιχειρουσιν  οι  αμαθεις  την  παντα  φυσεως  ορον  τε  και 
λογον εκβαινουσαν συνθεσιν.  Δια τουτο κατα προσληψιν σαρκος ο 
λεγων  γενεσθαι  την  ενανθρωπησιν,  την  τε  του  Θεου  Λογου 
προαιωνιον υπαρξιν σιασωζει, και την εκουσιον ευσεβως ομολογει και 
αυθαιρετον αυτου κατα χρονον σαρκωσιν·  και την διαφοραν αυτου 
του προσλαβοντος Λογου, και της προσληφθεισης σαρκος ασυγχυτον 
διαφυλαττει  και  μετα  (532)  την  ενωσιν.  Ο  δε  μη  κατα  προσληψιν 
σαρκος  ομολογων  ατρεπτως  ενανθρωπησαι  τον  του  Θεου  Λογον, 
ουδεν  των  ειρημενων  κατ’  ουδενα  τροπον  αληθως  ομολογειν 
δυνησεται.  Πως  γαρ  ει  μη  προυπηρχεν  αναρχως  ο  Λογος,  κατα 
θελησιν  σαρκα  προσελαβε  κατ’  ουσιαν  διαφορον;  εφ’  ου  μαλιστα, 
καθαπερ οιμαι,  κυριως η του ετεροφυους λεγεται  γεγενησθαι κατα 
προσληψιν ενωσις·  ως μονου τε και  μονως απαθως τε  και  αληθως 
προσλαβοντος το ετεροουσιον,  και ατρεπτον εαυτον παντι λογω τε 
και  τροπω  φυλαξαντος  και  απληθυντον,  και  το  προσληφθεν 
αναλλοιωτον· οπερ αμηχανον επι της γενητης γενεσθαι φυσεως· εφ’ 
ης αμα τη γενεσει των μερων, εις ολου τινος κατ’ ειδος συμπληρωσιν, 
κατα την αθροαν προς αλληλα συνδρομην,  πασα γινεσθαι  πεφυκε 
συνθεσις, ιση κατα το ολον την προς αλληλα των μερων αναλογιαν 
φυλαττουσα· καθαπερ εφ’ ημων εχει, και των οσα συνθετον εχειν την 
κατ’  ειδος  ελαχον φυσιν.  Εφ’  ημων γαρ αναλογουσας η  ψυχη ταις 
οικειαις  ενεργειαις  τας  φυσικας  εχει  του  σωματος  δυναμεις,  ως 
δεκτικου κατα φυσιν οντος δια την αυτης αθροαν αμα τη σαρκι προς 
το  ειναι  γενεσιν.  Ο  δε  Θεου  Λογος,  κατ’  ουδενα  λογον  η  τροπον 
αναλογουσας εχων ταις οικειαις κατα φυσιν ενεργειαις της υπ’ αυτου 
προσληφθεισης φυσεως τας δυναμεις· ου γαρ μετρειται φυσει το υπερ 
φυσιν·  ουδε  τι  το  παραπαν  εν  τοις  ουσιν  εστι  κατα  φυσιν  αυτου 
δεκτικον.  Αρα  μονωτατος  κατα  προσληψιν  σαρκος  λογικως  τε  και 
νοερως εψυχωμενης, θελων αρρητως γεγονεν ανθρωπος· ως ων και 
προων,  και  παντα  δυναμενος·  τω  υπερ  φυσιν  τροπω  τας  φυσεις 
καινοτομησας, ινα σωση τον ανθρωπον.

Ταυτην  εμαθον  εγω  την  πιστιν,  και  εδιδαχθην  εκ  τε  των 
προαποδημησαντων αγιων και μακαριων Πατερων ημων, και εκ των 
νυν  περιοντων,  και  τους  οιακας  της  καθολικης  αγιας  του  Θεου 
Εκκλησιας  πεπιστευμενων,  και  ορθως  προς  τον  λιμενα  του  θειου 



θεληματος αυτην διακυβερνωντων· μεθ’ ης ταις αυτων ικεσιαις και 
απελευσομαι  την  παρουσαν  απολιμπανων  ζωην·  αντι  παντος 
αξιωματος, ταυτην τω Θεω προσφερων την ομολογιαν αχραντον και 
αμολυντον, και πασης αιρετικης ζαλης υψηλοτεραν. Βιω γαρ εργοις 
καταγλαισμενω δικαιοσυνης  ουκ εχω καυχασθαι,  κατα  πασαν μου 
την ενθαδε ζωην παραβατης αυθαιρετος των θειων νομων γενομενος.

Και ταυτα μεν υμιν, ως οιον τε ην, επιτομως εγω γεγραφα, κυριοι 
μου ευλογημενοι,  προς  το  γινωσκειν  υμας,  ειπερ  τι  τοις  γραφεισιν 
ενεστι γρησιμον, πως καν ποσως αποπεμπεσθε τους ημφιεσμενους το 
κωδιον  λυκους,  ταις  ασημοις  καταπτοουντας  υλακαις  τα  θεια  και 
ηπια της αγιας του Χριστου ποιμνης προβατα, και μη παρασυρεσθε 
τω ψευδει κακουργως υποκρινομενω αληθειαν· τας δε συνηγορους της 
εκκλησιαστικης  πιστεως  των  Πατερων  φωνας,  τεως  ουκ  ηδυνηθην 
ενθειναι  τω γραμματι,  (533)  δια την παρ’  εμοι  των βιβλων πολλην 
αποριαν. Αυτοθι γαρ τον ευλογημενον μου δεσποτην εχετε, Πατερα 
τε και διδασκαλον κυριον αββαν Σωφρονιον τον οντως σωφρονα και 
σοφον της αληθειας συνηγορον, και αηττητον των θειων δογματων 
υπερμαχον,  και  εργω  και  λογω  κατα  πασης  αιρεσεως  δυνατον 
αγωνιζεσθαι,  μετα  παντων  των  αλλων  καλων,  και  πληθει  βιβλων 
θειων  πλουτουντα,  και  τους  βουλομενους  μανθανειν  τα  θεια 
προθυμως πλουτιζοντα. Προς αυτον ουν φοιτωντες, πασαν των θειων 
και σωτηριων δογματων, ευ οιδα, κομισεσθε την ορθην και απταιστον 
γνωσιν. Ερρωσθε.

ΙΔ΄. - Του αυτου, προς τον αυτον, επιστολη δογματικη.
Ο  μεν  Θεος  κατα  φυσιν  υπαρχων  αγαθος,  ουδεν  ων  ποιειν 

πεφυκεν, εστι πονηρον. Ο δε ανθρωπος, επιμελεια γνωμης γινομενος 
αγαθος, οις πεφυκε ποιειν ο Θεος, αει δεικνυται χαιρων. Αλλην γαρ ο 
ανθρωπος ουκ εχει του αγαθος ειναι διαγνωσιν, η μονην την προς το 
γινομενον υπο του Θεου συνδιαθεσιν. Θεου γαρ ιδιον η των αγαθων 
ποιησις· ανθρωπου δε, η προς αυτα συνδιαθεσις. Αρετη γαρ ανδρος 
εστι,  το  δειξαι  το  πεποιημενον  υπο  του  Θεου  διαθεσει  γνωμης 
στεργομενον.  Ουκουν  ειπερ  αγαθον  απαν  το  τον  Θεον  εχον  της 
οικειας  γενεσεως  αιτιον,  αγαθον  εικοτως,  και  των  αγαθων  το 
μεγιστον, η των διεστηκοτων ενωσις εστιν, οτι Θεου προφανες εργον 
καθεστηκεν.  Ει  δε  τουτο  παντως  εστι  αληθες,  οιδ’  οτι  χαιρετε 



θεωμενοι  τους  διεσκορπισμενους  συναγομενους  εις  εν,  αγαθοι 
τυγχανοντες, δια την υμων προς τα καλα συνδιαθεσιν.

Δεξασθε τοινυν ως αγαθους παρακαλω τους θεοφυλακτους υμας, 
τον ταυτην μου την μετριαν επιφερομενον συλλαβην θεοφιλεστατον 
διακονον κυριον (536) μου Κοσμαν, ανδρα καλον και συνετον, και τοις 
κατα  Θεον  ηθεσιν  ωραισμενον,  και  εις  τους  οικειους  αυτον 
καταταξασθαι φιλους· και ειπερ γενηται χρεια προς τον θεοτιμητον 
παπαν υπερ αυτου καταθεσθαι παρακλησιν, ινα τον ιδιον απολαβη 
βαθμον της διακονιας, εν η τεταγμενος ην Εκκλησια, μη κατοκνησαι. 
Τοσουτον  γαρ  γνησιως  τον  ευσεβη  των  θειων  της  Εκκλησιας 
δογματων  προσηκατο  λογον,  ωστε  και  διαπυρως  αυτου 
υπερμαχεσθαι, και τουτον ειδεναι της ευσεβειας ορον τε και θεσμον, 
τη  μηδεν  ηρνησθαι  φρονειν  ων  εστι  Χριστος  μετα  την  αφραστον 
ενωσιν·  Θεος  ομου  κατα  ταυτον  αληθως  ο  αυτος  υπαρχων  και 
ανθρωπος. Ου γαρ απεβαλεν οπερ ην, γενομενος αληθως οπερ ουκ 
ην·  ατρεπτος  γαρ.  Ουδ’  ηλλοιωσεν  οπερ  γεγονε,  διαμεινας  οπερ 
υπηρχε· φιλανθρωπος γαρ· αλλ’ αμφω φυσικως καθ’ υποστασιν ολος 
εστιν· ως εις εξ αμφοιν, και δι’  ενος εαυτου σωζων αμφοτερα, διχα 
τροπης  και  μειωσεως,  ως  αυτα  καθ’  ενωσιν  ων  αληθως  την  καθ’ 
υποστασιν. Η γαρ καθ’ υποστασιν ενωσις, προς την διαιρεσιν εχουσα 
την  αντιδιαστολην,  αλλ’  ου  προς  την  φυσικην  των  κατ’  αυτην 
ηνωμενων  διαφοραν,  της  μεν  ποιειται  τελειαν  αναιρεσιν,  της  δε 
παγιαν εργαζεται τηρησιν· ης ο αριθμος καθεστηκε δηλωσις. Επειδη 
ποσου παντελως αμοιρουσαν ουκ αν ποτε τις διαφοραν επινοησειε· 
καν ο σοφωτατος η περι λογους και δυσμαχωτατος. Εως γαρ αν του 
κατα συνθεσιν ολου τα μερη σωζεται διχα συγχυσεως, εξ ων το ολον 
συνεστηκεν, η προς αλληλα φυσικη των καθ’ ενωσιν σωζομενων του 
ολου μερων ουκ αγνοειται  διαφορα.  Εως δ’  αν εν τω ολω της κατ’ 
ουσιαν διαφορας των μερων ο λογος μενη σωζομενος, αγνοεισθαι το 
ποσον  των  κατ’  ουσιαν  αλληλων  διαφεροντων  του  ολου  μερων 
αμηχανον,  ου  ποιεισθαι  πεφυκεν  ο  αριθμος  δηλωσιν,  αλλ’  ου 
διαιρεσιν οτι μη της σχεσεως των πραγματων, τουτεστιν ενωσεως η 
διαιρεσεως,  αλλα μονης  της  απλως,  αλλ’  ου  της  πως ποσοτητος  ο 
αριθμος  υπαρχει  δηλωτικος.  Ει  δε  ποσοτητος,  αλλ’  ουχι  σχεσεως ο 
αριθμος ποιεισθαι πεφυκε δηλωσιν, ου διαιρει παντελως την ενωσιν, ο 
προς μονην ευσεβως την δηλωσιν της εν Χριστω σωζομενης των εξ ων 
εστι φυσεων διαφορας τω αριθμω χρωμενος μετα την ενωσιν, αλλα 



γινωσκειν  μονον  ασυγχυτως  μεμενηκεναι  τας  φυσεις  μετα  την 
ενωσιν· εξ ων ο εις υπαρχει Χριστος και Κυριος, και Υιος και Θεος, 
δηλονοτι  σεσαρκωμενος,  και  τελειως  ενανθρωπησας.  Διο  και  μιαν 
φυσιν  αυτου  του  Λογου  σεσαρκωμενην,  σαρκι  ψυχην  εχουση  την 
νοεραν τε και λογικην πρεσβευει μετα την ενωσιν, ουκ αγνοων την 
διαφοραν, αλλ’ εξιστων και οιον εξω τιθεις την διαιρεσιν· ιν’ ομου τε 
δια  τουτωνι  των  φωνων,  Απολιναριου  (537)  την  συγχυσιν  και 
Νεστοριου  την  διαιρεσιν,  τα  εκ  διαμετρου  κακα,  της  θειας  αυλης 
απελασειε·  και  γενηται  καθαρος  του  μυστηριου  προσκυνητης· 
ομολογων τον αυτον ανωθεν εκ του Πατρος γεννηθεντα προ παντων 
των  αιωνων·  και  τον  αυτον  κατωθεν,  προσληψει  δηλονοτι  σαρκος, 
λογικως  τε  και  νοερως  εψυχωμενης  εκ  της  μητρος  δι’  ημας  επ’ 
εσχατων  γεννηθεντα  των  χρονων.  Και  δια  τουτο  κυριως  και  κατ’ 
αληθειαν  ειναι  Θεοτοκον  την  αγιαν  Παρθενον  πιστευων,  οτι  περ 
αυτον αντι σπορας συλλαβουσα τον Λογον, κεκυεκε τε και τετοκεν εξ 
αυτης σαρκωθεντα· το αυτον ενεργουντα τα θαυματα· τον αυτον της 
των ανθρωπινων παθηματων κατα θελησιν ανεχομενον πειρας τον 
αυτον σταυρωθεντα, ταφεντα, ανασταντα τη τριτη ημερα κατα τας 
Γραφας·  αναληφθεντα σεσαρκωμενον εις ουρανους,  εξ ων ασαρκος 
προς ημας κατεληλυθεν, ως οιδεν αυτος· ο μηδεμιαν εχων ως Θεος 
κατα φυσιν την εκ τοπων εις τοπους μεταβασιν. Φυσει γαρ απειρος, 
και  δια  τουτο  μηδενι  τροπω  τοις  ουσι  χωρουμενος,  ως  πασης 
περιγραφης  υπαρχων  ελευθερος,  και  φυσει  φιλανθρωπος,  και  δια 
τουτο της ημων κατα θελησιν σαρκικης γεννησεως ανασχομενος, και 
χωρητος  τοις  ημετεροις  γενομενος·  τον  αυτον  ηξοντα  μετα  της 
εκαστω δουναι την κατ’ αξιαν ητοιμασμενων διανομην.

Ταυτην  ασπασιως  προσηκαμενον  την  ομολογιαν  τον  ειρημενον 
θεοφιλεστατον κυριον  Κοσμαν,  καγω προσηλαμην χαιρων,  και  της 
ψυχης προυτιμησα της εμης την απλην αυτου κατα Χριστον διαθεσιν 
γνους·  και  περι  ων  ηρωτησε  δογματικων  κεφαλαιων,  εγγραφον 
δεδωκα  αυτω  συντομον  την  αποκρισιν·  ην  και  τους  θεοφυλακτους 
υμας λαβειν και γυμνασαι, των εικοτων εστιν. Ωφελειτε γαρ αυτον 
δια της υμετερας επι τω κειμενω καλης εξηγησεως, αναπληρουντες 
των δια την συντομιαν ελλειφθεντων τον νουν· και ταυτα μεν περι 
τουτου.  Υπομιμνησκω  δε  τους  θεοφυλακτους  υμας  γρηγορειν,  και 
προσευχεσθαι κατα την του Κυριου διαταγην, ινα μη ταις παγισι των 
πανταχοθεν  ημας  περιεστηκοτων  αλωμεν  πειρασμων.  Εαν  γαρ 



γρηγορωμεν και νηφωμεν, τους των διαμονων οιδ’ οτι φυλαττομεθα 
δολους·  και  εαν  προσευχωμεθα,  προς  την  ημετεραν  βοηθειαν  την 
θειαν  επισπωμεθα  χαριν,  συμμαχουσαν  ημιν,  και  πασης  ημας 
αποφαινουσαν νικητας  (540)  αντικειμενης  δυναμεως,  και  ρυομενην 
ημας πασης πλανης και αγνωσιας· και μαλιστα νυν τουτο πραττειν 
οφειλομεν·  οτι  και  διχα  της  εντολης,  γινεται  της  επι  τον  Θεον 
καταφυγης  διδασκαλος  η  φυσις,  λαμβανουσα  συμβουλον  την 
περιστασιν.  Τι  γαρ  των  νυν  περιεχοντων  την  οικουμενην  κακων 
περιστατικωτερον; τι δε τοις ησθημενοις των γινομενων δεινοτερον; τι 
δε τοις πασχουσιν ελειονοτερον η φοβερωτερον; Εθνος οραν ερημικον 
τε και βαρβαρον, ως ιδιαν γην διατρεχον την αλλοτριαν· και θηρσιν 
αγριοις  και  ατιθασσοις,  μονης  ανθρωπων  εχουσι  ψιλον  σχημα 
μορφης, την ημερον πολιτειαν δαπανωμενην· και λαον Ιουδαικον, και 
ανεκαθεν ανθρωπων αιμασι χαιροντα, και μονην θειαν ευαρεστησιν 
ειδοτα τον φονον του πλασματος· και δια τουτο πλεον μαινομενον, 
παντων των επι κακια διαβεβοημενων εν τω πλουτω της πονηριας 
γενεσθαι  περιφανεστερον·  και  οις  Θεος  απεχθανεται,  Θεον 
θεραπευειν  οιομενον·  τον  μονον  παντων  των  επι  γης  λαων 
απιστοτατον·  και  δια  τουτο  προς  υποδοχην  της  αντικειμενης 
δυναμεως  επιτηδειοτατον·  προπομπευοντα,  τροπω  τε  παντι  και 
διαθεσει της ενδημιας του πονηρου· και δι’ ων πραττει μηνυοντα του 
Αντιχριστου  την  παρουσιαν,  επειδη  την  του  αληθως  Σωτηρος 
ηγνοησεν·  τον  δυσμενη  και  παρανομον,  μισανθρωπον  τε  και 
μισοθεον, και δια τουτο μαλλον μισανθρωπον, οτι μισοθεον, και ταις 
κατα των αγιων εντρυφαν υβρεσι  συγχωρουμενον·  ως εγγυς ουσης 
της  εκδικησεως,  ινα  και  κολασθη  δικαιοτερον,  φανεισης  αυτου  δια 
των  πραγματων  τελειως  της  κατα  του  Θεου  τυραννιδος  τε  και 
επαναστασεως· τον του ψευδους προστατην λαον, της τε μιαιφονιας 
δημιουργον, και της αληθειας εχθρον· τον πικρον της εμης πιστεως 
διωκτην,  δι’  ης  η  πολυθεος κατελυθη πλανη,  και  των διαμονων αι 
φαλαγγες απηλαθησαν. Δι’  ης Παντα τα εθνη κεκροτηκασι χειρας, 
κατα την προφητειαν, και ηλαλαξαν τω Θεω εν φωνη αγαλλιασεως· 
οτι  Κυριος  υψιστος,  φοβερος,  Βασιλευς  μεγας  επι  πασαν  την  γην. 
Εγνωσθη μυστικως αυτοις δια σαρκος επιδημησας ο μονογενης Υιος· 
Κυριος  μεν,  ως  δουλοις  αρετην  επιτασσων  τοις  δια  πραξεως  των 
εντολων ανεχομενοις· υψιστος δε, ως της αληθως γνωσεως χορηγος, 
τοις  ποθω  σοφιας  δια  θεωριας  προς  την  γυμνην  συμβολων 



επειγομενοις των μυστηριων καταληψιν· φοβερος δε, ως κριτης, και 
των παραβασεων εκδικητης· βασιλευς δε, ως εκαστω των κατ’ αξιαν 
ητοιμασμενων  διανομευς·  (541)  και  μεγας  ως  υπερ  φυσιν  δια  των 
εναντιων  τα  εναντια  ποιων·  και  δια  παθους  απαθειαν,  και  δια 
θανατου ζωην δημιουργων, και παραδοξω δυναμει ταις εαυτου κατα 
σαρκα  στερησεσι,  τας  ατρεπτους  εξεις  των  αγαθων  τη  φυσει 
δωρουμενος· και ουδ’ ουτως ο παραφρων αισχυνεται λαος, και ληγει 
διωκων  πιστιν  και  αρετην.  Απερ  σαφως  διωκει  δια  βασκανιαν·  ως 
αμφοτερων εκπεπτωκως, και ουκ ειδως οτι πεπτωκεν, επ’ αμφοτεραις 
χωλαινων ταις ιγνυαις, και διαναστηναι του πτωματος της ασεβειας 
παντελως  μη  δυναμενος,  η  μη  βουλομενος,  ειπειν  οικειοτερον·  ως 
πιστιν και αρετην αει προδιδους υπερηφανιας χαριν και ηδονης, ως 
αποστατης  λαος  και  μωρος,  και  εθνος  απαιδευτον.  Αις  επιμερισας 
εαυτου  την  ζωην,  ο  αποστατης  και  πληρης  ανομιων,  την  μεν 
αποστασιας Θεου ποιειται μητερα, την δε, μισανθρωπιας δημιουργον· 
ινα και Θεος αυτω και κτισις υβριζεται· ο μεν καταφρονουμενος, η δε, 
φθειρομενη τοις αυτου μιασμοις των επιτηδευματων.

Τι  τουτων,  ως  εφην,  Χριστιανων  οφθαλμοις,  η  ακοαις 
φοβερωτερον;  Εθνος  απηνες  και  αλλοκοτον,  κατα  της  θειας 
κληρονομιας  οραν  επανατεινεσθαι  χειρας  συγχωρουμενον.  Αλλα 
ταυτα το πληθος ων ημαρτομεν συμβηναι πεποιηκεν. Ου γαρ αξιως 
του  Ευαγγελιου  του  Χριστου  πεπολιτευμεθα.  Παντες  ημαρτομεν, 
παντες  ηνομησαμεν,  παντες  αφηκαμεν  την  οδον  των εντολων την 
ειπουσαν,  Εγω  ειμι  η  οδος,  και  κατ’  αλληλων  εθηριωθημεν, 
αγνοησαντες της φιλανθρωπιας την χαριν, και των υπερ ημων του 
σαρκωθεντος  Θεου  παθηματων  το  μυστηριον·  και  διωδευσαμεν 
τριβους  αβατους,  τας  των  παθων  της  ατιμιας  δηλαδη  σχεσεις  τη 
διαθεσει  τη  γνωμης  κυρωσαντες.  Αλλα  γρηγορησωμεν  και 
προσευξωμεθα,  μηπως  πλεον  βαρυνθωσιν  αι  καρδιαι  ημων  εν 
κραιπαλη και μεθη. Κραιπαλη γαρ εστιν, ο επι τω λογω της πιστεως 
εν καιροις διωγμων δισταγμος· μεθη δε, η των κατα φυσιν αποβολη 
λογισμων, δι’ ων η αληθης γενεσθαι πεφυκε των οντων διαγνωσις, οτ’ 
αν εξ ατονιας εποκλαση ταις επηρειαις των πειρασμων η ψυχη· και 
σκοτωθεισα, παθη σαλον περι τον λογον, ως εφην, της πιστεως. Εαν 
γαρ προσευχωμεθα και γρηγορωμεν, βεβαιοτεραν μαλλον την εις τον 
Κυριον ημων και Θεον Ιησουν Χριστον πιστιν κατεχομεν, θεωρουντες, 
και  τη  πειρα  λαμβανοντες,  ων  προειπεν  την  εκβασιν·  και  ου 



ξενιζομεθα παντελως,  και σαλον κατα ψυχην υπομενομεν, ως παρ’ 
επαγγελιαν  πασχοντες,  αλλα  βεβαιοτεραν  την  πιστιν  κατεχομεν, 
βλεποντες  δια  των  πραγματων  πληρουμενην  του  Κυριου  την 
προρρησιν. Ει δε βεβαιωσιν πιστεως οιδε ποιειν η των προρρηθεντων 
εκβασις,  πλεον δια των γινομενων και (544)  ημεις την πιστιν ημων 
βεβαιωσομεν, αληθη τον ειρηκοτα τυγχανειν ευρισκοντες· και Θεον 
αυτον ομολογησωμεν εμπροσθεν των ανθρωπων, μηδενα παντελως 
υφορωμενοι  θανατον·  ινα  και  αυτος  ημας  εμπροσθεν  του  Πατρος 
ομολογηση· και σεσωσμενους δια της καλης ομολογιας προσαγαγη, 
ης  αυτος  εις  την  των  ημετερων  καλων  υποτυπωσιν  απηρξατο· 
μαρτυρησας  επι  Ποντιου  Πιλατου,  και  ομολογησας  την  καλην 
ομολογιαν· ην μιμεισθαι κατα την αυτου χαριν αξιωθειημεν, οτ’ αν 
καλεσοι καιρος· μη προπετως επιπηδωντες τοις υπερ του λογου της 
ευσεβειας κινδυνοις, αλλα φευγοντες οση δυναμις τους πειρασμους, 
φειδοι  τε  των  διωκοντων,  και  τη  κατ’  επιγνωσιν  δοκιμασια  της 
ενουσης ημιν φυσικης ασθενειας· τους νηπιαζοντας παιδαγωγουντες, 
και τον καλουντα περιμενοντες Λογον· ος εν τοις νομιμως τους υπερ 
ευσεβειας υπερμαχομενοις αγωνας αορατως παραγινομενος, τον της 
μαρτυριας  διεξεισι  δρομον·  ως  μονος  αισθησιν  και  φυσιν  νικησαι 
δυναμενος·  επειδη  σαφως  αισθησεως  νικη  και  φυσεως  εστι  το 
μαρτυριον, δι’ ου πεφυκε νου τε και λογου γιγνεσθαι κατα των παθων 
επαναστασις, καθ’ ην ο του Θεου βεβαιουται ποθος, παραδοξως δια 
θανατου  πειθων  τους  εραστας  διαβηναι  προς  τον  ποθουμενον·  ω 
παραστηναι  καταξιωθειημεν  ταις  εις  αυτον  ομολογιαις 
αστραπτοντες,  ας και συναπενεγκοιμεν εαυτοις εντευθεν απιοντες, 
και  προς  τον  ατελευτητον  μεταβαινοντες  κοσμον,  ευχαις  και 
πρεσβειαις της παναγιας Δεσποινης ημων Θεοτοκου και αειπαρθενου 
Μαριας, και παντων των αγιων. Αμην.

ΣΧΟΛΙΟΝ.
α΄.  Ο  χρωμενος,  φησι,  προς  μονην  δηλωσιν  της  διαφορας  επι 

Χριστου, τη φωνη των δυο φυσεων, Απολιναριω μαχεται· και ο λεγων 
παλιν την φωνην της μιας του Θεου Λογου φυσεως σεσαρκωμενης, 
εκβαλλει την Νεστοριου διαιρεσιν. Τας δυο γαρ λεγει φωνας ο φευγων 
επ’ ισης την εκατερου τουτων δυσσεβειαν. 



ΙΕ΄.  -  Του αυτου,  περι κοινου και ιδιου,  τουτεστιν ουσιας και 
υποστασεως,  προς  Κοσμαν  τον  θεοφιλεστατον  διακονον 
Αλεξανδρειας. 
Τω  θεοφιλεστατω  κυριω  Κοσμα  διακονω,  Μαξιμος  ταπεινος 

χαιρειν. 
Επειπερ πολυς ημιν περι της θειας σαρκωσεως κεκινηται λογος, 

αυτων  αψαμενος  των  λεπτων  της  ευσεβειας  δογματων,  εξ  ων 
λαβομενος αφορμης την εμην απητησας ταπεινωσιν, ειπειν, ανθρωπε 
του Θεου, τι το κοινον εστι και καθολου· και τι το μερικον και ιδιον· ιν’ 
εντευθεν ημιν σαφης ο  πας της ενωσεως γενηται  λογος·  εμον μεν 
ουδεν ερω παντελως· ο δε παρα των Πατερων εδιδαχθην, φημι, μηδεν 
παραμειβων της αυτων επι τουτοις διδασκαλιας. 

 Κοινον μεν ουν  εστι  και  καθολικον,  ηγουν γενικον,  κατα  τους 
Πατερας, η ουσια και η φυσις· ταυτον γαρ αλληλαις ταυτας υπαρχειν 
φασιν.  Ιδιον δε και μερικον,  η υποστασις και το προσωπον· ταυτον 
γαρ αλληλοις  κατ’  αυτους ταυτα τυγχανουσιν.  Και  δηλοι  Τερεντιω 
ταδε γραφων ο μεγας Βασιλειος, " Ει δε δει και ημας εν βραχει το ημιν 
δοκουν ειπειν,  εκεινο ερουμεν,  οτι ον εχει λογον το κοινον προς το 
ιδιον, τουτον εχει η ουσια προς την υποστασιν. Εκαστος γαρ ημων και 
τω  κοινω  της  ουσιας  λογω  του  ειναι  μετεχει,  και  τοις  περι  αυτον 
ιδιωμασιν  ο  δεινα  εστι  και  ο  δεινα."  Και  παλιν  ο  αυτος  προς 
Αμφιλοχιον  περι  των  τοιουτων  διεξιων,  ταδε  φησιν·  "Ουσια  δε  και 
υποστασις  ταυτην  εχει  την  διαφοραν,  ην  εχει  το  κοινον  προς  το 
καθεκαστον. Οιον, ως εχει το ζωον προς τον δεινα ανθρωπον." Και 
μεθ’  ετερα·  "Οι  δε  ταυτον  λεγοντες  ουσιαν  και  υποστασιν, 
αναγκαζονται  προσωπα  μονον  ομολογειν  διαφορα."  Και  παλιν 
κανονικην τινα διδασκων επεστελλεν ερμηνευων την του ομοουσιου 
διανοιαν· "Αυτη δε η φωνη, και του Σαβελλιου κακον επανορθουται. 
Αναιρει γαρ την ταυτοτητα της υποστασεως, και εισαγει τελειαν των 
προσωπων την εννοιαν· ου γαρ αυτο τι εστιν ομοουσιον εαυτω, αλλ’ 
ετερον ετερω. Ωστε καλως εχει, και ευσεβως, των τε υποστασεων την 
ιδιοτητα διοριζουσα, και της φυσεως το απαραλλακτον παριστωσα." 
Και παλιν εν τη δευτερα προς Νεοκαισαρεις διδασκει φασκων· "Και 
γαρ ειδεναι χρη, οτι ωσπερ ο το κοινον της ουσιας μη ομολογων εις 
πολυθειαν εκπιπτει· ουτως ο τα ιδια των υποστασεων μη διδους, εις 
τον  Ιουδαισμον  αποφερεται."  Και  παλιν  εν  οις  Ευσταθιον  τον 
Αρμενιον  υπογραψαι  πεποιηκε,  διαρρηδην  γραφων  φαινεται. 



"Προσηκει τοινυν εναργως ομολογειν, οτι πιστευουσι κατα τα ρηματα 
τα υπο των ημετερων Πατερων εκτεθεντα εν τη Νικαια, και κατα την 
υγιως υπο των ρηματων εμφερομενην διανοιαν. Εισι γαρ τινες, οι και 
εν ταυτη τη πιστει δολουντες τον λογον της αληθειας,  και προς το 
εαυτων βουλημα, τον νουν των εν αυτη ρηματων ελκοντες. Οπου γε 
και  Μαρκελλος  ετολμησεν  ασεβων  εις  την  υποστασιν  του  Κυριου 
ημων Ιησου  Χριστου,  και  ψιλον  αυτον  εξηγουμενος  λογον,  εκειθεν 
προφασισασθαι  τας  αρχας  ειληφεναι,  του  ομοουσιου  την  διανοιαν 
κακως εξηγουμενος.  Και τινες των απο της δυσσεβειας του Λιβυος 
Σαβελλιου  υποστασιν  και  ουσιαν  ταυτον  ειναι  υπολαμβανοντες, 
εκειθεν  ελκουσι  τας  αφορμας  προς  την  κατασκευην  της  εαυτων 
βλασφημιας, εκ του εγγεγραφθαι τη πιστει, Εαν δε τις λεγη εξ ετερας 
ουσιας η υποστασεως τον Υιον του Θεου, τουτον αναθεματιζει η αγια 
και  καθολικη  Εκκλησια.  Ου  γαρ  ταυτον  ειπον  εκεινοι  ουσιαν  και 
υποστασιν. Ει γαρ μιαν και την αυτην εδηλουν [εννοιαν] αι φωναι, τις 
χρεια ην εκατερων ; Αλλα δηλον, ως των μεν αρνουμενων το εκ της 
(548) ουσιας αλλων δε λεγοντων εν αλλης τινος υποστασεως· ουτως 
αμφοτερα  ως  αλλοτρια  του  εκκλησιαστικου  φρονηματος 
απηγορευσαν. Επει οπου γε το εαυτων εδηλουν φρονημα, ειπον εκ της 
ουσιας  του  Πατρος  ειναι  τον  Υιον,  ουκετι  προσθεντες  το,  εκ  της 
υποστασεως.  Ωστε  εκεινο  μεν  κειται  επ’  αναιρεσει  του  πονηρου 
φρονηματος· τουτο δε φανερωσιν εχει του σωτηριου δογματος."

Συνωδα δε τουτω και Γρηγοριος ο της θεολογιας επωνυμος εν τω 
θεολογικω προτερω λογω ταδε φαινεται φασκων· "Μεσοτητα δε οτ’ 
αν ειπω, την αληθειαν λεγω· προς ην βλεπειν, καλως εχει μονον, και 
την  φαυλην  συναιρεσιν  παραιτουμενους  ,  και  την  ατοπωτεραν 
διαιρεσιν· ως μητε εις μιαν υποστασιν συναιρεθεντα τον λογον, δεει 
πολυθειας, ψιλα ημιν καταλιπειν τα ονοματα, τον αυτον Πατερα και 
Υιον  και  αγιον  Πνευμα  υπολαμβανουσι."  Και  μετ’  ολιγα  παλιν·  " 
Επειδη  χρη  και  τον  ενα  Θεον  τηρειν,  και  τας  τρεις  υποστασεις 
ομολογειν·  ηγουν  τρια  προσωπα,  και  εκαστην  μετα  της  ιδιοτητος. 
Τηροιτο δ’ αν, ως ο εμος λογος, εις μεν Θεον, εις εν αιτιον Υιου και 
Πνευματος αναφερομενων, ου συντιθεμενων, ουδε συναλειφομενων· 
αι  δε  τρεις  υποστασεις,  μηδεμιας  επινοουμενης  συναλοιφης  η 
αναλυσεως  η  συγχυσεως·  ινα  μη  το  παν  καταλυθη,  δι’  ων  το  εν 
σεμνυνεται  πλεον,  η  καλως  εχει.  Και  κατα  το  εν  και  ταυτον  της 
θεοτητος,  ινα ουτως ονομασω, κινημα τε και βουλημα, και την της 



ουσιας ταυτοτητα." Και εν τω Συντακτηριω λογω παλιν· "Πιστευομεν 
εις Πατερα, και Υιον, και αγιον Πνευμα· ομοουσια τε και ομοδοξα, εν 
οις και το βαπτισμα την τελειωσιν εχει· οιδας, ο μυηθεις, αρνησις ον 
αθειας και ομολογια θεοτητος· και ουτω καταρτιζομεθα, το μεν εν τη 
ουσια γνωριζοντες, και τω αμεριστω της προσκυνησεως· τα δε τρια, 
ταις υποστασεσιν, ηγουν προσωποις." Και μεντοι καν τω εις τα φωτα 
λογω  ταυτα  φησιν  ο  αυτος,  "Θεου  δε  οτ’  αν  ειπω,  ενι  φωτι 
περιαστραφθητε,  και  τρισι·  τρισι  μεν,  κατα  τας  ιδιοτητας,  ηγουν 
υποστασεις, ει τινι φιλον καλειν, ειτε προσωπα· ουδεν γαρ περι των 
ονοματων  ζυγομαχησομεν,  εως  αν  προς  την  αυτην  εννοιαν  αι 
συλλαβαι  φερωσιν·  ενι  δε,  κατα  τον  της  ουσιας  λογον  ηγουν 
θεοτητος."  Τοσαυτην μεν οι  θεηγοροι  Πατερες  ημων Γρηγοριος  και 
Βασιλειος  υπαρχουσαν  των  θειων  δογματων  την  συμφωνιαν 
παρεστησαν, ταυτον διαρρηδην ειποντες· τη μεν ουσια την φυσιν, ως 
κοινον και καθολου· τη δε υποστασει το προσωπον, ως ιδικον τε και 
μερικον· (549) μηδαμως συμφυραντες των λεγομενων την εννοιαν, δια 
της τουτων εις αλληλας περιτροπης και συγχυσεως. Υφ’ ενος γαρ και 
του αυτου Πνευματος ενεργηθεντες, την ορθην της πιστεως τοις λαοις 
παραδεδωκασιν  ομολογιαν.  Τουτοις  δε  συμφωνως  ευρησεις,  και 
παντας  τους  κατα  την  χαριν  του  Πνευματος  πιστευθεντας  της 
Εκκλησιας  τους  οιακας,  τον  ορθον  της  ευσεβους  πιστεως 
πρεσβευσαντας  λογον,  και  μηδεν  ταυτης  της  εννοιας  παντελως 
εκτραπεντας.

Κατασκευη  φυσικωτερα,  παριστωσα  ως  ουδεν  των  οντων· 
ετερω  ταυτον  εστι  κατ’  ουσιαν  και  υποστασιν·  αλλα  τα μεν 
κατ’ ουσιαν ταυτα ταις υποστασεσιν ετερα· τα δε ταυτα καθ’ 
υποστασιν, παντως κατ’ ουσιαν ετερα. 
Ει  δε  ταυτον  μεν  ουσια  και  φυσις·  ταυτον  δε  προσωπον  και 

υποστασις,  δηλον  ως  τα  αλληλοις  ομοφυη  και  ομουσια,  παντως 
αλληλοις ετερουποστατα. Κατ’ αμφω γαρ, φημι δη την φυσιν και την 
υποστασιν,  ουδεν  εν  τοις  ουσιν  εστιν  ετερω ταυτον.  Διοτι  τα  κατα 
μιαν και την αυτην αλληλοις ηνωμενα φυσιν, ηγουν ουσιαν, τουτεστι 
τα  της  αυτης  ουσιας  οντα  και  φυσεως  κατα  μιαν  και  την  αυτην 
υποστασιν ηγουν προσωπον, ουκ αν ενωθειη ποτ’  αν·  τουτεστιν εν 
προσωπον εχειν ου δυνησεται και μιαν υποστασιν· και τα κατα μιαν 
και την αυτην υποστασιν ηγουν προσωπον ηνωμενα, κατα μιαν και 



την αυτην ουσιαν, ηγουν φυσιν ουκ αν συναφθειη ποτ’ αν· τουτεστι 
μιας και της αυτης ουσιας οντα και φυσεως, ουκ αν γενομενα φανειη 
ποτ’  αν.  Αλλα τα κατα μιαν και την αυτην ηνωμενα φυσιν,  ηγουν 
ουσιαν·  τουτεστι  τα  μιας  και  της  αυτης  ουσιας  οντα  και  φυσεως, 
αλληλων  διακεκριται  ταις  υποστασεσιν,  ηγουν  προσωποις,  ως  επ’ 
αγγελων  εχει  και  ανθρωπων,  και  παντων  των  εν  ειδει  και  γενει 
θεωρουμενων  κτισματων.  Αγγελος  γαρ  αγγελου,  και  ανθρωπος 
ανθρωπου,  και  βους  βοος,  και  κυων  κυνος  διακεκριται  κατα  την 
υποστασιν, αλλ’ ου κατα την φυσιν και την ουσιαν. Τολμησει δε το 
μειζον ο λογος ειπειν, ως ουδ’ επ’ αυτης της πρωτης αναρχου τε και 
ποιητικης των οντων αιτιας θεωρουμεν ταυτον αλληλαις την φυσιν 
και την υποστασιν· ειπερ μιαν ουσιαν και φυσιν θεοτητος οιδαμεν, εν 
τρισιν υπαρχουσαν υποστασεσι διαφερουσαις αλληλων ταις ιδιοτησι· 
και  τρεις  υποστασεις  εν  μια  και  τη  αυτη  ουσια  τε  και  φυσει  της 
θεοτητος.  Μονας  γαρ  εν  Τριαδι,  και  εν  μοναδι  Τριας,  εστιν  ημιν 
προσκυνουμενον· Πατηρ, και Υιος, και Πνευμα αγιον, εις Θεος· ουτε 
του Υιου οντος Πατρος, αλλ’ οπερ ο Πατηρ· ουτε του Πνευματος οντος 
Υιου, αλλ’ οπερ ο Υιος· παντα γαρ οσα ο Πατηρ, πλην αγεννησιας, 
εστιν  ο  Υιος  (γεννητος  γαρ),  και  παντα  οσα  ο  Υιος,  πλην  της 
γεννησεως, εστι το Πνευμα αγιον (εκπορευτον γαρ). Της αγεννησιας 
και της γεννησεως και της (552) εκπορευσεως, ου τεμνουσων εις τρεις 
ανισους η ισας ουσιας τε και φυσεις την μιαν φυσιν και δυναμιν της 
αφραστου θεοτητος· αλλα τα εν οις, η απερ η μια θεοτης εστιν, ηγουν 
ουσια και φυσις, χαρακτηριζουσων προσωπα· τουτεστιν, υποστασεις· 
και  τα  κατα  μιαν  και  την  αυτην  υποστασιν,  ηγουν  προσωπον 
ηνωμενα,  τουτεστι  μιας  υποστασεως οντα,  και  ενος  συμπληρωτικα 
προσωπου,  τω  λογω  της  ουσιας  ητοι  φυσεως  διαφερουσιν·  ως  επι 
ψυχης ανθρωπινης εχει  και  σωματος,  και των οσα καθ’ υποστασιν 
εσχηκασι  την  προς  αλληλα  συνοδον.  Ου  γαρ  αλληλοις  ομοουσια 
ταυτα τυγχανουσιν. 

Τα τοινυν κατα μιαν και την αυτην ουσιαν, ηγουν φυσιν ηνωμενα, 
τουτεστι μιας και της αυτης ουσιας οντα και φυσεως, ομοουσια μεν 
αλληλοις παντως εισι, και ετερουποστατα· ομοουσια μεν, τω λογω της 
απαραλλακτως  αυτοις  εν  ταυτοτητι  φυσικη  ενθεωρουμενης 
ουσιωδους κοινοτητος· καθ’ ον ουκ εστιν αλλος αλλου μαλλον τουθ’ 
οπερ εστι τε και λεγεται· παντες δε τον ενα και τον αυτον επιδεχονται 
της ουσιας ορον τε και λογον. Ετερουποστατα δε, τω λογω της αυτα 



διακρινουσης  προσωπικης  ετεροτητος,  καθ’  ον  αλλος  αλλου 
διακεκριται,  μη  συμβαινοντες  αλληλοις  τοις  καθ’  υποστασιν 
χαρακτηριστικοις ιδιωμασιν·  αλλ’ εκαστος τω κατ’  αυτον αθροισμω 
των  ιδιωματων  ιδικωτατον  της  οικειας  καθ’  υποστασιν  επιφερεται 
λογον·  καθ’  ον  την  προς  τα  ομοφυη  και  ομοουσια  κοινωνιαν  ουκ 
επιδεχεται.  Τα  δε  κατα  μιαν  και  την  αυτην  υποστασιν  ηγουν 
προσωπον  ηνωμενα,  τουτεστι,  τα  μιας  και  της  αυτης  οντα 
συμπληρωτικα καθ’ ενωσιν υποστασεως, ομουποστατα μεν αλληλοις 
εισι και ετεροουσια. Ομουποστατα μεν, τω λογω της καθ’ ενωσιν εξ 
αυτων συμπληρουμενης προσωπικης αδιαιρετου μοναδος· καθ’ ον τα 
διαιρουντα  θατερον  της  κατ’  ουσιαν  οικειας  καινοτητος  ιδιωματα, 
κατα  την  αμα  τω  ειναι  προς  αλληλα  συνοδον,  ποιειται 
χαρακτηριστικα  της  εξ  αυτων  συμπληρουμενης  μιας  υποστασεως· 
καθ’ ην η προς αλληλα θεωρειται ταυτοτης, την οιανουν μη δεχομενη 
διαφοραν·  ως  επι  ψυχης  ανθρωπινης  εχει  και  σωματος.  Τα  γαρ 
αφοριζοντα το τινος σωμα των λοιπων σωματων, και την του τινος 
ψυχην  των  λοιπων  ψυχων  ιδιωματα,  συνδραμοντα  καθ’  ενωσιν, 
χαρακτηριζει  μεν  κατα  ταυτον  αμα  και  αφοριζει  των  λοιπων 
ανθρωπων την εξ αυτων συμπληρωθεισαν υποστασιν, Πετρου φερε 
ειπειν η Παυλου· αλλ’ ου την Πετρου η Παυλου ψυχην απο του οικειου 
σωματος. Αμφω γαρ αλληλοις ταυτον ψυχη τε και σωμα, τω λογω της 
καθ’ ενωσιν εξ αυτων συμπληρουμενης μιας υποστασεως· οτι μη καθ’ 
αυτα  τουτων εκατερον  υπεστη  θατερων  κεχωρισμενον,  προ  της  εξ 
αυτων εις γενεσιν ειδους συνθεσεως. Αμα γαρ γενεσις, αμα συνθεσις, 
αμα  και  η  κατα  συνθεσιν  εξ  αυτων  του  ειδους  συμπληρωσις. 
Ετεροουσια δε, τω λογω της προς αλληλα φυσικης ετεροτητος· καθ’ ον 
ουδαμως επιδεχονται (553)  κατ’  ουσιαν τους αλληλων ορους τε και 
λογους· αλλ’ ετερον και ετερον αποδιδωσι θατερον της οικειας ουσιας 
προς τον θατερου λογον ασυμπτωτον· καθ’ ον την ψυχης και σωματος 
ουσιωδη  σωζοντες  διαφοραν,  ου  συγχεομεν  την  εξ  αυτων 
συμπληρουμενην υποστασιν, τη προς θατερον θατερου περιτροπη τε 
και  μεταβολη  των  εξ  ων  συνετεθη  μερων  ηγουν  φυσεων,  τον 
αφανισμον δεχομενην.

Ει  δε κατα την αμα προς ειδους γενεσιν ψυχης τε και  σωματος 
συνοδον, ο τις αποτελεισθαι πεφυκεν ανθρωπος· τω μεν λογω της των 
οικειων μερων φυσικης κοινοτητος, προς αλλους ανθρωπους σωζων 
το ομοουσιον· τω δε λογω της των αυτων ιδιοτητος, προς τους αλλους 



φυλαττων  ανθρωπους  το  ετερουποστατον·  ενουμενος  μεν  τη  κατα 
φυσιν κοινοτητι των οικειων μερων τοις αλλοις ανθρωποις, προς ους 
μιαν και την αυτην κατ’ ειδος επιφερεται φυσιν· διαιρουμενος δε τη 
καθ’ υποστασιν των μερων ιδιοτητι των λοιπων ανθρωπων, προς ους 
ετερον τε κατα την υποστασιν και διαφορον, επιφερεται προσωπον· ω 
διακρινεται  λογω  των  αλλων  ανθρωπων,  την  ενοτητα  της  οικειας 
προσωπικης αδιαιρετου μοναδος φυλαττων παντελως αδιαφορον· και 
ω τοις αλλοις ενουσθαι λογω πεφυκεν ανθρωποις, την διαφοραν της 
των οικειων μερων ουσιωδους ετεροτητος σωζων ασυγχυτον· σαφης 
εντευθεν  ημιν,  και  μηδεν  εχων  γριφωδες  ο  περι  της  σαρκωσεως, 
ηγουν  ενθρωπησεως  του  ενος  της  αγιας  και  ομοουσιου  και 
προσκυνητης Τριαδος Θεου Λογου καθεστηκε λογος. 

Οτι ο Χριστος ταις μεν κατ’ ουσιαν των οικειων μερων προς τα 
ακρα  κοινοτησιν  ενουμενος,  την  προς  αλληλα  των  μερων 
σωζομενην ειχε διαφοραν· ταις δε των μερων ιδιοτησι, το καθ’ 
υποστασιν διεδεικνυ ταυτον ως ολου, κοινον αμφοτερων. 
Διδασκων  διαρρηδην  ημας,  οτιπερ  ο  του  Θεου  Λογος  τελειος 

υπαρχων κατα την  φυσιν  και  την  ουσιαν,  καθ’  ην  ταυτον  εστι  τω 
Πατρι και τω Πνευματι και ομοουσιος, κατα τε το προσωπον και την 
υποστασιν,  καθ’  ην  ετερος  προς  τον  Πατερα  και  το  Πνευμα 
καθεστηκε, την προσωπικην ασυγχυτον σωζων διαφοραν, σαρκωθεις 
εκ  Πνευματος  αγιου,  και  της  αγιας  Θεοτοκου  και  αειπαρθενου 
Μαριας, τελειως ενηνθρωπησεν· τουτεστι, τελειος γεγονεν ανθρωπος, 
κατα  προσληψιν  δηλονοτι  σαρκος,  ψυχην  εχουσης  νοεραν  τε  και 
λογικην, εν αυτω την τε φυσιν λαβουσης και την υποστασιν· τουτεστι, 
το  ειναι  τε  και  το  υφεσταναι,  κατ’  αυτην  αμα  του  Λογου  την 
συλληψιν· επειπερ αυτος ο Λογος αντι σπορας· μαλλον δε σπορα της 
οικειας θελων ευρεθη σαρκωσεως,  και  γεγονε κατα την υποστασιν 
συνθετος, (556) ο κατα την φυσιν απλους και ασυνθετος· εις και αυτος 
εν  τη  μονιμοτητι  των  εξ  ων  συνεστη  μερων  διαμενων  ατρεπτος, 
αδιαιρετος τε και ασυγχυτος· ινα η καθ’ υποστασιν μεσιτης τοις εξ ων 
συνετεθη  μερεσι·  την  των  ακρων  εν  εαυτω  συναπτων  διαστασιν· 
ποιων  ειρηνη,  και  αποκαταλλασσων  τω  Θεω  και  Πατρι  δια  του 
Πνευματος την φυσιν την ανθρωπινην· ως Θεος αληθως κατ’ ουσιαν 
υπαρχων, και ανθρωπος αληθως φυσει κατ’  οικονομιαν γενομενος· 
μητε τη κατα φυσιν διαφορα των οικειων μερων διαιρουμενος, μητε τη 



καθ’ υποστασιν ενοτητι των αυτων συγχεομενος· αλλα τω μεν λογω 
της κατ’ ουσιαν των εξ ων συνετεθη μερων κοινοτητος, Πατρι τε και 
Μητρι κατα φυσιν ενουμενος, την προς αλληλα των εξ ων συνετεθη 
μερων διεδεικνυτο σωζων διαφοραν· τω δε λογω της καθ’ υποστασιν 
των οικειων μερων ιδιοτητος, των ακρων Πατρος τε φημι και Μητρος 
διακρινομενος,  το  μοναδικον  της  οικειας  υποστασεως  εχων 
διεφαινετο  παντελως  αδιαφορον,  εν  τη  προς  αλληλα  κατ’  ακρον 
προσωπικη ταυτοτητι  των  οικειων  μερων  διαπαντος  ενιζομενον.  Η 
γαρ κατ’ ουσιαν θατερου των μερων προς τα ακρα κοινοτης,  εν τη 
ενοτητι  της μιας υποστασεως,  ασυγχυτον το διαφορον της θατερου 
διασωζουσα φυσεως, μιαν αμφοτερων εκ της ενωσεως τοις ευσεβεσιν 
ουκ εδιδου γνωριζεσθαι φυσιν, ινα μη γενηται παντελως κατ’ ουσιαν 
των μερων απογενεσις, η κατα συνθεσιν της εξ αυτων του ολου μιας 
φυσεως  γενεσις,  ουκ  εχουσα  πως  την  φυσικην  προς  τα  μερη  των 
ακρων  φυλαξει  συγγενειαν,  μη  σωζουσα  την  κατ’  ουσιαν  προς 
αλληλα των εξ ων συνετεθη μερων διαφοραν μετα την ενωσιν· αλλ’ 
υποστασιν  μιαν παρειχεν οραν εκ  της  ενωσεως συνθετον,  τη  κατα 
φυσιν των εξ ων συνετεθη μερων υπαρξει συντηρουμενην. Η δε καθ’ 
υποστασιν  θατερου  των  ως  εις  ολου  τινος  του  Χριστου  συνθεσιν 
μερων  ιδιοτης,  τω  κατ’  ουσιαν  κοινω  συνεπινοουμενη,  γνωρισμα 
κοινον  απετελεσε  των  μερων,  το  χαρακτηριζον  την  εξ  αυτων 
συμπληρωθεισαν μιαν υποστασιν. Κοινην γαρ σαρκος και θεοτητος 
κατα την αρρητον ενωσιν γεγενησθαι φαμεν, την εξ αυτων συνοδω τη 
καθ’  ενωσιν  φυσικην,  ηγουν  αληθη  τε  και  πραγματικην, 
συμπληρωθεισαν του  Χριστου  μιαν  υποστασιν.  Φημι  δε  κοινην,  ως 
μιαν  και  την  αυτην  των  μερων  ιδικωτατην  εκ  της  ενωσεως 
αποφανθεισαν υποστασιν· μαλλον δε μιαν του Λογου και την αυτην 
υπαρχουσαν  νυν  τε  και  προτερον·  αλλα  προτερον  μεν  αναιτιως, 
απλην  τε  και  ασυνθετον·  υστερον  δε  δι’  αιτιαν  προσληψει  σαρκος 
νοερως εψυχωμενης  ατρεπτως γενομενην κατ’  αληθειαν συνθετον· 
καθ’ ην των ακρων, Πατρος τε φημι και Μητρος αφοριζομενος, προς 
εαυτον  ηνωται,  καθοτιουν  ουκ  εχων  διαφοραν·  ινα  μη  γενηται 
παντελης της καθ’ υποστασιν των μερων ταυτοτητος απογενεσις, η 
της κατ’ αυτην των μερων διαφορας γενεσις, εις δυαδα προσωπικην 
διαλυουσα την καθ’ υποστασιν ενωσιν·  ουκ εχουσα πως δειξαι  την 
προς αλληλα των μερων προσωπικην ταυτοτητα σωζομενην, τη καθ’ 
υποστασιν διαφορα προς δυαδα προσωπων μεριζομενην. 



Οτι τα μεν καθ’ υποστασιν κοινα των μερων, το ολον ηγουν 
τον Χριστον ηφοριζε των ακρων·  τα δε κατ’  ουσιαν προς τα 
ακρα κοινα των μερων, ως ολον συνηπτε τοις ακροις ουσιωδως 
τον Χριστον. 
Ου γαρ οις ηφοριζετο των λοιπων ανθρωπων ιδιωμασιν η σαρξ, 

τουτοις διετηρει την προς τον Λογον διαφοραν· ουτ’ αν παλιν, οις του 
Λογου διεφερεν ιδιωμασι, τουτοις και ημων ηφοριζετο. Αλλ’ οις προς 
ημας ηφοριζετο, τουτοις την καθ’ υποστασιν προς τον λογον διεσωζεν 
ενωσιν, ηγουν ταυτοτητα· και οις ημιν ηνωτο φυσικως, τουτοις δηλαδη 
την προς τον Λογον σωζομενην ειχεν ουσιωδη διαφοραν. Ωσπερ και ο 
Λογος, οις ηφοριζετο του κοινου της θεοτητος ιδιωμασιν ως Υιος και 
Λογος, τουτοις προς την σαρκα την καθ’ υποστασιν διεσωζεν ενωσιν, 
ηγουν ταυτοτητα· και οις ως Θεος την προς την σαρκα φυσικην ετηρει 
διαφοραν,  τουτοις  Πατρι  τε  και  Πνευματι  κατ’  ουσιαν  ενουμενος 
επηλλαττε την τε προς εαυτον και τα ακρα διαφοραν και ταυτοτητα· 
κοινοτησι μεν των μερων κατα φυσιν τοις ακροις ενουμενος, ιδιοτησι 
δε  των  αυτων  δηλαδη  μερων,  καθ’  υποστασιν  των  ακρων 
διακρινομενος·  εν  μεν  τη  καθ’  υποστασιν  ταυτοτητι  των  οικειων 
μερων, προς εαυτον δεικνυς σωζομενην την των ακρων διαφοραν· εν 
δε τη των μερων κατ’ ουσιαν ετεροτητι, την προς τα μερη των ακρων 
ταυτοτητα φυσικην επιφερομενος. Ει δε ταις μεν κοινοτησι των μερων 
ηνωτο τοις ακροις, ταις δε των ιδιοτησιν ηφοριζετο των ακρων· δηλον 
ως οις ηνωτο τοις ακροις, την προς αλληλα των μερων φυσικην ειχε 
σωζομενην  διαφοραν.  Οις  δε  διεκρινετο  των  ακρων,  την  καθ’ 
υποστασιν των μερων ειχε ταυτοτητα διαφαινομενην.

Ουκουν εκατερου των εξ ων συνετεθη μερων ο Χριστος ειχε, το τε 
κοινον και το ιδικον· το μεν κοινον, εν τω λογω της κατ’ ουσιαν προς 
τα εαυτου μερη των ακρων ταυτοτητος καθ’ ον την προς αλληλα των 
μερων και μετα την ενωσιν σωζομενην ειχε διαφοραν· το δε ιδιον, εν 
τω  λογω  της  καθ’  υποστασιν  ταυτοτητος  των  μερων,  καθ’  ον 
ηφοριζετο των ακρων, ασυγχυτον την προς αυτα σωζων διακρισιν. Η 
γαρ  αληθης  καθ’  υποστασιν  ενωσις,  εκατερου  των  εις  ολου  τινος 
συνθεσιν αλληλοις συνερχομενων μερων, κατα την αμα προς ολου 
τινος  γενεσιν  συνοδον,  το  αφοριζον  εκατερον  της  κατ’  ουσιαν 
κοινοτητος  ιδιωμα,  τω  κοινω  συμπαραλαβουσα,  δεικνυσιν 
ενυποστατον,  αλλ’  ουχ  υποστασιν·  οτι  μη  καθ’  αυτο  διωρισμενως 



υπεστη·  των  ομογενων,  η  του  καθ’  ενωσιν  αυτω  προς  ολου  τινος 
γενεσιν συνυφεστωτος αφοριζομενον· οπερ ιδιον εστιν υποστασεως. 
Το γαρ καθ’ αυτο διωρισμενως συνεστως εστιν υποστασις·  γ’  ειπερ 
υποστασιν  ειναι  φασιν,  ουσιαν  μετα  ιδιωματων,  αριθμω  των 
ομογενων διαφερουσαν·  δ’  ενυποστατον δε,  το  καθ’  αυτο μεν (560) 
ουδαμως υφισταμενον, εν αλλοις δε θεωρουμενον, ως ειδος εν τοις υπ’ 
αυτο ατομοις· η το συν αλλω διαφορω κατα την ουσιαν εις ολου τινος 
γενεσιν συντιθεμενον· οπερ καθ’ οσον μεν διαφερει τοις αφοριζουσιν 
αυτο των κατ’ ουσιαν ομογενων ιδιωμασι, τοσουτον τω συγκειμενω 
καθ’  υποστασιν,  ενιζεται  ταυτιζομενον.  Ου γαρ οις  αφοριζεται  των 
ομογενων  ιδιωμασι,  τουτοις  διακρινεται  και  του  συγκειμενου  καθ’ 
ενωσιν  και  συνυφεστωτος·  αλλ’  οις  διενηνοχε  των  ομοουσιων 
αφοριστικοις ιδιωμασι, τουτοις προς το συγκειμενον την καθ’ ενωσιν 
φυλαττει  ταυτοτητα  της  υποστασεως,  εν  τω  παντη  μοναδικω  του 
προσωπου  συντηρουμενην·  οπερ  επι  της  θειας  οικονομιας  ηγουν 
σαρκωσεως ο αληθης πρεσβευει  λογος.  Οις γαρ ημων αφοριζομενη 
διεφερεν  η  σαρξ  ιδιωμασι,  τουτοις  την  προς  τον  Λογον  καθ’ 
υποστασιν ειχε ταυτοτητα· και οις ο Λογος Πατρος τε και Πνευματος 
διεφερεν ιδιωμασιν, ως Υιος αφοριζομενος, τουτοις το καθ’ υποστασιν 
προς  την  σαρκα,  μοναδικον  διετηρει  σωζομενον,  μηδενι  λογω 
παντελως διαιρουμενον.

Ουκουν  ουχ  υποστασις  η  του  Θεου  Λογου  καθεστηκε  σαρξ. 
Ουδεποτε γαρ,  ουδοσον επινοιας ψιλης πεφυκε  ταχος χωρειν,  καθ’ 
εαυτην  το  παραπαν  υπεστη  τοις  αφοριζουσιν  αυτην  ιδιωμασι 
διωρισμενη των ομογενων, η προς τον συγκειμενον καθ’ υποστασιν 
Λογον, του κοινου το ιδιον εχουσα κεχωρισμενον· αλλ’ ενυποστατος 
ως εν αυτω και δι’ αυτον λαβουσα του ειναι την γενεσιν· και αυτου 
γενομενη  καθ’  ενωσιν  σαρξ,  και  προς  αυτον  καθ’  υποστασιν 
ενιζομενη, τω λογω της των λοιπων ανθρωπων αφοριζουσης αυτην 
ιδιοτητος. Και σαφεστερον ειπειν, αυτου του Λογου καθ’ υποστασιν 
ποιουμενη το ιδιον· ως που και το κατ’ ουσιαν κοινον, ου και σαρξ 
αληθως καθ’ ενωσιν γεγονεν.

Οτι Θεος υπαρχων τελειος ο Χριστος, και ανθρωπος τελειος ο 
αυτος, των απερ ην, ειχε το κοινον και το ιδιον, οις προς εαυτον 
εποιειτο  την  των  ακρων  ενωσιν  και  διακρισιν·  τη  μεν  προς 
εαυτον  ενωσει  των  ακρων,  εν  εαυτω  σωζομενας  τας  εξ  ων 



συνετεθη δυο φυσεις πιστουμενος· τη δε προς εαυτον διακρισει 
των ακρων, το μοναδικον της οικειας παριστας υποστασεως. 
Ει  γαρ  φυσει  Θεος  ων  ο  Λογος  προσληψει  σαρκος  νοερως 

εψυχωμενης διχα τροπης γεγονεν ανθρωπος, δηλον ως εξ αμφοιν εις, 
και  δι’  ενος  εαυτον  κατ’  αληθειαν  αμφω  πιστουμενος,  αμφοτερων 
ειχεν ο αυτος το τε κοινον, και το ιδιον· οις την προς τα ακρα εποιειτο 
ενωσιν  και  διακρισιν·  τη  μεν  προς  αλληλα  φυσικη  διαφορα  των 
οικειων μερων, κατ’ ουσιαν τοις ακροις ενουμενος· τη δε των αυτων, 
δηλονοτι  μερων,  ταυτοτητι,  καθ’  υποστασιν,  των  ακρων 
διακρινομενος. Ει δε διαφοραν ειχεν ο αυτος και ταυτοτητα, δηλον ως 
εν  και  δυο  ην  ο  αυτος.  Εν  μεν,  τω  λογω  της  οικειας  κατα  την 
υποστασιν αδιαιρετου (561) μοναδος· δυο δε, τω λογω της κατ’ ουσιαν 
προς  αλληλα  των  οικειων  μερων  και  μετα  την  ενωσιν  ετεροτητος. 
Διαφορα γαρ εστιν, λογος καθ’ ον η προς αλληλα των σημαινομενων 
ετεροτης σωζεσθαι πεφυκεν, και του πως ειναι δηλωτικος. Ταυτοτης 
δε εστιν, απαραλλαξια καθ’ ην ο του σημαινομενου λογος το παντη 
κεκτηται μοναδικον, μηδενι τροπω διαφορας γνωριζομενον.

Περι  διαφορας  διαληψις  συντομος,  δι’  ης  δεικνυται  το  κατ’ 
ουσιαν ποσον των ηνωμενων σωζομενον.
Ει τοινυν σωζεται μετα την ενωσιν εν Χριστω των εξ ων συνετεθη 

μερων η προς αλληλα κατα την ουσιαν διαφορα, σαφης υπαρχει τοις 
ευσεβουσιν  αποδειξις,  ως  το  κατ’  ουσιαν  ποσον  μεμενηκε  των 
ηνωμενων  αμειωτον  μετα  την  ενωσιν,  τον  εκατερου  μερους  προς 
θατερον  εν  τω κατα συνθεσιν  εξ  αυτων ολω διασωζον  της  ουσιας 
ορον τε και λογον ασυμπτωτον. Ει δε και η του ολου προς τα οικεια 
μερη, μαλλον δε φαναι σαφεστερον, η προς αλληλα των μερων κατα 
την εξ αυτων ολου συνθεσιν υποστατικη διασωζεται ταυτοτης· δηλον 
ως ουδενι τροπω τα μερη κατα την εξ αυτων συμπληρουμενην μιαν 
υποστασιν,  προς  αλληλα  παντελως  διαφερουσι.  Και  λοιπον  ουδεις 
εστι λογος δειξαι δυναμενος, η το κατ’ ουσιαν διαφορον συγχεομενον, 
η το καθ’ υποστασιν μοναδικον διαιρουμενον.

Κατασκευη πλατυτερα τε και φυσικωτερα περι διαφορας και 
ποσοτητος, και του δηλουντος αυτας αριθμου
Ουκουν  ειπερ  διαφοραν  επι  Χριστου  μετα  την  ενωσιν  λεγομεν, 

παση δε παντως εξ αναγκης διαφορα συνεισαγεσθαι πεφυκε ποσον, 



ου δηλωτικον τον αριθμον ειναι γνωριζομεν, εικοτως προς δηλωσιν 
μονην της των διαφεροντων διαφορας μετα την ενωσιν τον αριθμον 
παραλαμβανοντες,  ου  διαιρουμεν  τω  αριθμω  τα  σημαινομενα 
παντελως,  αλλα δηλουμεν σωζομενην των ηνωμενων την υπαρξιν· 
οτι και μονου ποσου δηλωτικος πας ειναι πεφυκεν αριθμος, αλλ’ ου 
διαιρετικος.  Το  γαρ  μη  ποιουν  η  πασχον,  πως  αν  ειη  της  οιανουν 
σχεσεως κυριον; επειδη μονης ουσιας εστι το μεν ποιειν· ωσπερ και το 
πασχειν συμβεβηκοτος ηγουν ποιοτητος· αφ’ ων ειναι, και εξ ων τας 
σχεσεις, οι των τοιουτων γυμνασται λογων προιεναι φασιν. Μαλλον 
δε  σκοπουσιν  ημιν  ακριβεστερον,  ουδε  τουτων,  ουσιας  τε  φημι  και 
συμβεβηκοτος,  καθεστηκασιν  εργον  αι  σχεσεις,  αλλα  της  παντων 
ποιητικης αιτιας τε και δυναμεως, και λογον ενθεμενης εκαστω των 
γεγονοτων  του  ειναι  συστατικον,  και  της  προς  αλληλα  φυσικης 
παραστατικον  οικειωσεως  τε  και  αλλοτριωσεως.  Ει  δε  κυριως  αι 
σχεσεις ουκ εχουσιν αιτιαν ποιητικην εαυτων την ουσιαν, σχολη γ’ αν 
τον  αριθμον·  ος  καθο  μεν  ουκ  εστιν  ουσια,  ποιειν  ου  δυναται 
παντελως· καθο δε συμβεβηκος, ηγουν ποιοτης ουκ εστιν, πασχειν ου 
πεφηκεν.  Ει  δε μητε ποιειν,  μητε πασχειν ο αριθμος πεφυκεν,  αρα 
σημειον εστι ποσου δηλωτικον, της εν τω δηλουμενω ποσω σχεσεως 
ουδεμιαν  ποιουμενος  (564)  εμφασιν·  οτι  μη  γενος  εστιν,  αλλων 
κατηγορεισθαι δυναμενος·  αλλα σημειον,  ως εφην,  του κατ’  αλλων 
κατηγορικως φερομενου γενους εμφατικον. 

Ει δε μη το τε ποιειν, μητε πασχειν ο αριθμος εχει, δηλον εστιν, οτι 
καθο μεν ου ποιει, σχεσεως της οιασουν ουκ εστι δηλωτικος, τουτεστιν 
ενωσεως η διαιρεσεως· ετερου γαρ, ως εφην, λογου τουτο καθεστηκε· 
καθο  δε  πασχειν  ου  πεφυκεν,  ου  διαιρειται.  Καθ’  εαυτον  γαρ 
αδιαιρετος εστι  πας αριθμος,  την κατ’  αλλοιωσιν ουκ επιδεχομενος 
κινησιν, οπερ ιδιον υπαρχει ποιοτητος· ουτε συστολην και διαστολην, 
οπερ ιδιον ουσιας καθεστηκεν· ουτε μην αυξησιν και μειωσιν, οπερ 
ιδιον εστι ποσοτητος. Ει δε ποσοτητος, αλλ’ ου σχεσεως· μονης γαρ 
της απλως, αλλ’ ου της πως λεγομενης ποσοτητος, ο αριθμος υπαρχει 
σημαντικος·  δηλον  ως  ουτε  διαιρεσιν,  ουτε  μην  ενωσν  ο  αριθμος 
ποιειν  πεφυκεν,  αλλα  μονην  ποσοτητος  δηλωσιν,  ως  δ’  αν  ταυτην 
υπαρχουσαν εννοησωμεν.  Ουσιας γαρ,  ως εφην,  εστι το ποιειν,  και 
συμβεβηκοτος  ηγουν  ποιοτητος  το  πασχειν·  ων  ουθετερον  εστιν  ο 
αριθμος. Ει γαρ ην ουσια, και αυθυποστατον ην, μη δεομενον ετερου 
προς συστασιν· ει δε συμβεβηκος ην, ηγουν ποιοτης, η την ιδιαιτατα 



διαφοραν εποιει,  και τον ορισμον του υποκειμενου συνηγε τω γενει 
συμπλεκομενος, και δηλωσιν ειδους, αλλ’ ου ποσου παρειχεν· η την 
κοινως διαφοραν τω ειδει συναπτομενος, εισηγε· και την αλλου προς 
αλλον των υπο το αυτο ειδος αναγομενων ατομων εποιει διακρισιν· η 
την  ιδιως  λεγομενην  διαφοραν,  εν  τω αθροισμω των εν  τω ατομω 
παντων ιδιωματων εποιει· και ουκ αλλον υπ’ αλλου μονον, αλλα και 
αλλοιον εδηλου δεικνυμενον τον δι’ αυτου σημαινομενον. Ει δε τοις 
ορισμοις  των  πραγματων  παντελως,  ουδεις  συμπαραλαμβανει  τον 
αριθμον, ουκ εστιν ο αριθμος, ουτε ουσια, ουτε ποιοτης. Ει δε τουτων 
μηδεν εστιν ο αριθμος, δηλον ως ουτε ποιειν πεφυκεν, ουτε πασχειν· 
ει δε το ποιειν ουκ εχει και το πασχειν ο αριθμος, εικοτως ουτε ενοι το 
παραπαν,  ουτε  διαιρει  ως  ποιων·  ουτε  μην  ως  πασχων  διαιρειται 
πανταπασιν· αλλα μονης της των πραγματων ποσοτητος ποιουμενος 
δηλωσιν, της αυτων ουκ εφαπτεται σχεσεως.

Ει  δε  μονης  ποσοτητος,  αλλ’  ου  οιασουν  κατ’  αυτην  νοουμενης 
σχεσεως ο  αριθμος υπαρχει  δηλωτικος,  φωνη τις  εστιν  μαλλον,  ιν’ 
ουτως ειπω,  και  προσηγορια ποσω προσφυης ο  αριθμος.  Ουκουν ο 
διαφοραν επι Χριστου λεγων μετα την ενωσιν, και ποσον παντως τη 
διαφορα συνεπενοησε των διαφεροντων. Το γαρ παντελως απλου, και 
διαφορας ανεπιδεκτον·  οτι  και παντη ταυτον εαυτω και μοναδικον, 
και  ολον  και  ολως  ασχετον,  ως  το  εν  ποσω  γενος  ουκ  εχον 
κατηγορουμενον· και δια τουτο παντελως ουκ αριθμουμενον· ο δε τη 
διαφορα  ποσον  (565)  συνεπινοησας·  αμηχανον  γαρ  γνωσθηναι 
διαφοραν ποσου παντελως ανοιρουσαν· προς μονην δηλωσιν, αλλ’ ου 
διαιρεσιν του τη διαφορα συνεπινοηθεντος ποσου παραλαμβανων τον 
αριθμον, ουκ εξισαται της αληθειας, το επινοουμενον εξ αναγκης τη 
διαφορα δια του αριθμου σημαινων ποσον· επειδη, καθως εφην, παση 
καθ’ οντινα τροπον λεγομενη διαφορα παντως συνεπινοειται ποσον· 
ου  φυσει  δηλωτικον,  αλλ’  ου  διαιρετικον  ειναι  τον  αριθμον 
εδιδαχθημεν.

Ει  δε  μαλλον φροντιζει  της  αληθειας,  ο  το  συνεπινοουμενον εξ 
αναγκης τη διαφορα δια του αριθμου σημαινων ποσον εις  την του 
μυστηριου  συστασιν,  ινα  μη  των  ενωθεντων  πρεσβευση  συγχυσιν· 
πως ου δικαιον κατα τινας οιεσθαι χρη δια ταυτην ομολογεισθαι την 
αιτιαν των εν Χριστω σωζομενων ασυγχυτως μετα την ενωσιν το κατ’ 
ουσιαν ποσον, οποτ’ αν ο αριθμος διαφορας, ως εδειξε δια πλατους ο 
λογος,  αλλ’  ου  διαιρεσεως  ποιεισθαι  δηλωσιν  πεφυκεν;  Ει  μεν  ουν 



αναλλοιωτος ο κατ’ ουσιαν θατερου των ενωθεντων διεμεινε λογος 
μετα την ενωσιν, προς τον θατερου της ουσιας ορον μη μεταπιπτων, 
προδηλως η του Χριστου θεοτης μεμενηκε κατ’ ουσιαν θεοτης, προς 
την  σαρκος  ουσιαν  ου  μεταφοιτησασα·  και  η  του  αυτου  παλιν 
ανθρωποτης  μεμενηκε  κατ’  ουσιαν  ανθρωποτης  ,  προς  την  της 
θεοτητος  φυσιν  μη  παθουσα  μεταβολην.  Ει  δε  ουδε  η  θεοτης  του 
Χριστου,  ουτε  η  ανθρωποτης εις  αλληλας διαπεφοιτηκασιν δια  την 
καθ’  υποστασιν  ενωσιν,  αλλ’  ασυγχυτοι  κατα τον μεγαν Κυριλλον 
μεμενηκασι  αι  φυσεις,  σαφως  η  μετα  την  ενωσιν  διαφοραν  των 
σωζομενων εν Χριστω καθεστηκε φυσεων, και ουδεις αντερει λογος. 
Ει δε των ασυγχυτως εν Χριστω σωζομενων εστιν, η διαφορα μετα την 
ενωσιν·  διαφοραν  δε  γνωσθηναι  ποσου  παντελως  κεχωρισμενην 
αμηχανον·  λεγεσθω  προς  δηλωσιν  της  διαφορας  το  ποσον  των 
διαφεροντων,  ινα  μη  ψιλην  πως  και  ουκ  αληθη  την  διαφοραν 
υποπτευθωμεν  πρεσβευοντες.  Ψιλην  γαρ  πασαν  διαφοραν  οιδεν  ο 
λογος,  την  ουκ  εχουσαν  υπαρκτικως  υποκειμενην  την,  ων  εστι 
διαφορα, πραγματων αληθειαν.

Ημεις μεν ουν ταυτον υποστασιν τε και φυσιν, κυριως μηδεποτε 
λεγοντες,  κατα  την  των  Πατερων  διδασκαλιαν,  ως  ανωτερω 
προλαβων  απεδειξεν  ο  λογος,  ευσεβως  επι  Χριστου  το  ταυτον 
πρεσβευομεν και το διαφορον. Το μεν, τω λογω της μιας υποστασεως, 
καθ’ ον ταυτον τη οικεια σαρκι τον Θεον Λογον ομολογουμεν· ινα μη 
προσθηκην προσωπικην η πανευφημος λαβη Τριας, γινομενη τετρας. 
Το δε, τω λογω της κατ’ ουσιαν των εξ ων εστιν ετεροτητος, καθ’ ην 
εις αλληλα τα μερη του Χριστου παντελως ου μεταπιπτουσιν. Ου γαρ 
ταυτον  ποτε  κατ’  ουσιαν  γενοιτ’  αν  θεοτης  και  ανθρωποτης,  ινα 
μηδεν  η  κτιστον  τη  θεοτητι  καθ’  ενωσιν  ομοφυες  και  ομοουσιον. 
Επειδη  φυσει  φυσιν  ομοουσιον  ειναι  λεγειν,  μαινομενης  διανοιας 
υπαρχειν  γινωσκομεν.  Ουκ  εστι  (568)  γαρ  φυσει  ποτ’  αν  φυσις 
ομοφυης και ομοουσιος.  Το γαρ ομοφυες και ομοουσιον,  επι μονων 
των  κατα  το  αυτο  ειδος  προς  μιαν  ουσιαν  αναγομενων  ατομων 
λεγεσθαι πεφυκεν.

Οτι  ο  μη  ταυτον  φυσιν  λεγων  και  υποστασιν,  ευσεβως  επι 
Χριστου  λεγει  την  ενωσιν  και  την  διαφοραν·  την  μεν  καθ’ 
υποστασιν ειναι πιστευων, την δε κατα φυσιν.



Ταυτην  εχοντες  την  ομολογιαν  ημεις,  ουτε  την  των  φυσεων 
διαφοραν αρνουμεθα μετα την ενωσιν, εξ ων ο εις συνετεθη Χριστος, 
ασυγχυτους  μεμενηκεναι  τας  φυσεις  πιστευοντες·  ουτε  την  καθ’ 
υποστασιν  αγνοουμεν  ενωσιν,  ενα  τον  Χριστον  της  αγιας  και 
ομοουσιου  και  προσκυνητης  ομολογουντες  Τριαδος.  Αλλα  και  την 
διαφοραν  των  εξ  ων  εστιν  ο  Χριστος  εν  αυτω  κατ’  αληθειαν 
σωζομενων,  διχα  τομης  και  συγχυσεως  μετα  την  ενωσιν  δια  του 
αριθμου ποιουμεν καταδηλον,  προς αναιρεσιν της Απολιναριου και 
Ευτυχους  συγχυσεως·  και  την  καθ’  υποστασιν  ενωσιν  επει 
γινωσκομεν,  διαπρυσιω  τη  φωνη  την  μιαν  του  Θεου  Λογου  φυσιν 
σεσαρκωμενην, σαρκι ψυχην εχουση την νοεραν κατα της Νεστοριου 
προβαλλομεθα διαιρεσεως·  επισης  και  την  Απολιναριου  φευγοντες 
συγχυσιν·  την των ενωθεντων φυσικην αρνουμενου διαφοραν μετα 
την ενωσιν, και ταυτον τω Λογω κατα φυσιν την σαρκα πρεσβευοντος 
δια την ενωσιν· και την Νεστοριου διαιρεσιν, υποστατικην επι Χριστου 
διαφοραν καταγγελλοντος, και την σαρκος καθ’ υποστασιν προς τον 
Λογον ταυτοτητα διατεμνοντος.

Οτι  Σευηρος,  ταυτον  ειναι  λεγων  φυσιν  και  υποστασιν, 
συγχυσιν ποιει την ενωσιν, και διαιρεσιν την διαφοραν· καθ’ 
ην  δεικνυται,  τον  τε  της  Τριαδος  εις  τετραδα  προσωπων 
διαστελλων τον λογον· και το της μοναδος εις θεοτητων διαδα 
τεμνων  μυστηριον·  και  πασης  τον  Χριστον  βλασφημως 
εκβαλλων ουσιωδους υπαρξεως.
Σευηρος δε ταυτον κυριως ουσιαν και υποστασιν, φυσιν τε λεγων 

και  προσωπον  επι  της  θειας  σαρκωσεως,  ουτε  την  ενωσιν  οιδεν 
ασυγχυτον, καν προσποιειται λεγειν· ουτε την διαφοραν αδιαιρετον, 
καν ει και τουτο κομπαζων διεξεισιν· αλλα την μεν ενωσιν συγχυσιν 
κατα  τον  Απολιναριον  απεργαζεται·  την  δε  διαφοραν  αλλοτριωσιν 
κατα τον Νεστοριον. Ει γαρ ταυτον εστιν υποστασις και φυσις, ουδενι 
τροπω κατ’ αυτον η σαρξ εσται τω Λογω ταυτον η ετερον. Λεγων γαρ 
την ως εν ποιοτητι  φυσικη διαφοραν επι  Χριστου μετα την ενωσιν, 
Νεστοριω  την  ενωσιν  και  αυτος  συνδιαιρων  ευρεθησεται,  καθ’ 
υποστασιν της σαρκος προς τον Λογον την διαφοραν επαγων μετα 
την ενωσιν·  ως ουκ αν αλλως της ως εν ποιοτητι  φυσικη διαφορας 
νοεισθαι  κατ’  αυτον  δυναμενης,  η  ως  εν  υποστατικη  ποιοτητι 
διαφορας, ειπερ ταυτον φυσις εστιν και υποστασις. Αναγκην γαρ εχει 



λεγων την ως εν ποιοτητι φυσικη διαφοραν, και την ως εν υποστατικη 
ποιοτητι προσεπαγειν διαφοραν· ινα δειξη ταυτον ουσαν τη φυσει την 
(569) υποστασιν. Ει δε την καθ’ υποστασιν λεγη διαφοραν μετα την 
ενωσιν,  φοβουμενος  την  διαιρεσιν·  μηδε  την  φυσικην  λεγετω 
διαφοραν  μετα  την  ενωσιν,  ειπερ  εαυτω  διεγνω  στοιχειν,  και  ους 
αυτος  εαυτω  διωρισατο  κανονας  φυλαττειν  εσπουδακεν·  επειδη 
ταυτον οιδεν αλληλαις, ορω τε και λογω την φυσιν και την υποστασιν. 
Ει  δε  κατ’  αμφω,  λεγω  δε  την  φυσιν  και  την  υποστασιν,  ουκ  εχει 
διαφοραν, ως Σευηρω δοκει, προς τον Λογον η σαρξ, εστω σαφως η 
αυτη τω αυτω ομοουσιος τε και ομουποστατος κατα την Απολιναριου 
ληρωδιαν. Και ει μεν ομοουσιος εστι τω Λογω η σαρξ, εσται και τω 
Πατρι και τω Πνευματι ομοουσιος, και η Τριας φανησεται γενομενη 
τετρας· επειδη τα ομοουσια την καθ’ υποστασιν ουκ επιδεχονται προς 
αλληλα συμβασιν. Ει δε ομουποστατος εστι τω Λογω η σαρξ, εσται 
προς  τον  ετροουσιον.  Τα  γαρ  ομουποστατα,  τον  προς  αλληλα  της 
ουσιας λογον παντη τε και παντως διαφορον εχουσιν. Ει δε προς τον 
Λογον ως ομουποστατος μετα την ενωσιν, ετεροουσιος εστιν η σαρξ, 
εις δυο φυσεις ο Χριστος τεμνομενος ευρεθησεται κατα Σευηρον μετα 
την ενωσιν· ειπερ παντως κατ’ αυτον διαιρεσεως ο αριθμος κεκτηται 
δυναμιν. Ουτω παν το τη αληθεια μαχομενον, ευπεριτρεπτον εστιν 
εαυτω και ευπεριπτωτον.

Ει δε μιαν φυσιν λεγων Χριστου μετα την ενωσιν συνθετον, την ως 
εν  ποιοτητι  φυσικη  δοκει  προσριπτειν  αυτη  διαφοραν·  πρωτον  μεν 
καθο φυσις συνθετος,  ουδενι των οντων εσται παντελως ο Χριστος 
ομοουσιος· ειπερ κατ’ ουσιαν και φυσιν εις και μονος εστιν ο Χριστος. 
Φυσις  γαρ  φυσει,  καθως  ειρηται,  ουκ  αν  ειη  ποτ’  αν  παντελως 
ομοουσιος.  Τινι  δε  των  οντων  ουκ  ων  ομοουσιος,  ουτε  Θεος  εσται 
παντελως ο αυτος, ουτε μην ανθρωπος· η ειπερ Θεος, εσται πολυθεος 
ο τουτο πρεσβευων, ως ασυνθετου μεν φυσεως ως απλης λεγων Θεον 
τον  Πατερα και  το  Πνευμα το  αγιον·  συνθετου  δε  φυσεως  ως  ουχ 
απλης  λεγων  Θεον  τον  Χριστον,  και  δυο  θεοτητας  καταγγελλων 
δειχθησεται· μιαν απλην, και μιαν συνθετον. 

Επειτα  δε  την  ως  εν  ποιοτητι  φυσικη  λεγων  διαφοραν,  ει  μεν 
υποκεισθαι  λεγη  ταις  διαφοροις  ποιοτησι  τας  φυσεις  ων  εισιν  αι 
ποιοτητες,  δυο  φυσεων  καυτος  δειχθησεται  μετα  την  ενωσιν 
ποιουμενος  δηλωσιν·  ων  κατηγωνισατο,  συνηγορος  και  μη  θελων 
γινομενος. Ει δε ψιλων ποιοτητων χωρις των πραγματων ειναι λεγη 



την διαφοραν, τουτων λεγετω και την ενωσιν. Ων γαρ η διαφορα μετα 
την  ενωσιν,  τουτων  προδηλως  η  ενωσις·  και  δι’  ολιγων  συλλαβων 
Επικουρου  τον  αυτοματισμον,  (572)  και  Μανεντος  την  απατηλην 
φαντασιαν εισηγαγε, ουκ οντος αυτω του Χριστου κατ’ αληθειαν τοις 
πραγμασιν,  αλλα ταις  διακενοις  ποιοτησι·  και  εσται  ποιοτητι  μονη 
Θεος ο  Χριστος,  και  ου πραγματι.  Αθανασια γαρ και θνητοτης,  ων 
ειναι  λεγει  μετα την ενωσιν δαφοραν, φυσεων μεν υπαρχουσιν,  ου 
φυσεις δε. Που γαρ θνητοτης, ουκ οντος του θνησκοντος, η αθανασια, 
ουκ  ουσης  της  φυσεως  ης  ουχ  απτεται  θανατος;  Αλλ’  οντως 
ασυλλογιστον  η  πονηρια,  και  το  δοκειν  ειναι  σοφον,  μεγαλης 
καθιστασθαι  πεφυκεν  ανοιας  δημιουργον.  Και  σιωπην ασπαζεσθαι 
προς τους τοιουτους μαλλον λυσιτελεστερον τοις συνετοις, η τω κατ’ 
αυτων ελεγχω παιζειν νομιζεσθαι και αυτους το μυστηριον. Ο μεν ουν 
Σευηρος ουτως εχων περι Χριστου τοις οικειοις συντεθνηκε δογμασι.

Εκθεσις  συντομος  μετα  της  ορθης  συνηγοριας  της  αληθους 
των Πατερων ομολογιας.

Ημεις  δε ουχ ουτω φρονουμεν,  ουχ ουτω πιστευομεν,  ουδ’  αυτη 
εστιν η μερις του Ιακωβ, φησιν ο ειπων· αλλ’ εκ δυο φυσεων τελειως 
εχουσων  κατα  τον  ιδιον  του  ειναι  λογον,  θεοτητος  τε  φημι  και 
ανθρωποτητος, συντεθεισθαι τον ενα Χριστον, ηγουν την αυτου μιαν 
υποστασιν ομολογουντες, ασυγχυτους μεμενηκεναι, και της οιασουν 
διχα τομης τας φυσεις πιστευομεν μετα την ενωσιν. Τον Χριστον γαρ 
ειναι  πιστευοντες,  τας  εξ  ων  συνετεθη  σωζεσθαι  φυσεις 
ομολογησαμεν μετα την ενωσιν. Και δια τουτο φυσικην μεν επ’ αυτου, 
τα  μερη  δηλονοτι  σκοπουντες  εξ  ων  συνετεθη,  διαφοραν 
καταγγελλομεν· οτι μη ταυτον θεοτης κατ’ ουσιαν και ανθρωποτης· 
υποστατικην δε ταυτοτητα· ταυτον γαρ καθ’ υποστασιν υπαρχει τω 
Λογω  προδηλως  η  σαρξ.  Πραγματικην  ουν  γινωσκοντες  μετα  την 
ενωσιν των εξ ων Χριστος συνετεθη φυσεων την διαφοραν, την καθ’ 
υποστασιν  ουκ  αγνοουμεν  ταυτοτητα·  ειπερ  προς  αλληλα  μεν 
φυσικως διαφεροντα τα μερη του Χριστου, κατα την ως ολου του εξ 
αυτων συντεθεντος υποστασιν ου δαφερουσιν· οτι μη πεφηκε τω του 
ολου  λογω  τα  συμπληρωτικα  μερη  του  ολου  διαφερειν  αλληλων 
πανταπασιν. 

Φυσεις  μεν  ουν,  δυο  τον  αυτον  ομολογησαντες,  Θεον  ομου  τον 
αυτον οντα και  ανθρωπον εγνωρισαμεν·  ειπερ  μη ψιλας,  και  κατα 



μηδενος  κειμενας  επ’  αυτου  τας  κλησεις  προφερομεν.  Εν  δυο  δε 
φυσεσιν  αδιαιρετως  τε  και  ασυγχυτως  μετα  την  ενωσιν  οντα 
πιστευοντες,  εν  θεοτητι  τελειον  τον  αυτον,  και  εν  ανθρωποτητι 
τελειον  τον αυτον κατηγγειλαμεν,  ως ολον εν  μερεσιν.  Εξ  ων γαρ 
συνετεθη μερων, εν αυτοις ως ολον γνωριζεται μετα (573) την ενωσιν· 
οτι μηδ’ αλλην εχει του ειναι τε και σωζεσθαι, και κυριως λεγεσθαι 
δηλωσιν  ο  Χριστος,  η  την  προς  το  ειναι  φυσικως μετα  την  ενωσιν 
διαμονην των εξ ων συνετεθη μερων· ου μονον γαρ εκ τουτων, αλλα 
εν τουτοις, και κυριωτερον ειπειν, ταυτα εστιν ο Χριστος· αριθμουμεν 
δε μετα την ενωσιν τα εξ ων ο Χριστος, ου μεριζοντες, μη γενοιτο, τας 
φυσεις, αλλα μονην της αυτων σωζομενης μετα την ενωσιν διαφορας 
ποιουμενοι δηλωσιν. Συνοδον δε καθ’ ενωσιν φυσικην, ηγουν αληθη 
τε  και  πραγματικην  ομολογουμεν  κατα  τον  αγιον  Κυριλλον,  και 
Θεοτοκον  κυριως  και  κατ’  αληθειαν  την  παναγιαν  Παρθενον 
πρεσβευομεν· ουχ απλως, αλλ’ ως αυτον τον προ παντων των αιωνων 
αφραστως  εκ  Θεου  και  Πατρος  γεννηθεντα  Θεον  Λογον 
συλλαβουσαν  αληθως,  και  αρρητως  εξ  αυτης  σαρκωθεντα 
γεννησασαν. Και του αυτου τα τε θαυματα και τα παθη λεγομεν, ως 
ενος  οντος  δηλαδη  του  Χριστου  του  τα  θεια  και  τα  ανθρωπινα 
ενεργουντος· τα μεν θεια σαρκικως, οτι δια σαρκος φυσικης ενεργειας 
ουκ  αμοιρουσης  την  των  θαυματων  προυβαλλετο  δυναμιν·  τα  δ’ 
ανθρωπινα  θεικως,  οτι  διχα  βιας  φυσικης,  κατ’  εξουσιαν  την  των 
ανθρωπιντων  παθων  θελων  κατεδεχετο  πειραν.  Του  αυτου  τον 
σταυρον και τον θανατον και την ταφην και την αναστασιν, και την 
εις ουρανους αναληψιν· εξ ων ασαρκος κατελθων, ου μετηλθε τοπους 
αμειψας,  ο μηδενι λογω τοις ουσι χωρουμενος.  Πασης γαρ υπαρχει 
περιγραφης  ελευθερος·  αλλ’  επεφανη  δια  σαρκος  ως  φυσει 
φιλανθρωπος,  κατα  γεννησιν  αληθη  την  εκ  γυναικος  χωρητος,  ως 
ηθελησε, τοις ημετεροις γενομενος. Διο και μιαν αυτω και σαρκωθεντι 
προσαγομεν συν Πατρι και Πνευματι την προσκυνησιν.

Ει  τοινυν  ψυχη  τε  και  στοματι  Θεοτοκον  κυριως  την  αγιαν 
Παρθενον λεγομεν, και την καθ’ υποστασιν ενωσιν ομολογουμεν, και 
συνοδον καθ’ ενωσιν γεγενησθαι λεγομεν φυσικην, και ενα Κυριον 
και  Χριστον  και  Υιον,  και  μιαν  αυτου  του  Θεου  Λογου  φυσιν 
σεσαρκωμενην πρεσβευομεν· και ενα της αγιας Τριαδος, Πατρι τε και 
Πνευματι  συμπροσκυνουμενον  και  συναρυθμουμενον  τον  Χριστον 
ειναι πιστευομεν, πως ως διαιρουντες παρα των αφοβων, και παντα 



ψευδως  λεγειν  τολμωντων  λοιδορουμεθα,  δια  μονην  του  αριθμου 
ψιλην την φωνην, επι μονη δηλωσει παρ’ ημων, ως πολλακις ειρηται, 
της  σωζομενης  διαφορας  των  φυσεων  προφερομενην  μετα  την 
ενωσιν;  Ει  μεν  ουν  εξ  αναγκης  παντως  ο  αριθμος  του  ποσου  των 
πραγματων ποιειται διαιρεσιν, δειξατω τις τουτο, και στεργομεν ως 
αληθη την συκοφαντιαν. Ει δε μονον επηρεαζουσι διαβαλλοντες τους 
την  αληθη  του  μυστηριου  καταγγελοντας  πιστιν,  δι’  ην  νοσουσι 
φιλοδοξιαν, αυτοι δωσουσι τω Θεω λογον εν ημερα κρισεως, φησιν ο 
θειος  Αποστολος,  υπερ  ων  εις  πλανην  συνηρπασαν,  οιγε 
πεπληρωκοτες του παροντος βιου το δολιχον. (576) Οι δε περιοντες, 
Θεον σχοιεν αυτους μεταβαλλοντα, και προς την επιγνωσιν αυτους 
αγοντα της αληθειας, της νυν παρ’ αυτων πολεμουμενης. Ουτω γαρ 
συμφερει  λεγειν,  δια  την  κελευουσαν  εντολην  υπερευχεσθαι  των 
καταρωμενων.

Εγω  μεν  ουν  ταυτα  προς  σε  κατ’  επιτομην  περι  ων  ηρωτησας 
διεξηλθον, δουλε Θεου, της σης χαριν πληροφοριας· ουκ αλλως μεν 
εχων κατα ψυχην,  ως τινες  των Σευηρω χαιροντων διαθρυλλουσιν· 
αλλως δε  λαλων τοις  παρατυγχανουσι·  μη τουτο νομισης,  αλλ’  ως 
εδιδαχθην  και  φρονω  και  πιστευω,  και  παρα  των  Πατερων 
παρελαβον,  λαλω.  και  το  δε  κυριωτερον  ειπειν,  αυτην  μου  την 
διανοιαν προφερω σωματουμενην τοις ρημασιν. Ει δε ψευδης ο λογος, 
μη τυχω της εκειθεν μακαριοτητος· αλλα των επηγγελμενων αγαθων 
την  αλλοτριωσιν  ως  ψευδους  καρπον  απενεγκωμαι.  Συ  δε  της 
ευπειθειας ενεκεν της εμης, αμειψασθαι με ταις ευχαις καταξιωσον· 
οπως  Χριστος  ο  Θεος  ημων,  η  σωτηρια  των  φοβουμενων  αυτον, 
ιασηται μου τα τραυματα της ψυχης τη δυναμει του μ6υστηριου των 
υπερ ημων αυτου ζωοποιων παθηματων· ο μονος συν τω Πατρι και τω 
αγιω Πνευματι δεδοξασμενος εις τους αιωνας. Αμην.

ΣΧΟΛΙΑ. 
α΄. Εν τω ορω, η των κατ’ ουσιαν ταυτων, φησι, θεωρειται κοινοτης.
β΄.  Οτι  τα  χαρακτηριζονταα  την  συνθετον  υποστασιν  ιδιωματα, 

φησι, κοινα των αυτης υπαρχει μερων. 
γ΄. Ορος υποστασεως ακριβης. 
δ΄. Ορος ηγουν υπογραφη του ενυποστατου.
ε΄. Ορος διαφορας γενικος. 
στ΄. Ορος ταυτοτητος γενικος. 



ζ΄. Γενος λεγεται το ποσον, ου δηλωτικος εστιν ο αριθμος.
η΄. Κυριως ειπε, δια το μη μεταβαλλειν εις αλληλους τους οικειους 

ορισμους.  Ων  γαρ  ουχ  εις  ορισμος,  ουχ  εις  λογος·  ων  δε  ουχ  εις  ο 
λογος, διαφορος ο του ειναι τροπος· ων δε διαφορος ο του ειναι τροπος 
εστιν,  τουτων  η  δια  παντων  ταυτοτης  ουκ  εστιν.  Ουκουν  ουκ  εστι 
ταυτον φυσις και  υποστασις·  οτι  μη κυριως εις  τουτων εστιν ο  του 
ειναι τροπος και λογος και ορισμος. Καταχρηστικως ουν, και προς τι 
τυχον, αλλ’ ου κυριως λεχθησεται υποστασις.

Ιστ΄. Του αυτου, προς τον αυτον. 
Πολλαις με λυπης καταικιζομενον μαστιξιν επι τοις συμβασιν εκ 

συκοφαντιας των μη φοβουμενων τον κυριον, τω γενναιω των αρετων 
φυλακι κυριω (577) Γεωργιω, φθασαν παρεμυθησατο το γραμμα σου 
το ιερον,  οσιε Πατερ·  τουτο μεν, της ποθουμενης σου πασιν υγειας 
ευαγγελια  φερον·  τουτο  δε,  της  εις  Κυριον  Ιησουν  Χριστον  τον 
αληθινον  ημων  Θεον  ορθης  ομολογιας  μηνυον  το  βασιμον.  Οπερ 
παθηματων  δοκιμασια  βεβαιωθεν,  προς  ατρεψιαν  σοι  μετεποιηθη, 
παρ’ ουδεν θεμενω της παρουσης ζωης την δυσημεριαν, ης παλαι την 
ευημεριαν  εχων  ευκαταφρονητον,  προς  μονα  τα  ελπιζομενα  της 
ψυχης ολον τον ποθον μεθωρμισας· οντινα πιστις και αγαθη πεφυκε 
χαρακτηριζειν  συνειδησις·  η  μεν  τον  ευσεβη  φυλαττουσα  λογον, 
μηδενι  τροπω  ψευδους  δοξης  χραινομενον·  η  δε,  τον  θεαρεστον 
δημιουργουσα  βιον,  τη  τηρησει  των  εντολων  κατορθουμενον. 
Αμφοτερων  γαρ,  λογου  τε  φημι  και  βιου  χρεια,  τω  προτιμαν 
εσπουδακοτι παντων την της σοφιας συμβιωσιν· ινα και το μυστηριον 
της υπερ ημων δια σαρκος του Θεου των ολων ατρεπτου κενωσεως, 
ευσεβως καταγγελλωμεν·  ομολογουντες τον Χριστον κατ’ αληθειαν 
Θεον ομου τε και ανθρωπον· το μεν αναιτιως οντα δι’ εαυτον, το δε δι’ 
ημας  γενομενον  υστερον.  Ουθ’  οπερ  ην,  δι’  οπερ  γεγονεν 
αποθεμενον·  ατρεπτος  γαρ.  Ουθ’  οπερ  γεγονε  δι’  οπερ  ην 
απαρνουμενον·  φιλανθρωπος  γαρ.  Αυτω  γαρ  μονω  κυριως  οντι 
περιουσια  δυναμεως  γενεσθαι  δυνατον  ην  διχα  τροπης  ασυγχυτως 
οπερ ουκ ην, και αμφω μειναι κυριως οπερ ην τε και γεγονε· το κατ’ 
ακρον της οικειας υποστατικης μοναδος ενικω μη δεχομενη διαιρεσιν, 
δια  την  φυσικως  σωζομενην  εν  αυτω  μετα  την  ενωσιν  των  εξ  ων 
συνετεθη διαφοραν· ειπερ σαρκι νοερως εψυχωμενη καθ’ υποστασιν 
ενωθεις, τοις μεν θαυμασιν οπερ ην ατρεπτως μενων εδεικνυτο· τοις 



δε παθημασιν  οπερ  γεγονεν αναλλοιωτως σωζων εφαινετο·  και  δι’ 
αμφοτερων, θαυματων τε λεγω και παθηματων, την τε της αμαρτιας 
αναιρεσιν,  και  την  της  θεωσεως  ημιν  εδωρησατο  χαριν.  Και 
τιμησωμεν  αναστροφη  βιου  κατηγλαισμενου  ταις  εντολαις  την 
κλησιν της χαριτος, υπ’ ουδεμιας ηδονης, η της οιασουν οδυνης καθ’ 
οτιουν  δονουμενοι·  και  δειξωμεν  δι’  ων  ποιουμεν  η  πασχομεν,  οτι 
μονου Θεου του δοντος εαυτον υπερ ημων λυτρον τε και ανταλλαγμα 
περιεχομεθα,  πασαν  αυτω  πιστευσαντες  ημων  την  ζωην,  την 
παρουσαν  τε  και  την  μελλουσαν·  ως  εξ  αυτου  τω  της  παραγωγης 
οντες λογω, και δι’ αυτου τω της αγωγης υπαρχοντες τροπω· και εις 
αυτον  τω  κατα  την  χαριν  μυστηριω  της  ελπιζομενης  θεωσεως 
ληξοντες·  και  το  αει  ευ  ειναι,  δια  του  νυν  φευ  ειναι  δοκουντος, 
απολαβωμεν,  δειξαντες  ημων,  δι’  ων  πασχομεν,  την  περι  Θεον 
κεκρυμμενην  διαθεσιν,  μηδενι  τροπω  των  συμπιπτοντων  ημιν 
αλγεινων αλλοιουμενην.

(580) Μη τοινυν εκκακησωμεν εν τοις θλιψεσι, τιμιε Πατερ, ειδοτες 
ως  η  θλιψις  υπομονην  τατεργαζεται,  η  δε  υπομονη  δοκιμην,  η  δε 
δοκιμη ελπιδα, η δε ελπις ου καταισχυνει, βεβαιαν εχουσα την υπερ 
ων  πασχομεν  αιωνιων  απολαυσιν  αγαθων·  αλλα  γενναιως 
ενεγκωμεν  τα  συμβαινοντα,  προς  τον  αρχηγον  αφορωντες  της 
σωτηριας ημων Ιησουν· ος Θεος ων αληθινος, τον υπερ ημων θελων 
κατεδεξατο  θανατον·  ινα  πασχοντες  χαιρωμεν,  συμφυτοι  αυτω 
γενομενοι  δια  θανατου  προς  αναστασιν  ζυμουμενοι  ζωης 
ακαταλυτου.  Επειδη  θειου  νομου  καθεστηκε  βουλησις, 
καλοποιουντας ημας πασχειν αδικως, ως Χριστου μαθητας εις την της 
αμαρτιας  κατακρισιν·  ην  δι’  απατης  ο  νοητος  οφις  παραβηναι  την 
θειαν  εντολην,  και  των  αιωνιων  προτιμησαι  τα  προσκαιρα 
παραπεισας  τον  ανθρωπον,  επεισηγαγεν·  ον  πατειν  εξουσιαν 
ελαβομεν,  την  φυλαττουσαν  χαριν  φυλαττοντες  τη  τηρησει  των 
εντολων φρουρουμενην· ητις μονη κακοπαθεια σαρκος εκουσιω τε και 
ακουσιω,  συλλογισμω  σωφρονι  κατορθουται  τοις  αγαπωσι  τον 
Κυριον. Ω πασαν προσηλωσας σου την επιθυμιαν, ουκ αισθανη των 
θλιβερων,  οσιε  Πατερ·  νικωσαν  εχων  την  παρουσαν  θλιψιν,  την 
χαραν των ελπιζομενων· ων τυχοιμεν απαντες, Χριστου του μεγαλου 
Θεου και Σωτηρος ημων ταυτα, καθως οιδεν, ημιν ως εκαστος αξιος 
εστι  διανεμοντος·  τη  πρεσβεια  της  αχραντου  και  παναγιας  αυτου 
Μητρος αειπαρθενου, και παντων των αγιων. Αμην.



Του αυτου προς Ιουλιανον Σχολαστικον Αλεξανδρεα, περι του 
κατα την σαρκωσιν του Κυριου εκκλησιαστικου δογματος.
Χαρας  μεγαλης  και  ευφροσυνης  πνευματικης  ενεπλησε  με  τον 

ταπεινον και αμαρτωλον, και συν εμοι πασαν ως ειπειν την αγιαν του 
Θεου καθολικην εκκλησιαν, το τιμιον του θεοφυλακτου μου δεσποτου 
γραμμα,  κομισαν  ημιν  ευαγγελια  της  στερρας  και  αμεταθετου 
γνωμης,  αυτου  τε  και  του  συν  αυτω  δεσποτου  μου  κυριου 
Χριστοπεμπτου  του  σοφωτατου  Σχολαστικου,  περι  την  ορθην  και 
ευσεβη και σωτηριον ομολογια της κατα Χριστον τον αληθινον ημων 
Θεον πιστεως· τον δια τουτο γενομενον ανθρωπον, ινα την φυσιν των 
ανθρωπων προς εαυτον συναγαγη,  και  στηση του φερεσθαι κακως 
προς  εαυτην,  μαλλον  δε  καθ’  εαυτης  στασιαζουσαν  τε  και 
μεμερισμενην,  και μηδεμιαν εχουσαν στασιν,  δια την περι  εκαστον 
της γνωμης ασταθμητον κινησιν. Διο παντες ευχαριστουντες εφ’ υμιν 
τω  Θεω,  τιμιωτατοι,  δεησεις  απαυστως  ποιουμεθα,  καν  αμαρτωλοι 
τυγχανωμεν, συντηρησαι υμας ακλονητως τε (581) και ασειστως εις 
τον  απαντα  χρονον  την  σωτηριον  της  πιστεως  ομολογιαν· 
πιστευοντας  οτιπερ  ο  του  Θεου  και  Πατρος  Υιος  και  Λογος  εξ 
ανθρωπων,  υπερ  ανθρωπων,  κατα  ανθρωπους  χωρις  αμαρτιας 
αληθως  γενομενος  ανθρωπος,  ουκ  ετραπη  του  Θεος  ειναι  και 
γενομενος  ανθρωπος·  ουτε  μην  του  ανθρωπος  αληθως  ειναι 
μεμειωται,  μεμενηκως οπερ ην,  και  εστι,  και  αει  εσται  κατα φυσιν 
Θεος·  αλλα  Θεος  υπαρχων  κατ’  ουσιαν  και  φυσιν  δι’  εαυτον, 
ατρεπτως κατ’ οικονομιαν δι’ ημας αληθως γεγονεν ανθρωπος, κατα 
προσληψιν δηλονοτι σαρκος, νοεραν τε και λογικην εχουσης ψυχην. 
Διο  και  Θεος  φυσει  και  αληθως  ο  αυτος  ως  τουτο  κακεινο  κατ’ 
αληθειαν  ανελλιπως  ο  αυτος  υπαρχων·  ατε  δη  τινος  των  επι  τω 
μυστηριω της αυτου σαρκωσεως, ηγουν τελειας ενανθρωπησεως προς 
ενωσιν  την  καθ’  υποστασιν  συνενηνεγμενων  φυσεων,  μηδαμως 
εαυτην  ηρνημενης  δια  την  ενωσιν,  αλλα  φυλαττουσης  τον  εαυτης 
ουσιωδη  λογον  τε  και  ορον,  ητοι  την  φυσικην  ιδιοτητα  προς  την 
ετεραν  ασυγχυτον  και  αμεταβλητον  μετα  την  ενωσιν.  Ουτε  γαρ 
αναιρει  την  διαφοραν  των  εις  μιαν  υποστασιν  συνενηνεγμενων  η 
ενωσις· αλλα την εις αναμερος αυτων παντελως εξωθειται διαιρεσιν.

Σωζομενων ουν αμειωτως εν Χριστω κατα φυσιν των εξ ο Χριστος 
και μετα την ενωσιν· πως ουκ εστι δικαιον ομολογεισθαι τα εξ ων ο 



Χριστος  και  μετα  την  ενωσιν;  κατα  τινας  μη  συνορωντας  ως 
επισφαλες εστι και επικινδυνον, και εις ψυχην πασαν εχον ζημιαν, το 
προς  τα  δηλα  μαχεσθαι,  και  την  ουσαν  αρνεισθαι  προδηλως 
αληθειαν· και μονων εκεινων ιδιον ειναι των αναστασιν και κρισιν το 
παραπαν  μη  προσδοκωντων.  επει  τινι  καταφανης  ουκ  εστι  και 
επιδηλος ο της αληθειας λογος, ως απλους και απεριττος, και μηδεν 
εχων γριφωδες το συνολον; Ει γαρ Θεος και ανθρωπος εστιν ο Χριστος 
πραγματι και αληθεια μετα την ενωσιν, και ουχι μονον κλησει και 
προσηγορια  Θεος  λεγοιτο  ειναι  και  ανθρωπος·  δηλον  εστιν  ως  ο 
λεγων τε και φρονων τον Χριστον Θεον τε ομου και ανθρωπον μετα 
την ενωσιν, αληθως ειναι συνομολογησε τοις ονομασι τας φυσεις ων 
εισι τα ονοματα· ειπερ μη ψιλας επι Χριστου τας προσηγοριας κεισθαι 
φρονει, και παντελως πραγματων ερημους. Τι μεν ουν αγια του Θεου 
καθολικη Εκκλησια των ατοπων πεπραχεν, ει τα εξ ων ο Χριστος εν 
Χριστω  καθ’  ενωσιν  αδιασπαστον  σωζεσθαι  λεγοι  κατα  φυσιν 
ασυγχυτως  τε  και  αδιαιρετως  και  μετα  την  ενωσιν;  Τι  δε  της  των 
αγιων  Πατερων  διδασκαλιας  αλλοτριον  πεφρονηκεν,  ει  μητε  την 
θειαν του Λογου φυσιν εις την της σαρκος τετραφθαι φυσιν· μητε την 
αυτης της σαρκος φυσιν εις την του Λογου φυσιν μεταπεφοιτηκεναι 
δοξαζει δια την ενωσιν, φρονειν τε και λεγειν διδασκει τους πιστους 
μετα την ενωσιν; Τι δε μαλλον ου βεβαιοι της πατρικης παραδοσεως 
ουτω  φρονειν  εκδιδασκουσα,  και  ενα  Κυριον  ομολογουσα  και  ενα 
Χριστον, και ενα Υιον τον αυτον,  και μιαν αυτου του σαρκωθεντος 
Θεου  (584)  Λογου  φυσιν  σεσαρκωμενην,  σαρκι  ψυχην  εχουση  την 
λογικην τε και νοεραν, κατα την ερμηνειαν του αγιου και μακαριου 
Πατρος  ημων  Κυριλλου  την  φωνην  εκλαμβανουσα·  δια  του 
σεσαρκωμενην λεγειν,  της καθ’  ημας ουσιας εισκομιζεσθαι  νοουσα 
την δηλωσιν, και μη αρνουμενη της σαρκος του Λογου την φυσιν δια 
την ενωσιν; τα γαρ σωζομενα κατα φυσιν ασυγχυτως τε και ατρεπτως 
και  αδιαιρετως  καθ’  ενωσιν  αδιασπαστον  εν  Χριστω  και  μετα  την 
ενωσιν  χωρις  της  οιασουν  μειωσεως,  παντως  και  ομολογεισθαι 
πρεπωδεστατον εστι και δικαιοτατον μετα την ενωσιν. Αληθους γαρ 
πιστεως καθεστηκεν ιδιον, ομολογειν οπερ φρονειν εδιδαχθημεν. Ει 
τοινυν σωζεται κατα φυσιν τα εξ ων ο Χριστος μετα την ενωσιν, και 
φρονειν αυτα παντως ειναι δικαιον εστιν εν Χριστω μετα την ενωσιν. 
Ει  δε  φρονειν  σωζεσθαι  τα  εξ  ων ο  Χριστος  δικαιον εστι  μετα την 
ενωσιν,  και  ομολογειν  αυτα  πολλω  μαλλον  αν  ειη  δικαιοτατον  τε 



ομου  και  πρεπωδεστατον,  και  πασι  τοις  σωτηριας  φροντιζουσι 
σπουδαιοτατον· ειπερ ενδειξις πιστεως καθεστηκεν αληθους, η κατ’ 
αυτην ανελλιπης  ομολογια.  Και  ταυτα μεν περι  τουτων.  Ουτε  γαρ 
πλειονα λεγειν αναγκη, προς υμας γε ποιουμενον τον λογον, και τους 
μηδεν δια της χαριτος των εις την ορθην του Χριστου πιστιν ορωντων 
αγνοουντας.

Περι δε ων γεγραφατε μοι, τιμιωτατοι, ανηγαγον τω ευλογημενω 
δουλω  του  Θεου,  τω  πανευφημω  επαρχω  και  τας  τιμιας  ημων 
συλλαβας· και υπεσχετο προθυμως πασαν υμων πληρωσαι κελευσιν. 
Και  ου  παυομαι  υπομιμνησκων  αυτον,  εως  αν  παντως  εις  περας 
αγαγοι την υμετεραν κελευσιν. Ο Κυριος δε και Θεος των ολων και 
Σωτηρ  Ιησους  Χριστος,  ο  τον  υπερ  ημων  εκουσιως  καταδεξαμενος 
θανατον, και τω οικειω αιματι λυτρωσαμενος ημας της εξουσιας του 
σκοτους,  και  δους  ημιν  την  εντολην  καινην  εν  τω  τοσουτον  ημας 
αληλους αγαπαν, οσον και ηγαπημεθα· αυτος κρατησαι της χειρος 
υμων  της  δεξιας,  και  οδηγησαι  υμας  εις  παν  εργον  αγαθον,  και 
κατευθηναι  υμ  ων  τα  κατ’  αυτον  διαβηματα·  φερων  υμας  εν 
πληρωματι καρπων δικαιοσυνης εις τον θαυμαστον τοπον της σκηνης 
αυτου, ενθα παντων ευφραινομενων η κατοικια.

ΙΗ΄-  Του  αυτου,  εκ  προσωπου  Γεωργιου  του  πανευφημου 
επαρχου Αφρικης, προς ασκητριας αποστασας της καθολικης 
Εκκλησιας εν Αλεξανδρεια. 
Εγω  μεν  ωμην  υμας  ως  αληθως  εστηριχθαι  καλως,  και 

αμεταθετους εχειν τας της ψυχης βασεις απο της κατα την αμωμητον 
και απταιστον πιστιν του Χριστου ορθης και ευσεβους ομολογιας τε 
και ελπιδος, την καλεσασαν υμας του Θεου χαριν αιδουμενας, και τω 
ζωντι και αρτιω και αμωμητω (585) σωματι της αγιας καθολικης και 
αποστολικης  Εκκλησιας  ενωσασαν·  και  ηδη  καταρρυεισας  φθιναδι 
νοσω  πλανης  τε  και  αγνοιας  ρωσασαν,  και  μελος  ευχρηστον  του 
κοινου της Εκκλησιας σωματος ποιησαμενην· καθ’ ην ο ευσεβης, και 
ορθος και αληθης και σωτηριος της αποστολικης πιστεως ακμαζων 
κηρυττεται λογος, πασαν εντος εαυτου ποιουμενος την υπ’ ουρανον· 
και  το  λειπον  αει  τω  ηδη  συνειλημμενω  προσαγων  και 
προστιθεμενος· και μιαν απαντων των απο περατων της γης εως των 
περατων αυτης,  και ψυχην και γλωσσαν ειναι δεικνυς τω πνευματι 
κατα  την  ομονοιαν  και  ομοφωνιαν  της  πιστεως·  ην  αρρητως  εξ 



ανθρωπων,  υπερ  ανθρωπων,  κατ’  ανθρωπους  αληθως  προσληψει 
σαρκος ψυχην εχουσης λογικην τε και νοεραν, και ου τροπη θεοτητος 
ανθρωπος  γενομενος,  δηλονοτι  χωρις  αμαρτιας,  ο  των  ανθρωπων 
δημιουργος  του  Θεου  Λογος,  ημας  τους  ανθρωπους  εδιδαξεν 
ομολογειν και  ασπαζεσθαι,  μηδεμιαν αυτου καθαπαξ αρνουμενους 
φυσιν  μετα  την  ενωσιν,  ηγουν  μετα  την  ενανθρωπησιν·  μητε  την 
θειαν, καθ’ ην Θεος αει τε δι’ εαυτον και τω Πατρι ομοουσιος εστι τε 
και  διαμενει·  μητε  την  ανθρωπινην,  καθ’  ην  ο  αυτος  ανθρωπος 
αληθως δι’ ημας γεγονεν, ως φιλανθρωπος, και ημιν εστιν ομοουσιος. 
Ουτε γαρ ετραπη του οπερ ην και εστιν, και εις αει εσται κατα φυσιν 
Θεος·  ουτε  μην  του  οπερ  γεγονεν  ανθρωπος  καθ’  ενωσιν 
αδιασπαστον σαρκος εψυχωμενης την φυσιν μετεβαλεν, εις ων και ο 
αυτος Θεος τε και ανθρωπος· ου κλησει μονον και προσηγορια Θεος 
υπαρχων  και  ανθρωπος,  αλλα  πραγματι  και  αληθεια  Θεος  και 
ανθρωπος και υπαρχων κυριως, και αληθως ονομαζομενος. Το εκ της 
ενωσεως εν  τε και  μοναδικον καθ’  υποστασιν,  αλλ’  ου κατα φυσει 
εχων,  ως  οι  Πατερες  διδασκουσι,  φασκοντες,  "Ει  γαρ  και  το 
συναμφοτερον εν, αλλ’ ου τη φυσει τη συνοδω·" καθ’ ην οικονομικως 
δι’  ημας  ως  αγαθος,  συνθετος  γενεσθαι  καταδεξαμενος,  το  κατα 
φυσιν  απλουν,  καθ’  ην  ομοφυης  εστι  τω  Πατρι  και  ομοουσιος 
διαμενει, φυλαττων αλωβητον και μετα την σαρκωσιν. Ου γαρ ταυτον 
θεοτητς  και  ανθρωποτης.  Καν γαρ  γεγονεν  ανθρωπος  ο  του  Θεου 
Λογος,  αλλα  κατα  προσληψιν  σαρκος  νοερως  καθ’  υποστασιν 
αδιασπαστως ενωθεισης αυτω γεγονεν ανθρωπος. Διο και Θεος εστιν 
ο αυτος κυριως και ανθρωπος, ως εκεινο ων και τουτο γενομενος· και 
τουτο  κακεινο  υπαρχων  ανελλιπως·  μητε  τω  ακρως  μοναδικω  της 
υποστασεως συγχεομενος, καθ’ ην ο της διαφορας παντελως απεστι 
λογος·  μητε  τω  ακραιφνει  της  ετεροτητος  των  εξ  ων  συνεστηκε 
φυσεων  διαιρουμενος·  καθ’  ην  ο  της  διαφορας  δια  την  ενωσιν 
ουδαμως ανηρηται λογος.

Της ουν διαφορας των εξ ων εστι φυσεων ο Χριστος ασυγχυτως 
σωζομενης  και  μετα  την  ενωσιν,  ουκ  εστιν,  ως  οιμαι,  παντελως  ο 
δειξαι  δυναμενος  λογος,  δικαιον  ειναι  το  ποσον  των  φυσικως 
διαφεροντων  και  εν  Χριστω  σωζομενων  καθ’  ενωσιν  (588) 
αδιασπαστον  μη  ομολογεισθαι·  διοτι  πασα  δαφορα  ποσον  εαυτη 
συνεισαγει  παντως  τινων,  αλληλων  κατα  τι  διαφεροντων.  Ου  γαρ 
ποσου  χωρις  πωποτε  τις,  καν  ευμηχανος  η  και  ποριμωτατος, 



διαφοραν ειναι φαναι δυνησηται,  καλως φρονων, και αληθειας καν 
μικρον γουν λογον ποιουμενος· σαφως γινωσκων, η της κατ’ ουσιαν 
τινων  ετεροτητος,  η  της  κατα  ποιοτητα  και  ιδιοτητα  τινων 
ανομοιοτητος πασαν ειναι διαφοραν· ην η ποσοτης των υποκειμενων 
πραγματων,  ειτε  καθ’  ενωσιν  εισιν,  η  και  ταυτης  χωρις  παντως 
εργαζεται.  Εφ’  ων  γαρ  μη  κατα  παντα  τροπον  ο  εις  και  ο  αυτος 
θεωρειται  λογος,  ποσοτητος  ενεστιν  εμφασις,  ης  εστιν  ιδιον  η 
διαφορα. Ει τοινυν επι Χριστου τη μεν ενωσει κατα λογον το παντη 
μοναδικον καθ’ υποστασιν, ως οι Πατερες διδασκουσιν, επεται λεγειν· 
τη  δε  των  εξ  ων  εστιν  ο  Χριστος  φυσεων  και  μετα  την  ενωσιν 
ασυγχυτως  τε  και  αδιαιρετως  εν  Χριστω  σωζομενων  διαφορα  το 
ποσον λεγειν εστι ακολουθον τε και προσφορον· δηλον οτι, ωσπερ ο 
μη λεγων τον Χριστον δια την καθ’ υποστασιν ενωσιν μιαν ειναι του 
Θεου  Λογου  φυσιν  σεσαρκωμενην,  κατα  την  ερμηνειαν  του 
αγιωτατου Πατρος ημων και διδασκαλου Κυριλλου νοουμενην ορθως, 
ου πιστευει γεγενησθαι την ενωσιν· ουτω και ο μη τας δυο μετα την 
ενωσιν  φυσεις  ομολογων,  εξ  ων  εστιν  ο  Χριστος,  την  διαφοραν 
σωζεσθαι λεγειν ου δυναται. Φυσικης γαρ των εξ ων εστιν ο Χριστος 
ετεροτητος  εστι  μετα  την  ενωσιν  η  διαφορα,  αλλ’  ου  της  κατα 
ποιοτητα μονην ανομοιοτητος, χωρις των υποκειμενων ταις ποιοτησι 
φυσεων· ων ανευ ποιοτητα καθ’ εαυτην ειναι των αδυνατων εστιν· ινα 
μη  ψιλην,  μαλλον  δε  κυριωτερον  ειπειν,  ψευδη  την  διαφοραν 
εισαγωμεν και ανυπαρκτον.

Ταυτην ακριβως κατεχειν ημας κατα τους Πατερας της πιστεως 
την  ομολογιαν  πεπεισμενος,  πασι  πανταχου  ποτε  γραφειν  ουκ 
ωκνουν  πατριαρχαις  και  επισκοποις  και  αρχουσι,  και  αυτοις  τοις 
ευσεβεστατοις  και  πανημεροις  ημων  βασιλευσιν,  υπερ  ευχαριστιας 
Θεου,  καταδηλον  πασι  ποιων  την  υμων  εις  Χριστον  γνησιαν 
μεταθεσιν  τε  και  πιστιν.  Και  ουκ ωμην ποτε,  καθαπερ εφην,  υμας 
ουτω ταχεως μετατιθεσθαι της σωτηριου κλησεως υμων. Επειδη δε δια 
τας εμας αμαρτιας, ο εξ αρχης δι’ απατης εις ολεθρον και απωλειαν 
το  γενος  των  ανθρωπων  υποσυρομενος  πονηρος,  και  υμας  ισχυσε 
παραπεισαι, της αληθειας προτιμησαι το ψευδος· και πλεον Θεου, και 
των  αποκειμενων  αγαθων  τοις  αγιοις,  συνηθειας  ενεκεν  πονηρας, 
απαταιωσιν ανθρωποις  χαρισασθαι προς θανατον δελεαζειν μονον 
δεδιδαγμενοις·  και  προς  τον  ιδιον  εμετον  υμας  καθαπερ  κυνας 
προφητικως  ειπειν  επιστρεψαι  δεδυνηται,  παρεγγυω,  ειπερ  ουτως 



ανιατως  εχετε,  και  εις  τελος  προεθεσθε  την  του  Χριστου  χαριν 
αποστραφηναι· τεως τας (589) γινομενας εις υμας παρ’ εμου δωρεας 
δουναι  Θεοπεμπτω  τω  ανθρωπω,  επι  τουτω  και  μονον  παρ’  εμου 
σταλεντι μετ’ εγγραφου ενταλματος, προς το μηδεμιαν αμφιβολιαν 
εχειν  υμας  περι  τουτου.  Και  παλιν,  ει  τι  παρισταται  τοις 
ευσεβεστατοις και φιλοχριστοις και πανημεροις ημων βασιλευσι, και 
τοις αγιωτατοις πατριαρχαις, τα καθ’ υμας παντα δι’ εμου συν Θεω 
παρα  την  αυτων  γαληνοτητα  γινομενου  μανθανουσι  περι  της 
αποστασιας υμων, και της τοσαυτης κακουργιας και αγνωμοσυνης, 
γενεσθαι  καλως εχειν  κρινω.  Ουτε  γαρ παρασιωπησομαι  τοσουτον 
κακον.  Ει  δε  το  φρικτον  του  Χριστου  κατα  νουν  λαμβανουσαι 
δικαστηριον, εφ’ ου παρουσια αγγελων και αρχαγγελων και παντος 
δημου  των  κατ’  ουρανον  στρατιων,  και  πασης  της  ανθρωπινης 
φυσεως, η παρ’ εμου προς υμας περι τουτου συγκροτηθησεται δικη, 
μεταμεληθητε, και προς τον καλεσαντα παλιν υμας εν χαριτι Θεον 
επανελθετε·  και  αυτην ηδη την εμου δωρηθεισαν υμιν κτισιν εχειν 
υμας βουλομαι· και ου παυσομαι εως την παρουσαν και προσκαιρον 
ταυτην ζωην οικονομουμαι ζην, τροπους επινοων εις συστασιν υμων 
περισσοτεραν· και εμαυτον αντιλυτρον των υμετερων ψυχων ουκ αν 
παραιτησομαι  δουναι,  ειπερ  αναγκαιως  τουτο  γενεσθαι  καλεσοι 
καιρος. Και δωσω γε προθυμως προς τουτο με καλουντος του Θεου δια 
της  χαριτος·  ει  μονον  υμεις  εαυτας  Χριστω  τω  Θεω  παλιν 
αποκαταστησητε· και την γενομενην υμιν απο του σωματος αυτου δια 
της επανοδου, καλως εξιασησθε τομην και διαστασιν.

ΙΘ΄- Του αυτου προς Πυρρον τον οσιωτατον πρεσβυτερον και 
ηγουμενον. 

Την αγιαν σου, θεοτιμητε Πατερ, επιστολην αναγνους, ολον ολω 
τω Πνευματι τον σον νουν επεγνων πεποιωμενον· και τοσουτον της 
φυσικης εξεστηκοτα διεγνων συνεσεως, οσον της θειας και υπερ την 
φυσιν κατελαβον σοφιας επειλημμενον. Αυτον γαρ σου παροντα δια 
των  γραμματων  οιον  οραν  εδοκουν  τον  θεοσοφον  νουν,  μοναις 
αστραπτοντα  ταις  ακηρατοις  ακτισι  του  Πνευματος·  αις 
μεταμορφουσθαι προς το θειοτερον πεφυκεν, ο τω Πατρι των ολων 
(592) υιοθετεισθαι καταξιουμενος· και τοσουτον με της επι τοις θειοις 
δογμασιν αγνοιας λυτρουμενον, οσον το πριν της επ’ αυτοις εδοκουν 
αντεχεσθαι  γνωσεως.  Διο  θαυμασας  σου  την  εν  ολοις  αγχινοιαν, 



μονην εκεινην αναβοησας την φωνην απεφθεγξαμην, ην παλαι γυνη 
τις προς τον Κυριον κεκραγε, των αυτου ρηματων καταπλαγεισα την 
δυναμιν·  Μακαρια  η  κοιλια  η  βαστασασα  σε,  και  μαστοι  ους 
εθηλασας. Ου μονον δε την τεκουσαν σε μακαριζω, τιμιε Πατερ, ως 
τοιουτου  μητερα  γενεσθαι  καταξιωθεισαν·  αλλα  και  την 
συλλαμβανουσαν, και κυουσαν αει τον ευσεβη λογον και τικτουσαν 
σου  διανοιαν·  ως  του  υπερ  φυσιν  Λογου  κατα  χαριν  κοιλιαν 
αποφανθεισαν χωρητικην, δια την προς αυτον τον Λογον της γνωμης 
οικειωσιν. Και μην κατα τας σας παγιας εξεις τας εκ της σης καρδιας 
εκδιδομενας αις μαστων δικην κατα τε την πραξιν και την θεωριαν 
διατρεφεις  τον  Λογον,  τη  χορηγια  των  ευσεβων  νοηματων  τε  και 
τροπων συναυξανομενον· και παραδοξως ειπειν, την οικειαν αυξησιν 
του  διατρεφοντος  νου  ποιουμενον  θεωσιν.  Τι  γαρ  ετερον  ειχον 
φθεγξασθαι  προς  σε,  τιμιε  Πατερ,  τοιουτων  γεννητορα  Λογων 
γεγενημενον  θεωμενος·  δι’  ων,  ως  εξ  ορους  τινος  του  υψους  της 
γνωσεως την επι τοις θειοις δογμασι καθαπερ πλακας θεοχαρακτους 
δια  του  νεου  Μεσιτου  και  εφ’  ημιν  μεγαλου  Μωυσεως  και  ιερεων 
ιερεως, και της καθ’ ολην την οικουμενην εξαρχου θειας ιεροσυνης, 
κομισθεισαν τε και εκδοθεισαν κατεμηνυσας ψηφον· ην η αγια και 
μονη  προσκυνουμενη  Τριας,  ως  δι’  οργανου  του  ρηθεντος 
υπηγορευσεν  αρχιερεως,  και  προς  ομονοιαν  πλεον  επεδησε  τας 
Εκκλησιας, εις ουδεν θεμενας την δοξασαν τοις πολλοις γεγενησθαι 
κατα την Αλεξανδρου πολιν περι την πιστιν καινοτομιαν.

Ταυτην γαρ ολοσχερως η δοθεισα διεσωσατο ψηφος την εννοιαν, 
καθ’ ην πιστευειν οι θεοφοροι Πατερες ημων ταις αγιαις Εκκλησιαις 
παρεδοσαν· ενα και τον αυτον φαμενοι Θεον Λογον και προ σαρκος, 
και μετα σαρκος· ην αυτος εαυτω δι’ ημας εψυχωμενην νοερως καθ’ 
υποστασιν  ηνωσεν,  εκ  της  αγιας  Θεοτοκου  και  Αειπαρθενου 
προσληφθεισαν Μαριας·  σπορα δηλαδη της οικειας αυτος γενεσθαι 
καταξιωσας σαρκωσεως· ινα και ανθρωπος αληθως γενηται· και δειξη 
κατα την ασπορον συλληψιν,  και την αφθορον γεννησιν την φυσιν 
καινοτομουμενην  και  μηδεμιαν  τη  καινοτομια  πασχουσαν μειωσιν. 
Θεου  γαρ  δι’  αγαθοτητα  προς  ανθρωπους  υπηρχεν  αυθαιρετος 
κενωσις  το  μυστηριον,  αλλ’  ου  θεοτητος  εκπτωσις,  η  δια  σαρκος 
εκουσιος συγκαταβασις· μεμενηκε γαρ οπερ ην, και γενομενος οπερ 
ουκ  ην·  ατρεπτος  γαρ.  Και  οπερ  γεγονε  διετηρησε,  διαμεινας  οπερ 
υπηρχε φιλανθρωπος γαρ. Δι’ ων ενηργει θεοπρεπως, δεικνυς οπερ 



γεγονεν  αναλλοιωτον·  (593)  και  δι’  ων  επασχεν  ανθρωποπρεπως, 
πιστουμενος  οπερ  ην  μη  τρεπομενον.  Ενηργει  γαρ,  τα  μεν  θεια 
σαρκικως,  οτι  δα  σαρκος  φυσικης  ενεργειας  ουκ  αμοιρουσης·  τα  δ’ 
ανθρωπινα θε»κως,  οτι  κατα θελησιν εξουσιαστικως,  αλλ’  ου κατα 
περιστασιν την των ανθρωπινων παθηματων προσιετο πειραν. Ουτε 
γαρ τα θεια θε»κως, οτι μη γυμνος υπηρχε Θεος· ουτε τα ανθρωπινα 
σαρκικως,  οτι  μη  ψιλος  ανθρωπος ην.  Δια  τουτο  τα  θαυματα διχα 
παθους ουκ ην· και τα παθηματα χωρις ουχ υπηρχε θαυματος· αλλα 
τα μεν, ιν’ ειπω τολμησας, ουκ απαθη· τα δε προδηλως θαυμασια· και 
αμφω παραδοξα,  οτι  και  θεια [και  ανθρωπινα]  ως εξ  ενος και  του 
αυτου  προερχομενα  Θεου  Λογου  σεσαρκωμενου,  δι’  αμφοτερων 
πιστουμενου  πραγματικως,  την  των  εξ  ων,  και  απερ  υπηρχεν 
αληθειαν.  Το  γαρ  εκ  τινων  ασυγχυτως  ενωσει  τη  κατα  συνοδον 
φυσικην αποτελουμενον, και τας φυσεις εξ ων συνεστηκεν ατρεπτους 
διατηρει, και τας αυτων συστατικας αμειωτως διασωζει δυναμεις, εις 
ενος εργου συμπληρωσιν·  ειτε παθος,  ειτε θαυμα το γινομενον ην, 
κατα την εικονα του θαυμαστου σου,  Πατερ,  και  τω μυστηριω της 
θειας  σαρκωσεως  προσφυους  παραδειγματος,  της  εκπυρωθεισης 
μαχαιρας,  ης  την  τομην  επισταμεθα  καυστικην,  και  την  καυσιν 
οιδαμεν  τμητικην.  Πυρος  γαρ  και  σιδηρου  καθ’  υποστασιν  γεγονε 
συνοδος,  μηδετερου  της  κατα  φυσιν  δια  την  προς  θατερον  ενωσιν 
εκσταντος δυναμεως· μητε μην αφετον ταυτην κεκτημενον μετα την 
ενωσιν, και της του συγκειμενου και συνυφεστωτος κεχωρισμενην. 

Ταυτην  μεν  ουν  ευρον  εγω  τοις  υμετεροις  γραμμασι  σοφως 
ενυφανθεισαν  την  των  θειων  δογματων  ακριβειαν,  ης  κατα  την 
ενουσαν  μοι  περι  το  νοειν  μετριαν  δυναμιν  επιστησας  τον  νουν, 
ηυξαμην ικανωθειναι ταυτην φυλαξαι, και τη διανοια κατασχειν, υπο 
ληθης  τινος  μη  δεχομενην  περιγραφην.  Συ  δε,  θεοτιμητε  Πατερ, 
συμπαθησον  μοι  τω  σω  δουλω,  και  την  δεουσαν  ως  φιλανθρωπος 
παρασχου  συγγνωμην,  αδυνατουντι  προς  την  των  κεκελευσμενων 
εγχειρησιν. Και μη μου καταγνως απειθειαν· αλλα μαλλον αποδεξαι 
με της οικειας αμαθιας επιγνωμονα γενεσθαι σπουδαζοντα. Μισητον 
γαρ το προπετες, και πρωτον της εσχατης αγνοιας γεννημα· καθ’ ο 
πεφυκεν η της υπερηφανιας διαφαινεσθαι νοσος, εξιν δημιουργουσα 
τοις  αυτη  κατειλημμενοις  αντιθεον·  και  δεξαι  μου  παντος  παθους 
καθαραν την επι τουτο παραιτησιν· και μη απωση με τους αυτους σοι 
προβαλλομενον λογους, ους επι τοις τοιουτοις προς τον Θεον Μωυσης 



προτερον και Ιερεμιας υστερον προυβαλλοντο· ο μεν, Δεομαι, Κυριε, 
(596) λεγων, ουχ ικανος ειμι προ της χθες ουδε προ της τριτης ημερας, 
ουδε αφ’ ου ηρξω λαλειν προς με· ισχνοφωνος και βραδυγλωσσος εγω 
ειμι. Ο δε, Ο ων, Δεσποτα Κυριε, φασκων, ουκ επισταμαι λαλειν, οτι 
νεωτερος ειμι. Επ’ αληθειας γαρ ισχνοφωνος ειμι και βραδυγλωσσος, 
και της επι τω λαλειν τα καλα συνεσεως εστερημενος· μητε τον νουν 
εχων  επιβαλλοντα  τοις  θειοις,  μητε  τον  κατα  προφοραν  λογον, 
εξυπηρετεισθαι τω μεγεθει των ζητηθεντων δυναμενον. Νεαζω γαρ 
ετι  τοις  παθεσι,  και  πλεονεκτουσαν  τον  νομον  του  πνευματος 
κεκτημαι  της  σαρκος  την επαναστασιν.  Οποταν και  ει  δωμεν καθ’ 
υποθεσιν  μηδεν  λειπεσθαι  με  της  εν  τουτοις  δυναμεως,  τις  ουτω 
θρασυς  υπαρχει  και  τολμηρος,  ωστε  τοις  ουτω  κατα  θειαν  φηφον 
ιεραρχικως  θεσπισθεισιν,  επιδιαταττεσθαι;  Παρακαλω  δε  μαλλον 
τιμιοις  σου  γραμμασιν  ορισμω μοι  διασαφησαι,  τις  η  ενεργεια,  και 
ποσαχως η ενεργεια, και τι παρα ταυτην επι το ενεργημα· και τινα 
τουτων φαμεν, προς τε το εργον και την πραξιν την διαφοραν, ινα εχω 
των γραφεντων γινωσκειν την δυναμιν. Ουπω γαρ ακριβως επιστησαι 
δεδυνημαι, τινα και πως λεγομενην η νοουμενην εκδεξασθαι χρη την 
μιαν ενεργειαν.  Ουχ απλως γαρ φωνας ασημους προφερομεν, αλλ’ 
εννοιας  ταις  φωναις  διασημαινομεν.  Δι’  ην  αιτιαν,  φωνας  μεν 
πολλακις πραχωρουντας ευρον τους θεηγορους Πατερας, εννοιας δε 
ουδαμως· οτι μη εν συλλαβαις, αλλ’ εν νοημασι τε και πραγμασι το 
της σωτηριας ημων υπαρχει μυστηριον. Το μεν γαρ εποιουν, ειρηνην 
φροντιζοντες·  το δε,  ψυχας τη αληθεια στηριζοντες.  Και ταυτα μεν 
περι τουτων. 

Δεομαι δε, Πατερ τιμιε, της σης αγιοτητος, ευμενως τους τουτο το 
μετριον  επιφερομενους  γραμμα θειους  προσδεξασθαι  Πατερας,  δια 
χρειαν  λυσιτελουσαν τω κοινω ταγματι  των  μοναχων,  εαυτους  εις 
τουτον  πλουν  επιδεδωκοτας·  και  παντα  γενεσθαι  αυτοις 
καταδεξασθαι, οσα της θειας εντολης ο ακριβης βουλεται λογος, τους 
των  θειων  εφιεμενου,  και  μονωτατον  του  οικειου  βιου  τον 
σαρκωθεντα Λογον εχοντας υποτιπωσιν.  Αξιοι γαρ τυγχανουσι της 
(597) υμετερας επι τουτο σπουδης, οτι τον θειον ελκουσιν αμεμπτως 
της αρετης τε και της γνωσεως ζυγον. Δεδοικα δε ταυτα γραφων μη 
παρρησιας ακαιρου και απειροκαλιας παρα τοις ουκ ειδοσι σε, Πατερ, 
και  της  σης  πειραν  ουκ  ειληφοσι  συγκαταβασεως,  ονειδος 
απενεγκωμαι· και λεχθη και περι εμου δικαιως, οπερ τις των εξω του 



καθ’  ημας λογου σοφων εφη,  θεασαμενος επι  τινι  φυσηθεντα τινα 
των απειροκαλων·

Εξεμηνε προς υβριν μωρον, σοφος μειδιασας.
Εν πασιν ουν, αγιε Πατερ, συγχωρησον μοι τω σω δουλω, και ταις 

σαις πανιεροις ευχαις εξιλεωσον μοι Χριστον τον Θεον, ον δια παντος 
τη τε του νου καθαροτητι, και τη ακριβεια του βιου θεραπευεις. 

Κ΄- Του αυτου προς Μαρινον μοναζοντα. 
Εγω μεν ειδως των οικειων πλημμεληματων το πληθος,  και την 

επ’  αυτοις  ως  εικος  διαδεξομενην  με  κατακρισιν,  μετα  την  ταυτης 
απολειψιν της ζωης καθορων· και οιον εκεινο το μεγα και φρικτον 
δικαστηριον κατα ψυχην ηδη συνηθροισμενον κατανοων, εφ’ ουπερ 
κατ’ αξιαν εκαστος ων πεπραχαμεν τας αμοιβας αποληψομεθα· την 
σιωπην συνοικον εχειν διενοηθην, των υπερ εμε θειων λογων, ως γε 
μοι  δοκει,  παντοιως  φειδομενος,  μη  πως  πλεον  κατακριθω  και 
δικαιοτερον,  ως  λογους  θεου  προφερων  υπ’  εμου  τη  των  αγαθων 
εργων απραξια νενεκρωμενους,  και δια τουτο τοις ακουουσι την εν 
χαριτι  ζωην  παρασχειν  ου  δυναμενους·  και  τους  τω  αρετων 
παραδειξαι τροπους εν τη πολιτεια μου του λεγοντος ουκ ισχυοντας· 
και γενωμαι της μελλουσης υποδικος απειλης, ως ου μονον αυτος εν 
εμαυτω  δια  των  πονηρων  μου  τροπων  τους  ζωοποιους  του  Θεου 
καταφονευσας  λογους,  αλλα  και  τοις  ακουουσι  της  προς  αυτους 
καταφρονησεως εικονα ζωσαν, και πασι καταδηλον, την ολην μου του 
βιου  πονηραν  αναστροφην  παρεχομενος.  Εγω  μεν  ουν,  ως  ειπον, 
ταυτα και ειδως και φοβουμενος,  την περι  το λεειν  τε και γραφειν 
τους  θειους  λογους  προθυμιαν  απεσεισαμην,  ων  ουκ  εχω  την 
εργασιαν, διακενης τους επαινους παρα των ακουοντων κομιζεσθαι 
μεγιστην  αδικιαν  ειναι  κρινων,  και  ζημιαν  ολεθριον.  Επειδη  δε 
νενικηκε μου της σιωπης την ψηφον ταις πολλαις των θειων επωδαις 
λογισμων, ο πολυς την φρονησιν, και παντα μοι τιμιος ο οσιωτατος 
ηγουμενος, ον ουκ ηδυνηθην απωσασθαι δια την εμπρεπουσαν αυτω 
κατα θειαν συνεσιν των αρετων καλλονην· και ταυτην εβιασατο με 
χαραξαι την μετριαν συλλαβην προς την σην θεοσεβειαν, μερη τινα 
των κατα Θεον σου κατορθωματων αφηγησαμενος, και ωφελησας τα 
μεγιστα· δειν ωηθην εκεινα κατ’ επιτομην ειπειν, οσα σοι τε καμοι, 
και πασι τοις ακουειν εθελουσι συμφερον εστι και σωτηριον.



(600) Δαβιδ ο μεγας προσητης και βασιλευς, τοις αγαπαν τον Θεον 
προθεμενοις,  και  παντων  των  επι  γης  την  ενθεον  σωτηριαν 
προελομενοις,  την αληθως γνωστικην οδον παραδεικνυς των θειων 
αρετων, και την εμπρακτον της γνωσεως θυραν υπανοιγων, φησιν· 
Αρχη  σοφιας  φοβος  Κυριου·  συνεσις  δε  αγαθη  πασι  τοις  ποιουσιν 
αυτην. Ει δε σοφιας αρχη καθεστηκεν ο φοβος, τελος δηλαδη σοφιας, 
η  αγαθη  πεφυκεν  ειναι  συνεσις,  τοις  ποιουσιν  αυτην.  Ει  δε  ταυτα 
τουτον εχει τον τροπον, οση δυναμις τον φοβον του Θεου κτησασθαι 
σπουδασωμεν,  και  την  συνεσιν  την  αγαθην.  Τον  μεν  φοβον,  ινα 
φυγωμεν της αμαρτιας τους μολυσμους, τη προσδοκια των αιωνιων 
κολασεων  αυτους  της  ψυχης  εκτινασσοντες·  την  δε  συνεσιν,  ινα 
παντων ποιηται των θειων επιστημονες αποδειχθωμεν θεληματων. Ο 
γαρ φοβουμενος τας επι ταις παραβασεσι των θειων ποινας εντολων, 
τοις μολυνουσιν αυτου την ψυχην ουχ αλισκεται παθεσιν· και ο την 
συνεσιν  την  αγαθην  ενδιαθετως  εχων,  κατα  τον  δεοντα  λογον 
διακρινουσαν  των  αιωνιων  τα  προσκαιρα,  πασι  γινεται  τοις  θειοις 
κατακομος  αγαθοις,  μηδενι  τροπω  την  εν  αυτω  γνωσιν  αργειν 
δειχθηναι παρασκευαζων. Ως γαρ ο φοβος εν τοις αληθως τον Θεον 
φοβουμενοις, των ακαθαρτων γινεται παθων αναιρετης· ουτως και η 
συνεσις  των  αληθως  συνετων,  πασων  γινεται  δημιουργος  των 
αρετων.  Ουκουν  φοβηθωμεν  τον  Θεον,  και  μηδεν  ων  μη  βουλεται 
πραξωμεν·  και  την  αυτου  συνεσιν  αγαπησωμεν·  και  μηδεν  ων 
βουλεται πραττειν καταμελησωμεν. Μισει γαρ πασαν ανομιαν ο τον 
Θεον  φοβουμενος,  και  αγαπα  πασαν  δικαιοσυνην,  ο  την  αγαθην 
εισοικισαμενος συνεσιν. Σημαινει γαρ ωσπερ τον φοβουμενον το προς 
την  ανομιαν  μισος·  ουτως  και  η  προς  την  δικαιοσυνην  αγαπη, 
καταδηλον ποιειται τον συνετον. 

Μη  τοινυν  κατηφειας  ηθεσι  μονοις  τον  φοβον  σχηματισωμεθα, 
μηδε  μεχρι  των  φαινομενων  τροπων  υπαρχουσαν  την  ευλαβειαν 
δειξωμεν· αλλα διαθεσει ψυχης, και ταπεινωσει καρδιας πυκνοις κατα 
το  βαθος  στεναγμοις  κατησφαλισμενης·  και  τη  μαστιγι  της  των 
προημαρτημενων μνημης κατα την συνειδησιν αφανως πληττομενης, 
και  δια  τουτο  τη  προς  εαυτην  συστολη  τα  των  αλλων  πταισματα 
παντελως  οραν  ουκ  ανεχομενης.  Ο  γαρ  μονοις  τοις  ηθεσι  τον  του 
Θεου  φοβον  υποκρινομενος,  ουδεν  του  πιθηκου  το  συνολον 
διενηνοχεν, ανθρωπων ηθη μιμουμενου και σχηματα. Τουτο γαρ το 
ζωον  εν  τετραποσι,  της  ανθρωπινης  φυσεως  πορρω  κατα  φυσιν 



διεστηκος, τη των ηθων μιμησει τοις θεωμενοις ανθρωπος ειναι δοκει, 
μηδεν φυσει κεκτημενος ανθρωπινον· ωσπερ και ο τα μεν ηθη των 
αληθως  φοβουμενων  τον  Κυριον  προς  την  των  ορωντων  απατην 
μιμουμενος,  την  δε  της  γνωμης  διαθεσιν  ουκ  εχων  κατα  το  ισον 
εκεινοις (601) τω θειω φοβω πεποιωμενην, Σαδδουκαιος τις ετερος η 
Γραμματευς,  και  ων,  και  καλουμενος·  το  μεν  σχημα  σωζων  της 
ευλαβειας μετ’ ευπρεπειας της εξωθεν· παντελως δε του πραγματος 
δια την ακαθαρτον εν τω βαθει που κειμενην της ψυχης προς τα παθη 
φιλιαν απολειπομενος.

Μηδε παλιν μονη προφορα λογων προς καλλος απεξεσμενων την 
θειαν γνωσιν επιδειξωμεθα·  μηδε μεχρι  ψιλου του δυνασθαι μονον 
λαλειν διχα του πραττειν, ειναι την αγαθην ορισωμεθα συνεσιν· αλλα 
διαθεσει  ψυχης  κατα  την  πραξιν  ταις  αρεταις  ποιωθεισης,  και  δια 
τουτο πραξει μεν το φεγγος λαμπρυνουσης της γνωσεως· γνωσει δε 
τον  τονον  φαιδρυνουσης  της  πραξεως·  ινα  τω  κατα  την  αγαθην 
συνεσιν  ποθω  του  Θεου  συνελθων  δια  των  πραγματων  ο  φοβος, 
τελειαν ημιν την θειαν εργασωνται σοφιαν· εν μεν τη κατα τον θειον 
φοβον αποχη των κακων αρχομενην,  εν δε τη πραξει των εντολων 
κατα  την  αγαθην  συνεσιν  τελειουμενην.  Ο  γαρ  εν  μονη  ψιλη  τη 
προφορα  των  θειων  λογων  ειναι  την  συνεσιν  διοριζομενος,  εοικε 
ψιττακω,  τους  ανθρωπινους  μιμηλευομενω  λογους.  Τουτο  γαρ 
μονωτατον το ζωον εν τοις πτηνοις, τους ανθρωπινους διδασκομενον 
υποκρινεται  λογους,  μηδεν  εχων  παντελως  κατα  την  φυσιν 
ανθρωπινον· ωσπερ και ο μεχρι μονης της ψιλης προφορας, τους μεν 
των αληθως συνετων λογους προς την των ακουοντων καταπληξιν 
μιμηλευομενος,  την  δε  της  γνωσεως  εξιν  ουκ  εχων  τη  πραξει  των 
αρετων  πεποιωμενην,  Φαρισαιος  τις  αλλος  ως  αληθως,  η  ψεκτος 
ιερευς και ων και καλουμενος· την μεν συνεσιν τη προφορα μονη των 
λογων υποκρινομενος· αυτης δε της οντως εν τοις εργοις εχουσης το 
ειναι  σοφιας παντελως απολειπομενος·  και  δια τουτο μεγα φυσων, 
και  τη  αλαζονεια  της  υποτρεφουσης  αυτου  την  κατα  νουν 
υπερηφανιαν οιησεως, κατα του λογου της αληθειας ισταμενος· ουκ 
ειδως, ως εοικεν, οτι δαιμονων θεολογια προδηλως, η των επ’ αυτη δια 
φιλοδοξιαν  μεγα  φυσωντων  καθεστηκε  διχα  πραξεως  γνωσις· 
επιτιμωντα διαρρηδην Ιησουν εχουσα, τον δηθεν θεολογουμενον, καν 
ο τοιουτος τω παθει κρατουμενος ουκ αισθανεται.



Δια τοι τουτο φοβω φοβηθωμεν ημεις τον Θεον, και παντος ρυπου 
σαρκος  και  πνευματος  εαυτους  ελευθερωσωμεν,  μη συγχωρουντες, 
τον νομον της σαρκος δια της επαινουμενης των μελων νεκρωσεως 
επαναστηναι  τω  νομω του  πνευματος·  μηδε  μονοις  τοις  κατ’  ηθος 
φαινομενοις  τροποις  περιγραψωμεν  του  θειου  φοβου  την 
μεγαλοπρεπειαν·  αλλα  της  εντος  κατα  ψυχην  καλης  διαθεσεως 
κηρυκα ποιησωμεθα την περι το ηθος καταστολην, ινα φυγωμεν την 
μελλουσαν του πυρος απειλην· και την συνεσιν την αγαθην τη πραξει 
των  εντολων  κατακοσμησωμεν,  ινα  μη  νεκρους,  ως  κενοδοξοι, 
περιφερωμεν  λογους,  και  της  κατα  την  πραξιν  των  εντολων 
εστερημενους  ζωης·  αλλ’  εμπρακτους  τους  θειους  λογους  (604) 
ποιησωμεν,  ειρηνην  μετα  παντων  διωκοντες  και  αγαπην· 
χρηστοτητος τε και πραοτητος επιμελουμενοι, και μακροθυμιας και 
της  εν  πασι  προς  παντας  ανοχης·  μεθ’  υπομονης  τα  συμβαινοντα 
φεροντες, και ευχαριστιας· και ως θεια δογματα [δοματα], τας θλιψεις 
ακατασειστως  δεχομενοι·  μηδεν  προς  τους  λογους  της  δια  τουτων 
συμφεροντως  διεξαγουσης  ημων την  ζωην προνοιας  αντιτεινοντες, 
οπως  τυχωμεν  της  αιωνιου  ζωης  μετα  παντων  των  αγιων, 
κατατρυφωντες  των  μελλοντων  αγαθων,  εν  τη  διαμονη  της  των 
αιωνιων  μακαριοτητος,  λεγοντος  προς  ημας  ακουοντες  του  Θεου· 
Δευτε  οι  ευλογημενοι  του  Πατρος  μου,  κληρονομησατε  την 
ητοιμασμενην  υμιν  βασιλειαν  απο  καταβολης  κοσμου·  και 
ευφρανθωμεν εκεινων απολαυοντες των απορρητων αγαθων, Απερ 
οφθαλμος ουκ ειδε, και ους ουκ ηκουσε, και επι καρδιαν ανθρωπου 
ουκ ανεβη, α ητοιμασεν ο Θεος τοις αγαπωσιν αυτον.

ΚΑ΄- Του αυτου προς αγιωτατον επισκοπον Κυδωνιας. 
Αυτον εαυτω τον Θεον ισον υψει τε και βαθει, δι’ ευσεβους ερευνης 

του  μυστηριου  της  περι  ημας  αυτου  οικονομιας  διαγνους  ο 
θεοφυλακτος μου δεσποτης, και θαυμασας πως ο ορος τη αοριστια, 
ταναντια και αμιγη, περι αυτον συναυθεντα, δι’  αλληλων εσχε την 
δηλωσιν·  της  μεν  απειριας  τω ορω  αρρητως  συνορισθεισης·  του  δε 
ορου υπερφυως τη απειρια συναπλωθεντος· αυτον δε περι ον ταυτα 
κατ’ αμφω ταυτον εαυτω, μηδεν το παραπαν εαυτου καθυφεντα κατα 
το  απειρον,  ως  κατα  φυσιν  μετα  αοριστον,  κατ’  οικονομιαν  δε, 
ακαταληπτον και οντα και γινωσκομενον· το τε υψος της θεικης δοξης 
αδιανοητον  εχοντα,  και  το  βαθος  της  οικονομικης  συγκαταβασεως 



απεριπληπτον,  εμφρονως  εαυτον  κηρου  δικην,  ωσπερ  σφραγιδι  τω 
Θεω  ευεικτως  υπεθηκεν,  ον  δι’  ολου  εις  το  βαθος  εντυπωθεντα 
δεξαμενος,  αριδηλον  μιμημα  της  θειας  εαυτον  κατεστησε 
μακαριοτητος. Σοφως γαρ τοις θειοις εαυτον εναμειψας τροποις· τω 
μεν ταπεινω της φυσεως, δι’ αρετης εκερασε το της αξιας αναστημα· 
τω δε υψει της αξιας εμπαλιν, δια γνωσεως την της φυσεως συνεπηρε 
ταπεινωσιν· και θατερον θατερω παραδοξως ενθεωρεισθαι πεποιηκε. 
Κατ’  αμφω  γαρ  ταυτον  εαυτω,  μηδεν  εν  αμφοτεροις  καθυφεντα 
σεμνοτητος,  εαυτον  συνετηρησε·  δειξας  μαλα  σαφως,  δι’  ων 
ακιβδηλον την προς Θεον εκτησατο μιμησιν, ως την ιερωσυνην ο Θεος 
επι  γης  ανθ’  εαυτου  χειροτονησας  προυβαλετο.  Εφ’  ωτε  και 
σωματικως ορωμενος, και τα αυτου μυστηρια τοις οραν δυναμενοις 
μη διαλιπη φαινομενα.

(605) Δια τουτο θεοειδως τω λογω μετα των τροπων φερομενος ο 
εμος  δεσποτης,  πολλην  μοι  σωτηριαν  ενετεκτηνατο.  Ως  γαρ  τους 
ανθρωπους καταλλαγηναι τω Θεω και Πατρι ως πταισθεντας μαλλον 
η  πταισαντας  ο  Κυριος  παρεκαλεσε,  καθως  μαρτυρει  λεγων  ο 
θεσπεσιος  Παυλος,  Υπερ  Χριστου  πρεσβευομεν,  ως  του  Θεου 
παρακαλουντος  δι’  ημων.  Δεομεθα υπερ  Χριστου,  καταλλαγητε  τω 
Θεω· ινα εντρεψη τω μεγεθει της ευεργεσιας προς συναισθησιν ελθειν 
της  οικειας  πωρωσεως·  ουτω  και  ο  εμος  δεσποτης,  δι’  εκουσιου 
υφεσεως, ευμηχανως με χειρωσαμενος, το μαθειν δοξαι παρ’ εμου δια 
γραμματων θελησαι, απερ διδασκειν δια την αξιαν προβεβληται, καν 
οψε ποτε της οικειας αμαθιας κατεστησε επιγνωμονα. Ομολογω ουν 
τω δεσποτη μου την χαριν· και σεμνυνομαι τω τροπω δι’ ου το νεφος 
μου  της  οιησεως  ευαφως  απεωσατο·  και  αιτω  αυτον  τοιουτοις  και 
λογοις και τροποις ρυθμιζοντα τον αυτου δουλον μη παυσασθαι.

ΚΒ΄- Του αυτου προς Αυξεντιον. 
Ει μεν θαρρουντες τω Πνευματι, καθα αλυτως περικειμενην υμιν 

αυτοις εχετε την αγαπην, μηδενος δεομενην προς καινισμον, αμελειν 
των προς τους φιλους διεγνωτε γραμματων, επαινω τε τον νομον, και 
υμας αποδεχομαι· πιστευοντας εκεινω της αγαπης τον θησαυρον, εξ 
ου τε και  εις  ον  αρχεσθαι τε  και  αναπαυεσθαι πεφυκεν.  Ει  δε  του 
καθηκοντος φιλικου τροπου κατολιγωρουντες του γραφειν δι’ οκνου 
παραιτεισθε,  ταναντια  ποιειν  ου  παυσομαι·  φιλους  αιδεισθαι  δια 
μεγεθος της κατα κοσμον προληψεως ουκ ειδως. Ει δε των δυο του μη 



γραφειν  ουδεν  καθεστηκεν  αιτιον,  δεξασθε  αποντων,  και  δοτε 
προθυμως  απουσιν,  ως  εδιδαξεν  η  φυσις,  δια  γραμματων  την 
εντευξιν·  μαλλον  δε,  ως  Θεος  την  φυσιν  σοφισας  παρεμυθησατο. 
Κεντριζει  γαρ  ηρεμουσαν  την  μνημην,  και  διεγειρει  νυσταζουσαν, 
προς  το  ιδειν  και  αναματτεσθαι  των  φιλουμενων  τα  προσωπα, 
γραμμασι  λογος  μορφουμενος·  δι’  ων  ο  ποθος  πυρος  δικην 
σβεσθεντος, εκ μικρου σπινθηρος παλιν αναρριπιζεται. 

ΚΓ΄- Του αυτου προς Στεφανον πρεσβυτερον. 

Αγαπης  ιδιον  υπαρχει  πνευματικης,  ου  μονον  παροντας 
ευεργετειν τους χρηζοντας, αλλα και αποντας παραμυθεισθαι· και μη 
συγχωρειν  τοις  σωμασι  τας  ψυχας  συνδιατεμνεσθαι·  μητε  μην  του 
λογου,  δι’  ου  την  εικονα  φερει  του  Κτισαντος  η  ψυχη,  (608) 
περιγραφεσθαι τοπω την δυναμιν· αλλ’ η παροντας τοις ηγαπημενοις 
δια φωνης κατ’ οφθαλμους τα πρεποντα διαλεγεσθαι, η αποντας δια 
γραμματων προσομιλειν. Τουτον γαρ τον τροπον η φυσις κατα Θεου 
χαριν  σοφως  επενοησε,  προς  ενωσιν  αδιαστατον  των  πολλω 
διεστηκοτων αλληλων σωματικως τω τοπικω διαστηματι. Ουτω γαρ ο 
λογος συχνοτερον ενηχουμενος φωνη τε και γραμμασι δυσεκνιπτον 
μνημην εντιθεται  τη ψυχη,  προς το δια παντος οραν τους αει  κατ’ 
αγαπην  παροντας  τω  πνευματι·  και  περιπτυσσεσθαι,  και  παντων 
ανακαλεισθαι των λυπηρων. Μη τοινυν επιλαλησθε μου του παιδος 
υμων και μαθητου, τιμιοι Πατερες, αλλ’ ως αγαπης οντες και μαθηται 
και  διδασκαλοι,  θρεψατε  λογω  των  αρετων  την  λιμωττουσαν  μου 
ψυχην· και φωτισατε μου τον νουν αγνοιας ζοφω πεπιεσμενον, προς 
τον αποκειμενον υμιν εν ουρανοις υπερ τουτου μισθον αποβλεποντες· 
καν  το  γινομενον  τυχον  προς  ολιγον  υμας  κρειττονος  απαγη  και 
τιμιωτερας σχολης. Οιδα γαρ, ως ουκ ισον προς ευδοξιαν, αμεσως τε 
Θεω προσομιλειν, και των ηττονων συμπαθως προνοειν. Πλην ουδε 
τουτο των Θεω νενομισμενων αλλοτριον.

ΚΔ΄. -Του αυτου προς Κωνσταντινον σακελλαριον. 
Ηκε το τιμιον του θεοφυλακτου μου δεσποτου γραμμα μετα της 

ειρηνης, και αυτον ολον φερον τοις τροποις φαινομενον. Τη γαρ των 
λογων  σεμνοτητι,  πεφυκε  πως  εμφαινεσθαι  μετα  της  των  τροπων 
επιεικειας και της ψυχης η διαθεσις. Και ησθην ωσπερ αυτον παροντα 



δεξαμενος τον εμον δεσποτην, και ησπασαμην τω πνευματι, και ολον 
τω χωρηματι της καρδιας περιλαβων απεθεμην· και εδοξασα Χριστον 
τον  Θεον  ημων  σοφως  τοις  ανθρωποις  εμφυντα  της  αγαπης  τον 
νομον·  καθ’  ον  αλληλων  απειναι  ουδεποτε  δυνασθαι,  καν  πολλω 
διεστηκασιν  αλληλων  σωματικως  τω  τοπικω  διαστηματι,  οι  των 
σπερματων  της  αγαπης  δεοντως  επιμελεισθαι  γινωσκοντες.  Αλλ’ 
επειδη ειρηνης κοσμικης ευαγγελια το γραμμα κομισαν, εις χαραν της 
ψυχης την λυπην μεθηρμοσε· δεον εστιν ημας υπερ αυτης εικοτως τω 
χαρισαμενω  Θεω  γενεσθαι  παντως  ευγνωμονας,  ινα  μη  φανωμεν 
αχαριστοι περι την ευποιιαν, κακως τον ευεργετην ανταμειψαμενοι. 
Γενησομεθα δε παντως ευγνωμονες, εις δεον τη ειρηνη χρησαμενοι, 
(609)  και  την προς τον κοσμον και  τον κοσμοκρατορα,  κακως ημιν 
ενυπαρξασαν αθετησαντες φιλιαν, και δια των παθων προς τον Θεον 
συνισταμενον  καν  οψε  ποτε  καταλυσωμεν  πολεμον·  και  σπονδας 
αλυτους της προς αυτον ειρηνης ποιησαντες,  εν τη καταργησει του 
σωματος,  της προς αυτον εχθρας παυσωμεθα. Αδυνατον γαρ εστιν 
ημας φιλωθηναι Θεω, δια των παθων προς αυτον στασιαζοντας, και 
τω  πονηρω  τυραννω,  και  φονευτη  των  ψυχων διαβολω  δια  κακιας 
δασμοφορειν ανεχομενους,  μη προτερον δι’  ολου πολεμωθεντας τω 
πονηρω. Μεχρι γαρ τοτε του Θεου καθεστηκαμεν εχθροι και πολεμιοι, 
καν  πιστων  προσηγοριαν  ημιν  αυτοις  περιπλαττωμεν,  μεχρις  ου 
παθεσιν ατιμιας δουλευειν βουλωμεθα· και ουδεν οφελος ημιν εκ της 
κατα  κοσμον  ειρηνης  λοιπον  περιγεγησεται,  της  ψυχης  κακως 
διακειμενης, και προς τον ιδιον ποιητην στασιαζουσης, και υπο την 
αυτου βασιλειαν γενεσθαι ουκ ανεχομενης· ετι μυριοις πεπραμενης 
ωμοις δεσποταις, εις κακιαν αυτην κατεπειγουσι, και την απωλειαν 
φερουσαν  οδον  της  σωζουσης  μαλλον  απατηλως  αιρεισθαι 
παρασκευαζουσιν. Επειδαν δε της των παθων μεθης εκνηψωμεν, και 
της  του  διαβολου  πονηρας  κατεξαναστωμεν  και  τυραννικης 
βασιλειας,  και  τον  αυτου πικροτατον ζυγον εαυτων εκτιναξωμεθα· 
και κατιδοιμεν οσον ημας η προς αυτον φιλια κατεφθειρε· τηνικαυτα 
δεξομεθα του ειρηνικου και πραου βασιλεως Χριστου την ειρηνικην 
παρουσιαν εφ’ εαυτοις αορατως γινομενην· και ανεξομεθα υπο τον 
αυτου  γενεσθαι  ζυγον,  νομοις  αληθειας  τασσοντος  ημας  και 
ρυθμιζοντος·  και  την  προς  αυτον  στειλασθαι  εκουσιως  φιλιαν 
καταδεξομεθα,  φορους  αυτω  και  δασμους  εκουσιως  προσαγοντες, 
τους  δια  των  αρετων  κατ’  εντολην  τελεσφορουμενους  εν  ημιν  της 



δικαιοσυνης καρπους. Οις υπερ της ημων σωτηριας ηδομενος ο μονος 
απροσδεης, παντα ημιν χαρισηται ως αψευδης, οσα ημιν επηγγειλατο. 
Τα δε εστιν, Α οφθαλμος ουκ ειδε, και ους ουκ ηκουσε, και επι καρδιαν 
ανθρωπου ουκ ανεβη, α ητοιμασεν ο Θεος τοις αγαπωσιν αυτον. Εις 
τουτο γαρ ημας και πεποιηκεν, ινα γενωμεθα θειας κοινωνοι φυσεως, 
και της αυτου αιδιοτητος μετοχοι· και φανωμεν αυτω ομοιοι κατα την 
εκ χαριτος θεωσιν· δι’ ην πασα τε των οντων η συστασις εστι και η 
διαμονη, και η των οντων παραγωγη και γενεσις. 

Γενωμεια τοινυν αξιοι της ειρηνης, δεσποτα μου ευλογημενε, τα εν 
ημιν  στασιαζοντα  προς  Θεον  παθη  εαυτων  ανδρικως  περιελοντες. 
Τηξωμεν  οση δυναμις  το  σωμα,  δι’  ου  σφριγωντος  η  του  διαβολου 
προς  την  ψυχην  γενεσθαι  εισοδος.  Αναγνωσμασι  (612)  θειοις 
πλανωμενον  στησωμεν  τον  νουν,  και  προς  τον  Θεον  παλιν 
επαναγαγωμεν.  Εγκρατειας  τονοις  και  αγρυπνιας,  κατ’  ορεξιν  εις 
πολλα  φερομενην  ατακτως  την  επιθυμιαν,  σωφροντως 
καταστειλωμεν.  Ευχαις  και  δεησεσι  και  ελεημοσυναις,  τον  θυμον 
ζεοντα  και  ταρασσομενον,  σοφως  κατευνασωμεν.  Φοβω  Θεου  και 
απειλη των μελλοντων, ακολαστως κινουμενα τε και ενεργουντα τα 
αισθητηρια,  παυσωμεν.  Επι  πασι,  και  προ  παντων μνησθωμεν  του 
θανατου, και της φοβερας της ψυχης εκ του σωματος εξοδου· και πως 
υπαντωσιν  αυτη  κατα  τον  αερα  τουτον  αι  αρχαι  και  εξουσιαι  και 
δυναμεις  του  σκοτους·  πασα  προς  εαυτην  διελκουσα  τε  και 
κατατεμνουσα,  κατ’  αναλογιαν  της  σχετικως  προς  αυτην  δια  του 
μεσου παθους γενομενης κακης οικειοτητος. Μνησθωμεν της εν τω 
αδη κατα συνειδησιν γινομενης τη ψυχη πικρας οδυνης, επι τη μνημη 
των  αυτη  κακως  δια  του  σωματος  πεπραγμενων.  Μνησθωμεν  της 
τελευταιας  του  παντος  κοσμου συντελειας,  καθ’  ην  τω  πολλω  και 
απλετω  πυρι  το  παν  καταφλεγεται  τουτο·  στοιχειων  φοβερως 
κλονουμενων τη τηξει της καυσεως· ουρανου τη ελιξει [και] φοβω κατ’ 
επειξιν  φευγοντος  απο  προσωπου  πυρος  του  προκαθειροντος  την 
κτισιν δια την του Καθαρου παρουσιαν· θαλασσης αφανιζομενης, γης 
βρασσομενης,  και εκ πυθμενος,  και  τας απειρους των ανθρωπινων 
σωματων αμειωτως παρεχουσης μυριαδας·  μνησθωμεν της φρικτης 
ωρας της απολογιας της επι του φοβερου και φρικτου βηματος του 
Χριστου γενησομενης· ηνικα πασα η δυναμις των ουρανων, και πασα 
η απο καταβολης του αιωνος κτισις των ανθρωπων εφορα τα εκαστω 
προσοντα, μεχρι και ψιλου ενθυμηματος· ηνικα τους μεν, δια την των 



εργων λαμπροτητα το αφραστον φως διαδεξηται· και η της αγιας και 
μακαριας Τριαδος ελλαμψις τρανωτερον επιλαμπουσης, τοις οραν και 
υποδεχεσθαι δια καθαροτητα ψυχης δυναμενοις· τους δε δια την των 
εργων ατοπιαν το σκοτος υποδεξεται το εξωτερον,  και ο ακοιμητος 
σκωληξ,  και  το  πυρ  της  γεεννης  το  ασβεστον·  και  το  παντων 
βαρυτατον, η εν τω συνειδοτι αισχυνη περας ουκ εχουσα. Μνησθωμεν 
τουτων απαντων ινα των μεν γενωμεθα αξιοι των, δε πειραν λαβειν 
μη κατακριθωμεν·  και  γενωμεθα εαυτων και  του Θεου,  μαλλον δε 
μονου  και  ολου  Θεου,  και  ολοι·  μηδεν  επιγειον  εν  ημιν  αυτοις 
φεροντες, ινα Θεω πλησιασωμεν, και θεοι γενωμεθα, εκ Θεου το θεοι 
ειναι λαβοντες. Ουτω γαρ τιμαται τα θεια δωρηματα, και η της θειας 
ειρηνης φιλοφρονειται παρουσια.  Και ταυτα μεν περι  τουτων. Ο δε 
Θεος  της  ειρηνης  ο  καταλλαξας ημας εαυτω δια  του  σταυρου,  και 
εξαγορασας  τω  ιδιω  αιματι  της  εξουσιας  του  σκοτους  αυτος  την 
ειρηνην  αυτου  την  υπερεχουσαν  παντα  (613)  νουν  χαρισηται  τω 
ευλογημενω μου δεσποτη, και αξιωσαι αυτον της επουρανιου αυτου 
βασιλειας·  ενθα παντων των ευφραινομενων η κατοικια,  και ο των 
εορταζοντων χορος.

ΚΕ΄- Του αυτου προς Κονωνα πρεσβυτερον και ηγουμενον.
Πιστευω καθως παρελαβον και εδιδαχθην, οτι ο Θεος αγαπη εστι· 

και οτι καθως αυτος εις εστι, μηδεποτε του εις ειναι παυομενος, ουτω 
τους  κατα  την  αυτου  αγαπης  ζωντας,  ενα  ποιει,  και  μιαν  αυτοις 
χαριζεται καρδιαν και ψυχην, καν πολλοι τυχοιεν οντες· ινα ως μιαν 
ψυχη, εχοντες, τας αλληλων επιγινωσκωσι καρδιας, και μη καμνωσι 
τη αγνοια ερευνωντες περι των αδηλων, στοχαζομενος εκαστος την 
εφ’  εαυτω  του  πελας  διαθεσιν.  Δια  τουτο  πιστευων  τη  χαριτι  του 
Χριστου τη εν σοι κινουμενη, αγιε Πατερ, οτι ουδεν αγνοεις των εν τη 
εμη καρδια ωσπερ ισως, καν τολμηρον ειπειν, ουτε εγω των εν σοι, 
θαρρω παραιτησασθαι  τεως κατα το παρον την προς υμας αφιξιν, 
ειδως οτι ου παρακοης την παραιτησιν ειναι πιστευετε, αλλα παθους 
σωματικου βια με κωλυοντος της οδου, και το προθυμον της ψυχης εις 
εργον προελθειν μη συγχωρουντος.  Αλλα και απων τω σωματι δια 
του παροντος γραμματος,  ο  αει  παρων τω πνευματι,  και  μηδεποτε 
υμων κατα ψυχην χωριζομενος, ασπαζομαι σε τον εμον κατα Θεον 
πατερα και προστατην, και της εμης επιμελητην σωτηριας,  και την 
αγιαν σου, και της Χριστου βασιλειας αξιαν ποιμνην· και παρακαλω 



δεησεις υπερ εμου ποιεισθαι προς Κυριον, ινα ζωσαν και εμπρακτον 
την  εις  αυτον  πιστιν  απενεγκωμαι,  μη  νεκρωθεισαν  τοις  παθεσιν, 
αλλα την δυναμιν εχουσαν του τε σταυρου και του θανατου, και της 
ταφης  και  της  αναστασεως  αυτου·  του  μεν  σταυρου,  κατα  την 
απραξιαν  της  αμαρτιας·  του  δε  θανατου,  κατα  την  πληρεστατην 
αποβολην  της  κακιας·  της  δε  ταφης  κατα  την  αποθεσιν  της  κατα 
ψυχην  περι  τα  αισθητα  φαντασιας·  της  δε  αναστασεως,  κατα  τον 
πλουτον  των  αρετων,  και  την  περιουσιαν  της  αυτου  επιγνωσεως 
αληθους, και την εις υψος της διανοιας απο των φθειρομενων εγερσιν, 
ινα γενωμαι συσσωμος αυτου και συμψυχος. Και απλως ειπειν, κατα 
την  αυτου  επαγγελιαν,  κατα  παντα  ομοιος,  χωρις  της  προς  αυτον 
κατα την φυσιν ταυτοτητος· ινα μη την δοθεισαν μοι παρ’ αυτου δια 
των  ειρημενων  ζωην  νεκρωσας,  τοις  εργοις  της  ατιμιας,  το  κριμα 
δικαιως σχω των αποκτειναντων την εαυτων ζωην, τον Κυριον ημων 
τον Ιησουν τον Χριστον. Φοβερον γαρ οντως, και πασης κατακρισεως 
υπερεκεινα, το την δοθεισαν ημιν παρα Θεου κατα δωρεαν του αγιου 
Πνευματος  εκουσιως  νεκρωσαι  ζωην,  δια  της  προς  τα  φθειρομενα 
αγαπης.  Και  ισασι  παντως τουτον τον φοβον,  οι  την αληθειαν της 
φιλαυτιας προτιμαν μελετησαντες.

Κστ΄.  (616)  -  Του  αυτου  προς  Θαλασσιον  πρεσβυτερον 
ερωτησαντα,  πως  ενιοι  των  εν  τοις  εθνεσι  βασιλεων,  υπερ 
οργης  θεηλατου  επικειμενης  τω  υπηκοω  πληθει  κατεθυον 
τεκνα και πρεσγενεις, και επαυετο η οργη, καθως πολλοις των 
αρχαιων ιστορηται.
Και Ελλησιν ο Θεος συνεχωρει χρηματιζεσθαι, δι’ ων εαυτοις την 

των  μελλοντων  προγνωσιν,  και  την  των  λυπουντων  απαλλαγην 
επενοησαν  τροπων·  και  εδιδου  πολλακις  κατ’  ελπιδας  αυτοις 
εκβαινειν  τα  πραγματα,  πασι  προοδοποιων  κατα προνοιαν,  καθως 
εκαστος ηδυνατο δεξασθαι,  την του μελλοντος μεγαλου μυστηριου 
παραδοχην. Ει γαρ φιλοστοργια των αρχοντων προς τους αρχομενους 
δι’ εργου προβαινουσα, ολον υφηρπασε της επικειμενης αναγκης το 
υπηκοον· ου ξενον ουδε απιστον, ει ο φυσει φιλανθρωπος, και μονος 
Δημιουργος  και  Βασιλευς  των  ανθρωπων,  τον  αυτου  Υιον  υπερ 
παντων  των  ανθρωπων  εις  θανατον,  κατ’  οικονομιαν  δια  σαρκος 
προεσχετο,  ινα  των  κατεχοντων  λυτρωσηται  κακων.  Αμελει  των 
βασιλεων Ισραηλ και Ιουδα κατα των Μωαβιτων επιστρατευσαντων 



επι  του  αγιου  Ελισσαιου  του  προφητου,  και  μετα  μεγαλην  νικην 
μελλοντων  και  αυτην  πασαν  της  βασιλειας  πορθησαι  την  πολιν, 
λαβων κατα το ειθισμενον, ως εοικεν, εθνεσιν, ο της χωρας βασιλευς 
τον  υιον  αυτου,  κατ’  οφθαλμους  των  βασιλεων  επι  του  τειχους 
κατεθυσε·και  τουτω  τω  τροπω,  τους  μεν  βασιλεις  ιλεωσατο,  και 
επεισεν αποστραφηναι της κατ’  αυτου διεσκευασμενης (617)  οργης, 
τους δε υπηκοους διεσωσατο. Τοις μεν ουν Ελλησι τα εξ αυτονομιας 
επιτελειν  συγχωρων  ο  Θεος,  εις  την  του  μεγαλου  μυστηριου 
παραδοχην σοφως εσφετεριζετο· τω δε Ισραηλιτη λαω νομον διδους, 
δι’  ολου το μελλον διετυπου μυστηριον. Οθεν μετα το φανηναι, και 
κατ’  ενεργειαν  γενεσθαι  το  της  ημων  σωτηριας  μυστηριον,  ταυτα 
κακεινα εξ Εθνων και Ιουδαιων κατηργησεν, οσα προ τουτου δεδωκεν, 
η  γινεσθαι  συνεχωρησεν  προς  την  του  μελλοντος  διατυπωσιν.  Εξ 
αυτου  γαρ,  και  δι’  αυτου,  και  εις  αυτον  τα  παντα,  οσα  γεγονεν  η 
γενησεται, κατα παντα καιρον η τροπον· τα μεν, κατ’ ευδοκιαν· τα δε, 
κατ’ οικονομιαν· τα δε, κατα συγχωρησιν. Ουκ εστιν ουν μυθος το τοις 
αρχαιοις  μνημονευομενον·  αλλα  γεγονεν  αληθως,  και 
επηκολουθησεν αυτω, το εφ’ ω γεγονεν αλεξημα. Το δε κατα λεπτον 
περι των γραφεντων, συν Θεω παρ’ υμιν γινομενος αμα γυμναζωμεν. 
Πλην ο γνους πως και οφεως σαρκες δυνανται θεραπευειν δια τεχνης 
νοσουντας, δεξεται πιστως της θειας προνοιας την μεθοδον. 

ΚΖ΄- Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον. 
Οι μεν κατα κοσμον, την προς αλληλους αγαπην στησαμενοι, της 

αλληλων  χρηζουσι  σωματικης  παρουσιας  προς  την  ταυτης 
συντηρησιν, δια την ληθην την καταμαραινουσαν φυσικως παντα τον 
περι  μονα τα σωματα συνισταμενον ποθον·  ω συγκατασβεννυσθαι 
πεφυκεν η μνημη των ουτω προς αλληλου διακειμενων. Εστι δε οτι 
και αυτο τουτο το συντηρειν δυνασθαι δοκουν την κατα κοσμον προς 
αλληλους  σχεσιν,  διιστησι  κορος  επιγενομενος,  και  ολην  την 
προλαβουσαν αφανιζων διαθεσιν.  Και  επιλειψις  δε  τινος  πολλακις 
των  ταυτης  ποριστικων  αιτιων,  η  και  μικρα  τις  παρεμπεσουσα 
προφασις,  ταχειαν ποιειται της ουτω συνισταμενης αγαπης την εις 
μισος περιτροπην. Οι δε κατα Θεον τω δεσμω της αγαπης αλληλοις 
αλυτως καταδεθεντες, και συν αλληλοις οντες, και αλληλων αποντες, 
μαλλον τον ταυτης δεσμον επιτεινουσι· δια Θεον ταυτην εν εαυτοις 
εχοντες,  τον  και  αγαπην οντα,  και  την του αγαπαν δυνασθαι  τοις 



αξιοις παρεχομενον δυναμιν·  και μαλα γε,  καθαπερ οιμαι,  δικαιως. 
Τοις  γαρ κατα φυσιν ρευστοις συναπορρειν πεφυκε και η των κατ’ 
αυτα προς αλληλους διακειμενων διαθεσιν· τοις δε σταθεροις και αει 
ωσαυτως εχουσιν, ακλονητος πανταπασι και ατινακτος συνδιαμενειν 
ειωθε,  και  η  των  κατ’  αυτα  προς  αλληλους  διακειμενων  στοργη· 
τοσουτον  αυτοις  επιτεινουσα  τον  εις  αλληλους  ποθον  προς  το 
αοριστον, οσον ο ταυτης της σχεσεως αιτιος προς εαυτον ελκειν τους 
αλληλων ηρτημενους τω πνευματι πεφυκε Θεος. 

(620) Κατα τουτον τοινυν τον τροπον αγαπων σε, λιαν ηγαπημενε, 
δια  παντος  αχωριστον  εχω  συνοντα  κατα  ψυχην,  εις  βαθος 
τετυπωμενον τω πνευματι, καν πολυ του χρονου μηκος εστι, και μεγα 
το διαμεσου των τοπων διαστημα, μηδεποτε του βλεπειν νοητως και 
ασπαζεσθαι  παυομενος.  Υφ’  ου  κατα  το  ισον,  ει  μη  και  μαλλον 
αγαπασθαι πιστευων, αοκνως περι ων χρεια γραφειν ου παραιτουμαι, 
μιαν  αμφοτερων  ημων  γεγενησθαι  ψυχην  γινωσκων  δια  του 
πνευματος. και οιδα οτι ου νομιζεις υβριζεσθαι του ακουων, την προς 
ανθρωπους  του  Θεου  φοβεραν,  και  υπερ  νουν  και  λογον 
συγκαταβασιν  λογιζομενος.  Δεχου  τοινυν  τον  την  παρουσαν 
επιφερομενον  μετριαν  συλλαβην  ευμενως,  και  γενου  αυτω  παντα 
απερ  ο  τας  αλληλων  επιμεριζεσθαι  συμφορας  τοις  ανθρωποις 
ενομοθετησε· και τοσουτον οικειωσασθαι τον πελας, οσον μη αλλον 
εκεινον  νομιζεσθαιι,  κατα  την  αντιδοθεισαν  των  εις  αλληλους 
μεταποιηθεντων  διαθεσιν.  Ου  γαρ  μονον  χαιρειν  μετα  χαιροντων, 
αλλα και κλαιειν μετα κλαιοντων· και ουχ απλως αγαπαν, αλλ’ ως 
εαυτον  τον  πλησιον,  ο  θειος  διαγορευει  λογος·  ινα  μη  λεγω  την 
καινην εντολην, την και αυτας υπερ αλληλων αγαπης χαριν, ηνικα 
καιρος εστιν αγωνιζεσθαι, τας ψυχας τιθεναι προστασσουσαν· ην ο 
δους εργω πεπληρωκε Κυριος, υπερ ημων θειναι την εαυτου ψυχην μη 
παραιτησαμενος· ημιν υποτυπωσιν τελειας ευαρεστησεως, καθ’ ην ο 
της φιλαυτιας ηρεμα κατασβεννυται νομος, ο κατ’ αρχας δι’ ηδονης 
ημας απατηλως Θεου και αλληλων απαγαγων· και ανθ’ ενος Θεου, 
πολλους ειναι η ουδενα το συνολον νομισθηναι διδαξας,  παντελως 
την  του  εν  ημιν  λογου  προς  την  σαρκα κατεραξε  δυναμιν,  και  εις 
πολλας  την  μιαν  φυσιν  κατατεμων  μοιρας,  υπερ  ηδονης  κατ’ 
αλληλων την του εν ημιν θυμου δυναμιν εθηριωσε. Γενου τοινυν, ως 
ειπον, παντα τω χρηζοντι της σης επικουριας, ινα τοιουτον ευροις τον 



Θεον  σοι  γινομενον,  τον  παντα  πασι  γινεσθαι  δια  φιλανθρωπιαν 
καταδεχομενον.

ΚΗ΄- Του αυτου προς Κυρισικιον επισκοπον. 
Της  θειας  επι  γης  κατα  την  δοθεισα  σοι  χαριν  (621)  της 

αρχιερωσυνης, τιμιε Πατερ, μιμητης ειναι λαχων αγαθοτητος, ουδενα 
των  χαρακτηριζοντων  αυτην  τροπων  απληρωτος  ειασας·  αλλα 
παντας  αλληλοις  εφεξης  συνομαρτουντας  εχων,  τω  ανωθεν 
εξυφασμενω  δια  του  Πνευματος  χιτωνι  των  αρετων  εσπουδασας 
καλλωπισαι  το  της αρχιερωσυνης  μυστηριον·  οντινα χιτωνα σχισαι 
ουδεποτε  δυνανται,  ουτε  πληθει  πειρασμων,  υμας  σταυρουντες  οι 
δαιμονες.  Σπουδασον  ουν  τα  διεσκορπισμενα  τεκνα  του  Θεου 
συναγαγειν  εις  εν.  Χαρακτηρ  γαρ  και  τουτο  της  θειας  εστιν 
αγαθοτητος· και ως κεφαλη του τιμιου σωματος της αγιας του Θεου 
Εκκλησιας  γενομενος,  τα  μελη  συναρμολογησον  αλληλοις  δια  της 
αρχιτεκτονιας του Πνευματος· και καλεσον φωνη μεγαλη ως κηρυξ 
των θειων διδιαγματων καταστας, τους τε μακραν, και τους εγγυς· και 
εν εαυτω καταδησον τω αλυτω δεσμω της αγαπης του Πνευματος· 
ειπερ  μεντοι  απεδρα,  και  παντελως  εξηφανισται  η  των  εχθρων 
προσδοκια· δι’  ην τοσουτον της ενεγκουσης απεξενωθησαν· ινα και 
σοι εξον η χριστοπρεπως λεγειν· Ιδου εγω, και τα παιδια α μοι εδωκεν 
ο Θεος. Αλλ’ αξιωσον τον σον ταπεινον και αναξιον δουλον και ικετην 
περι  τουτου  τιμιων  σου  συλλαβων,  αγιε  Πατερ·  και  δι’  ευχων 
παραθεσθαι τω Θεω προσφερων θυσιαν αινεσεως μη απαξιωσης.

ΚΘ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
Ο μεν Θεος ζητων κατηλθεν εξ ουρανου, και ποθων το προβατον 

ενεδυσατο· και ουτως σωσας το πλανωμενον, προς τα συννομα των 
ωμων  επιθεις,  συμπαθως  επανηγαγε.  Συ  δε,  παναγιε  Πατερ  και 
ποιμην,  μονον  Πνευματος  αγιου  πληρωσας  της  διδασκαλιας  τον 
δονακα,  προς  εαυτον  επανηγαγες  πληρη,  την  ακουσιως  μεν  της 
πατριδος αποφοιτησασαν αγελην των λογικων προβατων, εκουσιως 
δε προστρεχουσαν τη φωνη σου του καλου ποιμενος και επιστημονος, 
ως τελειαν διαγνωσιν εχουσαν του συμφεροντος. Ου γαρ πλανηθεισα 
τα  μακρα  διεπερασε  πελαγη,  της  θειας  κατολιγωρησασα  νομης· 
ασφαλειας δε χαριν σωστικης των κατα ψυχην θειων αναθηματων. 
Αλλα δεξαι ποιμνην, ου μονον ανεπιβατον λυκοις διαμεινασαν, αλλα 



και λυκων αναιρετικην γενομενην, και πολλοις πλουτουσαν τοις κατα 
ψυχην  αγαθοις·  Και  εντεινον,  και  κατευοδου,  και  βασιλευε,  ενεκεν 
αληθειας  και  πραοτητος  και  δικαιοσυνης·  ως  των  κατ’  ευσεβειαν 
θειων  δογματων  διδασκαλος,  και  βιου  καθαρου,  και  σεμνης  (624) 
πολιτειας υφηγητης, και τοις εν πασιν ορθης διακρισεως νομοθετης· 
προσλαβομενος μαλιστα μετα της ειρημενης ιερας ποιμνης, και τον 
ηγιασμενος  κυριον  αββαν  Γεωργιον  τον  πρεσβυτερον,  ανθρωπον 
ιερον, ισον τω λογω κεκτημενον τον βιον· και δι’ αμφοτερων οντα της 
πονηρας καθαιρετην δυναμεως. Αλλ’ επειδη μεγαλη κατεποθην λυπη 
μη  φερων  την  τουτων διαζευξιν,  η  καμε προσλαβετε,  και  υπο  τας 
υμετερας  καταπαυετε  πτερυγας·  η  στηριξατε  δι’  ευχων  προς  το 
γενναιως φερειν την επι τω χωρισμω των φιλτατων οδυνην.

Λ΄- Του αυτου προς Ιωαννην επισκοπον. 
Φασιν  οι  την  των οντων φυσιν  λογικως  διασκεψαμενοι,  παντος 

ελκτικην  ειναι  του  υποκειμενου  την  του  πυρος  δυναμιν·  ω 
παραβαλοντες  συμβολικως  τον  Θεον,  οι  των  θειων  εξηγηται 
μυστηριων, ελκτικον και αυτον ειναι φασιν παντων των βουλεμενων 
τοις  αυτου  πειθεσθαι  νομοις,  και  το  ζην  οσιως  ανεχομενων 
ασπαζεσθαι· προς ον, ωσπερ εν εικονι γραφην ευφυως την μιμησιν 
εχουσαν υπαρχειν λεγοντες την ιερωσυνην, και αυτην τω ισω κατα 
την  χαριν  συμπαθειας  νομω,  παντων  ελκτικην  ειναι  των  υπο  την 
αυτην φυσιν διαγορευουσι. Ταυτην ουν και αυτος, αγιε Πατερ, επι γης 
του  Θεου  εικονα  εχειν  λαχων,  καλεσον  προς  εαυτον  συμπαθειας 
τροποις και λογοις, τους προς σε ποθουντας επανελθειν, και υπο σου 
ποιμανθηναι  κατ’  ευχας  επιθυμουντας·  και  πιστωσον  επαγγελιαις 
αληθεσι  δια  συλλαβων  σου  τιμιων,  την  εις  αυτους  συν  Θεω  περι 
παντα  σου  προνοιαν·  ειπερ  παντελως  η  των  εχθρων  δυσωδης 
απεγενετο προσδοκια· δι’ ην τοσαυτην υπεμειναν φυγην, οι τω νομω 
του Θεου κατακολουθειν ασφαλες ηγησαμενοι, τω διαρρηδην βοωντι· 
Εαν διωκωσιν υμας εκ της πολεως ταυτης, φευγετε εις την αλλην· και 
την επαινετην δειλιαν του θρασους προκριναντες· ινα μετα Θεον τοις 
σοις πιστευοντες λογοις, αφοβως ποιησωνται την επανοδον· και των 
πονων  οις  υπερ  αρετης,  και  του  πεισθηναι  Θεω  τους  διωκοντας 
φευγειν  κελευοντι,  κατα  την  φοβεραν  ταυτην  ξενιτειαν, 
υπεπιασθησαν, ανεσιν ευρωσιν, ελεημονα την σην περι αυτους κατα 
παντα  συγκροτησιν.  Μη  τοινυν  απαξιωσης,  αγιε  Πατερ,  τον  σον 



ικετην  και  δουλον  παρακαλουντα  προσδεξασθαι·  αλλα  τιμησον 
οικειαις συλλαβαις, ως τιμιος, τον μηδεμιας τιμης αξιον· και δι’ ευχων 
παραθου  τω  Χριστω τω  μονω τιμιω,  και  τον  ατιμον  πολυτιμως  δι’ 
εαυτου  τιμησαντι  ανθρωπον·  οντινα  Δεσποτην  και  Κυριον  κατα 
παντα  μιμουμενος,  αλλον  εκεινον  κατα  χαριν  του  Πνευματος 
σεαυτον τοις ορωσι κατεστησας.

ΛΑ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
Ωσπερ  ακτις  επισπαται  προσηνως  την  υγιαινουσαν  (625)  οψιν 

κατα  φυσιν  προσχαιρουσαν  φωτι,  και  της  οικειας  λαμπροτητος 
μεταδιδωσι ουτως και η αληθης ιερωσυνη χαρακτηρ ουσα δα παντων 
της  μακαριας  θεοτητος  τοις  επι  γης,  πασαν  ψυχην  κατα  την  εξιν 
φιλοθεον  τε  και  θειαν  εφελκεται  προς  εαυτην,  και  της  ιδιας 
μεταδιδωσι γνωσεως, ειρηνης τε και αγαπης· ινα προς το περας της 
οικειας  ενεργειας,  εκαστην  της  ψυχης  ενεγκασα  δυναμιν,  Θεω 
παραστηση  δια  παντων  θεωθεντας  τους  υπ’  αυτης 
μυσταγωγουμενους. Τελος γαρ της κατα ψυχην λογικης ενεργειας, η 
αληθης γνωσις εστι· της επιθυμητικης δε, η αγαπη· της δε θυμικης, η 
ειρηνη·  ωσπερ  και  της  αληθους  ιερωσυνης,  το  δια  τουτων 
θεοποιεισθαι  τε  και  θεοποιειν.  Εφ’  ω  γαρ  ζητειν  τον  Θεον  εχομεν 
φυσικως  το  λογιζεσθαι,  και  αυτον  μονον  ποθειν  την  επιθυμιαν 
ελαβομεν,  και  υπερ  αυτου  αγωνιζεσθαι  μονον  τον  θυμον 
εκομισαμεθα. Τελος δε της μεν ζητησεως, η αληθης γνωσις εστι· του 
δε ποθου, η διηνεκης και διαπυρος αγαπη· των δε θειων αγωνων, η 
παντα νουν υπερεχουσα ειρηνη.

Τουτων  οντας  των  ακρων  αγαθων  ποιητας  τε  και  διδασκαλους 
τους  παναγιους  και  παμμακαριστους  υμας  γινωσκουσα  η  οντως 
δουλη του Θεου, και θυγατηρ και μητηρ Ευδοκια η εγκλειστη, μετα 
της ιερας αυτης αγελης,  προς υμας επανηλθε,  νικητας αποδειξασα 
τους  θεοτιμητους  υμας  παντων  των  προς  εαυτους  εχειν  αυτην 
σπουδασαντων.  Δουλη  γαρ  αληθως  εστιν,  ως  των  θειων  εντολων 
πληρωτικη· θυγατηρ δε, ως δια παντων κατα την εξιν απαραλλακτον 
εχουσα  προς  τον  Θεον  την  εμφερειαν  μητηρ  δε,  ως  και  της  κατ’ 
αρετην εν αλλοις εξεως γεννητικη. Αλλ’ ευφραινεσθε το λοιπον και 
αγαλλιασθε, το τιμιωτερον μερος της υμετερας αγιας επαναλαβοντες 
ποιμνης· και μαλιστα προσλαβομενοι και τον ηγιασμενον κυριον μου 
Γεωργιον τον πρεσβυτερον, το οντως θειον γεωργιον τε, και θειου και 



μεγαλου Γεωργιου γεωργον δοκιμωτατον, ικανον εν εργω και λογω 
ενωπιον του Θεου και παντος του λαου, κατα την ψυχων γωργικην 
επιστημην, και δια τουτο πασιν επεραστον τοις αγαπωσι τον Κυριον. 
Αλλ’ επειδη τεως εγω κατεστην ημιθνης και ημιτομος, της επωφελους 
αυτων απερρωγως συζυγιας, η καμε προσλαβετε ως μελος νενοσηκος, 
και  θεραπευσατε,  η  δι’  ευχων  με  παραμυθησασθε,  και  πεισατε 
απαθως φερειν τον χωρισμον. Και τουτο γαρ της θειας και αληθους 
ιερωσυνης καθεστηκεν ιδιον. 

ΛΒ΄- Του αυτου προς αββαν Πολυχρονιον. 
Επειδη  ταφην  του  υπερ  ημων  νεκρωθεντος  και  ταφεντος  κατα 

σαρκα Χριστου, και αναστασιν εορταζειν μελλομεν,  σκοπησωμεν ει 
και ημεις ενεκρωθημεν, και εταφημεν κατα τον παλαιον ανθρωπον 
τον φθειρομενον κατα τας επιθυμιας της απατης, και ανεστημεν κατα 
τον  καινον  ανθρωπον  τον  (628)  ανακαινουμενον  κατ’  εικονα  του 
κτισαντος. Σημειον δε της μεν του πρωτου νεκρωσεως, η των παθων 
παντελης  ελευθερια·  της  δε  του  δευτερου  αναστασεως,  η  κατα 
συνειδησιν  ακηλιδωτος  και  αληθης  παρρησια·  και  ο  κατα  νουν 
φωτισμος της γνωσεως. Και ει μεν ταυτα γεγονασιν εν ημιν, Χριστω 
τω Θεω συνεορταζωμεν· ει δε μηγε, αγωνισωμεθα καν μη προδουναι 
τοις παθεσι τον Λογον κατα τον Ιουδαν, η μη αρνησασθαι κατα τον 
Πετρον· μη πως ουκ ισχυσωμεν μετανοησαι, και απαχθωμεν ακερδως 
μεταμελουμενοι·  η  πικρως  κλαυσαι  και  πλυναι  τα  της  αρνησεως 
στιγματα. Αρνησις γαρ εστι του λογου, η του πραττειν το αγαθον δια 
φοβον παραιτησις·  προδοσια δε,  η  κατ’  ενεργειαν εμπροθετος προς 
αμαρτιαν ορμη· ων μη γενοιτο ημας πειραν λαβειν. 

ΛΓ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
Ει κατα τον μεγαν νικητην των πειρασμων Ιωβ, Πειρατηριον εστιν 

ο βιος των ανθρωπων. Και ο κοσμος, ως ειπεν ο Κυριος, εν τω πονηρω 
κειται· και, Πολλαι αι θλιψεις των δικαιων, ως ο μεγας αποφαινεται 
Δαβιδ,  και  τους  πειρασμους,  και  την  παλην,  η  προς  ανθρωπους,  η 
προς δαιμονας κατα την δικαιαν κρισιν του Θεου, παντως εχειν ημας 
δει, κατα τον αγιον Αποστολον, παρακαλεσωμεν τον Θεον υπομονην 
δουναι,  προς  το  δυνηθηναι  ημας  εκ  της  ιλυος  των  παθων 
ανασπασθηναι, και στηναι επι την ασειστον πετραν, την εν Χριστω 
λεγω  δια  της  χαριτος  απαθειαν·  νεκρωθεντων  εν  ημιν  του  τε 
πειραζοντος  βιου,  και  του  πονηρευομενου  κοσμου,  και  των 



ανθρωπων, και των δαιμονων, τουτεστι, της εμπαθους ζωης, και της 
κατ’ αισθησιν ηδονικης απατης, και των σαρκικων παθηματων, και 
των  ψυχικων  εμπαθων  κινηματων,  και  των  επι  τουτοις  ακουσιων 
επαγωγων,  αιτινες  θλιψεις  εκληθησαν.  Υπομεινωμεν  ουν  ινα 
σωθωμεν· οτι ο υπομεινας εις τελος σωθησεται. Η ειρηνη του Χριστου 
μεθ’ ημων. Αμην.

ΛΔ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
Ειρηνην απιων προς το παθος ο Κυριος αφηκεν ημιν· και παλιν 

αναστας εκ νεκρων ειρηνην δεδωκεν ημιν. Τι δια τουτων αινιττομενος, 
Το  δειν  τους εναντιους καιρους απαθως διαφερειν  ημας,  μητε ταις 
λυπηραις  περιστασεσιν  υποπιπτοντας,  κρειττοντος  ελπιδος  ειναι 
χωρις,  μητε  ταις  φαιδραις  υποθεσεσι  συμπεριφερομενους,  τον 
παιδαγωγουντα ημας λογισμον απωθεισθαι· αλλα τους αυτους ειναι 
και πασχοντας και ευπαθουντας. Τουτο δε ου γινεται, ει μη προτερον 
επιβωμεν επι ασπιδα και βασιλισκον· τουτεστιν υπερανων γενωμεθα 
παρακοης των θειων λογων, και παραδοχης των πονηρων λογισμων· 
και καταπατησωμεν λεοντα και δρακοντα, τουτεστι (629) θυμον και 
επιθυμιαν· ων απογενομενων, πασα ημιν εσται ειρηνη, μηδενος ημας 
κινησαι  δυναμενου  προς  μηδεν  των  ωδε  μενοντων.  Κρατησωμεν 
θυμου και επιθυμιας, και ολον ομου τον οικον των αλλοφυλων μετα 
των  εν  αυτω  κατεβαλομεν,  την  εμπαθη  ζωην  τε  και  αγωγην  τοις 
παθεσι συναποκτειναντες. 

ΛΕ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
Ει μετα την μεγαλην και φοβεραν εκεινην ερημον, ο Ισραηλιτης 

λαος  την  γην  λαμβανει  της  αναπαυσεως,  και  το  παντων 
καταπληκοτερον  [καταπληκτικωτερον]  ακουσμα,  ο  δι’  ημας 
γενομενος ανθρωπος Θεος ων και  παντων Κυριος,  δια παθηματων 
και σταυρου και θανατου, εις την δοξαν αυτου εισερχεται, ουκ οντος 
αλλου τροπου ωρισμενου αυτω, καθως γεγραπται·  Ουχι ταυτα εδει 
παθειν  τον  Χριστον,  και  εισελθειν  εις  την  δοξαν  αυτου;  Μη 
εκκακησωμεν  εν  ταις  θλιψεσιν,  εκλυομενοι·  αλλ’  απιδωμεν εις  τον 
αρχηγον της σωτηριας ημων, και τελειωτην Ιησουν· και υπομεινωμεν 
τα συμβαινοντα γενναιως. Πασης γαρ θλιψεως τελος εστιν η χαρα· 
και παντος κοπου η αναπαυσις, και πασης ατιμιας δοξα· και απλως, 
παντων των υπερ αρετης αλγεινων τελος εστι, το μετα Θεου γενεσθαι 
δια  παντος,  και  της  αιωνιου  και  περας  μη  εχουσης  ανεσεως 
απολαυσαι.  Αλλ’  ευξαι,  Πατερ,  ινα  τυχωμεν  αυτης  καλως  την 



θαλασσαν του βιου περασαντες, και βροχους τας νοητας βασεις της 
ψυχης της αυτου αλμης φυλαξαντες.

Λστ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
Ευλογημενος εστιν ο δεσποτης ημων τω Κυριω, και ευλογημενος ο 

κηπος της καρδιας αυτου, ον εφυτευσεν ο αληθινος γεωργος Ιησους, 
και  πεπληρωκεν  αθανατων  φυτων  δικαιοσυνης·  ου  και  ημεις  των 
καρπων  μετελαβομεν,  των  αυτου  πνευματικων  λαχανων 
εμφορηθεντες· οις και ο μεγας Αποστολος οιδε τρεφειν, τους προς την 
αμεσον  των  θειων  αυτοψιαν  εξασθενουντας·  βρωματιζων  αυτους 
ωσπερ λαχανα την φυσικην των ορατων θεωριαν·  και  δια της των 
φαινομενων μεγαλοπρεπειας,  προς τον αυτης κτιστην χειραγωγων· 
ον  μιμουμενος  και  ο  ευλογημενος  ημων  Πατηρ  και  διδασκαλος, 
φιλοστοργως  ημας  εφιλοφρονησε,  ταυτης  ημιν  της  κτισεως 
συμβολικως  παραθεις  δια  των  λαχανων  την  κατανοησιν.  Αλλα 
μεταδος και στερεας τροφης, και κινησον ημων ανορεκτουσαν προς 
τα θεια την ταις ηδοναις παρειμενην ψυχην, επιστυφων τω λεπτοτερω 
της  προνοιας  και  της  κρισεως  λογω  την  εφεσιν·  ινα  μη  μονον 
λαχανοις διατρεφης τους σους μαθητας, μονους τους των γινομενων 
και  απογινομενων λογους  διδασκων·  αλλα  και  σιτω,  και  οινω,  και 
ελαιω,  τοις  των  αιδιων  στηρισον  λογοις·  τον  τε  συνεκτικον  των 
αρετων  ως  στερρον  αρτον  λογον  διδους,  και  τω  κατα  την  (632) 
αληστον γνωσιν, ωσπερ οινω την καρδιαν λογω διαθερμαινων προς 
εκστασιν  θεοποιον  των  σων  οπαδων·  και  την  διατρεφουσαν,  και 
ασβεστον τον εν τουτοις διατηρουσαν πυρσον· καθαπερ ελαιον, την 
ειρηνικην  και  αταραχον  της  πραοτητος  εξιν  εμποιων  τοις  σοις 
οικεταις. 

ΛΖ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
Παλιν σου τιμιον γραμμα μετα ξενιων, αγιε Πατερ, δεδεγμεθα· και 

παλιν των ισων τοις προτεροις καλων απηλαυσαμεν· τοις μεν ξενιοις, 
την μελαινουσαν ημων την ψυχην καυσιν των παθων κατασβεσαντες· 
προ αυτων γαρ τους νοητους λογους βεβρωκαμεν· ουκ εικη και ματην, 
και  ως  ετυχε  ταυτα  παρα  σου  πεπεμφθαι  πιστευσαντες,  του  δια 
παντων  μετα  λογου  κινουμενου  και  πνευματος·  και  ψυχης  ημιν 
παιδευμα ποιουμενου, και την βρωσιν του σωματος· τω δε γραμματι 
την  πασων  μητερα  των  αρετων  ευρηκοτες  ταπεινωσιν,  δι’  ης  η  τε 
γενεσις των καλων και φυλακη δημιουργειται  τοις εχουσιν,  ικανως 
εδακρυσαμεν, ποσον ταυτης απωκισμεθα της οδου διαθρησαντες. Το 



γαρ σον πενθος, των εφ’ οις ενεχομεθα κακων ελεγχος γεγονε· και 
βαθυ  κοιμωμενην  ημων  εξυπνισε  την  διανοιαν,  και  την  μνημην 
εγυμνασε  κεκαλυμμενην  τω  πεπλω  της  φυσιουσης  οιησεως·  και 
πεποιηκεν ημας εαυτων επιγνωμονας, συμμετρως επαισθομενους της 
των  οικειων  αμαρτηματων  οχλησεως.  Και  ποσως  σοφιας  μετοχους 
πεποιηκε,  των  ιδιων  πλημμεληματων  λαβοντας  διαγνωσιν,  ειπερ 
αληθης ο λεγων· Οι εαυτων επιγνωμονες σοφοι.  Μη τοινυν παυση, 
τιμιε Πατερ, και λογω καινιζων ημων την διανοιαν, και δι’ ευχης την 
των κακων ημιν αιτουμενος λυτρωσιν· ινα τουτων λαβης μισθον παρα 
του διδουντος Θεου την τελειαν της ψυχης κατα συνειδησιν καθαρσιν. 

ΛΗ΄- Του αυτου προς τον αυτον.
Ευχαριστουμεν  σοι,  τιμιε  Πατερ,  οτι  μετανοιας  αριστης  ημιν 

σεαυτον  δεδωκας  υποτιπωσιν,  πειθων  δι’  εξαγοριας  τους  εν  ημιν 
αυτοις σκοτεινους των παθων γυμνωσαι θησαυρους·  δι’  ης το προς 
την  αμαρτιαν  επικυρουσθαιι  πεφυκε  μισος.  Ημεις  γαρ  εσμεν  επ’ 
αληθειας οι τα παθη περιεποντες, ων η μνημη μετα την πραξιν φερει 
την αηδιαν· ως μεν κρομμυα, την των πονηρων αγαπωντες λογισμων 
συγκαταθεσιν, καθ’ ην το της ψυχης οπτικον προς αρετην και γνωσιν 
αμβλυτερον  γινεται,  λεπιδας  ωσπερ  λαμβανον,  τας  εμπαθεις  των 
ορατων φαντασιας. Κορης γαρ μυσις κατα τους ετυμολογουντας το 
κρομμυον. Ως δε σκορδα, την δι’ ενεργειας των παθων συμπληρωσιν 
τρωγοντες, καθ’ ην ο νους ακαθαρσιας πληρουμενος, τοις εξω πνει δι’ 
αισχρων ρηματων τε και τροπων, την ων δια πραξεως βεβρωκε κακων 
δυσωδιαν. Αλλα διδαξον (633) ημας, αγιε Πατερ, πως μετα την τουτων 
αποβολην  αγαπησομεν  το  μαννα·  φημι  δε  τον  λογικον  της  θειας 
γνωσεως αρτον, ουρανοθεν ημιν υομενον, και φυλαξομεν αφθαρτον· 
μητε  προς  την  αυριον,  δι’  αναβολης  θησαυριζοντες,  ινα  μη  βραση 
σκωληκας  παθων  σαρκικων,  δια  της  αργιας  σηπομενον·  μητε  δι’ 
επιδειξεως  θριαμβευοντες,  ινα  μη  γενηται  φρουδον  τη  κενοδοξια 
τηκομενον.  Τοιουτοις  και  παλιν  λογοις  θρεψον  ημας,  τιμιε  Πατερ, 
τους  σους  μαθητας,  και  παραθου  δι’  ευχης  τω  Θεω,  διχα  της  σης 
μεσιτειας προσκυνησαι μη δυναμενους. 

ΛΘ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
Αφθονως ημων διατρεφεις, ηγιασμενε Πατηρ, τον τε φαινομενον 

και  τον  νοουμενον  ανθρωπον.  Τω  μεν  σωματι  χορηγων  τα  προς 
συστασιν·  τη  δε  ψυχη  διδους  τα  προς  αυξησιν  την  εν  πνευματι. 



Πεποιηκε  σε  γαρ  ο  Θεος  κατ’  αμφοτερα  πλουσιον,  ευλογησας  την 
εισοδον σου. Εισοδον μεν γαρ λεγω, την των χορηγουμενων σοι παρα 
Θεου  χαρισματων  κτησιν,  πολυπλασιαζομενην  δια  της  πραξεως· 
εξοδον δε, την αλλοις παρα σου γινομενην του λογου διαδοσιν· και εν 
εκεινοις δηλαδη τοις λαμβανουσιν, ωσπερ καρπον φερουσαν την των 
καθηκοντων ενεργειαν. 

MAXΙMΙ ΕPΙSTOLAΕ ALΙQUOT
Μ΄.-  Του αυτου προς τον αυτον Θαλασσιον πρεσβυτερον και 

ηγουμενον.
Τω  σοφω  και  τιμιω  γραμματι  της  υμετερας,  δεσποτα,  πατρικης 

αγιωσυνης εντυχων επιμελως·  παντα τε σκοπησας,  και πασαν μου 
της  συνειδησεως  εναγνους  την  βιβλον,  ουδεν  ευρον  εμοι  των 
εμφερομενων. . .εσω. . ολο. . θαττον συνεστειλα της ψυχης τον τονον, 
διασφιγξας την χαυνωσιν, αλλοτριων καλων επαινοις προστεθηναι, 
ματαιον ηγησαμενος, και μονης ιδιον ειναι κρινας ψυχης την ροπην 
εχομενης προς πασαν απατην επαγωγον. Τω οντι  γαρ ματαιον,  ως 
αρετης μεστον επαινους οικειουσθαι προπετως πειρασθαι, τον εν τοις 
πραγμασι το κλεος των λεγομενων ουκ εχοντα. Αλλ’ ο εμος δεσποτης 
εκ των οικειων της αρετης πλεονεκτηματων τα των αλλων κρινων, 
ψηφιζεται, δια περιουσιαν θεοειδους τελειοτητος το αισχος καλυπτων, 
τον πολλοις . . . παθων τετρωμενον, ως εθος εστι τοις αγαπωσι ττον 
Κυριον. Πλην εγω, δεσποτα μου (636) ευλογημενε .  .  παμφαους επ’ 
αρετη τελειοτητος την κελευσιν ηρωσ . . . οιμοτατος, παντος ονειδους 
και ψογου τυχον εμβηναι μελλων, ως εμης αν επι τουτο προπετειας 
ενεκεν  παρα  των  .  .  λοσ  .  .  νων,  την  υμετεραν  αγαπην  ανωτερω 
τιθε . . . . . . κυριω αββα Θωμα τουτω προθυμως υπουργ . . πραγματι. 
Ορεγοντες δηλαδη, την αρκουσαν υλην, ως οιμαι, δια του χειμωνος, 
την  τοιαυτην  υμων  του  Κυριου  συνεργουντος  πληρωσαι  κελευσιν 
δυνασθαι.  Σωζοιο μοι λιαν, ηγαπημενε και τιμιε Πατερ,  και σωζοις 
ταις  προς  Θεον  ευχωλησιν  υμ  .  .  .  τον  σον  οικετην  και  δουλον· 
προσθησω  δε  και  εραστην,  πασης  τη  εαυτου  μεσιτεια  διαβολικης 
εξαιρουμενος μηχανης. 

ΜΑ΄ - Του αυτου προς τον αυτον. 
Εις  Χριστον  παντα  αιχμαλωτιζειν  υπο  του  Πνευματος 

δεδιδαγμενος, εκ παντων οιδε καρπουσθαι ωφελειαν· ωσπερ ουν και 
υμεις εξ εμου του παμπαν της θειας ηλλοτριωμενου χαριτος, και των 



νομων της σαρκος γενναιως καταδεδεμενου. Και μηδεν εχοντος ειμι 
και σπουδαιως, χρεων ην με παραιτεισθαι καθολου του ποτε φοιταν, 
ινα μη βλαπτω μαλλον, ποιων την κελευσιν υμων. Και ερχομαι οτε ο 
Κυριος  θεληση,  γινωσκων  αχραντους  και  αμολυντους  υμας 
διαμεμενηκεναι και συνουσιαζοντες μοι τω βεβηλω. Το γαρ καθ’ εξιν 
αγιον ωσπερ το φυσει, υπ’ ουδενος ακαθαρτου χρανθησεται. Περι δε 
της του Βεστιτορος, καλως ποιειτε συμπασχοντες, ει μη εχη βλαβην το 
πραγμα· και μαλιστα ει γινωσκετε δυνασθαι ανεξεσθαι αυτης.

ΜΒ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
Ο μακαριος Δαβιδ, ο μεγας εκεινος του Κυριου βασιλευς, μετα τους 

φοβερους  των  αλλοφυλων  πολεμους,  μετα  τους  μεγαλους  των 
ομοφυλων πειρασμους, μετα τας επιπονους φυγας και τας υπερ των 
πολλων  ευεργεσιων  συχνας  επιβουλας,  μετα  τας  των  συγγενων 
επαναστασεις, μετα την τρ . . . . ησιν τε και βασιλειαν, οταν ησθετο 
του  Θεου  πανταχοθεν  αυτω  .  .  .  .  .  .  αυοντος·  τοτε  διενοηθη 
οικοδομησαι οικον τω Κυριω Θεω . . . . . και αποδεχεται μεν αυτον ο 
Θεος  ως  καλως διανοηθεντα .  .  .  .  .  .  ησιν  δε  και  ομως διαστολην 
προσφορον, λεγων . . . . . . σπερμα το εξ αυτου δειν εις περας αγαγειν 
το καλον τ. . . . ας εγχειρημα· προσθεις την αιτιαν, δια το πολυν αυτον 
εκκεχυκεναι αιμα επι της γης. Και πειθεται μεν παραινουντι τω Θεω· 
ασπαζεται δε μεθ’ ηδονης την συμβουλην και της ιδιας μορφης κρινει 
τιμιωτεραν.  Και  αυτος  μεν  ουκ  οικοδομει  τον  του  Θεου  ναον. 
Παραπεμπει  δε  τω  υιω  δαψιλ.  .  .  .  διδωσι  την  τε  υλην  και  το 
παραδειγμα· διδασκομενος. . . . . . ως οιμαι, (637) τους ευτακτους της 
σωτηριας  δεσμους.  Και  ινα  μη  την  καθ’  εκαστον  των  ειρημενων 
διεξερχομενος θεωριαν μηκυνω τον λογον,  το ειρηνικον .  .  .  .  .  τον 
ναον του Θεου δυναμενον ανω . . . . .αυται εισιν, και ει τις . . . . ., αλλα 
μη  φοβω  δορυφορειν  πεισαι  δυναμενην  και  εις  την  οικοδομην  του 
θειοτατου  ναου  συνεργουσαν  βλαβος  λαμβανουσαν·  τον  τε  Χηραν 
βασιλεα Τυρου και τας εκατον πεντηκοντα χιλιαδας των αλλοφυλων 
των  λατομων  και  υδροφορων.  Αλλ’  Εντεινον,  και  κατευοδου,  και 
βασιλευε, καν χωρις Μαξιμου του σου εβασιλευσας, ενεκεν αληθειας 
και πραοτητος και δικαιοσυνης, αιτινες αυται εισι. Προσθησω δε, και 
αγρυπνει  κατα  κρατος  μη  συναπαχθηναι  καθ’  ο  τι  συν  ταις  των 
εθνικων βασιλεων θυγατρασι·  μηπως συνδιελωσι την βασιλειαν εις 
υιον αφρονα και δουλον αποστατην. Πολυ γαρ εκων . . . . . Ερρωσο, 



Πατερ  τιμιε,  και  ευχου  τω  σω  δουλω  .  .  .  .  πουμενω,  και  δεινως 
ενεχομενω υπο πολλων αμαρτιων. 

ΜΓ΄- Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον. 
Ηκεν το τιμιον του θεοφυλακτου μου δεσποτου γραμμα, μετα της 

ειρηνης και αυτον ολον φερον τοις τροποις φαινομενον.Τη γαρ των 
λογων  σεμνοτητι  πεφυκε  πως  εμφαινεσθαι  μετα  της  των  τροπων 
επιεικειας  και  της  ψυχης  η  διαθεσις·  και  ησθην  ωσπερ  αυτον 
δεξαμενος τον εμον δεσποτην, και ησπασαμην τω πνευματι, και ολον 
τω χωρηματι της καρδιας περιλαβων απεθεμην· και εδοξασα Χριστον 
τον Θεον ημων, φως τοις ανθρωποις εμφυντα της αγαπης τον νομον· 
καθ’ ην αλληλων απειναι ουδεποτε δυνανται, καν πολλω διεστηκασιν 
αλληλων σωματικως τω τοπικω διαστηματι,  οι  των σπερματων της 
αγαπης δεοντως επιμελεισθαι γινωσκοντες. 

Αλλ’ επειδη ειρηνης κοσμικης ευαγγελια το γραμμα κομισαν, εις 
χαραν  της  ψυχης  την  λυπην  μεθηρμοσε,  δεον  εστι  και  ημας  υπερ 
αυτης  εικοτως τω χαρισαμενω Θεω γενεσθαι  παντως ευγνωμονας· 
ινα μη φανωμεν αχαριστοι περι την ευποιιαν, κακως τον ευεργετην 
ανταμειψαμενοι. Γενησομεθα δε παντως ευγνωμονες, εις δεον δηλον 
οτι τη ειρηνη χρησαμενοι, και την προς τον κοσμον και κοσμοκρατορα 
κακως ημιν ενυπαρχουσαν αθετησαντες φιλιαν· τον δια των παθων 
προς τον Θεον συνεσταμενον και οψε ποτε καταλυσαντες πολεμον, 
και  σπονδας  αυτοις  της  προς  αυτον  ειρηνης  ποιησαντες  εν  τη 
καταργησει  του  σωματος,  της  προς  αυτον  εχθρας  παυσωμεθα. 
Αδυνατον  γαρ  εστιν  ημας  αυτω  φιλωθηναι,  δια  των  παθων  προς 
αυτον στασιαζοντας, και τω πονηρω τυραννω και φονευτη των ψυχων 
διαβολω δια κακιας δασμοφορειν ενεχομενους, μη προτερον δι’ ολου 
πολεμωθεντας τω πονηρω. Μεχρι γαρ τοπε του Θεου καθεστηκαμεν 
εχθροι  και  πολεμιοι,  καν  πιστων  προσηγοριαν  ημιν  αυτοις  (640) 
περιπλαττωμεν, μεχρις ου παθεσιν ατιμιας δουλευειν βουλομεθα, και 
φορους εισφερειν δεινους εκουσιως δια των εργων της αισχυνης τω 
διαβολω καταδεχομεθα. Και ουδεν οφελος ημιν εκ της κατα κοσμον 
ειρηνης λοιπον γενησεται, της ψυχης κακως διακειμενης, και προς τον 
ιδιον ποιητην στασιαζουσης, και υπο την βασιλειαν αυτου γενεσθαι 
ουκ ανεχομενης, ετι μυριοις πεπραμενης δεσποταις εις κακιαν αυτην 
αει κατεπειγουσι· και την εις απωλειαν φερουσαν οδον, της σωζουσης 
μαλλον απατηλως αιρεισθαι παρασκευαζουσιν. Επειδαν δε της των 



παθων  μεθης  εκνηψωμεν,  και  της  του  διαβολου  πονηριας 
κατεξαναστωμεν  και  τυραννικης  βασιλειας·  και  τον  αυτου 
πικροτατον ζυγον εαυτων εκτιναξωμεθα, και οσον κατειδομεν ημας 
τη προς αυτον φιλια κατεφθειρε τηνικαυτα δεξομεθα του ειρηνικου 
και  πραου  βασιλεως  Χριστου  την  ειρηνικην  παρουσιαν,  εν  εαυτοις 
αορατως γινομενην, και ανεξομεθα υπο τον αυτου γενεσθαι ζυγον, 
νομοις  αληθειας  τασσοντος  ημας  και  ρυθμιζοντος,  και  την  προς 
αυτον  εκουσιως  στειλασθαι  φιλιαν  καταδεξομεθα·  φορους  αυτω 
δασμους εκουσιως προσαγοντες,  τους δια των αρετων κατ’ εντολην 
τελεσφορουμενους  εν  ημιν  της δικαιοσυνης  καρπους.  Οις  υπερ της 
ημων σωτηριας ηδομενος ο μονος απροσδεης, παντα ημιν χαρισεται 
ως αψευδης, οσα ημιν επηγγειλατο. Τα δ’ εστιν α οφθαλμος ουκ ιδεν, 
και ους ουκ ηκουσε,  α ητοιμασεν ο Θεος τοις αγαπωσιν αυτον.  Εις 
τουτο γαρ ημας και πεποιηκεν, ινα γενωμεθα θειας κοινωνοι φυσεως, 
και της αυτης αιδιοτητος μετοχοι· και φανωμεν αυτω ομοιοι κατα την 
εκ χαριτος θεωσιν· δι’ ην, πασα τε των οντων η συστασις εστι και η 
διαμονη· και η των μη οντων παραγωγη και γενεσις. 

Γενωμεθα τοινυν αξιοι της ειρηνης, δεσποτα μου ευλογημενε, τα 
εν ημιν προς Θεον στασιαζοντα παθη εαυτων ανδρικως περιελοντες. 
Τηξωμεν οση δυναμις το σωμα,  δι’  ου σφριγωντος,  η του διαβολου 
προς  την  ψυχην  γινεσθαι  πεφυκεν  εισοδος.  Αναγνωσμασι  θειοις 
πλανωμενον  στησωμεν  τον  νουν,  και  προς  Θεον  παλιν  αυτον 
επαναγωμεν. Εγκρατειας τονοις και αγρυπνιας κατ’ ορεξιν εις πολλα 
φθειρομενην  ατακτως  την  επιθυμιαν,  σωφρονως  καταστειλωμεν. 
Ευχαις  και  δεησεσι  και  ελεημοσυναις  τον  θυμον  ζεοντα  και 
ταρασσομενον  σοφως  κατευνασωμεν·  φοβω  Θεου  και  απειλη  των 
μελλοντων ακολαστως κινουμενα τε και ενεργουντα τα αισθητηρια 
παυσωμεν. Επι πασι και προ παντων μνησθωμεν του θανατου και της 
φοβερας της ψυχης εκ του σωματος εξοδου· και πως απαντωσιν αυτη 
κατα τον αερα τουτον αι αρχαι και εξουσιαι και δυναμεις σκοτους· 
πασα προς εαυτην διελκουσα τε και κατατεμνουσα κατ’ αναλογιαν 
σης  σχετικως προς  αυτην  δια  του  μεσου  παθους  γενομενης  κακης 
οικειοτητος.  Μνησθωμεν της  εν  αδη κατα συνειδησιν γινομενης  τη 
ψυχη πικρας οδυνης, επι τη μνημη των αυτη κακως δια του σωματος 
πεπραγμενων. Μνησθωμεν της (641) τελευταιας του παντος κοσμου 
συντελειας, καθ’ ην τω πολλω και απλετω πυρι το παν καταφλεγεται 
τουτο·  στοιχειων φοβερως  κλονουμενων τη  τηξει  της  καυσεως·  και 



ουρανου τη ειλησει τω φοβω κατ’ επειξιν φευγοντος απο προσωπου 
πυρος  του  προκαθαιροντος  την  κτισιν  δια  την  του  καθαρου 
παρουσιαν·  θαλασσης  αφανιζομενης,  γης  βρασσομενης,  και  εκ 
πυθμενος  σειομενης,  και  τας  απειρους  των  ανθρωπινων  σωματων 
αμειωτως παρεχουσης μυριαδας. Μνησθωμεν της φρικτης ωρας της 
απολογιας της  επι  του φοβερου και  φρικτου βηματος  του Χριστου· 
ηνικα πασα η δυναμις των ουρανων, και πασα η απο καταβολης του 
αιωνος κτισις των ανθρωπων εφορα τα εκαστω προσοντα μεχρι και 
ψιλου ενθυμηματος· ηνικα τους μεν δια την των εργων λαμπροτητα, 
το αφροστον φως διαδεξεται, και η της αγιας και μακαριας Τριαδος 
ελλαμψις τρανοτερον επιλαμπουσης, τοις οραν και υποδεχεσθαι δια 
καθαροτητα ψυχης,  αυτην δυναμενοις·  τους δε,  δια  την των εργων 
ατοπιαν το σκοτος υποδεξεται το εξωτερον, και ο ακοιμητος σκωληξ 
και το πυρ της γεεννης το ασβεστον· και το παντων βαρυτατον, η εν 
τω  συνειδοτι  αισχυνη  περας  ουκ  εχουσα.  Μνησθωμεν  τουτων 
απαντων,  ινα  των  μεν  αξιοι  γενωμεθα,  των  δε  πειραν  λαβειν  μη 
κατακριθωμεν· και γενωμεθα εαυτων και του Θεου· μαλλον δε, μονου 
και ολου του Θεου ολοι· και μηδεν επιγειον εν ημιν αυτοις φεροντες, 
ινα  Θεω  πλησιασωμεν,  και  θεοι  γενομενοι,  εκ  Θεου  το  θεοι  ειναι 
λαβοντες.  Ουπω  γαρ  τιμαται  τα  θεια  δωρηματα,  και  η  της  θειας 
ειρηνης φιλοφρονειται παρουσια. 

Και ταυτα μεν περι τουτου· ο δε Θεος της ειρηνης, ο καταλλαξας 
ημας εαυτω δια του σταυρου, και εχθρους οντας εξαγορασας τω ιδιω 
αιματι  της  εξουσιας  του  σκοτους,  αυτος  την  ειρηνην  αυτου  την 
υπερεχουσαν παντα νουν χαρισηται τω ευλογημενω μου δεσποτη, και 
αξιωσοι  αυτον  της  ουρανιου  αυτου  βασιλειας·  ενθα  παντων 
ευφραινομενων η κατοικια και ο των εορταζοντων χορος. 

ΜΔ΄. - Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον περι θετικης.
Δια νομου και προφητων παλαι τοις ανθρωποις ως αγαθος ο Θεος 

την εις  αλληλους αγαπην πολυτροπως νομοθετησας,  επι τελει  των 
χρονων  δι’  εαυτου  ταυτην  (644)  επληρωσε  ως  φιλανθρωπος, 
γενομενος ανθρωπος.  Ουκ αγαπησας μονον ημας ως εαυτον, αλλα 
και υπερ εαυτον· καθως και η του μυστηριου δυναμις διδασκει σαφως, 
τους ευσεβως την εις αυτον της πιστεως ομολογιαν παρειληφοτας. Ει 
γαρ εκων ως υπευθυνος εαυτον κατα θελησιν υπερ ημων των παθειν 
οφειλοντων ως υπευθυνων παθει και θανατω προισχετο, παντι που 
τω καν ποσως ησθημενω της χαριτος δηλον εστιν, ως υπερ εαυτον 



ηγαπησεν  ημας  τους  υπερ  ων  εαυτον  κατα  θελησιν  τω  θανατω 
παρεδωκε,  και  της  ιδιας  κατα  φυσιν  δοξης  ως  υπεραγαθος,  καν 
τολμηρος ο λογος, την κατ’ οικονομιαν ευκαιρως υπερ ημων υβριν ως 
τιμιωτεραν  προειλατο.  Τιμη  γαρ  υπερβαλλουσα  και  δοξα  Θεου 
πλεοναζουσα, και της φυσικης δοξης μαλλον εις το φανερον προοδος 
τε και ενδειξις καθεστηκεν αληθως, η προς αυτον των πεπλανημενων 
επανοδος.  Και  ουδεν  αυτω  της  των ανθρωπων  σωτηριας  εις  δοξης 
λογον εστιν οικειοτερον· υπερ ης, απας λογος και απαν μυστηριον· 
και το δη παντων μυστηριον μυστηριωδεστατον, αυτος ο Θεος υπερ 
αγαπης  αληθως  κατα  προσληψιν  σαρκος  νοερως  τε  και  λογικως 
εψυχωμενης  γενομενος  ανθρωπος,  και  εις  εαυτον  τα  παθη  της 
φυσεως ατρεπτως καταδεξαμενος,  ινα σωση τον ανθρωπον, και δω 
τοις  ανθρωποις  ημιν  εαυτον  υπερ  αρετης  υποτυπωσιν,  και  της  εις 
αυτον  τε  και  αλληλους  ευνοιας  τε  και  αγαπης  εικονα  ζωσαν, 
δυσωπησαι παντας δυναμενην προς οφειλομενην αντιδοσιν.

Επειδη τοινυν του Θεου νομος εστι παλαιος τε και νεος αλληλους 
ημας τοσουτον αγαπαν, οσον και ηγαπημεθα· και τοσουτον αλληλων 
οικειουσθαι τας συμφορας, ωστε και εις αλληλους κατα αντιδοσιν δια 
την σχεσιν της αγαπης αλληλων αμειβεσθαι τας διαθεσεις, κατα την 
χαιρειν  μετα  χαιροντων  και  κλαιειν  μετα  κλαιοντων  κελευουσαν 
εντολην·  παρακαλω  τον  θεοφυλακτον  καιι  ευλογημενον  μου 
δεσποτην, ενα και μονον εχοντα σκοπον ακολουθησαι δια της ισης 
φιλανθρωπιας  τω  διεληλυθοτι  τους  ουρανους  Ιησου,  μηδενι 
καταδεθεντα το παραπαν πατριας δεσμω προς τουτον τον πλανον 
κοσμον  και  κοσμοκρατορα·  πλανος  γαρ  οντως  ο  παρων  κοσμος 
υπαρχει, δι’ απατης αει δελεαζων προς επιθυμιαν των φθειρομενων, 
και  τη  δουλεια  των  υλικων  ενδιασφιγγων  τους  κατα  φυσιν 
ελευθερους και  των ουρανιων αγαθων κληρονομους·  το  παιζειν δι’ 
ηδονης και υποκλεπτειν τους κρατεισθαι τουτοις ανεχομενους.

Ενα  τοινυν,  ως  εφην,  τον  του  σωθηναι  σκοπον  εχοντα  τον 
ευλογημενον μου δεσποτην γινωσκων, παρακαλω δεχομενον τον συν 
αυτω  μου  δεσποτην  τον  μεγαλοπρεπεστατον  Ιλλουστριον  κυριον 
θεοχαριστον,  τον  επιφερομενον  την  παρουσαν  μου  μετριαν 
συλλαβην, γενεσθαι αυτω παντα εν οις της αυτου μετα Θεον, μαλλον 
δε, συν Θεω, επικουριας δειται, οσα τον Θεον ημιν αυτοις γενεσθαι, 
και τον πλησιον, (645) βουλομεθα, περι ων δεωμεθα. Ανθρωπος γαρ 
οντως εστιν αγαθος, και παντος εργου δικαιοσυνης νε ο, και της εμης 



παροικιας προστατης μετα Θεον γνησιος· και των πολλων και συχνων 
και χαλεπων ασθενειων παρηγορος προθυμος· και απλως, κατα την 
υπουσαν αυτω δυναμιν,  καμοι  και  πολλοις  αλλοις  επηρκεσεν.  Δωη 
αυτω Κυριος ευρειν ελεος παρ’ αυτω εν εκεινη τη ημερα, διοτι πολλων 
γεγονεν  αναπαυσις  και  παρηγορια.  Οθεν  ειπερ  ηυρον  χαριν  εν 
οφθαλμοις  του  ευλογημενου  μου  δεσποτου,  και  τοις  ηγαπημενοις 
αυτω κατα Θεον εχει με συμψηφον, παντως αυτου δια πασης σπουδης 
αντιλαβηται, μηδεν αδικον, ως ηκεν εις την αυτου δυναμιν, εις αυτον 
γενεσθαι συγχωρων. Τουτο γαρ της αγαπης ο νομος υπαγορευει, και 
το  μυστηριον  της  προς  ανθρωπους  του  Θεου  δια  σαρκος  βουλεται 
θειοτατης  επιδημιας·  ινα  τας  ευεργεσιας  του  ευλογημενου  μου 
δεσποτου  και  την  ανοθευτον  σπουδην  της  εις  αυτον  αντιληψεως 
επανελθοι  συν  Θεω  διηγουμενος·  καγω  προσθηκην  δεξομαι 
καυχηματος,  τοιουτον  εχειν  παρα  Θεου  λαχων  επι  γης  δεσποτην 
προθυμον  εις  παν  εργον  αγαθον,  και  παντων  των  δεομενων 
προστατην ετοιμον τε και ειλικρινεστατον. 

Ο  Θεος  ο  μονος  αγαθος  και  φιλανθρωπος·  ο  της  ημων  ενεκεν 
σωτηριας  παντα  πασι  σωτηριως  οικονομων,  αυτος  κρατησαι  της 
χειρος σου της δεξιας, δεσποτα μου, και οδηγησαι δε εις την οδον της 
αυτου  δικαιοσυνης,  και  αξιωσαι  της  επουρανιου  βασιλειας  καλως 
ενταυθα των θειων μεταποιηθεντα χαρισματων.  Ο Θεος των ολων 
και Κυριος ημων Ιησους Χριστος διατηρησοι τους ευσεβεστατους και 
πανημερους ημων βασιλεας, και δυναμωσοι το κρατος της ευσεβους 
αυτων  βασιλειας,  και  λαλησοι  περι  ημων  των  ταπεινων  δουλων 
αυτων εις τας καρδιας αυτων αγαθα τε και ειρηνικα. Και ιν’ ειπω τι 
τολμησας· ποιει γαρ με τολμηρον το αλγειν· πλην και αυτο ευχην τω 
Θεω  προσφιλη  συγχωρησοι  αυτοις,  οτι  τον  της  χωρας  ταυτης 
πανευφημον υπαρχον  ως  λυχνον  εν  αυχμηρω τοπω φαινομτα,  και 
παντας  τροπον  τινα  της  του  μη  βλεπειν  οδυνης  ελευθερουντα, 
κατεδεξαντο καν προς ροπην μεταστειλασθαι· ανθρωπον φιλοθεον, 
πιστον,  ευσεβη,  αγαθον,  ευλαβη,  σωφρονα,  εγκρατη,  ανεκτικον, 
πραον,  συμπαθη,  ελεημονα,  πτωχοτροφον,  γηρωκομον,  προστατην 
χηρων, μοναχων κηδεμονα, ακτημονα [απημονα], φιλεκκλησιον· και 
ινα συνελων ειπω, παντων και ζωντων και νεκρων φιλον· τους μεν 
ζωντας  παντοιοις  τροποις  φιλοστοργιας  περιποιουμενον·  τους  δε 
νεκρους, οικοδομηματων καλλεσι τιμων τα προς ταφην, ως Ιωσηφ ο 
απο  Αριμαθιας  τον  υπερ  ημων  σαρκι  νεκρωθηναι  καταδεξαμενον 



Κυριον· και ετι προς τουτοις, του κατα την αποστολικην πιστιν ορθου 
λογου  ζηλωτην  εκθυμωτατον,  κηρυκα  βιου  δικαιοσυνης.  (648)  Και 
συντομως ειπειν, αλλοις μεν αλλα κατα την εκαστου εφεσιν επι γης 
διεσπουδασται· Γεωργιου δε, τα νοσοκομεια, και τα γηρωκομεια και 
ξενοκομεια και πτωχοτροφεια, και τα μοναστηρια και τα ξενοταφια, 
και οσα πληθη φτωχων τε και πενητων κατα γενος αγεληδον κατα 
τας πολεις διερριπται, περιστειλαι τε και διαθρεψαι· και εωας τε και 
δυσεως,  βορειου  τε  και  νοτιου  ληξεως  τους  ορους  υπερβηναι  ταις 
ακτισι της φιλανθρωπιας, εργον υπαρχει και σπουδασμα.

Τουτων  ουτως  εχοντων,  τις  αγνοει  των  οπωσουν  ευσεβειας 
μεταποιουμενων,  ποσην  ευμενειαν  του  Θεου  περι  το  παν  η  των 
τοιουτων  εργων  ευαρεστησις  προσεκαλειτο,  δια  παντος  ταις  αυτου 
προσον  προθυμιαις  ακμαζουσα;  Το  και  εναντιον,  τη  τουτων  αργια 
συμβαινον δια το δυσφημον σιωπησομαι. Τις δε μετρησαι δυνησεται 
τα  κρουνηδον  παρα  παντος  οφθαλμου  χεθεντα  δακρυα  παρα  των 
ταυτην οικουντων την γης επι τη εξοδω αυτου, παντων περιεχομενων 
αυτου και ανθελκοντων βια προς αυτους, και τω πλοιω τροπον τινα 
προσβηναι μη συγχωρουντων· και ταις οιμωγαις ποτνιωμενων, οιονει 
ζητουντων κατα γενος και ηλικιαν· οι μεν, της πενιας τον ποριστην· οι 
δε, της ευποριας τον οικονομον· αι χηραι, τον προστατην· οι ορφανοι 
τον πατερα· οι πτωχοι, τον φιλοπτωχον, και τον φιλοξενον οι ξενοι· 
και  αδελφοι,  τον  φιλαδελφον·  οι  νοσουντες,  τον  ιατρον·  οι  εν 
συμφοραις,  την  παρακλησιν·  πολια,  την  βακτηριαν·  και  απλως 
παντες,  τον  παντα  πασι  γενομενον,  ινα  κερδιση  τους  παντας,  και 
υπερ παντων τω Θεω κερδηθη; Διο κατα την δοθεισαν σοι χαριν παρα 
του  Θεου,  δεσποτα  μου  ευλογημενε,  δι’  ων  οιδας  τροπων  τε  και 
προσωπων, ει δηνηθειης αυτον παλιν επανελθειν ποιησαι, μεγαλην 
θυσιαν  γινωσκε  τω  Θεω,  και  τοις  θεοστηρικτοις  ημων  βασιλευσιν 
ευνοιαν  γνησιαν  και  ασφαλειαν  αρραγη  δεδωκως  την  προβολην. 
Ουδεις  γαρ  αυτου  καθεστηκε  γνησιωτερος  δουλος  της  αυτων 
ευσεβους  βασιλειας.  Ερρωσο μοι,  λιαν  ηγαπημενε,  και  παντων μοι 
τιμιωτατε δουλε γνησιε του Θεου. 

ΜΕ΄. - Του αυτου προς τον αυτον. 
Παση  μεν  γενεα  κατα  καιρους  ο  Θεος,  της  των  ανθρωπινων 

προνοουμενος  φυσεως,  και  της  ημων  απαντων  σωτηριας 
επιμελουμενος, φωτος δικην ταις αρεταις εξαστραπτοντα τον οσιως 
πολετευσομενον,  ως  κατα  προθεσιν  χωρητικον  των  θειων  νομων 



ανεδειξε·  τοσαυτην  ισχυν  δεδωκως,  οσον  εικος  προς  επιστροφην 
εχρηζεν, ο λαος ο αγομενος· ινα ωσπερ λαμπτηρι τινι φωτος εργων 
δικαιοσυνης  οι  λοιποι  των ανθρωπων προσεχοντες,  κατα Θεον και 
αυτοι  βιον  ρυθμιζωσι·  μηδενος  αυτους  εξ  αγνοιας  παθους 
υποσκελιζοντος. Ημιν δε κατα καιρον λαμπτηρ τις και κανων αρετης 
αναδεδεικται Γεωργιος ο φιλοχριστος επαρχος· ο πολυς και τοσουτος 
την αρετην,  και τοσαυτην πλουτουσαν τη χαριτι  θεοθεν δεξαμενος 
δυναμιν·  και  των  επι  (649)  τουτω  παλαι  προκεχειρισμενων,  και 
προβεβλημενων υπεραιρουσαν τοσουτον,  οσον ημεις,  ηγουν η καθ’ 
ημας  γενεα  πολλω  βαρει  κακιας  καταπεπιεσμενοι  εδεομεθα  προς 
ανανευσιν και εκ της των κακουντων ημας πληθυος. Ανηρ ει και τις 
αλλος  των  παλαι  τε  και  νυν  φιλοθεωτατων  αγαθος  τε  και 
φιλανθρωπος,  ελεημων,  πραυς,  ανεκτικος,  μακροθυμος, 
ταπεινοφρων,  σωφρων,  αοργητος,  αφιλαργυρος,  αγαπητικος, 
αμνησικακος,  ευεργετικος,  φιλοξενος,  φιλοπτωχος,  συμπαθης, 
κοινωνικος,  σπουδαιοτατος,  αγρυπνος,  φιλεκκλησιος·  και  το  δη 
παντων  τιμιωτερον,  του  κατα  την  ορθην  πιστιν  ευσεβους  λογου 
ζηλωτης  εκθυμωτατος.  Και  τα  λοιπα  ακολουθως  εν  τη  προτερα 
περιεχεται  επιστολη·  καθ’  ην  και  δι’  αλλης  τω  ευλογημενω  μου 
δεσποτη συλλαβης  εκ  μερους  εσημανα.  Παντα γαρ τα  του  ανδρος 
κατορθωματα λογου δυναμει περιληφθηναι των αμηχανων εστι και 
ανεγχωρητων· και ταυτα δια το μονον γινωσκοντα τον θεοφυλακτον 
μου  δεσποτην  του  ανδρος  το  φιλοθεον,  ως  θειας  δι’  αυτων  των 
πραγματων υπο της χαριτος οντα, δεξασθαι τε και τιμησαι δεδηλωκα· 
και παραθεσθαι τοις επι γης το θειον εικονιζουσι κρατος ευσεβεσι και 
πανημεροις  ημων  βασιλευσι·  και  πεισαι  γλωσσας  αδικους  ανδρων 
παρανομων  μη  παραδεχεσθαι,  ποιουσας  δολον  ωσει  ξυρον 
ηκονημενον, και αγαπωσας κακιαν υπερ αγαθωσυνην· ινα μη χωρα 
τω ψευδει  κατα της αληθειας δοθη,  και  παρρησιαν λαβη κατα της 
δικαιοσυνης η αδικια· και απλως κατα πασης αρετης η κακια, δια της 
εις  αλληλα  τουτων  εναλλαγης  και  συγχυσεως.  Γεγραπται  γαρ, 
Ζημιουν  ανδρα  δικαιον,  ουκ  αγαθον·  ουδ’  οσιον  επιβουλευειν 
δυνασταις  δικαιοις.  Τουτο  γαρ  εργαζεσθαι  τω  ευλογημενω  μου 
δεσποτη πρεπει,  οντι σοφιας εραστη και φρονησεως·  ην δια παντος 
φυλαχθηναι  τω  θεοφυλακτω  μου  δεσποτη  ευχομαι  φυλακα 
τυγχανουσαν  της  ψυχης  αυτου  και  του  σωματος.  Τον  δε  ταυτην 
επιφερομενον, της εμης ουδενιας συλλαβην, πρεσβυτεραν εχοντα της 



ηλικιας του σωματος της ψυχης την φρονησιν, παρακαλω δεχθηναι 
προσφορως δια  την εμπρεπουσαν αυτω συνεσιν,  ως της θειας  των 
λογων σπουδης μεταποιουμενον, και γνησιον περι εμε τον ταπεινον 
σχεσιν εχειν ουκ απαξιουντα.

DΕ SANCTA TRΙNΙTATΕ DΙALOGΙ TRΕS Σελ. (652)

Τω  θεοφιλεστατω  και  εις  ακρον  παιδειας  εληλακοτι,  κυριω 
Μαξιμω τω Μαργουνιω επισκοπω Κυθηρων, Δαβιδ ο Εσχελιος, 
ευδαιμονως διαζην. 
Εν πασι μεν τοις ιεροις λογοις, θεοφιλεστατε δεσποτα, υποθηκας 

ευρισκομεν, ως χρη ζην κοσμιως τε και εναρετως· μαλιστα δε οις ο 
θειος  Αποστολος παραινει,  ευσχημονως περιπατειν  προς τους εξω. 
Και παλιν ευσχημονως και κατα ταξιν παντα γινεσθαι. Ει γαρ και οι 
της θεοπνευστου διδασκαλιας αμυητοι, το, πρεποντως τιμησαι το Ον, 
ευτακτως  εν  ταις  οδοις  βαδισαι,  φιλοφρονησασθαι  αλληλους  ιδιον 
εργον  ανθρωπου  καλως  απεφηναντο·  μαλλον  παντως  τοις 
θεοδιδακτοις πρεπει ευχαριστικως τε και τιμητικως εχειν Θεου. Οσιως 
διαγειν τον βιον, φιλανθρωπευεσθαι προς παντας, και εκαστοτε την 
αναστροφην εχειν  καλην εν  τοις  εθνεσιν·  ινα,  εν  ω καταλαλουσιν 
αυτων [καθα φησιν που ο αγιος Πετρος] ως κακοποιων, εκ των καλων 
εργων  εποπτευοντες,  δοξασωσι  τον  Θεον  εν  ημερα της  επισκοπης. 
Τουτο αυτο οι παλαι παντοτε καν ταις Συναξεσι των αγιων διετηρουν· 
ουτω τα καθ’ εκαστον τε μετα πασης ευλαβειας διαπραξαμενοι, ωστε 
μεγαλα  τε  και  μικρα  δοκουντα,  θεοπρεπες  τι  και  υπερ  ανθρωπον 
υποδεικνυναι.  Οιον  τεκμηραιτ’  αν  τις  και  εξ  ης  κατελιπε  βιβλου 
Μαξιμος  ο  την  επικλην  Ομολογητης,  και  τοτε  ιεροτελεστιας  λιαν 
ορθως αναζωγραφησας. Ης την εκδοσιν σοι, αιδεσιμωτατε Πατερ, τα 
νυν  προσπεφωνηκα·  το  ομωνυμον  σου,  ως  τινα  σωτηρα  Δια, 
επιγραφομενην, και κατα της των αμαθων βασκανιας ως παραρτυμα 
περιαπτομενην. Τουτο το συναταγματιον, πρωτως μεν παρα σου μοι 
πεμφθεν, ειτα δ’ εν μεμβραναις κανταυθα προσπορισθεν, ανακειται 
σοι. Οιμαι δε αν αυτον τον Μαξιμον, ειπερ νυν αναβιωη, του ιερατικου 
παλαι γεγονοτος τελους περιχαρηναι, οτι επεφωνηθη των αρχιερεων 
της  Ελλαδος  τω  πανυ,  και  ουκ  αν  δια  τουτο  της  εμης  γνωμης 
διαφωνησαι. Ασμενως ουν, ταδε το δωριδιον και προσφιλως αποδεξαι, 



ληψομενος (εαν Θεος θεληση) μετ’ ου πολυ, μυστικην του αυτου οσιου 
Μαξιμου εις το, Πατερ ημων, προς τινα φιλοχριστον, ερμηνειαν, και 
αλλα των παλαι (653) συγγραφεων. Η του Φωτιου Μυριοβιβλος ηδη 
Ελληνιστι  παρ’  ημιν,  πονω  και  επιμελεια  μου,  αντιγραφοις  γ΄ 
διαφοροις  χρωμενου,  εντυπουται.  Ερρωμενος  διαφυλασσοιο  τη  του 
Θεου  Εκκλησια,  τη  αυτου  χαριτι,  πανευφημε  και  θεοφρουρητε 
δεσποτα.

 Εν  Αυγουστη  Ουινδελικων  Μουνιχιωνος  εβδομη  φθινοντος, 
ετει απο της Ενσαρκωσεως του Λογου αφηθ΄. 
Μαξιμος ο Μαργουνιος, ταπεινος Κυθηρων επισκοπος, Δαυιδη 
τω Εσχελιω, σοφωτατω ανδρι, ευ πραττειν. 
Περι  της  των του ιερου  Μαξιμου προσφωνητικης,  υπερχαρι  μεν 

εμοιγ’ αν ειη, ει ωσπερ του ονοματος τω μακαριω εκεινω, ουτω, και 
της ανωθεν αυτω δαψιλως χορηγηθεισης συγκοινωνοιην χαριτος. Και 
ην αν αρα ταυτη η των προσωπων κοινωνια ουκ ασυμφωνος. Επειδη 
δ’  εκ  της  ενοικουσης  ημιν  αμελειας,  μαλλον  δε  και  ωσπερ 
συμπεφυκυιας, εκ διαμετρου τοις εκεινου τα ημετερα φαιρεται· οσον 
γε ηκει εις τε σοφιαν και την αλλην αρετην· και σκευος αχρειον, οιον 
δη τουμον της ψυχης, την τοιουτου εκλεκτου μυρου ευωδιαν χωρειν ου 
μεμαθηκε, τι εμοι, προς του Φιλιου, και τω σοφωτατω εκεινω τα θεια 
και αγιωτατω ανδρι; Οπως μη παρα το πρεπον, και την εμην αξιαν 
ποιησης, μιγνυων τα αμικτα, και ων η γε οποιαουν συνδρομη, δια το 
του τροπου διαφορον, αφιλαλληλος· και των αδυτων και απορρητων 
τους ετι προς τη υπωρεια καθεζομενους, και στοιχειουμενους τα θεια 
καταξιων.  Ουτως  μεν  ουκ  εχω  γνωμης  εγω·  ει  δ’  αλλως  σοι,  και 
βελτιον  η  κατα  την  εμην  γνωμην  δοξειεν,  επι  σοι  κεισεται  το 
βουληθεν διαπραξασθαι. Και ει τουτο ευ οιδ’ οτι ουτε παρα το πρεπον 
τι  πραξη,  ουτε  μην  παρα  την  εμην  αξιαν,  επισκοπον  ουκ  αγνοων 
ταπεινον,  ει  και  μη  σπουδαιον  τους  τροπους,  αλλα φιλαρετον·  και 
μαθητην αλιεων, ει και μη κατ’ εκεινους, αλλα γε των εκεινων ιχνων, 
οσον  σθενος,  εχομενον·  και  την  κατα  Θεον  φιλοσοφιαν  μετα  του 
ευσεβους και ορθοδοξου αντι παντων διωκοντα τε και ασπαζομενον. 
Χαριη μοι τα μεγιστα, διαμηνυων μοι, ει που τυχον κατα το παρον τα 
της  του  Φωτιου  βιβλιοθηκης  Ελληνιστι  εκτυπουται,  ει  μελλει 
εκτυπωθησεσθαι.  Ερρωμενος  μοι  διαφυλασσοιο  εν  Χριστω ψυχη τε 
και σωματι, ανδρων σοφωτατε μοι και φιλικωτατε.



Ενετιηθεν Σκιρροφοριωνος πεμπτη φθινοντος, κατα το αψηθ΄ ετος 
το σωτηριον. 

Ο αυτος Μαξιμος Μαργουνιος, τοις περι την ιεραν φιλοσοφιαν 
εσχολακοσι, χαριτος θειας επιδοσιν. 
Οιος  μεν  ο  ιερος  Μαξιμος,  και  οιους  υπερ  της  των  της  ιερας 

Εκκλησιας  δογματων  συστασεως,  προς  (656)  αιρετικους 
διαμαχομενος, τους αγωνας υπεστη· η τε προς Πυρρον τον δυσσεβη 
αυτου προσδιαλεξις, περι του δειν δυο μετα την ενωσιν επι Χριστου 
φυσεις ομολογειν, και αλλα πλειστα των αυτου συγγραμματων, της 
κατα Θεον σοφιας πληρεστατα, σαφως παριστανουσιν· οπως δε και 
δεξιωτατον μετα του ευσεβους διαλλακτην τε και διαιτητην παρεσχεν 
εαυτον της μεταξυ των Εκκλησιων 

αναφυεισης ποτε διαμφισβητησεως·  αλλα και  εν μερει  εστιν οις 
των αγιων το παντη ανεπιληπτον εν γε τοις  εαυτων συγγραμμασι 
διετηρησεν· η τε προς Μαρινον Κυπρου πρεσβυτερον επιστολη, και η 
των  ιερου  Νυσσης  λογων,  οσα  γε  εις  την  αποκαταστασιν  ηκει, 
γενομενη  αυτω  θεραπεια,  και  αλλα  τοιαυτα  λαμπως  πανυ 
ανακηρυττουσιν. Εν οις μεντοι εαυτον ερμηνεα καθιστησι της αγιας 
Γραφης,  ουτως  ανακαθαιρει  του  υλωδους  επικαλυμματος  τον 
εγκεκρυμμενον τοις ιεροις λογιοις θησαυρον, και των προσεχοντων 
αυτω κατακαλλυνει το ηθος, το προς την υλην επιρρεπες της ψυχης 
προς καλλος αποξεων πνευματικον, προς τε το υψηλον της θεωριας 
αναβιβαζων  τον  νουν,  και  των  θειων  μυστας  τε  και  εποπτας 
απεργαζομενος, ως εις θειον τι αγαλμα της καθ’ ομοιωσιν ωραιοτητος 
του καλλει  ωραιου παρα τους υιους των ανθρωπων μετασκευαζειν 
αυτους· και εις την κατα Θεον τελειωσιν ταις επι τα κρειττω του νου 
αναβασεσι  χειραγωγειν.  Πολυ δε,  οσα γε  εμε ειδεναι,  τους  αλλους 
παρηλασε  τω  μυστικωτερω  τε  και  αναγωγικωτερω  της  ερμηνειας 
τροπω. Και γαρ κατω που καταλειπων πολλακις το του λογου οιον τι 
προκαλυμμα ταπεινον, τω υψει και μονω των νοηματων εντρυφα· και 
πολυς εστιν εν τω δαψιλη τουτων τοις των τοιουτων καλοις δαιτυμοσι 
συμπαρασκευαζειν την τραπεζαν. Ισασι τουτο οι μη επιπολαιοτερον 
τοις  προς Θαλασσιον τον πρεσβυτερον περι  διαφορων απορων της 
αγιας Γραφης εγκεκυφοτες ζητημασι· τοις προς Ελπιδιον περι αγαπης 
τετρακοσιοις  κεφαλαιοις·  τοις  περι  θεολογιας  και  της  ενσαρκου 
οικονομιας, διακοσιοις· και τοις περι αρετων και κακιας πεντακοσιοις· 



και ταις προς διαφορους αυτου επιστολαις, και αλλοις τοιουτοις· δι’ 
ων εκαστος των μετα προσοχης αναγινωσκοντων, της προς την υλην 
συμπαθειας ανωτερος γιγνεται, και οιον αναπτερουται προς την του 
Θειου  δυνατην  κατανοησιν  και  αγαπησιν.  Κρινοντων  αλλοι,  οι  γε 
ημων κριτικωτεροι, το περι την εξω σοφιαν του ιερου ανδρος περιττον, 
το πρακτικον εν θεωρια, το εν πραξει θεωρητικον, την καλην οντως 
αντιστροφην,  και  παση  θεοφιλει  ψυχη  αξιεραστον  ξυνωριδα·  οις 
πασιν  ου  μονον  δογματιστης  ακριβης  και  θεολογος,  αλλα  δη  και 
φιλοσοφος  αναδεικνυται.  Τοιουτου  δε  γενους,  και  το  παρον  εστι 
συγγραμμα,  το  περι  του,  Τινων  συμβολα  τα  κατα  την  αγιαν 
Εκκλησιαν επι της θειας Συναξεως τελουμενα, πραγματεια, τω οντι 
πασι  Χριστιανοις,  και  μαλιστα  τοις  περι  τας  ιερας  τελετας 
κατασχολουμενοις,  και  τον  του  Θεου  λαον  διδασκειν 
εμπεπιστευμενοις,  λυσιτελεστατη  τε  αμα  και  αναγκαιοτατη·  εν  η 
τοσουτον  ανωτερος  γεγονεν  εαυτου,  οσω γε  των αλλων η  τοιαυτη 
θεωρια υψηλοτερα καθεστηκε, την χωρητην ημιν των κατα την του 
Χριστου Εκκλησιαν τελουμενων μυστηριων γνωσιν εμποιουσα και την 
εν  ουρανοις  ιεραρχιαν  εκμιμεισθαι  παρασκευαζουσα.  Ταυτ’  ουν 
ολοψυχως αποδεξαμενοι, ω της ευσεβειας διαπυροι ερασται, και των 
εν  τουτοις  καλων εν  γε  τω μεταξυ απολαυοντες,  αντι  τουτων τοις 
χαρισαμενοις την προς Θεου χαριν εκλιπαροιητε, οσον ουπω και τοις 
αλλοις τουτου πανσοφοις συγγραμμασιν εντευξομενοι.  Ερρωσθε εν 
Χριστω Σωτηρι. 

Ενετιησιν, Ανθεστηριωνος τεταρτη φθινοντος, κατα το αφιθ΄ ετος 
το σωτηριον. 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ, Σελ. 657

ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΤΙΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΛΑ  ΤΑ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΑΓΙΑΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΗΚΕ.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.
Πως  σοφωτερος  γινεται  λαβων  αφορμην  ο  σοφος·  και  δικαιος 

γνους,  προσθησει  του δεχεσθαι,  κατα την θειαν Παροιμιαν·  σαφως 
αυτος,  παντων μοι τιμιωτατε,  κατ’  αυτην εδειξας την πειραν·  εργω 
διδαξας οπερ ο θειος σοφως υπαινισσεται λογος. Απαξ γαρ ακουσας 



μου κατ’ επιδρομην επιτομως, ως οιον τε ην, αφηγουμενου τα αλλω 
τινι  μεγαλω  γεροντι,  και  οντως  τα  θεια  σοφω  περι  τε  της  αγιας 
Εκκλησιας, και της εν αυτη επιτελουμενης αγιας συναξεως, καλως τε 
και  μυσικως  θεωρηθεντα·  και,  ως  ενην  μαλιστα  διδασκαλικως· 
απητεις  με  (661)  κατεπειγων εξαυτης,  εγγραφον  σοι  ποιεισθαι  την 
τουτων  διηγησιν·  ληθης  φαρμακον  και  βοηθειαν  μνημης  εχειν  το 
γραμμα  βεβουλημενος,  φυσικως  τον  χρονον  εχουσης  φασκων 
δαμαζοντα· και ανεπαισθητως δια ληθης των εναποκειμενων καλων 
συλαν  τε  και  αφανιζειν  παντελως  τους  τυπους  και  τας  εικονας 
δυναμενον·  και  δια  τουτο  παντως  δεομενης  του  ανακαινιζοντος 
τροπου,  καθ’  ον  η  του  λογου  δυναμις  δια  παντος  ακμαζουσα 
συντηρειν  πεφυκε  την  μνημην  απαθη  και  αμειωτον.  Οσον  δε  του 
απλως  ακουειν,  το  και  διαμονην  ακαθαιρετον  των  ακουσθεντων 
επιζητειν,  εστι  σοφωτερον,  επισταται  παντως  πας  ο  και  μικρον 
ευγενειας λογικης επιμελουμενος, και μη παντη της προς τον λογον 
οικειοτητος υπαρχων αλλοτριος. 

Καγω  μεν  ωκνουν  παρα  την  αρχην,  του  λογου  (ειρησεται  γαρ 
ταληθες)  την  υποθεσιν  παραιτουμενος·  ου  τω  μη  θελειν  υμιν, 
ηγαπημενοι, παντι τροπω διδοναι κατα δυναμιν το καταθυμιον· αλλα 
το μητε της εναγουσης προς τουτο τους αξιους μετειληφεναι χαριτος· 
μητε μην πειραν εχειν της προς το λεγειν δυναμεως τε και τριβης, 
ιδιωτεια  συντεθραμμενος,  και  λογων  τεχνικων  παντελως  αμυητος 
υπαρχων, των εν μονη τη προφορα την χαριν εχοντων· οις οι πολλοι 
μαλιστα χαιρουσι, τη ακοη την ηδονην περιγραφοντες, καν ει μηδεν 
των τιμιων δια βαθους πολλακις εχοιεν· και το, κυρωτερον ειπειν και 
αληθεστερον,  δεδοικεναι  μη καθυβρισειν  τη ευτελεια  του  ημετερου 
λογου την εκεινου του μακαριου ανδρος περι των θειων υψηγοριαν τε 
και νοησιν· ομως δι’ ουν υστερον τη βια της αγαπης ειξας, της παντων 
ισχυροτερας,  εδεξαμην  εκων  το  επιταγμα·  γελασθαι  μαλλον  επ’ 
αυθαδεια τε και απαιδευσια,  δι’  ευπειθειαν παρα των μεμψιμοιρων 
ελομενος,  η  υμιν  δια  της  αναβολης  εν  παντι  καλω  μη 
συμπροθυμεισθαι  βουλεσθαι  νομισθηναι·  την  περι  του  πως  ειπειν 
μεριμναν τω Θεω επιρριψας, τω μονω θαυματουργω· και διδασκοντι 
μεν  ανθρωπον γνωσιν,  τρανουντι  δε  γλωσσαν μογιλαλων και  τοις 
αποροις πορον επινοουντι· και εγειροντι μεν απο γης πτωχον, απο δε 
κοπριας ανυψουντι πενητα· του σαρκικου λεγω φρονηματος, και της 
δυσωδους των παθων ιλυος· τον φτωχον τω πνευματι η τον κακιας 



πτωχευοντα, και της κατ’ αυτην πενομενον εξεως· η τουναντιον, και 
τον  ετι  τω νομω της σαρκος και  τοις  παθεσιν  ενεχομενον,  και  δια 
τουτο  της  κατ’  αρετην  και  γνωσιν  πτωχευοντα  και  πενομενον 
χαριτος. 

Αλλ’  επειδη  τω  παναγιω  και  οντως  θεοφαντορι  Διονυσιω  τω 
Αρεοπαγιτη εν τη περι της εκκλησιαστικης Ιεραρχιας πραγματεια, και 
τα κατα την ιεραν (661)) της αγιας συναξεως τελετην αξιως της αυτου 
μεγαλονοιας τεθεωρηται συμβολα· ιστεον, ως ου τα αυτα νυν ο λογος 
διεξερχεται,  ουτε δια των αυτων εκεινω προερχεται.  Τολμηρον γαρ 
και αυθαδες και απονοιας εγγυς,  εγχειρειν τοις  εκεινου πειρασθαι, 
τον μητε χωρειν αυτον η νοειν δυναμενον· και ως ιδια προκομιζειν, τα 
ενθεως εκεινω μονω δια του Πνευματος φανερωθεντα μυστηρια· αλλ’ 
οσα και αλλοις ως ληπτα παρ’ αυτου φιλανθρωπως βουλησει Θεου 
παρελειφθη προς εκθεσιν και γυμνασιαν της αυτων εκεινων περι τα 
θεια κατα την εφεσιν εξεως· και δι’ ων συμμετρως αυτοις η παμφαης 
των τελουμενων ακτις κατανοουμενη καθισταται γνωριμος, και προς 
εαυτην  κατεχει  τω ποθω  περιληφθεντας,  ινα  μη  παντελως  οι  μετ’ 
αυτον ωσιν αργοι, την πασαν του χρονου της παρουσης ζωης ημεραν, 
ουκ εχοντες τον προς την θειαν εκεινην αμπελουργιαν μισθουμενον 
λογον,  τον  υπερ  της  πνευματικης  εργασιας  του  πνευματικου 
αμπελωνος, το συλωθεν κατ’ αρχας υπο του πονηρου δι’ απατης κατα 
την  της  εντολης  παραβασιν,  πνευματικον  της  θειας  και 
βασιλικωτατης εικονος δηναριον αποδιδοντα.

Ου παντα δε τα τω μακαριω γεροντι μυστικως θεωρηθεντα λεγειν 
καθεξης επαγγελλομαι·  ουδ’ αυτα τα λεγομενα, ως ενοηθη τε παρ’ 
εκεινου και ελεγθη. Εκεινος γαρ, προς το φιλοσοφος ειναι, και πασης 
παιδειας  διδασκαλος,  δι’  αρετης  περιουσιαν  και  της  περι  τα  θεια 
χρονιωτερας τε και  επιστημονικωτερας τριβης και  φιλοπονιας,  των 
της υλης δεσμων και των κατ’ αυτην φαντασιων ελευθερον εαυτον 
καταστησας,  τον  τε  νουν  εικοτως  ειχε  ταις  θειας  αυγαις 
περιλαμπομενον,  και  δια  τουτο  δυναμενον  ευθεως  οραν  τα  τοις 
πολλοις μη ορωμενα, και τον λογον ερμηνευτην ακριβεστατον των 
νοηθεντων·  και  εσοπτρου  δικην  υπ’  ουδεμιας  κηλιδος  παθων 
εμποδιζομενον, ακραιφνως τα αλλοις μητε νοηθηναι δυναμενα, και 
φερειν και λεγειν ισχυοντα· ως δυνασθαι τους ακροατας ολον μεν τω 
λογω  τον  νουν  οραν  εποχουμενον·  ολα  δε  ολω  τω  νω  καθαρως 
εμφαινεσθαι  τα  νοηθεντα,  και  δια  της  του  λογου μεσιτειας  αυτοις 



διαπορθμευομενα δεξασθαι·  αλλ’  οσα δια  μνημης τε  φερω,  και  ως 
νοειν  αμυδρως,  και  λεγειν  αμυδροτερον  δυναμαι·  πλην  ευσεβως, 
χαριτι του τα εσκοτισμενα φωτιζοντος Θεου. Μηδε γαρ οιεσθαι δειν 
υμας υπολαμβανω, δικαιως κρινειν ειδοτας, αλλως με νοειν η λεγειν 
δυνασθαι,  η  ως  νοειν  και  λεγειν  δυναμαι,  και  η  ανωθεν  χαρις 
ενδιδωσιν,  οικειως  της  αναλογουσης  μοι  προνοουμενης  δυναμεως, 
καν ο παραδους μαλιστα, και διδαξας εστιν υψηλοτατος. Επει το τα 
ισα ζητειν παρα των μη ισων την αρετην και την γνωσιν, ου πορρω 
μοι δοκει τυγχανειν των δειξειν πειρωμενων τω ηλιω, κατα το ισον 
την σεληνην (664)  φωτιζουσαν·  και  τα μη παντη ταυτα συμβαινειν 
αλληλοις  κατα  παντα  δυνασθαι  βιαζομενων·  οπερ  αμηχανον  και 
αδυνατον.

Ηγεισθω δε Θεος των λεγομενων τε και νοουμενων, ο μονος νους 
των  νοουντων  και  νοουμενων,  και  λογος  των  λεγοντων  και 
λεγομενων· και ζωη των ζωντων και ζοουμενων, και πασι παντα και 
ων και γινομενος, δι’ αυτα τα οντα και γινομενα· δι’ εαυτον δε ουδεν 
κατ’ ουδενα τροπον ουδαμως ουτε ων ουτε γινομενος, των α τι των 
οντων εστι και γινομενων, οια μηδενι το παραπαν των οντων φυσικως 
συντασσομενος· και δια τουτο, το μη ειναι μαλλον, δια το υπερειναι, 
ως οικειοτερον επ’ αυτου λεγομενον προσιεμενος. Δει γαρ , ειπερ ως 
αληθως το γνωναι διαφοραν Θεου και  κτισματων εστιν αναγκαιον 
ημιν,  θεσιν ειναι του υπεροντος την των οντων αφαιρεσιν·  και την 
των οντων θεσιν, ειναι του υπεροντος αφαιρεσιν· και αμφω περι τον 
αυτον  κυριως  θεωρεισθαι  τας  προσηγοριας,  και  μηδεμιαν  κυριως 
δυνασθαι· το ειναι φημι και μη ειναι. Αμφω μεν κυριως, ως της μεν 
του  ειναι  του  Θεου  κατ’  αιτιαν  των  οντων  θετικης·  της  δε  καθ’ 
υπεροχην αιτιας του ειναι πασης των οντων αφαιρετικης·  και μηδε 
μιαν κυριως παλιν, ως ουδεμιας την κατ’ ουσιαν αυτην και φυσιν του 
τι ειναι του ζητουμενου θεσιν παριστωσης. Ω γαρ μηδεν το συνολον 
φυσικως  κατ’  αιτιαν  συνεζευκται,  η  ον  η  μη  ον·  τουτω  ουδεν  των 
οντων και λεγομενων, ουδε των μη οντων και μη λεγομενων, εικοτως 
εστιν  εγγυς.  Απλην γαρ και  αγνωστον  και  πασιν  αβατον εχει  την 
υπαρξιν, και παντελως ανερμηνευτον, και πασης καταφασεως τε και 
αποφασεως ουσαν επεκεινα. Και ταυτα μεν περι τουτων· επι δε την 
προκειμενην του λογου υποθεσιν ελθωμεν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ . Α΄. 



Πως  τε  και  ποιω  τροπω  εικων  εστι  και  τυπος  Θεου  η  αγια 
Εκκλησια. 

Την  τοινυν  αγιαν  Εκκλησιαν  κατα  πρωτην  θεωριας  επιβολην, 
τυπον και εικονα Θεου φερειν, ελεγεν ο μακαριος γερων εκεινος· ως 
την αυτην αυτω κατα μιμησιν και τυπον ενεργειαν εχουσαν. Ωσπερ 
γαρ  ο  Θεος  παντα  τη  απειρω  δυναμει  ποιησας  και  εις  το  ειναι 
παραγαγων,  συνεχει  και συναγει  και περιγραφει,  και αλληλοις και 
εαυτω προνοητικως ενδιασφιγγει·  τα τε  νοητα και  τα αισθητα·  και 
περι  εαυτον ως  αιτιαν και  αρχην  και  τελος παντα περικρατων,  τα 
κατα την φυσιν αλληλων διεστηκοτα, κατα μιαν την προς αυτον ως 
αρχην σχεσεως δυναμιν αλληλοις συννενευκοτα ποιει· καθ’ ην (665) 
εις ταυτοτητα κινησεως τε και υπαρξεως αδιαφθορον και ασυγχυτον 
αγεται τα παντα, προς ουδεν ουδενος των οντων προηγουμενως κατα 
φυσεως  διαφοραν  η  κινησεως  στασιαζοντος  τε  και  διαιρουμενου· 
παντων πασι κατα την μιαν της μονης αρχης και αιτιας αδιαλυτον 
σχεσιν τε και φρουραν αφυρτως συμπεφυκοτων· την πασας τε και επι 
πασι κατα την εκαστου των οντων φυσιν θεωρουμενας ιδικας σχεσεις, 
καταργουσαν  τε  και  επικαλυπτουσαν·  ου  τω  φθειρειν  αυτας  και 
αναιρειν  και  μη  ειναι  ποιειν·  αλλα  τω  νικαν  και  υπερφαινεσθαι, 
ωσπερ ολοτης μερων· η και αυτης αιτια της ολοτητος επιφαινομενη· 
καθ’ ην η τε ολοτης αυτη, και τα της ολοτητος μερη φαινεσθαι τε και 
ειναι πεφυκεν· ως ολην εχοντα την αιτιαν εαυτων υπερλαμπουσαν· 
και ωσπερ ηλιος υπερφανεις αστερων και φυσιν και δυναμιν,  ουτω 
την αυτων ως αιτιατων αιτιαν καλυπτουσαν υπαρξιν.  Πεφυκε  γαρ 
ωσπερ εκ της ολοτητος τα μερη, ουτω δε κακ της αιτιας τα αιτιατα και 
ειναι  κυριως,  και  γνωριζεσθαι,  και  την εαυτων σχολαζουσαν εχειν 
ιδιοτητα, ηνικα της προς την αιτιαν αναφορας περιληφθεντα, ποιωθη 
δι’ ολου· κατα την μιαν, ως ειρηται, της προς αυτην σχεσεως δυναμιν. 
Παντα  γαρ  εν  πασιν  ων,  ο  απειροις  μετροις  υπερ  παντα  Θεος, 
μονωτατος τοις καθαροις την διανοιαν οραθησεται· ηνικα ο νους τους 
των οντων θεωρητικως αναλεγομενος λογους,  εις  αυτον καταληξει 
τον Θεον, ως αιτιαν και αρχην και τελος της των ολων παραγωγης και 
γενεσεως, και πυθμενα της παντων περιοχης αδιαστατον.

Κατα τον αυτον τροπον και η αγια του Θεου Εκκλησια, τα αυτα τω 
Θεω περι ημας ως αρχετυπω εικων ενεργουσα δειχθησεται. Πολλων 
γαρ οντων και απειρων αριθμω σχεδον, ανδρων τε και γυναικων και 
παιδων, γενει και ειδει, και εθνεσι και γλωσσαις, και βιοις και ηλικιαις 



και  γνωμαις  και  τεχναις  και  τροποις  και  ηθεσι  και  επιτηδευμασιν· 
επιστημαις τε αυ και αξιωμασι, και τυχαις και χαρακτηρσι και εξεσιν, 
αλληλων  διηρημενων  τε  και  πλειστον  διαφεροντων  των  εις  αυτην 
γιγνομενων,  και  υπ’  αυτης  αναγεννωμενων  τε  και 
αναδημιουργουμενων τω πνευματι· μιαν πασι κατα το ισον διδωσι και 
χαριζεται θειαν μορφην και προσηγοριαν, το, απο Χριστου και ειναι 
και ονομαζεσθαι· και μιαν την κατα πιστιν απλην τε και αμερη και 
αδιαιρετον  σχεσιν,  την  τας  πολλας  και  αμυθητους  περι  εκαστον 
ουσας διαφορας, ουδ’ οτι καν εισι συγχωρουσαν γνωριζεσθαι, δια την 
των παντων εις αυτην καθολικην αναφοραν και συνελευσιν· καθ’ ην 
ουδεις το παραπαν ουδεν εαυτω του κοινου διωρισμενος εστι· παντων 
συμπεφυκοτων αλληλοις και (668) συνημμενων, κατα την μιαν απλην 
τε και  αδιαιρετον της πιστεως χαριν και δυναμιν.  Ην γαρ παντων, 
φησιν, η καρδια και η ψυχη μια· ως εκ διαφορων μελων, σωμα εν και 
ειναι  και  ορασθαι,  και  αυτου Χριστου της αληθινης ημων κεφαλης 
οντως αξιον· Εν ω, φησιν ο θειος Αποστολος, ουκ εστιν αρρεν ουδε 
θηλυ, ουτε Ιουδαιος ουτε Ελλην, ουτε περιτομη ουτε ακροβυστια, ουτε 
βαρβαρος ουτε Σκυθης· ουτε δουλος ουτε ελευθερος· αλλα παντα και 
εν  πασιν  αυτος,  ο  παντα  κατα  μιαν  απλην  της  αγαθοτητος 
απειροσοφον  δυναμιν  εαυτω  περικλειων,  ωσπερ  κεντρον  ευθειων 
τινων  εξημμενων  αυτου,  κατα  μιαν  απλην  και  ενιαιαν  αιτιαν  και 
δυναμιν· τας αρχας των οντων τοις περασιν ουκ εων συναφιστασθαι, 
κυκλω περιγραφων αυτων τας εκστασεις, και προς εαυτον αγων τους 
των  οντων  και  υπ’  αυτου  γενομενων  διορισμους·  ινα  μη  αλληλων 
πανταπασιν  αλλοτρια  η  και  εχθρα  τα  του  ενος  κτισματα  και 
ποιηματα· ουκ εχοντα περι τι και οποι το φιλον τι και ειρηνικον και 
ταυτον προς αλληλα δειξωσι· και κινδυνευση αυτοις και αυτο το ειναι 
εις το μη ον μεταπεσειν, του Θεου χωριζομενον. 

Εικων μεν ουν εστι του Θεου, καθως ειρηται, η αγια Εκκλησια, ως 
την αυτην τω Θεω περι τους πιστους ενεργουσα ενωσιν, καν διαφοροι 
τοις ιδιωμασι και εκ διαφορων και τοπων και τροπων, οι κατ’ αυτην 
δια της πιστεως ενοποιουμενοι τυχωσιν οντες· ην περι τας ουσιας των 
οντων  ασυγχυτως  αυτος  ενεργειν  πεφυκεν  ο  Θεος·  το  περι  αυτας 
διαφορον, ως δεδεικται, τη προς εαυτον ως αιτιαν και αρχην και τελος, 
αναφορα τε και ενωσει παραμυθουμενος τε και ταυτοποιουμενος.

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 



Περι του, πως, και τινα τροπον εικων εστι του εξ ορατων και 
αορατων  ουσιων  υφεστωτος  κοσμου  η  αγια  του  Θεου 
Εκκλησια. 
Κατα δευτεραν δε θεωριας επιβολην, του συμπαντος κοσμου του 

εξ ορατων και αορατων ουσιων υφεστωτος, ειναι τυπον και εικονα, 
την  αγιαν  του  Θεου  εκκλησιαν,  εφασκεν·  ως  την  αυτην  αυτω  και 
ενωσιν,  και  διακρισιν  επιδεχομενην.  Ωσπερ  γαρ  αυτη  κατα  την 
οικοδομην εις  οικος υπαρχουσα,  την κατα την θεσιν του σχηματος 
ποια ιδιοτητι, δεξεται δαφοραν, διαιρουμενη εις τε τον μονοις ιερευσι 
τε και λειτουργοις αποκληρον τοπον, ον καλουμεν ιερατειον· και τον 
πασι  τοις  πιστοις  λαοις  προς  επιβασιν  ανετον,  ον  καλουμεν  ναον. 
Παλιν μια εστι κατα την υποστασιν, ου συνδιαιρουμενη τοις εαυτης 
μερεσι, δια την εαυτων προς αλληλα των μερων διαφοραν· αλλα και 
αυτα  τη  προς  το  εν  εαυτης  αναφορα  τα  μερη,  της  εν  τη  κλησει 
διαφορας απολυουσα, (669) και ταυτον αλληλοις αμφω δεικνυουσα· 
και θατερον θατερω κατ’ επαλλαγην υπαρχον, οπερ εκατερον εαυτω 
καθεστηκεν  ον  αποφαινουσα·  ιερατειον  μεν  τον  ναον  κατα  την 
δυναμιν,  τη  προς  το  περας  αναφορα  της  μυσταγωγιας 
ιερουργουμενον· και εμπαλιν ναον το ιερατειον, κατα την ενεργειαν 
της ιδιας αυτον εχον μυσταγωγιας αρχην, μια δι’ αμφοιν και η αυτη 
διαμενει. Ουτω και ο εκ Θεου κατα γενεσιν παρηγμενος συμπας των 
οντων κοσμος, διαιρουμενος εις τε τον νοητον κοσμον, τον εκ νοερων 
και ασωματων ουσιων συμπληρουμενον· και τον αισθητον τουτον και 
σωματικον, και εκ πολλων μεγαλοφυως συνυφασμενον ειδων τε και 
φυσεων· αλλη πως υπαρχων αχειροποιητος Εκκλησια, δια ταυτης της 
χειροποιητου σοφως υποφαινεται· και ιερατειον μεν ωσπερ εχων τον 
ανω κοσμον, και ταις ανω προσνενεμημενον δυναμεσι· ναον δε, τον 
κατω, και τοις δι’ αισθησεως ζην λαχουσι προσκεχωρημενον. 

Παλιν  εις  εστι  κοσμος  τοις  εαυτου  μη  συνδιαιρουμενος  μερεσι· 
τουναντιον  δε,  και  αυτων  των  μερων  την  εξ  ιδιοτητος  φυσικης 
διαφοραν, τη προς το εν εαυτου και αδιαιρετον αναφορα περιγραφων· 
και  ταυτον εαυτω τε  και  αλληλοις  ασυγχυτως εναλλαξ οντας·  και 
θατερω θατερον ολον ολω δεικνυς εμβεβηκοτα· και αμφω ολον αυτον 
ως μερη ενα συμπληρουντας, και κατ’ αυτον ως ολον μερη ενοειδως 
τε και ολικως συμπληρουμενους. Ολος γαρ ο νοητος κοσμος ολω τω 
αισθητω μυστικως τοις συμβουλικοις ειδεσι τυπουμενος φαινεται τοις 
οραν δυναμενοις· και ολος ολω τω νοητω ο αισθητος γνωστικως κατα 



νουν τοις λογοις απλουμενος ενυπαρχων εστιν. Εν εκεινω γαρ, ουτος 
τοις λογοις εστι· κακεινος εν τουτω, τοις τυποις· και το εργον αυτων 
εν,  καθως  αν  ειη  τροχος  εν  τω  τροχω,  φησιν  ο  θαυμαστος  των 
μεγαλων θεατης Ιεζεχιηλ,  περι  των δυο κοσμων, οιμαι,  λεγων.  Και 
παλιν·  Τα  γαρ  αορατα  αυτου  απο  κτισεως  κοσμου  τοις  ποιημασι 
νοουμενα καθοραται, φησιν ο θειος Αποστολος. Και ει καθοραται δια 
των φαινομενων τα μη φαινομενα, καθως γεγραπται, πολλω δη και 
δια  των  μη  φαινομενων τοις  θεωρια  πνευματικη  προσανεχουσι  τα 
φαινομενα νοηθησεται. Των γαρ νοητων η δια των ορατων συμβολικη 
θεωρια, των ορωμενων εστι δια των αορατων πνευματικη επιστημη 
και νοησις. Δει γαρ τα αλληλων οντα δηλωτικα, παντως αληθεις και 
αριδηλους τας αλληλων εχειν εμφασεις,  και  την επ’  αυταις σχεσιν 
αλωβητον. 

(672) ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 
Οτι και μονου του αισθητου κοσμου εστιν εικων, η αγια του 

Θεου Εκκλησια. 
Και αυθις μονου του αισθητου κοσμου καθ’ εαυτον την αγιαν του 

Θεου Εκκλησιαν ειναι συμβολον, εφασκεν· ως ουρανον μεν, το θειον 
ιερατειον  εχουσαν·  γην  δε,  την  ευπρεπειαν  του  ναου  κεκτημενην. 
Ωσαυτως  δε  και  τον  κοσμον  υπαρχειν  Εκκλησιαν·  ιερατειω  μεν 
εοικοτα τον ουρανον εχοντα· ναω δε, την κατα γην διακοσμησιν.

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 
Πως τε και ποιω τροπω συμβολικως εικονιζει τον ανθρωπον η 
αγια  του  Θεου Εκκλησια·  και  αυτη ως  ανθρωπος  υπ’  αυτου 
εικονιζεται. 
Και παλιν κατ’ αλλον τροπον θεωριας, ανθρωπον ειναι την αγιαν 

του Θεου Εκκλησιαν ελεγε· ψυχην μεν εχουσαν το ιερατειον· και νουν, 
το θειον θυσιαστηριον· και σωμα, τον ναον· ως εικονα και ομοιωσιν 
υπαρχουσαν  του  κατ’  εικονα  Θεου  και  ομοιωσιν  γενομενου 
ανθρωπου·  και  δια  μεν  του  ναου,  ως  δια  σωματος,  την  ηθικην 
φιλοσοφιαν προβαλλομενην· δια δε του ιερατειου, ως δια ψυχης, την 
φυσικην  θεωριαν  πνευματικως  εξηγουμενην·  και  ως  δια  νοος  του 
θειου  θυσιαστηριου,  την  μυστικην  θεολογιαν  εμβαινουσαν.  Και 
εμπαλιν,  Εκκλησιαν μυστικην τον ανθρωπον,  ως δια ναου μεν του 
σωματος, το πρακτικον της ψυχης ταις των εντολων ενεργειαις κατα 



την ηθικην φιλοσοφιαν εναρετως φαιδρυνοντα· ως δι’ ιερατειου δε της 
ψυχης  τους  κατ’  αισθησιν  λογους,  καθαρως  εν  πνευματι  της  υλης 
περιτμηθεντας,  κατα  την  φυσικην  θεωριαν  δια  λογου  τω  Θεω 
προσκομιζοντα·  και  ως  δια  θυσιαστηριου  του  νοος,  την  εν  αδυτοις 
πλυυμνητον  της  αφανους  και  αγνωστου  μεγαλοφωνιας  σιγην  της 
θεοτητος,  δι’  αλλης  λαλου  τε  και  πολυφθογγου  σιγης 
προσκαλουμενον·  και  ως  εφικτον  ανθρωπω,  κατα  μυστικην 
θεολογιαν  αυτη  συγγινομενον·  και  τοιουτον  γινομενον,  οιον  εικος 
ειναι δει τον επιδημιας αξιωθεντα Θεου, και ταις αυτου παμφαεσιν 
αιγλαις ενσημανθεντα.

ΚΕΦΑΛ. Ε΄. Πως και ποιω τροπω παλιν της ψυχης καθ’ εαυτην 
νοουμενης, εικων τε και τυπος η αγια του Θεου Εκκλησια.
Και ουχ ολου μεν του ανθρωπου, του εκ ψυχης και σωματος κατα 

συνθεσιν φημι συνεστωτος, εικονα μονον ειναι δυνασθαι την αγιαν 
Εκκλησιαν  εδιδασκεν·  αλλα  και  της  αυτης  ψυχης  καθ’  εαυτην  τω 
λογω  θεωρουμενης.  Επειδη  γαρ  εκ  νοερας  και  ζωτικης  δυναμεως 
καθολικως  συνιστασθαι  την  ψυχην  εφασκε·  και  της  μεν  νοερας 
εξουσιαστικως κατα βουλησιν κινουμενης, της δε ζωτικης κατα φυσιν 
απροαιρετως, ως εχει, μενουσης. Και παλιν, της μεν νοερας, ειναι το 
τε θεωρητικον, και το πρακτικον· και το μεν θεωρητικον, καλεισθαι 
νουν ελεγε·  το  δε  πρακτικον,  λογον·  και  της  μεν νοερας δυναμεως 
(673) κινητικον ειναι τον νουν· της δε ζωτικης προνοητικον υπαρχειν 
τον λογον· και τον μεν ειναι τε και καλεισθαι σοφιαν· φημι δε τον 
νουν, οταν πανταπασιν ατρεπτους εαυτου διαφυλαττη τας προς τον 
Θεον  κινησεις·τον  δε  λογον  ωσαυτως  φρονησιν  και  ειναι  και 
καλεισθαι,  οταν  σωφρονως  την  υπ’  αυτου  κατα  προνοιαν 
διοικουμενην  ζωτικην  δυναμιν  ταις  ενεργειαις  συναψας  τω  νω, 
δειξειεν αδιαφορον· την αυτην αυτω και ομοιαν δι’  αρετης εμφασιν 
του  Θειου  φερουσαν·  ην  και  επιμεριζεσθαι  τω  τε  νω  και  τω  λογω 
φυσικως  ελεγεν·  ως  ειναι  μαλλον  και  συνισταμενην  δεικνυσθαι 
προηγουμενως την ψυχην, εκ του νου και του λογου, ως νοεραν τε και 
λογικην· της ζωτικης επ’ αμφοιν κατα το ισον δηλονοτι, νου τε και 
λογου φημι, θεωρουμενης δυναμεως· ουδ’ οποτερον γαρ τουτων ζωης 
αμοιρον ειναι θεμις εννοειν, και υπ’ αμφοιν διειλημμενης· δι’ ης ο μεν 
νους,  ον  και  σοφιαν  εφαμεν  καλεισθαι,  τη  θεωρητικη  εξει  κατ’ 
απορρητον σιγην τε και γνωσιν εξαπλουμενος, προς την αληθειαν δι’ 



αληστου  τε  και  ακαταληκτου  γνωσεως  αγεται·  ο  δε  λογος,  ον 
εκαλεσαμεν φρονησιν, τη πρακτικη εξει σωματικως κατ’ αρετην εις το 
αγαθον δια πιστεως καταληγει· εξ ων αμφοτερων η αληθης των τε 
θειων και των ανθρωπινων επιστημη συνεστηκε πραγματων· η οντως 
απταιστος  γνωσις,  και  πασης  της  κατα  Χριστιανους  θειοτατης 
φιλοσοφιας περας. 

Και σαφεστερον περι τουτων ειπειν· της ψυχης, το μεν ελεγε ειναι 
θεωρητικον καθως ειρηται· το δε, πρακτικον, και το μεν θεωρητικον 
εκαλει νουν· το δε πρακτικον, λογον· ως πρωτας δηλαδη δυναμεις της 
ψυχης·  και  παλιν  τον  νουν,  σοφιαν·  τον  δε  λογον,  φρονησιν,  ως 
πρωτας  ενεργειας.  Διεξοδικως  δε  παλιν,  της  ψυχης  εφασκεν  ειναι, 
κατα μεν το νοερον, τον νουν, την σοφιαν, την θεωριαν, την γνωσιν, 
την αληστον γνωσιν· τουτων δε τελος ειναι την αληθειαν· κατα δε το 
λογικον, τον λογον, την φρονησιν, την πραξιν, την αρετην, την πιστιν· 
τουτων δε τελος το αγαθον. Την αληθειαν δε και το αγαθον, τον Θεον 
ελεγε δηλουν· αλλα την μη αληθειαν, οταν εκ της ουσιας το Θειον 
σημαινεσθαι  δοκη·  απλουν γαρ,  και  μονον,  και  εν,  και  ταυτον,  και 
αμερες, και ατρεπτον, και απαθες πραγμα η αληθεια και αλαθητον, 
και  παντελως  αδιαστατον·  το  δε  αγαθον,  οταν  εκ  της  ενεργειας. 
Ευεργετικον γαρ το αγαθον, και προνοητικον των εξ αυτου παντων, 
και φρουρητικον· απο του αγαν ειναι, η τεθεισθαι, η θεσιν, κατα την 
των ετυμολογουντων δοξαν, πασι τοις ουσι του ειναι και διαμενειν, 
και κινεισθαι χαριστικον. 

(676) Τας ουν περι την ψυχην νοουμενας πεντε συζυγιας περι την 
μιαν  την  του  Θεου  σημαντικην  συζυγιαν  ελεγε  καταγιγνεσθαι. 
Συζυγιαν δε φημιν νυν τον νουν και τον λογον· την σοφιαν και την 
φρονησιν· την θεωριαν και την πραξιν· την γνωσιν και την αρετην· 
την αληστον γνωσιν και την πιστιν. Την δε του θειου σημαντικην, την 
αληθειαν και το αγαθον· αις κατα προοδον η ψυχη κινουμενη, τω Θεω 
των ολων ενουται, μιμουμενη αυτου της ουσιας και της ενεργειας το 
ατρεπτον και ευεργετικον, δια της εν τω καλω παγιας και αμεταθετου 
κατα την προαιρεσιν εξεως. Και, ινα τουτων μικρον τι μιξω θεωρημα 
προσφορον,  ταχα  αυτη  εστιν  η  θεια  δεκας  των  χορδων  του  κατα 
ψυχην νοητου ψαλτηριου· η τον λογον υπηχουντα τω πνευματι, δια 
της αλλης των εντολων μακαριας δεκαδος εχουσα, και τους εντελεις 
τε και αρμονιους, τους εμμελεις νοητως αποτελουσα φθογγους, δι’ ων 
υμνειται ο Θεος· ιν’ εγω μαθω, τις ο της αδουσης, και της αδομενης 



δεκαδος  ο  λογος·  και  πως  δεκαδι  δεκας  μυσικως  ενουμενη  τε  και 
συναπτομενη, Ιησουν μεν τον εμον Θεον και Σωτηρα συμπληρωθεντα 
δι’ εμου σωζομενου, προς εαυτον επαναγει τον αει πληρεστατον, και 
μηδεποτε  εαυτου  εκστηναι  δυναμενον·  εμε  δε  τον  ανθρωπον 
θαυμαστως εαυτω αποκαθιστησι·  μαλλον δε Θεω,  παρ’  ου το ειναι 
λαβων εχω, και προς ον επειγομαι, πορρωθεν το ευ ειναι προσλαβειν 
εφιεμενος.  Οπερ  ο  γνωναι  δυνηθεις,  εκ  του  παθειν  τα  λεγομενα, 
εισεται  παντως γνωρισας ηδη κατα την πειραν εναργως το οικειον 
αξιωμα·  πως  αποδιδοται  τη  εικονι  το  κατ’  εικονα·  πως  τιμαται  το 
αρχετυπον· τις του μυστηριου της ημων σωτηριας η δυναμις, και υπερ 
τινος Χριστος απεθανε· πως τε παλιν εν αυτω μειναι δυναμεθα, και 
αυτος εν ημιν, καθως ειπε· και πως Εστιν ευθυς ο λογος του Κυριου, 
και  παντα  τα  εργα  αυτου  εν  πιστει.  Αλλ’  επαναγωμεν  προς  τον 
ειρμον του λογου τον λογον, τουτοις περι τουτων αρκεσθεντες. 

Τον  γαρ  νουν  δια  της  σοφιας  εφασκε  κινουμενον,  εις  θεωριαν 
ιεναι·  δια  δε  της  θεωριας,  εις  γνωσιν·  δια  δε  της  γνωσεως,  εις  την 
αληστον γνωσιν· δια δε της αληστου γνωσεως, εις την αληθειαν· περι 
ην ο νους ορον της κινησεως δεχεται,  περιγραφομενης αυτω της τε 
ουσιας και της δυναμεως, και της εξεως και της ενεργειας.

Νου γαρ ελεγε δυναμιν ειναι την σοφιαν, και αυτον ειναι τον νουν 
δυναμει σοφιαν· την δε θεωριαν εξιν· την δε γνωσιν ενεργειαν· την δε 
αληστον  γνωσιν,  σοφιας  τε  και  θεωριας  και  γνωσεως·  ηγουν 
δυναμεως και εξεως και ενεργειας· την περι (677) το γνωστον το υπερ 
πασαν την γνωσιν ακαταληκτον και εκτικην αεικινησιαν· ης περας 
εστιν, ως αλαθητον γνωστον, η αληθεια· ο και θαυμαζειν αξιον· πως 
το αληστον ληγει  περιγραφομενον,  η δηλονοτι  ως Θεω τη αληθεια 
περατουμενον;  Θεος  γαρ  η  αληθεια,  περι  ον  ακαταληκτως  τε  και 
αληστως κινουμενος ο νους, ληγειν ουκ εχει ποτε της κινησεως, μη 
ευρισκων περας ενθα μη εστι διαστημα. Το γαρ θαυμαστον μεγεθος 
της  θειας  απειριας,  αποσον  τι  εστι  και  αμερες  και  παντελως 
αδιαστατον· και την οιανουν προς το γνωσθηναι, ο τι ποτε εστι κατ’ 
ουσιαν,  φθανουσαν  αυτον  ουκ  εχον  καταληψιν.  Το  δε  μη  .εχον 
διαστημα η καταληψιν καθ’ οτιουν, ουκ εστι τινι περατον.

Τον  δε  λογον  ωσαυτως  δια  της  φρονησεως  κινουμενον,  εις  την 
πραξιν ιεναι· δια δε της πραξεως εις αρετην· δια δε της αρετης εις την 
πιστιν, την οντως βεβαιαν και απτωτον των θειων πληροφοριαν· ην 
πρωτην εχων δυναμει κατα την φρονησιν ο λογος, υστερον ενεργεια 



κατα την αρετην επιδεικνυται, δια την επ’ εργων φανερωσιν. Η γαρ 
χωρις εργων πιστις νεκρον τι, καθως γεγραπται· παν δε νεκρον και 
ανενεργητον, ουκ αν ποτε τις ευ φρονων τοις καλοις ειναι θαρσησειεν 
ειπειν εναριθμον. Δια δε της πιστεως εις το αγαθον, περι ο δεχεται 
τελος,  παυομενος των οικειων ενεργειων  ο λογος,  περιγραφομενης 
αυτου της τε δυναμεως και της εξεως και της ενεργειας. 

Λογου γαρ εφασκεν ειναι δυναμιν την φρονησιν· και αυτον ειναι 
δυναμει τον λογον, φρονησιν· εξιν δε, την πραξιν· ενεργειαν δε, την 
αρετην· την δε πιστιν φρονησεως τε και πραξεως και αρετης, ηγουν 
δυναμεως εξεως τε και ενεργειας ενδιαθετον πηξιν και αναλλοιωτον· 
ης περας εσχατον εστι το αγαθον, περι ο καταληγων της κινησεως ο 
λογος παυεται. Θεος γαρ εστι το αγαθον, ω πεφυκε πασα και παντος 
λογου παρατουσθαι δυναμις. Πως δε και τινα τροπον τουτων εκαστον 
κατορθουται,  και  εις  ενεργειαν  αγεται·  και  τινα  τουτων  εκαστω 
ηναντιωται, η προσωκειωται, και επι ποσον, διαιρειν τε και λεγειν, ου 
της παρουσης εστιν υποθεσεως· πλην του, οσον γιγνωσκειν, οτι πασα 
ψυχη ηνικα  δια  της  χαριτος  του  αγιου  Πνευματος,  και  της  οικειας 
φιλοπονιας και σπουδης αλληλοις ταυτα συναψαι τε και ιστουργησαι 
δυνηθη· τον λογον φημι τω νω, και τη σοφια την φρονησιν, και τη 
θεωρια την πραξιν, και τη γνωσει την αρετην, και τη αληστω γνωσει 
την πιστιν,  ουδενος ελαττουμενου προς το ετερον η πλεοναζοντος, 
πασης  αυτοις  περικοπεισης  υπερβολης  και  ελλειψεως·  και,  ινα 
συνελων  ειπω,  μοναδα  την  εαυτης  δεκαδα  ποιησαι·  τηνικαυτα  και 
αυτη  (680)  τω  Θεω  αληθινω  τε  και  αγαθω,  και  ενι  και  μονω 
ενωθησεται· καλη τε και μεγαλοπρεπης, και αυτω [κατα το εφικτον] 
εμφερης γενομενη, τη συμπληρωσει των τεσσαρων γενικων αρετων· 
των δηλωτικων μεν της κατα ψυχην θειας δεκαδος, περιεκτικων μεν 
της αλλης των εντολων μακαριας δεκαδος. Δεκας γαρ δυναμει εστιν η 
τετρας, απο της μοναδος ειρμω κατα προοδον συντιθεμενη. Και παλιν 
μονας η αυτη, κατα συνοδον το αγαθον μοναδικως περιεχουσα, και το 
απλουν  και  αμερες  της  θειας  ενεργειας,  εφ’  εαυτης  ατμητως 
μεμερισμενον  δεικνυουσα·  αις,  το  μεν  οικειον  ευτονως 
απερεγχειρητον  η  ψυχη  διετηρησεν·  το  δε  αλλοτριον  ανδρικως  ως 
πονηρον απερραπισεν· ως νουν ευλογον εχουσα, και σοφιαν εμφρονα, 
και  θεωριαν  εμπρακτον,  και  γνωσιν  εναρετον,  και  την  επ’  αυταις 
αληστον  γνωσιν,  πιστοτατην  ομου  και  αμεταπτωτον·  και  ως  τοις 
αιτιοις  τα  αιτιατα,  και  ταις  δυναμεσι  τας  ενεργειας  σωφρονως 



συνημμενας,  Θεω  προσκομισασα·  και  αντιλαβουσα  τουτων  την 
ποιητικην της απλοτητος θεωσιν. 

Ενεργεια γαρ εστι και φανερωσις· του μεν νου, ο λογος, ως αιτιας 
αιτιατον· και της σοφιας η φρονησις, και της θεωριας η πραξις, και της 
γνωσεως  η  αρετη,  και  της  αληστου  γνωσεως  η  πιστις·  εξ  ων  η 
ενδιαθετος προς τε την αληθειαν και το αγαθον, φημι δε τον Θεον, 
σχεσις δημιουργειται· ην εφασκεν ειναι θειαν επιστημην, και γνωσιν 
απταιστον, και αγαπην και ειρηνην, εν αις και δι’ ων η θεωσις· την 
μεν [επιστημην] ως συμπληρωσιν πασης της εφικτης ανθρωποις περι 
Θεου και των θειων γνωσεως, και των αρετων περιοχην απταιστον· 
την δε [γνωμην],  ως επιβασαν γνησιως τη αληθεια, και πειραν του 
θειου διαρκη παρεχομενην· την δε [αγαπην] ως ολης του Θεου κατα 
διαθεσιν, ολην μετεχουσαν της τερπνοτητος· την δε [ειρηνην], ως τα 
αυτα τω Θεω πασχουσαν, και πασχειν τους κατ’ αυτην αξιωθεντας 
γενεσθαι παρασκευαζουσαν. Ει γαρ το θειον παντελως ακινητον, ως 
το διοχλουν καθ’ οτιουν ουκ εχον.  (Τι  γαρ και το φθανον εστι  την 
εκεινου περιωπην;) η δε ειρηνη, σταθεροτητς εστιν ακλονητος τε και 
ακινητος·  προς  δε,  και  ανενοχλητος  ευφροσυνη·  αρα  τα  θεια  ου 
πασχει  και  πασα  ψυχη,  η  την  θειαν  καταξιωθεισα  κομισασθαι 
ειρηνην; ως μη μονον κακιας και αγνωσιας, ψευδους τε και πονηριας, 
των τη αρετη και γνωσει, τη τε αληθεια και τω αγαθω αντικειμενων 
κακιων, αι ταις παρα φυσιν της ψυχης κινησεσι παρυφιστανται· αλλ’ 
ηδη και αρετης αυτης γνωσεως, αληθειας τε αυ και αγαθοτητος των 
ημιν  διεγνωσμενων  τους  ορους,  ει  θεμις  ειπειν,  υπερβασα,  και  τη 
υπεραληθεστατη  και  υπεραγαθω  κοιτη  του  θεου,  κατα  την 
αψευδεστατην αυτου επαγγελιαν, αρρητως τε και αγνωστως εαυτην 
κατευνασασα· ως μηδεν των διοχλειν αυτη πεφυκοτων λοιπον εχουσα 
φθανον αυτης την εν θεω κρυφιοτητα· καθ’ ην μακαριαν και  (681) 
παναγιαν κοιτην, το φρικτον εκεινο της υπερ νουν και λογον ενοτητος 
μυστηριον επιτελειται· δι’ ου μια σαρξ και εν πνευμα, ο τε θεος προς 
την Εκκλησιαν, την ψυχην, και η ψυχη προς τον Θεον γενησεται· ω 
πως σε, Χριστε, θαυμασω της αγαθοτητος, ου γαρ ανυμνησαι φαναι 
τολμησω,  ο  μητε  προς  το  θαυμαζειν  αξιως  αρκουσαν  εχων  την 
δυναμιν· Εσονται γαρ οι δυο εις σαρκα μιαν· το δε μυστηριον τουτο 
μεγα εστιν· εγω δε λεγω εις Χριστον και εις την Εκκλησιαν, φησιν ο 
θειος Αποστολος. Και παλιν· ο κολλωμενος τω Κυριω, εν πνευμα εστι.



Ουτω γουν  ενοειδη  γενομενην  ψυχην,  και  προς  εαυτην  και  τον 
Θεον συναχθεισαν,  ουκ εσται  ο  εις  πολλα κατ’  επινοιαν αυτην ετι 
διαιρων  λογος,  τω  πρωτω  και  μονω  και  ενι  Λογω  τε  και  Θεω 
κατεστεμμενην την κεφαλην· εν ω κατα μιαν απερινοητον απλοτητα 
παντες  οι  των οντων λογοι  ενοειδως  και  εισι  και  υφεστηκασιν,  ως 
δημιουργω των οντων και ποιητη· ω ενατενιζουσα, ουκ εκτος αυτης 
οντι, αλλ’ εν ολη ολω, κατα απλην προσβολην εισεται και αυτη τους 
των οντων λογους και τας αιτιας, δι’ ους τυχον πριν νυμφευθηναι τω 
Λογω και Θεω ταις διαιρετικαις υπηγετο μεθοδοις·  σωστικως τε δι’ 
αυτων και εναρμονιως προς αυτον φερομενη, τον παντος λογου και 
πασης αιτιας περιεκτικον τε και ποιητην.

Επειδη ταυτα τοινυν της ψυχης εισιν, ως εφαμεν, κατα νουν μεν 
εχουσης δυναμει  την σοφιαν,  εκ  δε  της σοφιας την θεωριαν,  εκ δε 
ταυτης την γνωσιν·  εκ δε της γνωσεως την αληστον γνωσιν·  δι’  ης 
προς την αληθειαν ως περας και τελος ουσαν των κατα νουν αγαθων 
αγεται· κατα δε τον λογον εχουσης την φρονησιν, εκ δε ταυτης την 
πραξιν, εκ δε της πραξεως την αρετην, εκ δε ταυτης την πιστιν, καθ’ 
ην  εις  το  αγαθον  ως  τελος  μακαριον  των  λογικων  ενεργιων 
καταληγει·  δι’  ων  η  των θειων  επιστημη  ,  κατα  συνοδον  της  προς 
αλληλα  τουτων  ενωσεως,  συλλεγεται·  προς  ταυτα  παντα  σαφως 
αρμοζεται, κατα την θεωριαν εικαζομενη τη ψυχη η αγια του Θεου 
Εκκλησια. Τα μεν κατα νουν παντα και εκ του νου κατα προοδον ειναι 
δειχθεντα, δια του ιερατειου σημαινουσα· τα δε κατα τον λογον και εκ 
του  λογου  κατα  διαστολην  ειναι  δηλωθεντα,  δια  του  ναου 
σαφηνιζουσα·  και  παντα  συναγουσα  προς  το  τελουμενον  επι  του 
θειου  θυσιαστηριου  μυστηριον·  οπερ  δια  των  κατα  την  Εκκλησιαν 
επιτελουμενων ο δυνηθεις εμφρονως και σοφως μυηθηναι, Εκκλησιαν 
οντως Θεου, και θειαν την εαυτου ψυχην κατεστησατο· δι’  ην ισως, 
και  ης  η χειροποιητος εκκλησια σοφως δια  της εν  αυτη των θειων 
ποικιλιας (684) κατα συμβολον ουσα παραδειγμα, προς οδηγιαν του 
κρειττονος ημιν παρεδοθη. 

ΚΕΦΑΛ. Στ΄. 
Πως και ποιω τροπω ανθρωπος λεγεται και η αγια Γραφη. 
Ωσπερ  δε  τη  κατα  αναγωγην  θεωρια  την  Εκκλησιαν  ελεγεν 

ανθρωπον ειναι πνευματικον, μυστικην δε Εκκλησιαν τον ανθρωπον· 
ουτω δη και την αγιαν πασαν κατα συναιρεσιν Γραφην, ανθρωπον 



εφασκεν ειναι· την μεν Παλαιαν Διαθηκην, εχουσαν σωμα· ψυχην δε 
και πνευμα και νουν, την Καινην. Και παλιν, ολης της αγιας γραφης, 
Παλαιας τε φημι και Νεας, το καθ’ ιστοριαν γραμμα, σωμα· τον δε 
νουν των γεγραμμενων, και τον σκοπον, προς ον ο νους αποτετακται, 
ψυχην· Οπερ ακουσας εγω, μαλιστα της εικασιας ηγασθην το ακριβες, 
και τον κατ’ αξιαν εκαστω διανεμοντα χαρισματα, δεοντως ανυμνησα 
κατα  δυναμιν.  Ως  γαρ  θνητος  ο  καθ’  ημας  ανθρωπος,  κατα  το 
φαινομενον, κατα δε το μη φαινομενον, αθανατος· ουτω και η αγια 
Γραφη  το  μεν  φαινομενον  γραμμα,  παρερχομενον  εχουσα·  το  δε 
κρυπτομενον τω γραμματι πνευμα,  μηδεποτε του ειναι παυομενον, 
αληθη  τον  λογον  της  θεωριας  συνιστησι.  Και  ωσπερ  ουτος  ο  καθ’ 
ημας  ανθρωπος,  φιλοσοφια  κρατων  της  εμπαθους  ορεξεως  τε  και 
ορμης,  μαραινει  την  σαρκα·  ουτω  και  η  αγια  Γραφη  νοουμενη 
πνευματικως,  το  γραμμα  εαυτης  περιτεμνει.  Φησι  γαρ  ο  θειος 
Αποστολος,  Οσον ο  εξω ημων ανθρωπος διαφθειρεται,  τοσουτον ο 
εσω ανακαινουται ημερα και ημερα. Τουτο νοεισθω και λεγεσθω και 
επι  της  αγιας  Γραφης,  ανθρωπου  τροπικως  νοουμενης.  Οσον  γαρ 
αυτης το γραμμα υποχωρει, τοσουτον το πνευμα πλεονεκτει· και οσον 
αι σκιαι της προσκαιρου λατρειας παρατρεχουσι, τοσουτον η αληθεια 
της πιστεως η παμφαης τε και ολολαμπης και ασκιος επεισερχεται· 
καθ’ ην και δι’ ην προηγουμενως και εστι και γεγραπται, και Γραφη 
λεγεται, τω νω δια χαριτος πνευματικης εγχαραττομενη· ωσπερ και ο 
καθ’  ημας  ανθρωπος,  δια  την  ψυχην  την  λογικην  τε  και  νοεραν, 
προηγουμενως ανθρωπος μαλιστα και εστι και λεγεται· καθ’ ην και 
δι’ ην εικων τε και ομοιωσις εστι Θεου, του ποιησαντος αυτον· και των 
λοιπων ζωων φυσικως αποδιωρισται,  μηδεμιαν προς αυτα σχετικης 
δυναμεως την οιανουν εμφασιν εχων. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ΄.
Πως  ο  κοσμος  ανθρωπος  λεγεται·  και  ποιω  τροπω  και  ο 

ανθρωπος, κοσμος. 
Κατα ταυτην δε παλιν ευμιμητως την εικονα, και τον κοσμον ολον 

τον  εξ  ορατων  και  αορατων  συνισταμενον,  (685)  ανθρωπον 
υπεβαλλεν  ειναι·  και  κοσμον  αυθις,  τον  εκ  ψυχης  και  σωματος 
ανθρωπον· ψυχης γαρ λογον επεχειν ελεγε, τα νοητα· ωσπερ και η 
ψυχη, των νοητων· και σωματος τυπον επεχειν τα αισθητα· ωσπερ και 
των αισθητων το σωμα. Και ψυχην μεν ειναι των αισθητων, τα νοητα, 



σωμα δε των νοητων, τα αισθητα. Και ως ψυχην ενουσαν σωματι, τω 
αισθητω  κοσμω  τον  νοητον  ειναι·  και  τω  νοητω  τον  αισθητον,  ως 
σωμα  τη  ψυχη  συγκροτουμενον·  και  ενα  εξ  αμφοιν  ειναι  κοσμον, 
ωσπερ και εκ ψυχης και σωματος ανθρωπον ενα, μηδ’ ετερου τουτων, 
των αλληλοις καθ’ ενωσιν συμπεφυκοτων, θατερον αρνουμενου και 
αποπεμποντος, δια τον του συνδησαντος νομον· καθ’ ον της ενοποιου 
δυναμεως ο λογος ενεσπαρται, μη συγχωρων την καθ’ υποστασιν επι 
τη ενωσει ταυτοτητα τουτων αγνοηθηναι, δια την φυσικην ετεροτητα· 
μηδ’ ειναι δυνατωτεραν προς διαστασιν τε και μερισμον την εκαστον 
τουτων  εαυτω  περιγραφουσαν  ιδιοτητα,  της  μυστικως  καθ’  ενωσιν 
αυτοις εντεθεισης φιλικης συγγενειας, αποφανθηναι· καθ’ ην, ο καθ’ 
ολου και εις τροπος της εν ολοις αφανους και αγνωστου παρουσιας 
της  των  οντων  συνεκτικης  αιτιας  ποικιλως  πασιν  ενυπαρχων,  και 
καθ’ εαυτα και εν αλληλοις τα ολα συνιστησιν αφυρτα και αδιαιρετα· 
και  αλληλων  μαλλον,  η  εαυτων  κατα  την  ενοποιον  σχεσιν,  οντα, 
παριστησι· μεχρις ου λυσαι παραστη τω συνδησαντι, μειζοντος ενεκα 
και  μυστικωτερας  οικονομιας,  κατα  τον  καιρον  της  ελπιζομενης 
καθολικης  συντελειας·  καθ’  ην  και  ο  κοσμος,  ως  ανθρωπος,  των 
φαινομενων τεθνηξεται, και παλιν αναστησεται νεος εκ γεγηρακοτος, 
κατα την παραυτικα,  προσδοκωμενην αναστασιν·  ηνικα και  ο  καθ’ 
ημας  ανθρωπος,  ως  μερος  τω  ολω,  και  μικρος  τω  μεγαλω, 
συναναστησεται  κοσμω,  την  προς  το  μηκετι  δυνασθαι  φθειρεσθαι 
κομισαμενος  δυναμιν·  οταν  εμφερη  τη  τε  ψυχη  το  σωμα,  και  τοις 
νοητοις τα αισθητα, κατ’ ευπρεπειαν και δοξαν γενησεται, μιας ολοις 
κατ’  εναργη  τε  και  ενεργον  παρουσιαν,  αναλογως  εκαστω  θειας 
επιφαινομενης δυναμεως, και δι’ εαυτης τον της ενωσεως αλυτον εις 
τους απειρους αιωνας συντηρουσης δεσμον.

Ει  τις  ουν  βουλεται  και  βιον  και  λογον  θεοφιλη  και  θεαρεστον 
εχειν,  των  τριων  τουτων  ανθρωπων·  του  κοσμου  τε  φημι,  και  της 
αγιας Γραφης, και του καθ’ ημας, τα κρειττω περι πολλου ποιειτω και 
τιμιωτερα.  Ψυχης μεν,  οση δυναμις επιμελεισθω της αθανατου και 
θειας και θεοποιηθησομενης,  εξ αρετων· και  σαρκος καταφρονειτω 
της υποκειμενης φθορα και θανατω, και το της ψυχης αμελουμενον 
ρυπωσαι (688) δυναμενης αξιωμα. Φθαρτον γαρ σωμα, φησι, βαρυνει 
ψυχην, και βριθει το γεωδες σκηνος νουν πολυφροντιδα. Και παλιν, Η 
σαρξ επιθυμει κατα του πνευματος· το δε πνευμα, κατα της σαρκος. 
Και αυθις,  Ο σπειρων εις την σαρκα εαυτου, εκ της σαρκος θερισει 



φθοραν. Προς δε τας ασωματους και νοερας δυναμεις κατα νουν δια 
νοησεως κινησατω την αμιλλαν, αφεις τα παροντα και βλεπομενα· Τα 
γαρ βλεπομενα προσκαιρα, φησι· τα δε μη βλεπομενα, αιωνια· εις δια 
το πληθος της κατ’ ειρηνην εξεως ο Θεος εναναπαυεται. Και προς το 
Πνευμα το αγιον, δι’ εμφρονος μελετης της αγιας γραφης, υπερβας το 
γραμμα,  σωφρονως  αναφερεσθω·  εν  ω  το  πληρωμα  υπαρχειν  των 
αγαθων, και οι θησαυροι της γνωσεως και της σοφιας αποκρυφοι· ων 
ει τις εντος αξιος γενεσθαι φανησεται, τον Θεον αυτον ευρησει ταις 
πλαξι  της  καρδιας  εγγεγραμμενον  δια  της  εν  πνευματι  χαριτος, 
ανακεκαλυμμενω προσωπω την του Θεου δοξαν ενοπτριζομενος τη 
περιαιρεσει του κατα γραμμα καλυμματος. 

ΚΕΦΑΛ. Η΄. 
Τινων εισι συμβολα, η τε πρωτη της αγιας συναξεως εισοδος, 
και τα μετ’ αυτην τελουμενα. 
Ηκει  δε  λοιπον  ο  λογος  ημιν,  μετα  την  συντομον  εκθεσιν  των 

ειρημενων  περι  της  αγιας  εκκλησιας  θεωριων  παρα  του  μακαριου 
γεροντος,  συντομωτεραν  και  την  περι  της  αγιας  της  Εκκλησιας 
συναξεως διηγησιν, ως οιον τε, ποιησομενος. Την μεν ουν πρωτην εις 
την αγιαν Εκκλησιαν του αρχιερεως κατα την ιεραν συναξιν εισοδον, 
της πρωτης του Υιου του Θεου και Σωτηρος ημων Χριστου δια σαρκος 
εις τον κοσμον τουτον παρουσιας τυπον και εικονα φερειν, εδιδασκε· 
δι’  ης  την  δουλωθεισαν  τη  φθορα  και  παθουσαν  υφ’  εαυτης  τω 
θανατω  δα  της  αμαρτιας,  και  βασιλευομενην  τυραννικως  υπο  του 
διαβολου των ανθρωπων φυσιν ελευθερωσας τε και λυτρωσαμενος· 
πασαν την υπερ αυτης οφειλην, ως υπευθυνος αποδους ο ανευθυνος 
και αναμαρτητος, παλιν προς την εξ αρχης επανηγαγε της βασιλειας 
χαριν,  εαυτον  λυτρον  υπερ  ημων  δους  και  ανταλλαγμα·  και  των 
ημετερων  φθοροποιων  παθηματων  το  ζωοποιον  αυτου  παθος 
αντιδους,  παιωνιον ακος και παντος του κοσμου σωτηριον·  μεθ’  ην 
παρουσιαν,  η  εις  ουρανους  αυτου  και  τον  υπερουρανιον  θρονον 
αναβασις τε και αποκαταστασις συμβολικως τυπουται, δια της εν τω 
ιερατειω του αρχειρεως εισοδου, και της εις τον θρονον τον ιερατικον 
αναβασεως.

ΚΕΦΑΛ. Θ΄. 
Τινος  εχει  δηλωσιν  και  η  του  λαου  εις  την  αγιαν  του  Θεου 

Εκκλησιαν εισοδος.



Την δε  του  λαου συν τω ιεραρχη  γενομενην εις  την Εκκλησιαν 
εισοδον,  την  εξ  αγνοιας  και  πλανης  (689)  εις  επιγνωσιν  Θεου 
επιστροφην των απιστων, και την απο κακιας και αγνωσια εις αρετην 
και  γνωσιν,  μεταθεσιν  των  πιστων  σημαινειν,  ο  μακαριος  ελεγε 
γερων.  Ου γαρ μονον την επι  τον  αληθινον Θεος επιστροφην των 
απιστων η εις την εκκλησιαν εισοδος παραδηλοι· αλλα και εκαστου 
ημιν των πιστευοντων μεν, αθετουντων δε τας εντολας του κυριου δι’ 
αγωγης ακολαστου και ασχημονος βιου, την δια μετανοιας διορθωσιν. 
Πας  γαρ  ανθρωπος,  ειτε  φονευς,  ειτε  μοιχος,  ειτε  κλεπτης,  ειτε 
υπερηφανος, ειτε αλαζων, η υβριστης, η πλεονεκτης, η φιλαργυρος, η 
καταλαλος,  η  μνησιακακος,  η  προς  θυμον  και  οργην  ευαγωγος,  η 
λοιδορος, η συκοφαντης, η ψιθυρος, η φθονω ευχειρωτος, η μεθυσος· 
και απλως, ινα μη παντα τα της κακιας ειδη απαριθμουμενος μηκυνω 
τον  λογον,  οστις  υφ’  οιασδηποτε  κακιας  ενεχομενος,  επον  του 
εκουσιως  κατ’  επιτηδευσιν  ενεχεσθαι  και  ενεργειν  κατα  προθεσιν 
παυσοιτο,  και  μεταβαλοι  τον  βιον  επι  το  κρειττον,  της  κακιας  την 
αρετην ανθαιρουμενος· ο τοιουτος κυριως τε και αληθως Χριστω τω 
Θεω και αρχιερει νοεισθω τε και λεγεσθω συνεισιεναι εις την αρετην, 
Εκκλησιαν τροπικως νοουμενην. 

ΚΕΦΑΛ. Ι΄. 
Τινων εισι συμβολον τα θεια αναγνωσματα. 
Τας  δε  θειας  των  πανιερων  βιβλων  αναγνωσεις,  τας  θειας  και 

μακαριας του παναγιου Θεου βουλησεις τε και βουλας υπεμφαινειν, 
ελεγεν ο διδασκαλος· δι’ ων τας υποθηκας των πρακτεων, αναλογως 
εκαστος  ημων,  κατα την υπουσαν αυτω δυναμιν,  λαμβανομεν·  και 
τους των θειων και μακαριων αγωνων νομους μανθανομεν· καθ’ ους 
νομιμως αθλουντες, των αξιονικων της Χριστου βασιλειας αξιουμεθα 
στεφανων.

ΚΕΦΑΛ. ΙΑ΄. 
Τινος εστι συμβολον τα θεια ασματα. 
Την  δε  πνευματικην  των  θειων  ασματων  τερπνοτητα,  την 

εμφαντικην  δηλουν  εφασκε,  των  θειων  ηδονην  αγαθων·  την  τας 
ψυχας προς μεν τον ακηρατον του Θεου και μακαριον ανακινουσαν 
ερωτα· προς δε το μισος της αμαρτιας πλεον εγειρουσαν.

ΚΕΦΑΛ. ΙΒ΄. 



Τι σημαινουσιν αι της ειρηνης προσφωνησεις. 
Δια  δε  των  γινομενων  ενδοθεν  εκ  του  ιερατειου  κελευσει  του 

αρχιερεως, εφ’ εκαστω αναγνωσματι της ειρηνης υποφωνησεων· τας 
δια των αγιων αγγελων διακομιζομενας θειας αποδοχας δηλουσθαι, ο 
σοφος διωριζετο· δι’ ων ο Θεος οριζει των νομιμως υπερ της αληθειας 
προς  τας  αντικειμενας  δυναμεις  αθλουντων  τους  αγωνας,  τας 
αορατους  συμπλοκας  (692)  διαλυων,  και  ειρηνην  διδους  εν  τη 
καταργησει του σωματος της αμαρτιας, και των υπερ αρετης πονων 
της  απαθειας  την  χαριν  τοις  αγιοις  αντιδιδους·  ινα  του  πολεμειν 
αφεμενοι, προς γεωργιαν πνευματικην, ειτουν αρετων εργασιαν, τας 
της ψυχης μετασκευασωσι δυναμεις·  δι’  ων τα στιφη των πονηρων 
πνευματων διελυσαν, στρατηγουντος αυτοις του Θεου και Λογου, και 
τα πικρα του διαβολου και δυσφυκτα μηχανηματα διασκεδαζοντος. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΓ΄. 
Τινος  ιδικως  επι  του  καθ’  εκαστον  συμβολον  εστιν  η 
αναγνωσις του αγιου Ευαγγελιου, και τα μετ’ αυτην μυστικα.
Οθεν  ευθυς  μετα  ταυτας,  την  θειαν  του  αγιου  Ευαγγελιου, 

αναγνωσιν,  η  της  αγιας  Εκκλησιας  ιερα  διαταξις  ενομοθετησε 
γιγνεσθαι·  ιδικως  μεν  την  υπερ  του  λογου  τοις  σπουδαιοις 
κακοπαθειαν εισηγουμενην· μεθ’ ην ο της γνωστικης θεωριας ωσπερ 
Αρχιερευς  ουρανοθεν  επιδημων  αυτοις  Λογος,  της  σαρκος  αυτοις 
ωσπερ τινα κοσμον αισθητον συστελλει το φρονημα· τους ετι  προς 
γην  κατανευοντας  λογισμους  απωθουμενος,  και  προς  την  των 
νοητων  εποψιαν  εντευθεν  δια  των  των  θυρων  κλεισεως,  και  της 
εισοδου  των  αγιων  μυστηριων,  αυτους  αγαγων,  λογων  τε  και 
πραγματων, μυσαντας ηδη τας αισθησεις· και εξω σαρκος και κοσμου 
γεγενημενους,  τα  απορρητα  διδασκει·  συναχθεντας  ηδη  δια  του 
ασπασμου προς εαυτους τε και αυτον, και μονην αντεισαγοντας αυτω 
της  περι  αυτους  πολλης  ευεργεσιας,  ευγνωμονως,  την  υπερ  της 
εαυτων σωτηριας ευχαριστηριον ομολογιαν· ην το θειον της πιστεως 
αινιττεται  συμβολον.  Ειτα  τοις  αγγελοις  εναριθμιους  αυτους 
καταστησας δια του Τρισαγιου, και την αυτην εκεινοις επιστημην της 
αγιαστικης  θεολογιας  αυτοις  χαρισαμενος,  τω  Θεω  και  Πατρι 
προσαγει,  υιοθετηθεντας  τω  Πνευματι  δια  της  προσευχης,  δι’  ης 
Πατερα  καλειν  τον  θεον  ηξιωθησαν.  Καντευθεν  παλιν  ωσπερ 
επιστημονως ηδη τους εν τοις ουσι παντας λογους περασαντας, προς 



την  αγνωστον  αγνωστως  δια  του,  Εις  αγιος,  και  των  εξης,  αγει 
μοναδα,  τη  χαριτι  ενωθεντας,  και  κατα  μεθεξιν  προς  αυτην 
ομοιωθεντας τη κατα δυναμιν αδιαιρετω ταυτοτητι.

ΚΕΦΑΛ. ΙΔ΄. 
Τινος εστι συμβολον και το γενικως σημαινομενον, η θεια του 
αγιου Ευαγγελιου αναγνωσις.
Γενικως δε την του κοσμου τουτου συντελειαν υποσημαινουσαν. 

Μετα γαρ την θειαν του αγιου Ευαγγελιου αναγνωσιν, ο τε αρχιερευς 
κατεισι του θρονου· και η των κατηχουμενων, και η των λοιπων (693) 
των  αναξιων  της  θειας  των  δειχθησομενων  μυστηριων  θεωριας, 
απολυσις τε και εκβολη δια των λειτουργων γιγνεται· σημαινουσα και 
προτυπουσα δι’ εαυτης την αληθειαν, ης εικων υπαρχει και τυπος, και 
οιον εν τουτοις βοωσα, οτι μετα το κηρυχθηναι το Ευαγγελιον, καθως 
γεγραπται,  της βασιλειας εν ολη τη οικουμενη,  εις  μαρτυριον πασι 
τοις  εθνεσι,  τοτε  ηξει  το  τελος·  παραγινομενου κατα την δευτεραν 
αυτου  παρουσιαν,  εξ  ουρανων  δηλαδη,  μετα  δοξης  πολλης  του 
μεγαλου Θεου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου· Αυτος γαρ ο Κυριος 
εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι Θεου καταβησεται υπ’ ουρανου; 
φησιν  ο  θειος  Αποστολος·  και  ποιουντος  εκδικησιν  εν  τοις 
υπεναντιοις,  και αφοριζοντος δια των αγιων αγγελων τους πιστους 
απο των απιστων, και απο των δικαιων τους αδικους, και των αγιων 
τους  εναγεις·  και  απλως,  ινα  συνελων  ειπω  ,  των  Πνευματι  Θεου 
στοιχησαντων,  τους  οπισω  σαρκος  πορευθεντας·  και  επ’  αιωσι 
απειροις τε και ατελευτητοις, ως η των θειων λογιων αληθεια φησι, 
κατ’  αξιαν  των  βεβιωμενων  εκαστω  δικαιαν  αποδιδοντος  την 
αμοιβην. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΕ΄. 
Τινος  συμβολον  εστι  η  κλεισις  των  θυρων  της  αγιας 
εκκλησιας, η μετα το αγιον Ευαγγελιον γιγνομενη.
Η δε μετα την ιεραν αναγνωσιν του αγιου Ευαγγελιου,  και την 

εκβολην των κατηχουμενων γινομενη κλεισις των θυρων της αγιας 
του  Θεου  εκκλησιας,  την  τε  των  υλικων  δηλοι  παροδον,  και  την 
γενησομενην  μετα  το  φοβερον  εκεινον  αφορισμον  και  την 
φοβερωτεραν ψηφον, εις τον νοητον κοσμον, ητοι την νυμφωνα του 



Χριστου, των αξιων εισοδον· και την εν ταις αισθησεσι της κατα την 
απατην ενεργειας, τελειαν αποβολην.

ΚΕΦΑΛ΄. Ιστ΄. 
Τι σημαινει η των αγιων και μυστηριων εισοδος. 
Η  δε  των  αγιων  και  σεπτων  μυστηριων  εισοδος,  αρχη  και 

προοιμιον εστιν (ως ο μεγας εκεινος εφασκε γερων) της γενησομενης 
εν ουρανοις καινης διδασκαλιας περι της οικονομιας του Θεου της εις 
ημας,  και  αποκαλυψις  του εν  αδυτοις της θειας κρυφιοτητος οντος 
μυστηριου της ημων σωτηριας. Ου γαρ μη πιω φησι, προς τους εαυτου 
μαθητας ο Θεος και Λογος, υπ’ αρτι εκ του γεννηματος της αμπελου, 
εως  της  ημερας  εκεινης,  οταν  αυτο  πινω  μεθ’  υμων  καινον  εν  τη 
βασιλεια του Πατρος εμου. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΖ΄. 
Τινος εστι συμβολον ο θειος ασπασμος.
Ο δε πασι προσφωνουμενος πνευματικος ασπασμος, την εσομενην 

παντων προς αλληλοις εν τω καιρω (696) της των μελλοντων αρρητων 
αγαθων αποκαλυψεως, κατα πιστιν τε και αγαπην, ομονοιαν τε και 
ομογνωμοσυνην, και ταυτοτητα λογικην· δι’ ην την προς τον Λογον 
και  Θεον  οικειωσιν  οι  αξιοι  δεχονται,  προτυποι  και  προδιαγραφει. 
Λογου γαρ συμβολον το στομα, καθ’ ον μαλιστα πασιν απαντες οι 
λογου μετειληφοτες, ως λογικοι, και τω πρωτω και μονω Λογω, και 
παντος αιτιω λογου συμφυονται. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΗ΄. 
Τι σημαινει το θειον της πιστεως Συμβολον.
Η  δε  του  θειου  συμβολου  της  πιστεως  γινομενη  παρα  παντων 

ομολογια, την εφ’ οις εσωθημεν παραδοξοις λογοις τε και τροποις της 
πανσοφου  περι  ημας  του  Θεου  προνοιας  γενησομενην  μυστικην 
ευχαριστιαν,  κατα  τον  αιωνα  τον  μελλοντα,  προσημαινει·  δι’  ης 
ευγνωμονας επι τη θεια ευεργεσια εαυτους συνιστωσιν οι αξιοι· πλην 
ταυτης των περι αυτους απειρων θειων αγαθων αντεισαγαγειν αλλο 
τι καθ’ οτιουν ουκ εχοντες.

ΚΕΦΑΛ. ΙΘ΄. 
Τι σημαινει η του Τρισαγιου δοξολογια. 



Η  δε  γινομενη  τρισση  του  αγιασμου  της  θειας  υμνολογιας 
εκβοησις παρα παντος του πιστου λαου, την προς τας ασωματους και 
νοερας  δυναμεις  κατα  το  μελλον  φανησομενην  ενωσιν  τε  και 
ισοτιμιαν  παραδηλοι·  καθ’  ην  συμφωνως  ταις  ανω  δυναμεσι,  δια 
ταυτοτητα  της  ατρεπτου  περι  Θεον  αεικινησιας,  τρισιν  αγιασμοις 
υμνειν τε και αγιαζειν την τρισυποστατον μιαν θεοτητα διδαχθησεται 
των ανθρωπων η φυσις. 

ΚΕΦΑΛ. Κ΄. 
Τινος εστι συμβολον η αγια προσευχη του,  "Πατερ ημων ο εν 

τοις ουρανοις." 
Η δε παναγια τε και σεπτη του μεγαλου και μακαριου Θεου και 

Πατρος επικλησις, της δοθησομενης ενυποστατου τε και ενυπαρκτου 
κατα  δωρεαν  και  χαριν  του  αγιου  Πνευματος,  υιοθεσιας  εστι 
συμβολον·  καθ’  ην  πασης  υπερνικωμενης  τε  και  καλυπτομενης 
ανθρωπινης  ιδιοτητος,  τη  επιφοιτησει  της  χαριτος,  υιοι  Θεου 
χρηματισουσι  τε  και  εσονται  παντες  οι  αγιοι,  οσοι  δι’  αρετων  υπ’ 
εντευθεν ηδη τω θειω της αγαθοτητος καλλει εαυτους λαμπρως τε 
και επιδοξως εφαιδρυναν. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΑ΄. 
Τι  σημαινει  το  τελος  της  μυστικης  ιερουργιας  των 
εκφωνουμενων υμνων· τουτεστιν,  " Εις Αγιος, εις Κυριος,  " και 
τα εξης. 
Η δε κατα το τελος της μυστικης ιερουργιας παρα παντος του λαου 

γινομενη του, Εις Αγιος, και των εξης, ομολογια, την υπερ λογον και 
νουν  προς  το  εν  της  θειας  απλοτητος  κρυφιον  γενησομενην  των 
μυστικως τε και σοφως κατα Θεον τετελεσμενων, συναγωγην τε και 
ενωσιν δηλοι,  (697)  εν τω αφθαρτω των νοητων αιωνι·  καθ’ ον της 
αφανους και υπεραρρητου δοξης το φως ενοπτευοντες, της μακαριας, 
μετα των ανω δυναμεων, και αυτοι δεκτικοι  γινονται καθαροτητος· 
μεθ’  ην,  ως  τελος  παντων,  η  του  μυστηριου  μεταδοσις  γινεται· 
μεταποιουσα προς εαυτην, και ομοιους τω κατ’ αιτιαν αγαθω κατα 
χαριν  και  μεθεξιν  αποφαινουσα  τους  αξιως  μεταλαμβανοντας,  εν 
μηδενι  αυτου  λειπομενους,  κατα  το  εφικτον  ανθρωποις  και 
ενδεχομενον. Ωστε και αυτους δυνασθαι ειναι τε και καλεισθαι θεσει 



κατα την χαριν θεους, δια τον αυτους ολως πληρωσαντα ολον Θεον, 
και μηδεν αυτων της αυτου παρουσιας κενον καταλειψαντα. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΒ΄. 
Πως, και τινι τροπω και η της ψυχης καθ’ εαυτην νοουμενης 
επι του καθ’ εκαστον ιδικως εκθεωτικη και τελειοποιος δια των 
ειρημενων θεωρειται καταστασις. 
Δευρο δη ουν, δια των αυτων οδω και ταξει βαινοντες, παλιν τα 

αυτα  και  περι  ψυχης  γνωστικης  θεωρησωμεν·  και  συναναβηναι 
μικρον  κατα  δυναμιν  τω  λογω  μετ’  ευλαβειας  προς  υψηλοτεραν 
θεωριαν,  σκοπησαι  τε  και  κατανοησαι  πως  οι  θειοι  της  αγιας 
Εκκλησιας θεσμοι την ψυχην επι την εαυτης τελειοτητα δι’ αληθους 
και ενεργους γνωσεως αγουσι, ποθουντα τον νουν και βουλομενον, 
Θεου χειραγωγουντος (ει δοκει) μη κωλυσωμεν.

ΚΕΦΑΛ. ΚΓ΄. 
Οτι συμβολον των κατα ψυχην αρετων εστιν η πρωτη εισοδος 

της αγιας συναξεως.
Αθρει τοιγαρουν οστις της μακαριας του Χριστου σοφιας γνησιος 

καθεστηκας εραστης, νοος οφθαλμοις, κατα την πρωτης εισοδον της 
αγιας συναξεως απο της εξωθεν των υλικων πλανης και  ταραχης, 
κατα το γεγραμμενον,  Γυναικες ερχομεναι απο θεας,  δευτε·  της εν 
ειδει  και  σχηματι,  φημι  κατα  την  προσοψιν  των  αισθητων 
περιπλανησεως· ου γαρ θεωριαν ειπειν αληθες, κατα τους ασοφους 
των παρ’ Ελλησι λεγομενων σοφων (μηδε γαρ σοφοι κληθειεν ποτε 
προς  ημων,  οι  τον  Θεον  γνωναι  δια  των  αυτου  ποιηματων  μη 
δυνηθεντες, η μη βουληθεντες) των αισθητων λεγω την επιφανειαν, 
καθ’ ην ο διηνεκης των αισθητων προς αλληλα συνεστηκε πολεμος, 
πασι την δι’ αλληλων φθοραν ενεργων, παντων φθειροντων αλληλα 
και  εν  αλληλοις  φθειρομενων·  και  τουτο  μονον  παγιον  εχοντα,  το 
αστατειν  και  φθειρεσθαι,  μηδεποτε  συμβαινειν  αλληλοις  κατα 
διαμονην  αμαχον  δυνασθαι  και  αστασιαστον·  ερχομενην  τε  την 
ψυχην,  και  προτροπαδην φευγουσαν,  και  ωσπερ εις  Εκκλησιαν και 
ασυλον ειρηνης ανακτορον,  την εν πνευματι φυσικην θεωριαν,  την 
αμαχον και πασης ελευθεραν ταραχης μετα Λογου τε και υπο του 
Λογου  του  μεγαλου  και  (700)  αληθους  ημων  Θεου  και  αρχιερεως 
εισερχομενην·  και  ως  δια  συμβολων  των  γινομενων  θειων 



αναγνωσματων,  τους  των  οντων  διδασκομενην  λογους,  και  το 
θαυμαστον και μεγα της εν νομω και προφηταις δηλουμενης θειας 
προνοιας μυστηριον· καθ’ εκαστον τε δεξαμενην, υπερ της εν τουτοις 
καλης  μαθητειας  θεοθεν  δια  των  αγιων  δυναμεων,  νοερως  κατα 
διανοιαν αυτη διαλεγομενων, τας ειρηνοδωρους σημειωσεις, μετα της 
ρωστικης  και  συντηρητικης  θελξεως,  της  θειας  και  διαπυρου  κατα 
Θεον εφεσεως, δια της μυστικως υπαδομενης αυτη νοητως των θειων 
ασματων ηδονης.

Παλιν εκ τουτων μεταβαινουσαν, και συναγομενην επι την μιαν 
και  μονην  και  ενιαιως  τουτους  συλλαμβανουσαν  τους  λογους 
κορυφην· λεγω δε, το αγιον Ευαγγελιον, εν ω παντες της τε προνοιας 
και  των  οντων  οι  λογοι  κατα  μιαν  περιοχης  δυναμιν  ενοειδως 
προυφεστηκασι. Μεθ’ ο κατ’ αισθησιν θειαν αυτον οραν ενεστι παλιν 
θεμιτον  τοις  φιλοθεοις,  αταρβητοις  νοος  ομμασι  παραγινομενον 
ουρανοθεν αυτη τον Λογον και Θεον,  ως η του αρχιερεως απο του 
θρονου  του  ιερατικου  σημαινει  καταβασις·  και  τελειον  αυτης 
διακρινοντα κατηχουμενων δικην ετι την αισθησιν, και το κατ’ αυτην 
μεριστον  φαντασιουμενους  λογισμους.  Καντευθεν  παλιν  εξω 
γενομενην  των  αισθητων,  ως  η  των  θυρων  της  αγιας  του  Θεου 
εκκλησιας  νοειν  υποτιθεται  κλεισις·  επι  την  δηλουμενην  δια  της 
εισοδου των αρρητων μυστηριων, αυλον και απλην και αναλλοιωτον 
και θεοδειδη, και παντος ελευθεραν ειδους και σχηματος επιστημην 
των νοητων αγοντα·  καθ’  ην  συναγαγουσαν προς  μεν  εαυτης  τας 
οικειας δυναμεις· προς δε τον Λογον, εαυτην καταντα, δια του νοερου 
ασπασμου ενωσασαν τους περι  εαυτην αρρητους της σωτηριας και 
λογους  και  τροπους,  δια  του  συμβολου  της  πιστεως  ευχαριστως 
ομολογειν εκδιδασκοντα.

Επι  τουτοις  δε  παλιν,  ως  ηδη  λοιπον  κατα  δυναμιν  απλην  και 
αδιαιρετον  δια  μαθητειας,  γνωσει,  περιλαβουσαν  τους  τε  των 
αισθητων  και  των  νοητων  λογους,  επι  την  γνωσιν  της  εκφανους 
αυτην αγοντα θεολογιας,  μετα την παντων διαβασιν,  και  την ισην 
τοις  αγγελοις  κατα  το  εφικτον  αυτη  παρεχομενον  νοησιν·  και 
τοσουτον διδασκοντα σωφρονως αυτην, οσον ειδεναι Θεον ενα, μιαν 
ουσιαν, υποστασεις τρεις· μοναδα ουσιας τρισυποστατον, και τριαδα 
υποστασεων ομοουσιον· μοναδα εν τριαδι, και τριαδα εν μοναδι· ουκ 
αλλην και αλλην, ουδ’ αλλην παρ’ αλλην, ουδε δι’ αλλης αλλην, ουδ’ 
αλλην εν αλλη, ουδε εξ αλλης αλλην· αλλα την αυτην εν εαυτη, και 



καθ’  εαυτην  εφ’  εαυτην,  εαυτη  ταυτην  και  μοναδα  και  τριαδα 
ασυγχυτον τε και ασυγχυτως την ενωσιν εχουσαν, και την διακρισιν 
αδιαιρετον τε και αμεριστον· μοναδα μεν κατα τον της ουσιας, (701) 
ητοι τον του ειναι λογον· αλλ’ ου κατα συνθεσιν η συναιρεσιν, η την 
οιανουν  συγχυσιν·  τριαδα  δε,  κατα  τον  του  πως  υπαρχειν  και 
υφεσταναι  λογον·  αλλ’  ου  κατα  διαιρεσιν  η  αλλοτριωσιν,  η  τον 
οιονουν μερισμον. Ου γαρ μεμερισται ταις υποστασεσιν η μονας, ουδε 
σχετικως  ενεστι  και  επιθεωρειται  αυταις·  ουδε  συντεθεινται  εις 
μοναδα αι υποστασεις,  η  συναιρεσει  αυτην εκπληρουσιν·  αλλα την 
αυτην  εαυτη  ταυτον,  αλλως  μεντοι  και  αλλως.  Μονας  γαρ  εστι 
ασυγχυτος τη ουσια, και τω κατ’ αυτην απλω λογω η αγια τριας των 
υποστασεων·  και  τριας  εστι  ταις  υποστασεσι  και  τω  τροπω  της 
υπαρξεως η αγια μονας.  Την αυτην ολην τουτο κακεινο διαφορως, 
κατ’ αλλον και αλλον, ως ειρηται, λογον νοουμενην· μιαν και μονην, 
αδιαιρετον  τε  και  ασυγχυτον,  και  απλην  και  αμειωτον  και 
απαραλλακτον θεοτητα· μοναδα κατα την ουσιαν ολην υπαρχουσαν, 
και  ολην  τριαδα  την  αυτην  ταις  υποστασεσι,  και  μιαν  ενος 
τρισσοφαους ακτινα φωτος μονοειδως επιλαμπουσαν· εφ’ ω και την 
ψυχην, ομοτιμως τοις αγιοις αγγελοις τους εκφανεις και εφικτους τη 
κτισει  περι  θεοτητος  δεξαμενην  λογους,  και  συμφωνως  αυτοις 
ασιγητως ανυμνειν μαθουσαν τριαδικως την μιαν θεοτητα, επι την 
κατα χαριν δι’  ομοιοτητος εμφερους υιοθεσιαν αχθηναι·  δι’  ης μετ’ 
ευχας τον Θεον Πατερα, μυστικον τε χαριτι και μονον εχουσα, προς 
το εν της αυτου κρυφιοτητος κατ’  εκστασιν παντων συναχθησεται· 
και τοσουτον πεισεται μαλλον, η γνωσεται τα θεια· οσον μη εαυτης 
ειναι βουλεσθαι, μηδε εξ εαυτης υφ’ εαυτης η αλλου τινος γνωσθηναι 
δυνασθαι, η μονου του ολην αγαθοπρεπως αυτην ανειληφοτος ολου 
Θεου, και ολον αυτη θεοπρεπως ολη (ολον αυτη θεοπρεπως ολως) και 
απαθως εαυτον ενιεντος, και ολην θεοποιησαντος·  ως ειναι,  καθως 
φησιν ο παναγιος Αρεοπαγιτης Διονυσιος, εικονα και φανερωσιν του 
αφανου  φωτος,  εσοπτρον  ακραιφνες,  διειδεστατον,  αλωβητον, 
αχραντον,  ακηλιδωτον,  εισδεχομενον  ολην,  ει  θεμις  ειπειν,  την 
ωραιοτητα  του  αγαθοτυπου,  θεοειδως  και  αμειωτως  επιλαμπον  εν 
αδυτοις σιγης. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΔ΄. 



Τινων εστιν ενεργητικη τε  και  αποτελιστικη μυστηριων,  δια 
των  τελουμενων  κατα  την  αγιαν  συναξιν  θεσμων  εν  τοις 
πιστοις και πιστως συναγομενοις, η παραμενουσα του αγιου 
Πνευματος χαρις. 
Τοιγαρουν  ωετο  δειν  ο  μακαριος  γερων,  και  παρακαλειν  ουκ 

επαυετο παντα Χριστιανον,  τη αγια του Θεου Εκκλησια σχολαζειν, 
και  μη  απολιμπανεσθαι  ποτε  της  εν  αυτη  τελουμενης  αγιας 
συναξεως, δια τε τους παραμενοντας αυτη αγιους αγγελους, (704) και 
απογραφομενους εκαστοτε τους εισιοντας και εμφανιζοντας τω Θεω, 
και τας υπερ αυτων δεησεις ποιουμενους· και δια την αορατως αει μεν 
παρουσαν του αγιου Πνευματος χαριν, ιδιοτροπως δε μαλιστα κατα 
τον  καιρον  της  αγιας  συναξεως,  και  εκαστον  των  ευρισκομενων 
μεταποιουσαν τε και μετασκευαζουσαν, και αληθες μεταπλαττουσαν 
επι το θειοτερον αναλογως εαυτω, και προς το δηλουμενον δια των 
τελουμενων  μυστηριων  αγουσαν·  καν  αυτον  μη  αισθανηται,  ειπερ 
των ετι κατα Χριστον νηπιων εστι· και εις το βαθος των γινομενων 
οραν  αδυνατει,  και  την  δηλουμενην  δι’  εκαστου  των  τελουμενων 
θειων  συμβολων  της  σωτηριας  εν  αυτω  χαριν  ενεργουσαν,  καθ’ 
ειρμον  και  ταξιν  απο  των  προσεχων  μεχρι  του  παντων  τελους 
οδευουσαν. 

Κατα μεν πρωτην εισοδον απιστιας αποβολην, πιστεως αυξησιν, 
κακιας  μειωσιν,  αρετης  επιδοσιν,  αγνοιας  αφανισμον,  γνωσεως 
προσθηκην.  Δια  δε  της  ακροασεως  των  θειων  λογιων,  τας  των 
ειρημενων τουτων, πιστεως φημι και αρετης και γνωσεως, παγιας και 
αμεταθετους  εξεις  τε  και  διαθεσεις.  Δια  δε  των  επι  τουτοις  θειων 
ασματων, την προς τας αρετας της ψυχης εκουσιον συγκαταθεσιν, και 
την επ’ αυταις εγγινομενην αυτη νοεραν ηδονην και τερπνοτητα. Δια 
δε  της  ιερας  αναγνωσεως  του  αγιου  Ευαγγελιου,  την  του  χοικου 
φρονηματος,  ωσπερ αισυητου κοσμου,  συντελειαν.  Δια δε της μετα 
ταυτα  των  θυρων  κλεισεως,  την  κατα  διαθεσιν  απο  τουτου  του 
φθαρτου κοσμου προς τον νοητον κοσμον μεταβασιν της ψυχης και 
μεταθεσιν·  δι’  ης  τας  αισθησεις,  θυρων  δικην,  μυσασα,  των  καθ’ 
αμαρτιαν  ειδωλων  καθαρας  απεργαζεται.  Δια  δε  της  εισοδου  των 
αγιων μυστηριων, την τελειωτεραν και μυστικωτεραν και καινην περι 
την εις ημας οικονομιαν του Θεου διδασκαλιαν και γνωσιν. Δια δε του 
θειου ασπασμου, την παντων προς παντας και προς εαυτον εκαστου 
προτερον  και  τον  Θεον,  ομονοιας  και  ομογνωμοσυνης  και  αγαπης 



ταυτοτητα. Δια δε της του συμβολου τη ς πιστεως ομολογιας, την επι 
τοις παραδοξοις τροποις της σωτηριας ημων προσφορον ευχαριστιαν. 
Δια δε του Τρισαγιου, την προς τους αγιους αγγελους ενωσιν τε και 
ισοτιμιαν,  και  την  απαυστον  της  αγιαστικης  δοξολογιας  του  θεου 
συμφωνον ευτονιαν. Δια δε της προσευχης, δι’ ης Πατερα καλειν τον 
Θεον αξιουμεθα,  την εν  χαριτι  του αγιου Πνευματος αληθεστατην 
υιοθεσιαν. Δια δε του, Εις Αγιος, και των εξης, την προς αυτον τον 
Θεον ενοποιον χαριν και  οικειοτητα.  Δια δε της αγιας μεταληψεως 
των  αχραντων  και  ζωοποιων  μυστηριων,  την  προς  αυτον  κατα 
μεθεξιν ενδεχομενην δι’ ομοιοτητος κοινωνιαν τε και ταυτοτητα· δι’ 
ης  γενεσθαι  θεος  εξ  ανθρωπου  καταξιουται  ο  ανθρωπος.  Ων  γαρ 
ενταυθα  κατα  την  παρουσαν  ζωην,  δια  της  εν  πιστει  χαριτος, 
πιστευομεν μετειληφεναι δωρεων του αγιου Πνευματος, τουτων εν τω 
μελλοντι αιωνι κατα αληθειαν ενυποστατως αυτω τω πραγματι, κατα 
την απτωτον ελπιδα της πιστεως ημων, και την του επαγγειλομενου 
(705) βεβαιαν και απαραβατον υποσχεσιν, φυλαξαντες κατα δυναμιν 
τας εντολας,  πιστευομεν καταληψεσθαι,  μεταβαινοντες  απο της εν 
πιστει  χαριτος,  εις  την κατ’  ειδος  χαριν·  μεταποιουντος  ημας προς 
εαυτον  δηλαδη  του  Θεου  και  Σωτηρος  ημων  Ιησου  Χριστου·  τη 
περιαιρεσει  των  εν  ημιν  της  φθορας  γνωρισματων,  και  τα 
παραδειχθεντα δια των ενταυθα αισθητων συμβολων ημιν αρχετυπα 
χαριζομενου μυστηρια. 

Δια δε το ευμνημονευτον, ει δοκει, τη των ειρημενων δυναμιν κατ’ 
επιτομην επιδραμοντες, ουτω κεφαλαιωσωμεν. Εστι μεν ουν η αγια 
Εκκλησια  τυπος,  ως  ειρηται,  και  εικων,  του  μεν  Θεου·  διοτι  ην 
εργαζεται  κατα  την  απειρον  αυτου  δυναμιν  και  σοφιαν,  περι  τας 
διαφορους των οντων ουσιας ασυγχυτον ενωσιν, ως δημιουργος κατ’ 
ακρον  εαυτω  συνεχων·  και  κατα  μιαν  της  πιστεως  και  χαριν  και 
κλησιν  τους  πιστους  αλληλοις  ενοειδως  συναπτουσα·  τους  δε 
πρακτικους  και  εναρετους,  κατα  μιαν  γνωμης  ταυτοτητα·  τους  δε 
θεωρητικους και γνωστικους προς τουτοις και καθ’ ομονοιαν αρραγη 
και αδιαιρετον. 

Του δε κοσμου, του τε νοητου και του αισθητου τυπος εστιν· ως του 
νοητου κοσμου το ιερατειον συμβολον εχουσα· του αισθητου δε, τον 
ναον. 

Της δε τελουμενης εν αυτη αγιας συναξεως, η μεν πρωτη εισοδος 
γενικως μεν δηλοι την πρωτην του Θεου ημων παρουσιαν· ιδικως δε, 



την δι’ αυτου και συν αυτω των εξ απιστιας εις πιστιν, και απο κακιας 
εις αρετην, και απο αγνωσιας εις γνωσιν εισαγομενων επιστροφην. 

Τα δε γινομενα μετ’  αυτην αναγνωσματα, γενικως μεν,  τα θεια 
θεληματα τε και βουληματα, καθ’ α χρη τους παντας παιδευεσθαι τε 
και πολιτευεσθαι, μηνυει· ιδικως δε, την κατα την πιστιν διδασκαλιαν 
και προκοπην των πιστευσαντων· και των πρακτικων την κατ’ αρετην 
παγιαν  διαθεσιν·  καθ’  ην  τω θειω νομω  στοιχουντες  των εντολων 
ανδρικως  τε  και  ακλονητως  ιστανται  προς  τας  μεθοδειας  του 
διαβολου,  και  τας  αντικειμενας  ενεργειας  διαδιδρασκουσι·  και  των 
γνωστικων την κατα θεωριαν εξιν· καθ’ ην τους των αισθητων και της 
επ’ αυτοις (708) προνοιας πνευματικους κατα δυναμιν συλλεγομενοι 
λογους, απλανως προς την αληθειαν φερονται. 

Τα δε θεια των ασματων μελισματα, την εγγινομενη ταις απαντων 
ψυχαις θειαν ηδονην και τερπνοτητα· καθ’ ην μυστικως ρωννυμεναι, 
των μεν παρελθοντων της αρετης επιλανθανονται  πονων·  προς δε 
την των λειπομενων θειων και ακηρατων αγαθων, νεαζουσι ευτονον 
εφεσιν.

Το δε Ευαγγελιον, γενικως μεν συμβολον εστι της συντελειας του 
αιωνος τουτου· ιδικως δε, των μεν πιστευσαντων δηλοι τον παντελη 
της αρχαιας πλανης αφανισμον· των δε πρακτικων, την νεκρωσιν και 
συντελειαν  του  κατα  σαρκα  νομου  τε  και  φρονηματος·  των  δε 
γνωστικων,  την  προς  τον  συνεκτικωτατον  λογον  των  πολλων  και 
διαφορων  λογων  συναγωγην  τε  και  αναφοραν,  συντελεσθεισης 
αυτοις  και  περατωθεισης  της  διεξοδικωτερας  και  ποικιλωτερας 
φυσικης θεωριας.

Η  δε  του  αρχιερεως  απο  του  θρονου  καταβασις,  και  η  των 
κατηχουμενων  εκβολη,  γενικως  μεν  σημαινει  την  υπ’  ουρανου 
δευτεραν  του  μεγαλου  Θεου  και  Σωτηρος  ημων  Ιησου  Χριστου 
παρουσιαν, και τον απο των αγιων αφορισμον των αμαρτωλων· και 
την δικαιαν προς την εκαστου αξιαν αμοιβην· ιδικως δε, την τελειαν 
εν πιστει  των πιστευσαντων πληροφοριαν,  ην ποιει  παραγινομενος 
αορατως ο Θεος Λογος· δι’ ης πας ετι καθ’ οτιουν σκαζων κατα την 
πιστιν λογισμος κατηχουμενου τροπον, αυτων απελαυνεται· των δε 
πρακτικων, την τελειαν απαθειαν, δι’ ης πας εμπαθης και αφωτιστος 
λογισμος της ψυχης απογινεται· των δε γνωστικων, την συνεκτικην 
επιστημην των επεγνωσμενων, δι’ ης πασαι των υλικων αι εικονες της 
ψυχης εκδιωκονται. 



Η δε κλεισις των θυρων, και η των αγιων μυστηριων εισοδος, και ο 
θειος ασπασμος, και η του συμβολου της πιστεως εκφωνησις, γενικως 
μεν  δηλοι  την  των  αισθητων  παροδον,  και  την  των  νοητων 
φανερωσιν, και την καινην του περι ημας θειου μυστηριου διδαχην, 
και την προς παντας παντων εαυτους τε και τον Θεον γενησομενην 
ομονοιας και ομογνωμοσυνης και αγαπης ταυτοτητα, και την εφ’ οις 
εσωθημεν τροποις ευχαριστιαν· ιδικως δε,  των μεν πιστων την απο 
της  απλης  πιστεως  εις  την  εν  δογμασι  διδαχην  και  μυησιν,  και 
ομοφωνιαν και ευσεβειαν,  προκοπην· το γαρ πρωτον, η των θυρων 
δηλοι κλεισις.  Το δευτερον δε,  η των αγιων εισοδος·  το δε τριτον, ο 
ασπασμος·  και  το  τεταρτον,  η  εκφωνησις  του  συμβολου·  των  δε 
πρακτικων, την απο πραξεως εις  θεωριαν μυσαντων τας αισθησεις 
και εξω σαρκος και κοσμου γενομενων δια της αποβολης των (709) 
κατ’  αυτας  ενεργειων,  μεταθεσιν,  και  την  απο  του  τροπου  των 
εντολων εις τον λογον αυτων αναβασιν· και την αυτων των εντολων 
κατα  τους  οικειους  λογους  συγγενη  προς  τας  δυναμεις  της  ψυχης 
οικειοτητα  τε  και  ενωσιν,  και  την  προς  θεολογικην  ευχαριστιαν 
επιτηδειον εξιν· των δε γνωστικων, την απο φυσικης θεωριας εις την 
των νοητων απλην κατανοησιν·  καθ’  ην  ουδαμως  δι’  αισθησεως  η 
τινος των φαινομενων ετι τον θειον και αρρητον μεταδιωκουσι λογον· 
και την προς την ψυχην των αυτης δυναμεων ενωσιν, και την κατα 
νουν ενοειδως συλλαμβανουσαν τον της προνοιας λογον απλοτητα.

Η  δε  του  Τρισαγιου  απαυστος  των  αγιων  αγγελων  αγιαστικη 
δοξολογια,  γενικως  μεν  σημαινει  την  αμα  τε  και  εν  ταυτω 
γενησομενην  κατα  τον  αιωνα  τον  μελλοντα  των  ουρανιων  και 
επιγειων δυναμεων ισην και πολιτειαν και αγωγην και συμφωνιαν 
της θειας δοξολογιας, αθανατισθεντος τοις ανθρωποις του σωματος 
δια της αναστασεως, και μηκετι βαρουντος την ψυχην τη φθορα, και 
βαρουμενου·  αλλα δια της εις  αφθαρσιαν αλλαγης προς υποδοχην 
παρουσιας Θεου λαβοντος και δυναμιν και επιτηδειοτητα· ιδικως δε, 
των  μεν  πιστων  την  προς  αγγελους  κατα  την  πιστιν  θεολογικην 
αμιλλαν· των δε πρακτικων, την ισαγγελον, ως εφικτον ανθρωποις, 
κατα  τον  βιον  λαμπροτητα,  και  την  ευτονιαν  της  θεολογικης 
υμνολογιας·  των  δε  γνωστικων,  τας  ισαγγελους  κατα  το  δυνατον 
ανθρωποις περι θεοτητος νοησεις τε και υμνησεις και αεικινησιας.

Η δε μακαρια του μεγαλου Θεου και Πατρος επικλησις, και η του, 
Εις  αγιος,  και των εξης εκφωνησις·  και η των αγιων και ζωοποιων 



μυστηριων  μεταληψις,  την  επι  πασι  και  επι  παντων  των  αξιων 
εσομενην δια την αγαθοτητα του Θεου ημων υιοθεσιαν, ενωσιν τε και 
οικειοτητα,  και  ομοιοτητα θειαν και  θεωσιν  δηλοι·  δι’  ης  παντα εν 
πασιν  εσται  τοις  σωζομενοις  αυτος  ο  Θεος,  ομοιως·  ως  καλλος 
αρχετυπον κατ’ αιτιαν εμπρεπων τοις αυτω δι’ αρετης και γνωσεως 
κατα χαριν ομοιως συμπρεπουσι.

Πιστους  δε  και  εναρετους  και  γνωστικους  εκαλει,  τους 
εισαγομενους  και  τους  προκοπτοντας  και  τους  τελειους,  ηγουν 
δουλους  και  μισθιους  και  υιους·  τας  τρεις  ταξεις  των  σωζομενων. 
Δουλοι γαρ εισι, πιστοι, οι φοβω των ηπειλημενων εκπληρουντες του 
δεσποτου τας εντολας, και τοις πιστευθεισιν ευνοικως επεργαζομενοι· 
μισθιοι  δε,  οι  ποθω  των  επηγγελμενων  αγαθων  βασταζοντες  μεθ’ 
υπομονης  το  βαρος  της  ημερας  και  τον  καυσωνα·  τουτεστι,  την 
εμφυτον και  συνεζευγμενην τη παρουση ζωη εκ της προπατορικης 
καταδικης  θλιψιν,  και  τους  επ’  αυτη  υπερ  (712)  της  αρετης 
πειρασμους·  και  ζωης  ζωην  σοφως  κατ’  αυθαιρετον  γνωμην 
ανταλλασσοντες, της παρουσης την μελλουσαν. Υιοι δε, οι μητε φοβω 
των ηπειλημενων,  μητε ποθω των επηγγελμενων,  αλλα τροπω και 
εξει  της  προς  το  καλον  κατα  γνωμην  της  ψυχη  ροπης  τε  και 
διαθεσεως,  μηδεποτε  του  Θεου χωριζομενοι·  κατ’  εκεινον τον υιον, 
προς ον ειρηται, Τεκνον, συ παντοτε μετ’ εμου ει, και τα εμα παντα σα 
εστι· τουτο κατα την εν χαριτι θεσιν ενδεχομενως υπαρχοντες, οπερ ο 
Θεος κατα την φυσιν και αιτιαν και εστι και πιστευεται.

Μη τοινυν απολειφθωμεν της αγιας του Θεου Εκκλησιας, τοσαυτα 
κατα  την  των  τελουμενων  θειων  συμβολων  αγιαν  διαταξιν  της 
σωτηριας ημων καλως μαλιστα πολιτευομενον αναλογως εαυτω κατα 
Χριστον  δημιουργουσα,  το  δοθεν  δια  του  αγιου  βαπτισματος  εν 
Πνευματι  αγιω  χαρισμα  της  υιοθεσιας,  εις  φανερωσιν  αγει  κατα 
Χριστον  πολιτευομενον·  αλλα  παση  δυναμει  τε  και  σπουδη 
παραστησωμεν  εαυτους  αξιους  των  θειων  χαρισματων,  δι’  εργων 
αγαθων ευαρεστουντας τω Θεω· μη αναστρεφομενοι κατα τα εθνη, τα 
μη  ειδοτα  Θεον,  εν  παθει  επιθυμιας·  αλλα,  καθως  φησιν  ο  αγιος 
Αποστολος,  Νεκρωσαντες  τα  μελη  τα  επι  της  γης,  πορνειαν, 
ακαθαρσιαν, παθος, επιθυμιαν κακην, και την πλεονεξιαν, ητις εστιν 
ειδωλολατρεια·  δι’  α  ερχεται  η  οργη  επι  τους  υιους  της  απειθειας· 
οργην  τε  πασαν,  και  θυμον  και  αισχρολογιαν  και  ψευδος·  και, 
συντομως  ειπειν,  παντα  τον  παλαιον  ανθρωπον,  τον  φθειρομενον 



κατα τας επιθυμιας της απατης, αποθεμενοι συν ταις πραξεσιν αυτου 
και ταις επιθυμιαις, αξιως του Θεου περιπατησωμεν, του καλεσαντος 
ημας  εις  την  αυτου  βασιλειαν  και  δοξαν·  ενδυσαμενοι  σπλαγχνα 
οικτιρμου,  χρηστοτητα,  ταπεινοφροσυνην,  πραυτητα,  μακροθυμιαν· 
ανεχομενοι αλληλων εν αγαπη, και χαριζομενοι εαυτοις εαν τις προς 
τινα εχη μομφην, καθως και ο Κυριος εχαρισατο ημιν, επι πασι τε τον 
συνδεσμον  τελειοτητος,  την  αγαπην  και  την  ειρηνην,  εις  ην  και 
εκληθημεν εν ενι σωματι· και, ινα συνελων ειπω, τον νεον ανθρωπον, 
το ανακαινουμενον εις επιγνωσιν κατ’ εικονα του κτισαντος αυτον. 
Ουτω γαρ αν βοιουντες, δυνηθειημεν προς το τελος ελθειν των θειων 
επαγγελιων, μετ’ ελπιδος αγαθης· πληρωθηναι τε την επιγνωσιν του 
θεληματος  αυτου,  και  παση  σοφια  και  συνεσει  πνευματικη 
καρποφορουντες,  και  αυξανομενοι  τη  επιγνωσει  Κυριου·  εν  παση 
δυναμει  δυναμουμενοι  κατα το κρατος της δοξης αυτου,  εις  πασαν 
οικοδομην και μακροθυμιαν μετα χαρας,  ευχαριστουντες τω Πατρι, 
τω ικανωσαντι ημας εις την μεριδα του κληρου των αγιων εν τω φωτι.

(712)  Σαφης  δε  της  χαριτος  ταυτης  εστιν  αποδειξις,  η  προς  το 
συγγενες δι’ ευνοιας εκουσιος συνδιαθεσις· ης εργον εστιν, ως Θεον, 
οικειουσθαι  κατα  δυναμιν  τον  καθ’  οτιουν  της  ημων  επικουριας 
δεομενον ανθρωπον· και μη εαν ατημελητον και απρονοητον· αλλα 
σπουδη τη πρεπουση κατ’ ενεργειαν ενδεικνυσθαι ζωσαν την εν ημιν 
προς  τε  τον  Θεον  και  τον  πλησιον  διαθεσιν.  Εργον  γαρ  αποδειξις 
διαθεσεως. Ουδεν γαρ ουτε προς δικαιοσυνην ουτω ραδιον εστιν, ουτε 
προς θεωσιν (ιν’ ουτως ειπω) και την προς Θεον εγγυτητα καθεστηκεν 
επιτηδειον,  ως ελεος  εκ  ψυχης  εις  τους  δεομενους μεθ’  ηδονης και 
χαρας προσφερομενος. Ει γαρ Θεον ο Λογος τον ευ παθειν δεομενον 
εδειξεν. Εφ’ οσον γαρ εποιησατε, φησιν, ενι τουτων των ελαχιστων, 
εμοι  εποιησατε·  Θεος  δε  ο  ειπων,  πολλω  μαλλον  τον  ευ  ποιειν 
δυναμενον και ποιουντα, δειξει αληθως κατα χαριν και μεθεξιν οντα 
Θεον,  ως  την  αυτου  της  ευεργεσιας  ευμιμητως  ανειλημμενον 
ενεργειαν τε και ιδιοτητα. Και ει Θεος ο πτωχος, δια την του δι’ ημας 
πτωχευσαντος  Θεου  συγκαταβασιν,  και  εις  εαυτον  εκαστου 
συμπαθως αναδεχομενου παθη, και μεχρι της συντελειας του αιωνος, 
κατα  την  αναλογιαν  του  εν  εκαστω  παθους,  αει  δι’  αγαθοτητα 
πασχοντος μυστικως·  πλεον δηλονοτι  κατα τον εικοτα λογον εσται 
Θεος, ο κατα μιμησιν του Θεου δια φιλανθρωπιαν τα των παθοντων 
παθη δι’ εαυτου θεοπρεπως εξιωμενος· και την αυτην τω Θεω, κατα 



αναλογιαν της σωστικης προνοιας, κατα διαθεσιν εχων δεικνυμενος 
δυναμιν. 

Τις ουν αρα προς αρετην ουτω βραδυς εστι και δυσκινητος, ωστε 
μη εφιεσθαι  θεοτητος,  ουτως ευωνου τε και ευποριστου και ραδιας 
ουσης της κτησεως; Ασφαλης δε τουτων εστι και ασυλος φυλακη, και 
ευμαρης προς σωτηριαν οδος·  ης,  οιμαι,  χωρις κατ’ αληθειαν ουδεν 
εσται των αγαθων αβλαβως τω εχοντι συντηρουμενον· η αυτοπραγια, 
ειτουν  ιδιοπραγια,  δι’  ης  τα  καθ’  εαυτους  σκοπειν  τε  και 
διασκεπτεσθαι  μονους  μανθανοντες,  του  παρ’  αλλων  διακενης 
βλαβην  εχειν  ελευθερουμεθα.  Ει  γαρ  εαυτους  μονους  οραν  τε  και 
εταζειν μαθοιμεν, ουδεποτε τοις των αλλων, ως δ’ αν εχοντα τυχωσιν, 
επιθησομεθα·  γινωσκοντες  ενα μονον κριτην σοφον τε  και  δικαιον 
τον Θεον, το σοφως τε και δικαιως παντα τα γινομενα κρινοντα· καθ’ 
ον γεγενηται λογον, αλλ’ ου καθ’ ον πεφανερωται τροπον· ον ισως αν 
δυναιντο  και  ανθρωποι  κρινειν,  αμυδρως  εις  το  φαινομενον 
βλεποντες· περι ο ου παντως εστιν η αληθεια, ουδε των γινομενων ο 
λογος. Ο δε Θεος, το αφανες τε κινημα της ψυχης, και την αορατον 
ορμην, και τον λογον αυτον,  καθ’ ον ωρμηται η ψυχη, και τον του 
λογου,  σκοπον·  τουτεστι,  το  παντος  πραγματος  προεπινοουμενον 
τελος  βλεπων,  κρινει  (716)  δικαιως,  ως  εφην,  παντα  τα  παρα  των 
ανθρωπων  πραττομενα·  οπερ  ει  κατορθωσαι  σπουδασομεν,  και 
εαυτοις εαυτους περιορισομεν τοις εκτος ουκ επιφυομενοι, ουτε οραν, 
ουτε ακουειν, ουτε λαλειν, τον οφθαλμον, η το ους, η την γλωσσαν τα 
των  αλλων  αφησομεν,  ει  μεν  οιον  τε  εστι,  παντελως·  ει  δε  μηγε, 
συμπαθως  μαλλον,  αλλ’  ου  μη  εμπαθως  τουτοις  ενεργειν,  και  εις 
κερδος ημετερον οραν τε, και ακουειν, και λαλειν επιτρεποντες· και 
τοσουτον μονον, οσον τω ηνιοχουντι ταυτα θειω λογω δοκει. Ουδεν 
γαρ  τουτων  των  οργανων  προς  αμαρτιαν  εστιν  ευολισθοτερον,  μη 
λογω  παιδαγωγουμενων·  και  ουδεν  παλιν  προς  σωτηριαν  αυτων 
ετοιμοτερον, τασσοντος αυτα του λογου, και ρυθμιζοντος και εφ’ α δει 
και βουλεται αγοντος.

Μη  τοινυν  αμελησωμεν  κατα  δυναμιν  του  πειθεσθαι  τω  Θεω, 
καλουντι ημας εις ζωην αιωνιον και μακαριον τελος, δια της εργασιας 
των αυτου θειων τε και σωτηριων εντολων· ινα λαβωμεν ελεος, και 
χαριν  ευρωμεν  εις  ευκαιρον βοηθειαν·  Η γαρ χαρις,  φησιν  ο  θειος 
Αποστολος, μετα παντων των αγαπωντων τον Κυριον ημων Ιησουν 
Χριστον εν αφθαρσια· τουτεστι, των μετα της κατ’ αρετην αφθαρσιας, 



και  της  κατα  τον  βιον  καθαρας  τε  και  ανυποκριτου  σεμνοτητος 
αγαπωντων  τον  Κυριον,  εν  τω  ποιειν  αυτου  τα  θεληματα·  και  μη 
παραφθειροντων τι των θειων αυτου προσταγματων. 

Ταυτα μεν εγω περι  τουτων δια  τον της  υπακοης  μισθον,  κατα 
δυναμιν,  ως  εδιδαχθην,  εξεθεμην,  των  μυστικωτερων  τε  και 
υψηλοτερων  αψασθαι  μη τολμησας·  απερ  ει  ποθει  τις  γνωναι  των 
φιλομαθων,  τοις  περι  τουτων  τω  αγιω  Διονυσιω  τω  Αρεοπαγιτη 
ενθεως  πονηθεισιν  εντυχοι,  και  ευρησει  κατ’  αληθειαν  μυστηριων 
αρρητων αποκαλυψιν, δια της θειας αυτου και διανοιας και γλωττης 
χαρισθεισαν τω των ανθρωπων γενει, δια τους μελοντας κληρονομειν 
σωτηριαν. Και ει μεν πολυ της υμων επιθυμιας ουκ αποπεπτωκε, τω 
Χριστω χαρις τω χορηγω των καλων, και υμιν τοις λεχθηναι ταυτα 
βιασαμενοις. Ει δε μακραν που και πολυ της ελπιδος απολειπεται· τι 
παθω, η τι  δρασω, περι  το λεγειν ασθενησας;  Συγγνωστον γαρ,  ου 
τιμωρητον, η ασθενεια· και αποδεκτον μαλλον, αλλ’ ου μεμπτον το 
εγχωρουν και  ενδεχομενον·  και  μαλισθ’  υμιν,  τοις  αγαπαν δια τον 
θεον προθεμενοις. Και Θεω δε φιλον το κατα δυναμιν απαν γνησιως 
εκ  ψυχης  προσαγομενον,  καν  μικρον  συγκρισει  μεγαλων  υπαρχον 
φανησεται·  ος  ουδε  την  χηραν,  τα  δυο  λεπτα  προσκομισασαν, 
απεωσατο· ητις ποτε ην η χηρα αυτη,  και τα δυο λεπτα. Ειτε ψυχη 
κακιας χηρευουσα, και ωσπερ ανδρα τον παλαιον μεν αποβαλομενη 
νομον,  ουπω  δε  της  προς  τον  Λογον  θεον  ακρας  συναφειας  αξια· 
προσαγουσα δε ομως αυτω αρραβωνος λογω ωσπερ λεπτα, τον τεως 
συμμετρον λογον και βιον· η πιστιν και αγαθην συνειδησιν· η την περι 
των καλων εξιν και ενεργειαν· η την τουτοις προσφορον θεωριαν και 
πραξιν·  η  την  αναλογον  γνωσιν  και  αρετην·  η  τους  μικρον  υπερ 
ταυτα, φημι δε τους εν τω φυσικω και τω γραπτω νομω λογους, ους η 
ψυχη κεκτημενη, κατ’ εκστασιν τουτων και αφεσιν ως ολου βιου και 
ζωης, μονω συναφθηναι τω Λογω και Θεω βουλομενη, προσαγει· και 
των κατα φυσιν και νομον βιαιων τροπων τε και θεσμων και εθων, 
ωσπερ  ανδρων  χηρευειν  δεχεται·  ειτε  τι  αλλο  τουτων 
πνευματικωτερον, και μονοις θεωρητον τοις καθαροις την διανοιαν, 
δια του καθ’ ιστοριαν πληρωθεντος γραμματος, ο λογος αινιττεται. 
Παντα γαρ τω κατα θεολογιαν εποπτικω συγρινομενα λογω, τα εν 
ανθρωποις δοκουντα κατ’ αρετην ειναι μεγαλα, μικρα τυγχανει. Πλην 
γε οτι καν μικρα, και εξ υλης ευτελους και ου πολυ τιμιας· αλλ ουν 
τοις εκ χρυσου νομισμασι της εν υλαις τιμιωτερας, α προσφερουσιν οι 



ευπορωτεροι, κατα το ισον τον βασιλικον χαρακτηρα φεροντα, κατα 
(και το) πλεον ισως εχοντα της προσαγουσης την εξ ολης διαθεσεως 
προθεσιν. 

Ταυτην καγω μιμουμενος την χηραν Θεω τε και υμιν, ηγαπημενοι, 
τα μικρα ταυτα και ευτελη, και εξ ευτελους και πτωχης διανοιας και 
γλωσσης προνηνεγμενα νοηματα τε και ρηματα ωσπερ λεπτα, περι 
ων  εκελευσατε,  προσενηνοχα·  παρακαλων  την  ευλογημενην  υμων 
και αγιαν ψυχην· πρωτον μεν, μηδενος ετι των παρ’ εμου λεγομενων 
εγγραφον ζητησαι σημειωσιν, δυοιν ενεκεν· ενος μεν, οτι μηδεπω τον 
φοβον εκτησαμην του Θεου τον αγνον και διαμενοντα, ουδ’ αρετης 
εξιν  στερεμνιον  και  δικαιοσυνης  αληθους  πηξιν  σταθεραν  και 
ασαλευτον, τα μαρτυρουντα μαλιστα τοις λογοις το βεβαιον· ετερου 
δε,  οτι  πολλω  κλυδωνι  παθων  ετι  δικην  θαλασσης  αγριας 
περιδονουμενος, και πολυ του θειου απαθειας απεχων λιμενος, και 
αδηλον εχων του βιου το περας, ου βουλομαι προς τοις εργοις και τον 
εν γραμμσι λογον εχειν κατηγορον. Επειτα δε της ευπειθειας χαριν, ει 
δεον  εστιν,  αποδεξαμενοι,  Χριστω  με  δι’  ευχων  παραθεσθε,  τω 
μεγαλω και μονω Θεω και Σωτηρι των ημετερων ψυχην· ω η δοξα και 
το  κρατος,  συν  τω  Πατρι  και  τω  αγιω  Πνευματι,  εις  τους  αιωνας. 
Αμην. 

 

 ΑΒΒΑ ΜΑΞΙΜΟΥ
 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ Σελ...722
ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΡΑΘΕΝ. 
Χαριν παρασχου, Χριστε, τοις εμοις πονοις. 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ,
Πως χρη αναγινωσκειν, η αναγινωσκοντι προσεχειν. 
Οταν  ταις  θειαις  Βιβλοις  προσομιλεις,  μη  απλως  εσο 

κατεσπουδασμενος  επιτρεχων  εξ  επιπολης  και  διιων  παρεργως  τα 
γεγραμμενα·  αλλα  καν  δεοι  πολλακις,  και  δις  και  τρις  τα  αυτο 
επελθειν  εις  ακριβειαν,  μη  παραιτηση.  Πλην  αλλα  και  μελλων 
αναγινωσκειν, η αναγινωσκοντι προσεχειν ετερω, δεηθητι προτερον 
του  Θεου,  «Κυριε,  λεγων  Ιησου  Χριστε,  διανοιξον  τα  ωτα  και  τους 



οφθαλμους  της  καρδιας  μου,  του  ακουσαι  των  λογων  σου  και 
συνειναι, και το θελημα σου ποιησαι. Παροικος εγω ειμι εν τη γη, μη 
αποκρυψης υπ’ εμου τας εντολας σου. Αποκαλυψον τους οφθαλμους 
μου, και κατανοησω τα θαυμασια εκ του νομου σου.» 

ΛΟΓΟΣ Α΄. 
Περι βιου αρετης και κακιας. 
Σολομωντος-- Αρετης μεν σημειον ουδεν εχομεν δειξαι· εν δε τη 

κακια ημων κατεδαπανηθημεν. 
(724)  Του  αυτου.-  Μη  σε  πλανησωσιν  ανδρες  ασεβεις,  μηδε 

πορευθης  εν  οδω  μετ’  αυτων·  εκκλινον  δε  τον  ποδα  σου  απο  των 
τριβων αυτων· οι γαρ ποδες αυτων εις κακιαν τρεχουσιν.

Του  αυτου-  Ος  καταφρονει  πραγματος,  καταφρονηθησεται  υπ’ 
αυτου.

Του αυτου.-- Ωσπερ ομφαξ οδουσι βλαβερον και καπνος ομμασιν, 
ουτω παρανομια τοις χρωμενοις αυτη. 

Σιραχ.  --  Ο  ποιων  πανηρα,  εις  αυτον  κυλισθησεται,  και  ου  μη 
επιγνω ποθεν ηκει αυτω.

Βασιλειου.- Μονη κτηματων η αρετη αναφαιρετον.
Αρετης ασκησις,  τιμιον  μεν κτημα τω εχοντι·  ηδιστον δε  θεαμα 

τοις εντυνγχανουσιν.
Ωσπερ γαρ τω πυρι αυτοματως επεται το φωτιζειν, και τω μυρω το 

ευωδειν·  ουτω και  ταις αγαθαις πραξεσιν αναγκαιως ακολουθει  το 
ωφελιμον.

Αρχη προς την αναληψιν των καλων η αναχωρησις των κακων. 
Εκκλινον γαρ, φησιν, απο κακου, και ποιησον αγαθον.

Θεολογου. -- Φυσει προχειρον η κακια, και πολυς επι το χειρον ο 
δρομος, η ρους κατα πρανους ρεων, η καλαμη τις προς σπινθηρα και 
ανεμον ραδιως εξαπτομενη και γινομενη φλοξ, και συνδαπανωμενη 
τω οικειω γεννηματι.

Ου πανυ τι ραδιον εστι των αρετων την νικωσαν ευρειν, και ταυτη 
δουναι  τα  πρεσβεια  και  τα  νικητηρια·  ωσπερ  ουδεν  εν  λειμωνι 
πολυανθει  και  ευωδε  των  ανθεων  το  καλλιστον  και  ευωδεστατον, 
αλλοτε αλλου την οσφρησιν και την οψιν προς εαυτο μεθελκοντος, 
και πρωτον δρεπεσθαι πειθοντος.

Χρυσοστ.--  Σπανιον η του αγαθου κτησις και  προσαντες,  καν ει 
πολυ το μεθελκον ειη και προκαλουμενον. 



Αμισθος  η  αρετη,  ινα  και  αρετη  μεινη,  προς  το  καλον  μονον 
βλεπουσα.

Ποιει  περιβοητους  ου  δεξια  πραξις  μονον,  αλλα  κακια  νικωσα 
πονηραν ευδοκιμησιν.

Ουκ εστι τον αρετης επιμελουμενον, μη πολλους εχειν εχθρους· 
αλλ’  ουδεν  τουτο  προς  τον  εναρετον·  δια  γαρ  των  τοιουτων 
λαμπροτερος εστι μειζονως. 

Πολλοι  πολλακις  αυτας  τας  αρετας  δια  τους  (725)  πονους 
φευγοντες, δια την εξ αυτων ευφημιαν αιρουνται ποιειν. 

Ωσπερ το της ζωης τελος αρχη θανατου εστιν, ουτως και του κατ’ 
αρετην δρομου η στασις, αρχη του κατα κακιαν γινεται δρομου.

Δυσεπιτευκτον  μεν  ειναι  την  αρετην,  μυριοις  ιδρωσι  και  πονοις 
σπουδη και καματω μογις κατορθουμενην,  παρα της θειας Γραφης 
εδιδαχθημεν. 

Χρυσοστ.-  Ει  γαρ  των  επι  γης  ανθρωπων  ο  παραβαινων  τους 
νομους,  απαραιτητον  υφισταται  την  κολασιν·  ποσω  μαλλον 
αφορητοις  εκδοθησεται  βασανοις,  ο  του  επουρανιου  Δεσποτου 
αθετων τα προσταγματα; 

Ωσπερ  επι  της  κιθαρας  ουκ  αρκει  μονον  επι  μιας  νευρας  την 
μελωδιαν  εργαζεσθαι,  αλλα  πασας  επιεναι  δει  μετα  ρυθμου  του 
προσηκοντος,  ουτω και  επι  της  κατα την ψυχην αρετης,  ουκ αρκει 
ημιν νομος εις σωτηριαν εις, αλλα δει παντας αυτους μετα ακριβειας 
φυλαττειν. 

Μη τοινυν λεγωμεν,  οτι  ο δεινα φυσει  κακος,  και ο δεινα φυσει 
καλος. Ει γαρ φυσει αγαθος, ουδεποτε δυνησεται γενεσθαι κακος· και 
ει φυσει κακος, ουδεποτε γενησεται αγαθος.

Ουχ  υπομενει  το  σκοτος  την  του  φωτος  παρουσιαν·  ου  νοσος 
υγειας  επιλαβουσης  ισταται·  ουκ  ενεργει  τα  παθη  της  απαθειας 
παρουσης. 

Ελευθεραν ειναι προσηκει παντος φοβου την αρετην. Αδεσποτον 
γαρ αρετη και εκουσιον, παντος φοβου και αναγκης ελευθερον. 

Ουκ εστιν αλλην κακιας γεννησιν εννοησαι, η αρετης απουσιαν. 
Κλημεντος. -- Η των κακων απαλλαγη σωτηριας εστιν αρχη. 
Ως εοικεν, η δικαιοσυνη τετραγωνος εστιν, ιση και ομοια εν λογω, 

εν εργω, εν αποχη κακων, εν ευποιια, εν τελειοτητι γνωστικη· ουδαμη 
ουδαμως χωλευουσα, ινα μη αδικος και ανισος φανη.



Διδυμου.  --  Σχηματιζου  την  αρετην,  ουχ  οπως  απατησης,  αλλ’ 
οπως ωφελησης.

Βασιλειαν  Θεου  λεκτεον  την  καταστασιν  των  κατα  τους  θειου 
νομους τεταγμενως βιουντων.

Πασα πρακτικη αρετη εν τω γινεσθαι, και ουκ εν τω γεγονεναι, το 
ειναι εχει. 

Νειλου.- Χαιρε την αρετην ηνικα πραττεις·  αλλα μη επαιρου, μη 
ποτε το ναυαγιον εν τω λιμενι γενηται.

Κυριλλου.-Χρη την αρετην μη χωλευειν καθ’ εκατερον, αλλ’ εργω 
και λογω ορθην και απηρτισμενην κατ’ αμφοτερα ειναι. 

(728) Τραχεια η αρετη, και ορθως οιμος επ’ αυτην· και ουκ αν τι 
ελοιτο ταυτην διχα πονου μακρου. 

Εκ των Πατερων. -- Δια τεσσαρων πραγματων η ψυχη μιαινεται· 
τω περιπατειν εν πολει  και μη φυλασσειν τους οφθαλμους,  και τω 
ολως  εχειν  γνωσιν  μετα  γυναικων,  και  τω  εχειν  φιλιαν  μετα  των 
ενδοξων  του  κοσμου,  και  τω  αγαπησαι  τας  σαρκικας  ομιλιας  και 
ματαιολογιας. 

Πλουταρχου.-Της αγνουμενης αρετης ωσπερ του κατορωρυγμενου 
χρυσιου η λαμπροτης ου βλεπεται.

Η μεν τροφη τοις γυμναζομενοις, η δε αρετη τοις πεπαιδευμενοις 
ηδεια φαινεται. 

Ο  βιος  καθαπερ  νομισμα  διαβληθεις  εν  αρχαις,  εις  παντα  τον 
κοσμον αδοκιμος γινεται. 

Απαντα δοκει  ποιειν,  ως μηδενα λησων.  Και  γαρ αν παραυτικα 
κρυψης, υστερον οφθηση. 

Ανθρωπου  τινος  αυτον  αδικησαντος,  και  περιφευγοντος  και 
απανταν αισχυνομενου, συντυχων απαξ ειπεν· ου δε χρη εμε φευγειν, 
αλλ’ εμε σε, φαυλον οντα. 

Ουκ εστι κυνος ανταξιος ουδ’ ονου δειλος ανηρ και αναλκις, υπο 
πλουτου και μαλακιας διερρυηκως.

Ουτως ζην προαιρου, ως μητε των δυνατωτερων καταφρονεισθαι, 
μητε τοις υποδεεστεροις φοβερος ειναι.

Δημοσθ.  --  Ωσπερ οικιας,  οιμαι,  και  πλοιου και  των αλλων των 
τοιουτων, τα κατωθεν ισχυροτερα ειναι δει·  ουτω και των πραξεων 
τας αρχας και τας υποθεισεις, αληθεις και δικαιας.

Κλειταρχου.- Μη το εχειν αρετην καλον νομιζε, αλλα το ως δει και 
υπερ ων δει. 



Αρετην μεν εχων, παντα εξεις· κακιαν δε, ουδε σεαυτον.
Σωκρατης. -- Θεασαμενος τινα των μαθητων αυτου, του μεν αγρου 

επιμελουμενον, της πραξεως δε αμελουντα· Ορα, ω ουτος, εφη, μη τον 
αγρον εξημερωσαι βουλομενος, την ψυχην αγριωσης. 

Καταμαθων  δε  τινα  των  γνωριμων  εσπουδακοτα  οπως  αυτω  η 
εικων ομοια γενηται, προς αυτον ειπε. Συ οπως μεν σοι ο λιθος ομοιος 
γενηται  εσπουδακας·  οπως  δε  μη  αυτος  λιθω  ομοιος  γενη,  ου 
φροντιζεις.

Δημωνακτ.-  Τους  των  σωματων  επιμελουμενους,  εαυτων  δε 
αμελουντας  ωνειδιζεν,  ως  των  μεν  οικων  επιμελουμενους,  των  δε 
ενοικων αμελουντας.

Δημοκριτ.-  Τας  μεν  γραμμας  ασφαλεστερας,  τας  δε  πραξεις 
λαμπροτερας εχειν δει. 

(729) Θεου αξιον σε ποιησει, το μηδεν αναξιον αυτου πραττειν. 
Βιας.  -  Ουτω  πειρω  ζην,  ως  και  ολιγον  και  πολυν  χρονον 

βιωσομενος.
Λακων. - Λακων ερωτηθεις, διατι ατειχιστος εστιν η Σπαρτη· Μη 

ψευδου, εφη· τετειχισται γαρ ταις των οικουντων αρεταις. 
Διογενης,  -  Ονειδισαντος αυτω τινος, ως εις ακαθαρτους τοπους 

εισερχεται, εφη· Και ο ηλιος, αλλ’ ου μιαινεται.
Λινδιου.  -  Ευσεβεαιν  δει  φυλασσειν·  πολιταις  τα  βελτιστα 

συμβουλευειν·  ηδονης  κρατειν·  βια  μηδεν  πραττειν·  τον  του  δημου 
εχθρον πολεμιον νομιζειν· οικετας μεθυοντας μη κολαζειν· ει δε μη, 
δοξεις παροινειν.

Λυκουργου.--Λυκουργος  ο  νομοθετης,  το  μεν  αξιοχρεων  των 
ανθρωπων εφη εν τη ουσια κεισθαι· το δε αξιοπιστον, εν τοις τροποις. 

Πυθαγορου.  -  Φιληδονον,  φιλοσωματον,  φιλοχρηματον  και 
φιλοθεον τον αυτον,  αδυνατον ειναι.  Ο γαρ φιληδονος παντως και 
φιλοχρηματος· ο δε φιλοχρηματος, εξ αναγκης και αδικος· ο δε αδικος, 
εις μεν Θεον ανοσιος, εις δε ανθρωπον παρανομος.

Ων του σωματος απαλλαγεις ου δεηση, προς ταυτα σοι ασκουμενω 
Θεον παρακαλει γινεσθαι συλληπτορα. 

Διοδωρου.  -  Παντες  ανθρωποι  δια  την  της  φυσεως  ασθενειαν, 
βιουσι μεν ακαριαιον τι μερος του παντος αιωνος· τετελευτηκασι δε 
παν τον υστερον χρονον.  Και  τοις  μεν εν τω ζην μηδεν αξιολογον 
πραξασι,  αμα ταις  των σωματων  τελευταις  συναποθνησκει  και  τα 
αλλα  παντα  κατα  τον  βιον·  τοις  δε  δι’  αρετην  περιποιησαμενοις 



δοξαν, αι πραξεις απαντα τον αιωνα μνημονευονται, διαβοωμεναι τω 
θειοτατω της ιστοριας στοματι.

Υπεριδου. -  Δει τον αγαθον επιδεικνυσθαι, εν μεν τοις λογοις, α 
φρονει· εν δε τοις εργοις, α ποιει.

Ιτταχου φιλοσοφ. - Τους αγαθους των ανθρωπων, Θεου τι μερος 
εχειν. 

Αριστοτελ. - Θεου μεν εστι πραττειν α βουλεται· ανθρωπου δε, τα 
δεοντα προθυμεισθαι. 

Αντιφανους.  -  Οταν  ευπορων  τις  αισχρα  πραττη  πραγματα,  τι 
τουτων απορησαντα πραξειν προσδοκας.

ΛΟΓΟΣ Β΄. (732)
Περι φρονησεως και βουλης. 
Σιραχ  μ΄.  -  Χρυσιον  και  αργυριον  επιστησουσι  ποδας,  και  υπερ 

αμφοτερα βουλη ευδοκιμησει.
Σιραχ κβ΄. - Ιμαντωσις ξυλινη ενδεδεμενη εις οικοδομην, εν σεισμω 

ου διαλυθησεται· ουτω καρδια εστηριγμενη επι διανοημασι βουλης, εν 
καιρω ου δειλιασει.

Βασιλειου. - Διπλουν εστι το της φρονησεως ονομα. Η μεν γαρ τις 
εστι  φυλακτικη  του  οικειου  συμφεροντος,  οια  η  του  οφεως  την 
κεφαλην  εαυτου  συντηρουντος·  η  δε  τις  εοικεν  ειναι  κακεντρεχεια 
τροπων, οξεως το ιδιον λυσιτελες εξευρισκουσα και  συναρπαζουσα 
τους  ακεραιοτερους·  οποια  ην  η  του  οικονομου  της  αδικιας.  Η  δε 
αληθης φρονησις, διαγνωσις εστι των τε ποιητεων και ου ποιητεων· η 
ο επακολουθων, ουδεποτε τω ολεθρω της κακιας περιπαρησεται.  Ο 
τοινυν νοων λογους φρονησεως, οιδεν τινες μεν σοφισματωδεις, τινες 
δε οι κατα βιον πρακτεοι και τα βελτιστα ημιν υποτιθεμενοι· και ως 
δοκιμος  τραπεζιτης,  το  μεν  καλον  καθεξει,  απο  δε  παντος  ειδους 
πονηρου αφεξεται. 

Ο γαρ το του οφεως φρονιμον περι το κακον, το τε της περιστερας 
ακεραιον περι το καλον αναμιξας, ουτε το φρονιμον εασει κακουργον 
γενεσθαι, ουτε το απλουν ανοητον.

Χρυσοστ. -- Πηγη και μητηρ και ριζα φρονησεως, η αρετη· ωσπερ 
και  πασα  πονηρια  εξ  ανοιας  εχει  την  αρχην,  ωσπερ  δη  και  ο 
Προφητης φησιν· Ουκ εστιν ιασις εν τη σαρκι μου, απο προσωπου της 
αφροσυνης μου. Ο δε εναρετος και φοβον Θεου εχων, παντων εστι 
συνετωτερος. Διο και τις φησιν· Αρχη σοφιας φοβος Κυριου. 



Ιγνατιου.  -  Τελειοι  οντες,  τελεια  φρονειτε.  Θελουσι  γαρ υμιν  ευ 
πραττειν, Θεος ετοιμος εις το παρεχειν. 

Πλουταρχ. - Η φρονησις, ου σωματων, αλλα πραγματων οψις εστι, 
πριν εν αυτοις γενεσθαι τον ανθρωπον· οπως αριστα χρησεται τοις 
απαντωσι και προστυγχανουσι, παρεχουσα διασκοπειν το μελλον. Το 
μεν ουν σωμα, προσω που μονον ωμματωται· (733) τοις δε οπισθεν, 
τυφλον εστιν.  Η δε διανοια, και τα παρωχημενα βλεπειν τη μνημη 
πεφυκεν. 

Αφρων αυθημερον εξαγγελλει οργην αυτου. 
Πας αφρων, ευθυς και μικροψυχος· ου γαρ εστι παγιος. 
Ει  ποτε  τινα  εωρακεν  αμαρτανοντα,  ελεγε·  Μηποτε  και  εγω 

τοιουτω περιπεσω. 
Μενανδρου. - Απαντα δουλα του φρονειν καθισταται. 
Βουλευομενοι  παραδειγματα  ποιουνται  παρεληλυθοτα  των 

μελλοντων.  Το  γαρ  αφανες,  εκ  του  φανερου  ταχιστην  εχει  την 
διαγνωσιν. 

Ισοκρατ. - Ο κακως διανοηθεις περι των οικειων, ουδεποτε καλως 
βουλευσεται περι των αλλοτριων.

Δημωνακτ.  -  Εν  αλλοτριοις  παραδειγμασι  παιδευε  σεαυτον,  και 
απαθης των κακων εση.

Αριστειδου.  -  Το  μεν  νικαν  εν  ταις  μαχαις,  και  τοις  φαυλοις 
πολλακις  περιγινεται·  φρονησει  δε  και  σοφια  κρατειν  δυνασθαι, 
μονον εστι των ειδοτων βουλευεσθαι. 

Γαιου. - Σωφρονεστερον οιμαι του μετα του παθους εγκαλειν, το 
πρι παθειν φυλαξασθαι του μη παθειν. 

Σολωνος. - Συμβουλευε, μη τα ηδιστα, αλλα τα αριστα. 

Επικτητου. - Βουλευου πολλα περι του λεγειν τι η πραττειν· ου γαρ 
εξεις αδειαν ανακαλεσασθαι τα λεχθεντα η πραχθεντα.

Βιας. - Το μεν ισχυρον τω σωματι γενεσθαι, φυσεως εργον· το δε 
λεγειν τα συμφεροντα τη πατριδι, ψυχης ιδιον και φρονησεως. 



Ο αυτος ερωτηθεις, τις αριστος συμβουλος, εφη· Ο καιρος. 
Τους φρονιμους ελεγε μαλλον υπο των αφρονων, η τους αφρονας 

υπο των φρονιμων ωφελεισθαι·  τουτους  μεν  γαρ φυλαττεσθαι  τας 
εκεινων αμαρτιας· εκεινους δε, τας τουτων μη μιμεισθαι κατορθωσεις. 

Δει τον αγαθον ανδρα, μεμνησθαι μεν των γενομενων, πραττειν 
δε τα ενεστωτα· περι δε των μελλοντων ασφαλιζεσθαι.

(736) Μια εστιν αρχη του καλως βουλευεσθαι, το γνωναι περι οτου 
ο λογος· ει δε μη, του παντος αμαρτανειν αναγκη. 

Ευριπιδου εν Αντιοπη. 
Ψυχη μεγας χαλινος εστιν ο νους. 
Το δ’ ασθενες μου και το θηλυ σωματος
Κακως εμεμφθης· ει γαρ ευ φρονειν εχω, 
Κρεισσον τοδε εστι καρτερου βραχιονος.

Σοφοκλεοις εν Αιαντι. 
Εκ τωνδε μεντοι των τροπων ουκ αν ποτε 
Λαταστασις γενοιτ’ αν ουδενος νομου· 
Ει τους δικη νικωντας εξωθησομεν,
Και τους οπισθεν εις το προσθεν αξομεν.

Αλλ’ εικτεον ταδ’ εστιν· ου γαρ οι πλατεις, 
Ουδ’ ευρυνωτοι φωτες ασφλεστατοι, 
Αλλ’ οι φρονουντες ευ κρατουσι πανταχου. 
Μεγας δε πλευρας βους, υπο σμικρας ομως
Μαστιγος ορθος εις οδον πορευεται.
Ο γαρ φρονων ευ, παντα συλλαβων εχει.

ΛΟΓΟΣ Γ΄. 
Περι αγνειας και σωφροσυνης.
Ιωβ λα΄. - Ει εξηκολουθησεν η καρδια μου γυναικι ανδρος ετερου· 

ει  δε  και  εγκαθετος εγενομην επι  ταις  θυραις  αυτης,  αρεσαι  και  η 
γυνη μου ετερω. 

Σοφιας.  -  Μακαρια  στειρα  αμιαντος,  ητις  ουκ  εγνω  κοιτην  εν 
παραπτωματι· εξει καρπον εν επισκοπη ψυχων. 



Κρεισσον παρθενια μετ’ αρετης· αθανατος εστιν η μνημη αυτης· 
οτι  και  παρα  Θεω  γινωσκεται  και  παρα  ανθρωποις.  Παρουσαν  τε 
μιμουνται  αυτην,  και  ποθουσιν  απελθουσαν·  και  εν  τω  αιωνι 
στεφανοφορουσα  πομπευει,  τον  των  αμιαντων  αθλων  αγωνα 
νικησασα.

Σιραχ. - Ο αντοφθαλων ηδοναις, στεφανοι ζωην αυτου. 

Ματθ. ιθ΄ - Ου παντες χωρουσι τον λογον τουτον, αλλ’ οις δεδοται. 
Εισιν  ευνουχοι,  οιτινες  εκ  κοιλιας  μητρος  αυτων  εγενηθησαν 

ουτως, κ. τ. ε

Βασιλειου. - Ουτε ουν επι σωφροσυνη επαινεισθαι προσηκει τους 
αποκοπτομενους τα μορια. Ουδε γαρ τους ιππους ως μη κερατιζοντας, 
ουδε τους βους ως μη λακτιζοντας επαινουμεν· αλλα τουτους μεν, ει 
μη λακτιζουσιν, επαινεσομεν· τοις δε βουσιν, ει μη κερατιζουσι, της 
ημεροτητος  αποδεξομεθα.  Ου γαρ εν  ω μη δυναται  τις,  αλλ’  εν  ω 
δυναμενος ουκ εις αδικιαν κεχρηται τη δυναμει, θαυμαζεται.

(737) Νεκρος ου στεφανουται. Ουδεις δικαιος δι’ αδυναμιαν κακου.
Δει  ουν  τον  νουν  ωσπερ  τινα  κυβερνητην  ανω  καθημενον  των 

παθων,  και  οιονει  πλοιω  της  σαρκος  επιβαντα·  και  εμπειρως  τους 
λογισμους  ωσπερ  οιακας  περιστρεφοντα,  καταπατειν  γενναιως  τα 
κυματα·  υψηλοτερον  δε  διαμενοντα  και  δυσπροσιτον  οντα  τοις 
παθεσιν,  μηδαμου  της  υπ’  αυτων  πικριας,  ωσπερ  αλμης  τινος, 
αναπιμπλασθαι.

Θεολογου. - Συνοικον αιρου μηδ’ αδελφον ραδιως. 
Υπεκκαυμα γαρ της νοσου τι δει βλεπειν; 
Κρεισσον κατηφες ηθος, η τεθρυμμενον. 
Μυρον δοχειον σαπρον ου πιστευεται. 
Ουτε  φλοξ  μενει  της  υλης  δαπανηθεισης,  αλλα  τω  αναπτοντι 

συναπερχεται· ουτε λογισμος εμπαθης υφισταται μαραινομενου του 
υπεκκαυματος. 

Οφθαλμος  πορνευων  ου  φυλασσει  την  παρθενιαν.  Γλωσσα 
πορνευουσα  τω  πονηρω  μιγνυται.  Ποδες  ατακτα  βαινοντες 
εκκαλουνται νοσον η κινδυνον τω νω. Παρθενευετω και η διανοια· μη 
ρεμβεσθω  και  πλανασθω.  Μη  τυπους  εν  εαυτη  φερετω  πονηρων 



πραγματων. Και ο τυπος, μερος πορνειας εστι. Μη ειδωλοποιειτω τη 
ψυχη τα μισουμενα. 

Χρυσοστ. - Χλευη, τα μεν της παιδοποιιας οργανα τηρειν παρθενα, 
την δε γλωσσαν μη τηρειν. η γλωσσαν μεν τηρειν, την δε ορασιν η την 
ακοην η τας χειρας μη τηρειν· η ταυτα μεν εχειν και τηρειν παρθενα, 
την δε καρδιαν μη τηρειν, αλλ’ εταιριζεσθαι τυφω και θυμω. 

Μη καταμαλαττωμεν ημων την ισχυν, μηδε εκκοπτωμεν τα νευρα 
ταις ομιλιαις ταυταις. Και γαρ αφατος και πολλη ταις ψυχαις ημων 
εντευθεν  εισρει  κακια.  Τι  γαρ,  ει  και  μη  αισθανωμεθα,  τη  φιλια 
μεθυοντες;  Τουτο γαρ αυτο παντων εστι δεινοτατον, οτι ουδε ισμεν 
οπως  εκνευριζομεθα,  και  κηρου  παντος  γινομεθα  μαλακωτεροι. 
Καθαπερ γαρ τις λεοντα γαυρον και βλοσυρον λαβων, ειτα αποκειρας 
μεν την κομην, ανελων δε τους οδοντας, και περιελων τους ονυχας, 
αισχρον ποιει  και καταγελαστον,  και παιδιοις ευκαταγωνιστον, τον 
φοβερον  και  αφορητον,  και  απο  μονου  του  βρυχηματος  τα  παντα 
σειοντα· ουτω δη και αυται, παντας οσους εαν λαβωσιν, ευχειρωτους 
τω  διαβολω  ποιουσι·  μαλακωτερους,  θερμοτερους,  αναισχυντους, 
ανοητους,  αροχολους,  θρασεις,  ακαιρους,  αγενεις,  απηνεις, 
δουλοπρεπεις,  ανελευθερους,  ιταμους,  φλυαρους·  και  απλως παντα 
τα  γυναικεια  παθη  τα  διεφθαρμενα  φερουσαι,  εις  την  τυτων 
εναποματτονται ψυχην. Αμηχανον γαρ τον γυναικι συνοικουντα μετα 
συμπαθειας τοσαυτης, και ταις εκεινων ενστρεφομενον ομιλιαις, μη 
αγυρτην  τινα  ειναι,  και  αγοραιον  και  συρφετωδη.  Καν  (740)  γαρ 
φθεγγηται  τι,  παντα απο των ιστων και  των εριων φθεγξεται,  της 
γλωττης αυτου τη ποιοτητι των γυναικειων αναχρωσθεισης ρηματων· 
καν ποιη τι, μετα πολλης τουτο εργαζεται δουλοπρεπειας, πορρω της 
τοις  Χριστανοις  πρεπουσης  ελευθεριας  εαυτον  αποικισας,  και  ουδε 
προς ουδεν των μεγαλων κατορθωματων γενομενος χρησιμος.

Γρηγορ.  Νυσσης.  -  Μακαριζει  ο  Κυριος,  ου  τους  εξω  παθους 
βιοτευοντας (ου γαρ δυνατον εν υλωδει ζωη τον αυλον καθολου και 
απαθη  καατορθωθηναι  βιον)  ,  αλλα  προς  τας  της  φυσεως  ορμας 
βραδεως και δυσκινητως εχοντας. 

Πασης  οντως  κακιας  οιον  τι  δελεαρ  η  ηδονη  προβληθεισα, 
ευκολως  τας  λιχνοτερας  ψυχας  επι  το  αγκστρον  της  απωλειας 
εφελκεται.



Κλημεντος. - Παρθενων φθορα λεγεται, ου μονον πορνεια, αλλα 
και η προ καιρου εκδοσις·  οταν, ως ειπειν, αωρος εκδοθη τω ανδρι, 
ητοι αφ’ εαυτης , η παρα των γονεων. 

Εκ των Πατερων. - Δια τεσσαρων πραγματων εγειρεται η πορνεια, 
εκ του φαγειν και πιειν εις πλησμονην· και ο κορος του υπνου, και το 
αργειν καιι παιζειν και αργολογειν· και ο καλλωπισμος των ιματιων. 

Νειλου.  -  Αποστησον  απο  της  συμβιου  σου  τον  ευνουχον 
Σμαραγδον·  καν  γαρ  δοκοιη  των  κατω  διδυμων  εκτετμησθαι,  αλλ’ 
ανω εχει  εν τω προσωπω πως τους διδυμους οφθαλμους,  εμπαθως 
εμβλεποντας, και επισυρομενους ηδη πονηρας μαρτυριας.

Κυριλλου. - Καπνου δικην, η και ωπερ τινες ατμοι των εμφυτων 
ηδονων  ανισχουσιν  εν  ημιν  αι  ορεξεις.  Αλλ’  ο  μεν  σωφρων  και 
νεανικος, επιτιμα τοις κινημασι, και περαιτερω προελθειν ουκ εα· ω 
και  αδρανες  ον  ετι  το  παθος  ηττηται  ραδιως·  ο  δε  ραθυμος  και 
κατημελημενος, εισδεχεται μεν τας των ηδονων αρχας ως εννοιας ετι 
ψιλας·  επιτρεψας  δε  προελθειν  εις  πλατος,  δυσχερεστατην  ευρησει 
την  αντιστασιν.  Ο  γαρ  προαλους  και  προηττημενος,  ου  των  ιδιων 
εστιν θεληματων Κυριος· υποκειται δε μαλλον καθαπερ τινι Βαρβαρω 
τω νικησαντι παθει. 

Μενανδρου.
Ταμειον εστιν αρετης η σωφροσυνη. 
Ιαμβλιχου εξ Επιστολων περι σωφροσυνης. 

(741)  Πασα  μεν  αρετην  το  θνητοειδες  παν  ατιμαζει,  το  δε 
αθανατον ασπαζεται. Πολυ δε διαφεροντως η σωφροσυνη ταυτην εχει 
την σπουδην, ατε δη τας προσηλουσας τω σωματι την ψυχην ηδονας 
ατιμαζουσα, και εν αγνοις βαθροις βεβωσα, ως φησι Πλατων. Πως 
γαρ η σωφροσυνη τελειους ημας ου ποιει, το ατελες και εμπαθες ολον 
αφ’  ημων  εξοριζουσα;  Γνοιης  δ’  αν  ως  τουτο  ουτως  εχει,  τον 
Βελλεροφοντην  εννοησας,  ως  μετα  της  κοσμιοτητος 
συναγωνιζομενος,  την  Χιμαιραν  και  το  θηριωδες  και  αγριον  και 
ανημερον  φυλον  παν  ανειλεν.  Ολως  γαρ  η  των  παθων  αμετρος 



επικρατεια ουδε ανθρωπους αφιησιν ειναι τους ανθρωπους, προς δε 
την αλογιστον αυτους ελκει φυσιν και θηριωδη και ατακτον.

Μεμνησο  λιμου  και  διψους·  ταυτα  γαρ  δυνανται  μεγαλως  τοις 
σωφροσυνην διωκουσιν. 

Εκ των Αριστογνοππουμμων. - Κρατει ηδονης, ουχ ο απεχομενος, 
αλλ’  ο  χρωμενος  μεν,  μη  προεκφερομενος  δε·  ωσπερ  και  νηος  και 
ιππου, ουχ ο μη χρωμενος, αλλ’ ο μεταγων οπου βουλεται. 

Ησαιου.  -  Ηγουμαι  μεγιστην  ειναι  των  λειτουργιων,  το  καθ’ 
ημεραν βιον κοσμιον και σωφρονα παρεχειν. 

Σωκρατ. - το μεν πυρ, ο ανεμος, τον δε ερωτα, η συνηθεια εκκαιει. 

Αλεξανδρ. - Αιχμαλωτους λαβων τας Δαρειου θυγατερας, επειδη 
συνεβουλευον αυτω οι  φιλοι,  ευειδεσιν  ουσαις αυταις συγγενεσθαι· 
Αισχρον, εφη, εστιν, ανδρας νικησαντας, υπο γυναικων ηττηθηναι. 

Ο  αυτος  εις  Ιλλυριους  παραγενομενος,  εν  τω  του  Διος  βωμω 
κατιδων  γυναικα  καλλει  διαφερουσαν,  εκπλαγεις  αυτης  την 
ευμορφιαν, πολυν χρονον εθεατο· του δε Ηφαιστιωνος ειποντος, οτι 
εικος εστι παραλαβειν αυτην ερωμενην, εφη, Και πως ου δεινον, ει οι 
αλλων  ακρασιας  κολαζειν  βουλομενοι,  δουλευοντες  ακρασιαις  υπο 
των εκτος ανθρωπων φωραθωμεν;

Κλειταρχου. - Φιλων α μη δει, ου φιλησεις α δει. Απληρωτον γαρ η 
επιθυμια, δια τουτο και απορον.

Διογενης.  -  Δεινον  ελεγεν,  ει  οι  μεν  αθληται  και  οι  κιθαρωδοι, 
γαστρος και ηδονων κρατουσιν,  οι  μεν της φωνης χαριν·  οι  δε,  του 
σωματος· σωφροσυνης δε ενεκα, ουδεις τουτων καταφρονησει.

(744)  Δημωνακτ.  -  Ενιοι  πολεων  μεν  δεσποζουσι,  γυναιξι  δε 
δουλευουσι.

Αντιφωντ. - Οστις δε των αισχρων, η των κακων, μητε επεθυμησε, 
μητε  ηψατο,  ουκ  εστι  σωφρων·  ου  γαρ  εσθ’  οτου  κρατησας,  αυτος 
εαυτον κοσμιον παρεχεται. 



Επικτητου. - Ουδεις ελευθερος, εαυτου μη κρατων. 

Πυθαγορου. - Ρωμη ψυχης απαθους, σωφροσυνη. Αυτη γαρ ψυχης 
απαθους φως εστιν.

Δουλευειν  παθεσι  χαλεπωτεερον  η  τυραννοις.  Ελευθερον 
αδυνατον ειναι τον παθεσι δουλευοντα, και υπο παθων κρατουμενον. 

Σοφοκλεους. - Ζην αισχρον αισχρως τοις καλως πεφυκοσι.

Δημοσθ. - Δει τον ευ φρονουντα, τον λογισμον αει των επιθυμιων 
κρειττω πειρασθαι ποιειν.

Δημητριος. - Δημητριος ο Φαληρευς, τους αστειους ειπε των νεων, 
εν  μεν  ταις  οικιαις  τους  γονεις  δεινα  ιδεισθαι·  εν  δε  τη  οδω,  τους 
απαντωντας· εν δε ταις ερημιαις, εαυτους. 

Μενεδημος. - Μενεδημος, νεανισκου τινος ειποντος, Μεγα εστι το 
τυχειν  ων  αν  τις  επιθυμη,  ειπεν·  Πολλω  μειζον  εστι  το  μηδεν 
επιθυμειν ων μη δει.

Βιας. - Βιας ο Πριηνευς, ειπε· Μακαριος εστιν ο πλουτων, και ων 
επιθυμει απολαυων· ο δε μη επιθυμων, μακαριωτερος. 

Ξανθου.  -  Ξανθος  ο  σοφος,  θεασαμενος  επι  θυραις  ευπρεπους 
γυναικος  ανδρα  οικοφθορον,  εφη·  Ουτος  ηδονην  μικραν  ωνειται 
μεγαλω κινδυνω. 

Χαρικλειας.  -  Η  γαρ  των  ερωτικων  αντιβλεψις,  υπομνησις  του 
πασχοντος γινεται, και αναφλεγει την διανοιαν η θεα, καθαπερ υλη 
πυρι  γενομενη  υπεκκαυμα.  Υπεκκαυμα  γαρ  επιθυμιας  λογος 
ερωτικος.

ΛΟΓΟΣ Δ΄. 
Περι ανδρειας και ισχυος. 
Μαθ. ις΄. - Ει τις θελη οπισω μου ελθειν, απαρνησασθω εαυτον, και 

αρατω τον σταυρον αυτου, και ακολουθειτω μοι.



Παροιμ. κα΄. - Ουκ εστιν ανθρωπω σοφια, ουδε εστιν ανδρεια, ουδε 
εστι βουλη κατεναντι Κυριου.

(745)  Ιππος  ετοιμαζεται  εις  ημεραν  πολεμου·  παρα  δε  Κυριου 
βοηθεια. 

Συραχ  ιγ΄.  -  Ισχυροτερω  σου  μη  κοινωνει.  Τι  κοινωνησει  χυτρα 
προς λεβητα; αυτη προσκρουσει, και αυτη συντριβησεται. 

Εφ. στ΄. - Ενδυσασθε την πανοπλιαν Θεου, προς το δυνασθαι υμας 
στηναι προς τας μεθοδειας του διαβολου, κ. τ. ε. 

Βασιλειου. - Υπενεγκεν τοινυν ουκ απαθως ουδ’ αναισθητως. Τις 
γαρ  μισθος  αναλγησιας;  αλλ’  επιπονως  μεν  και  συν  αλγηδοσι 
μυριαις, πλην υπενεγκε, ωσπερ τις γενναιος αγωνιστης, την ισχυν και 
την ανδρειαν, ου μονον εκ του τυπτειν τους αντιπαλους, αλλα και εκ 
του  φερειν  στερρως  τας  παρ’αυτων  πληγας  επιδεικνυμενος·  και 
ωσπερ τις  κυβερνητης σοφος και  αταραχος υπο της αγαν περι  τον 
πλουν  εμπειριας,  ορθην  και  αβαπτιστον  και  παντος  χειμωνος 
υψηλοτεραν την ψυχην διασωζων.

Θεολογου.  -  Θαρσος  και  θρασος,  καν  τοις  ονομασι  πλησιαζει, 
πλειστον αλληλων τη δυναμει κεχωρισται· ανδρειαν τε ειναι φαμεν 
και  ανανδρειαν.  Το  μεν  γαρ  εν  τοις  τολμητεοις  θαρρειν,  ανδρειας 
εστιν,  ωσπερ το υφιεσθαι,  δειλιας.  Ου δε  πλειον ο  κινδυνος,  ομοσε 
χωρειν  και  ωθιζεσθαι,  αλλα  μη  κατεχεσθαι,  θρασεως,  ωσπερ  το 
υποχωρειν ασφαλειας.

Χρυσοστ. - Ουτε παραιτεισθαι δει τους αγωνας, ουτε προς τουτους 
επιπηδαν. Ουτω γαρ και ημιν η νικη λαμπροτερα εστι, και η ηττα τω 
διαβολω καταγελαστοτερα. Ελκυσθεντας μεν γαρ γενναιως εσταναι· 
μη  καλουμενους  δε,  ησυχαζειν  και  τον  καιρον  αναμενειν,  των 
αγαθων· ινα και το ακενοδοξον, και το γενναιον επιδειξωμεθα.

Σωκρατης.  -  Θεασαμενος  τας  των  Κορινθιων  πορτας  εσχυρως 
κεκλεισμενα, εφη· Μη γυναικες ενθαδε κατοικουσιν; 



Μενανδρου,  -  Ισχυς  νουν  ουκ  εχουσα,  ταφω  τους  εμπιπτοντας 
παραδιδωσιν.

Αλεξανδρ. ο βασιλευς. -  Ουτος παρακαλουμενος υπο των φιλων 
νυκτος επιθεσθαι τοις πολεμιοις, ειπεν· Ου βασιλικον εστι κλεπτειν 
την νικην.  Θεασαμενος δε  τινα ομωνυμον αυτου δειλον οντα,  εφη· 
Νεανισκε, η το ονομα αλλαξον, η τον τροπον.

(748) Παρακαλουμενος δε υπο των φιλων τεκνοποιησαι, εφη· Μη 
αγωνιατε· καταλειπω γαρ υμιν τεκνα, τας εκ των αγωνων νικας.

Του αυτου ενιοντος επι τον πολεμος, Αριστοτελης εφη· Περιμεινον 
το τελειον της ηλικιας,  και  τοτε πολεμει.  Ο δε,  Φοβουμαι,  ειπε,  μη 
περιμενων το τελειον της ηλικιας, την της νεοτητος τολμαν απολεσω.

Λακων  ονειδιζομενος  υπο  τινος,  οτι  χωλος  ων  εξεισιν  επι  τον 
πολεμον, Τι τουτο; εφη· ου φευγοντων εστι χρεια, αλλα μενοντων και 
αγωνιζομενων.

Λαονιδης . - Λεονιδας ο Λακεδαιμονιος, ολιγους εχων στρατιωτας, 
εις την προς τους Περσας μαχην εξεπορευετο. Ειποντος δε τινος, οτι 
μετ’ ολιγων παντελως εκπορευεται, ειπεν· Αλλα μετα βουλομενων. 

Λακων  ασθενεως  το  σωμα  διακειμενος  επι  παραταξιν  προηγε· 
λεγοντων δε  τινων αυτω,  Που τοιουτος  ων  πορευη;  εφη·  Υπερ της 
πατριδους αποθανειν.

Μουσωνιου. - Αρπαξε το καλως αποθνησκειν οτε εξεστι. μη μετα 
μικρον το μεν αποθνησκειν σοι παρη, το δε καλως μηκετι εξης. 

Εκ  των  Διωνος  Χρειων.  -  Λακεινα  γυνη,  του  υιου  αυτης  εν 
παραταξει  χωλευοντος,  και  δυσφορουντος  επι  τουτω,  Μη  λυπου 
τεκνον, ειπε· καθ’ εκαστον γαρ βημα της ιδιας αρετης υπομνησθηση.

Εκ της Νικολαου συναγωγης. - Κελτοι οι τω Ωκεανω γειτνιωντες, 
αισχρον  ηγουνται  τοιχον  καταπιπτοντα  η  οικιαν  φευγειν· 
πλημμυριδος  δε  εκ  της  εξω  θαλαττης  επερχομενης,  μεθ’  οπλων 
απαντωντες  υπομενουσιν,  εως  κατακλυζωνται,  ινα  μη  δοκωσι 
φευγοντες τον θανατον φοβεισθαι. 



Κορισκου. -  Κορισκος ευ μαλα γερων ων, ως απο τινος χαλεπης 
αρρωστιας  ανερρωσεν,  Απαγε,  εφη,  ως  αηδως  ανεστροφα,  ηδη  της 
οδου προκεκοφως, ην δει παντως πορευθηναι. 

Πυρρου.  -  Πυρρου  επιστρατευσαντος  τοις  Λακεδομονιοις,  και 
πολλα απειλουντος,  Κερκυλλιδας  εις  των γεροντων αναστας εν  τη 
Εκκλησια, ειπεν· Ει μεν Θεος εστιν ο απειλων, μη φοβωμεθα· ουδεν 
γαρ αδικουμεν· ει δ’ ανθρωπος, γνωτω ανδρασιν απειλων. 

Εκ του Πλουταρχου Ιστοριων. - Δαρειος ο των Περσων βασιλευς, 
μετα  τριακοντα  μυριαδων  εν  (749)  Μαραθωνι  εστρατοπευδευσατο. 
Αθηναιοι δε χιλιους επεμψαν επ’ αυτους, στρατηγους αυτοις δοντες, 
Πολυζηλον, Καλλιμαχον, Κυναιγειρον και Μιλτιαδην. Συμβληθεισης 
δε  της  παραταξεως,  Πολυζηλος  μεν  υπερ  ανθρωπον  φαντασιαν 
θεασαμενος,  την  ορασιν  απεβαλεν,  και  τυφλος  ων,  ανειλε 
τεσσαρακοντα και οκτω. Καλλιμαχος δε πολλοις πεπαρμενος δορασι, 
και  νεκρος  εσταθη·  Κυναιγειρος  δε  Περσικας  αγομενην  ναυν, 
κατεχων, εχειροκοπηθη· οθεν και εις αυτους υπο Παντελειου τοιαδε 
γεγραφθαι λεγεται· 

Ω κενεου καματου και απρηκτου πολεμοιο! 
Ημετερω βασιλει τι λεξομεν αντιασαντες; 
Ω βασιλευ, τι μ’ επεμπες επ’ αθανατους πολεμιστας; 
Βαλουμεν, ου πιπτουσι· τιτρωσκομεν, ου φοβεονται. 
Μουνος ανηρ συλησεν ολον στρατον· εν δ’ αρα μεσω 
Ασματοεις [Ασθματ.] εστηκε σιδηρειαις υπο ριζαις, 
Ουδε θελει πεσεειν· ταχα δ’ ερχεται ενδοθι νηων.
Λεγε, κυβερνητα, νεκυος προφυγωμεν απειλας. 
ΛΟΓΟΣ Ε. 
Περι δικαιοσυνης. 
Ματθ. ε΄. - Μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην, 

οτι αυτοι χορτασθησονται. 
Λευιτ.  ιθ΄.  -  Ζυγα δικαια και μετρα δικαια και χους δικαιος εστι 

υμιν.
Ησαι. κστ΄. - Δικαιοσυνην μαθετε, οι ενοικουντες επι της γης.
Παροιμ. ιδ΄. -  Δικαιοσυνην υψοι εθνος, ελασσονουσι δε φυλας αι 

αμαρτιαι.



Παροιμ. ιβ .΄-  Κτημα τιμιον ανηρ καθαρος πορευομενος εν οδοις 
δικαιοσυνης. 

Οδος δικαιοσυνης και ελεημοσυνης ευρησει ζωην και δοξαν.
Παροιμ. κζ΄. - Ορυσσων βοθρον τω πλησιον, εμπεσειται εις αυτον· 

ο κυλιων λιθον, εφ’ εαυτον κυλιει. 
Κρεισσον ολιγη ληψις μετα δικιοσυνης, η πολλα γεννηματα μετα 

αδικιας.
Σιραχ  μ΄.  -  Χρηματα  αδικων ως  ποταμος  ξηρανθησεται,  και  ως 

βροντη μεγαλη εν υετω εξηχησει. 
(752)  Βασιλειου.  -  Ο  την  αληθη  δικαισυνην  μη  εχων 

προεναποκειμενην τη ψυχη, αλλ’  η χρημασι διεφθαρμενος,  η φιλια 
χαριζομενος,  η  εχθρα  αμυνομενος,  η  δυναστεια  δυσωπουμενος,  το 
κριμα κατευθυνειν ου δυναται. 

Δικαιοσυνη εστιν εξις απονεμητικη του κατ’ αξιαν. Δυσθηρατον δε 
τουτο,  των μεν δια το περι  την φρονησιν ελλιπες ουχ ευρισκοντων 
εκαστω διανειμαι το ισον· των δε δια το προκατεχεσθαι υπο παθων 
ανθρωπινων αφανιζοντων το δικαιον. 

Θεολογου.  -  Θεου  μεν  οργης  τρυγιαν  τινα  και  πιστευομεν,  και 
ακουομεν·  το  λειμμα  της  κατα  των  αξιων  κινησεως,  επειδη  Θεος 
εκδικησεων  Κυριος.  Ει  γαρ  και  κλινει  δια  φιλανθρωπιαν  εκ  του 
αποτομου  προς  το  ενδοσιμον,  αλλ’  ου  παν  συγχωρει  τοις 
αμαρτανουσιν, ινα μη τη χρηστοτητι χειρους γινωνται.

Χρυσοστ.  -  Ουτε παντας  ενταυθα απαιτει  δικην  ο  Θεος,  ινα  μη 
απογνως την αναστασιν, και απελπισης την κρισιν, παντων ενταυθα 
διδοντων  λογον·  ουτε  παντα  αφιεται  ατιμωρητι  απελθειν,  ινα  μη 
παλιν απρονοτητα ειναι παντα νομισης. 

Του Νυσσης. - Η του Θεου δικαιοκρισια, ταις ημετεραις διαθεσεσιν 
εξομοιουται·  και  οια περ αν τα παρ’  ημων η,  τοιαυτα ημιν  εκ των 
ομοιων αντιπαρεχεται.

Ευαγριου. - Αδικος δικαστης, μεμολυσμενη συνειδησις.
Κυριλλου.  -  Πας  ο  αδικουμενος,  καταφλεγεται  μεν  υπο  λυπης· 

αμυνασθαι  δε  ουκ  εχων  η  δια  των  ισων  ελθειν,  εσθ’  οτε  δια  το 
ηττασθαι  της  του  αδικουντος  χειρος,  της  ανωθεν  μισοπονηριας  το 
κεντρον καλει προς επικουριαν. 

Πλατωνος.  -  Τιμιος  μεν  δη  και  ο  μηδενα  αδικων·  ο  δε  μηδ’ 
επιτρεπων  τοις  αδικουσιν  αδικειν,  πλεον  η  διπλασιας  τιμης  αξιος 
εκεινου. Ο μεν γαρ ενος, ο δε πολλων ανταξιος ετερων. 



Εγω γαρ δη οιμαι, και εμε, και σε, και τους αλλους ανθρωπους, το 
αδικειν του αδικεισθαι κακιον ηγεισθαι· και το μη διδοναι δικην, του 
διδοναι.

(753)  Αξιον  τουτους  επαινειν  των  ανθρωπων,  οι  μηδεμιαν 
ωφελειαν  προαιρουνται  του  δικαιου·  χρηματα γαρ  εστι  κτησασθαι, 
δοξαν δε, χρηματων ου ραδιον πριασθαι. 

Μοσχιωνος.  -  Αμεινον  δικαιως  κριναντα,  προς  του 
καταδικασθεντος  αδικως  μεμφθηναι,  η  αδικως  κριναντα,  παρα  τη 
φυσει δικαιως ψεγεσθαι.

Εκ των επτα φιλοσοφων. - Δοκει δε μοι πολις αριστα πραττειν και 
μαλιστα σωζειν δημοκρατιαν, εν η τον αδικησαντα του αδικηθεντος 
προβαλλονται και κολαζουσιν. 

Υπεριδου.  -  Δια  δυο  προφασεις  των  αδικηματων  ανθρωποι 
απεχονται, η δια φοβον, η δια αισχυνην.

Σωκρατ. - Α πασχοντες παρ’ ετεροις οργιζεσθε, ταυτα τοις αλλοις 
μη ποιειτε. 

Επικτητου.  -  Ωσπερ ευθυς  ζυγος,  ουτε  προς  αληθους  ευθυνεται 
ζυγου, ουθ’ υπο ψευδους κρινεται· ουτω και ο δικαιος κριτης, ουθ’ υπο 
δικαιων ευθυνεται, ουτε παρ’ αδικοις δικαζεται.

Μη προτερον ετερω δικαστηριω δικασης, πριν αυτος παρα τη δικη 
κριθης. 

Πυθαγορου.  -  Κακα μειζω πασχει  δια  του συνειδοτος  ο  αδικων, 
βασανιζομενος, η ο τω σωματι και ταις πληγαις μαστιγουμενος. 

Ζηνωνος. - Ζηνων ο Στοικος φιλοσοφος, ερωτηθεις υπο τινος των 
γνωριμων,  πως  αν  μηδεν  των αδικων πραττο[ι]μεν,  ειπεν·  Εαν  δια 
παντος υπολαμβανητε με συμπαρειναι υμιν. 

Ο αυτος ερωτηθεις, ει δυναται λανθανειν Θεον ανθρωπος αδικων, 
Αλλ’ ουδε διανοουμενος , εφη. 

Σωκρατης. - Καταδικασθεις υπο Αθηναιων κατακρημνισθηναι, της 
γυναικος  Ξανθιππης  κλαιουσης,  και  λεγουσης·  Ω  Σωκρατες,  ως 
αδικως αποθνησκεις! εφη· Συ ουν εβουλου με δικαιως αποθανειν; 

Μενανδρου. - 
Χρηστου προς ανδρος μηδεν υπονοει κακον.
Δικαιος αδικειν ουκ επισταται τροπος. 
Ξενοφωντι  Σωκρατης.  -  Η  ου  δοκει  σοι  αξιοτεκμαρτοτερον  του 

λογου  το  εργον  ειναι;  Πολυ  γε,  νη  Δια,  εφη.  Δικαια  μεν  λεγοντες 
πολλοι, αδικα ποιουσι· δικαια δε πραττοντων, ουδ’ αν εις αδικος ειη. 



ΛΟΓΟΣ Στ΄ . 
Περι φιλων και φιλαδελφιας. 
Α΄ Κορ.  ιγ΄.  -  Εαν ταις  γλωσσαις  των ανθρωπων λαλω και  των 

αγγελων, αγαπην δε μη εχω, γεγονα (756) χαλκος ηχων, η κυμβαλον 
αλαλαζον. Και μετ’ ολιγον· Εαν ψωμισω παντα τα υπαρχοντα μοι, και 
παραδω το σωμα μου ινα καυθησομαι, αγαπην δε μη εχω, ουδεν ειμι.

Παροιμ.  κζ΄.  -  Αξιοπιστοτερα  τραυματα  φιλου,  η  εκουσια, 
φιληματα του εχθρου. 

Παροιμ. κθ΄. - Ος παρασκευαζεται επι προσωπον του εαυτου φιλου 
δικτυον, περιβαλει αυτο τοις εαυτου ποσιν. 

Παροιμ.  ιη΄.-  Προφασιζεται  ανηρ  βουλομενος  χωρισθηναι  απο 
φιλων.

Παροιμ. ιε΄. - Κρεισσον ξενισμος λαχανων προς φιλιαν και χαριν, η 
παραθεσις μοσχων μετα εχθρας. 

Σιραχ  κβ΄.  -  Βαλλων  λιθον  τις  επι  πετεινα,  επισοβει  αυτα·  και 
ονειδιζων φιλον, διαλυσει φιλιαν. 

 Σιραχ στ΄. - Φιλος πιστος σκεπη κραταια· ο δε ευρων αυτον, ευρε 
θησαυρον. 

Σιραχ θ΄. - Μη εγκαταλιπης φιλον αρχαιον· ο γαρ προσφατος ουκ 
εστιν επισης αυτω. 

Σιραχ στ΄.  -  Φιλου πιστου ουκ εστιν ανταλλαγμα, και ουκ εστιν 
σταθμος της καλλονης αυτου. 

Βασιλειου. - Ουδεις πονηρων και αμαθων φιλος. Ουδε γαρ πιπτει 
το  φιλιας  καλον,  εις  μοχθηραν  διαθεσιν·  διοτι  ουδεν  αισχρον  και 
αναρμοστον εις συμφωνιαν δυναται χωρησαι φιλιας. Το γαρ κακον, 
ου τω αγαθω εναντιον εστι μονον, αλλα και αυτο εαυτω. 

Τα παρα φιλων, καν υβρις η, φορητα. 
Θεολογου. - Αει προτιμα τους καλους των μη καλων. 
Κακοις δ’ ομιλων, και κακος παντως εση. 
Παντα οισει φιλια, και πασχουσα και ακουουσα. 
Κρεισσων εμπαθους ομονοιας η υπερ ευσεβειας διαστασις. 
Βλαβεραι  αι  προς  τους  κακους  συνουσιαι·  επειδη  νομος  ουτος 

φιλιας  δι’  ομοιοτητος  πεφυκεν  τοις  συναπτομενοις  εγγινεσθαι  οι 
μισος εν τω βαθει κατεχοντες, αγαπη δεικνυουσι κατακεχρωσμενην 
την  επιφανειαν,  κατα  τας  υφαλους  πετρας,  αι  βραχει  υδατι 
καλυπτομεναι, κακον απροαιρετον τοις αφυλακτοις γινονται. 



Κακου παρ’ ανδρος μη ποτε χρηστον παθης. 
Ζητει γαρ ων βεβιωκε συγγνωμην εχειν. 
Τα μεν γαρ σωματα τοπω συναπτεται, 
Ψυχαι δε πνευματι συναρμοζονται. 
Εχθρας ορους γινωσκε, φιλιας δε μη. 
Μηδεις οιεσθω με λεγειν, οτι πασαν ειρηνην αγαπητεον (οιδα γαρ, 

ωδπερ  στασιν  τινα  βελτιστην,  ουτω  και  βλαβερωτατην  ομονοιαν), 
αλλα την τε καλην και επι καλω, και Θεω συναπτουσαν. 

(757) Χρυσοστ. - Ωσπερ ψυχη ανευ σωματος ου καλειται ανθρωπος, 
ουδε ην σωμα ανευ ψυχης· ουτως ουδε αγαπη προς Θεον, εαν μη εχη 
ακολουθον και την προς τον πλησιον αγαπην.

Ουδεν ομονοιας ισον. Ο γαρ εις, πολλοστος εστιν ουτως. Αν γαρ 
ομοψυχοι ωσι δυο η δεκα, ουκετι εις εστιν ο εις, αλλα δεκαπλασιων 
εκαστος αυτων γινεται· και ευρησεις εν τοις δεκα τον ενα, και εν τω 
ενι τους δεκα. Καν εχθρους εχωσιν εν τω ενι προσβαλων, εν τοις δεκα 
προσβαλων,  ουτως  αλισκεται.  Ηπορησεν  ο  εις,  αλλ’  ουκ  εστιν  εν 
απορια·  τω  γαρ  μειζονι  μερει  το  απορουν  συσκιαζεται.  Εκαστος 
τουτων  εικοσι  χειρας  εχει  και  εικοσιν  οφθαλμους,  και  ποδας 
τοσουτους, και ψυχας δεκα. Ου γαρ τοις εαυτου μονον, αλλα και τοις 
εκεινων  εργαζεται  παντα.  Ει  δε  και  εκατον  γενοιτο,  το  αυτο  εστι 
παλιν. Ο αυτος και εν Περσιδι και εν Ρωμη δυναται ειναι· και οπερ 
φυσις ου δυναται, η αγαπη δυναται. Εαν ουν χιλιους εχης φιλους η 
δισχιλιους,  εννοησον  που παλιν  υπερβησεται  τα  της  δυναμεως.  Το 
γαρ θαυμαστον τουτο εστι,  το  χιλιοστον ποιησαι  ενα,  Βελτιον  γαρ 
ημιν σβεσθηναι τον ηλιον, η φιλων αποστερηθηναι. Πολλοι γαρ τον 
ηλιον,  ορωντες,  εν  σκοτω  εισι·  φιλων  δε  ευπορουντες,  ουδ’  αν  εν 
θλιψει  γενοιντο.  Ουδεν γαρ,  ουδεν της αγαπης γλυκυτερον γενοιτο 
αν.  Τι  γαρ  ουκ  αν  εργασαιτο  φιλος  γνησιος;  ποσην  μεν  ουκ  αν 
εμποιησειεν  ηδονην;  ποσην  δε  ωφελειαν;  ποσην  ασφαλειαν;  καν 
μυριους θησαυρους ειπης, ουδεν ανταξιον γνησιου φιλου ευροις. Και 
καθαπερ τα λαμπρα των σωματων ανθος απορρει προς τους πλησιον 
τοπους·  ουτω και φιλοι,  οις εαν παραγενωται τοποις,  εαυτων χαριν 
αφιασι. Κρεισσον γαρ εν σκοτω διαγειν, η φιλων ειναι χωρις. 

Γρηγ.  Νυσσης.  -  Ωσπερ  τα  ευωδη  των  αρωματων,  της  ιδιας 
ευπνοιας  τον  παρακειμενον  αερα  πληρη  ποιουσιν,  ουτως  ανδρος 
αγαθου παρουσια τους πελας ονισησιν.

Ευαγριου. - Αγαπη, τα φλεγμαινοντα μορια του θυμου θεραπευει. 



Φιλωνος. - Φιλον ηγητεον, τον βοηθειν και αντωφελειν εθελοντα, 
καν μη δυνηται.

Εκ χρυσου ποτηριου πινειν φαρμακον, και παλαιοτερα αγνωμονος 
συμβουλιαν λαμβανειν, ταυτον εστιν.

Σκευη μεν τα καινα, κρειττονα· φιλια δε εκ της φιλιας, κατα παντα 
καιρον φυονται.

Οι μεν εκ της γης καρποι κατ’ ενιαυτον· οι δε εκ της φιλιας, κατα 
παντα καιρον φυονται.

Πολλοι  φιλους  αιρουνται,  ου  τους  αριστους,  αλλα  τους 
πλουτουντας.

(760) Πολλοι δοκουντες ειναι φιλοι, ουκ εισι· και ου δοκουντες, εισι· 
σοφου ουν εστι γινωσκειν εκαστον. 

Φευγειν δει την φιλιαν, ων τινων αμφιβολος η διαθεσις. 
Ισοκρατ. -  Φιλους κτω, μη παντας τους βουλομενους, αλλα τους 

της σης φυσεως αξιους οντας. 
Του αυτου. - Μηδενα φιλον ποιου, πριν αν εξετασης πως κεχρηται 

τοις  προτερον  φιλοις.  Ελπιζε  γαρ  αυτον  και  περι  σε  γενεσθαι 
τοιουτον, οιος και περι εκεινους γεγονεν.

Βραδεως μεν φιλος γινου· γενομενος δε, πειρω διαμενειν. Ομοιως 
γαρ αισχρον μηδενα φιλον εχειν, και πολλους εταιρους μεταλλαττειν.

Η αληθινη φιλια τρια ζητοι μαλιστα· την αρετην, ως καλον· και 
την  συνηθειαν,  ως  ηδυ·  και  την  χρειαν,  ως  αναγκαιον.  Δει  γαρ 
αποδεξασθαι κριναντα, και χαιρειν συνοντα, και χρησθαι δεομενον.

Πλουταρχ.  -  Ιππου  μεν  αρετην  εν  πολεμω,  φιλου  δε  πιστιν  εν 
ατυχια κρινομεν. 

Ου χρη τον αδελφον καθαπερ πλαστιγγα ρεπειν εις τουναντιον, 
υψουμενου ταπεινουμενον αυτον. 

Ηδεως μεν εχε προς απαντας, χρω δε τοις βελτιστοις. Ουτω γαρ, 
τοις μεν ουκ απεχθης εση, τοις δε φιλος γενηση. 

Φιλους  κτω,  μη  μεθ’  ων  ηδιστα  συνδιατριψης,  αλλα  μεθ’  ων 
αριστα. 

Εκ  των  Διωνος  Χρειων.  -  Οποσους  γαρ  αν  τις  η  κεκτημενος 
εταιρους,  τοσουτοις  μεν  οφθαλμοις  α  βουλεται  ορα,  τοσαυταις  δε 
ακοαις  α  δει  ακουει,  τοσαυταις  δε  διανοιαις  διανοειται  περι  των 
συμφεροντων.  Διαφερει  γαρ  ουδεν,  η  ει  τω  Θεος  εν  σωμα  εχοντι, 
πολλας ψυχας εδωκεν, απασας υπερ εκεινου προνοουμενας.



Αριστοτελ.  -  Χρηματα  ποιεισθαι  μαλλον  των  φιλων  ενεκα 
προσηκει, η τους φιλους των χρηματων. 

Ουτος  ονειδιζομενος  οτι  πομηροις  συνδιατριβει,  Εκεινος,  εφη, 
αριστος  ιατρος  εστι,  ος  τους  υπο  παντων  απεγνωσμενους 
αναλαμβανει.

Ο αυτος ελεγεν, οτι το πασιν αρεσαι δυσχερεστατον εστιν.
Σωκρατης.  -  Οι  φιλιαν  παραθεωρουντες,  καν  την  εκ  των 

ηδικημενων εκφυγωσι τιμωριαν· αλλ’ ουν γε την εκ Θεου τιμωριαν ου 
διακρουονται. 

Φιλειν ακαιρως, ισον εστι του μισειν. Φιλον γνησιον εν κακοις μη 
φοβου

Ο  αυτος  επερωτων  Κροισον,  τι  παρα  της  βασιλειας  εσχε 
τιμιωτατον·  ειτα εκεινου ειρηκοτος,  Το τους εχθρους μετελθειν,  και 
φιλους ευεργετειν· Ποσω μαλλον, εφη, χαριεστερον εποιησας, ει και 
τουτους εις φιλιαν μετετροπωσας.

Δημοκριτ. - Το μη δυνασθαι βοηθειν τοις φιλοις, αποριας, το δε μη 
βουλεσθαι, κακιας τεκμηριον. 

(761) Κλειταρχου. - Σεαυτου τα ατυχηματα των φιλων ηγου· των δε 
ιδιων ευτυχηματων κοινωνει. 

Τελευτησαντων των φιλων, θρηνειν μεν ουκ ευγενες· προνοειν δε 
των οικειων, επιμελες. 

Κατων.  -  Ου  τα  χρηματα  φιλοι,  αλλ’  οι  φιλοι  χρηματα.  Και 
χρηματα μεν, φιλιαν ουδεποτε αν εργασαιτο, ωσπερ ουδε η γη Θεον· 
φιλια δε χρηματα ραδιως κτησαιτο [κτισ.], καθαπερ και Θεος γην. 

Ωσπερ μελιτταν ου δια το κεντρον μισεις,  αλλα δια τον καρπον 
τημελεις· ουτω και φιλον, μη δι’ επιπληξιν αποστραφης, αλλα δια την 
ευνοιαν αγαπα. Οστις φιλον λυπουμενον εφυγεν, ουδε του χαιροντος 
απολαυειν αξιος.

Μενανδρου.
Και φιλειν δει ως και μισησοντας. 
Και μισεειν ως και φιλησοντας. 
Χρυσος μεν οιδε δοκιμαζεσθαι πυρι, 
Η προς φιλους δ’ ευνοια καιρω κρινεται.
Ο καιρω ευτυχουντα κολακευων φιλον,
Καιρου φιλος πεφυκεν, ουχι του φιλου. 
Ου  προτερον  αληθινους  φιλου  κτησαι,  πριν  τους  φαυλους 

αποδιωξης. 



Ουδεποτε  ωρεχθην  τοις  πολλοις  αρεσκειν.  Α  μεν  γαρ  εκεινοις 
ηρεσκεν,  ουκ  εμαθον·  α  δ’  ηδειν  εγω  μακραν  ην  της  εκεινων 
διαθεσεως. 

Σωκρατης. - Οι αδελφους παριοντες, και αλλους φιλους ζητουντες, 
παραπλησιοι  εισι  τοις  την  εαυτων  γης  εωσι,  την  δε  αλλοτριαν 
γεωργουσι. 

Κριτιου. - Οστις τοις φιλοις παντα προς χαριν πρασσων ομιλει, την 
παραυτικα ηδονην εχθραν καθιστησιν εις υστερον χρονον.

Πολυαινου.  -  Οσω  αν  πλειον  ευεργετησεις  τον  φιλον,  τοσουτω 
μαλλον το σαυτου συμφερον ποιησεις. Αντεπιστρεφει γαρ παλιν εις 
ημας η εξ εκεινων ευνοια.

Κυψελου. - Φιλοις ευτυχουσι και ατυχουσιν, ο αυτος ισθι. 
Επικτητου. - Φευγειν δει κακων φιλιαν και αγαθων εχθραν.
Σεξτ. - Μη κτηση φιλον, ω μη παντα πιστευεις. 
Κυρου. - Πεμψαντος αυτω τινος κοσμον πολυν, δεδωκε τοις φιλοις. 

Ερωτηθεις δε, διατι ουχ υπελειπετο αυτω, εφη· Οτι το μεν εμον σωμα 
ουκ αν δυναιτο πασι τουτοις κοσμεισθαι·  φιλους δε κεκοσμημενους 
ορων, μεγιστον εμαυτω κοσμον αποκεισθαι δοξω.

Τιμων.  -  Τιμων  ο  μισανθρωπος,  ερωτηθεις  διατι  παντας 
ανθρωπους μισει, ειπε· Διοτι τους μεν πονηρους ευλογως μισω· τους 
δε λοιπους, οτι ου μισουσι τους πονηρους.

Ρωμυλ.--  Ρωμυλος  εγκαλουμενος  οτι  πονηροις  ανθρωποις 
συνεστιν, εφη· Και οι ιατροι τοις νοσουσιν· αλλ’ αυτοι υγιαινουσιν.

Αντιγονος Βασιλευς.  -  Ουτος θυων τοις θεοις,  ηυχετο φυλαττειν 
αυτον απο των δοκουντων ειναι (764) φιλων. Πυνθανομενου δε τινος, 
δια  ποιαν  αιτιαν  τοιαυτην  ευχην  ποιειται,  εφη.  Οτι  τους  εχθρους 
γινωσκων φυλασσομαι. 

Αλεξανδρ.  -  Ερωτηθεις  υπο  τινος,  Που  τους  θησαυρους  εχεις; 
δειξας τους φιλου, εφη, Εν τουτοις.

Λιβανιου. - Συγχαιρειν χρη τοις φιλοις καλως πραττουσιν, ως και 
συναλγειν λυπουμενοις.

Αι  εκ  φιλων  εις  φιλου  γενομεναι  λυπαι,  δυσθεραπευτοι  λιαν 
τυγχανουσι, και μειζους των εχθρων εχουσι τας επηρειας.

Πεισωνιανου. Διωνος.  -  Οσω δ’ αν τις τους φιλους ισχυροτερους 
ποιει, ουτος ισχυροτερος αυτων γινεται. 

Ποια  μεν  συμφορα  διχα  φιλιας  ουκ  αφορητος;  ποια  δε  ευτυχια 
χωρις φιλων ουκ αχαρις; 



Ραον αν τις συμφοραν χαλεπωτατην φερει μετα φιλων, η μονος 
ευτυχιαν μεγιστην.

Εκεινον  αθλιωτατον  κρινω  δικαιως,  ος  εν  μεν  ταις  συμφοραις 
πλειστους  εχει  τους  εφηδομενους,  εν  δε  ταις  ευτυχιαις  ουδενα τον 
συνηδομενον.

Ο τοις φιλοις χαριζομενος, αμα μεν ως χαριζομενος ηδεται διδους, 
αμα δε ως αυτος κτωμενος.

ΛΟΓΟΣ Ζ΄. 
Περι ελεημοσυνης.
Ματθ. ε΄. - Μακαριοι οο ελεημονες, οτι αυτοι ελεηθησονται.
Δευτ. ιε΄. - Ου μη εκλιπη ενδεης απο της γης. Δια τουτο εγω σοι 

εντελλομαι το ρημα τουτο λεγων, Ανοιγων ανοιξεις τας χειρας σου τω 
αδελφω σου τω πενητι. 

Ιωβ  κθ΄.  -  Οφθαλμος  ημην  τυφλων,  πους  δε  χωλων·  εγω  ημην 
πατηρ αδυνατων.

Παροιμ. γ΄. - Ελεημοσυναι και πιστις μη εκλειπετωσαν σε· εφαψαι 
δε αυτας επι σω τραχηλω, και ευρησεις χαριν.

Δαν.  δ΄.  -  Τας  αμαρτιας  εν  ελεημοσυναις  λυτρωσαι,  και  τας 
ανομιας σου εν οικτιρμοις πενητων.

Σιραχ γ΄. - Πυρ φλογιζομενον κατασβεσει υδωρ, και ελεημοσυνη 
εξιλασκεται αμαρτιας. 

Σιραχ δ΄. - Κλινον πτωχω αλυπως το ους σου, και αποκριθητι αυτω 
εν πραυτητι ειρηνικα. 

Σιραχ ιβ΄. - Δος τω ευσεβει, και μη αντιλαβου του αμαρτωλου· ευ 
ποιησον ταπεινω, και μη δως ασεβει.

Σιραχ κθ΄.  -  Συγκλεισον ελεημοσυνην εν  τοις  ταμειοις  σου,  και 
αυτη  σε  εξελειται  εκ  πασης  κολασεως  [κακωσεως],  και  υπερ  δορυ 
αλκης κατεναντι εχθρου πολεμησει υπερ σου. 

Σιραχ λε΄. - Ωραιον ελεος εν καιρω θλιψεως, ως νεφελη υετου εν 
καιρω αβροχιας.

(765)  Βασιλειου.-  Πλεονεξιας  ειδος  το  χαλεπωτατον,  μητε  των 
φθειρομενων μεταδιδοναι τοις ενδεεσιν.

Τοσουτους αδικεις, οσοις παρεχειν ηδυνασο.
Θεολογου.  -  Το  ευ  ποιειν,  του  πασχειν  τιμιωτερον,  και 

περισπουδαστοτερον κερδους ελεος.
Κρειττον  μυριων  παιδων  πατερα  προσαγορευεσθαι,  η  μυριους 

στατηρας  εχειν  εν  βαλαντιω.  Τα  μεν  γαρ  χρηματα  καταλειψεις 



ενταυθα,  και  μη  βουλομενος·  την  δε  επι  τοις  αγαθοις  εργοις 
φιλοτιμιαν αποκομισεις προς τον Δεσποτην· οταν δημος ολος επι του 
κοινου Κριτου παρισταντες σε, τροφεα και ευεργετην, και παντα τα 
της φιλανθρωπιας αποκαλωσιν ονοματα· Θεος εσται ο αποδεχομενος· 
αγγελοι ευφημουντες· οι απο κτισεως ανθρωποι μακαριζοντες· δοξα 
αιωνιος,  στεφανοι  δικαιοσυνης,  βασιλεια  των  ουρανων  αθλος  σοι 
εσται.

Σκορπιζομενος ο πλουτος, καθ’ ον ο Κυριος επιταττεται τροπον, 
πεφηκε παραμενειν· συνεχομενος δε, αλλοτριουσθαι. Εαν φυλασσεις, 
ουκ εχει·  εαν δε σκορπισεις,  ουκ απολεσεις.  Εσκορπισεν, εδωκε τοις 
πενησι. 

Καλον  ενταφιον  η  ευσεβεια.  Παντας  περιβαλομενος  απελθε. 
Οικειον κοσμον τον πλουτον σου ποιησον· εχε αυτον μετα σεαυτου. 
Πεισθητι  καλως συμβουλω τω αγαπησαντι  σε  Χριστω,  τω δι’  ημας 
πτωχευσαντι, ιν’ ημεις τη εκεινου πτωχεια πλουτησωμεν.

Θεολογου.  -  Ελεημοσυνη,  η  πασης  απηλλαγμενη  αδικιας·  αυτη 
παντα  καθαρα  ποιει.  Τουτο  και  νηστειας  βελτιον  και  χαμευνιας· 
καιτοιγε  εκεινα  μοχθηροτερα  και  επιπονωτερα,  αλλ’  αυτη 
κερδαλεωτερα, χρωτιζει ψυχην, λεπτυνει, καλην και ωραιαν ποιει.

Εκεινα μονα κερδησομεν, οσα αν εκει προπεμψωμεν. Εκεινα μινα 
εστιν  ημετερα,  οσα  της  ψυχης  εστι  κατορθωματα,  ελεημοσυνη  και 
φιλανθρωπια· ου γαρ δυνατον χρηματα λαβοντα απελθειν· μαλλον 
δε  και  προπεμψωμεν  αυτα,  ωστε  ετοιμασαι  ημιν  σκηνην  εν  ταις 
αιωνιαις μοναις.

Ελεημοσυνης  χωρις,  ακαρπος  η  ψυχη.  Παντα ακαθαρτα  ταυτης 
χωρις, παντα ανονητα. Τουτο εστιν ω εξισουσθαι δυναμεθα τω Θεω, 
το  ελεειν  και  οικτειρειν.  Οταν  ουν  τουτο  μη  εχωμεν,  του  παντος 
απεστερημεθα.  Ουκ  ειπεν,  Εαν  πιστευσητε  ομοιοι  εστε  τω  Πατρι 
υμων. Ουκ ειπεν, Εαν παρθενευσητε· αλλα τι; Γινεσθε οικτιρμονες, ως 
ο  Πατηρ  υμων  ο  εν  τοις  ουρανοις.  Ελεον  γαρ,  φησι,  θελω,  και  ου 
θυσιαν.

Ων  βουλομεθα  τυχειν  παρα  του  Θεου,  τουτων  προτεροι 
μεταδιδοναι,  τοις  πλησιον  οφειλομεν.  Αν  δε  τους  πλησιον  τουτων 
αποστερωμεν,  πως  τουτων  τυχειν  βουλομεθα.  Μακαριοι,  φησιν,  οι 
ελεημονες,  (768)  οτι  αυτοι  ελεηθησονται·  ανιλεως  δε  κρισις  τω  μη 
ποιησαντι ελεος.



Εκτεινον  σου  τας  χειρας,  μη  εις  τον  ουρανον,  αλλ’  εις  τας  των 
πενητων χειρας. Εαν εις τας των πενητων εκτεινης την χειρα, αυτης 
ηψω της κορυφης του ουρανου· ο γαρ εκει καθημενος λαμβανει την 
ελεημοσυνην. Αν δε ακαρπους ανατεινης, ουδεν ωνησας. Ου γαρ εν 
τη εκτασει των χειρων, ουδε εν τω πληθει των ρηματων, αλλ’ εν τοις 
εργοις επακουεσθαι εστιν. Ακουε γαρ του Προφητου λεγοντος· Οταν 
τας  χειρας  υμων  εκτεινητε,  αποστρεψω  τους  οφθαλμους  μου  αφ’ 
υμων·  και  εαν  πληθυνητε  την  δεησιν,  ουκ  εισακουσομαι  υμων. 
Κρινατε δε μαλλον ορφανω και ταπεινω, και δικαιωσατε χηραν, και 
μαθετε καλον ποιειν.

Ει  μη  πενητες  ησαν,ουκ  αν  το  πολυ  των  αμαρτηματων 
υποτεμνετο.  Ιατροι  των  τραυματων  εισι  των  ημετερων  οι  πενητες· 
φαρμακα ημιν παρεχουσι τας αυτων χειρας. Ουχ ουτως ιατρος χειρας 
εκτεινων  και  φαρμακα  επιτιθεις,  την  ιατρειαν  παρεχει,  ως  πενης 
χειρα εκτεινων και τα παρ’ ημων λαμβανων, εκμαγειον των ημετερων 
εστι  κακων.  Εδωκας  το  αργυριον,  συνεξηλθε  και  αμαρτηματα. 
Τοιουτοι γαρ οι ιερεις, αμαρτιας λαου μου φαγονται.

Τυφλος οιδεν ελεουμενος εις ουρανων βασιλειαν χειραγωγειν· και 
τοιχοις  προσκρουων,  και  βοθροις  ενολισθαινων,  ουτος  οδοποιος 
γινεται της εις ουρανον αναβασεως.

Τι  ματαιοπονεις,  ω  πλουσιε,  τα  των  πενητων  εν  τοις  σοις 
θησαυροις  αποκρυπτων;  τι  αιτουμενος  παρ’  αυτων αγανακτεις,  ως 
οικοθεν αναλισκων; Τα πατρωα θελουσιν, ου τα σα· τα εγχειρισθεντα 
σοι δι’ αυτους, ου μετα σου γεννηθεντα. Α ελαβες, δος, και την χρησιν 
κερδανον. Αρκει σοι οτι διδοναι, ου λαμβανειν εταχθης.

Ουδεν  ουτως  ευφραινει  τον  Θεον,  ως  ελεημοσυνη.  Διο  οι  ιερεις 
κατα το παλαιον, ελαιον εχριοντο, και οι βασιλεις και οι προφηται. 
Της γαρ του Θεου φιλανθρωπιας ειχον συμβολον το ελαιον. Επειδη ο 
Θεος ελεει  τους ανθρωπους και  φιλανθρωπευεται,  δια τουτο ελαιω 
εχριοντο. Και γαρ την ιερωσυνην απο ελεους εποιησεν· και οι βασιλεις 
ελαιω εχριοντο. Ελεησει γαρ, φησι, παντας, οτι παντα δυναται. Τουτο 
γαρ  αρχης  ιδιον,  το  ελεειν.  Εννοησον  οτι  δι’  ελεον  ο  κοσμος 
συνεσταθη,  και  μιμησαι  τον  Δεσποτην.  Ελεος  ανθρωπου  επι  τον 
πλησιον αυτου· Ελεος δε Κυριου επι πασαν σαρκα.

Μη χρηση ρημα γογγυσμου μετα της επιδοσεως, οπερ πασχουσιν 
οι  πολλοι,  διδοντες  μεν,  το  δε  προθυμως  ου  προστιθεντες,  ο  του 
παρεχειν  μειζον  εστι  και  τελεωτερον.  Μηδε  δοκιμασιαν  ζητει  του 



ληψομενου, οστις αξιος, και οστις ου. Πολλω γαρ βελτιον, οιμαι, δια 
τους αξιους ορεγειν και τοις αναξιοις,  η τους αξιους αποστερειν δα 
τους αναξιους.

Κρεισσον το κατα δυναμιν εισενεγκειν, η το παν (769) ελλειπειν. 
Ου γαρ ο μη δυηνηθεις, αλλ’ ο μη βουληθεις υπαιτιος.

Γενου τω πλησιον τιμιωτερος, εκ του φανηναι χρηστοτερος. Γενου 
τω ατυχουντι θεος, τον ελεον του Θεου μιμουμενος.

Συμμετρεισθαι δει τω αιτουμενω την αιτησιν. Ομοιως γαρ ατοπον 
παρα μικρου μεγαλα ζητειν, κκαι παρα μεγαλου μικρα. Το μεν γαρ 
ακαιρον· το δε, σμικρολογον. 

Χρυσοστ.- Οταν διαθρεψης τον πενητα, σαυτον νομιζε διατρεφειν. 
Τοιαυτη γαρ η του πραγματος φυσις, εξ ημων εις ημας μεταχωρει τα 
διδομενα.

Μη  φοβηθωμεν  δικαστην,  προ  του  δικαστηριου  την  χειρα 
προτεινοντα. Μη φοβηθωμεν δικαστην ουκ αρνουμενον το λαβειν. 

Πολλης αλογιας, αγρον μεν βουλομενον ωνησασθαι, την ευφορον 
γην  επιζητειν·  ουρανου  δε  αντι  γης  προκειμενου,  παρον  εκει 
κτησασθαι χωριον, μενειν επι της γης, και των εκ ταυτης ανεχεσθαι 
πονων. 

Γρηγ. Νυσσης, Ο πτωχω κοινωνησας, εις την μεριδα του δι’ ημας 
πτωχευσαντος εαυτον καταστησει. 

Νειλου. - Καθαπερ ιδιον εστι του φωτος το φωτιζειν, ουτως ιδιον 
Θεου το ελεειν και οικτειρειν τα οικεια πλασματα. 

Του αγιου Ειρηναιου εκ της προς Βικτωρα επιστολης. - Εν ω αν τις 
δυναιτο ευ ποιειν τοις πλησιον, και ου ποιει,  αλλοτριος της αγαπης 
του Κυριου νομισθησεται. 

Φιλωνος. -  Τοιουτος γινου περι τους σους οικετας, οιον ευχη σοι 
τον Θεον γενεσθαι. Ως γαρ ακουομεν, ακουσθησομεθα υπο του Θεου· 
και  ως  ορωμεν,  οραθησομεθα  υπ’  αυτου.  Προενεγκωμεν  ουν  του 
ελεου τον ελεον, ινα τω ομοιω το ομοιον αντιλαβωμεν.

Δημοσθ. - Δικαιον εστιν ελεειν, ου τους αδικους των ανθρωπων, 
αλλα τους παρα λογον δυστυχουντας. 

Βιαντ.  -  Βιας  θανατω  μελλων  καταδικαζειν  τινα,  εδακρυσεν. 
Ειποντος δε τινος, Τι παθων, αυτος καταδικαζων κλαιεις ; ειπεν· Οτι 
αναγκασθαιον εστι, τη μεν φυσει το συμπαθες αποδουναι, τω δε νομω 
την ψηφον.



Φωκιων. - Ουτε εξ ιερου βωμον, ουτε εκ της ανθρωπινης φυσεως 
αφαιρετεον τον ελεον.

Δημοκριτ.  Ισοκρατ.  και  Επικτητου.  -  Ξενοις  μεταδιδου,  και  τοις 
δεομενοις εκ των οντων· ο γαρ μη διδους δεομενω, ουδε αυτος ληψεται 
δεομενος. 

Πειρατη τινι εμπεσοντι εις την γην, και διαφθειρομενω χειμωνος, 
περιβολαιον τις αρας, δεδωκεν, και εις την οικιαν εισαγαγων, τα εξης 
παντα παρεσχεν.  Ονειδισθεις δε υπο τινος, οτι τους πονηρους (772) 
ευεργετει· Ου τον ανθρωπον, εφη, αλλα το ανθρωπινον τετιμηκα.

Χαρικλειας. - Ξενη εν γη, το μεν ωνιον, σπανιον ταις αγνοουσιν· το 
δε αιτουμενον, ευμεταδοτον τοις ελεουσι.

ΛΟΓΟΣ Η΄. 
Περι ευεργεσιας και χαριτος. 
Λουκ. στ΄. - Καθως εθελετε ινα ποιωσιν υμιν ανθρωποι, και υμεις 

ποιειτε αυτοις ομοιως. 
Α΄ Ιωανν. γ΄. - Ο αγαθοποιων, εκ του Θεου εστιν· ο δε κακοποιων, 

ουχ εωρακε τον Θεον.
Σιραχ ιη΄. - Κρεισσον ο λογος αγαθος, η δοσις· αγαθος λογος υπερ 

δομα. 
Σιραχ ιζ΄. - Χαριν ανθρωπου, ως κορην οφθαλμου συντηρησον. 
Σιραχ  λγ΄.  -  Ο  αναποδιδους  χαριτας,  μεμνηται  και  εις  τα  μετα 

ταυτα· και εν καιρω πτωσεως αυτου ευρησει στηριγμα. 
Βασιλειου. - Ωσπερ γαρ οι οφθαλμοι, το αγαν προσκειμενον ουχ 

ορωσιν,  αλλα  δεονται  συμμετρου  τινος  αποστασεως·  ουτω  και  αι 
αχαριστοι  ψυχαι  εοικασιν  εν  τη  απαλλοτριωσει  των  αγαθων  της 
παρελθουσης χαριτος επαισθανεσθαι.

Θεολογου. - Εως πλεις εξ ουριας, τω ναυαγουντι δος χειρα· εως δε 
ευεκτεις και πλουτεις, τω κακοπαθουντι βοηθησον.

Ουδεν ουτως ως το ευ ποιειν ανθρωπος εχει Θεου, καν ο μεν μειζω, 
ο δε ελαττω ευεργετη, εκατερος, οιμαι , κατα την εαυτου δυναμιν.

Χρυσοστ. - Ευεργετων, νομιζε μιμεισθαι Θεον.
Ορωμεν πολλους των ανθρωπων, μετα τας ευεργεσιας, καθαπερ 

ανδραποδων ουτως υπερορωντας των ευεργετησαντων, και τα οφρυς 
ανασπωντων κατ’ αυτων.

Ευεργετωμεν τους μηδε αισθανομενους οτι ευεργετουνται, ινα μη 
αντιδιδοντες  ημιν  επαινον,  η  ο  τι  δηποτε,  ελαττωσωσιν  ημιν  τον 



μισθον.  Οταν γαρ μηδεν  παρα ανθρωπων λαβωμεν,  τοτε  μειζοντα 
παρα Θεου ληψομεθα.

Αρκει πολλαχου και προαιρεσις μεγα ποιησαι αγαθον.
Ουκ ευ ποιει ο ευ ποιων, αλλ’ ευ πασχει αυτος, και ευεργετειται 

μαλλον,  ουκ  ευεργετει.  Μειζονα  γαρ  λαμβανει  η  διδωσι.  Θεω  γαρ 
δανειζει, ουκ ανθρωποις· αυξει τον πλουτον ου μειοι· μειοι δε, εαν μη 
ελαττωση, εαν μη δω.

(773) Χρυσοστ. - Ο μεν πρωτον ευεργετων, φανεραν επιδεικνυται 
την  χρηστοτητα·  ο  δε  ευεργετηθεις,  ο  τι  αν  αποδω,  οφειλημα 
αποδιδωσιν, ου χαριν αποτιθεται. 

Κλημεντος  Ρωμης.  -  Ου  δικαιον  εστι  του  δεδωκοτος 
εγκαταλειφθεντος, τα δοθεντα παραμενειν τοις αγνωμοσιν

Του Νυσσης. - Ο θελησαας το αγαθον μονον, κωλυθεις δε προς το 
καλον τω μη δυνασθαι, κατ’ ουδεν ελαττουται της ψυχης διαθεσει, του 
δια των εργων την γνωμην δειξαντος.

Φιλων.  -  Ουδεν  ουτω  ευαγωγον  εις  ευνοιαν,  ως  η  των 
ευεργετηματων ευφημια. 

Πλεον  αγαπα  βασιλευ,  τους  λαμβανειν  παρα  σου  χαριτας 
ικετευοντας,  ηπερ τους σπουδαζοντας δωρεας σοι  προσφερειν.  Τοις 
μεν  γαρ  οφειλετης  αμοιβης  καθισταται·  οι  δε  σου  τον  οφειλετην 
ποιησουσι τον οικειουμενον τα εις αυτους γινομενα, και αμειβομενον 
αγαθαις αντιδοσεσιν τον φιλανθρωπον σου σκοπον.

Του αυτου,  αλλ.  Πλουτ. -  Η χαρις ωσπερ η σεληνη, οταν τελεια 
γενηται, τοτε καλη φαινεται. 

Δημοκριτ.  -  Θεω ομοιον εχει  ο  ανθρωπος,  οταν το  ευ  ποιειν  μη 
καπηλευηται· και το ευεργετειν και το αληθευειν.

Ο αυτος ιδων τινα προχειρως πασι χαριζομενον, και ανεξεταστως 
υπηρετουμενον,  Κακως, ειπεν,  απολοιο, οτι τας Χαριτας παρθενους 
ουσας, πορνας εποιησας.

Μοσχιωνος. - Το μεν εις αχαριστον αναλωσαι, επιζημιον· το δε εις 
ευχαριστον μη αναλωσαι, βλαβερον. 

Κατωνος.  -  Οι  πολλοι  των  ανθρωπων,  προς  μεν  τας  τιμωριας 
ετοιμοτερως εχουσι· προς δε τας ευεργεσιας και φιλιας, υπτιως.

Αλεξανδρ.  -  Ξενοκρατει  τω  φιλοσοφω  πεντηκοντα  ταλαντα 
πεμψας, ως ουκ εδεξατο, μη δεισθαι φησας, ερωτησεν, ει μηδε φιλον 
εχει  Ξενοκρατης·  Εμοι  γαρ,  εφη,  μολις  ο  Δαρειου πλουτος εις  τους 
φιλους ηρκεσεν. 



Τινος  δε  των  αυτου  φιλων  αιτησαντος  αυτον  εις  προικα  της 
θυγατρος, εκελευσε πεντηκοντα ταλαντα λαβειν· αυτου δε φησαντος, 
ικανα ειναι δεκα, Σοι μεν, εφη, λαβειν, εμοι δε ουχ ικανα ειναι δεκα 
δουναι.

Ο  αυτος  πληρωσας  ποτε  οστεων  πινακα,  επεμψε  Διογενει  τω 
Κυνικω  φιλοσοφω·  ο  δε  λαβων,  ειπεν,  Κυνικον  μεν  το  βρωμα,  ου 
βασιλικον δε το δωρον.

Ο αυτος ειπεν, της αυτης αμαρτιας ειναι, το διδοναι οις μη δει, και 
το μη διδοναι οις δει.

Διογενης ερωτηθεις υπο τινος, δια τινα αιτιαν οι ανθρωποι,  τοις 
μεν προσαιτουσι, διδοασι· τοις δε φιλοσοφουσιν, ουδαμως, ειπεν, Οτι 
χωλοι μεν και τυφλοι ισως ελπιζουσι γενεσθαι, φιλοσοφοι δε ου.

Φιλιστιων.
Τη γη δανειζειν κρειττον εστιν η βροτοις, 
Ητις τοκους διδουσι μη λυπουμενη. 

(776) Λυσανδρ. - Λυσανδρος, Διονυσιου του τυραννου πεμψαντος 
ιματια  ταις  θυγατρασιν  αυτου των πολυτελων,  ουκ ελαβεν,  ειπων, 
δεδιεναι μη δια ταυτα μαλλον αισχραι φανωσιν. 

Η χαρις, ως ουδεν αλλο εν βιω, τοις πολλοις ταχιστα γηρασκει. 
Δημοσθ. - Οι μη χρησαμενοι τοις καιροις [κακοις] ορθως, ουδε ει 

συνεβη τι αυτοις παρα του Θεου χρηστον, μνημονευουσιν. 
Ο  αυτος  ελεγεν,  Τον  μεν  διδοντα  χαριν,  χρη  παραχρημα 

επιλανθανεσθαι· τον δε λαμβανοντα, δια παντος μεμνησθαι. 
Ηρακλειτου  Φυσικου.  -  Η  ευκαιρος  χαρις,  λιμω  καθαπερ  τροφη 

αρμοττουσα, την της ψυχης ενδειαν ιαται. 
Μενανδρου.
Οταν ετερος σοι μηδεν πλειον διδω, 
Δεξαι το μοριον· του λαβειν γαρ μηδεν, 
Το λαβειν ελαττον, πλειον εσται σοι πολυ.

ΛΟΓΟΣ Θ΄. 
Περι αρχης και εξουσιας. 
Σιραχ λη΄. - Μη δως μωμον εν τη δοξη σου, και εν ημερα δοξης μη 

επαιρου.
Βασιλειου. - Βασιλεια εστιν εννομος επιστασια.



Αι ουν παρα βασιλεως διδομεναι  υποθηκαι,  του γε  αληθως της 
προσηγοριας ταυτης αξιου,  πολυ το νομιμον εχουσι,  το  κοινη πασι 
λυσιτελες σκοπουσαι, και ουχι προς τον σκοπον της ιδιας ωφελειας 
συντεταγμεναι. Τουτο γαρ διαφερει τυραννος βασιλεως, οτι ο μεν το 
εαυτου  πανταχοθεν  σκοπει·  ο  δε,  το  τοις  αρχομενοις  ωφελιμον 
εκποριζει.

Παροιμ. κα΄. - Ει καρδια βασιλεως εν χειρι Θεου, ου σωζεται δια 
οπλιτικην δυναμιν, αλλα δια την θειαν χειραγωγιαν. Εν χειρι δε Θεου 
εστιν, ουχ ο τυχων, αλλ’ ο αξιος της του βασιλεως προσηγοριας.

Προς το του αρχοντος ηθος πλαττεσθαι πεφυκεν ως τα πολλα το 
αρχομενον· ωστε οποιοι ποτε οι αγοντες ωσι, τοιουτον αναγκη και το 
α(να)γομενον ειναι.

Παλαιος εστι  λογος,  τους αρετης μεταποιουμενους,  μεθ’  ηδονης 
αυτους μη επιβαλλειν αρχαις. 

Θεολογου. - Ανθρωπω χαλεπου οντος το (777) ειδεναι αρχεσθαι, 
κινδυνευει πολλω χαλεπωτερον ειναι το ειδεναι αρχειν ανθρωπων. 

Η  μεν  αταξια,  αναρχιας  εστι  γνωρισμα·  η  δε  ταξις,  τον 
ηγεμονευοντα  δεικνυσι.  Τι  γαρ  οφελος  κυβερνητη  ειναι  χρηστον, 
πονηροις χρωμενον ερεταις; 

Μη τις ενον ακινδυνως επεσθαι, αρχειν επικινδυνως επιθυμεισθω· 
μηδ’ ο της υποταγης νομος καταλυεσθω, η και τα επιγεια συνεχει και 
τα ουρανια. 

Οι  βασιλεις,  αιδεισθε  την  αλουργιδα·  νομοθετησει  γαρ  και 
νομοθεταις ο λογος.  Γινωσκετε τι το πιστευθεν υμιν, και τι  το περι 
υμας  μυστηριον.  Κοσμος  ολος  υπο  χειρα  την  ημετεραν  διαδηματι 
μικρω και βραχει ρακιω κρατουμενος. Τα μεν ανω, μονου Θεου· τα δε 
κατω,  και  υμων.  Θεοι  γινεσθε  τοις  υφ’  υμας·  ινα  ειπω  τι  και 
τολμηροτερον·  Καρδια  βασιλεως  εν  χειρι  Θεου,  και  ειρηται  και 
πεπιστευται. Ενταυθα εσω το κρατος υμων, αλλα μη εν τω χρυσω και 
ταις φαλαγξι.

Το δραστηριον δεικνυε μη τω δραν κακως,  τω δ’  ευ τι  ποιειν,  ει 
θελεις  ειναι  θεος.  Το  δε  εστιν ανδρος ειδοτος συγγενεις·  κτεινει  δε 
ραστα και τρυγων και σκορπιος.

Χρυσπστ.  -  Τιμης  μεγεθος,  τοις  ουκ  αξιως  ζην  προαιρουμενοις, 
προσθηκη τιμωριας εστιν.

Βασιλειας του Θεου δυο οιδεν η Γραφη, την μεν κατ’ οικειωσιν, την 
δε κατα δημιουργιαν, Βασιλευει μεν γαρ απαντων, και Ελληνων, και 



Ιουδαιων,  και  δαιμονων,  και  των  αντιτεταγμενων,  κατα  τον  της 
δημιουργιας λογον.

Οταν αρχων ανεπιληπτος η πασι, τοτε δυναται μεθ’ οσης βουλεται 
εξουσιας  και  κολαζειν  και  συγχωρειν,  τους  υπ’  αυτω  ταττομενους 
απαντας.

Ουδεν ουτω δεικνυσι τον την αρχην εχοντα ως η φιλοστοργια περι 
τους αρχομενους. Και γαρ πατερα ου το γεννησαι μονον ποιει, αλλα 
και  το  φιλειν  μετα  το  γεννησαι.  Ει  δε  ενθα  φυσις,  αγαπης  χρεια, 
πολλω μαλλον ενθα η χαρις. 

Ουκ  εν  τη  χλανιδι  και  τη  ζωνη,  ουδε  εν  τη  φωνη  του  κηρυκος 
αρχων, αλλ’ εν τω τα πεπονηκοτα ανακτασθαι, και τα κακως εχοντα 
διορθουν· και κολαζειν μεν αδικιαν· μη συγχωρειν δε υπο δυναστειας 
το δικαιον απελαυνεσθαι.

Φιλων. - Ο μεν Θεος ουδενος δειται· ο βασιλευς δε,  μονου Θεου. 
Μιμου τοινυν τον ουδενος δεομενον, και δαψιλευου τοις αιτουσι τον 
ελεον,  μη  ακριβολογουμενος  περι  τους  σους  ικετας,  αλλα  πασι 
παρεχων τας προς το ζην αφορμας. Πολυ γαρ κρειττον εστι δια τους 
αξιου ελεειν και τους αναξιους, (780) και μη τους αξιους αποστερειν 
δια τους αναξιους. 

Αριστοτελ. - Ο πολλοις φοβερος ων, πολλους φοβειται. 
Δει  τους  νουν  εχοντας  των  δυναστευοντων,  μη  δια  τας  αρχας, 

αλλα  δια  τας  αρετας  θαυμαζεσθαι,  ινα  τυχης  μεταπεσουσης,  των 
αυτων εγκωμιων αξιωνται.

Ισοκρατ. - Ζηλου μη τους μεγιστην αρχην κτησαμενους, αλλα τους 
αριστα τη παρουση χρησαμενους. 

Κακιστον ελεγεν αρχοντα ειναι, τον αρχειν εαυτου μη δυναμενον. 
Δημοκριτ.  -  Ποθητος  ειναι  μαλλον  η  φοβερος  κατα  τον  βιον 

προαιρου· ον γαρ παντες φοβουνται, παντας φοβειται. 
Τον αρχοντα δει εχειν, προς μεν τους καιρους λογισμον· προς δε 

τους εναντιους τολμαν· προς δε τους υποτεταγμενους ευνοιαν. 
Δει τον ετερων μελλοντα αρξειν, αυτον εαυτου προτερον αρχειν.
Κλειταρχ. - Κρεισσον αρχεσθαι τοισιν ανοητοις, η αρχειν. 
Διογενης.  -  Ερωτηθεις  πως  αν  τις  πολιτευηται  εξουσια,  εφη· 

Καθαπερ πυρι, μητε λιαν εγγυς ειναι, ινα μη κατακαη· μητε πορρω, 
ινα μη ριγωση.

Κυρου.  -  Αρχειν  ουδενι  προσηκει,  ος  ου  κρειττων  εστι  των 
αρχομενων. 



Σολ.  -  Αρχε  πρωτον  μαθων  αρχεσθαι·  αρχεσθαι  γαρ  μαθων, 
αρχειν επιστηση. 

Εις αρχην κατασταθεις, μηδενι χρω πονηρω προς τας διοικησεις. 
Ων γαρ αν εκεινος αμαρτοι, σοι τας αιτιας τω αρχοντι επιθησουσιν.

Ωσπερ  τον  εν  δημοκρατια  πολιτευομενον,  το  πληθος  δει 
θεραπευειν·  ουτω  και  τον  εν  μοναρχια  κατοικουντα,  τον  βασιλεα 
προσηκει θαυμαζειν.

Χαιρεμον. - Ολως κρεισσον, ουκ εα φρονειν μεγα. 
Αντιγον. - Αντιγονος ο βασιλευς, προς τινα μακαριζουσαν αυτον 

γραυν· Ει ηδεις, εφη, ω μητερ, οσων κακων εστι τουτο το ρακος, δειξας 
το διαδημα, ουκ αν επι κοπριας κειμενον εβαστασας.

Επαμιν.  -  Επαμινωνδας ο Θηβαιος ιδων (781)  στρατοπεδον μεγα 
και  καλον,  στρατηγον ουκ εχον·  Ηλικον,  εφη,  θηριον κεφαλην ουκ 
εχει.

Φιλιππου.  -  Τον  βασιλεαν  δει  μνημονευειν,  οτι  ανθρωπος  ων 
εξουσιαν ειληφεν [ελαβεν] ισοθεον, ινα προαιρηται μεν τα καλα και 
θεια, φρονησει δε ανθρωπινη χρηται. 

Ει  βουλει  την  οικιαν  ευ  οικεισθαι,  μιμου  τον  Σπαρτιατην 
Λυκουργον. Ον γαρ τροπον ου τειχεσι την πολιν εφραξεν, αλλ’ αρετη 
τους ενοικουντας ωχυρωσεν, και διαπαντος ετηρησεν ελευθεραν την 
πολιν· ουτως και συ, μη μεγαλην αυτην περιβαλε και τοιχους υψηλους 
ανιστα, αλλα τους ενοικουντας ευνοια, και πιστει, και φιλια στηριζε, 
και ουδεν εις αυτην εισελευσεται βλαβερον, ουδ’ αν το συμπαν της 
κακιας παραταξηται στιφος. 

Μηδεις των φρονιμων του αρχειν αλλοτριουσθω. Και γαρ ασεβες 
το  αποσπαν  εαυτον  της  των  δεομενων  ευχρηστιας  [ευχαριστ.]  και 
αγενες το τοις φαυλοις παραχωρειν. Ανοητον γαρ το αιρεισθαι κακως 
αρχεσθαι μαλλον, η καλως αρχειν. 

Δεινον και χαλεπωτατον τους χειρους των βελτιονων αρχειν, και 
τους ανοητερους τοις φρονιμωτεροις προσταττειν. 

Ευμενης. - Ευμενης ο βασιλευς ελεγε τοις αδελφοις διαπαντος· Εαν 
μεν ως βασιλει προσφερησθε, ως αδελφοις υμιν χαρισομαι· εαν δε ως 
αδελφω, εγω υμιν ως βασιλευς. 

Κοτυς. - Κοτυς ο των Θρακων βασιλευς, Θηβαιων σεμνυνομενων 
οτι  Λακεδαιμονιων  ηγησαντο·  Εγω,  φησιν,  εωρακα  χειμαρρους 
ποταμων μειζους των αενναων γινομενους, αλλ’ ολιγον χρονον. 



Ο  αυτος  ερωτηθεις,  Τινι  καταλιμπανεις  το  βασιλειον;  εφη·  Τω 
δυναμενω. 

Φιλων.  -  Τη  μεν  ουσια  του  σωματος,  ισος  παντος  ανθρωπου  ο 
βασιλευς·  τη εξουσια δε του αξιωματος,  ομοιος εστι  το επι  παντων 
Θεω.  Ουκ  εχει  γαρ  επι  γης  αυτου  υψηλοτερον.  Χρη  τοινυν  και  ως 
θνητον μη επαιρεσθαι, και ως Θεον μη οργιζεσθαι. Ει γαρ και εικονι 
θεικη  τετιμηται,  αλλα  και  κονει  χοικη  συμπεπλεκται,  δι’  ης 
εκδιδασκεται την προς παντας απλοτητα [ομοιοτητα]. 

Μουσωνιου. - Πειρατεον καταπληκτικον μαλλον τοις υπηκοοις, η 
φοβερον  θεωρεισθαι·  τω μεν  γαρ  σεμνοτης  [το  σεμνοτητος],  τω δε 
απηνεια παρακολουθει. 

Δημοκριτ.  -  Πονηρα  φυσις  εξουσιας  επιλαβομενη,  δημοσιας 
απεργαζεται συμφορας. 

Αντισθεν.  -  Τοτε  τας  πολεις  απολλυσθαι  συμβαινει,  οταν  μη 
δυνανται οι κρατουντες τους φαυλους εκ των σπουδαιων διακρινειν. 

Επισφαλες μαινομενω δουναι μαχαιραν, και μοχθηρω δυναμιν. 
Μενανδρου. - Πλουτος αλογιστος προσλαβων εξουσιαν, και τους 

φρονειν δοκουντας ανοητους ποιει.
Δημοσθ. - Το γαρ ευ πραττειν παρα την αξιαν, (784) αφορμην του 

κακως φρονειν παρα την αξιαν γινεται.
 
ΛΟΓΟΣ Ι΄. 
Περι ψογου και διαβολης. 
Ματθ. Ε΄. -  Μακαριοι εστε, οταν ονειδισωσιν υμας και διωξωσιν, 

και ειπωσι παν πονηρον ρημα καθ’ υμων ψευδομενοι ενεκεν εμου.
Κορινθ.  Δ΄.-  Λοιδορουμενοι,  ευλογουμεν·  βλασφημουμενοι, 

παρακαλουμεν. 
Παροιμ. Ι΄. - Καλυπτουσιν εχθραν χειλη δικαια· οι δε εκφεροντες 

λοιδοριας, αφρονεστατοι εισι.
Σιραχ  ΚΗ΄.  -  Ανηρ  αμαρτωλος  ταραξει  φιλους,  και  αναμεσον 

ειρηνευοντων  βαλει  διαβολην·  κατα  την  υλην  του  πυρος  ουτως 
εκκαυθησεται. 

Εκκλησ. ΙΑ΄. - Ου τα ρηματα πεφυκε τας λυπας κινειν· αλλ’ η κατα 
του λοιδορησαντος ημας υπεροψια, και η εκαστου αυτων υπεροψια.

Πεφυκασι  πως ταις  μεγαλαις  δυναστειαις  αι  ανελευθεροι  αυται 
παραφυεσθαι  θεραπειαι,  αι  δια  το  απορειν  οικειου  αγαθου  δι’  ου 
γνωρισθωσιν, εκ των αλλοτριων κακων εαυτους συνιστωσιν. 



Θεολογου.  -  Το μεν γαρ επιτιμαν,  ου μεγα· ραστον γαρ και του 
βουλομενου παντος·  το δε αντεισαγειν την εαυτου γνωμην, ανδρος 
ευσεβους και νουν εχοντος.

Κακως ακουειν κρεισσον, η λεγειν κακως. 
Απτεται ου των πολλων μονον, αλλα και των αριστων ο μωμος.
Χρυσοστ. - Ωσπερ το καλως λεγειν και εγκωμιαζειν αρχη φιλιας 

εστιν· ουτω το κακως λεγειν και διαβαλλειν, εχθρας, και απεχθειας, 
και μηριων κακων αρχη και υποθεσις γεγονεν. 

Ου δυνατον τους εν αρετη οντας παρα παντων ακουειν καλως. 
Ει δε παραδεχομενοι ακοην ματαιαν ουκ αν τυχοιεν συγγνωμης· οι 

διαβαλλοντες και λοιδορουντες ποιαν εξουσιν απολογιαν; 
Μη το κακως ακουειν αλγωμεν, αλλα τω δικαιως ακουειν κακως. 
Οι πολλοι των ανθρωπων, των μεν ιδιων αμαρτηματων συνηγοροι 

γινονται· των δε αλλοτριων κατηγοροι. 
Πλουταρχου. - Γλωσσα βλασφημος, διανοιας κακης ελεγχος. 
Ισοκρατ. - Ευλαβου τας διαβολας, καν ψευδεις (785) ωσιν. Οι γαρ 

πολλοι,  την  μεν  αληθειαν  αγνοουσι,  προς  δε  την  δοξαν 
αποβλεπουσιν. 

Ουτος ακουσας παρα τινος, οτι Ο δεινα επ’ εμου ταδε κατα σου 
ελοιδορει· Ει μη συ, ειπεν, ηδεως ηκουσας, ουκ αν εκεινος ελοιδορει.

Δημοκριτ. - Η μεν μαχαιρα τεμνει· η δε διαβολη χωριζει φιλους. 
Σωκρατης.  -  Απαγγειλαντος  τινος  αυτω,  οτι  Ο  δεινα  σε  κακως 

λεγει, Και τυπτετω με, εφη, μη παροντα.
Ψιθυρον  και  διαβολον  ανδρα,  μη  παραδεχου.  Ου  γαρ  ενεκεν 

ευνοιας τουτο ποιει. Ως γαρ τα των αλλων απορρητα απεκαλυψε σοι, 
ωσαυτως και τα υπο σου λεγομενα ετεροις αναθησεται. 

Μοσχιωνος.  -  Υπο  πολλων  διαβαλλεσθαι  κακων,  ουτε  αληθες, 
ουτε  βλαβερον·  το  δε  υφ’  ενος  αγαθου  ψεγεσθαι,  και  αληθες  και 
λυσιτελες.

Δημωνακτ. - Τινος σοφιστου αιτιωμενου αυτον, και λεγοντος, Διατι 
με κακως λεγεις; Οτι μη καταφρονεις, εφην, τον κακως λεγοντα. 

Διογενης. - Λοιδορουμενος υπο τινος φαλακρου, εφη· Σε μεν ουχ 
υβριζω, τας δε τριχας σου επαινω, οτι κακον εξεφυγον κρανιον.

Προδοτου δε τινος κακως αυτον λεγοντος, εφη· Χαιρω εχθρος σου 
γενομενος· συ γαρ ου τους εχθρους, αλλα τους φιλους κακως ποιεις.



Αριστιππ.-  Αριστιππος  υβριζομενος  υπο  τινος,  ανεχωρει·  του  δε 
επιδιωκοντος  και  λεγοντος,  Φευγεις;  Ναι,  εφη·  του  μεν  γαρ  κακως 
λεγειν συ την εξουσιαν εχεις, του δε μη ακουειν, εγω.

Πελοπιδ. - Πελοπιδας ανδρειου στρατιωτου δαβληθεντος αυτω, ως 
βλασφημουντος αυτον· Εγω τα μεν εργα, εφη, αυτου βλεπω, των δε 
λογων ουκ ηκουσα.

Φιλημον.
Ηδιον ουδεν ουδε μουσικωτερον
Ες η δυνασθαι λοιδορουμεον φερειν. 
Και γαρ ο λοιδορων, αν ο λοιδορουμενος
Μη προσποιηται, λοιδορειται ο λοιδορων.

Δημοσθ.  -  Δημοσθενης,  λοιδορουμενου  τινος  αυτον·  Ου 
συγκαταβαινω, ειπεν, εις αγωνα εν ω ο νικωμενος του νικωντος εστι 
κρειττων.

Μενανδρου.
Ουδεν διαβολης εστιν επιπονωτερον, 
την εν ετερω γαρ κειμενην αμαρτιαν, 
Αει μεμψιν ιδιαν αυτον επαναγκες λαβειν.
Οστις δε διαβολαις πειθεται ταχυ, 
Ητοι πονηρος αυτος εστι τοις τροποις, 
Η πανταπασι παιδαριου γνωμην εχει.

Ρηγιν.-  Πολλοι  γουν  ηδη  μειζω  κακα  πεπονθασι  υπο  των 
διαβολων, η των πολεμιων· και πολλοι ηδη (788) μειζω ηδικηνται υπο 
της των ωτων ασθενειας, η υπο της των εχθρων επιβουλης. 

Κλεανθ. 
Κακουργοτερον ουδεν διαβολης εστι που.
Λαθρα γαρ απατησασα τον πεπεισμενον.
Μισος αναπλαττει προς τον ουδεν αιτιον.

Σεξτ. - Ο ενδιαβαλλων φιλον, μη ευδοκιμειτω, καν αληθη λεγη. 
Χρυσιππ. - Ειποντος αυτω τινος, Ο φιλος δε λαθρα λοιδορει, εφη· 

Μη ελεγχε αυτον, επει φανερως αυτο εχει [μελλει] ποιειν. 
Ο  αυτος  υπο  τινος  πονηρου  πολλα  λοιδορηθεις,  εφη·  Καλλιστα 

εποιησας, μηδεν σοι των προσοντων παραλιπων. 



Ο αυτος, τινος λεγοντος οτι Σε τινες λοιδορουσιν, εφη· Αλλ’ εγω 
ουτως διαξω, ωστε απιστεισθαι αυτους.

Λικιαν. - Τις γαρ ουκ αν ομολογησειε, την μεν ισοτητα εν απασι, 
και  το  μηδεν  πλεον,  διακιοσυνης  εργα  ειναι·  το  δε  ανισον  τε  και 
πλεονεκτον,  αδικιας;  Ο  δε  τη  διαβολη  κατα  των  απαντων  λαθρα 
χρωμενος,  πως  ου  πλεονεκτης  εστιν;  ολον  τον  ακροατην 
σφετεριζομενος,  και  προκαταλαμβανων  αυτου  τα  ωτα,  και 
αποφραττων, και τω δευτερω λογω παντελως αβατα κατασκευαζων 
αυτα υπο της διαβολης προπεπλησμενα.

ΛΟΓΟΣ ΙΑ΄. 
Περι κολακειας. 
Λουκ. στ΄. - Ουαι οταν καλως ειπωσιν υμας οι ανθρωποι. 
Ιουδ. - Ουτοι εισι γογγυσται, μεμψιμοιροι, κατα επιθυμιας αυτων 

πορευομενοι,  και  το  στομα  αυτων  λαλει  υπερογκα,  θαυμαζοντες 
προσωπα ωφελειας χαριν. 

Παροιμ. Κστ΄. - Λογοι κερκωπων μαλακοι· ουτοι δε τυπτουσιν εις 
ταμεια σπλαχνων.

Κρεισσον ανδρος ελεγχοντος, υπερ αλλου κολακευοντος. 
Ησαι. Γ΄. - Οι μακαριζοντες υμας, πλανωσιν υμας, και την τριβον 

των οδων ταραττουσιν.
Βασιλειου. - Φυγωμεν κολακειας και θωπειας, και της αρχιλοχου 

αλωπεκος τι κερδαλεον και ποικιλον. 
Ουδεν γαρ χαλεπωτερον τοις ευ φρονουσι, του προς δοξαν ζην, και 

τα  τοις  πολλοις  δοκουντα  περισκοπειν,  και  μη  τον  ορθον  λογον 
ηγεμονα ποιεισθαι του βιου. 

Θεολογου. - Ει με οντα κακον, αριστον υπελαμβανες, τι με ποιειν 
εχρην;  ειναι  μαλλον  κακον,  ινα  πλεον  αρεσκω  σοι;  ουκ  αν  τουτο 
εναυτω  συνεβουλευσα.  Ουτως  ουδε  ει  κατορθουντα  με  πταιειν 
υπολαμβανεις,  το  κατορθουν  δια  σε  μεταθησομαι.  Ου  ζω  γαρ  σοι 
μαλλον η εμαυτω.

(789) Εστι γαρ ανδρος μεγαλοφρονος φιλων αποδεχεσθαι μαλλον 
ελευθεριαν, η εχθρων κολακειαν.

Πολλω βελτιον βραχεα λυπησαντα μεγιστα ωφελησαι, η το προς 
ηδονην διωκοντα, ζημιωσαι τω κεφαλαιω. 

Χρυσοστ. -  Οταν μεταβολη τις γενηται προς το χειρον, τοτε των 
κολακων  αφαιρειται  τα  προσωπεια.  Τοτε  ο  χορος  ελεγχεται  των 



υποκριτων,  και  η  σκηψις  του  πραγματος.  Ανοιγονται  παντων  τα 
στοματα,  Ο  μιαρος,  λεγοντες,  ο  πονηρος,  ο  παμπονηρος.  Ου  χθες 
αυτον εκολακευες;  ου τας χειρας αυτου κατεφιλεις;  Προσωπειον ην 
εκεινα. Ηλθεν ο καιρος, και ερριψα το προσωπειον, και απεφηναμην 
τη διανοια. 

Κλημεντος.  -  Νοσος  φιλιας  η  κολακεια·  τας  των  αρχοντων 
ευπραγιας μαλλον,  η τους αρχοντας αυτους ειωθασι θεραπευειν οι 
πλειστοι. 

Πλουταρχ. - Εοικεν η κολακεια γραπτη πανοπλια. Διο τερψιν μεν 
εχει· χρειαν δε ουδεμιαν παρεχει. 

Τα  μεν  ξυλα  το  πυρ  αυξανοντα,  υπ’  αυτου  του  πυρος 
καταναλισκεται·  ο  δε  πλουτος  τρεφων  τους  κολακας,  υπ’  αυτων 
τουτων διαφθειρεται.

Ωσπερ οι κορακες παρεδρευοντες εξορυσσουσι τους των νεκρων 
οφθαλμους·  ουτως  οι  κολακες  τοις  επαινοις  τους  λογισμους 
διαφθειρουσι των ανθρωπων

Λαγω μεν κυνα, φιλω δε κολακα φυσει πολεμιον ηγητεον. 
Ουτε της γαμετης την εταιραν, ουτε της φιλιας την κολακειαν δει 

προτιμαν.
Χαιρειν  χρη τοις  ελεγχουσιν,  ου  τοις  κολακευουσιν.  Οι  μεν γαρ 

ημας  λυπουντες,  διεφειρουσιν·  οι  δε  χαριζομενοι,  εκλυουσι  και 
σκελιζουσιν. 

Ισοκρατ.  -  Διορα  και  τους  τεχνη  κολακευοντας,  και  τους  μετ’ 
ευνοιας  θεραπευοντας,  ινα  μη  πλειον  οι  πονηροι  των  χρηστων 
εχωσιν. 

Μισει  τους κολακευοντας ωσπερ τους εξαπατουντας·  αφμοτεροι 
γαρ πιστευθεντες, τους πιστευσαντας αδικουσι. 

Κρατης.  -  Κρατης  προς  νεον  πλουσιον  πολλους  κολακας 
επισυρομενον, ειπε, Νεανισκε, ελεω σου την ερημιαν. 

Επικτητου. - Οι μεν κορακες, των τετελευτηκοτων τους οφθαλμους 
λυναινονται, οτα ουδεν αυτων εστι χρεια· οι δε κολακες, των ζωντων 
τας ψυχας διαφθειρουσι, και ταυτης ομματα τυφλωττουσιν. 

Πιθηκου οργην, και κολακος απειλην, εν ισω θετεον. 
Αποδεχου τους τα χρηστα συμβουλευειν εθελοντας, αλλα μη τους 

κολακευειν  εκαστοτε  σπευδοντας.  Οι  μεν  γαρ  το  συμφερον  εν 
αληθεια ορωσιν· οι δε, προς τα δοκουντα τοις κρατουσιν αφορωσι· και 



των  σωματων  τας  σκιας  μιμουμενοι,  τοις  παρ’  αυτων  λεγομενοις 
συννευουσιν.

(792)  Διωνος  του  Χρυσοστ.  -  Πασων  γαρ,  ως  επος  ειπειν,  των 
κακιων,  εσχατην  αν  τις  ευροι  την  κολακειαν.  Πρωτον  μεν  γαρ  το 
καλλιστον  και  δικαιοτατον  διαφθειρει  τον  επαινον,  ωστε  μηκετι 
δοκειν πιστον μηδ’ αληθως γινομενον· και το γε παντων δεινοτατον, 
τα της αρετης επαθλα τη κακια διδωσιν· ωστε πολυ χειρον δρωσι των 
διαφθειροντων το νομισμα. Οι μεν γαρ υποπτον αυτο ποιουσιν· οι δε 
την αρετην απιστον. 

Διογεν. - Επι της κολακειας, ωσπερ επι μνηματος, αυτο μονον το 
ονομα της φιλιας επιγεγραπται. 

Ο αυτος ερωτηθεις, Τι των θηριων κακιστα δακνει; εφη· Των μεν 
αγριων, συκοφαντης· των δε ημερων, κολαξ.

Δημοσθ.  -  Δημοσθενης  εφη,  τον  κολακα  τουτο  διαφερειν  του 
κορακος, οτι ο μεν ζωντας, ο δε νεκρους εσθιει. 

Αντισθεν. -Αντισθενης φησιν· Αιρετωτερον εις κορακας εμπεσειν, 
η εις κολακας·  οι μεν γαρ αποθανοντος το σωμα, οι δε ζωντος την 
ψυχην λυμαινονται.

Φαβωριν.  -  Ωσπερ  ο  Ακταιων  υπο  των  τρεφομενων  υπ’  αυτου 
κυνων απεθανεν, ουτως οι κολακες τους τρεφοντας κατεσθιουσιν. 

Ζηνωνος. - Ελεγχε σαυτον, οστις ει, και μη προς χαριν.
Ακου· αφαιρου δε κολακων παρρησιαν. 
Πυθαγορ. - Χαιρε τοις ελεγχουσι σε μαλλον, η τοις κολακευουσιν· 

ως δ’ εχθρων χειρονας εκτρεπου τους κολακευοντας. 
Σωκρατης.  -  Η των κολακων ευνοια καθαπερ εκ τροπης,  φευγει 

τας ατυχιας. 

Φιλωνος.  -  Αποστρεφου  των  κολακων  τους  απατηλους  λογους. 
Εξαμβλυνοντες γαρ τους της ψυχης λογισμους, ου συγχωρουσι [ιδειν] 
των πραγματων την αληθειαν.  Η γαρ επαινουσι  τα  ψογου αξια,  η 
ψεγουσι πολλακις τα επαινων κρειττονα. 

Σωτιωνου εκ του περι  οργης.  -  Οι δελφινες  μεχρι  του κλυδωνος 
συνδιανηχονται τοις κολυμβωσι·  προς δε το ξηρον ουκ εξοκειλουσι· 
ουτως  οι  κολακες  εν  ευδια  περιμενουσι,  και  τους  φιλους  εις 
αποδημιαν  προπεμποντες  μεχρι  της  λειας  συμπαρακολουθουσιν· 
επειδαν δε εις τραχειαν ελθωσιν, απιασιν.



Φωτιων. - Φωτιων ειωθει λεγειν προς Αντιπατρον· Ου δυνασαι μοι 
και φιλω και κολακι χρησασθαι.

ΛΟΓΟΣ ΙΒ΄. 
Περι πλουτου, και πενιας, και φιλαργυριας.
Ματθ. ιθ΄.  -Ευκοπωτερον εστι  καμηλον δια τρυπηματος ραφιδος 

διελθειν, η πλουσιον εισελθειν εις την βασιλειαν των ουρανων. 
Α΄  Τιμ.  στ΄.  -Τοις  πλουσιοις  εν  τω  νυν  αιωνι  παραγγελλε  μη 

υψηλοφρονειν, μηδε ηλπικεναι επι (793) πλουτου αδηλοτητι, αλλ’ επι 
τω Θεω, τω παρεχοντι ημιν παντα πλουσιως εις απολαυσιν.

Ιακωβ κ΄.-Πλουτος αδικως συναγομενος εξεμεθησεται. 
Παροιμ. ιθ΄. - Κρεισσον πτωχος δικαιος, η πλουσιος ψευστης.
Εκκλη. ι΄. - Τω αργυριω υπακουσεται τα συμπαντα. 
Σιραχ  λα΄.  -  Αγρυπνια  πλουτου  εκτησει  σαρκας,  και  η  μεριμνα 

αυτου αφιστα υπνον. 
Σιραχ λγ΄. - Πλουτου σφαλεντος πολλοι αντιληπτορες· ελαλησεν 

απορρητα, και εδικαιωσαν αυτον. 
Πλουσιος  ελαλησε,  και  παντες  εσιγησαν,  και  τον  λογον  αυτου 

ανυψωσαν εως των νεφελων.
Βασιλ. - Πενια μετ’ αληθειας, πασης απολαυσεως τοις σωφρονουσι 

προτιμοτερα. 
Ου το πενεσθαι επονειδιστον, αλλα το μη φερειν ευγνωμονως την 

πενιαν. 
Λογισμος γαρ φυλαργυρια προειλημμενος,  τρυτανη εστιν επι το 

βαρυ του κανονος την ροπην καταφερουσα.
Θεολογου. 
Πενητος ανδρος ουδεν ασφαλεστερον. 
Προς τον Θεον νενευκε, και μονον βλεπει. 
Ως απολοιτο πλουτος, ει μη βοηθει πενησιν· 
Κρεισσον πενια, μη δικαιας κτησεως, 
Και γαρ νοσος γε, της κακης ευεξιας.
Δεινον πενεσθαι, χειρον δ’ ευπορειν κακως.

Χρυσοστ. Ω πηλικον αξιωμα της πενιας. Θεου γινεται προσωπειον. 
Κρυπτεται εν πενια Θεος· και πενης μεν, ο την χειρα προτεινων· Θεος 
δε, ο δεχομενος. 



Ωσπερ γαρ επι των σωματων φλεγμονη, εκ δε φλεγμονης τικτεται 
πυρετος,  ειτα  θανατος  εκειθεν  πολλακις·  ουτω  και  απο  της  των 
πραγματων και  απο της του πλουτου υπερβολης,  απονοια γινεται. 
Ωσπερ  γαρ  επι  των  σωματων  φλεγμονη,  ουτω  και  επι  της  ψυχης 
απονοια.  Ειτα  εξ  απονοιας  επιθυμια  των  ου  προσηκοντων 
επακολουθειν ειωθεν. 

Γρηγ. Νυσσης. - Το καλως εχειν ολιγα πολυ τιμιωτερον, του κακως 
εχειν πολλα. Ουδεις ποτε, του κερδαινειν γινεται κορος· αλλα το αει 
λαμβανομενον,  υλη  και  υπεκκαυμα  της  του  πλειονος  επιθυμιας 
καθισταται. 

Βαρυ χρημα το χρυσιον εστι· κουφον δε και ανωφερες πραγμα η 
αρετη. Ει ουν χρη των ανω προσβαινειν, των κατελθοντων [καθελκ.] 
πτωχευσωμεν, ινα εν ουρανοις ανω γινωμεθα. 

Πλουτου καλλος  ουκ  εν  βαλαντιοις,  αλλ’  εν  τη  των χρηζοντων 
επικουρια.

(796)  Φιλων.  -  Αι  μεν  χρηματων  και  κτηματων  επιθυμιαι  τους 
χρονους αναλισκουσι· χρονου δε φειδεσθαι, καλον. 

Μειζονα και σπουδαιοτεραν επιμελειαν ποιου εις τους δι’ αρετην 
και θεοσεβειαν πτωχευσαντας, η πενομενους· αλλως τε ομοιως και εις 
τους  εκ  νοσων  και  συμπτωματων  απορουντας,  παρα  τους  εκ 
κακοπραγμονιας η ασωτιας πτωχευσαντας.

Νειλου. - Μη βουλου πλουτειν φιλοπτωχειας ενεκα· απο γαρ των 
οντων του ελεειν ο Θεος νομοθετει το δικαιον.

Πλουταρχ.  -  Εν  πολεμω  μεν  προς  ασφαλειαν  σιδηρος  χρυσου 
κρεισσων· εν δε τω ζην, ο λογος του πλουτου. 

Ουτε ιππω χωρις χαλινου, ουτε πλουτω χωρις λογισμου, δυνατον 
ασφαλως χρησασθαι. 

Ουτε συμποσιον ανευ ομιλιας, ουτε πλουτος χωρις αρετης ηδονην 
εχει. 

Εοικεν ο των φιλαργυρων βιος νεκρου δειπνω. Παντα γαρ εχων, 
τον  ευφρανθησομενον  ουκ  εχει.  Ουτε  παρα  νεκρου  ομιλιαν,  ουτε 
παρα φιλαργυρου δει  χαριν  επιζητειν.  Του μελιτος μελιτται  ταχιον 
ερχονται επ’ αισθησιν· του κερδους δε, οι φιλαργυροι.

Σφαγη  εστι  του  φιλαργυρου  η  του  χρηματος  η  προς  το  κερδος 
επιθυμια· οθεν η του χρηματος αφαιρεσις,  ωσπερ αιματος, επιφερει 
τον θανατον αυτω.



Ετοιμαζονται τινες δια του βιου τα προς τον βιον, ως βιωσομενοι 
μετα τον βιον. 

Τους πλουσιους δε και απληστους υδρωπιωσιν εοικεναι ελεγεν· οι 
μεν γαρ πεπλησμενοι υδατων διψωσιν, οι δε χρηματων.

Ουτε ιππος ευγενης κρινοιτ’ αν πολυτελης σκευην εχων· αλλ’ ο τη 
φυσει λαμπρος· ουτε ανηρ σπουδαιος ο πολυτιμον ουσιαν κεκτημενος, 
αλλ’ ο την ψυχην γενναιος.

Καταφρονει των περι τον πλουτον σπουδαζοντων, χρησθαι δε τοις 
υπαρχουσι  μη δυναμενων.  Παραπλησιον γαρ οι  τοιουτοι  παχουσιν, 
ωσπερ αν ει τις ιππον κτησαιτο καλον, κακως ιππευειν επισταμενος.

Μεγαλοφρονας νομιζε, μη τους μειζονα περιβαλλομενους, ων οιοι 
τε εισι κατασχειν, αλλα τους μετριων μεν εφιεμενους, εργαζεσθαι δε 
δυναμενους, οις αν επιχειρωσι. 

Αριστοτελ.- Η πενια πολλων εστιν ενδεης· η δε απληστια παντων. 
Μηδεποτε μακαρισεις ανθρωπον επι πλουτω και δοξη· παντα γαρ 

τα τοιαυτα των αγαθων ελαττονι πιστει δεδεται. 
Ουχ ο πλουτων, αλλ’ ο μη χρηζων πλουτου μακαριος.
(797) Μεγιστον εστι πλουτου, το γινωσκειν οτι περιττος, εστιν. 
Αν μη πολλων επιθυμεις, τα ολιγα πολλα δοξει. Μικρα γαρ ορεξις 

πενιαν ισοσθενη πλουτου ποιησει. 
Ο  κατα  φυσιν  πλουτος,  αρτω  και  υδατι  και  τη  τυχουση  του 

σωματος  σκεπη,  συμπεπληρωται.  Ο  δε  περιττος,  κατα  ψυχην 
απεραντος, εχειν και την της επιθυμιας βασανον.

Ο  αυτος  ερωτηθεις,  πως  αν  τις  γενηται  πλουσιος·  Εαν  των 
επιθυμιων εσται πενης, φησιν.

Οσα μεν επι  τη φυσει,  παντες εσμεν πλουσιοι·  οσα δ’  εφ’  ημιν, 
παντες εσμεν πενητες. 

Ο  τω  κατα  φυσιν  αρκουμενος  πλουτω,  του  πολλα  κεκτημενου, 
πλειονα δε επιθυμουντος, πολυ εστι πλουσιωτερος. Τω μεν γαρ ουδεν 
ελλειπει· τω δε, και ων κεκτηται πολλω πλειονα.

Η τεκνοις αγαν χρηματων συναγωγη, προφασις εστι φιλαργυριας, 
τροπον ιδιον ελεγχουσα. 

Τα  μεγιστα  των  κακων  οι  πενητες  εκπεφευγασι·  επιβουλην, 
φθονον και μισος· οις οι πλουσιοι καθ’ ημεραν συνοικουσιν. 

Διογενης. - Διογενης ο Κυνικος φιλοσοφος, ερωτηθεις υπο τινος, 
δια τι το χρυσιον χλωρον εστιν, ειπεν· Οτι πολλους επιβουλους εχει. 



Ο  αυτος  ιδων  τους  Αναξιμενους  οικετας  πολλα  σκευη 
περιφεροντας, ηρετο· Τινος ταυτα; Των δε ειποντων, Αναξιμενους, ουκ 
αιδειται, φησι, ταυτα εχων απαντα, αυτος εαυτον μη εχων; 

Σωκρατης.  -  Ο  μεν  οινος  συμμεταβαλλεται  τοις  αγγειοις·  ο  δε 
πλουτος, τοις των κεκτημενων τροποις.

Ιδρως μεν εκ των γυμνασιων ευσχημονεστερον· πλουτος δε, εκ των 
ιδιων πονων. 

Τα  των πλουσιων και  ασωτων  χρηματα,  ταις  επι  των  κρημνων 
συκεαις εικαζεν, αφ’ ων ανθρωπον μεν μη λαμβανειν, κορακας δε και 
ικτινους, ωσπερ παρα τουτων εταιρας και κολακας. 

Ο αυτος ερωτηθεις, τινες οι φιλοχρηματοι, εφη· Οι τα αισχρα κερδη 
θηρωμενοι, και τους αναγκαιους των φιλων υπερορωντες. 

Ο των φιλαργυρων πλουτος, ωσπερ ο ηλιος καταδυς εις την γην, 
ουδενα των ζωντων ευφραινει. 

Ευριπιδου εν Δαναη.
Ω χρυσε δεξιωμα καλλιστον βροτοις, 
Ως ουδε μητηρ ηδονας τοιας εχει, 
Ου παιδες ανθρωποισιν, ου φιλος πατηρ. 
Ει δ’ η Κυπρις τοσουτον οφθαλμοις ορα, 
Ου θαυμ’ ερωτας μυριους αυτην τρεφειν. 
Μοσχιων.  -  Ωσπερ  ου  τω  ιππω  κοσμος,  ουδε  τοις  ορνεσι  καλια 

υψουσθαι και γαυριαν διδωσιν· αλλα τω μεν του ποδος η ωκυτης, τοις 
δε των πτερων· ουτως ουδ’ ανθρωπω καλλωπισμος και τρυφη, αλλα 
χρηστοτης και ευποιια. 

(800) Εν Περσαις μεν γεννηθεις, ουκ εσπευδες οικειν την Ελλαδα, 
αλλ’  αυτοθι  διαγων  ευτυχειν.  Εν  πενια  δε  γεννηθεις,  τι  σπευδεις 
πλουτειν, αλλ’ ουκ αυτοθι μενων ευτυχειν; 

Την πενιαν ο σωφρων καρτερια και γενναιοτητι  τιμων, πλουτου 
τιμιωτεραν αποφαινει. 

Προιξ πολλη τεκνα βελτιονα ου ποιει.
Κλειταρχ.  -  Εγρατεια  κρηπις  ευσεβειας·  ορεξις  κτησεως,  αρχη 

πλεονεξιας. Εκ γαρ φιλαργυριας αδικια φυεται.
Κατωνος.  -  Δοξα  και  πλουτος  ανευ  φρονησεως,  ουκ  ασφαλη 

κτηματα. 
Απολλωνιου. - Ου το πενεσθαι κατα φυσιν αισχρον, αλλα το δι’ 

αισχραν αιτιαν πενεσθαι, ονειδος. 



Ευσεβιου. - Οι ματαιοι των ανθρωπων, τους μεν μεγαλα χρηματα 
εχοντας  και  φαυλους  οντας,  τιμωσι  τε  και  τεθαυμακασι·  των  δε 
σπουδαιων, επειδαν αχρηματειαν καταγνωσιν, υπερφρονεουσιν.

Μενανδρου. 
Ψυχην εχειν δει πλουσιαν· τα δε χρηματα
Ταυτ’ εστιν οψις παραπετασμα βιου. 
Μακαριος οστις ουσιαν και νουν εχει. 
Χρηται γαρ ουτος εις α δει ταυτα καλως. 
Οστις υπεχει χρυσιω την χειρα, 
Καν μη φησι, πονηρα βουλευεται. 
Ου πωποτε εζηλωσα πλουτουντα σφοδρα
Ανθρωπον απολαυοντα μηδεν ων εχει. 
Λεγεις, α δε λεγεις, ενεκα του λαβειν λεγεις.

Κρατωνος. 
Ου εστι πενιας μειζον ουδεν εν βιω
Συμπτωμα· και γαρ αν φυσει σπουδαιος ης, 
Καταγελαστος εση.
Καλως πενεσθαι μαλλον η πλουτειν κακως·
Το μεν γαρ ελεον, το δ’ επιτιμησιν φερει.

Εκ των Φαυωρινου. - Βοιωτος εντυχων θησαυρω μετα εβδομηκοντα 
ετη,  επαρας  το  σκελος  απεματαισε  και  παρηλθεν,  ως  ουκετι  οντα 
προς αυτον. 

Ωσπερ  τον  αυτον  οινον  πινοντες,  οι  μεν  παροινουσιν,  οι  δε 
πραυνονται· ουτω και τον πλουτον. 

Βιωνος. - Βιων καταγελαστους ελεγεν τους σπουδαζοντας περι τον 
πλουτον, ον τυχη μεν παρεχει, ανελευθερια δε φυλαττει, χρηστοτης 
δε αφαιρειται. 

Θεογνιδος.
Ου δε ματην, ω Πλουτε, θεοι τιμωσι μαλιστα, 
Η γαρ ρηιδιως την κακοτητα φερεις.
Ουκ εραμαι πλουτειν, ουτ’ ευχομαι, αλλα μοι ειη
Ζην απο των ολιγων ουδεν εχοντι κακον.

Λουκιανου. 
Γης επεβην γυμνος, γυμνος δ’ επι γαιαν απειμι, 



Και τι ματην μοχθω, γυμνον ορων το τελος; 

Σιμωνιδου. - Σιμωνιδης ερωτηθεις, ποτερο αιρετωτερον πλουτος, η 
σοφια· ουκ οιδα, εφη· ορω μεντοιγε τους σοφους επι τας των πλουσιων 
θυρας φοιτωντας. 

Αριστειδου.  -  Αριστειδης  ο  δικαιος,  ονειδιζομενος  επι  πενια  υπο 
τινος πλουσιου, ειπεν· Εμοι μεν (801) η πενια ουδεν ιστορησει κακον· 
σοι δε ο πλουτος ταραχας ουκ ολιγας.

Ιερωνος. - Ονειδιζομενος οτι πολλους ρητορευειν διδαξας, επενετο, 
ειπεν· Ουτε γαρ εδιδαξα φιλαργυρειν.

Μουσωνιου.  -  Των  μεν  Κροισου  και  Κυρου  θησαυρων  πενιαν 
εσχατην  καταψηφιουμεθα·  ενα δε  και  μονον πιστευομεν πλουσιον, 
σοφον, τον δυναμενον κτησασθαι το ανενδεες πανταχου. 

Ξενοφωντ. φιλοσοφ.- Την πενιαν ελεγεν αυτοδιδακτον φιλοσοφιαν 
ειναι· α γαρ εκεινη τοις λογοις πειθει, αυτη τοις εργοις αναγκαζει. 

Πολλων κακων επικαλυμμα εστιν ο πλουτος.
Ο  αυτος,  τον  πλουσιον  και  απαιδευτον  εφησε,  ρυπον  ειναι 

περιηργυρωμενον..
Φιλιστιων.  -  Καν  μυριων  πηχων  γης  κυριος  υπαρχεις,  θανων 

γενηση τριων η τεσσαρων. 
Δημωνακτ. - Εισι τινες, οι τον μεν παροντα βιον ου ζωσιν, αλλα 

παρασκευαζοντες πολλη σπουδη ως ετερον βιον βιωσομενοι, ου τον 
παροντα. 

Εκ  των  Αριστιππου  γνωμων.  -  Ουχ  ωσπερ  υποδημα  το  μειζον 
αχρηστον, και η πλειων κτησις. Του μεν γαρ εν τη χρησει το περιττον 
εμποδιζει· τη δε, και ολη χρησθαι κατα καιρον εξεστι, και μερει.

Δημοσθ.  -  Δημοσθενης  ο  ρητωρ,  θεσαμενος  τινα  εκφερομενον 
φιλαργυρον, εφη· Ουτος βιον αβιωτον βιωσας, ετεροις βιον κατελιπεν. 

Ζημιαν  αιρου  μαλλον,  η  κερδος  αισχρον·  το  μεν  γαρ  απαξ  σε 
λυπησει· το δε, διαπαντος. 

Δημοκριτ.  αλ.  Θεοκ.  -  Τους  πολλους  των  πλουσιων  ελεγεν 
επιτροπους ειναι, αλλα μη δεσποτας των χρηματων.

Πλατωνος.  -  Οστις  σωμα  θεραπευει  το  εαυτου,  ουχ  εαυτον 
θεραπευει· οστις δε χρηματα, ουθ’ εαυτον, ουτε τα εαυτου, αλλ’ εστι 
πορρωτερω των εαυτου. 

Διφιλου. 
Ει μη το λαβειν ην ουδ’ εις πονηρος ην. 



Φιλαργυρια τουτ’ εστιν, οταν αφεις σκοπειν.
Τα δικαια, του κερδους διαπαντος δουλος ης.

Ανακρεοντ. - Ανακρεων δωρεαν παρα Πολυκρατους λαβων πεντε 
ταλαντα,  ως  εφροντισεν  επ’  αυτοις  δυοιν  νυκτοιν,  απεδωκεν  αυτα, 
ειπων, ου τιμασθαι αυτα της επ’ αυτοις φροντιδος. 

Ισοκρατ. - Τιμα την υπαρχουσαν ουσιαν δυοιν ενεκα, του τε ζημιαν 
μεγαλην  ραδιως  εκτισαι,  και  τω  φιλω  σπουδαιω  δυστυχουντι 
βοηθησαι· προς δε (804) τον αδηλον βιον μηδεν υπερβαλλοντως, αλλα 
μετριως αυτην αγαπα. 

Στεργε μεν τα παροντα· ζητει δε τα μελλοντα. 
ΛΟΓΟΣ ΙΓ΄. 
Περι αυταρκειας. 
Λουκ.  ιβ΄.  -  Ειπεν  ο  Κυριος  Μη  μεριμνησητε  τη  ψυχη  υμων  τι 

φαγητε, μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε. 
Φιλιππησ. δ΄. - Εγω αμαθον, εν οις ειμι, αυταρκης ειναι. Οιδα και 

ταπεινουσθαι, οιδα και περισσευειν· εν παντι και εν πασι μεμυημαι· 
και χορταζεσθαι, και πειναν· και περισσευειν, και υστερεισθαι. Παντα 
ισχυω εν τω ενδυναμουντι με Χριστω.

Παροιμ. λ΄. - Πλουτον και πενιαν μη μοι δος, Κυριε· συνταξον δε 
μοι τα δεοντα και τα αυταρκη, ινα μη πλησθεις ψευδης γενωμαι, και 
ειπω· Τις με ορα, η πενηθεις κλεψω και ομοσω το ονομα του Θεου. 

Σιραχ μ΄. - Ζωη αυταρκειας εργατου γλυκανθησεται.
Σιραχ λ΄. - Υπνος υγειας επι εντερων μετριων. 

Βασιλειου. - Η οικονομουσα το ζωον δυναμις, αυταρκειαν μεν και 
λιτοτητα  ραδιως  κατεργασατο  και  ωκειωσε  τω  τρεφομενω· 
πολυτελειαν  δε  και  ποικιλιαν  βρωματων  παραλαβουσα,  ειτα 
αντισχειν  προς  το  περας  ουκ  επαρκεσασα,  τα  ποικιλα  γενη  των 
νοσηματων πεποιηκεν.

Θεολογου.  -  Το  καλως εχειν  ολιγα,  πολυ τιμιωτερον του κακως 
εχειν πολλα.

Χρυσοστ. - Ου πλουσιος εστιν εκεινος, ο πολλα κεκτημενος, αλλ’ ο 
μη πολλων δεομενος.

Προς χρειαν, αδελφοι, ου προς ηδονην η ζωη συμμετρειται. Το ουν 
περιττον της φυσεως αποθεμενοι, το αναγκαιον μονον ασπασωμεθα.



Νειλου.  -  Καλον τοις  οροις της χρειας εμμενειν,  και φιλονεικειν 
παση δυναμει τουτους μη υπερβαινειν. Εαν γαρ ολιγον παρενεχθη τις 
απο της επιθυμιας επι τα ηδεα του βιου, ουδεις λοιπον ιστησι την επι 
τα προσω φοραν.

Μετρον  κτησεως  εστιν  η  χρεια  του  σωματος·  το  δε  ταυτην 
υπερβαινειν  ακοσμια  λοιπον,  και  ουκετι  χρεια  εστιν.  Ως  γαρ  ο 
συμμεμετρημενος, τω σωματι χιτων, και χρεια εστι και κοσμος· ο δε 
παντοθεν περιρρεων και τοις ποσιν εμπλεκομενος, και τη γη μετα του 
απρεπους  επισυρομενος,  εμποδιον  προς  πασαν  εργασιαν  γινεται· 
ουτως η υπερβαινουσα την του σωματος χρειαν χρησις, και προς την 
αρετην εστιν εμποδιον, και πολλην εχει καταγνωσιν παρα (805) τοις 
την φυσιν των πραγματων ερευναν δυναμενοις.

Κλημεντ. - Ολιγοδειας μεν ερασται, πολυτελειαν δε, ως ψυχης και 
σωματος νοσον εκτρεπομενοι. 

Η των αναγκαιων κτησις και χρησις, ου την ποιοτητα βλαβεραν 
εχει, αλλα την παρα το μετρον ποσοτητα. 

Φιλωνος.  -  Ο  σπουδαιος  και  ολιγοδεης,  αθανατου  και  θνητης 
φυσεως μεθοριον· το μεν επιδεες εχων δια το σωμα θνητον· το δε μη 
πολυδεες, δια ψυχην εφιεμενην αθανασιας. 

Δημοκρ. - Αυταρκιη τροφης, μικρα νυξ ουδεποτε γινεται. 
Κλειταρχ. - Οφειλομεν εαυτους εθιζειν απο ολιγων ζην, ινα μηδεν 

αισχρον ενεκεν χρηματων μαθωμεν. 
Σωκρατ.  -  Σωκρατης ερωτηθεις  υπο τινος,  Τις  σοι  πλουσιωτερος 

ειναι  δοκει,  ειπεν·  Ο  ελαχιστοις  αρκουμενος·  αυταρκεια  γαρ  εστι 
φυσεως πλουτος. 

Ωσπερ εις οδον τον βιον, ου τα πολλου αξια συντιθει εφοδια, αλλα 
αναγκαιοτερα.

Βελτιον  εστιν  εν  μια  περιουσια  συστελλομενον  ευθυμειν,  η 
μεγαλης τυγχανοντα δυστυχειν. 

Αλεξανδρ.  -  Ειποντος  αυτω  τινος  των  δοκουντων  ευνοειν,  οτι 
Δυνανται αι πολεις σου πλειον παρεχειν εξοδους, εφη· κηπουρον μισω 
τον εκ ριζων εκτεμνοντα τα λαχανα.

Δημοκριτ. - Τραπεζαν πολυτελεα μεν τυχη παρατιθησιν, αυταρκεα 
δε σωφροσυνη. 

Εκ των Επικτητου και Ισοκρατ. - Αυτακρεια, καθαπερ οδος βραχεια 
και επιτερπης, χαριν μεν εχει μεγαλην πονον δε μικρον. 



Οχυρωσον  σαυτον  τη  αυταρκεια·  τουτο  γαρ  δισαλωτον  εστιν 
χωριον. 

Σωκρατ. - Ξανθιππης Σωκρατει τω ανδρι επιτιμωσης, διοτι λιτως 
παρεσκευαζετο  υποδεξασθαι  φιλους,  ειπεν·  Ει  μεν  ημετεροι  εισιν, 
ουδεν  εκεινοις  μελησει·  ει  δε  αλλοτριοι,  ημιν  περι  αυτων  ουδεν 
μελησει. 

ΛΟΓΟΣ ΙΔ΄. 
Περι προσευχης. 

Ματθ.  στ΄.  -  Προσευχομενοι  μη  βαττολογησητε,  (808)  ωσπερ  οι 
εθνικοι· δοκουσι γαρ, οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται. 
Μη ουν ομοιωθητε αυτοις· οιδε γαρ ο Πατηρ υμων ων χρειαν εχετε, 
προ του υμας αιτησαι αυτον. 

Ιακ.  ε΄.  -  Κακοπαθεις  τις  εν  υμιν;  προσευχεσθω.  Ευθυμεις  τις; 
ψαλλετω.  Ασθενει  τις  εν υμιν;  προσκαλεσασθω τους πρεσβυτερους 
της  Εκκλησιας,  και  προσευξασθωσαν επ’  αυτον,  αλειψαντες  αυτον 
ελαιω  εν  τω  ονοματι  Κυριου·  και  η  ευχη  της  πιστεως  σωσει  τον 
καμνοντα,  και  εγερει  αυτον  ο  Κυριος·  καν  αμαρτιας  η  πεποιηκως, 
αφεθησεται αυτω. 

Σολομ.  -  Θυσιαι  ασεβων  βδελυγμα  Κυριω·  προσευχαι  δε 
κατευθυνοντων, δεκται παρ’ αυτω.

Σιραχ ζ΄. - Μη ολιγοψυχησης εν τη προσευχη σου. 
Σιραχ ιη΄. - Μη εμποδισης του αποδουναι ευχην ευκαιρως. 
Βασιλειου. - Η θεια ακοη, ου φωνης δειται προς αισθησιν. Οιδε γαρ 

και  εν  τω κινηματι  της  καρδιας  γνωρισαι  τα  επιζητουμενα.  Η ουκ 
ακουεις  οτι  Μωυσης  μηδεν  φθεγγομενος,  τοις  αλαλητοις  εαυτου 
στεναγμοις  εντυγχανων  τω  Κυριω,  ηκουετο  παρα  του  Κυριου, 
λεγοντος· Τι βοας προς με; 

Εργων γαρ δικαιων παρουσια, μεγαλοφωνια εστι παρα Θεω. 
Θεολογου. - Μη μικρολογιαν καταγνωσθωμεν, εν τω μικρα αιτειν 

ημας και του διδοντος αναξια. 
Χρυσοστ.  -  Μεγα  αγαθον  ευχη,  εαν  μετα  διανοιας  ευχαριστου 

γενηται· εαν παιδευσωμεν εαυτου μη μονον λαμβανοντες, αλλα και 
αποτυγχανοντες,  ευχαριστειν  τω  Θεω.  Και  γαρ  ποτε  μεν  διδωσι, 
αμφοτερα χρησιμως. Ωστε καν λαβης, καν μη λαβης, ελαβες εν τω μη 
απολαβειν. Καν επιτυχης, καν μη επιτυχης, ετυχες εν τω απολαβειν. 
Καν επιτυχης, καν μη επιτυχης, ετυχες εν τω μη επιτυχειν. Εστι γαρ 



οτι  το  μη  λαβειν  λυσιτελεστερον.  Ει  γαρ  μη  συμφερον  ημιν  ην 
πολλακις  το  μη  λαβειν,  παντως  εδωκεν  αν.  Το  δε  συμφεροντως 
αποτυχειν, επιτυχειν εστιν. 

Οταν εκ καθαρων χειλεων εξερχηται δεησις, (809) και εκ καρδιας 
ανυποκριτου, οιδε φθασαι το ακολακευτον ους του Δεσποτου.

Οταν  δι’  ευχης  αιτησωμεθα  τι  τον  Δεσποτην,  μη  ταχεως 
εξατονησωμεν·  αλλα  το  συνεχες  της  αποτυχιας,  τη  συνεχεια  της 
αιτησεως εκνικησωμεν. 

Εν ταις αναβολαις και εν ταις υπεθεσεσι των δωρεων του Θεου, μη 
προκαμνωμεν, μηδε προαναπιπτωμεν. Πολλακις γαρ ο Δεσποτης την 
δοκουσαν αναβολην, εις την της πιστεως γυμνασιαν παρελκει. 

Καλον παντοτε δια προσευχης ομιλειν τω Θεω. Ει γαρ συντυχια 
ανδρος αγαθου βελτιοι  τον εντυγχανοντα,  ποσω μαλλον το και  εν 
ημερα και εν νυκτι καθομιλειν τω Θεω ; 

Πολλακις ο Θεος αναβαλλεται την αιτησιν, ου βουλομενος ημας 
παρελκυσαι, αλλα τη μελλησει της δοσεως την διηνεκη προσεδρειαν 
ημιν  σοφιζομενος.  Ουτω  γαρ  και  φιλοστοργοι  πατερες  ποιουσι,  τα 
ραθυμα των παιδων, και προς τα παιδικα παιγνια τρεχοντα, πολλακις 
υποσχεσει δοσεως και δωρου μεγιστου κατεχουσι παρ’ εαυτοις. 

Ανθρωπων μεν γαρ δεομενοι, και δαπανης χρηματων δεομεθα και 
κολακειας  δουλοπρεπους,  και  πολλης  περιοδου  και  πραγματειας 
χρεια. Ου γαρ εξ ευθειας αυτοις τοις κυριοις δουναι την χαριν ενι και 
διαλεχθηναι  πολλακις,  αλλ’  αναγκη  προτερον  διακονους  και 
οικονομους αυτων και επιτροπους, και χρημασι και ρημασι και παντι 
θεραπευσαι τροπω, και τοτε δι’ εκεινων την αιτησιν λαβειν. Επι δε του 
Θεου  ουκ  εστιν  ουτως.  Ου  γαρ  δειται  μεσιτων  επι  των  αξιουντων· 
ουδ’ουτως δι’ ετερων παρακαλουμενος, ως δι’ ημων αυτων δεομενων 
επινευει τη χαριτι.

Ευηχος  εστιν  εκεινη  η  φωνη,  και  μεχρι  της  θειας  αναβαινουσα 
ακοης·  ουχ  η  μετα  τινος  διατασεως  γινομενη  κραυγη·  αλλ’  η  απο 
καθαρας συνειδησεως αναπτομενη ενθυμησις. 

Γρηγ. Νυσσης. - Ο εν καιρω προσευχης η προς τα λυσιτελουντα τη 
ψυχη  τεταμενος,  αλλα  προς  τας  εμπαθεις  της  διανοιας  κινησεις, 
συνδιατιθεσθαι  τον  Θεον  αξιων,  ληρος  τις  εστιν,  ως  αληθως,  και 
βαττολογος και φληναφος και φλυαρος, και ει τι αλλο της τοιαυτης 
σημασιας εστιν. 



Ευσεβιου. - Υπερ της κοινης χρη ευχεσθαι προτερον σωτηριας, ειθ’ 
ουτως υπερ αυτων. 

Νειλου.  -  Ωσπερ  τα  στρουθια  δια  της  των  πτερων  κινησεως 
μεταρσια γινεται, ουτω και ο θεοσεβης ανθρωπος απο των επιγειων 
προς τα ουρανια δια προσευχων μετατιθησιν εαυτον. 

Εαν  κακως  και  ασυμφορως  αιτεις,  καθαπερ  (812)  ο  πυρεττων 
ανθρωπος παρακαλει παρασχειν αυτω οινον, προβλεπων ο Θεος τα 
μελλοντα  ου  ποιει  το  θελημα  σου,  ουδε  παρεχειν  την  αλογιστον 
δεησιν. 

Μη πλουτον εν δεησει ζητησης, μη υγειαν, η των εχθρων αμυναν· 
μη  δοξα ανθρωπινην·  αλλα μονον  τα συντελουντα προς  σωτηριαν 
ψυχης.

Ωσπερ  το  αναπνειν  ουδεποτε  ακαιρον,  ουτως  ουτε  το  αιτεισθαι 
παρα Κυριου αιτηματα μυστικα μεχρις εσχατης αναπνοης. 

Οταν περι τινος αγαθου παρακαλεσης τον Θεον, και μη εισακουση 
σου παραυτικα,  μη ολιγωρησης,  μηδε ολιγοψυχησης·  πολλακις γαρ 
προς το παρον ου συμφερει σοι το αιτημα. 

Αριστοτ.  -  Τον ευχομενον δει  φρονιμον ειναι·  μη λαθη τι  κακον 
ευξαμενος εαυτω. 

Αλεξανδρ. - Αλεξανδρος ο βασιλευς, επει Αντιπατρος αυτω πολλα 
κατα της  μητρος  εγραφεν,  Αγνοεις,  εφη,  Αντιπατρε,  οτι  μητρος  εν 
δακρυον, πολλων διαβολων επιστολας απαλειφει; 

Επικουρ.  -  Ει  ταις  των ανθρωπων  ευχαις  ο  Θεος  κατηκολουθει, 
θαττον αν απολοιντο παντες ανθρωποι, συνεχως πολλα και χαλεπα 
κατ’ αλληλων ευχομενοι. 

Ισοκρατ.  -  Οι  ανθρωποι  τοτε  γινονται  βελτιους,  οταν  Θεω 
προσερχονται· ομοιον δε εχουσι Θεω, το ευεργετειν και αληθευειν.

Βιας.  -  Ουτος  συμπλεων  ποτε  εσεβεσι,  χειμαζομενης  της  νεως, 
κακεινων  Θεους  επικαλουμενων,  Σιγατε,  εφη,  μη  αισθωνται  ημας 
ενθαδε πλεοντας.

Τους αιτουμενους παρα των Θεων φρενας αγαθας, και μη εαυτους 
παιδευοντας,  αναισθητους  εφασκεν  ειναι.  Ουτε  γαρ  ζωγραφον 
ευχομενον τοις θεοις δουναι αυτω γραμμην και ευχροιαν λαβειν αν, ει 
μη μαθοι τεχνην· ουτε μουσικον γενεσθαι ποτ’ αν ενεκεν ευχης, ει μη 
αν τα μουσικα μαθοι.  Τον δε αυτον τροπον, ουδ’ αν φρονιμον τινα 
μαθοι.  τον  δε  αυτον  τροπον,  ουδ’  αν  φρονιμον  τινα  γενεσθαι 
ευχομενον, ει μη τουτων την μαθησιν λαβοι.



ΛΟΓΟΣ ΙΕ΄. 
Περι διδαχης και λογων.
Ματθ. ι΄. - Αμην λεγω υμιν, ος αν ποιηση και διδαξη, ουτος μεγας 

κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων.
813)  Ιακ.  α΄.  -  Εστω  πας  ανθρωπος  ταχυς  εις  το  ακουσαι,  και 

βραδυς εις το λαλησαι. Και, Ει τις εν λογω ου πταισει, ουτος τελειος 
εστι, δυναμενος χαλιναγωγησαι και ολον το σωμα. 

Σολομ.  -  Εις  ωτα αφρονος μηδεν λεγε,  μη ποτε μυκτηριση τους 
συνετους σου λογους. 

Σιραχ  ΚΑ΄.  -  Εξηγησις  μωρου,  ως  εν  οδω φορτιον·  επι  δε  χειλη 
συνετου ευρεθησεται χαρις. 

Βασιλειου.  -  Μηποτε τη αμετρια του λογου αχρηστα ποιησωμεν 
ημιν τα φιλοπονως συνειλεγμενα. Ατονουσα μεν η διανοια παντων 
ομου περιδραξασθαι, ομοιον πασχει γαστρι,  δια την υπερβολην του 
κορου, εις πεψιν αγαγειν τα παραπεμφθεντα μη δυναμενη.

Βελτιον  τας  εαυτων  ηνιας  ενδιδοναι  τεχνικωτεροις,  η  αλλων 
ηνιοχους  ειναι  ανεπιστημονας·  και  ακοην  υποτιθεναι  μαλλον 
ευγνωμονα, η γλωσσαν κινειν απαιδευτον. 

Θεολογου. 
Αφωνον εργον κρειττον απρακτου λογου. 
Βιου μεν ουδεις πωποτε υψωθη διχα, 
Λογου δε πολλοι του κενως ψοφουμενου.
Η μη διδασκειν, η διδασκειν τω τροπω. 
Του λαλειν αισχρα, το ακουειν ατιμοτερον.
Χρυσοστ. - Τοτε μαλιστα οι μαθηται εις τον αγαθον αγωνιζονται 

ζηλον, οταν παρα των διδασκαλων εχωσι τα παραδειγματα. 
Ουκ ακινδυνον η ακροασις,  οταν η δια των εργων προσθηκη μη 

γενηται. 
Εστις γνωσις λογου χωρις,  και εστι γνωσις μετα λογου. Και γαρ 

εισι πολλοι γνωσιν μεν εχοντες, λογον δε ουκ εχοντες. 
Νειλου.  -  Περισσος  πας  λογος  προς  διορθωσιν,  οταν  η  των 

ακουοντων  προς  το  χειρον  νευουσα  σπουδη,  τοις  κατα  συμβουλην 
λεγομενοις εναντιως διακειται.

Διδυμου. - Τοτε ανυει διδασκαλος και πιστευεται λεγων, οταν αφ’ 
ων  πραττει,  παιδευει,  κατα  το,  Ων  ηρξατο  ο  Ιησους  ποιειν  τε  και 
διδασκειν.



Μοσχιωνος. - Τον προσομιλουντα τριχη διασκοπου, ως αμεινονα, η 
ως ηττονα, η ως ισον· και ει μεν αμεινονα, ακουειν χρη και πειθεσθαι 
αυτω· ει δε ηττω, απειθειν· ει δε ισον, συμφωνειν.

Δημωνακτ.  -  Ο  λογος,  ωσπερ  πλαστης  αγαθος  της  ψυχης 
περιτιθεται σχημα. 

(816)  Σολωνος.  -  Οσον εν πολεμω δυναται σιδηρος,  τοσουτον εν 
πολιτεια λογος ευ εχων ισχυει. 

Ο αυτος εφασκε, τον λογον, ειδωλον ειναι των εργων.
Διογεν.  -  Τους ρητορας τα δικαια μεν εφη εσπουδακεναι λεγειν, 

πραττειν δε, ουδαμως.
Αττικου  τινος  εγκαλουντος  αυτω,  διατι  Λακεδαιμονιους  μαλλον 

επαινων, παρ’ εκεινοις ου διατριβει, Ουδε γαρ ιατρος, εφη, υγειας ων 
ποιητικος εν τοις υγιαινουσι την διατριβην ποιειται.

Ετεοκλεους. - Μη τας των λεγοντων, εφη, δυναμεις, αλλα τας των 
πραγματων φυσεις δοκιμαζειν.

Σωκρατης. - Ως ηκιστα τοις δυνασταις, η ως ηδιστα ομιλειν.
Ουκ εκ των λογων τα πραγματα,  αλλ’  εκ των πραγματων τους 

λογους  δει  κρατειν.  Ου  γαρ  ενεκα  των  λογων  τα  πραγματα 
συντελειται, αλλ’ εκ των πραγματων οι λογοι.

Τροπος εστω πειθων του λεγοντος, ου λογος. 
Το γαρ λεγειν ευ, δεινον εστιν, ει φεροι
Τινα βλαβην.

Ανταγορας.  -  Ανταγορας επει  ενεγινωσκε παρα Βοιωτοις το της 
Θηβαιδος συγγραμμα,  και  ουδεις  υπεσημηνετο,  κλεισας το βιβλιον, 
Δικαιως ειπε, καλεισθε Βοιωτοι· βοων γαρ ωτα εχετε.

Ιερων. - Ουτος ακροασιν ποιουμενος, ειπε τριων εστοχασθαι, τους 
συνετους  ωφελησαι,  τους  απειρους  διδαξαι,  και  τους  φθονερους 
λυπησαι.

Οινοπιδ.  -  Ουτος,  οποια  η  φυσις  του  ανθρωπου  εστι,  τοιουτον 
εφασκεν ειναι και τον λογον.

Ρωμυλ. - Ουτος, τον μεν κεραμον εκ του κοπτου εφη δοκιμαζεσθαι· 
τον δε ανθρωπον εκ του λογου. 

ΛΟΓΟΣ ΙΣΤ΄. 
Περι νουθεσιας.
Ιωανν.  ε΄.  -  Ειπεν  ο  Κυριος  τω  παραλυτικω,  Ιδε  υγιης  γεγονας, 

μηκετι αμαρτανε, ινα μη χειρον τι σοι γενοιτο.



Α΄  Θεσσ.  ε΄.  -  Παρακαλουμεν  υμας,  αδελφοι,  νουθετειτε 
ολιγοψυχους και ατακτους· και αντεχετε των ασθενων, και παντοτε 
το αγαθον διωκετε. 

Σολομωντος  ιβ΄.  -  Δια  τουτο  τους  παραπιπτοντας  κατ’  ολιγον 
ελεγχεις,  Κυριε,  και εν οις  αμαρτανουσιν υπομιμνησκων νουθετεις, 
ινα απαλλαγεντες της κακιας αυτων πιστευσωσιν επι σε.

Σιραχ ιη΄. - Ελεος Κυριου επι πασαν σαρκα, ελεγχων και νουθετων 
και επιστρεφων ως ποιμην το ποιμνιον αυτου. 

Βασιλ.  -  Βιαιον γαρ μαθημα ου πεφυκε παραμενειν·  το  δε  μετα 
τερψεως και χαριτος εισδυομενον, μονιμωτερον πως ψυχαις ενιζανει.

Ο τον κειμενον εγειρειν βουλομενος,  υψηλοτερος (817) ειναι του 
πεπτωκοτος  παντως  οφειλει·  ο  δε  εξ  ισου  καταπεσων,  ετερου  και 
αυτος ανιστωντος κειται.

Θεολ.  -  Μητε  το  αλγειν  απαραμυθητον,  μητε  το  ευ  πραττειν 
απαιδαγωγητον. 

Χρυσοστ.  -  Μη αλλους ιατρευειν  επιχειρησωμεν,  αυτοι  βρυοντες 
ελκεσιν.

Συμφερει  δακνεσθαι  δια  της  των  ρηματων  αλγηδονος  τους 
αμαρτανοντας,  ινα  της  δια  των  πραγματων  ασχημοσυνης 
απαλλαγωσιν. 

Μη δει βαρυνεσθαι την παραινεσιν. Ει γαρ βαρυνεσθαι εδει, εμε 
τον πολλακις λεγοντα και ουκ ακουομενον· ουχ υμας, τους αει μεν 
ακουοντας, αει δε παρακουοντας. 

Αριστοτ. - Μη ελαττον ηγου του επαινεισθαι το νουθετεισθαι.
Διογενης. - Νεκρον ιατρευειν και γεροντα νουθετειν, ταυτον εστιν. 
Δημοσθ.  -  Πυνθανομενου  τινος,  πως  αν  τις  εαυτου  διδασκαλος 

γενηται,  ειπερ  ων  επιτιμα  τοις  αλλοις,  εφη,  και  εαυτω  επιτιμωη 
μαλιστα.

Δημητριου  Φαληρεως.  -  Α  γαρ  οι  φιλοι  τοις  βασιλευουσιν  ου 
θαρρουσι παραινειν, ταυτα εν τοις βιβλιοις γεγραπται.

Ωσπερ το μελι τα ηλκωμενα δακνει, τοις δε κατα φυσιν ηδυ εστιν· 
ουτω και οι εκ φιλοσοφιας λογοι. 

Ευριπιδ. - 
Απαντες εσμεν εις το νουθετειν σοφοι. 
Αυτοι δ’ οταν ποιωμεν, ου γινωσκομεν.
Αισωπ. - Αισωπος εφη, δυο πηρας εκαστος ημων φερειν· την μεν, 

εμπροσθεν· την δε, οπισθεν· και εις μεν την εμπροσθεν, αποτιθεναι 



τα των αλλων αμαρτηματα· εις δε την οπισθεν, τα εαυτων· διο ουτε 
καθορωμεν αυτα. 

Ισοκρατ.  -  Μηδενι  πονηρω  πραγματι  μητε  παριστασο,  μητε 
συνηγορει·  δοξεις  γαρ  και  αυτος  τοιαυτα  πραττειν,  ει  τοις  αλλοις 
πραττουσι βοηθεις.

Επικτητου. - Τον νουθετουτνα δει πρωτον της των νουθετουμενων 
αιδους  τε  και  αισχυνης  επιμελεισθαι·  οι  γαρ  απερυθριασαντες 
αδιορθωτοι.

Κρειττον  το  νουθετειν  του  ονειδιζειν·  το  μεν  γαρ,  ηπιον  τε  και 
φιλον·  το  δε,  σκληρον  και  υβριστικον·  και  το  μεν  διορθοι  τους 
αμαρτανοντας, το δε, μονον εξελεγχει.

Εμπεδοκλ. - Ερωτηθεις, διατι σφοδρα ανανακτεις κακως ακουων, 
εφη.  Οτι  ουδε  επαινουμενος  αισθησομαι,  ει  μη  κακως  ακουων 
αχθησομαι.

ΛΟΓΟΣ ΙΖ΄.
Περι παιδεις και φιλοσοφιας. 
Ιωαν.  ζ΄.  -  Ανεβη ο Ιησους εις  το  ιερον,  (820)  και  εδιδασκε  τους 

οχλους.  Εθαυμαζον  δε  οι  Ιουδαιοι,  λεγοντες,  Πως  ουτος  οιδε 
γραμματα, μη μεμαθηκως; 

Α΄ Κορ. γ΄. - Ει τις δοκει σοφος ειναι εν υμιν, εν τω αιωνι τουτω, 
μωρος γινεσθω, ινα γενηται σοφος. Η γαρ σοφια του κοσμου τουτου, 
μωρια παρα τω Θεω εστιν. 

Παροιμ. α΄ .- Σοφια εν εξοδοις υμνειται, εν δε πλατειαις παρρησιαν 
αγει. 

Σιραχ κς΄. - Ουκ εστιν ανταλλαγμα ουδεν πεπαιδευμενης ψυχης. 
Σιραχ  στ΄.  -  Τεκνον  εν  νεοτητι  σου  επιλεξαι  παιδειαν·  και  ως 

αρροτριων και σπειρων προσελθε αυτη,  και αναμενε τους αγαθους 
καρπους αυτης.

Βασιλειου. -  Αμεινον και συμφερωτερον ιδιωτας και ολιγομαθεις 
υπαρχειν,  και  δια  της  αγαπης  πλησιον  γενεσθαι  του  Θεου,  η 
πολυμαθεις  και  εμπειρους  δοκουντας  ειναι,  βλασφημους  εις  τον 
εαυτων ευρισκεσθαι Δεσποτην.

Του  αυτου.  -  Εοικασι  τους  οφθαλμοις  της  γλαυκης,  οι  περι  την 
ματαιαν σοφιαν ησχοληκοτες.  Και γαρ εκεινης αι οψεις νυκτος μεν 
ερρωνται· ηλιου δε λαμψαντος, αμαυρουνται. Και τουτων η διανοια, 



οξυτατη  μεν  προς  την  της  ματαιοτητος  θεωριαν·  προς  δε  την  του 
αληθινου φωτος κατανοησιν, εξαμαυρουται.

Θεολογου. - Οιμαι δε πασιν αν ομολογεισθαι των νουν εχοντων, 
την παιδευσιν των παρ’ ημων αγαθων ειναι το πρωτον.

Οι περι λογους, μη σφοδρα τοις λογοις θαρρειτε, μηδε σοφιζεσθε 
περισσα και υπερ λογον· μηδε νικαν επιθυμειτε παντα κακως· αλλ’ 
εστιν α και ηττασθαι καλως ανεχεσθε.

Σοφια πρωτη, βιος επαινετος και Θεω κεκαθαρμενος.
Σοφια  πρωτη  σοφιας  υπεροραν,  της  εν  λογω  κειμενης  και 

στροφαις λεξεων, και ταις κιβδηλαις και περιτταις αντιθεσεσιν. Εμοι 
δε γενοιτο πεντε λογους εν εκκλησια λαλειν μετα συνεσεως η μυριους 
εν γλωσση.

Ου γαρ ο εν λογοις σοφος, ουτος μοι σοφος, ουδ’ οστις γλωσσαν 
μεν ευστροφον εχει,  ψυχην δε  αστατον και  απαιδευτον·  αλλ’  οστις 
ολιγα μεν περι αρετης φθεγγεται, πολλα δε οις ενεργει πραδεικνυσι 
και το αξιοπιστον τω λογω δια του βιου προστιθησιν. Κρεισσων γαρ 
ευμορφια θεωρουμενη, της λογω ζωγραφουμενης· και πλουτος ον αι 
χειρες  κατεχουσιν,  η  ονειροι  πλαττουσι.  Και σοφια,  ουχ η τω λογω 
λαμπρυνομενη,  αλλ’  η  δια  των  εργων  ελεγχομενη.  Συνεσις  γαρ 
αγαθη πασι τοις ποιουσιν αυτην, φησιν, αλλ’ ου τοις κηρυττουσιν. 

Η γαρ φιλοσοφητεον, η τιμητεον φιλοσοφιαν, ειπερ μη μελοιμεν 
παντελως  εξω  του  καλου  πιπτειν,  (821)  μηδε  αλογιαν 
κατακριθησεσθαι  λογικοι  γεγονοτες,  και  δια  λογου  προς  λογον 
σπευδοντες.

Σοφωτεροι γαρ των πολλων οι κοσμου χωρισαντες αυτους, και τω 
Θεω τον βιον καθιερωσαντες.

Ουδεν  αναλωτοτερον  φιλοσοφιας,  ουδεν  αλυποτερον.  Παντα 
ενδωσει  προτερον  η  φιλοσοφος.  Δυο  ταυτα  δυσκρατητα,  Θεος  και 
αγγελος,  και  το τριτον,  φιλοσοφια.  [Εστι  γαρ φιλοσοφος]  αυλος εν 
υλη, εν σωματι απεριγραπτος, επι γης ουρανιος, εν παθεσιν απαθης, 
παντων  ηττωμενος  πλην  φρονηματος·  νικων  τω  νικασθαι  τους 
κρατειν νομιζοντας.

Εγω μιαν σοφιαν οιδα, το φοβεισθαι Θεον. Αρχη τε γαρ σοφιας, 
φοβος Κυριου. Και, Τελος λογου το παν ακουε, τον Θεον φοβου, και 
τας εντολας φυλασσε.

Ποιησατε δικαιοσυνης οπλον, και μη θανατου, την παιδευσιν.



Χρυσοστ.  -  Ωσπερ γην μη βρεχομενην ουκ εστι  καν μυρια λαβη 
σπερματα σταχυας εξενεγκειν· ουτω ψυχην ουκ εστιν μη ταις θειαις 
Γραφαις  φωτισθεισαν,  καν  μυρια  τις  εκχεη  ρηματα,  καρπον  τινα 
επιδειξασθαι.

Διδυμ. - Εντυγχανειν δει ταις θειαις Γραφαις. Ωσπερ γαρ ο οινος 
πινομενος αναπαυει λυπην, και μεταβαλλει καρδιαν εις ευφροσυνην· 
ουτως ο πνευματικος οινος εις χαραν μεταβαλλει την ψυχην. 

Το  ειδεναι  τινα  οτι  αγνοει,  σοφιας  εστιν·  ως  και  το  ειδεναι  οτι 
ηδικησε, δικαιοσυνης.

Τον  γνωστικον  ουδεποτε  το  πλουτειν  γηθειν  ποιει,  ουδε  το 
χρηματων απορειν εις ταπεινωσιν αγει· της αρετης και σοφιας αυτον 
υπερυψουσης, και υπερανω αυτων ιστασθαι παρασκευαζουσης.

Φιλωνος.  -  Αναγκη απειρια  και  κακια ηνιοχου,  τα υποζευγμενα 
κατα κρημνων φερεσθαι  και  βαραθρων·  ωσπερ εμπειρια  και  αρετη 
διασωζεσθαι. Αμηχανον τα μεγαλα προ των μικρων παιδευθηναι. 

Κλημεντ. - Επεται τη γνωσει τα εργα, ως τω σωματι η σκια. 
Πλουταρχου. - Ονειρω εοικεν ο των απαιδευτων βιος, κενας εχων 

φαντασιας. 
Ουτε εν ιχθυσι φωνην, ουτε εν απαιδευτοις αρετην δει ζητειν. 
Ουτε υδωρ θολερον, ουτε απαιδευτον ψυχην ταρασσειν δει.
Δυσαρεστοι  οντες  οι  απαιδευτοι,  καθαπερ  εξ  οικιων,  των 

προαιρεσεων καθ’ ημεραν μετοικιζονται. 
Οι  μεν  ξενοι,  εν  ταις  οδοις,  οι  δε  απαιδευτοι,  εν  τοις  πραγμασι 

διαπλανωνται.
(824) Πλατωνος. - Πασα επιστημη χωριζομενη δικαιοσυνης και της 

αλλης αρετης, πανουργια, αλλ’ ου σοφια φαινεται. 
Ισοκρατ.  -  Ωσπερ  την  μελιτταν  ρωμεν,  εφ’  απαντα  μεν  τα 

βλαστηματα  καθιζανουσαν,  αφ’  εκαστου  δε  τα  χρησιμα 
λαμβανουσαν· ουτω δει και τους παιδειας ορεγομενους, μηδενος μεν 
απειρως εχειν, πανταχοθεν δε τα χρησιμα συλλεγειν.

Μαλλον  τηρει  τας  των  λογων,  η  τας  των  χρηματων 
παρακαταθηκας.

Αριστοτ.  -  Νομιζομεν  δε  την  ευδαιμονιαν  ουκ  εν  τω  πολλα 
κεκτησθαι γινεσθαι· μαλλον δε, εν τω τη ψυχη ευ διακεισθαι. Και γαρ 
το  σωμα  ου  το  λαμπρα  εσθητι  κεκοσμημενον,  φαιη  τις  αν  ειναι 
μακαριον, αλλα το την υγειαν εχον και σπουδαιως διακειμενον, καν 
μηδεν  των  παρακειμενων  αυτω  παρη.  Τον  αυτον  δυ  τροπον  και 



ψυχην,  εαν  η  πεπαιδευμενη,  την  τοιαυτην  και  τον  ανθρωπον 
ευδαιμονα  προσαγορευτεον  εστιν·  ουκ  αν  τις  εκτος  η  λαμπρως 
κεκοσμημενος, αυτος δε μηδενος αξιος. Ουτε γαρ ιππον εαν ψελλια 
χρυσα και σκευν εχει πολυτελη, φαυλος ων, τον τοιουτον αξιον τινος 
νομιζομεν ειναι· αλλ’ ος αν διακειμενος η σπουδαιως, τουτον μαλλον 
επαινουμεν.  Ωσπερ  γαρ  ει  τις  των  οικετων  αυτου  χειρων  ειη, 
καταγελαστος αν γενοιτο· τον αυτον τροπον, οις πλειονος αξιαν την 
κτησιν ειναι συμβεβηκεν της ιδιας φυσεως, αθλιου τουτους ειναι δει 
νομιζειν. 

Δημοσθ.  -  Ουτος,  την μεν ριζαν της παιδειας εφη ειναι  πικραν· 
τους δε καρπους, γλυκεις. 

Δημοκριτ. - Η παιδεια, ευτυχουσα μεν εστι κοσμος, ατυχουσα δε, 
καταφυγιον.

Τας μεν πολεις αναθημασι· τας δε ψυχας, μαθημασι δει κοσμειν.
Σωκρατ.  Ιδων  πλουσιον  απαιδευτον,  εφη,  Ιδου  και  το  χρυσουν 

ανδραποδον.
Ο αυτος ερωτηθεις, τι των ζωων καλλιστον εστι, εφη, Ανθρωπος 

παιδεια κοσμουμενος.
Ονειδιζομενος υπο τινος οτι  βαρβαριζει,  εφη,  Εγω μεν τω λογω, 

υμεις δε τω τροπω.
Ο αυτος ερωτηθεις, τι αριστον εστι μαθημα, εφη, Το απομαθειν τα 

κακα. 
Δημωνακτ.  -  Οι  απαιδευτοι,  καθαπερ  οι  αλιευομενοι  ιχθυες, 

ελκομενοι σιγωσι.
Διογενης. - Ερωτηθεις, τι γη βαρυτερον βασταζει, εφη, Ανθρωπον 

απαιδευτον.
Εριστιππος  ο  Κυρηναικος  φιλοσοφος,  παρακελευετο  τοις  νεοις 

τοιαυτα  εφοδια  κτασθαι,  ατινα  αυτοις  και  ναυαγησασι 
συνεκκολυμβησει.

Σολ. - Ονειδιζομενος ποτε, οτι δικην εχων εμισθωσατο ρητορα, Και 
γαρ, εφη, οταν δειπνον εχω μαγειρον μισθουμαι.

Κλεανθ.  -  Κλεανθης,  τους  απαιδευτους,  μονη  τη  μορφη  των 
θηριων διαφερειν. 

(825) Γλυκων. - Γλυκων ο σοφος, την παιδειαν ελεγεν ιερον ασυλον 
ειναι. 



Εμπεδοκλ. - Εμπεδοκλης ο φυσικος προς τον λεγοντα, οτι Ουδενα 
σοφον δυναμαι ευρειν  κατα λογον,  ειπε,  Τον γαρ ζητουντα σοφον, 
αυτον προτερον ειναι δει σοφον. 

Ιερων. - Ιερων ο Σικελος τυραννος, Ξενοφανους του Κολοφωνιου 
ποιητου  ψεγοντος  Ομηρον,  ηρωτησεν  αυτον,  ποσους  οικετας  εχεις; 
του δε ειποντος, Δυο, και τουτους μογις τρεφειν· Ουκ αισχυνη, φησιν, 
Ομηρος ψεγων, ος μετηλλαχως πλειονας η μυριους τρεφει;

Καπιονου φιλοσοφ. - Φιλοσοφος εχων δυο μαθητας, ενα μεν αφυη, 
φιλοπονον  δε·  ετερον  δε  ευφυη,  αργον  δε,  ειπεν,  Αμφοτεροι 
απολλυσθε, οτι συ μεν θελων, ου δυνηση· συ δε δυναμενος, ου θελεις.

Ο αυτος ελεγε,  μεγαλους δει  λαμβανειν μισθους μαθητων τους 
διδασκαλους· παρα μεν των ευφυων, οτι πολλα μανθανουσι· παρα δε 
των αφυων, οτι πολυν κοπον παρεχουσιν.

Ο  αυτος  εφωτηθεις,  τι  αυτω  γεγονεν  εκ  φιλοσοφιας,  εφη,  Το 
ανεπιτακτως ποιειν, α τινες δια τον εκ των νομων φοβον ποιουσι.

Φιλιστιων. 
Μαθηματων φροντιζε μαλλον, η χρηματων. 
Τα γαρ μαθηματ’ ευπορει τα χρηματα. 
Εκ του παθειν γινωσκε και το συμπαθειν. 
Και σοι γαρ αλλος συμπαθησεται παθων.
Τα σπουδαια μελετα και τον νομον. 
Εαν τι παρηκμακως μανθανης, μη αισχυνου, 
Βελτιον γαρ οψιμαθη καλεισθαι η αμαθη. 

Θεοκριτ. - Θεοκριτος ο Χιος αφυους ποιητου ακροασιν ποιουμενος, 
ερωτωμενος υπ’ αυτου, ποια εστι καλως ειρημενα, εφη, Α παρελιπες.

Του αυτου. - Ο μεν γεωργος, την γην· ο δε φιλοσοφος την ψυχην 
εξημεροι. 

Εκ του Δημοκρατ. Ισοκρατ. και Επικτητου. - Της παιδειας ωσπερ 
χρυσου το καλον εν παντι τοπω τιμιον. 

Σοφιαν ο ασκων, επιστημην την περι Θεου ασκει.
Του  αυτου.  -  Ουδεν  εν  ζωοις  καλλιστον  εστιν,  ως  ανθρωπος 

παιδεια κεκοσμημενος.
Αριστοτ. - Ταις μεν πολεσι τα τειχη, ταις δε ψυχαις ο εκ παιδειας 

νους, κοσμον και ασφαλειαν παρεχεται. 



Δημοκριτ.  -  Νεανισκου εν θεατρω εναβρυνομενου,  και  λεγοντος 
σοφον  ειναι,  πολλοις  ομιλησας  σοφοις,  ειπε  τις,  Καγω  πολλοις 
πλουσιοις, αλλα πλουσιος ουκ ειμι. 

(828)  Ο  αυτος  εφη,  ου  καλον  πεπαιδευμενον  εν  απαιδευτοις 
διαλεγεσθαι, ωσπερ ουδε νηφοντα μεθυουσιν.

Του αυτου.  -  Ο αυτος  ελεγεν,  οτι  ο  παιδευομενος  τριων τουτων 
χρηζει, φυσεως, μελετης, χρονου.

Οινοπιδ. - Οινοπιδης ορων μειρακιον πολλα βιβλια κτωμενον, εφη, 
Μη τη κιβωτω αλλα τω στηθει.

Ο  αυτος  ελεγε,  τα  βιβλια,  των  μεν  μεμαθηκοτων  υπομνηματα 
ειναι, των δε αμαθων μνηματα. 

Ο  αυτος  ειπε,  τον  νουν  παραιτιον  δαιμονα,  τοις  μεν 
πεπαιδευμενοις, αγαθων· τοις δε απαιδευτοις, κακων ειναι. 

Σωκρατ. Σωκρατης ο φιλοσοφος ερωτηθεις, Τι ηδιστον εν τω βιω; 
εφη, Παιδεια και αρετη και ιστορια των αγνουμενων.

Στιλπων.  -  Στιλπων ο Μεγαρικος φιλοσοφος,  αλυσης αυτου της 
πατριδος υπο Δημητριου του τυραννου και  διαρπαγεισης,  αναχθεις 
επι τον βασιλεα, και ερωτωμενος, ει τι δη αυτος απωλεσε, Των εμων 
μεν ουδεν,  εφη·  τον γαρ λογον και την παιδειαν εχω· τα δε λοιπα, 
διατι μαλλον εμα, η ουχι των πολιορκουντων; 

Ο  αυτος  ερωτηθεις  της  πολεως  αυτου  διαρπαζομενης  υπο 
Δημητριου, Μη και των σων, Στιλπων, τι αφαιρειται; ειπεν, Ουδεν.

Ου γαρ πωποτ’ εμας βους ηλασαν, ουδε μεν ιππους· αλλως τε δε, 
ουδενα στρατιωτων αρετην επ ωμων εκφεροντα ειδον

Λασος. - Λασος ο Ερμηνευς ερωτηθεις υπο τινος, τι ειη σοφωτατον, 
Πειρα, εφη. 

Ο  αυτος,  αφυους  ζωγραφου  λεγοντος  αυτω,  Κονιασον  σου  την 
οικιαν, ινα αυτην ζωγραφησω, εφη, Ουμενουν, αλλα προτερον αυτην 
ζωγραφησον, ινα μετα ταυτα εγω αυτην κονιασω.

Προταγ.  -  Προταγορας  ελεγε,  μηδεν  ειναι  ,  μητε  τεχνην  ανευ 
μελετης, μητε μελετην ανευ τεχνης. 

Επικουρ.  -  Ου  προσποιεισθαι  δει  φιλοσοφειν,  αλλ’  οντως 
φιλοσοφειν. Ου γαρ προσδεομεθα του δοκειν υγιαινειν, αλλα του κατ’ 
αληθειαν υγιαινειν. 

Δημωνακτ.  -  Ο αυτος εφωτηθεις,  τις αυτου διδασκαλος γεγονως 
ειη, Το των Αθηναιων, εφη, βημα, εμφαινων οτι η δια των πραγματων 
εμπειρια, κρειττων πασης σοφιστικης διδασκαλιας εστιν.



(829) ΛΟΓΟΣ ΙΗ΄.
Περι ευτυχιας και δυστυχιας. 
Λουκ.  στς΄.  -  Απελαβες  συ  τα  αγαθα  σου  εν  τη  ζωη  σου,  και 

Λαζαρος ομοιως τα κακα· νυν δε, οδε παρακαλειται, συ δε οδυνασαι. 
Κορινθ.  δ΄.  -  Αχρι  της  αρτι  ωρας και  πεινωμεν και  διψωμεν και 

γυμνητευομεν, και κολαφιζομεθα, και αστατουμεν εργαζομενοι ταις 
ιδιαις χερσιν. 

Σιραχ ιβ.  -  Εν αγαθοις ανδρος,  οι  εχθροι αυτου εν λυπη, και εν 
κακια αυτου και ο φιλος διαχωρισθησεται.

Σιραχ ιη΄. - Μνησθητι καιρον λιμου εν καιρω πλησμονης· πτωχειαν 
και ενδειαν εν ημερα πλουτου. Απο πρωι εως εσπερας μεταβαλλει ο 
καιρος. 

Σιραχ θ΄. - Μη ζηλωσης δοξαν αμαρτωλων. 
Εξ Επιγρ. 
Ως κε [ως δε] φερει το φερων σε φερειν, φερου· ει δ’ απειθησεις,
Και σαυτον βλαψεις, και το φερον σε φερειν. 
Θεολογου. - Οταν ευπλοεις, μαλιστα μεμνησο ζαλης. 
Τις  οιδεν  ει  ο  μεν  δια  κακιαν  κολαζεται,  ο  δε  ως  επαιρομενος, 

αιρεται·  αλλα μη τουναντιον,  ο μεν δια πονηριαν υψουται,  ο  δε δι’ 
αρετην δοκιμαζεται; 

Χρυσοστ. - Εν μονον πεισθηναι χρη, οτι συμφεροντως ημιν απαντα 
οικονομειται  παρα  Θεου.  τον  δε  τροπον  μηκετι  ζητειν,  μητε 
αγνοουντας ασχαλλειν η αθυμειν. Ουτε γαρ δυνατον ταυτα ειδεναι, 
ουτε συμφερον· το μεν, δια το θνητους ειναι· το δε, δια το ταχεως εις 
απονοιαν αιρεσθαι. 

Νειλου. - Ου χρη επι παντι πτωματι και παση αμαρτια ανθρωπου 
επαιρεσθαι, ουδ’ επιχαιρειν ποτε τω υποσκελισθεντι, καν ει δοκει ο 
τοιουτος εχθρος φονιος ειναι.Θρηνει τον αμαρτωλον ευθηνουντα· το 
ξιφος γαρ αυτω της δικης επιτεινεται. 

Διατι  δικαιοι  ασθενουσι  και  πενονται,  αδικοι  δε  αιρονται  και 
πλουτουσι;  Φημι,  ινα  οι  μεν  στεφανωθωσιν,  οι  δε  αιωνιως 
τιμωρηθωσιν. 

Παντων  σου  των  πραγματων  κατευοδουμενων,  εκδεχου 
μεταβολην·  και  παλιν  ποτε  υπο  απροσδοκητων  (832)  συμφορων 
κυκλουμενος, φανταζου τα χρηστα και κρειττονα. 



Φιλων. - Χαιρειν επι ταις ετερων ατυχιαις, ει και δικαιον ποτε, αλλ’ 
ουκ ανθρωπινον.

Ου  μη  το  αλγειν  απαραμυθητον,  ει  μητε  το  ευ  πραττειν 
απαιδαγωγητον. 

Μεγιστη  γαρ  επικουρια  του  ατυχουσι,  μεταβολης  ελπις,  και  το 
κρειττον εν οφθαλμοις κειμενον.

Πληγη τοις ευ φρονουσι παιδευμα γινεται, και κρειττων ευημεριας 
πολλακις κακοπαθεια. 

Μεγιστη  συμφορα  ανθρωπω  δυσπραγουντι,  και  η  ερημια  του 
ανακτησομενου. 

Μεγα τω ατυχουντι φαρμακον ελεος απο ψυχης εισφερομενος· και 
το συναλγειν γνησιως, πολυ τι κουφιζει της συμφορας. 

Ευαγριου. - Πασα συμφορα κουφη εστιν ανδρι μη κουφω.
Πλουταρχ.  -  Ουτε τον αρρωστουντα η χρυσοπους ωφελει  κλινη, 

ουτε τον ανοητον η επισημος ευτυχια. 
Τοις μεν νοσουσιν ιατρους· τοις δε ατυχουσι, φιλους δει παρειναι. 
Εν μεν ταις μεθαις παροινουσιν· εν δε ταις ατυχιαις παρανοουσιν 

οι πλειστοι.
Αρρωστουντι  φορτιον  επιθειναι,  η  απαιδευτω  ψυχη  ευτυχιαν, 

ταυτον εστιν. 
Αι  επιφανεις  τυχαι,  καθαπερ  οι  σφοδροι  των  ανεμων,  μεγαλα 

ποιουσι ναυαγια. 
Ωσπερ  οι  εν  ευδια  πλεοντες,  και  τα  προς  τον  χειμωνα εχουσιν 

ετοιμα· ουτως οι εν ευτυχια φρονουντες, ευ, και τα προς την ατυχιαν 
ητοιμακασι βοηθηματα. 

Νοσουντος διαιτα, και αφρονος ευτυχια, το δυσαρεστον.
 Εοικεν  η  τυχη  φαυλω  αγωνοθετη·  πολλακις  γαρ  τον  μηδεν 

πρασσοντα στεφανοι. 
Η  τυχη  καθαπερ  τοξοτης,  ποτε  μεν  επιτυγχανει  βαλλουσα  εφ’ 

ημας, ωσπερ επι τινα σκοπον· ποτε δε επι τα συνεγγυς παρακειμενα 
ημιν. 

Ατυχιαν κρυπτε, ινα μη τους εχθρους σου ευφρανης. 
Ισοκρ.  -  Μηδενι  συμφοραν  ονειδισης·  κοινη  γαρ  η  τυχη,  και  το 

μελλον αορατον. 
Νομιζε  μηδεν  ειναι  των  ανθρωπινων  βεβαιον.  Ουτω  γαρ  ουτε 

ευτυχων εση περιχαρης, ουτε δυστυχων περιλυπος. 



Και  κυβερνητης  αγαθος  ενιοτε  ναυαγει·  και  ανηρ  σπουδαιος 
ατυχει. 

Δημοκριτ.  -  Γαμβρον  ο  μεν  επιτυχων,  ευρεν  (833)  υιον·  ο  δε 
αποτυχων, απωλεσε και θυγατερα. 

Σωκρατ. - Καλον μεν επι της εστιας φαινεσθαι το πυρ λαμπρον· 
επι δε της ατυχιας, τον νουν. 

Σωκρατης. - Οι μεν ακρατεις εν ταις αρρωστιαις, οι δε αφρονες εν 
ταις ευτυχιαις εισι συσθεραπευτοι. 

Ο αυτος ερωτηθεις, Τι λυπει τους αγαθους; εφη, Ευτυχια πονηρων· 
φιλει γαρ ευημερια παραλογος, υβρεως εργα προκαλεισθαι. 

Ον η τυχη προπηλακιζει,  και  παρα των πραων ουτως μαστιγας 
ευρισκει. 

Δημωνακτ.  -  Ουτε οι  αμουσοι  τοις  οργανοις,  ουτε  οι  απαιδευτοι 
ταις τυχαις δυνανται συναρμοσασθαι.

Δεικνυσιν η μεν τροπη, τον κατα αληθειαν ανδρειον· η δε ατυχια, 
τον φρονιμον. 

Εκ των Φαυωρινου. - Ευτυχων μη εσο υπερηφανος· απορησας, μη 
ταπεινου· τας μεταβολας της τυχης γενναιως επιστασο φερειν.

Αλεξανδρ. - Αλεξανδρος ο βασιλευς ιδων Διογενην κοιμωμενον εν 
πιθω, εφη· Ω πιθε μεστε φρενων· ο δε φιλοσοφος αναστας,  εφη· Ω 
βασιλευ μεγιστε.

Θελω τυχης σταλαγμον, η φρενων πιθον, 
Ης μη παρουσης δυστυχουσιν αι φρενες. 
Προς ον τις αντεφησε των φιλοφρονων, 
Ρανις φρενων μοι μαλλον, η βυθος τυχης, 
Ης μη παρουσης δυστυχουσιν αι φρενες.

Επικουρου. - Η ταπεινη ψυχη, τοις μεν ευημερημασιν εχαυνωθη· 
ταις δε συμφοραις καθηρεθη.

Δημοσθ.  -  Τον  μη  βουλομενον  γενναιως  φερειν  ατυχιαν,  μηδ’ 
ευτυχιαν εφη δυνασθαι. 

Κυψελου. Κορινθ. - Ευτυχων μετριος ισθι· ατυχων δε, φρονιμος. 
Εκ του Επικτητου και Ισοκρατ. - Οι πεπαιδευμενοι καθαπερ οι εκ 

παλαιστρας,  καν  πεσωσι,  ταχεως  και  επιδεξιως  εκ  της  ατυχιας 
εξανιστανται. 

Τον λογισμον ωσπερ ιατρον αγαθον, επικαλεισθαι δει εν ατυχια 
βοηθον. 



Ευτυχιας  ωσπερ  μεθης  αφρων  επι  πλειον  απολαυσας, 
ανοητοτερος γινεται.

Των ευτυχουντων ανταγωνιστης ο φθονος. 
Ο  μεμνημενος  τι  εστιν  ανθρωπος,  επ’  ουδενι  των  συμβαντων 

δυσχερανει.
Εις μεν το ευπλοησαι, κυβερνητου και πνευματος· (836) εις δε το 

ευδαιμονησαι, λογισμου δει και τεχνης. 
Της ευτυχιας ωσπερ οπωρας παρουσης απολαυειν δει. 
Αλογιστος  εστιν,  ο  εν  τοις  συμβαινουσι  κατα φυσικην  αναγκην 

αχθομενος. 
Βιας. - Ατυχη εφη ειναι τον ατυχιαν μη φεροντα. 
Ο αυτος ερωτηθεις, Τι δυσχερες; Την επι το χειρον, εφη, μεταβολην 

ευγενως υπενεγκειν. 
Ζηνων.  -  Ζηνων  ο  Κιτιευς  περιπεσων  ναυαγιω  και  τα  οντα 

απολεσας,  ουδεν αγεννες εφθεγξατο·  αλλ’  Ευγε,  ειπεν,  ω τυχη,  οτι 
συνεστειλας ημας εις το τριβωνιον τουτο.

Ιερωνος. - Ο αυτος ερωτηθεις, Τις ο ευδαιμων; εφη, Ο το μεν σωμα 
υγιης, την δε ψυχην ευπορος, την δε φυσιν ευπαιδευτος.

Θαλης.  -  Ο Θαλης ερωτηθεις,  Πως αν τις ατυχιαν αριστα φεροι; 
εφη, Ει τους εχθρους χειρονα πραττοντας βλεποι. 

Ρωμηλ. - Ραδιως μη μακαρισης ανθρωπον σαλευοντα επι φιλοις η 
τεκνοις,  η  τισι  των  εφημερον  σωτηριαν  εχοντων.  -  Επισφαλη  γαρ 
τοιαυτα· το δε εφ’ εαυτου οχεισθαι, του Θεου μονου βεβαιον. 

Ο αυτος εφη, τα παθηματα τοις ανθρωποις, μαθηματα ειναι περι 
τον βιον. Πολλοι γαρ ου δυναμενοι το μελλον προοραν τω λογω τω 
πασχειν ησθοντο τα πραγματα. 

Χαιρε επι τοις συμβαινουσι των αγαθων, και λυπου μετριως επι 
τοις συμβαινουσι των κακων.

Φιλιστιων. - 
Λυουσιν ημων συμφοραι τας συμφορας, 
Παρηγορουσι τα κακα δι’ ετερων κακων.
 
Ευριπιδ. - 
Εν τοις κακοις δε τους φιλους ευεργετειν. 
Οταν γαρ η τυχη διδω, τι χρη φιλου
Αρκει γαρ ο Θεος αυτος ωφελειν θελων. 



Ιωσηππου.  -  Ωσπερ  απειροκαλων  το  λιαν  επαιρεσθαι  ταις 
ευπραγιαις·  ουτως  ανανδρων  το  καταπτησσειν  εν  τοις  πταισμασι· 
οξεια γαρ αμφοτεροις η μεταβολη.

 
ΛΟΓΟΣ ΙΘ΄. 
Περι οργης και θυμου. 
Ματθ. ε΄. - Πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου εικη, ενοχος εστι 

τη κρισει. 
(837) Εφ. δ΄. - Ο ηλιος μη επιδυετω επι τω παροργισμω υμων· μηδε 

διδοτε τοπον τω διαβολω. 
Πασα πικρια και οργη αρθητω αφ’ υμων, συν παση κακια.
Παροιμ.  κζ΄.  -  Βαρυ  λιθος,  και  δυσβαστακτον  αμμος·  οργη  δε 

αφρονος βαρυτερα αμφοτερων. 
Παροιμ.  ις΄.  -  Κρεισσον ανηρ μακροθυμος ισχυρου·  ο δε  κρατων 

οργης, ως καταλαμβανων πολιν. 
Θυμος βασιλεως, αγγελος θανατου· ανηρ δε σοφς εξιλασει αυτον.
Σιραχ λ΄. - Οργη και θυμος ελαττουσιν ημερας. 
Βασιλ.΄- Αμυνομενος δε και εις ισον αντικαθισταμενος τω λοιδορω, 

τι  και  απολογηση;  Οτι  παρωξυνε  καταρξας;  Και  ποιας  τουτο 
συγγνωμης αξιον; Ουδε γαρ ο πορνος επι την εταιραν μετατιθεις την 
αιτιαν, ως προς την αμαρτιαν διερεθισασαν, ηττον της κατακρισεως 
αξιουται.

Τι  οργης  αφρονεστερον;  Εαν  μεινης  αοργητος,  ησχυνας  τα 
υβρισαντα, εργω την σωφροσυνην επιδειξαμενος.

Θυμος εγειρει  μαχην,  μαχη δε γεννα λοιδοριας·  αι  δε λοιδοριαι, 
πληγας· πληγαι δε τραυματα· εκ δε τραυματων, πολλακις θανατος.

Θεολογου.  -  Ουτε  στεφανοι  χωρις  ανταγωνιστων·  ουτε  πτωμα 
χωρις αντιπαλου. 

Τυφλον  ο  θυμος  και  επιλυπον,  και  μαλιστα  οταν  το  δικαιως 
αγανακτειν παρη.

Χρυσοστ.  -  Οταν  δε  τις  υβριση,  εννοησον  την  κολασιν  ην 
κολαζεται· και ου μονον ουχ εξεις οργην, αλλα και δακρυα αφησεις. 
Ουδε  γαρ  προς  πυρεττοντα  τις  παροξυνεται,  ουτε  προς  τον 
φλεγμαινοντα αλλ’ ελεει  παντως και δακρυει.  Ει  δε και ανυνασθαι 
βουλει, σιγησον, και καιριαν εδωκας αυτω την πληγην. Αν δε δηχθεις 
υβρισης,  αναγκαζεις  αληθη  νομιζεσθαι  τα  λεγομενα.  Διατι  γαρ  ο 
πλουσιος ακουων οτι πενης εστι, γελα; οτι μη συνοιδεν εαυτω πενιαν. 



Ει  τοινυν  μελλομεν  γελαν·  επι  ταις  υβρεσι,  μεγιστην  αποδειξιν 
παρεξομεθα, το μη συνειδεναι τοις λεγομενοις. 

Ουδεν ουτω καθαροτητα νου και το διειδες θολοι το των φρενων, 
ως θυμος ατακτος, και μετα πολλης της ρυμης φερομενος. 

Ευτονωτερας  επι  της  οργης  χρηζομεν  της  σπουδης.  Τυραννικον 
γαρ το παθος, και πολλακις παρασυρει τους μη νηφοντας, και προ το 
βαραθρον αυτο καταγει της απωλειας.

Οργιλος ει; εσο κατα την των αμαρτηματων των σαυτου τοιουτος· 
επιπληττε τη ψυχη· μαστιζε τη συνειδησει σου. Σφοδρος εσο κριτης 
και (840) πικρος δικαστης τοις οικειοις αμαρτημασι. Τουτο της οργης 
το κερδος εστι· δια τουτο ημιν αυτην ενεθηκεν ο Θεος. 

Ευαγριου. - Βρωματων η ποματων απεχομενος, θυμον δε αλογως 
κινων,  ουτος  εοικε  ποντοπορουση  νηι,  και  εχουση  δαιμονα 
κυβερνητην. 

Κυριλλου. - Ποιον ουτω θηριον ωμον και ανημερον, ως δυσοργος 
ανηρ, και ακρατω θυμω τυραννουμενος; 

Εκ των Πατερων. -  Δια τεσσαρων πραγματων η οργη εγγινεται, 
του  δουναι  και  λαβειν,  και  του  ποιησαι  το  ιδιον  θελημα,  και  του 
αγαπαν δικας, και του νομιζειν φρονιμον ειναι εαυτον. 

Διονυσιου Αλικαρν. - Το οργιζεσθαι παρ’ ημιν αχρι του παυειν τα 
αμαρτηματα  περιορισθησεται.  "  Οργιζεσθε  γαρ,  φησι,  και  μη 
αμαρτανετε. " 

Απολλωνιου.  -  Το  της  οργης  παθος  μη  καθομιλουμενον  μηδε 
θεραπευομενον, φυσικη νοσος γινεται.

Πλουταρχ.  -  Οι  θυμοι,  καθαπερ  οι  κυνες,  τυφλα  τικτουσιν 
εγκληματα.

Οι μεν τραχεις ιπποι τοις χαλινοις· οι δε οξεις θυμοι, μεταγονται 
τοις λογισμοις.

Το μεν ευκρατον υδωρ τας φλεγμονας·  ο δε επιεικης λογος,  τας 
ορμας διαλυει. 

Ως  γαρ  ο  κακιας  τα νεφη,  και  ο  φαυλος  βιος  εφ’  εαυτον  ελκει 
λοιδοριας. 

Αριστοτ. - Ωσπερ καπνος επιδακνων τας οψεις, ουκ εα προβλεπειν 
το κειμενον εν τοις ποσιν, ουτως ο θυμος επερχομενος, τω λογισμω 
επισκοτει,  και  το  συμβησομενον  εξ  αυτου  ατοπον  ουκ  αφιησι  τη 
διανοια προβλεπειν. 



Ουχ ορας οτι των εν οργη διαπραττομενων απαντων ο λογισμος 
αποδημει, φευγων τον θυμον ως πικρον τυραννον; 

Ο θυμος εστι παθος, θηριωδες μεν τη διαθεσει, συνεχες τη θλιψει, 
σκληρον δε και βιαιον τη δυναμει, φονου αιτιον, συμφορας συμμαχον, 
βλαβης  συνεργον  και  ατιμιας,  και  χρηματων  απωλεια·  ετι  δε  και 
φθορας αρχηγον. 

(841) Ευηνου. 
Πολλακις ανθρωπων οργη νοον εξεκαλυψε
Κρυπτομενον, μανιας πολυ χειρον.
Φιλημον. 
Μαινομεθα παντες οταν οργιζομεθα, 
Το γαρ κατασχειν επι της οργης, πονος μεγας. 
Ευριπιδ. 
Αιδως γαρ οργης πλειον ωφελει βροτοις. 
Ωσπερ δε θνητον και το σωμ’ ημων εφυ, 
Ουτω προσηκει μηδε την οργην εχειν
Αθανατον, οστις σωφρονειν επισταται. 

Ηροδοτ. - Ως εν τοις ωσι των ανθρωπων ουκ αιει ο θυμος. Χρηστα 
μεν  γαρ  ακουσας,  τερψεως  εμπιπλα  το  σωμα·  υπεναντια  δε  τοις 
τουτεοισιν ακουσας, ανοιδαινει. 

Αρριανου.  -  Μεγαλοθυμοι  πραως  εισι  τινες,  ησυχη  και  οιον 
αοργητως  πραττοντες,  οσα  και  οι  σφοδρα  τω  θυμω  φερομενοι. 
Φυλακτεον ουν και το τουτων αγλεπτηυμα, ως πολυ χειρον ον του 
διατεινομενον οργιζεσθαι.  Ουτοι  μεν γαρ ταχυ κορον της τιμωριας 
λαμβανουσιν·  οι  δε  εις  μακρον  προτεινουσιν,  ως  οι  λεπτως 
πυρεττοντες. 

Απολλωνοις  Δημοκρατ.  -  Ο  υπερ  μικρων  αμαρτηματων 
ανυπερβλητως  οργιζομενος,  ουκ  εα  διαγνωναι  τον  αμαρτανοντα, 
ποτε ελαττον, ποτε μειζον ηδικησεν.

Σωτιων εκ του Περι οργης. - Τοις σοφοις αντι οργης, Ηρακλειτω 
μεν, δακρυα· Δημοκριτω δε γελως επηει. 

Ωσπερ  πλοια  γενναια,  ουχ  οσα  εν  ευδια  πλει,  αλλ’  οσα  προς 
χειμωνα αντεχει  και σωζεται·  ουτω και ανθρωποι οργη και κινησει 
αντεχοντες, μεγαλοι και ανδρειοι. 

Δημοκριτ. - Θυμω μαχεσθαι μεν χαλεπον· ανδρος δε το κρατεειν 
ευλογιστου. 



Πλατων. - Οργιζομενος ποτε τω οικετη, επισταντος Ξενοκρατους, 
Λαβων τουτον, εφη, μαστιγωσον· εγω γαρ οργιζομαι.

Φασι δε αυτον και επανατεινομενον τω παιδι βακτηριαν, εσταναι 
χρονον πολυν μετεωρον ταυτην εχοντα· και την αιτιαν ερωτωμενον, 
φησαι κολαζειν τον εξ αυτου προορμησαντα θυμον. 

Ναυκρατ. - Ναυκρατης ο σοφος, τους οξυθυμους εφη παραπλησιον 
τοις λυχνοις πασχειν· και γαρ τουτους πλειονι ελαιω εκκαιεσθαι. 

844) Δημωνακτ. - Κολαζε κρινων, αλλα μη θυμουμενος. 
Μενανδρου. 
Ανηρ κακουργος πραον υπεισελθων σχημα, 
Κεκρυμμενη προκειται παγις τοις πλησιον. 
Ουκ εστιν οργης, ως εοικε, φαρμακον, 
Αλλ’ η λογος σπουδαιος ανθρωπου φιλου, 
Ει και σφοδρα αλγεις, μηδεν ηρεθισμενος, 
Πραξεις προπετως· οργης και αλογιστου κρατειν, 
Εν ταις ταραχαις μαλιστα τον φρονουντα δει. 

Θεογνιδος. 
Ου δυναμαι σοι, θυμε, παρεχειν αρμενα παντα. 
Μη επι μικροις αυτος εαυτον οξυθυμον δεικνυε.

Αριστιππ. - Τους αδικησαντας, μη πραττε δικας· αρκει γαρ αυτους 
υπο της ιδιας ταπεινουσθαι κακιας.

Καλον εστι συζην γυναικι θυμωδει χαριν ασκησεως. Και γαρ τους 
ιππεας  εθιζεσθαι  δει  τραχεσιν  ιπποις  κεχρησθαι·  τουτων  γαρ 
κρατησαντες, και των αλλων ραδιως κρατησουσιν.

ΛΟΓΟΣ Κ΄. 
Περι σιωπης και απορρητων. 
Ματθ.  ιβ΄.  -  Παν  ρημα  αργον,  ο  εαν  λαλησωσιν  οι  ανθρωποι, 

αποδωσουσι περι αυτου λογον εν ημερα κρισως. 
Ιακ. α΄. - Εστω πας ανθρωπος ταχυς εις το ακουσαι, και βραδυς εις 

το λαλησαι. 
Παροιμ.  κα΄.  -  Ος  φυλασσει  το  εαυτου  στομα,  διατηρει  εκ  της 

θλιψεως την ψυχην αυτου. 
Σιραχ κ΄ . - Σοφια κεκρυμμενη και θησαυρος αφανης, τις ωφελεια 

εν αμφοτεροις;



Σολομ. ιη΄. - Αντιλογιαν πραυνει σιγηρος· αγαπων δε ζωην αυτου, 
φειδεται στοματος αυτου.

Βασιλειου. - Ειδεναι, οφειλομεν α χρη λαλειν, και α χρη σιωπαν. 
Ου γαρ παντα ρητα τη γλωσση τα του Θεου, ινα μη ο νους καθαπερ 
οφθαλμος  ολον  τον  ηλιον  θελων  αποβλεπειν,  απολεση  και  ο  εχει 
φως. 

Θεολογου. - Φθεγγου μεν, ει τι κρειττον σιωπης εχεις·  αγαπα δε 
ησυχιαν, ενθα κρειττον λογου σιωπαν.

(845) Λεγε σιγης τι κρεισσον, η σιγην εχε.
Χρυσοστ.  -  Οι  πολλοι  των  ανθρωπων,  επειδαν  ειπωσι  τι  των 

απορρητων,  παρακαλουσι τον ακουοντα και ορκουσι μηδενι λοιπον 
ειπειν  ετερω·  αυτοθεν  δηλουντες,  οτι  πραγμα  αξιον  κατηγοριας 
εποιησαν.  Ει  γαρ  εκεινον  μηδενι  ειπειν  ετερω  παρακαλεις,  πολλω 
μαλλον σε προτερον τουτω ταυτα ειπειν ουκ εχρην. 

Εκ των Γεροντων. - Αγαπα το σιγαν υπερ το λαλειν· η σιωπη γαρ 
θησαυριζει· το δε λαλειν διασκορπιζει. 

Προ  πασων  των  εντολων  την  ησυχιαν  εξελεξατο  ο  Θεος· 
γεγραπται  γαρ,  Επι  τινα  επιβλεψω,  αλλ’  η  επι  τον  ταπεινον  και 
ησυχιον; 

Ο θελων σωθηναι, διωξατω την ακτημοσυνην και την σιωπην.
Απολλων. - Πολλην επιμελειαν ποιεισθαι χρη, περι του μη λεγειν 

α  μη  δει.  Παντελως  γαρ  απαιδευτου  τινος  εστι  το  μη  δυνασθαι 
σιωπαν, αλλ’ εκλαλειν τα μη καλως εχοντα.

Σοφος ανηρ και σιγων τον Θεον τιμα, ειδως και διατι σιγα. 
Πλουταρχ. - Απερ αν σιωπασθαι βουλει, μηδενι ειπης· η πως παρα 

τινος απαιτεις το πιστον της σιωπης, ο μη παρεσχρς σεαυτω; 
Το  σιωπαν  ου  μονον  αδιψον,  ως  φησιν  Ιπποκρατης,  αλλα  και 

αλυπον και ανωδυνον.
Ζηνων. - Οτε ξενοι τινες εν συμποσιω παροντες φιλοφρονουμενοι 

Ζηνωνα, προπιοντες αυτω, ηροντο ησυχιαν αγοντα, Περι σου δε τι χρη 
λεγειν,  ω  Ζηνων,  τω  βασιλει;  κακεινος  εφη,  Αλλο  μηδεν,  η  οτι 
πρεσβυτης εστιν εν Αθηναις παρα ποτον σιωπαν δυναμενος.

Αναχαρσις. - Ουτος εστιαθεις παρα Σολωνι, και κοιμωμενος ωφθη, 
την  μεν  αριστεραν  χειρα  τοις  μοριοις,  την  δε  δεξιαν  τω  στοματι 
προσκειμενην  εχων.  Εγκρατεστερου  γαρ ωετο  χαλινου  δεισθαι  την 
γλωτταν.

(848) Αριστοτελ. - Ο μη ειδως σιωπαν, ουκ οιδε διαλεγεσθαι.



Ο αυτος  ερωτηθεις,  Τι  δυσκολωτατον εστιν  εν  τω βιω,  ειπε,  Τω 
σιωπαν α μη δει λαλειν.

Ερωτηθεις, Δια ποιαν αιτιαν τους αλλους διδασκων λεγειν, αυτος 
σιωπας; εφη, Και γαρ η ακονη αυτη μεν ου τεμνει, τα δε ξιφη οξεα 
ποιει.

Ισοκρατ. - Δυο ποιου καιρους του λεγειν, η περι ων οισθα σαφως, η 
περι ων αναγκαιον ειπειν. Εν τουτοις γαρ μονοις ο λογος της σιγης 
κρειττων· εν δε τοις αλλοις, αμεινον σιγαν η λεγειν. 

Αλλ.  Αριστ.  -  Φαυλου  ανδρος,  καθαπερ  κυνος  σιγηρου  δει  την 
σιγην, η την φωνην ευλαβεισθαι.

Θεοφραστ.  -  Θεοφραστος  ο  Περιπατητικος  φιλοσοφος,  εν 
συμποσιω  νεανισκον  τινα  βλεπων  ησυχιαν  εχοντα,  ειπεν·  Ει  μεν 
απαιδευτος  ων  σιωπας,  πεπαιδευμενος  υπαρχεις·  ει  δε 
πεπαιδευμενος, απαιδευτως σιωπας.

Χαρητ. 
Γλωσσης μαλιστα πανταχου πειρω κρατειν, 
Ο γαρ γεροντι και νεω τιμην φερει, 
Η γλωσσα, σιγην καιριαν κεκτημενη.
Ιερων. - Τους απορρητον λογον εκφεροντες αδικειν ωετο, και προς 

ους εκφερουσιν. Μισουμεν γαρ ου μονον τους εκλαλησαντας, αλλα 
και τους ακουσαντας, α μη βουλομεθα.

Πιττακου. - Ο μελλεις ποιειν, μη λεγε· αποτυχων γαρ γελασθηση. 
Σοφοκλ. 
Κλεπτων δ’ οταν τις εμφανως εφευρεθη,
Σιγαν αναγκη, καν καλον φερη στομα. 
Αιδως γαρ εν κακοισιν ουδεν ωφελει. 
Η γαρ σιωπη τω λαλουντι συμμαχος. 
Ξενοκρατ.  -  Ξενοκρατης  διαιρων  εκαστον  μερος  της  ημερας  εις 

πραξιν τινα, και τη σιωπη μερος απενειμεν. 
Αλεξανδρ. 
Οστις λογους παρακαταθηκην λαβων 
Εξειπεν, αδικος εστι, η ακροατης αγαν· 
Ο μεν δια κερδος, αδικος· ο δε τουτου διχα, 
Ακροατης· ισως δε γ’ εισιν αμφοτεροι κακοι. 
Λυκουργου.  -  Ουτος προς τον ειποντα,  Διατι  Λακεδαιμονιοι  την 

βραχυλογιαν ασκουσιν; ειπεν, Οτι εγγυς εστι του σιγαν. 
Φιλονιδου. - Κρειττον σιωπαν εστιν, η λαλειν ματην.



Δημοκρ.  -  Θεασαμενος  τινα,  πολλα  μεν,  απαιδευτα  δε 
διαλεγομενον, Ουτος, εφη ου εγειν μοι δοκει δυνατος, αλλα σιωπαν 
αδυνατος.

Σολων. - Σφραγιζου, τους μεν λογους, σιγη· την δε σιγην, καιρω. 
Σιμωνιδου. - Η σιγην καιριον εχειν δει, η λογον ωφελιμον.
Δημοσθ. -  Ουτος μηδεποτε εαυτω ελεγε μεταμελησαι σιγησαντι· 

φθεγξαμενω δε, πολλακις.
(849) Ονειδιζοντος αυτω τινος, οτι το στομα δυσωδες ειχε· Πολλα 

γαρ, ειπεν, αυτω των απορρητων εγκατεσαπη. 
ΛΟΓΟΣ ΚΑ΄. 
Περι πολυπραγματοσυνης και ησυχιας. 
Λουκ. ι΄. - Μαρθα, Μαρθα, μεριμνας και τυρβαζη περι πολλα. Ενος 

δε  εστι  χρεια·  Μαρια  δε  την  αγαθην  μεριδα  εξελεξατο,  ητις  ουκ 
αφαιρεθησεται υπ’ αυτης. 

Α΄Θεσσ.δ΄. - Παρακαλω ουν υμας αδελφοι, περισσευειν μαλλον και 
φιλοτιμεισθαι ησυχαζειν, και πρασσειν τα ιδια, και εργαζεσθαι ταις 
χερσιν υμων.

Ιωβ, ια΄ .- Ησυχασεις, και ουκ εσται ο πολεμων σε. 
Ιωβ, λθ΄. - Καταγελων πολυοχλιαν πολεως, μεμψιν φορολογου ουκ 

ακουει. 
Σιραχ ια΄. - Τεκνον, μη περι πολλα εστωσαν αι πραξεις σου· εαν 

γαρ πληθυνης, ουκ αθωος εση.
Βασιλειου.  -  Ωσπερ  γαρ  τα  θηρια  ευκαταγωνιστα  εισι 

καταψηχθεντα·  ουτως επιθυμιαι  και  οργαι και φοβοι  και  λυπαι,  τα 
ιοβολα  της  ψυχης  κακα,  κατευνασθεντα  δια  της  ησυχιας,  και  μη 
εξαγριαινομενα τω συνεχει ερεθισμω, ευκαταγωνιστοτερα τη δυναμει 
του λογου γινεται.

Ησυχια ουν αρχη καθαρσεως τη ψυχη, μητε γλωσσης λαλουσης τα 
των ανθρωπων, μητε οφθαλμων ευχροιας σωματων και συμμετριας 
περισκοπουντων,  μητε  ακοης  τον  τονον  της  ψυχης  εκλυουσης  εν 
ακροασει  μελων  προς  ηδονην  πεποιημενων·  μητε  ρημασιν 
ευτραπελων και γελοιαστων ανθρωπων, ο μαλιστα λυειν της ψυχης 
τον τονον πεφυκεν.

Νους  μεν  γαρ  μη  σκεδαννυμενος  επι  τα  εξω,  μηδε  υπο  των 
αισθητηριων επι τον κοσμον διαχεομενος, επανεισι μεν προς εαυτον· 
δι’  εαυτου  δε  προς  την  περι  Θεου  εννοιαν  αναβαινει·  κακεινω  τω 
καλλει περιλαμπομενος τε και ελλαμπομενος, και αυτης της φυσεως 



ληθην λαμβανει, μητε προς τροφης φροντιδα, μητε προς περιβολαιων 
μεριμναν, την ψυχην καθελκομενος·  αλλα σχολην απο των γηινων 
φροντιδων  αγων,  την  πασαν  εαυτου  σπουδην  επι  την  κτησιν  των 
αιωνιων αγαθων μετατιθησι, πως κατορθωθη αυτω η σωφροσυνη και 
η ανδρεια· πως δε η δικαιοσυνη και η φρονησις, και αι λοιπαι αρεται.

Εν  τοις  ελκουσι  την  ψυχην  και  ασχολιας  βιωτικας  εμποιουσιν, 
περιγενεσθαι της επιπονου μελετης, αμηχανον. 

Θεολογου. - Χρη τι και ησυχαζειν, ωστε αθολωττως προσομιλειν 
τω Θεω· και μικρον τι συναγειν τον νουν απο των πλανωντων.

Τηρουμεν τας αλληλων αμαρτιας, ουχ ινα θρηνησωμεν, αλλ’ ιν’ 
ονειδισωμεν· ουδε ινα θεραπευσωμεν, (852) αλλ’ ινα προσπληξωμεν, 
και  απολογιαν  εχωμεν  των  ημετερων  κακων  τα  των  πλησιον 
τραυματα.

Η απραγμων ησυχια, της εν πραγμασι περιφανειας τιμιωτερα.
Χρυσοστ.  -  Κρεισσον  γαρ  ψωμος  εν  αλατι  μεθ’  ησυχιας  και 

αμεριμνιας, η παραθεσις εδεσματων πολυτελων εν περισπασμοις και 
μεριμναις.

Ου  γαρ  εστιν  ανθρωπον  τους  αλλοτριους  πολυπραγμονουντα 
βιους,  της οικειας επιμεληθηναι ποτε ζωης.  Της γαρ σπουδης αυτω 
πασης εις την των ετερων πολυπραγμοσυνην αναλισκομενης, αναγκη 
τα αυτου απλως κεισθαι και ημελημενως.

Φιλωνος.  -  Ο σοφος ηρεμιαν και απραγμοσυνην διωκει,  ινα τοις 
θειοις θεωρημασιν εν ησυχια επιτυχη. 

Σοφος  μετοικος  και  μεταναστης  εστιν  εκ  του  πεφυρμενου  βιου, 
προς την ειρηναιοις πρεπουσαν και μακαριαν ζωην.

Ευαγριου. - Ζαν αμεινον επι στιβαδος κατακειμενον και θαρρειν, η 
ταρασσεσθαι χρυσην εχοντα κλινην. 

Δια  τεσσαρων  πραγματων  η  ψυχη  ερημος  γινεται,  του  μη 
ησυχασαι, και δια του αγαπαν τον περισπασμον, και του επιποθειν 
την υλην, και του κνιπευσθαι.

Νειλου. - Βιος ησυχιος, χρηματων πολλων περιφανεστερος.
Επιπονος τοις νεωστι αποτασσομενοις η ησυχια. Τοτε γαρ καιρον 

λαβουσα η μνημη, πασαν ανακινει την εγκειμενην ακαθαρσιαν, ου 
σχολαζουσα προτερον τουτο ποιειν δια το πληθος των περισπωντων 
πραγματων. 

Κυριλλου. - Εν θορυβουμενω και αγωνιαν εχοντι νω, ουτε εννοια 
τις των καλων, ουτε Θεου χαρις εγγινεται. 



Αθανασ. - Βελτιον απορουντας σιωπαν και πιστευειν, η απιστειν 
δια το απορειν.

Σωκρατης. - Ερωτηθεις, Τινες αταραχως ζωσιν; Οι μηδεν εαυτοις, 
ειπεν, ατοπον συνειδοτες.

Μοσχιωνος.  -  Απαλλαγεις  ενεκα  οχλησεως,  κερδος  ηγειται  ο 
ανθρωπος την ζημιαν.

Αριστιππ.  -  Λεγοντος  αυτω  τινος,  Δια  σε  απολωλεν  ο  αγρος· 
Ουκουν, εφη, καλλιον δι’ εμε τον αγρον, η δια τον αγρον εμε. 

Δημοσθ. - Λεγοντος αυτω τινος, οτι Του αγρου αμελεις, εαυτω δε 
σχολαζεις·  Τουτου  γαρ,  εφη,  επιμελουμαι,  δι’  ον  και  τον  αγρον 
εκτησαμην. 

(853) Σερινου. - Θαλην εις τον ουρανον ορωντα, και εμπεσοντα εις 
βαραθρον η  θεραπαινα θεωρουσα,  δικαιως παθειν  εφη,  Ως γαρ τα 
παρα ποσιν αγνοων, τα εν ουρανω εσκοπει.

Αριστοτ.-  Αριστοτελης  τους  τα  εναργη  πραγματα  πειρωμενους 
δεικνυναι, ομοιον εφη ποιειν τοις λυχνω τον ηλιον φιλοτιμουμενοις 
δεικνυναι.

Ευκλειδης. - Ευκλειδης ο φιλοσοφος, ερωτηθεις υπο τινος, Οποιοι 
τινες εισιν οι Θεοι, και τινι χαιρουσι; Τα μεν αλλα ουκ οιδα, ειπεν· τους 
μεντοι φιλοπραγμονας οτι μισουσιν, ασφαλως οιδα. 

Δημονακτ.  -  Υγιαινων  νοσει  πας  περιεργος,  ο  τα  αλλοτρια 
πολυπραγμονων. 

Αλλων  εξεταζοντων  ει  ο  κοσμος  εμψυχος,  και  αυθις  ει 
σφραιροειδης,  Υμεις,  ειπεν,  περι  μεν του κοσμου πολυπραγμονειτε· 
περι δε της αυτων ακοσμιας ου φροντιζετε. 

ΛΟΓΟΣ ΚΒ΄.
Περι πλεονεξιας. 
Λουκ. ιβ΄. - Ορατε και φυλασσεσθε απο της πλεονεξιας· οτι ουκ εν 

τω περισσευειν τινι η ζωη αυτω εστιν εκ των υπαρχοντων αυτω. 
Α΄  Κορ.  στ΄.  -  Διατι  ουχι  μαλλον  αδικεισθε;  Διατι  ουχι  μαλλον 

αποστερεισθε;  Αλλ’  υμεις  αδικειτε  και  αποστερειτε,  και  ταυτα 
αδελφους·  η  ουκ  οιδατε  οτι  αδικοι  βασιλειαν  Θεου  ου 
κληρονομησουσιν; 

Σολμ.  α΄.  -  Ουκ  εμπλησθησεται  οφθαλμος  του  οραν,  και  ου 
πληρωθησεται ους απο ακροασεως. 

Σιραχ δ΄. - Μη εστω η χειρ σου εκτεταμενη εις το λαβειν, και εν τω 
αποδιδοναι συνεσταλμενη. 



Σιραχ μ΄. - Χρηματα αδικων, ως ποταμος ξηρανθησονται, και ως 
βροντη μεγαλη εν υετω εξηχησει. 

Σιραχ  ε.  -  Μη  επιχαιρε  επι  χρημασιν  αδικοις·  ουδεν  γαρ 
ωφελησουσιν εν ημερα επαγωγης. 

Σιραχ ιδ΄ . - Πλεονεκτου οφθαλμος ουκ εμπιπλαται εν μεριδι. 
Σιραχ  κα΄.  -  Ο  οικοδομων  την  οικιαν  αυτου  εν  χρημασιν 

αλλοτριοις, ως ο συναγων τους λιθους αυτου εις τον χειμαρρουν.
(856) Βασιλειου. - Ο των αλλοτριων ερων, μετ’ ου πολυ θρηνησει 

των ιδιων αποστερουμενος.
Οσα βλεπει  οφθαλμος,  τοσαυτα επιθυμει  ο πλεονεκτης.  Ο αδης 

ουκ ειπεν,  Αρκει·  ουδε  ο  πλεονεκτης  ειπε  ποτε,  Αρκει.  Πονηρος  εν 
πολει συνοικος, πονηρος εν αγροις. Η θαλασσα οιδεν τα ορια αυτης· η 
νυξ ουχ υπερβαινει  οροθεσιας αρχαιας.  Ο πλεονεκτης  ουκ αιδειται 
χρονον,  ου  γνωριζει  ορον,  ου  συγχωρει  ακολουθια  διαδοχης·  αλλα 
μιμειται  του  πυρος  την  βιαν·  παντα  επιλαμβανεται,  παντα 
επινεμεται. Τι ειναι μετα ταυτα; Ουχι τρεις σε πηχεις αναμενουσιν οι 
παντες;  ουχι  λιθων  ολιγων βαρος  αρκεσει  προς  φυλακην  δυστηνω 
σαρκι; υπερ τινος ουν μοχθεις; υπερ τινος παρανομεις; 

Βελτιον ταις κατα μικρον επινοιαις την χρειαν παραμυθησασθαι, η 
αθροως επαρθεντα τοις αλλοτριοις υστερον παντων ομου προσοντων 
απογυμνουσθαι. 

Ο  τα  εταιρου  λαμβανων,  και  ετεροις  διδους,  ουκ  ηλεησεν,  αλλ’ 
ηδικησεν  αδικιαν  την  εσχατην.  Ει  μεν  γαρ  ελεεις  εξ  ων  αδικεις, 
ελεησον ους αδικεις. Ευσεβης γαρ εκεινος, ουχ ο πολλους ελεων, αλλ’ 
ο μηδενα αδικων. 

Θεολογου. -  Μισθωμα πορνης αγνως ου μεριζεται.  Εστι γαρ της 
ακρας κακοδαιμονιας,  μη εν  τοις  ιδιοις  ισχυροις  το  ασφαλες  εχειν, 
αλλ’ εν τοις αλλοτριων σαθροις. 

Χρυσοστ. - Ο γαρ μη δεομενος των αλλοτριων, αλλ’ εν αυταρκεια 
νομιζων ειναι, παντων εστιν ευπορωτερος. 

Ο την  εαυτου  μη δυναμενος  στησαι  επιθυμιαν,  καν τα παντων 
περιβεβληται, πως ουτος εστι εν ευπορια ποτε; 

Πλουταρχου.  -  Οι  απο  των  αισχρων  κερδων  εις  τας  καλας 
αναλισκοντες λειτουργιας, ομοιον τι ποιουσι, τοις απο της ιεροσυλιας 
θεοσεβουσιν. 

Δημοκριτ.  -  Πλουτος  απο  κακης  εργασιας  επιγινομενος,  επι 
φανερωτερον ονειδος, κεκτηται. 



Χρηματα ποριζειν μεν, ουκ αχρειον· εξ αδικιας δε παντων κακιον. 
Σωκρατης.  -  Τους  πλεονεκτας  εικαζε  ταις  ορνισιν·  ων  η  μεν 

καταπινει,  ο  τι  αν  προστυχη,  και  εστιν  οταν  πνιγεται·  αι  δ’  αλλαι 
παρακολουθουσιν  αφελειν  αυτο  σπευδουσαι,  ινα  παρα  μερος 
πνιγωσιν.

Διογενης. - Ερωτηθεις, ποια ειη θηρια χαλεπωτερα, ειπεν, Εν μεν 
τοις  ορεσιν,  αρκοι  και  λεοντες·  εν  δε  ταις  πολεσι,  τελωναι  και 
συκοφανται. 

Αντιφανους. - Τα μεν πονηρα κερδη, τας μεν ηδονας εχει μικρας, 
τας δε λυπας μακρας. 

Ευριπιδ. - 
Οστις γαρ επι το πλειον εχει πεφυκ’ ανηρ, 
Ουδεν φρονει δικαιον ουδε βουλεται. 
Φιλοις τ’ αμικτος εστι, και παση πολει. 
(857)  Καταλαβων  τις  τινα  λιθου  αυτου  κλεπτοντα,  κακεινου 

λεγοντος, οτι Ουκ εγινωσκον οτι σοι εισιν, εφη, Αλλ’ ηδεις οτι ουδε 
σοι.

Μεανδρου. 
Πλεονεξια μεγιστον ανθρωποις κακον. 
Οι μεν θελοντες προσλαβειν τα των πελας, 
Αποτυγχανουσι πολλακις νικωμενοι· 
Τα δ’ ιδια προστιθεασι τοις αλλοτριοις. 

Πλατωνος.  -  Κλοπη  μεν  χρηματων,  ανελευθερον·  αρπαγη  δε, 
αναισχυντον.

Φιλημ. 
Εαν οις εχωμεν, τουτοις μηδε χρωμεθα, 
Α δ’ ουκ εχομεν ταυτα ζητουμεν, 
Ων μεν δια τυχην, ων δε δι’ εαυτους εσομεθα εστερημενοι. 

Ευριπιδ. 
Ει δ’ ευτυχων τις, και βιον κεκτημενος, 
Μηδεν δ’ ομως τι των καλων πειρασεται· 
Εγω μεν αυτον ουποτ’ ολβιον καλω, 
Φυλακα δε μαλλον χρηματων ευδαιμονα. 

ΛΟΓΟΣ ΚΓ΄. 



Περι τιμης γονεων και φιλοτεκνιας.

Δευτ. ε΄στ΄. - Τιμα τον πατερα σου και την μητερα· και· Αγαπα τον 
πλησιον σου ως εαυτον. 

Κολ.  γ΄.  -  Τα τεκνα υπακουετε τοις γονευσιν υμων κατα παντα· 
τουτο γαρ εστιν ευαρεστον εν Κυριω. 

Σιραχ  γ΄.  -  Τεκνον,  αντιλαβου  εν  γηρα  πατρος  σου,  και  εαν 
απολιπη συνεσιν, συγγνωμην εχε·  και μη ατιμασης αυτον εν παση 
ισχυι σου. Ελεημοσυνη γαρ πατρος, ουκ επιλησθησεται· και ως ευδια 
εν παγετω, ουτως αναλυθησονται σου αι αμαρτιαι.

Σιραχ ζ΄. - Εν ολη καρδια σου δοξασον τον πατερα σου, καιμητρος 
ωδινας  μη  επιλαθη.  Μνησθητι  οτι  δι’  αυτων  εγεννηθης,  και  τι 
ανταποδωσεις αυτοις, καθως αυτοι σοι; 

Βασιλειου. - Ευγνωμονες παιδες μεγαλα ποιουσι τα των πατερων 
εγκωμια. 

Θεολογου. - Εργασαι το καλον, οτι καλον τω πατρι πειθεσθαι· και 
ει σοι μηδεν εσεσθαι μελοι, τουτο αυτο μισθος, τω πατρι χαρισασθαι. 

Ως  οικετης  δουλευσον  τοις  γεννησασι  σε·  τι  γαρ  ανταποδωσεις 
αυτοις, οια αυτοι σοι; αντιγεννησαι γαρ αυτους ουκ ενι. 

Οι της των παιδων κοσμιοτητος τε και σωφροσυνης αμελουντες 
πατερες,  παιδοκτονοι  τυγχανουσι,  και  χαλεπωτερον  η  εκεινοι,  οσω 
και προς ψυχην η απωλεια και ο θανατος.

(860) Κυριλλου.  -  Χριστιανων εναρετος ευσεβεια πρωτη το τιμαν 
τους γεννησαντας· το τους πονους αμειψασθαι των φυντων, και παση 
δυναμει  τα  προς  αναπαυσιν  αυτοις  ενεγκειν.  Καν  γαρ  τα  πλειστα 
τουτοις αποδωμεν, αλλ’ αντιγεννησαι τουτους ουπω δυνησομεθα. 

Εικειν  αναγκαιον  πατρασι  τους  παιδας·  αλλ’  ενθαπερ  αν ο  της 
αληθειας  ελαυνη  λογος,  τιμασθω  Θεος  και  νικατω  τα  αυτου  και 
φιλοστοργιας δυναμιν φυσικην. 

Φιλων. - Αξιως ουδεις τον Θεον τιμα, αλλα δικαιως μονον, οποτε 
ουδε τοις γονευσιν ισας αποδουναι χαριτας ενδεχεται· αντιγεννησαι 
γαρ ουχ οιον τε τουτους. 

Αριστοτ. - Χρη τον υιον δουλον ειναι του πατρος η τον οικετην· ο 
μεν γαρ φυσει του πατρος δουλος εστιν· ο δε νομω. 

Ισοκρατ.  -  Τοιουτος γινου περι  τους γονεις,  οιους αν ευξαι  περι 
σευτον γενεσθαι τους σαυτου παιδας.



Αλεξανδρ. - Αλεξανδρος ο βασιλευς ερωτηθεις, τινα μαλλον ποθει, 
τον πατερα Φιλιππον, η Αριστοτελην τον διδασκαλον, εφη, Ο μεν γαρ 
του γενεσθαι, ο δε του καλως γενεσθαι αιτιος.

Ο αυτος βαρυ τι επιταττουσης αυτω της μητρος Ολυμπιαδος, εφη, 
Ω μητερ, πικρον γε ενοικιον της ενναμηναιου με απαιτεις. 

Σωκρατης. - Μεμφομενης αυτω της γυναικος αυτου, οτι τον υιον 
αυτου ου προσιεται αχρηστον οντα, και λεγουσης οτι  εξ αυτου ειη, 
αποπτυσας· Και γαρ τουτο, ειπεν, εξ εμου, αλλ’ ου χρησιμον. 

Μελεσιου.  -  Οιους  αν  ερανους  ενεκγης  τοις  γονευσι,  τοιουτους 
αυτους εν τω γηρα παρα των τεκνων προσδεχου.

Ευριπιδ. - 
Οστις δε τους τεκοντας εν βιω σεβει, 
Οδ’ εστι και ζων και θανων Θεου φιλος.
Ουκ εστι παισι τουτου καλλιον γερας, 
Η πατρος εσθλου καγαθου πεφυκεναι, 
Και τοις τεκουσιν αξιαν τιμην νεμειν.

Σολωνος.  -  Σολων  εφωτηθεις,  διατι  κατα  των  τυπτοντων  τους 
πατερας  επιτιμιον  ουχ  ωρισεν,  ειπεν,  οτι  Ουχ  υπελαβον  τοιουτους 
τινας εσεσθαι.

Πλατωνος.  -  Πλατων  θρασυνομενον  ιδων  ινα  προς  τον  εαυτου 
πατερα, Ου παυση, μειρακιον, ειπε, τουτου καταφρονειν, δι’ ον μεγα 
φρονειν αξιοις; 

Εκ  της  Αιλιανου  ιστοριας.  -  Πρωτη  και  ογδοηκοστη  Ολυμπιαδι 
φασι την Αιτνην ρυηναι, οτε και Φιλονομος και Καλλιας οι Καταναιοι, 
τους εαυτων πατερας αραμενοι, δια μεσης της φλογος εκομισαν των 
αλλων κτηματων καταφρονησαντες· ανθ’ ων και αμοιβης ετυχον της 
εκ του θειου. Το γαρ τοι πυρ (861) θεοντων αυτων διεστη, καθ’ ο μερος 
εκεινοι παραγενοντο.

Εκ των Επικτητου Εγχειριδιου και  Ισοκρ.  -  Τους υιους σπουδαζε 
πεπαιδευμενους μαλλον, η πλουσιους καταλιπειν.

Θυγατηρ αλλοτριον κτημα υπαρχει τω πατρι.
Ο  αυτος  τοις  παισι  συνεβουλευσεν  αιδω  δειν  καταλιπειν  ,  η 

χρυσον. 
Πατρος  υβρις,  ηδυ  φαρμακον·  πλεον  γαρ  εχει  το  ωφελουν  του 

δακνοντος. 
Υιω και θυγατρι μη προσμειδιασης, να μη υστερον δακρυσης. 



ΛΟΓΟΣ ΚΔ΄.
Περι φοβου. 
Ματθ. κς΄. - Το μεν πνευμα προθυμον· η δε σαρξ ασθενης. 
Πραξ.  ι΄.  -  Επ’  αληθειας  καταλαμβανω,  οτι  ουκ  εστι 

προσωποληπτης ο Θεος, αλλ’ εν παντι εθνει ο φοβουμενος αυτον και 
εργαζομενος δικαιοσυνην, δεκτος αυτω εστιν.

Παροιμ.  ιδ΄  .  -  Φοβος  Κυριου  πηγη  ζωης·  ποιει  δε  ακκλινειν  εκ 
παγιδος θανατου.

Σολομ. ιβ΄. - Τελος λογου, το παν ακουε, τον Θεον φοβου, και τας 
εντολας αυτου φυλασσε, οτι τουτο πας ανθρωπος. 

Σιραχ  μ΄.  -  Χρηματα  και  ισχυς  ανυψουσι  καρδιαν·  και  υπερ 
αμφοτερα φοβος Κυριου. 

Βασιλειου.  -  Ως  γαρ  ο  εμπεπηγοτας  εχων  εν  εαυτω  τους 
σωματικους ηλους, ανενεργητος εστιν, υπο των οδυνων κατεχομενος· 
ουτως ο τω φοβω του Θεου κατειλημμενος, ουκ οφθαλμω χρησασθαι 
προς α μη δει, ου χειρας κινησαι προς απηγορευμενας πραξεις, ουχ 
ολως  μικρον  η  μειζον  ενεργησαι  παρα  το  καθηκον  δυναται,  οιον 
οδυνη τινι τη προσδοκια των απειληθεντων συμπεπαρμενος. 

Θεολογου.  -  Ουκ  απο  θεωριας  αρξαμενους,  εις  φοβον  χρη 
καταληγειν.  Θεωρια  γαρ  αχαλινωτος,  ταχα  αν  και  κατα  κρημνων 
ωσειεν·  αλλα  φοβω  στοιχειωμενους  και  καθαιρομενους,  και,  ινα 
ουτως ειπω, λεπτυνομενους, εις υψος αιρεσθαι.

Εν φοβηθωμεν μονον, το φοβηθηναι Θεου τι πλεον. 
Φυλλων λαγωους εκφοβουσιν οι κτυποι. 
Ανδρας δ’ ανανδρους αι σκιαι των πραγματων.

Χρυσοστ.  -  Ου  τοσουτον  εργασασθαι  δυνησεται  λογος,  οσον 
εργαζεται φοβος. Ο γαρ της γεεννης φοβος τον της βασιλειας ημιν 
κοσμιει στεφανον. (864) Αιτια ημιν πολλων αγαθων, ει βουλοιμεθα, ο 
διαβολος·  δεδοικοτες  γαρ  αυτου  τας  επιβουλας,  μηφομεν  και 
μεμνημεθα  του  Θεου.  Ο  γαρ  εφεστωτα  τον  εχθρον  ορων,  τω 
δυναμενω προστρεχει βοηθειν. 

Καθαπερ εν οικια στρατιωτου διηνεκως ωπλισμενου, ου ληστης, ου 
τυχωρυχος, ουκ αλλος τις των τα τοιαυτα κακουργουντων τολμησει 
φανηναι·  ουτω  φοβου  κατεχοντος  ψυχας,  ουδεν  των  ανελευθερων 
παθων επεισερχεται ραδιως ημιν. 



Διδυμου. - Ου δυνατον τον αληθως φοβουμενον τον Θεον δειλιαν 
εχειν, ειρημενου του, Πλην αυτου μη φοβου αλλον. 

Κλιμακος. - Ωσπερ ακτις ηλιου δι’ οπης εισελθουσα εν οικω παντα 
φωτιζει,  ως  και  το  λεπτοτατον  οραν,  τον  τε  κονιορτον  πετομενον· 
ουτω και φοβος Θεου μετα διακρισεως εν καρδια γενομενος, παντα 
αυτη τα αμαρτηματα υποδεικνυσιν. 

Σευηριανου.  -  Αρχη σωτηριας ανθρωπων ο του Θεου φοβος,  και 
ριζα παντων εν ημιν αγαθων ο του Θεου νομος. Ουτε δε Θεου νομος 
ανευ  φοβου,  ουτε  φοβος  ανευ  νομου.  Ο  μεν  γαρ  νομος  των 
επιτεταγμενων  υπηρετην  εχει  τον  φοβον·  ο  δε  φοβος  των 
προστεταγμενων δικαστην εχει τον νομον. 

Βιας. - Βιας ερωτηθεις, τι αν ειη των κατα τον βιον αφοβον, ειπεν, 
Ορθη συνειδησις.

Επικουρ. - Ουκ εστιν αφοβον ειναι, φοβερον φαινομενον. 
Δημοκρ.  -  Ου  δια  φοβον,  αλλα  δια  το  δεον,  απεχεσθαι  χρεων 

αμαρτηματων. 
Ευριπιδου. 
Ασυνετος, οστις εν φοβω μεν ασθενης, 
Λαβων δε μικρον τι ψυχης φρονει μεγα.

Μενανδρ. 
Ευηθεια μοι φαινεται δηλουμενη, 
Το νοειν μεν οσα δει, μη φυλαττεσθαι δ’ α δει. 

ΛΟΓΟΣ ΚΕ΄. 
Περι των ταχεως μεταβαλλομενων, και περι μετανοιας. 
Λουκ. θ΄. - Ουδεις βαλων την χειρα αυτου επ’ αροτρον, και βλεπων 

εις τα οπισω, ευθετος εστιν εις την βασιλειαν των ουρανων. 
Β΄.  Πετ.  β΄.  -  Κρεισσον  εστι  μη  επεγνωκεναι  την  οδον  της 

διακαιοσυνης,  η  επιγνοντα  επιστρεψαι  εκ  της  παραδοθεισης  αυτω 
αγιας εντολης. Συμβεβηκε δε αυτοις το της αληθους παροιμιας, Κυων 
επιστρεψας  επι  τον  ιδιον  εμετον,  και,  Υς  λουσαμενη  εις  κυλισμα 
βορβορου.

Παροιμ. ιζ΄ . - Ανηρ ευμεταβολος γλωσση εκπεσειται εις κακα.
Παροιμ. κστ΄. - Ωσπερ κυων οταν επελθη επι τον εαυτου εμετον 

και μισητος γενηται, ουτως (865) αφρων τη εαυτου κακια αναστρεψας 
επι την εαυτου αμαρτιαν. 



Σιραχ λδ΄.  -  Ανθρωπος  νηστευων  επι  των  αμαρτιων  αυτου,  και 
παλιν  πορευομενος  και  τα  αυτα  ποιων,  της  προσευχης  αυτου  τις 
εισακουεται; και τι ωφελησεν εν τω ταπεινωθηναι αυτον; 

Βασιλ.  -  Ο  εν  προκοπη  γενομενος  αγαθων  εργων,  ειτα 
παλινδρομησας προς την αρχαιαν συνηθειαν, ου μονον τον επι τοις 
πεπονημενοις  μισθον  εζημιωθη,  αλλα  και  βαρυτερας  αξιουται  της 
κατακρισεως. 

Οις ευκολος προς μεταβολην η διανοια, τουτοις ουδεν απεικος και 
τον βιον ειναι μη τεταγμενον. 

Μηδεις εν κακια διαγων, εαυτον απογινωσκετω, ειδως οτι γεωργια 
μεν των φυτων τας ποιοτητας μεταβαλλει· η δε κατ’ αρετην της ψυχης 
επιμελεια δυνατη εστι παντοδαπων αρρωστηματων επικρατησαι.

Ανθρωποι  ταις  νεφελαις  εοικασι,  προς  τας  των  πνευματων 
μεταβολας αλλοτε κατ’ αλλο μερος του αερος εμφερομεναις. 

Ου χρονου ποσοτητι, διαθεσει δε ψυχης η μετανοια κρινεται. 
Θεολογου. - Δεον αυμετακινητους μεν ειναι προς το κρειττον απο 

του χειρονος, ακινητους δε προς το χειρον απο του βελτιονος. 
Ουχ η μεταθεσις του κακου το αισχρον εχει· αλλ’ η τουτου τηρησις 

την απωλειαν. 
Το μη αμαρτανειν αναισθητως, αλλ’ επιγινωσκειν και συνοραν το 

πλημμεληθεν,  ουκ  εστι  μικρον·  αλλ’  οδος  τις  εστι  και  αρχη  προς 
διορθωσιν αγουσα, και επι το κρειττον μεταβολην. 

Κουφους  και  ανοητους  τουτους  υπολαβανομεν,  τους  ραδιως  επ’ 
αμφοτερα  φερομενους,  και  μεταρρεοντας,  καθαπερ  αυρας 
μεταπιπτουσας,  η  μεταβολας και  παλιρροιας Ευριπου,  η  θαλασσης 
αστατα κυματα. 

Χρυσοστ.  -  Ο  μετανοησας  εφ’  οις  επραξε  δεινοις,  καν  μη  των 
αμαρτηματων αξιαν  αποδειξηται  την  μετανοιαν,  και  αυτης  ταυτης 
ομως εξει την αντιδοσιν. 

Ευαγριου. - Φυτον μεταφερομενον συνεχως, καρπον ου ποιει. 
Σωκρατ. - Ανδριας μεν επι βασεως, σπουδαιος δε ανηρ επι καλης 

προαιρεσεως εστως, αμετακινητος οφειλει ειναι .
ΛΟΓΟΣ κστ΄. 
Περι αμαρτιας και εξαγορευσεως. 
Ιωαν.η΄. - Πας ο ποιων αμαρτιαν, δουλος εστι της αμαρτιας. 



Σιραχ. κα΄. - Ως απο προσωπου οφεως, φευγε απο αμαρτιας εαν 
γαρ προσελθης,  δηξεται σε.  Οδοντες λεοντος οι  οδοντες αυτης,  και 
αναιρουντες ψυχας ανθρωπων.

Προς Ρωμ. στ΄. - Μη ουν βασιλευετω η αμαρτια εν τω θνητω υμων 
σωματι,  εις  το  υπακουειν  ταις  (868)  επιθυμιαις  αυτου·  μητε 
παριστανετε τα μελη υμων οπλα αδικιας τη αμαρτια. 

Σιραχ  κζ΄  .  -  Λεων  θηρα  ενεδρευει,  ουτως  αμαρτια  τους 
εργαζομενους αδικα.

Σιραχ λθ΄. - Αγαθα τοις αγαθοις εκτισθη υπ’ αρχης, ουτω και τοις 
αμαρτωλοις κακα. 

Βασιλ. - Ωσπερ της τομης η του καυτηρος, ουχ ο ιατρος αιτιος, αλλ’ 
η  νοσος·  ουτω και  οι  των  πολεων αφανισμοι  εκ  της  αμετριας  των 
αμαρτανομενων  την  αρχην  εχοντες,  τον  Θεον  απασης  μεμψεως 
απολυουσιν. 

Η  αμαρτια  ως  μεν  ωδινεται,  εχει  τινα  αισχυνην·  επειδαν  δε 
τελεσθη, τοτε αναισχυντοτερους ποιει τους εργαζομενους αυτην. 

Ως  γαρ  τας  μελισσας  καπνος  φυγαδευει  και  τας  περιστερας 
δυσωδια· ουτω και τον φυλακα της ζωης ημων αγγελον η πολυδακρυς 
και δυσωδης αφιστησιν αμαρτια. 

Ωσπερ  η  σκια  τω  σωματι,  ουτω  ταις  ψυχαις  αι  αμαρτιαι 
παρεπονται, εναργεις τας πραξεις εικονιζουσαι. 

Φυσει προχειρον η κακια, και πολυς επι το χειρον ο δρομος.
Ευζηλωτον μεντοι και προχειρον πραγμα η μοχθηρια· και ουδεν 

ουτω ραδιον ως το γενεσθαι κακον. 
Μη απαξιωσης εξαγορευσαι σου την αμαρτιαν,  ινα τη εντευθεν 

αισχυνη  την  εκειθεν  φυγης  (επειδη  μερος  και  τουτο  της  εκεισε 
κολασεως)  και  δειξης  οτι  την  αμαρτιαν  οντως  μεμισηκας, 
παραδειγματισας αυτην και θριαμβευσας, ως αξιαν υβρεως.

Περιβαλου κοπρια, δακρυα, στεναγμους, την δι’ εξαγορευσεως και 
ατιμοτερας αγωγης επανορθωσιν. 

Ουκ  εστι  τοις  απελθουσιν  εν  αδη  εξομολογησις  και  διορθωσις. 
Συνεκλεισε γαρ ο Θεος, ενταυθα μεν βιον και πραξιν· εκει δε, την των 
πεπραγμενων εξετασιν. 

Κακια σιωπηθεισα, νοσος υπουλος εστιν εν τη ψυχη. 
Θεολογου.  -  Θαττον  γαρ  αν  τις  ολιγης  κακιας  μεταλαβοι 

πλουσιως,  η  αρετης  βαθειας  κατα  μικρον.  Επει  και  μελιτι  μεν 



αψινθιον ταχιστα μεταδιδωσι του πικρου, μελι δε ουδε το διπλασιον 
αψινθιω της εαυτου γλυκυτητος. 

Χρυσοστ. - Τοιουτον η αμαρτια· πριν η μεν απαρτισθηναι, μεθυειν 
ποιει τον αλοντα· επειδαν δε πληρωθη και απαρτισθη, τοτε τα μεν της 
ηδονης ταυτης υπεξισταται και σβεννυται· γυμνος δε εστηκε λοιπον ο 
κατηγορος, του συνειδοτος δημιου ταξιν επεχων (869) [επεχοντος] και 
καταξαινων τον πλημμεληκοτα, και την εσχατων απαιτων δικην, και 
μολιβδου παντος βαρυτερον επικειμενος. 

Αποστηθι της πονηριας, παυσαι της κακιας, επιλαβου της αρετης, 
και υποσχου μηκετι αυτα ποιειν· και αρκει τουτο εις απολογιαν. Εγω 
διαμαρτυρομαι και εγγυωμαι, οτι των αμαρτανομενων υμων εκαστος, 
αν αποστας των προτερων κακων υποσχηται τω Θεω μετα αληθειας 
μηκετι αυτων αψασθαι,  ουδεν ετερον ο Θεος ζητει  προς απολογιαν 
μειζοντα.  Φιλανθρωπος  γαρ  εστι  και  ελεημων·  και  καθαπερ  η 
ωδινουσα επιθυμει τεκειν, ουτω και αυτος επιθυμει τον ελεον εκχειν 
τον εαυτου. 

Ωσπερ γαρ σπινθηρ εαν φθαση επιλαβεσθαι τινος, παντα λοιπον 
κατανεμεται·  ουτω  της  αμαρτιας  φυσις,  επειδαν  των  της  ψυχης 
λογισμων επιλαβηται, και μηδεις η ο σβεσων, χαλεπωτερα λοιπον και 
δυσχειρωτος  γινεται,  τη  των  δευτερων  προσθηκη  εις  μειζονα 
καταφρονησιν επαιρομενη. 

Ωσπερ γαρ ο εν αμαρτημασιν ων, ετερων κατηγορων, εαυτου προ 
εκεινων κατηγορει· ουτω και ο εν συμφορα ων και ονειδιζων ετερου 
συμφορας, εαυτον προ εκεινου ονειδιζει. 

Καθαπερ οι δια νυκτος ασεληνου βαδιζοντες τρεμουσι, καν μηδεις 
ο φοβων παρη· ουτω και οι την αμαρταν εργαζομενοι,  θαρρειν ουκ 
εχουσι, καν μηδεις ο ελεγχων η. 

Επι ενος ου θελομεν ασχημονησαι ενταυθα· επι δε μυριαδων εκει 
τι ποιησομεν; 

Γρηγ.  Νυσσης.  -  Πολλη  προς  την  κακιαν  εστιν  η  ευκολια,  και 
οξυρροπος επι το χειρον η φυσις. 

Κυριλλου.  -  Πολλα πταιομεν απαντες.  Νοσει γαρ η φυσις το εις 
αμαρτιαν ευκολον, δια των εξ αρχης εισοικισαμενων το παθος. 

Φιλωνος.  -  Τω  μεν  αγνοια  του  κρειττοντος  διαμαρτανοντι 
συγγνωμη  παρεισερχεται·  ο  δε  εξεπιτηδες  αδικων,  απολογιαν  ουκ 
εχει. 



Κλημεντος.  -  Φοβηθωμεν  ουχι  νοσον  την  εξωθεν,  (872)  αλλ’ 
αμαρτηματα, δι’ α η νοσος· και νοσον ψυχης, ουχι σωματος. 

Θεοτιμου. - Εοικεν η αμαρτια παραβληματι κωλυοντι την ευνοιαν 
του Θεου εν ημιν γενεσθαι. 

Ιωσηππου. - Ουκ εκριζωτης των παθων, αλλ’ ανταγωνιστης εστιν 
ο λογισμος. 

Ουτε  πυρ  ιματιω  περιστειλαι  δυνατον,  ουτε  αισχρον  αμαρτημα 
χρονω. 

Αριστοτ.  -  Ου πορρω του αναμαρτητου καθιστησιν εαυτον,  ο  το 
αμαρτηθεν επιεικως ομολογησας. 

Πυθαγορου. - Τα αμαρτηματα σου πειρω, μη λογοις επικαλυπτειν, 
αλλα θεραπευειν ελεγχοις. 

Δημοσθ.  -  Ωσπερ  σωματικον  παθος  ου  κρυπτομενον  ουδε 
επαινουμενον  υγιαζεται·  ουτως  ουδε  ψυχη  κακως  φρουρουμενη 
θεραπευεται. 

Μοσχιωνος.  -  Βελτιον  ολιγακις  ομολογουντα  κατορθουν, 
σωφρονειν  πολλακις,  η  ολιγακις  αμαρτανειν  λεγοντα,  πλημμελειν 
πολλακις. 

Ζηνω. - Ζηθι, ω ανθρωπε , μη μονον ινα φαγης και πιης, αλλ’ ινα 
τω ζην προς το ευ ζην καταχρηση. 

Φαυωρινου. - Παθος τι μου προσεπεσε τη ψυχη, και τι μεν εστιν 
ουκ οιδα. Ερωτα δε αυτο λεγουσι οι μεμυημενοι. Βασκανε δαιμον και 
αλογιστε,  ασθενει  προσεληλυθας  σωματι,  φερειν  σε  μη  δυναμενω. 
Εξισταμαι  σου,  δαιμον·  παραχωρω  σου  της  μαχης·  ουκ  ειμι  σου 
στρατιωτης. 

Θεοφραστ.  -  Ερως  εστιν  αλογιστου  τινος  επιθυμιας  υπερβολη, 
ταχειαν μεν εχουσα την προσοδον, βραδειαν δε την απολυσιν. 

 ΛΟΓΟΣ ΚΖ΄. 
Περι ακρασιας και γαστριμαργιας. 
Λουκ. ς΄. - Ουαι οι εμπεπλησμενοι, οτι πεινασετε· ουαι οι γελωντες, 

οτι πενθησετε και κλαυσετε. 
Ιακ. ε΄. - Ετρυφησατε επι της γης και εσπαταλησατε· ετρεψατε τας 

καρδιας υμων ως εν ημερα σφαγης. 
Παροιμ. κδ΄ . - Μη απατηθης εν χορτασια κοιλιας σου.
Παροιμ.  κε΄.  -  Μελι  ευρων,  τι  ικανον  φαγε,  μη  ποτε  πλησθεις 

εξεμεσης. 



Σιραχ. μ΄. - Ανηρ βλεπων εις τραπεζαν αλλοτριαν, ουκ εστιν ο βιος 
αυτου εν λογισμω ζωης. 

Βασιλειου. - Γαστηρ συναλλακτης εστιν απιστοτατος, (873) ταμειον 
αφυλακτον· πολλων αποτεθεντων, την μεν βλαβην παρακατεχουσα, 
τα δε παραδοθεντα ου κατεχουσα. 

Λιχνη  γαστηρ,  η  αει  απαιτουσα  και  μηδεποτε  ληγουσα.  Η 
λαμβανουσα  σημερον,  και  αυριον  λανθανομενη.  Οταν  εμπλησθη, 
περι  εγκρατειας  φιλοσοφει·  οταν  διαπνευσθη,  επιλανθανεται  των 
δογματων. 

Φοβηθητι το υποδειγμα του πλουσιου. Εκεινον παρεδωκε τω πυρι η 
δια  βιου  τρυφη.  Ου  γαρ  αδικιαν,  αλλα  το  αβροδιαιτον  εγκληθεις, 
απετηγανιζετο εν τη φλογι της καμινου. 

Εκ  γαρ  της  παχειας  τροφης  και  οινου,  αιθαλωδεις  τινες 
αναθυμιασεις  αναπεμπομεναι,  νεφελης δικην πυκνης,  τας απο του 
αγιου  Πνευματος  ελλαμψεις  επι  τον  νουν  διακοπτουσι.  Διο  και 
Μωυσης  προς  θεωριαν  Θεου  αναβαινων  δια  του  νου,  ασιτος  και 
αποτος ημερων τεσσαρακοντα διετελεσεν, αθολωτον διαμενειν αυτω 
το ηγεμονικον διοικουμενος. 

Θεολ.  -  Αυπνος  εστι  και  ακοιμητος  προς  την  του  πλειονος 
επιθυμιαν η ανθρωπινη φυσις. 

Δος ειπε γαστηρ. Ην λαβουσα φωφρονεις, 
Δωσω προθυμως· ην δε τοις κατω διδως
Κοπρον· λαβοις μεν, αλλ’ ομως μη πλουσιαν. Ει δ’ ουν κατασχοις, 

δωσωμεν και πλουσιαν. 
Ακρασια γαρ εμοι, παν το περιττον και υπερ την χειαν και ταυτα, 

πεινοντων  αλλων  και  δεομενων,  των  εκ  του  αυτου  πηλου  και 
κραματος. 

Ουδεν ουτω επιμαχον τε και φιλονεικον, ως η γαστηρ. 
Χρυσοσ.  -  Φαγων  και  πιων  και  εμπλησθεις,  προσεχε  σεαυτω. 

Αποκρημνος γαρ εστιν ο τοπος της τρυφης. 
Ιω.  Κλιμ.  -  Θλιβομενης  κοιλιας  ταπεινουται  καρδια· 

θεραπευομενης δε, γαυρια λογισμος. 
Νυσσ. - Οψον σοι γενεσθω ενδεια· και το μη επιβαλλειν κορον τω 

κορω, μηδε αμβλυνειν τη κραιπαλη ορεξιν. 
Ριζα των περι τον βιον πλημμεληματων εστιν, η περι τον λαιμον 

ασχολια. 



Μεχρι της υπερωας η των ηδυσματων αισθησις τον ορον εχει· απο 
δε υπερωας, αδιακριτος η των εμβαλλομενων διαφορα, ομοτιμως τα 
παντα της φυσεως προς δυσωδιαν αλλοιουσης. 

Φιλωνος. - Εγκρατειας μεν ιδιον, υγιεια (876) και ισχυς· ακρασιας 
δε, ασθενεια και νοσος γειτνιωσα θανατω. 

Πλουταρχ. - Υγειαν εχειν παρα Θεου αιτουνται οι ανθρωποι· την 
δε ταυτης δυναμιν παρ’ εαυτοις εχοντες, ουκ ισασιν. Ακρασια γαρ τα 
εναντια πρασσοντες, αυτοι προδοται της υγειας γινονται. 

Ωσπερ  αλειμμα  ου  το  ηδυ  καλον,  ουδε  το  μακρον,  αλλα  το 
υγιεινον·  ουτω και  τροφη,  ουχ η ηδεια καλη,  ουδε η πολλη,  αλλ’  η 
υγιεινη. 

Ταχος  και  επειξις  απεστω  του  εσθιειν·  κυνωδες  γαρ  τουτο,  και 
θηριω μαλλον η ανθρωπω πρεπον. 

Κατωνος.  -  Ουτος  της  πολυτελειας  καθαπτομενος,  ειπεν,  Ως 
χαλεπον εστι λεγειν προς γαστερα, ωτα μη εχουσαν. 

Αντισθεν.  -Αντισθενης  ερωτηθεις,  Τι  εστιν  εορτη,  ειπε, 
Γαστριμαργιας αφορμη. 

Επικτητου. - Φροντιζε οπως σε μη τα εν τη γαστρι σιτια πιαινει, 
αλλ’  η  εν  τη  ψυχη  ευφρασια.  Επει  τα  μεν  αποσκυβαλιζεται,  και 
συνεκρει ο επαινος· η δε ψυχη χωρισθεισα, διαπαντος ακηρατος μενει.

Εν ταις εστιασεσι, μεμνησο οτι δυο υποδεχονται· το τε σωμα και η 
ψυχη· και ο τι αν τω σωματι δως, τουτο ευθυ εξεχεας· ο τι δ’ αν τη 
ψυχη διαπαντος τηρεις. 

Διογενης. - Των οικιων ενθα πλειστη τροφη, πολλους μυς ειναι και 
γαλας· και σωματα δε τα πολλην τροφην δεχομενα, και νοσους ισας 
εφελκεσθαι.

Κρατης.  -  Κρατης  ιδων  χρυσην  εικονα  Φρυνης  της  εταιρας  εν 
Δελφοις  εστωσαν,  ανεκραγεν,  οτι  Τουτο  της  Ελληνων  ακρασιας 
τροπαιον εστηκεν. 

Ο  αυτος  νεανισκον  ιδων  αθλητικον  οινω  και  κρεοφαγια  και 
ασκησει σαρκα πολλην υποτρεφοντα, ειπεν, Ω δαιμονιε, παυσαι καθ’ 
εαυτου ποιων το δεσμωτηριον ισχυρον. 

Θεογνιδος. - 
Πολλω τοι πλεονας λιμου κορος ωλεσεν ηδη
Ανδρας, οσοι μοιρης πλειον εχειν εθελον. 



Σωκρατης. - Ουτος τους μεν ανθρωπους ελεγε ζην ινα εσθιωσιν· 
εγω δε εσθιω ινα ζω. 

ΛΟΓΟΣ ΚΗ΄. 
Περι λυπης και αθυμιας. 
Ματθ. ε΄. - Μακαριοι οι πενθουντες, οτι αυτοι παρακληθησονται. 
β΄. Κορ. β.΄- Τις εστιν ο ευφραινων με, ει μη ο λυπουμενος εξ εμου; 
(877)  Σολομ.  -  Ωσπερ  σης  ιματιω και  σκωληξ  ξυλω,  ουτω λυπη 

ανδρος βλαπτει καρδιαν. 
Σιραχ  λη΄.  -  Απο  λυπης  εκβαινει  θανατος·  και  λυπη  καρδιας 

καμψει ισχυν. 
Βασιλειου.  -  Ωσπερ  οι  σκωληκες  τοις  απαλωτεροις  των  ξυλων 

εντικτονται  μαλιστα,  ουτως αι  λυπαι τοις  μαλακωτεροις  ηθεσι  των 
ανθρωπων εμφυονται.

Ο λεγων μη πρεπειν τω δικαιω την θλιψιν, ουδεν ετερον λεγει, η 
μη αρμοζειν τω αθλητη τον ανταγωνιστην. 

Θεολογου.  -  Φερει  παραμυθιαν  οδυνομενω  κοινωνια  των 
στεναγμων. 

Εστι ποτε ηδονης λυπη τιμιωτερα, και κατηφεια πανηγυρεως· και 
γελωτος ου καλου, δακρυον επαινετον. 

Μεγα γαρ το παρα συναλγουντων φαρμακον. Οι γαρ το ισον του 
παθους εχοντες, πλεον εισιν εις παραμυθιαν τοις πασχουσιν.

Χρυσοστ. - καιρος αθυμιας, ουχ οταν πασχωμεν κακως, αλλ’ οταν 
δρωμεν κακως. 

Πλουταρχ.  -  Οδον  μεν  την  λειοτατην  εκλεγεσθαι·  βιον  δε,  τον 
αλυποτατον. 

Επενδυεσθαι δει, τω μεν θωρακι, χιτωνα· τη δε λυπη νουν. 
Σωκρατης.  -  Ερωτηθεις,  Τι  λυπει  τους  αγαθους,  ειπεν,  Ευτυχια 

πονηρων. 
Ο αυτος ερωτηθεις,  Πως αν τις αλυπως διαγει,  Τουτο αδυνατον, 

ειπεν· ου γαρ εστι πολιν η οικιαν οικουντα και ανθρωπους ομιλουντα 
μη λυπεισθαι.

Λευκιπ. - Τουτο γαρ ιδιον των οφθαλμων, εν τοις μεγαλοις κακοις 
μη  εκχεειν  δακρυον·  εν  δε  ταις  μετριαις  συμφοραις,  αφθονως  τα 
δακρυα καταρρει. 

Χαρακλ.  Πολλακις  γαρ  το  χαρας  υπερβαλλον,  εις  αλγεινον 
περιιστησι· και της ηδονης το αμετρον, επισπαστον λυπην εγεννησε. 



Μοσχιων. - Επεσθαι τοις τερπνοις ειωθε και τα λυπηρα. 
Δημωνακτ. - Δει ωσπερ φορτιον την λυπην ανθεμενον, μη στεοντα 

(στενοντα) φερειν. 
Χαρικλ. -  Οι ανθρωποι ταφους μεν κατασκευαζουσι και ενταφια 

ωσπερ μελλοντες αυτοις χρησθαι· αφοβιαν δε και αλυπιαν την περι 
του θανατου η χρησονται, ου παρασκευαζονται.

Θεοπομπ.  -  Ει  τις  πλειστα  των  αγαθων  κεκτημενος  μετα  του 
λυπεισθαι διαγει  τον βιον,  απαντων αν ειη και των οντων και των 
εσομενων αθλιωτερος. 

(880) Εκ των Επικτητου, Ισοκρατ, Δημοκρ. - Ει βουλει αλυπον βιον 
ζην, τα μελλοντα συμβαινειν ως ηδη συμβεβηκοτα λογιζου. 

Αλυπος ισθι, μη την απαθειαν, ως τα αλογια των ζωων· μηδε την 
αλογιαν, ως οι αφρονες· αλλ’ ως εναρετος, τον λογον της λυπης εχων 
παραμυθιον. 

Ευγνωμων ο μη λυπουμενος εν οις ουκ εχει, αλλα χαιρων εφ’ οις 
εχει. 

Οσοι  τινες  προς  τας  συμφορας,  γνωμη  μεν  ηκιστα  λυπουνται, 
εργω  δε  μαλιστα  αντεχουσιν,  ουτοι  και  των  πολεων  και  ιδιωτων 
κρατιστοι εισιν, 

Επικτητου.  -  Ερωτηθεις  πως  αν  τις  τον  εχθρον  λυπηση,  εφη, 
Εαυτον παρασκευαζων βελτιστα πραττειν. 

Τους  αφρονας  ο  χρονος·  τους  δε  φρονιμους  ο  λογος  της  λυπης 
απαλλαττει. 

Ποσσιδιπ. - Ουδεις αλυπος τον βιον διηγαγεν, ανθρωπος ων· ουδ’ 
αχρι του τελους εμεινεν ευτυχων. 

Ευριπιδ. - Ουκ εστιν ευρειν βιον αλυπον εν ουδενι.
ΛΟΓΟΣ ΚΘ΄. 
Περι υπνου. 
Ματθ.  κς΄.  Μαρ.  ιδ΄.  Λουκ.  κδ΄.  -  Ελθων  ο  Ιησους,  ευρε  τους 

μαθητας  αυτου  καθευδοντας·  ησαν  γαρ  οι  οφθαλμοι  αυτων 
βεβαρημενοι,  και  λεγει  αυτοις,  Ουτως  ουκ  ισχυσατε  μιαν  ωραν 
γρηγορησαι  μετ’  εμου.  Καν  τον  Ιουδαν  θεασαθε  πως  ου  καθευδει. 
Γρηγορειτε ουν και προσευχεσθε. 

Α΄  .  Θεσ.  ε΄.  -  Αρα ουν  μη καθευδωμεν  ως  και  οι  λοιποι,  αλλα 
γρηγορωμεν και νηφωμεν. Οι γαρ καθευδοντες, νυκτος καθευδουσι· 
και  οι  μεθυσκομενοι,  νυκτος  μεθυουσιν·  ημεις  δε  ημερας  οντες, 
νηφωμεν. 



Παροιμ. κγ΄.- Ενδυεται διερρηγμενα και ρακωδη,πας υπνωδης.
Σιραχ. λα΄. - Μεριμνα αγρυπνιας απαιτησει νυσταγμον. 
Βασιλειου. -Ευχαριστει, ανθρωπε, τω ακουσιως ημας δια του υπνου 

της συνεχειας των πονων λυοντι, και εκ μικρας αναπαυσεως, παλιν 
προς την ακμην της δυναμεως επαναγοντι. 

Θεολογου. - Ανηρ υπνωδης, ευρετης ονειρατων· μυστης γαρ υπνος 
φασματων, ου πραγματων. 

Χρυσοστ.  -  Υπνος  ουδεν  εστιν,  η  θανατος  προσκαιρος,  και 
εφημερος τελευτη. 

(881)  Γρηγ.  Νυσσης.  -  Ωσπερ  επι  της  καθυγρου  γης,  επειδαν 
θερμοτεραις ακτισιν επιλαμψαι ο ηλιος, ατμοι τινες ομιχλωδεις απο 
του βαθους ανελκονται· ομοιον τι γινεται και εν τη καθ’ ημας γη, της 
τροφης υπο της φυσικης θερμοτητος αναζεουσης· ανωφερεις δε οντες 
οι  ατμοι  κατα  φυσιν  και  αερωδεις,  και  προς  το  υπερκειμενον 
αναπνεοντες, εν τοις κατα την καεφαλην γινονται χωροις. 

Φιλων. - Εικοτως μελετην θανατου· σκιαν δε και υπογραμμον της 
αυθις  εσομενης  αναβιωσεως,  τον  υπνον  οι  ταληθη  πεφρονηκοτες 
απεφηνατο· εκατερων γαρ εναργεις φερει  τας εικονας, και μεθιστα 
τον αυτον εξ ολοκληρου. 

Κλημεντ. - Οσα περι υπνου λεγουσι, τα αυτα χρη και περι θανατου 
εξακουειν.  Εκατερος  γαρ  δηλοι  την  αποστασιαν  της  ψυχης·  ο  δε 
μαλλον, ο δε ηττον.

Πασι  δε,  ως  επος  ειπειν,  διαμαχητεον υμιν  προς  τον υπνον,  ως 
πλειονα χρονον του ζην δια την εγρηγορσιν μεταλαμβανειν. 

Ο  γαρ  υπνος  ωσπερ  τελωνης  τον  ημισυν  ημιν  του  βιου 
συνδιαιρειται χρονον. 

Πολλου  γε  δει  μεθ’  ημεραν  καθευδειν,  τοις  και  της  νυκτος  το 
πλειστον εις εγρηγορσιν αποτεμνομενοις.

Δημοκριτ.  -  Αγρυπνος  εσο  κατα  τον  νουν·  συγγενης  γαρ  του 
αληθινου θανατου ο περι τουτον υπνος. 

Οι  ημερησιοι  υπνοι  σωματος  οχλησιν,  η  ψυχης  αδημοσυνην,  η 
αργιην η απαιδευσιαν σημαινουσιν. 

Φιλοστρατ. - Ουδε γαρ οι σωφρονες και σπουδαιοι νυσταζουσι, καν 
πορρω των νυκτων σπουδαζουσιν.  Ου γαρ εξωθεν αυτους  ο  υπνος 
ωσπερ  δεσποτης,  υβρισας  εις  τον  αυχενα  δεδουλωμενον  υπο  του 
οινου·  αλλ’  ελευθεροι  τε  και  ορθοι  φαινονται.  Καταδαρθεντες  δε 
καθαρα  τη  ψυχη  δεχονται  τον  υπνον,  ουτε  υπο  των  ευπραγιων 



ανακουφιζομενοι,  ουτε  υπο  κακοπραγιας  τινος  εκτρωσκοντες. 
Συμμετρος γαρ προς αμφω ταυτα ψυχη νηφουσα, και ουδετερου των 
παθων  ηττων·  οθεν  και  καθευδει  ηδιστα  και  αλυποτατα,  μη 
εξισταμενη του υπνου. 

ΛΟΓΟΣ Λ΄. 
Περι μεθης. 
Λουκ.  κα΄.  -  Προσεχετε  εαυτοις,  μηποτε  βαρυνθωσιν  αι  καρδιαι 

υμων εν κραιπαλη και  μεθη και μεριμναις βιοτικαις·  και  αιφνιδιως 
υμιν επιστη η ημερα εκεινη. 

Ρωμ. ιγ΄. -  Ως εν ημερα ευσχημονως περιπατησωμεν· μη κωμαις 
και μεθαις, μη κοιταις και ασελγειαις. 

Σολ. ζ΄ . - Αγαθον πορευθηναι εις οικον πενθους, η εις οικον ποτου.
Παροιμ. κγ΄. - Μη ισθι οινοποτης· πας γαρ μεθυσος πτωχευσει. 
(884)  Οστις  εστιν  ηδυς  εν  οινων  διατριβαις,  εν  τοις  εαυτου 

οχυρωμασι καταλειψει ατιμιαν.
Σιραχ, λα΄.  -  Εν συμποσιω οινου μη ελεγχε τον πλησιον, και μη 

εξουδενωσης αυτον εν ευφροσυνη αυτου.
Βασιλ. - Ωσπερ γαρ υδωρ πολεμιον εστι πυρι, ουτως αμετρια οινου 

λογισμον κατασβεννυσι σωφρονα. 
Μετρον αριστον της του οινου χρησεως, η χρεια του σωματος. 
Μεθη, Κυριον ουχ υποδεχεται. Πνευμα αγιον αποδιωκει. Καπνος 

μεν γαρ,  φυγαδευει  μελισσας·  χαρισματα δε πνευματικα αποδιωκει 
κραιπαλη. 

Θεολογου.  -  Και  οι  μεν  πενητες,  ουτως·  ημεις  δε  ανακεισομεθα 
λαμπροι  λαμπρως,  επι  στιβαδος  υψηλης  τε  και  μετεωρου,  και  των 
περιττων και αψαυστων επιβληματων. Και τοις μεν πολυς κορος και 
υδατος· ημιν δε και μεχρι μεθης οι του οινου κρατηρες· μαλλον δε και 
υπερ  μεθην  τοις  ακολαστοτεροις·  και  τον  μεν  αποπεμψομεθα  των 
οινων, τον δε εκκρινουμεν ως ανθοσμιαν· περι δε του φιλοσοφησομεν· 
ζημιαν δε, ει μη προσεσται των εγχωριω, και των ομαζομενων ξενων 
τις,  ωσπερ  τυραννος.  Δει  γαρ  ημας  αβρους  και  της  χρειας 
περιττοτερους ειναι·  ωσπερ αισχυνομενους, ει  μη κακοι νομιζομεθα 
και δουλοι γαστρος, και των υπο γαστερα. 

Χρυσοστ. - Τοις εν μεθη και ακολασια βιουσιν, η ημερα προς το της 
νυκτος μεταστρεφεται σκοτος· ου του ηλιου σβεννυμενου, αλλα της 
εκεινων διανοιας σκοτιζομενης τη μεθη.

Ευαγριου. - Ρωννυσι μεν οινος σωμα· την δε ψυχην λογος Θεου. 



Πλουταρχ.  -  Φθειρεται  μεν  κοσμος  πυρι  και  υδατ  ο  δε  των 
ακολαστων πλουτος, ερωτι και μεθη. 

Διογεν. - Εν συμποσιω τινι, πολλου αυτω οινου διδομενου, τουτο 
εξεχεεν· επει δε τινες αυτον εμεμφοντο, Εαν γαρ αυτον, εφη, εκπιω, 
ου μονον αυτος απολλυται, αλλα καμε προσαπολλυσιν. 

Μενανδρ. - Υβρις και οινος αποκαλυπτειν ειωθασιν φιλοις τα ηθη 
των φιλων.

Ο πολυς ακρατος, ολιγ’ αναγκαζει φρονειν· 
Ου γαρ το πληθος, αν σκοπη τις, του ποτου
Ποιει παροινειν, του πιοντος δ’ η φυσις. 
Χαλεπον οταν τις ων πινη πλεον λαλη,
Μηδεν κατιδων, αλλα προσποιουμενος. 
Πυθαγ. - Ουτος ελεγε, Την μεθην, μανιας ειναι μελετην. 
Κλεοστρατ. - Κλεοστρατος προς τον ειποντα αυτω, Ουκ αισχυνη 

μεθυων, εφη, Συ δε ουκ αισχυνη μεθυοντα νουθετων; 
Επικτητου. - Οι τεττιγες μουσικοι· οι δε κοχλιαι, αφωνοι· χαιρουσι 

δε, οι μεν υγραινομενοι· οι δε αλεαινωμενοι. Επειτα προκαλειται, τους 
μεν, η δροσος· και επι ταυτη εκδυνουσι· τους δ’ αυ διεγειρει ακμαζων ο 
ηλιος,  και  εν αυτω αδουσι.  (885)  Τοιγαρουν,  ει  βουλει  μουσικος και 
ευαρμοστος υπαρχειν ανηρ, ηνικα μεν εν τοις ποτοις υπο του οινου 
δροσισθη  η  ψυχη,  τοτε  αυτην  μη  εα  προιουσαν  μολυνεσθαι·  αλλ’ 
ηνικα εν τοις συνεδριοις υπο του λογου διαπυρωθη, τοτε θεσπιζειν και 
αδειν τα τη δικαιοσυνης κελευε λογια. 

Αισχιν. - Κατοπτρον ειδους χαλκος εστ’, οινος δε νου.
Αναχαρσις.  -  Κιρναμενου  κρατηρος  εφεστιου,  τον  μεν  πρωτον 

υγειας·  τον  δε  δευτερον  ηδονης·  τον  δε  τριτον,  υβρεως·  τον  δε 
τελευταιον, μανιας. 

Πλατων. - Μεθυων κυβερνητης, και πας παντος αρχων, ανατρεπει 
παντα, ειτε πλοιον, ειτε αρμα, ειτε στρατοπεδον, ειτε ο τι ποτε ειη το 
κυβερνωμενον υπ’ αυτου. 

Σοφοκλεους. - Σοφοκλης εμεμφετο Αισχυλω, οτι μεθυων εγραφε. 
Και γαρ ει τα δεοντα ποιει, φησιν, αλλ’ ουκ ειδως γε.

Επικτητ. - Η αμπελος τρεις βοτρυας φερει, τον μεν πρωτον ηδονης· 
τον δε δευτερον μεθης· τον τριτον υβρεως

Εν  οινω  μη  πολυλογει,  εοιδεικνυμενος  παιδειαν·  χολερα  γαρ 
αποφθεγξη. 

Μεθυσος εστιν ο τριων πινων πλεον,



Καν μη μεθυση, υπερεβης το μετρον. 

ΛΟΓΟΣ ΛΑ΄. 
Περι παρρησιας και του ελεγχου.
Ιωαν. ζ΄. - Ουδεις εν κρυπτω τι ποιει, και ζητει αυτος εν παρρησια 

ειναι. 
Εαν  η  καρδια  ημων  μη  καταγινωσκει  ημων,  παρρησιαν  εχομεν 

προς τον Θεον· και ο μεν αιτουμεν, λαμβανομεν, παρ’ αυτου, οτι τας 
εντολας αυτου τηρωμεν, και τα αρεστα ενωπιον αυτου πιωμεν.

Σιραχ  η΄.  -  Μη  εκκαιης,  ανθρακας  αμαρτωλους  ελεγχων,  μη 
εμπρησθης εν φλογι πυρος αμαρτιων αυτων.

Παροιμ. ιζ΄ . - Εξουσιαν διδωσι λογοις, αρχη δικαιοσυνης. 
Βασιλειου.  -  Εοικεν  ο  μεν  ελγχος  τελος  εχειν  την  διορθωσιν  τυ 

αμαρτανοντος·  ο  δε  ονειδισμος,  επι  ασχημοσυνη  του  επταικοτος 
γινεται. 

Ο  εφησυχαζων,  και  μη  ελεγχων  την  αμαρτιαν  του  αδελφου, 
ασπλαγχνος  εστιν,  ωσπερ  ο  τον  ιον  εναφεις  τω  δηχθεντι  υπο  του 
ιοβολου. 

Θεολογου.  -  Πολλω  βελτιον  βραχεα  λυπησαντα  μεγιστα 
ωφελησαι, η το προς ηδονην διωκοντα ζημιωσαι τω κεφαλαιω.

Μειζον γαρ αγαθον το ελεγχθηναι, του ελεγξαι (888) νομιζω· οσω 
μειζον εστιν, το αυτον απαλλαγηναι κακου, του αλλον απαλλαξαι.

Χρυσοστ.  -  Το  μεν  απλως  παρρησιαζεσθαι,  και  των  τυχοντων 
πολλακις· το δε εις το δεον και καιρω τω προσηκοντι, και μετα της 
αρμοττουσης  συμμετριας  και  συνεσεως  τω  πραγματι  χρησασθαι, 
μεγαλης λιαν και θαυμαστης δειται ψυχης.

Εννομος ζωη, παρρησιας δημιουργος. 
Μεγιστη παρρησια,  το  μη νομιζειν  εχειν  παρρησιαν·  ωσπερ ουν 

αισχυνη μεγιστη, το δικαιουν εαυτον ενωπιον Κυριου· και μαρτυς των 
λεγομενων, ο Φαρισαιος και ο Τελωνης. 

Φωκιων.  -  Φωκιωνος  ποτε  του  Αθηναιου  δημηγορουντος,  ου  τα 
προς χαριν, αλλα τα προς ωφελειαν τοις Αθηναιοις· Δαμαδου δε του 
ρητορος  ειρηκοτος  αυτω,  Αποκτενουσι  σε,  ω  Φωκιων,  ο  Δημος,  ην 
μανωσι· Συ δε, ειπεν, αν σωφρονωσιν. 

Πλουτ. - Ουτε εκ του κοσμου τον ηλιον, ουτε εκ της ομιλιας την 
παρρησιαν. 



Ξεοχαρ. - Ξενοχαρις ο φιλοσοφος, ερωτηθεις υπο τινος περι τινων 
αισχρων, και μη αποκρινομενος· εκεινου δε ειποντος, Τι σιωπας; Περι 
τοιουτων, εφη, σοι μεν ερωταν, εμοι δε μη αποκρινασθαι πρεπει. 

Ισοκρατ.  -  Διδου  παρρησιαν  τοις  ευ  φρονουσιν,  ινα  περι  ων 
αμφιγνοιης, εχης τους συνδοκιμασοντας. 

Δημοκριτ. - Δημοκριτου πρεσβευοντος ποτε υπερ Αθημαιων προς 
Φιλιππον, και παρρησια διαλεγομενου· ο Φιλιππος, Ου φοβου μη την 
κεφαλην σου, εφη, προσταξω αφαιρεθηναι; Ου, φησιν· εαν γαρ συ μου 
ταυτην αφελης, η πατρις μοι αυτην αθανατον αναθησει. 

Πυθαγ. - Φησαντος τινος, Λιαν μοι επισκωπτεις, εφη; Και γαρ τοις 
σπληνικοις  τα  μεν  δριμαια  και  πικρα,  ωφελιμα·  τα  δε  γλυκαια, 
βλαβερα. 

Εκ  των  Επικτ.  και  Ισοκρ.  -  Ουτε  μαχαιραν  αμβλειαν·  ουτε 
παρρησιαν ατακτον εχειν δει.

Εκ των Αριστονυμου. - Ωσπερ το μελι τα ηλκωμενα δακνει· τοις δε 
κατα φυσιν ηδυ εστιν· ουτω και οι εκ φιλοσοφιας λογοι. 

Ομοιον αψινθιου δριμυ, και λογου την παρρησιαν εκκοψαι, ομοιον.
Ερμου και Ισιδωρ. - Ελεγχος επιγνωσθεις, ω μεγιστε Βασιλευ, εις 

επιθυμιαν φερει τον ελεγχθεντα, ων προτερον ουκ ηδει.
Σωκρατ. - Της παρρησιας ωσπερ οπωρας εν καιρω η χαρις ηδεια. 
(889)  Ευσεβιου.  -  Εχθρος  τα  αληθη  ειπων,  του  προσποιουμενου 

φιλου προς χαριν, εστι παντως αιρετωτερος.
ΛΟΓΟΣ ΛΒ΄. 
Περι φιλοπονιας. 
Ιωαν. ε΄. - Ο Πατηρ μου εως αρτι εργαζεται, καγω εργαζομαι.
Πραξ. κ΄. - Αυτοι γινωσκετε, οτι ταις χρειαις μου και τοις ουσι μετ’ 

εμου,  υπηρετησαν αι  χειρες  αυται.  Παντα υπεδειξα  υμιν,  οτι  ουτω 
κοπιωντας δει αντιλαμβανεσθαι των ασθενουντων. 

Σολ. γ΄ .- Αγθων πονων, καρπος ευκλεης. 
Σιραχ να΄. - Εργαζεσθε το εργον ημων προ καιρου, και δωσει τον 

μισθον υμων εν καιρω αυτου. 
Βασιλ. - Το γαρ πονω κτηθεν περιχαρως υπεδεχθη, και φιλοπονως 

διεφυλαχθη.  Ων  μεντοι  προχειρος  ο  πορισμος,  τουτων  η  κτησις 
ευκαταφρονητος. 

Τι  των  αγαθων  ευκολον;  Τις  καθευδων  τροπαιον  εστησε;  Τις 
τρυφων  και  καταυλουμενος  τοις  της  ευσεβειας  στεφανοις 



κατεκοσμηθη; Ουδεις μη δραμων ανειλετο βραβειον. Πονοι γεννωσι 
δοξαν, καματοι προξενουσι στεφανους. 

Θεολ. - Γενναιοτερον εκ του παθειν το φιλοσοφον, ωσπερ ψυχρω 
σιδηρος, ουτω τοις κινδυνοις στομουμενον. 

Χρυσοστ.  -  Πανταχου  δια  δισκολιας  και  πονων  τοις  ανθρωποις 
πεφυκε τα χρησιμα παραγινεσθαι. 

Φιλωνος.  -  Ο  μεν  τον  πονον  φευγων,  φευγει  τα  αγαθα·  ο  δε 
τλητικως  και  ανδρειως  υπομενων  τα  δυσκαρτερητα,  σπευδει  προς 
μακαριοτητα. 

Ισοκρ.  -  Γυμναζε  σαυτον  πονοις  εκουσιοις,  ινα  δοξης  και  τους 
ακουσιους υπομενειν.

Καρκιν. - 
Ουδεις επαινον ηδοναις εκτησατο· 
Ουδεις ραθυμος ευκλεης ανηρ· 
Αλλ’ οι πονοι τικτουσι την ευανδριαν. 

Φιλισκ. - Ουκ εστιν, ω ματαιε, συν ραθυμια τα των πονουντων μη 
πονησαντας λαβειν. 

Ευαγριου.  -  Ατοπον  εστιν  διωκοντα  τας  τιμας,  φευγειν  τους 
πονους, δι’ ων αι τιμαι. 

Πλουτ.  -  Ωσπερ  οργανον  ανεσιν  και  επιτασιν  λαμβανον  ηδυ 
γινεται, ουτω και βιος.

Νικιου. - Ουτος φιλοπονος ην, ωστε πολλακις ερωταν τους οικετας 
ει λελουται, η ει ηριστηκεν.

Αρχιμηδ. - Αρχιμηδην τη σανιδι προσκειμενον αποσπωντες βια οι 
θεραποντες,  ειληφον·  ο  δε,  και  επι  του  σωματος  αληλιμμενου 
διεγραφε τα σχηματα. 

(892)  Δημοσθ.  -  Ερωτηθεις  υπο  τινος,  Πως  της  ρητορικης 
περιεγενετο, εφη, Πλεον ελαιον οινου δαπανησας. 

Εκ  των  Δημοκριτ.  και  Ισοκρατ΄  .  -  Γυμναζε  τοις  μεν  πονοις,  το 
σωμα, την δε ψυχην γενναιως υπομενειν τους κινδυνους. 

Ο  αυτος  ερωτηθεις  υπο  τινος,  τινι  οι  φιλοπονοι  των  ραθυμων 
διαφερουσιν, ειπεν, ως οι ευσεβεις των ασεβων, ελπισιν αγαθαις. 

Ο  αυτος  ιδων  νεανιαν  φιλοπονουντα,  εφη,  Καλλιστον  οψον  τω 
γηρατι αρτυεις. 

Δημοκριτ.  -  Οι  εκουσιοι  πονοι,  την  των  ακουσιων  υπομονην 
ελαφροτεραν παρασκευαζουσιν. 



ΛΟΓΟΣ ΛΓ΄. 
Περι ορκου. 
Ματθ. ε΄.  -  Λεγω υμιν μη ομοσαι ολως,  μητε εν τω ουρανω, οτι 

θρονος εστι του Θεου, μητε εν τη γη, οτι υποποδιον εστι των ποδων 
αυτου. 

Ιακ.  ε΄.  -  Προ  παντων  δε,  αδελφοι  μου,  μη  ομνυετε·  μητε  τον 
ουρανον μητε την γην, μητε αλλον τινα ορκον· εστω δε υμων το, Ναι, 
ναι, και το, Ου, ου. 

Σολομ. ιδ΄. - Αδικως ωμοσαν εν δολω καταφρονησαντες οσιοτητος. 
Ου γαρ η των ομνυομενων δυναμις, αλλ’ η των αμαρτανοντων δικη, 
επεξερχεται αει την των αδικων παραβασιν. 

Σιραχ  κγ΄.  -  Ωσπερ  οικετης  εξεταζομενος  ενδελεχως,  απο 
μωλωπος ουκ ελαττωθησεται·  ουτως ο ομνυων και ονομαζων Θεον 
διαπαντος ανθρωπος, απο αμαρτιας ου καθαρισθησεται.

Σιραχ  κγ΄.  -  Ανηρ  πολυορκος  πλησθησεται  ανομιας,  και  ουκ 
αποστησεται απο του οικου αυτου μαστιξ. 

Πιστουμενος  το  ψευδος  δια  των  ορκων,  κακον  εμπορευμα  της 
απανθρωπιας την επιορκιαν προσκταται.

Βασιλ. - Αισχρον γαρ παντελως και ανοητον εαυτου κατηγορειν, 
ως αναξιου πιστεως, και την των ορκων ασφαλειαν επιφερεσθαι. 

(893) Θεολ. -- Ο μεν γαρ ευορκων, τυχον αν ποτε και παρασφαλειη· 
ο δε μη ομνυων, τον της επιορκιας κινδυνον διαπεφευγε. 

Ο νομος φησιν, Ουκ επιορκησης·  συ δε Ουδε ομη την αρχην, ου 
μικρον ου μειζον· ως του ορκου την επιορκιαν τικτοντος.

Χρυσοστ.  -  Οι  συκοφανται  το  ψευδος  πιπρασκουσιν·  αλληλους 
ψευδομενοι  τους  ορκους  ανηλωσαν,  εις  το  ομνυειν,  και  μονον,  τον 
Θεον επισταμενοι.

Σωκρατης.  -  Δει  γαρ  τους  αγαθους  ανδρας,  τροπον  ορκου 
πιστοτερον φαινεσθαι παρεχομενους. 

Ορκον επακτον προσδεχου δια δυο προφασεις·  η σεαυτον αιτιας 
απολυων, η φιλους εκ μεγαλων κινδυνων διασωζων. 

Ενεκεν  χρηματων  μηδαμως  Θεον  ομοσης·  μηδ’  αν  ευορκειν 
μελλεις· δοξεις γαρ, τοις μεν επιορκειν, τοις δε φιλοχρηματως εχειν. 

Αμφιδος. 
Οστις γαρ ομνυοντι μηδεν πειθεται, 
Αυτος επιορκειν ραδιως επισταται. 



Οι πολλοι τοις ανθρωποις το ευορκους ειναι παραινουσιν· εγω δε 
και την αρχην μηδ’ ευπετως ομνυναι οσιον αποφαινομαι.

Ευσεβιου. - Τροπου καλοκαγαθιαν, ορκου δει. Πιστοτεραν εχειν. 

ΛΟΓΟΣ ΛΔ΄. 
Περι κενοδοξιας·
Ιωαν. ι΄. - Δοξαν παρ’ αλληλων λαμβανοντες, την δοξαν την παρα 

μονου Θεου ου ζητειτε.
Γαλ. ε΄ . - Μη γενωμεθα κενοδοξοι, αλληλους προκαλουμενοι.
Παροιμ. ιβ΄. - Κρεισσων ανηρ εν ατιμια δουλευων εαυτω, η ο τιμην 

εαυτω περιθεις και προσδεομενος αρτου.
Σιραχ α΄ . - Μη εξυψου σεαυτον, ινα μη πεσης, και επαγης τη ψυχη 

σου ατιμιαν.
Σιραχ ι΄. - Μισητη εναντιον Κυριου και ανθρωπων η κενοδοξια. 
Κενοδοξοι εισιν οι πλουτιζοντες εαυτους, μηδεν εχοντες. 
Βασιλ.  -  Κενοδοξος  εστιν,  ο  ψιλης  ενεκεν  της  εν  κοσμω  δοξης 

ποιων τι η λεγων. 
Τω  οντι  θεραπευομενα  τα  υπερηφανα  ηθη,  εαυτων 

υπεροπτικωτερα πεφυκε γινεσθαι.
Ομοιως  γαρ  εστι  χαλεπον  εν  τε  δυσκολιαις  πραγματων 

αταπεινωτον την ψυχην διασωσασθαι, και εν ταις υπερηφανειαις μη 
επαρθηναι. 

Θεολ. - Μεγα τοις ανθρωποις η κενοδοξια προς αρετην εμποδιον.
(896) Το οιεσθαι, του ειναι το πλειστον αφαιρειται. 
Ραστον εαυτον απαταν και οιεσθαι ειναι τι, ουδεν οντα, υπο της 

κενης δοξης φυσωμενον. 
Αισχρον μικρων κρατουντα, φυσασθαι μεγα. 
Μη φρονει των κακων φαινεσθαι κρειττων· 
Λυπου δε των αγαθων ηττωμενος.
Χρυσοστ.  -  Εικοτως  αρα  ειρηται  παρα  των  παλαιων  κενοδοξια. 

Διακενος γαρ εστιν, ενδον ουδεν εχουσα τι χρησιμον· αλλ’ ωσπερ τα 
προσωπεια, δοκει μεν ειναι λαμπρα και επεραστα, κενα δε ενδοθεν 
εστι·  Διο  και  των  σωματικων  οψεων  ευπρεπεστερα  οντα,  ουδενα 
ουδεποτε προς τον ερωτα ιδειν επεισε τον εαυτων· ουτω, μαλλον δε 
αθλιωτερον, και η παρα των πολλων δοξα. 

Γρηγ. Νυσ. - το επι πλουτω κομπαζειν, η γενεσει σεμνυνεσθαι, η 
προς δοξαν οραν, η δοκειν υπερ τον πελας ειναι, δι’ ων αι ανθρωπιναι 



πληρουνται τιμαι, ταυτα παντα καθαιρεσις της ανθρωπινης τιμης και 
ονειδος γινεται. 

Φιλων.  -  Των  πολιτικων  εαν  τας  υλας  αφελης,  κενον  τυφον 
ευρησεις νουν ουκ εχοντα. 

Ευαγρ.  -  Χαλεπον διαφυγειν τον της κενοδοξιας δαιμονα· ο γαρ 
ποιησης καθαιρησων αυτην, τουτο αρχη σοι κενοδοξιας γενησεται. 

Ιωαν. Κλιμ. - Βδελυττεται ηλιον κλεπτης· υπερηφανος δε, πραεις 
εξουδενωσει. 

Σωκρατ.  -  Τους μεν κενους ασκους,  το πνευμα διιστησι·  τους δε 
ανοητους ανθρωπους το οιημα.

Διογενης. - Ο τυφος ωσπερ ποιμην, ου θελει τους πολλους αγει.

Αλεξανδρ. - Αλεξανδρος νοσησας μακραν νοσον, ως ανερρωσεν, 
ουδεν, εφη, διατιθεναι χειρον· υπεμνησε γαρ ημας η νοσος, μη μεγα 
φρονειν θνητους οντας. 

Φιλιστιων. 
Εαν ιδης πονηρον εις υψος αιρομενον, 
Λαμπρω τε πλουτω και τυχη γαυρουμενον, 
Οφρυν τε μειζω της τυχης καθηρκοτα, 
Τουτου ταχιον μεταβολην προσδοκα. 
Επαιρεται γαρ μειζον, ινα και μειζον πεση.
Μενανδρου.  -  Ω  τρισαθλιοι  απαντες  οι  φυσωντες  εφ’  εαυτους 

μεγαλα· αυτοι γαρ ουκ ισασιν ανθρωπου φυσιν. 
Αριστοτ.  -  Αριστοτελης  θεασαμενος  νεανισκον κατωφρυωμενον, 

Νεανισκε, εφη, οιος μεν δοκεις αυτος ειναι, εγω γενοιμην· οιος δε τη 
αληθεια υπαρχεις, τοιουτοι μου οι εχθροι γενοιντο.

Ο  αυτος  κατανοησας  μειρακιον  επι  πολυτελεια  της  χλαμυδος 
σεμνυνομενον,  Ου  παυση  ,  εφη  μειρακιον  επι  προβατου 
σεμνυνομενος αρετη. 

(897)  Ηρακλ.  -  Ηρακλειτος  ο  φυσικος,  οιησιν  ελεγεν  εγκοπην 
προκοπης.

 ΛΟΓΟΣ ΛΕ΄. 
Περι αληθειας και ψευδους. 
Ιωαν.  γ΄.  -  Ο  ποιων  την  αληθειαν,  ερχεται  προς  το  φως,  ινα 

φανερωθη τα εργα αυτου, οτι εν Θεω εισιν ειργασμενα. 
Εφ. δ΄. - Αποθεμενοι ψευδος, λαλειτε αληθειαν εκαστος μετα του 

πλησιον αυτου, οτι εσμεν αλληλων μελη. 



Παροιμ. ι΄. - Ος ερειδεται επι ψευδεσιν, ουτος ποιμανει ανεμους· ο 
δ’ αυτος διωξεται ορνεα πτερωτα. 

Σιραχ κζ΄. - Πετεινα προς τα ομοια αυτοις καταλυει. Και αληθεια 
εις τους εργαζομενους αυτην επανηξει. 

Σιραχ κζ΄ . - Πετεινα προς τα ομοια αυτοις καταλυει. Και αληθεια 
εις τους εργαζομενους ορνεα πτερωτα.

Βασιλειου. - Ουτε εν δικαστηριοις, ουτε εν ταις αλλαις πραξεσιν, 
επιτηδειον το ψευδος, τοις την ορθην οδον και αληθη προελομενοις 
του βιου. 

Του Θεολογου. - Το μεν αληθες εν, το δε ψευδος, πολυσχιδες.
Χρυσοστ. - Ουδεμιας δειται βοηθειας η της αληθειας ισχυς· αλλα 

καν μυριους εχη τους σβεννυντας αυτην, ου μονον αφανιζεται, αλλα 
και  (900)  δι’  αυτων των επηρεαζειν  επιχειρουντων,  φαιδροτερα και 
υψηλοτερα αν ειη, των εικη κοπτοντων εαυτους καγελωσα. 

Ευαγριου. - Το σιγαν την αληθειαν, χρυσον εστι θαπτειν. 
Ισιδωρου Πηλουσ. - Το ψευδες εν πρωτοις λεχθεν πλειονα πιστιν 

εχει παρα την εν δευτερω λογω δεικνυμενην αληθειαν. 
Σευηριανου.  -  Το  ψευδος  οταν  θελη  πιστευθηναι,  εαν  μη  πηξη 

θεμελιον δοκουσης αληθειας, ου πιστευεται.
Θαλης. - Θαλης ο Μελησιος ερωτηθεις υπο τινος, Ποσον απεχει το 

ψευδος του αληθους, Οσον, εφη, οφθαλμοι των ωτων. 
Πλουταρχου. - Το μεν ισον ζυγω· το δε αληθες, τω εκ φιλοσοφιας 

λογω κρινεται. 
Οδου και αληθειας χαλεπον αποπλανηθηναι.
Χαρικλ.  -  Καλον  γαρ  ποτε  και  το  ψευδος,  οταν  ωφελουν  τους 

λεγοντας, μηδεν καταβλαπτει τους ακουοντας.
Γηρινου. - Καθαπερ το του ηλιου φως ουκ εστι θεασασθαι ασθενει 

και αδυνατω τη οψει, ουτω, και ετι μαλλον την αληθειαν ουκ εστιν 
ιδειν ασθενει και αδυνατω τη διανοια.

Εκ  των  Επικτητου  και  Ισοκρατους.  -  Μηδεν  της  αληθειας 
τιμιωτερον εστω· μηδε φιλιας εκλογη εκτος παθων διακειμενη, οις το 
δικαιον συγχεεται και σκοτιζεται.

Αισωπ. - Αισωπος ερωτηθεις,  Τι οφελος τοις ψευδομενοις εκ του 
ψευδους, εφη, Το καν αληθη λεγουσι μη πιστευεσθαι. 

Πλατων.  -  Πλατων  μεν  ηδιστον  ειναι  των  ακουσματων  την 
αληθειαν ελεγε· Πολεμων δε πολυ ηδιον του ακουειν το λεγειν ειναι τ’ 
αληθη.



Μενανδρου. - Κρεισσον ελεσθαι ψευδος, η αληθες κακον. 
ΛΟΓΟΣ ΛΣΤ΄. 
Περι θανατου. 
Ιωαν. ια΄. - Ο πιστευων εις εμε, καν αποθανη, ζησεται· και πας ο 

ζων και πιστευων εις εμε, ουκ αποθανη εις τον αιωνα. 
Α΄.  Θεσ.  δ΄.  -  Ου  θελω  υμας  αγνοειν,  αδελφοι,  περι  των 

κεκοιμημενων, ινα μη λυπεισθε, καθως και οι λοιποι οι μη εχοντες 
ελπιδα. 

Σολομ. δ΄. - Τελειωθεις εν ολιγω, επληρωσε (901) χρονους μακρους· 
αρεστη γαρ εν Κυριω η ψυχη αυτου,  δια τουτο εσπευσεν εκ  μεσου 
πονηριας. 

Σιρααχ λ΄ . - Κρεισσων θανατος υπερ ζωην πικραν, η αρρωστημα 
εμμονον.

Σιραχ  λη΄.  -  Τεκνον,  επι  νεκρω  καταγαγε  δακρυα,  και  ποιησον 
πενθος κατα την ταξιν αυτου ημεραν μιαν και δυο, χαριν διαβολης, 
και παρακληθητι λυπης ενεκα. Γνωθι γαρ οτι ουκ εστιν επανοδος, και 
τουτον  γαρ  ουκ  ωφελησεις,  και  σαυτον  κακωκεις.  Απο  γαρ  λυπης 
εκβαινει θανατος. 

Βασιλειου. - Ωσπερ γαρ οι εν τοις πλοιοις καθευδοντες, αυτοματως 
υπο  του  πνευματος  αγονται,  καν  αυτοι  μη  αισθανωνται·  αλλ’  ο 
δρομος αυτους προς το τελος επειγει· ουτω και υμεις του χρονου της 
ζωης ημων παραρρεοντος, οιονει τινι κινησει συνεχει, και απαυστω, 
προς το οικειον εκαστος περας τω λανθανοντι δρομω της ζωης ημων 
κατεπειγομεθα. 

Ο μεν εν τω βιω τυγχανων, ουπω μακαριστος δια το αδηλον της 
εκβασεως· ο δε συμπληρωσας τα επιβαλλοντα, και αναντιρρητω τελει 
την ζωην κατακλεισας, ουτος ηδη ασφαλως μακαριζεται

Ουδεις μετα το λυθηναι την πανηγυριν πραγματευεται, ουδε μετα 
τους  αγωνας  παρελθων  στεφανουνται·  ουδε  μετα  τους  πολεμους 
ανδραγαθει. 

Θεολογου.
Παντι βροτω θνησκοντι πασα γη ταφος. 
Παν γαρ το εκ γης γη τε και εις γην παλιν. 
Χρυσοστ. - Ει πολιν εκ πολεως αμειβουντες, του χειραγωγουντος 

δεομεθα· πολλω μαλλον η ψυχη, της σαρκος απαρασα, και προς την 
μελλουσαν μεθισταμενη ζωην, των οδηγησοντων δεησεται. 



Καθαπερ  σωμα  ψυχορραγουν  και  εγγυς  ων  τελευτης,  μυριας 
απισταται  κακωσεις·  και  οικιας  μελλουσης  καταπιπτειν,  πολλα 
προπιπτειν ειωθεν, και απο της οροφης, και απο των τοιχων· ουτω και 
της οικουμενης εγγυς και εν θυραις εστιν η συντελεια, και δια τουτο 
τα μυρια διεσπαρται πανταχου κακα. 

Αριστοτ.  -  Εκ  του  βιου  κρατιστον  εστιν  υπεξελθειν  ως  εκ 
συμποσιου, μητε διψωντα, μητε μεθυοντα. 

Ο εν νοσω διαθηκας γραφων, παραπλησια πασχει,  τοις  χειμωνι 
θαλαττιω ευτρεπιζειν αρχομενοις τα της νηος οπλα

Σωκρατ. - Αιρου καλως τεθναναι μαλλον, η ζην αισχρως.
(904)  Κληταρχου.  -  Κρειττον  αποθανειν,  η  δι’  ακρασιας  ψυχην 

αμαυρωσαι.
Μοσχιωνος.  -  Ταις  νοσοις  ο  θανατος  αλληλαις 

επικαταλαμβανουσαις, ουδ’ αυτος παρειναι αναβαλλεται. 
Εκ  των  Φαβωριν.  -  Αριστειδης  ο  δικαιος  ερωτηθεις,  Ποσον  εστι 

χρονον ανθρωπον καλον ζην, εφη, Εως αν υπολαβη το τεθναναι του 
ζην κρειττον ειναι.

Αμασις.  -  Αμασις  ο  των Αιγυπτιων βασιλευς,  φιλω αποβαλοντι 
υιον, φραφων παραμυθητικον, ειπεν, Ει οτε ουδεπω ην ουκ ελυπου, 
μηδε νυν οτι ουκ ετι εστι λυπηθης.

Διογενης. - Διογενης ο Κυνικος οδυρομενου τινος επειδη επι ξενης 
ημελλε τελευταν, ειπε , Τι οδυρη, ω ματαιε, πανταχοθεν γαρ οδος η 
αυτη εις αδου. 

Εχρην μεν ημας συλλογον ποιουμενους, τον φυντα θρηνειν εις οσ’ 
ερχεται κακα· τον δ’ αυ θανοντα και πονων πεπαυμενον, χαιροντας, 
ευφημουντας, εκπεμπειν δομων.

Επικουρ.  -  Προς  μεν  τ’  αλλα  δυνατον  ασφαλειαν  πορισασθαι· 
χαριν δε θανατου παντες ανθρωποι πολιν ατειχιστον οικουμεν. 

Μουσωνιου. - Ουκ εστι την ενεστηκυιαν ημεραν καλως βιωναι, μη 
προθεμενον αυτην ως εσχατην βιωσαι. 

Πολυαινου.  -  Επι  τοις  αποθνησκουσι  μη λυπου·  αναγκαιον γαρ· 
αλλ’ επι τοις αισχρως τελευτωσιν. 

Δημοκριτ. - Ουτος νοσησας και ληθαργω περιπεσων, ως ανενηψεν, 
Ουδεν με, εφη, εξαπατησει η φιλοζωια· και εξηγαγεν εαυτον του βιου. 

Μενανδρου. 
Τρισαθλιον γε και ταλαιπωρον φυσει.
Πολλων τε μεστον εστι το ζην φροντιδων. 



Ψυχην σωματος  αναγκαιοτερον  ιασθαι.  Του  γαρ κακως  ζην,  το 
τεθναναι κρεισσον. 

Σοφοκλ. 
Τυμβω γαρ ουδεις πιστος ανθρωπων φιλος. 
Φευ του θανοντος, ως ταχεια τοις βροτοις 
Χαρις διαρρει, και προδουσ’ αλισκεται. 
Βιας.  -  Βιας  επικαλουμενου  τινος  τον  θανατον  επι  τεκνων 

απωλεια, εφη, Τι καλον καλεις, ανθρωπε; ουκ αν μη καλεσης ηξει; 
Ουτος θεασαμενος μαχαιραν ερριμμενην, εφη, Τις σε απωλεσεν, η 

τινα συ. 
Ο αυτος ερωτηθεις,  Ποιος των θανατων κακος,  εφη, Ο απο των 

νομων επαγομενος.
Σωκρατης.  -  Σωκρατης  καταδικασθεις  υπο  των  Αθηναιων 

κατακριμνησθηναι,  της  γυναικος  Ξανθιππης  κλαιουσης  και 
λεγουσης, Ω Σωκρατες, ως αδικως αποθνησκεις, ειπε, Συ ουν εβουλου 
με δικαιως αποθανειν; 

Ο  αυτος  ειποντος  αυτω  τινος,  Οι  Αθηναιοι  σου  θανατον 
εψηφισαντο, εφη, Προ αυτων δε η φυσις. 

(905)  Ο  αυτος  ερωτηθεις,  Τινα  εστιν  εν  αδου;  ειπεν·  Ουτε  εγω 
πεπορευμαι, ουτε των εκεισε τινι συντετυχηκα.

Σεξτου. - Οικειων, ζωντων μεν, ποιου επιμελειαν· απογενομενων 
δε, δει τα σωματα τη γη συμμεμιχθαι· τουτο γαρ και οσιον· ου γαρ 
συνθαπτεται  ψυχη τω σωματι.  Ματην ουν ο  πολυς πονος περι  τας 
ταφας. 

Αναξαγ. - Δυο διδασκαλιας ειναι οιμαι θανατου, τον τε προ του 
γενεσθαι χρονον, και τον υπνον. 

Εκ των Φιλιστιωνος γνωμων. - Καυσιανοι τους μεν γεννωμενους 
θρηνουσι, τους δε τελευτησαντας μακαριζουσι.

ΛΟΓΟΣ ΛΖ΄. 
Περι ειρηνης και πολεμου. 
Λουκ. ι΄. - Εις ην δ’ αν οικειαν εισερχησθε, πρωτον λεγετε· Ειρηνη 

τω οικω τουτω· και εαν η εκει υιος ειρηνης, επαναπαυσεται επ’ αυτον 
η ειρηνη υμων. 

β΄Κορ. ιγ΄. - Ειρηνευετε, αδελφοι, και ο Θεος της ειρηνης και της 
αγαπης εσται μεθ’ υμων. 

Παροιμ.  ιζ΄.  -  Κρεισσον  ψωμος  μεθ’  ηδονης  εν  ειρηνη,  η  οικος 
πολλων αγαθων μετα μαχης. 



Σιρ. κε΄. - Εν τρισιν ωραισθην και ανεστην ωραια εναντιον Κυριου 
και ανθρωπων· ομονοια αδελφων, και ειρηνη του πλησιον, και γυνη 
και ανηρ εαυτοις συμπεριφερομενοι.

Βασιλειου. - Οσον εστι το της ειρηνης αγαθον, τι χρη λεγειν προς 
ανδρας υιους της ειρηνης; Ουδεν γαρ ουτως ιδιον Χριστιανου, ως το 
ειρηνοποιειν· διοτι και τον επ’ αυτω μισθον μεγιστον ημιν ο Κυριος 
επηγγειλατο. 

Θεολογου.  -  Κρεισσων  επαινετος  πολεμος,  ειρηνης  χωριζουσης 
Θεου.

Χρυσοστ.  -  Ο  επαυξαμενος  ειρηνην  απασι,  τον  πολεμον  των 
παθων εξεβαλε, και λιμενος ευδιωτεραν την ψυχην κατεσκευασεν. 

Νυσσης. - Ωσπερ γαρ υγειας επιλαβουσης νοσος εξαφανιζεται, και 
φωτος  φανεντος  ουχ  υπολειπεται  σκοτος·  ουτως  και  της  ειρηνης 
επιφανεισης, λυεται παντα τα εκ του εναντιου συνισταμενα παθη.

Δημοσθ. - Δει τους ορθως πολεμω χρωμενους, ουκ ακολουθειν τοις 
πραγμασιν, αλλ’ αυτους εμπροσθεν ειναι των πραγματων. 

Πολεμος ενδοξος, ειρηνης αισχρας αιρετωτερος.
Ηροδοτ. - Ουδεις γαρ ουτως ανοητος εστιν (η) οστις πολεμον προ 

ειρηνης αιρεεται. 
Μενανδρου. 
Ειρηνη γεωργον καν πετραις τρεφει καλως. 
Πολεμος δε, ει καν πεδιω, κακως εφυ. 
Αριστοφ. 
Ειρηνη βαθυπλουτε και ζευγαριον βοικον!
Ει γαρ εμοι παυσαμενω του πολεμου γενοιτο
(908) Σκαψαντ’ αποκλασαι, και λουσαμενω διελκυσαι
Της τρυγος, αρτον λιπαρον και ραφανον φεροντι. 
Ευριπιδ.
Σοφον γαρ ευβουλευμα τας πολλας χερας· 
Νικα γαρ· συν οχλω δ’ αμαθια πλεον κακον. 

ΛΟΓΟΣ ΛΗ΄.
Περι ελπιδος.
Εμβλεψατε εις  τα πετεινα του ουρανου,  οτι  ου σπειρουσιν,  ουδε 

θεριζουσιν,  ουδε  συναγουσιν  εις  αποθηκας,  και  ο  Πατηρ  υμων  ο 
ουρανιος τρεφει αυτα. 



Ρωμ. η΄. - Ελπις βλεπομενη, ουκ εστιν ελπις· ο γαρ βλεπει τις, ουκ 
ελπιζει. Ει δε ο ου βλεπομεν, ελπιζομεν, δι’ υπομονης απεκδεχομεθα. 

Σολ. ιστ΄. - Αχαριστου ελπις,  ως χειμεριος παχνη τακησεται, και 
ρυησεται ως υδωρ αχρηστον. 

Σολ. ε΄. - Ελπις ασεβους, ως φερομενος χνους υπο ανεμου, και ως 
καπνος υπο ανεμου διαλυθεις, και ως μνεια καταλυτου μονοημερου 
διωδευθη.

Σιραχ  β΄.  -  Εμβλεψατε  εις  τας  αρχαιας  γενεας,  και  ιδετε,  τις 
ηλπισεν  επι  Κυριον  και  κατησχυνθη,  η  τις  ενεμεινεν  εν  τω  φοβω 
αυτου, και υπερειδεν αυτον. 

Βασιλειου. - Ο επ’ ανθρωπον ελπιζων, η επ’ αλλο τι των κατα τον 
βιον  μετεωριζομενος,  ου  δυνατι  ειπειν·  Επι  σε,  Κυριε,  ηλπισα, 
Παραγγελμα γαρ εστι μη ελπιζειν επ’ αρχοντας. 

Επαινω τον ειποντα, τας ελπιδας ειναι γρηγορουντων ενυπνια.
Θεολογου.  -  Οταν  μεγαλα  ελπισαντες  αθροως  τοις  ελπισθεισιν 

εντυχωμεν, ελαττω της δοξης οραται τα φαινομενα. 
Μη σφοδρα θαρρειν, μηδ’ απελπιζειν αγαν. 
Το μεν γαρ εκλυει· το δε ανατρεπει. 
Α γαρ τις ως πεισομενος δεδοικε, ταυτα πεπονθε καν μη παθη. 
Πολλοις προς ορμοις ευπλοουν εδυ σκαφος. 
Πολλοι προσωρμισθησαν εκ τρικυμιας. 
Μητε  αθυμων  απελπισης,  ευημεριαν,  μητε  καλως  πραττων 

αθυμιαν.
Εν εστιν εν τοις ουσι το μονιμον, η προς Θεον ελπις· τα δε αλλα 

παντα, ουχι εστι τη φυσει, αλλα νομιζεται. 
Χρυσοστ. - Αμηχανον του τελους εκπεσειν, τον ολη διανοια επι τον 

Θεον ελπιζοντα, και τα παρ’ εαυτου παντα εισφεροντα. 
Γρηγ. Νυσ. - Των προδοκωμενων αγαθων η θλιψις ανθος εστι. Δια 

ουν το καρπον, και το ανθος δρεψωμεθα. 
Νειλου. - Το απροσδοκητον κακον θορυβει παντως επελθον· το δε 

προδοκηθεν  ευτρεπη  προς  την  πειραν  ευρον  τον  λογισμον, 
κουφοτερον ποιει το δεινον. 

(909) Προκοπιου σοφιστου. - Το ελπισθεν αγαθον εις τουναντιον 
περιπεσον, απαραμυθητον εχει το παθος. 

Πλουταρχ.  -  Ουτε  ναυν  εξ  ενος  αγκυριου,  ουτε  βιον  εκ  μιας 
ελπιδος ορμιστεον. 



Στασιμοι  εισιν  αι  των  πεπαιδευμενων  ελπιδες,  ως  εν  κιμενι  τω 
λογισμω ορμουσαι. 

Αι μεν της αρετης ελπιδες, ιδιαι εισι της ψυχης· αι δε της κακιας, 
νοθοι.

Ταυτον εστιν εξ ασθενους αγκυριου σκαφος ορμειν, και εκ φαυλης 
γνωμης ελπιδα.

Σωκρατ.  -  Αι  πονηραι  ελπιδες,  ωσπερ  οι  κακοι  οδηγοι,  επι 
αμαρτηματα αγουσιν.

Ουτε γυνη χωρις ανδρος, ουτε ελπις αγαθη χωρις πονου γεννα τι 
χρησιμον.

Λευκιππ. - Τα γαρ ηδεα, καν μη παρη, τερπει ταις ελπισιν
Το γαρ ελπισθεν, απαξ εξηρηται της ψυχης· και το μηδαμοθεν ετι 

προσδοκωμενον, απαλλαγην παρασκευαζει τοις καμνουσιν.
Χαρικλ.  -  Η  γαρ  εις  το  μηπω  λεχθεν  επειξις  του  λογου,  το 

ολοκληρον των ηδη λεχθεντων παραιρειται.
Λευκιππης.  -  Ο  μεν  γαρ  του  κινδυνου  φοβος,  εθορυβει  τας  της 

ψυχης ελπιδας· η δε ελπις του τυχειν, εκαλυπτεν ηδονη τον φοβον· 
ουτω και ελπιζον εφοβειτο, και εχαιρε το λυπουμενον. 

ΛΟΓΟΣ ΛΘ΄. 
Περι γυναικων. 
Ιωαν. δ΄. - Λεγει αυτη ο Ιησους· Εγω ειμι ο λαλων σοι. Και επι τουτο 

ηλθον οι μαθηται αυτου, και εθαυμασαν οτι μετα γυναικος ελαλει. 
Α΄ Τιμ. β΄. - Γυνη εν ησυχια μανθανετω εν παση υποταγη· γυναικι 

δε διδασκειν ουκ επιτρεπω, ουδε αυθεντειν ανδρος. 
Παροιμ. ε΄. - Μη προσεχε φαυλη γυναικι· μελι γαρ αποσταζει απο 

χειλεων  γυναικος  πορνης,  η  προς  καιρον  λιπαινει  σοι  φαρυγγα· 
υστερον μεντοι πικροτερον χολης ευρησεις. 

Παροιμ. κε΄ . Ωσπερ σκωληξ εν ξυλω, ουτως ανδρα απολλυσι γυνη 
κακοποιος.

Παροιμ. κα΄. - Κρεισσον οικειν εν ερημω, η μετα γυναικος μαχιμου 
και γλωσσωδους και οργιλου. 

Σιρ. κε΄. - Συνοικησαι λεοντι και δρακοντι ευδοκησαι, η συνοικησαι 
μετα γυναικος πονηρας. 

(912) Βασιλ.  -  Αι πονηραι των γυναικων διαθεσεις,  τας ασθενεις 
ψυχας των συνοικουντων καταβαπτιζουσιν. 



Θεολογου. - Αι των γυναικων αφρονεσταται, απορουσαι καλλους 
οικειου, προς τα χρωματα φευγουσι· και εισιν, ως αν ειποιμι, κοσμιως 
θεατριζομεναι,  δι’  ευσχημοσυνην  ασχημονες,  και  δι’  αισχος 
αισχροτεραι. 

Χρυσοστ.  -  Ο  εχων  γυναικα  πονηραν,  γινωσκετω  οτι  ηδη  τους 
μισθους των ανομιων αυτου εκομισατο. 

Δεινον πενιχροτεραν λαβειν γυναικα, δεινον ευπορωτεραν. Το μεν 
γαρ εις την ουσιαν εβλαψε, το δε, εις αυθεντιαν και ελευθεριαν, τον 
ανδρα. 

Κλημεντ.  -  Ανυποπτον  εις  διαβολην  δεικνυσι  γυναικα,  το  μη 
καλλωπιζεσθαι, μηδε μην κοσμεισθαι, παρα του πρεποντος.

Σεξτου. - Επι γυναικι πονηρα καλον σφραγις. 
Δημοκριτ. - Υπο γυναικος αρχεσθαι, υβρις αν ειη εσχατα.
Σολωνος.  -  Σολων  ερωτηθεις  υπο  τινος,  ει  γημη,  εφη·  Εαν  μεν 

αισχραν γημης, εξεις ποινην· ει δ’ ωραιαν, εξεις κοινην. 
Διογενης.  -  Κοινολογουμενας γυναικας θεασαμενος,  εφη,  Ασπις 

παρ’ εχιδνης φαρμακον δανειζεται.
Πουλχερια.  -  Αυτη  ερωτηθεισα  υπο  τινος  εν  συνοδω  πλειονων 

γυναικων,  διατι  μονη  των αλλων γυναικων ου  φορει  κοσμον,  εφη· 
Αυταρκης κοσμος εστι γυναικι, η του ανδρος αρετη. 

Πυθαγορ. - Το εις πυρ και γυναικα εμπεσειν, ισον υπαρχει.
Σεκουνδος.  -  Σεκουνδος ο σοφος ερωτηθεις,  Τι  εστι  γυνη;  ειπεν· 

Ανδρος  ναυαγιον,  οικου  ζαλη,  αμεριμνιας  εμποδιον,  βιου  αλωσις, 
καθημερινη  ζημια,  αυθαιρετος  μαχη,  πολυτελης  πολεμος, 
συνεσθιομενον  θηριον,  συγκαθημενη  μεριμνα,  συμπλεκομενη 
λεαινα, κεκοσμημενη σκυλλα, ζωον πονηρον, αναγκαιον κακον.

Ο αυτος εφη,  Τριων κακων τετευγμαι·  γραμματικης,  πενιης,  και 
ουλομενης γυναικος εκφυγειν ουκ ισχυσα.

Φιλοξενος.  -  Φιλοξενος  ο  ποιητης,  (913)  ειποντος  τινος,  Διατι 
Σοφοκλης χρηστας παρεισαγει τας γυναικας , αυτος δε φαυλας, ειπεν, 
Οτι  Σοφοκλης  μεν,  οιας  δει  ειναι  τας γυναικας  λεγει·  εγω δε,  οιαι 
εισιν.

ΛΟΓΟΣ Μ΄. 
Περι αντιλογιας και θρασυτητος και εριδος. 
Ματθ. ε΄.  -  Ηκουσατε οτι ερρεθη, οφθαλμον αντι οφθαλμου, και 

οδοντα αντι οδοντος; Εγω δε λεγω υμιν· Μη αντιστηναι τω πονηρω· 



αλλ’ οστις σε ραπισει εις την δεξιαν σιαγονα, στρεψον αυτω και την 
αλλην.

Ρωμ. θ΄. - Ω ανθρωπε, μενουν γε, συ τις ει ο ανταποκρινομενος τω 
Θεω; Μη ερει το πλασμα τω πλασαντι, Τι με εποιησας ουτως; η ουκ 
εχει εξουσιαν ο κεραμευς του πηλου εκ του αυτου φυραματος ποιησαι, 
ο μεν εις τιμην σκευος, ο δε εις ατιμιαν; 

Παροιμ. κζ΄ . - Σιδηρος σιδηρον οξυνει· 
Παροιμ.  κε΄.  -  Ανεμος  Βορρας  εξεγειρει  νεφη·  προσωπον  δε 

αναιδες, γλωσσαν ερεθιζει.
Σιραχ δ΄. -  Μη γινου θρασυς εν τη γλωσση σου, και νωθρος και 

παρειμενος εν τοις εργοις σου.
Σιραχ  κβ΄  .  -  Προ  πυρος,  ατμις  καμινου  και  καπνος·ουτω  προ 

αιματων, λοιδοριαι. 
Ανθρωπος  συνεθιζομενος  λογοις  ονειδισμου,  εν  πασαις  ταις 

ημεραις αυτου μη παιδευθη.
Ερις  κατασπευδομενη  εκκαιει  πυρ·  και  μαχη  κατασπευδουσα 

εκχεει αιμα. 
Βασιλ.  -  Η  αντιλογια  το  αυτοκρατορικον  και  ανυποτακτον 

δεικνυσι, καν εν σχηματι ταπεινωσεως γινηται. 
Θεολογου. - Φιλει γαρ τα γενναια φρονηματα προ το βια κρατου 

αυθαδιζεσθαι,  και  καθαπερ  φλοξ  υπ’  ανεμου  ριπιζομενη,  τοσουτω 
μαλλον αναπτεσθαι, οσωπερ αν σφοδροτερον καταπνεηται. 

Χρυσοστ.  -  Μη προς  τους  παραινουντας  σιγαν αντιτεινε  λεγων, 
Ουκ ανεξομαι ινα μου καταγελασας ο δεινα απελθη. Ου γαρ δη τοτε 
σου καταγελα,  αλλ’  οταν επεξελθης.  Ει  δε  και  τοτε  γελασεται,  ως 
ανοητος  και  τουτο  πεισεται.  Συ  δε  μη  ζητει  νικων  την  παρα  των 
ανοητων  μαρτυριαν,  αλλ’  αποχρωσας  (916)  νομιζε  την  παρα  των 
συνετων.  Μαλλον  δε  προς  τον  Θεον  αναβλεψον,  κακεινος  σε 
επαινεσει· τον δε παρ’ εκεινου θαυμαζομενον, ου δει την παρα των 
ανθρωπων τιμην ολως επιζητειν.

Γρηγ. Νυσσ. - Τα μεν γαρ λοιπα των αμαρτηματων, και χρονου και 
πραγματων και των εξωθεν συνεργιας προς το γενεσθαι δεονται· η δε 
του λογου φυσις, κατ’ εξουσιαν εχει το πλημμελειν. 

Φιλωνος. - Αναισχυντια μεν ιδιον φαυλου· αιδως δε, σπουδαιου· το 
δε μητε αισχυνεσθαι μητε αναισχυντειν,  του ακαταληπτως εχοντος 
και ασυνκαθετως.



Αναιδες βλεμμα και μετεωρος αυχην, και συνεχης κινησις οφρυων, 
και βαδισμα σεσοβημενον, και το επι μηδενι των φαυλων ερυθριαν, 
σημεια  ψυχης  εστιν  αισχιστης,  τους  αφανεις  των  οικειων  ονειδων 
τυπους εγγραφουσης τω φανερω σωματι.

Φιλιστιων.
Οστις γαρ αυτος αυτον ουκ αισχυνεται, 
Συνειδως αυτω φαυλα διαπεπραγμενω, 
Πως τον δε μηδεν ειδοτ’ αισχυνθησεται; 
Αριστοτελ. - Το μη αισχυνεσθαι κακον οντα, κακιας υπερβολη. 
Σωκρατης.  -  Γλωσση  θρασεια  μη  χρησθαι·  πολλακις  γαρ  το 

θρασος, και αυτην διωλεσε την κεφαλην.
Ευριπιδ. - Θρασει μεν ουδεις ουδεπω, πονω δε και γενναιοτητι και 

επιεικεια αρετην επεκτησατο. 
Μενανδρου. - Ουκ εστιν ανοιας ουδεν ως εμοι δοκει, τολμηροτερον.
Μουσωνιου.  -  Αιδους  παρα  πασιν  αξιος  εση,  εαν  πρωτον  αρξη 

σαυτον αιδεισθαι. 
Θεοφραστ.  -  Αιδους  παρα  πασιν  αξιος  εση,  εαν  πρωτον  αρξη 

σαυτον αιδεισθαι. 
Κατωνος.  -  Ο  αυτος  ιδων  μειρακιον  ερυθριασαν,  εφη.  Θαρρει· 

τοιουτον γαρ εχει η αρετη το χρωμα. 
Μαλιστα  νομιζε  δειν  εκαστον  αιδεισθαι  εαυτον·  μηδενα  γαρ 

εαυτου μηδεποτε χωρις ειναι.
ΛΟΓΟΣ ΜΑ΄. 
Περι γηρως και νεοτητος. 
Ιωαν.  κα΄.  -  Οτε  ης  νεωτερος,  εζωννυες  εαυτον  και  περιεπατεις 

οπου ηθελες· οταν δε γηρασης, εκτενεις τας χειρας σου, και αλλος δε 
ζωσει, και οισει οπου ου θελεις. 

Εβραι. ιβ΄. - Διο τας παρειμενας χειρας και παραλελυμενα γονατα 
ανορθωσατε· και τροχιας ορθας ποιησατε τοις ποσιν υμων.

Σιραχ στ΄ . - Μηκος βιου, οδοι δικαιοσυνης.
Εν πληθει πρεσβυτερων, στηθι· και ει  τις σοφος, προσκολληθητι 

αυτω. 
Σιραχ η΄.  -  Μη ατιμασης ανδρα εν  γηρει  αυτου·  και  γαρ και  εξ 

ημων γηρασκουσιν. 
(917)  Σιραχ  κε΄  .  -  Ως  ωραιον  πολιαις  κρισις,  και  πρεσβυτερος 

επιγνωναι βουλην.
Ως ωραια γεροντων σοφια, και δεδοξασμενοις διανοηματα βουλης! 



Εμισησεν η ψυχη μου γεροντα μοιχον, ελαττουμενον συνεσει.
Βασιλ. - Πλεον τω οντι της εν θριξι λευκοτητος εις πρεσβυτερου 

συστασιν, το εν φρονησει πρεσβυτερικον.
Διαφερει του νηπιου καθ’ ηλικιαν ουδεν, ο εν ταις φρεσι μηπιαζων.
Θεολογου.  -  Αισχρον  την  μεν  ηλικιαν  παρακμασαι,  μη 

παρακμασαι δε την ασελγειαν. 
Παιδευεται  τι  και  πολια,  και  ου  παντη το  γηρας,  ως  εοικεν,  εις 

συνεσιν αξιοπιστον.
Χρυσοστομ. - Πολια ου τριχες λευκαι, αλλα ψυχης αρεται. 
Μη τον νεον διαβαλλε· μηδε τον γεγηρακοτα επαινει· ουτε γαρ εν 

τη  διαφορα  της  ηλικιας  αρετη  και  κακια,  αλλ’  εν  τη  διαφορα  της 
γνωμης. 

Γρηγ.  Νυσσ.  -  Επι  παντος  ως  επι  πολυ  πραγματος,  επισφαλης 
συμβουλος  η  νεοτης·  και  ουκ  αν  τις  ραδιως  κατωρθωσε  τι  των 
σπουδης αξιων, ω μη και πολια συμπαρεληφθη προς κοινωνιαν του 
σκεμματος. 

Φιλων.  -  Ο  αληθεια  πρεσβυτερος,  ουκ  εν  μηκει  χρονου,  αλλ’ 
επαινετω και τελειω βιω θεωρειται. 

Ευαγριου. - Το εντιμον εν γηρα ειναι, αποδειξις του φιλοπονον προ 
γηρως γεγονεναι· το δε σπουδαιον εν νεω, εχεγγυον του εντιμον εν 
γηρα εσεσθαι. 

Ανθει προς επιστημην ψυχη, οποτε ο του σωματος ακμαι χρονου 
μηκει περαινονται.

Νειλου. - Θριξ λελευκαμενη, την εντευθεν της ψυχης αποδημιαν 
βοα και διαμαρτυρεται. 

Πλουταρχ. - Ο μεν χειμων, σκεπης· το δε γηρας, αλυπιας δειται.
Πλουταρχ.  -  Ηδυ  εστιν  ωσπερ  φιλω  σπουδαιω,  ουτω  και  λογω 

καλω συγγηρασκειν. 
Παρεκελευετο  τοις  νεοις  τρια  ταυτα εχειν,  επι  μεν της  γνωμης, 

σωφροσυνην· επι δε της γλωττης, σιγην· επι δε του προσωπου, αιδω. 
Εκ των Φαυωρινου. - Ερατοσθενης ο Κυρηναιος, της ηλικιας εφη, 

το  μεν  ακμαζον,  εαρ  ειναι·  θερος  δε  και  μετοπωρον,  το  μετα  την 
ακμην· χειμωνα δε, το γηρας. 

Σολωνος. - Γηρας, ελεγεν ορμον ειναι κακον· εις αυτο γαρ παντα 
καταφευγει.

Διογενης.  -  Ερομενου  τινος  αυτον,  Τι  νομιζεις  το  γηρας; 
απεκρινατο, Του ζην χειμωνα. 



Διογενης.  -  Ιδων  δε  γραυν  καλλωπιζομενην,  ειπεν,  (920)  Ει  μεν 
προς τους ζωντας, πεπλανησαι· ει δε προς τους νεκρους μη βραδυνε.

Αλεξανδρ. - Αλεξανδρος ιδων τινα των γεροντων βαπτομενον τας 
τριχας, ειπε. Μη τας τριχας βαπτου, αλλα τα γονατα. 

Οργιας ερωτηθεις, ποια διαιτη χρωμενος, εις μακρον γηρας ηλθες; 
Ουδεν ουδεποτε, εφη, προς ηδονην ουτε φαγων ουτε δρασας. 

Προκοπιος. - Βιου μηκος, προσδοκηθεν μεν, πολυ· παραδραμον δε, 
πεφυκεν ονειρου και σκιας αμυδροτερον ειναι. 

Φιλημον. 
Συρα, Συρα, τι εστι; πως ημιν εχεις; 
Μηδεποτ’ ερωτα τουτ’ επαν γεροντ’ ιδης, 
Η γραυν τινα· ισθι δ’ ευθυς οτι κακως εχει.
Ηρωδου.
Επην τον εξηκοστον ηλιον καμψης, 
Ω Γρυλλε, Γρυλλε, θνησκε, τεφρα γινου. 
Ως τυφλος ο υπερ κεινο του βιου καμπτηρ. 
Φιλημον. - Εστι που συνεσις νεων, και γεροντων ασυνεσια· χρονος 

γαρ ου διδασκει φρονησιν, αλλα φυσις ορθη και διαιτα. 
Δημοκριτ. - Γηρας και πενια, δυο τραυματα δυσθεραπευτα. 
Παλαιος αινος, εργα μεν νεωτερων, 
Βουλαι δ’ εχουσιν των γεραιτερων κρατος.
Γηρας λεοντων κρεισσον ακματων νεβρων. 
Ισχυς  και  ευμορφιη,  νεοτητος  αγαθον·  γηρας  δε,  σωφροσυνης 

ανθος. 

ΛΟΓΟΣ ΜΒ΄. 
Περι υπομονης και μακροθυμιας. 
Λουκ. κα΄. - Εν δε τη υπομονη κτησασθε τας ψυχας υμων. 
Ιακ.  ε΄.  -  Αδελφοι,  υποδειγμα  λαβετε  της  κακοπαθειας  και  της 

μακροθυμιας τους προφητας,  οι ελαλησαν τω ονοματι Κυριου.  Ιδου 
μακαριζομεν τους υπομενοντας. Την υπομονην Ιωβ ηκουσατε, και το 
τελος Κυριου ιδετε. 

Παροιμ. ιε΄ . - Μακροθυμος ανηρ, κατασβεσει κρισεις· ο δε ασεβης, 
εγειρει μαλλον.

Σιραχ  β΄.  -  Παν  ο  εαν  επαχθη  σοι,  δεξαι,  και  εν  αλλαγματι 
ταπεινωσεως σου, μακροθυμησον, οτι εν πυρι δοκιμαζεται χρυσος, και 
ανθρωποι δεκτοι εν καμινω ταπεινωσεως. 



Σιραχ  κβ΄.  -  Υπομεινον  εν  καιρω  θλιψεως,  και  διαμενε  επι  τον 
πλησιον, ινα εν τη κληρονομια αυτου συγκληρονομησης.

Βασιλειου. - Εστω σοι η εντολη του Θεου συνοικος (921) οιον τι φως 
και  διαυγεια  προς  την  των  πραγματων  διακρισιν  αδιαλειπτως 
παρεχομενη·  ητις  πορρωθεν  την  της  ψυχης  σου  επιστασιαν 
προκατασχουσα,  και  τας  αληθεις  περι  εκαστου  δοξας 
προευτρεπιζουσα,  υπ’  ουδενος  εασει  σε  των  προσπιπτοντων 
αλλοιωθηναι·  αλλα  προευτρεπισμενον  τη  διανοια,  ωσπερ  τινα 
σκοπελον θαλασσης γειτονα, ασφαλως και ασειστως των τε βιαιων 
πνευματων και των κυματων τας προσβολας υπομενειν. 

Θεολ.  -  Βελτιον του ταχους η μακροθυμια,  και της αυθαδειας η 
συγκαταβασις.

Αγαθον  χρηστοτητι  νικαν  θρασυτητα,  και  βελτιους  ποιειν  τους 
αδικουντας, οις καρτερουμεν πασχοντες. 

Αλγουσιν και οι  τω κοσμω προστετηκοτες,  και πολλω πλεον τω 
Θεω  δουλευοντων·  αλλα  μισθος  αυτοις  το  αλγειν·  ημιν  δε  και  το 
πασχειν εμμισθον, οταν δια τον Θεον καρτερωμεν. 

Μη γενωμεθα δουλοι κακοι, αγαθυνοντι μεν εξομολογουμενοι τω 
Δεσποτη·  παιδευομενοι  δε,  μη προστιθεμενοι·  καιτοι  ποτε κρεισσον 
υγειας πονος, και υπομονη ανεσεως, και επισκεψις αμελειας. 

Χρυσοστ.  -  Ουδεν ουτως αιδεσιμους ποιει,  ως τους υβριζομενους 
φερειν. 

Καθαπερ  τοις  μετανοουσιν  η  του  Θεου  μακροθυμια  ωφελιμος, 
ουτως  τοις  ανενδοτοις  και  σκληροις  μειζονων  γινεται  κολασεων 
προφασις. 

Οταν τις επηρεαζη, μη προς αυτον ιδης, αλλα προς τον κινουντα 
δαιμονα· και την οργην απασαν κατ’ εκεινου κενωσον· αυτον δε και 
ελεει τον υπ’ εκεινου κινουμενον. 

Ουδεν  γαρ  ουτω  λαμπρους  ποιει  και  ζηλωτους,  και  μυριων 
εμπιπλησι αγαθων, ως πειρασμων πληθος, και κινδυνοι και πονοι και 
αθυμιαι·  και  το  διηνεκως  επιβουλευεσθαι,  και  παρ’  ων  ουδαμως 
εχρην, και παντα πραως φερειν.

Οπερ γαρ αν παθωμεν αδικως παρ’  οτοουν,  η εις αμαρτηματων 
διαλυσιν  ο  Θεος  ημιν  λογιζεται  την  αδικιαν  εκεινην,  η  εις  μισθου 
αντιδοσιν.

Νειλου.  -  Το  ολιγωρειν,  και  μη  θελειν  υπομενειν  συμφορας, 
μεγαλης και ποικιλης αφροσυνης ιδιον.



Γλυκωνος.  -  Γνωσις  θεου  δια  μακροθυμιας  και  πραοτητος  εις 
ανδρα γνωριζεται.

Γρηγ.  Νυσσ.  -  Η  του  λοιδορεισθαι  και  υβριζειν  ακολουθια,  δια 
μακροθυμιας ισταται της επι τα προσω φορας· ως ει γε τις υβρει την 
υβριν  και  λοιδορια  την  λοιδοριαν  αμυνοιτο,  πλεονασει  παντως, 
τρεφων δια των ομοιων το ατοπον. 

(924)  Το  πιστον  και  αναμφιβολον  της  ελπιζομενης  χαριτος, 
απολαυσις τοις δι’ υπομονης απεκδεχομενοις γινεται.

Δημοκριτ. - Ει μεν ην μαθειν α δει παθειν, και μη παθειν, καλον το 
μαθειν· ει δε παθειν, τι δει μαθειν; παθειν γαρ χρη. 

Σολων.  -  Σολων,  προσπτυσαντος  αυτω  τινος,  ηνεσχετο· 
μεμψαμενου  δε  αυτω  ετερου  επι  τουτω,  Ειτα  οι  μεν  αλιεις,  ειπεν, 
υπομενουσι ραινεσθαι τη θαλασση, ινα κωβιον θηρασωσιν· εγω δε μη 
ανασχωμαι το αυτο παθειν ινα ανθρωπον αλιευσω; 

Μητροδωρου.  -  Μη ζητει  γινεσθαι  τα γινομενα ως θελεις,  αλλα 
θελε ως αν τα γινομενα γινηται. 

ΛΟΓΟΣ ΜΓ΄. 
Περι επαινου. 
Λουκ.  στ΄.  -  Ουαι  υμιν,  οταν  καλως υμας ειπωσιν  οι  ανθρωποι· 

κατα ταυτα γαρ εποιουν τους ψευδοπροφητας οι πατερες αυτων. 
Ιακ. γ΄. - Εκ του αυτου στοματος εξερχεται ευλογια και καταρα. Ου 

χρη, αδελφοι μου, ταυτα ουτω γινεσθαι. Μη τι η πηγη εκ της αυτης 
οπης βρυει το γλυκυ και το πικρον; 

Δοκιμιον αργυριου και χρυσιου, πυρωσις· ανηρ δε δοκιμαζεται δια 
στοματος εγκωμιαζοντων αυτον.

Σιραχ  κζ΄  .  -  Προ  λογισμου  μη  επαινεσης  ανδρα·  ουτος  γαρ 
πειρασμος ανθρωπων. 

Βασιλ. - Μη προς επαινους χαυνωθωμεν τους υπερ την αληθειαν. 
Θεολ. - Αι των τιμων υπερβολαι,  παρασκευαζουσι τινας και του 

δεοντος καταφρονησαι· ων γαρ τους επαινους οιδα, τουτων σαφως και 
τας επιδοσεις. 

Μητε  το  αλλοτριον  επαινεισθω  παν,  ο  μη  δικαιον·  μητε 
ατιμαζεσθω το οικειον ει τιμιον· ινα μη τω μεν κερδος η αλλοτριοτης 
η· τω δ’ εις ζημιαν περιστη το της οικειοτητος. Αμφοτερως γαρ αν ο 
του  δικαιου  βλαπτοιτο  λογος,  κακεινων επαινουμενων,  και  τουτων 
σιωπωμενων.



Χρυσοστ.  -  Ο  γαρ  επαινων  πονηριαν,  της  εκ  του  μετανοησαι 
θεραπειας αυτην απεστερησε.

Ουχ  οι  τα  φαυλα  πραττοντες  μονον,  αλλα  και  οι  τουτους 
εγκωμιαζοντες, της αυτης, η και χαλεπωτερας εκεινοις κοινωνησουσι 
κολασεως.

Του αγιου Ιγνατιου. - Καν ερρωμενος ω κατα Θεον, πλεον με δει 
φοβεισθαι και προσεχειν τοις εικη φυσιουσι με. Επαινουντες γαρ με 
μαστιγουσιν. 

(925)  Κλημεντος.  -  Θηρευουσι  τοις  μεν  κυσι,  τους  λαγωους,  οι 
κυνηγοι· τοις δε επαινοις τους ανοητους οι πολλοι. 

Το  μεν  λαβανωτον,  τοις  θεοις·  τον  δε  επαινον  τοις  αγαθοις 
απονεμειν χρη. 

Ισοκρατ.  -  Πιστους  ηγου,  μη  τους  παν ο  τι  αν  ποιης  και  λεγης 
επαινουντας, αλλα τοις αμαρτανομενοις επιτιμωντας. 

Μοσχιων.  -  Ει  θελεις  καλως  ακουειν,  μανθανε  καλως  λεγειν. 
Πειρω καλως πραττειν, και ουτω καρπωση το καλως ακουειν. 

Πολυαινου. - Παροντα μητε ψεγε, μητ’ επαινει· το μεν γαρ εχθραν 
φερει· το δε κολακειαν. 

Κυψελλου. - Ζων μεν, επαινου· αποθανων δε, μακαριζου. 
Ανταγενης. - Ουτος ειπεν, οταν επαινωσι με πολλοι , τοτε νομιζω 

μηδενος αξιος ειναι· οτα δε ολιγοι, σπουδαιον ανθρωπον.
ΛΟΓΟΣ ΜΔ΄. 
Περι καλλους. 
Ματθ.  στ΄.  -  Καταμαθετε  τα  κρινα  του  αγρου  πως  αυξανει·  ου 

κοπια ουδε νηθει. Λεγω γαρ υμιν, οτι ουδε Σολομων εν παση τη δοξη 
αυτου περιεβαλετο ως εν τουτων.

Α΄ Τιμ. β΄.  -  Βουλομαι τας γυναικας εν καταστολη κοσμιω, μετα 
αιδους και σωφροσυνης, κοσμειν εαυτας· μη εν πλεγμασιν η χρυσω η 
μαργαριταις, η ιματισμω πολυτελει. 

Παροιμ. στ΄ .  -  Μη σε νικηση καλλους επιθυμια· μηδε αγρευθης 
σοις οφθαλμοις.

Σιραχ ια΄. - Μη αινεσης ανδρα εν καλλει αυτου. 
Σιραχ κς΄. - Καλλος προσωπου επι ηλικια στασιμη. 
Βασιλειου.  -  Ο σημερον ευθαλης τω σωματι  κατασεσαρκωμενος 

υπο  τρυφης,  επανθουσαν  εχων  την  ευχροιαν,  υπο  της  κατα  την 
ηλικιαν ακμης σφριγων και  συντονος και  ανυποστατος την ορμην, 



αυριον  ο  αυτος  ουτος  ελεεινος,  η  τω  χρονω  μαρανθεις,  η  νοσω 
διαλυθεις. 

Θεολογου. - Χρυσος και λιθοι, και τα τεχνης και χειρος ωραισματα, 
την  μεν  αισχραν  ελεγχει  τη  παραθεσει,  τη  καλη  δ’  ου  προσθηκη, 
καλλους ηττωμενα. 

Καλλος νομιζε την φρενων ευκοσμιαν. 
Ουτε  φλοξ  μενει  της  υλης  δαπανηθεισης,  αλλα  τω  αναπτοντι 

συναπερχεται· ουτε λογισμος εμπαθης υφισταται μαραινομενου του 
υπεκκαυματος. 

Μη  σε  νικησατω  καλλους  επιθυμια,  νηδε  συναρπασθης  σοις 
βλεφαροις, ει δυνατον, μεχρι και παροραματος. 

(928)  Χρυσοστ.  -  Τις  αρετη  οφθαλμων;  αρα  το  υγρους  ειναι  και 
ευτροφους και στρογγυλους και κυανους η το οξεις και διορατικους; 
Και τις αρετη λυχνου; το λαμπρως φαινειν και πασαν καταυγαζειν 
την οικειαν, η το καλως πεπλασθαι και στρογγυλον ειναι; Ου γαρ απο 
της διαπλασεως, αλλ’ απο των τροπων και της κοσμιοτητος το καλλος 
χαρακτηριζεται. 

Πλουταρχ. - Εις κατοπτρον κυψας, θεωρει· και ει μεν καλος φαινει, 
αξιον  τουτου  πραττε·  ει  δε  αισχρος,  το  της  οψεως  ελλιπες  ωραιζε 
καλοκαγαθια. 

Λαυκιππης. - Οφθαλμος γαρ φιλιας προξενος· και το συνηθες της 
κοινωνιας εις χαριν αιδεσιμωτερον. 

Οφθαλμοι  γαρ  αλληλοις  αντανακλωμενοι,  αποματτουσιν  ως  εν 
κατοπτρω των σωματων τα ειδωλα.

Διογενης.  -  Τους  ευειδεις  και  απαιδευτους,  ομοιους  εφη  ειναι 
αλαβαστροις εχουσιν οξος. 

Ετεοκλεους.  -  Σεμνυνομενου τινος  επι  τω καλλει,  Ουκ αισχηνη, 
εφησεν,  επι  τη  ωρα  μεγα  φρονων,  ην  παρακαταθηκην  του  μικρου 
χρονου εχεις; 

Αισωπου. -  Αισωπος προς τον καλλει  κακως κεχρημενον,  ειπεν· 
Οποιω ιματιω ημφιεσμενος, κακως αυτο αποδυη; 

Ο  αυτος  θεασαμενος  μειρακιον  ευμορφον,  και  δια  ταυτα 
φιλουμενον, εφη, Ω μειρακιον, σπουδασον τους του σωματος εραστας 
επι την ψυχην μεταγαγειν.

Μενανδρου. 
Οταν φυσει το καλλος επικοσμει τροπος 
Χρηστος, διπλασιως ο προσιων αλισκεται. 



Σωκρατ. - Τα καλα τε και αγαθα, εφην εγω, ου δια τας ωραιοτητας 
των  οψεων,  αλλα  δια  τας  εν  τω  βιω  αρετας  τοις  ανθρωποις 
επαυξεσθαι. 

Τα  των  καλων  φιληματα  φυλαττεσθαι  δει,  ως  τα  των  ιοβολων 
δηγματα. 

ΛΟΓΟΣ ΜΕ΄. 
Περι μελλουσης κρισεως. 
Ματθ. ιστ΄. - Μελλει ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν δοξη του 

Πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου· και τοτε αποδωσει εκαστω 
κατα τα εργα αυτου. 

Α΄ Κορ. γ΄. - Εκαστου το εργον φανερον γενησεται. (929) Η ημερα 
δηλωσει  οτι  εν  πυρι  αποκαλυπτεται·  και  εκαστου το  εργον  οποιον 
εστι, το πυρ δοκιμασει.

Σολομ. ιβ΄. - Συμπαν το ποιημα αξει ο Θεος εις κρισιν, εν παντι 
παρεωραμενω, εαν αγαθον, εαν πονηρον. 

Σιραχ ιζ΄. - Εξαναστησεται Κυριος και ανταποδωσει πασι, και το 
ανταποδομα αυτων εις κεφαλας αυτων ανταποδωσεις.

Βασιλειου. - Μη με νομισης, ωσπερ μητερα τινα τροφον, ψευφη σοι 
μορμολυκεια επισειειν, ωσπερ εκειναι ποιειν περι τους νηπιους των 
παιδων  ειωθασιν,  οταν  θρηνωσιν  ατακτα  και  απεραντα,  δι’ 
επιπλασεως των διηγηματων κατασιγαζουσι.  Ταυτα γαρ ου  μυθος, 
αλλα λογος αψευδης προκεκηρυγμενος φωνει. Και ισθι ακριβως οτι 
γενησεται των βεβιωμενων ελεγχος ακριβης. 

Κατα  γαρ  τον  Ωσηε,  Κυκλωσει  εκαστον  τα  διαβουλια  αυτου. 
Οψομεθα  γαρ  αμα  παντα  οιονει  παρεστωτα  ημιν  τα  εργα,  και 
φαινομενα αντιπροσωπα τη διανοια ημων, κατα των ιδιων τυπων, ως 
εκαστον ιδειν εαυτον μετα των εαυτου πραξεων, και τον Κριτην, και 
τα ακολουθα τω θειω δικαστηριω· αφατω δε δυναμει εν ροπη καιρου 
φαντασιουμενου του νου,  και  παντα αναζωγραφουντος  εαυτω,  και 
οιονει  εν  κατοπτρω,  τω  ηγεμονικω,  ενορωντος  τους  τυπους  των 
πεπραγμενων. 

Θεολογου. - Ω βελτιον ειναι νυν παιδευθηναι και καθαρθηναι, η τη 
εκειθεν  βασανω  παραπεμφθηναι,  ηνικα  κρισεως  καιρος,  ου 
καθαρσεως. 

Χρυσοστ.  -  Καθαπερ ημεις τοις οικεταις τοις ημετεροις,  ουχι της 
εξοδου μονον, αλλα και της εισοδου ποιουμεν τον λογον, εξεταζοντες 
ποθεν υπεδεξαντο ταδε και ταδε· παρα τινων και ποτε και πως, και 



ποια και ποσα ουτω και ο Θεος, ουχι της δαπανης μονον, αλλα και της 
κτησεως απαιτει τας ευθυνας. 

Ουδεν ολως των αγαθων, καν μικρον ειη, παροφθησεται εκει παρα 
του  Κριτου.  Ει  γαρ  αμαρτηματων  και  ρηματων  και  ενθυμηματων 
τιννυειν μελομεν τιμωριας, πολλω μαλλον τιμωριας, πολλω μαλλον 
τα κατορθωματα, καν μεγαλα η, καν μικρα, λογισθησεται. 

Οι  τα  πολλα  πταιοντες,  και  μη  κολαζομενοι,  φοβεισθαι  και 
δεδοικεναι οφειλουσιν. Αυξεται γαρ (932) αυτοις τα της τιμωριας δια 
της ατιμωρησιας και της μακροθυμιας του Θεου. 

Ει  γαρ  οι  το  φως  το  ηλιακον  μη  θεωμενοι,  παντος  θανατου 
πικροτεραν  υπομενουσι  ζωην,  τι  παθειν  εικος  τους  του  φωτος 
αποστερηθεντας εκεινου.

Γρηγ. Νυσσ. - Αξιον σοι της σπορας το θερος. Πικριαν εσπειρας; 
δρεπου  τα  δραγματα;  Το  ανηλεες  ετιμησας;  εχε  οπερ  ηγαπησας. 
Εφυγες τον ελεον; Φευξεται σε ο ελεος. Εβδελυξω πτωχον; βδελυξεται 
σε ο δι’ ημας πτωχευσας. 

Φιλωνος. - Ουκ εστι παρα Θεου, ουτε πονηρον οντα απολεσαι τον 
αγαθον  μισθον  περι  ενος  αγαθου,  μετ’  ου  πλειονων  αγαθων 
πεπραγμενου· ουτε παλιν αγαθον οντα απολεσαι την κολασιν και μη 
λαβειν αυτην, και κατα πλειονων αγαθων, εαν τι γενηται πονηρον. 
Αναγκη γαρ ζυγω και σταθμω παντα αποδιδοναι τον Θεον. 

Ου  το  κολαζεσθαι  ενταυθα  κακον,  αλλα  το  αξιον  της  εκεισε 
γενεσθαι κολασεως. 

Ζαλευκου. - Ωδ’ ημιν παρηγγελθω πασι τοις τοιουτοις πολιταις και 
πολιτισι  και  συνοικοις·  μεμνησθαι  Θεον  ως  οντα,  και  δικας 
επιπεμπτοντα  τοις  αδικοις·  και  τιθεσθαι  προ  ομματων  τον  καιρον 
τουτον, εν ω γινεται το τελος εκαστου της απαλλαγης του ζην. Πασι 
γαρ  εμπιπτει  μεταμελεια  τις  μελλουσι  τελευταν,  μεμνημενοις  ων 
ηδικησασι, και ορμη του βουλεσθαι παντα πεπραχθαι δικαιως αυτοις. 

Απολλωνιου.  -  Ει  δ’  εστιν  αισθησις  εν  αδου,  και  επιμελεια  των 
οιχομενων παρα του δαιμονιου, ωσπερ υπολαμβανομεν, ειη τους ταις 
τιμαις των Θεων καταλυομεναις βοηθησαντας, πλειστης επιμελειας 
υπο του δαιμονιου τυγχανειν. 

Πλουταρχου. - Αδου τινος ανοιγονται πυλαι βαθειαι, και ποταμοι 
πυρος και στηγος απρρρωγες ανακεραννυνται και σκοτος εμπιπλαται 
πολυφανταστων  ειδωλων,  χαλεπας  μεν  οψεις,  οικτρας  δε  φωνας 



επιφεροντων.  Δικασται  δε  και  κολασται  και  χασματα,  και  μυχοι 
μυριων κακων γεμοντες.

ΛΟΓΟΣ ΜΣΤ΄. 
Περι δοξης. 
Ματθ. ς΄. - Ζητειτε την βασιλειαν του Θεου, και την δοξαν αυτου, 

και ταυτα παντα παντα προστεθησεται υμιν. 
(933) Ρωμ. η΄. - Ουκ αξια τα παθηματα του νυν καιρου προς την 

μελλουσαν δοξαν αποκαλυφθηναι εις ημας. 
Παροιμ.  γ΄  .  -  Δοξαν  σοφοι  κληρονομησουσι·  οι  δε  ασεβεις, 

υψωσουσιν ατιμιαν.
Παροιμ.  κα΄.  -  Οδος δικαιοσυνης και  ελεημοσυνης ευρησει  ζωην 

και δοξαν. 
Παροιμ. κα΄ . - Οδος δικαιοσυνης και ελεημοσυνης ευρησει ζωην 

και δοξαν.
Παροιμ. κβ΄ . - Γενεα σοφη φοβος Κυριου, και πλουτος και δοξα και 

ζωη.
Σιραχ λδ΄. - Μη δως μωμον εν τη δοξη σου, και εν ημερα δοξης μη 

επαιρου. 
Σιραχ ζ΄. - Μη ζητει παρα Κυριου ηγεμονιαν, μηδε παρα βασιλεως 

καθεδραν δοξης.
Σιραχ ια΄.  -  Πολλοι  δυνασται  ητιμασθησαν σφοδρα,  και  ενδοξοι 

παρεδοθησαν εις χειρας ετερων. 
Σιραχ θ΄.- Μη ζηλωσης δοξαν αμαρτωλων. 
Σιραχ δ΄. - Μεγιστανι ταπεινου την κεφαλην σου. 
Σιραχ  η΄.  -  Μη  διαμαχου  μετ’  ανθρωπου  δυναστου,  μηποτε 

εμπεσης εις τας χειρας αυτου. 
Σιραχ ιγ΄. -  Προσκαλουμενου δε δυναστου, υποχωρων γινου, και 

τοτε μαλιστα προσκαλεσεται. 
Σιραχ λβ΄ . - Εν μεσω μεγιστανων μη εξισαζου.
Σιραχ μβ΄. - Ουκ εποιησεν ουδεν ελλειπον· εν του ενος εστερεωσε 

τα αγαθα· και τις πλησθησεται ορων δοξαν αυτου; 
Βασιλ.  -  Ει  δοξης  εποθυμεις,  και  βουλει  των  πολλων 

υπερβαινεσθαι, και ευδοκιμος εν τοις κοσμικοις πραγμασι γινεσθαι, 
εσο δικαιος, σωφρων, φρονιμος, ανδρειος, υπομονητικος εν τοις υπερ 
ευσεβειας παθημασιν. Ουτω γαρ και σεαυτον σωσεις, και επι μειζον 
αγαθοις μειζονα εξεις την περηφανειαν. 



Τον  προεστωτα  μη  επαιρετω  το  αξιωμα,  ινα  μη  εκπεση  του 
μακαρισμου της παπεινοφροσυνης. 

Οφειλεν ανθρωπον εν τη παρα Θεω δοξη μεμενηκεναι, και ειχεν 
αν  υψος  ουκ  επιπλαστον,  αλλ’  αληθινον,  δυναμει  Θεου 
μεγαλυνομενος. Επειδη δε την της θειας δοξης επιθυμιαν μετεθηκε, 
και  μειζονα  προσδοκησας,  σπευσας  οπερ  ουκ  ηδυνατο  λαβειν, 
απωλεσεν οπερ εχειν ηδυνατο.

Βουλομαι σοι  σφοδροτερον της κτισεως ενιδρυνθηναι  το θαυμα. 
Πρωτον μεν ουν,  οταν ιδης βοτανην χορτου και ανθος,  εις  εννοιαν 
ερχου της ανθρωπινης φυσεως,  μεμνημενος της εικονος του σοφου 
Ησαιου, Οτι πασα σαρξ χορτος, και πασα δοξα ανθρωπου ως ανθος 
χορτου. Το γαρ ολιγοχρονιον της ζωης, και το εν ολιγω περιχαρες και 
ιλαρον της ανθρωπινης ευημεριας, καιριωτατης παρα του προφητου 
τετυχηκε της εικονος. Σημερον ευθαλης τω σωματι, κατασαρκωμενος 
υπο  τρυφης,  επανθουσαν  εχων  την  ευχροιαν,  υπο  της  κατα  την 
ηλικιαν ακμης σφριγων και συντονος,  και ανυποστατος την ορμην· 
αυριον ο αυτος ουτος ελεεινος, (936) η τω χρονω μαρανθεις, η νοσω 
διαλυθεις. Ο δεινα περιβλεπτος επι χρηματων περιουσια, και πληθος 
περι αυτον κολακων, δορυφορια φιλων προσποιητων, την επ’ αυτου 
χαριν  θεραπευοντων·  πληθος  συγγενειας,  και  ταυτης 
κατεσχηματισμενης· εσμος των εφεπομενων μυριος, των τε επισιτιων, 
και των κατα τας αλλας χρειας αυτω προσδευοντων· ους και προιων, 
και  παλιν  επανιων  επισυρομενος,  επιφθονος  εστιν  τοις 
εντυγχανουσιν.  Προς  δε  τω  πλουτω  ευροις  και  πολιτικην  τινα 
δυναμιν, η και τας εκ των βασιλεων τιμας, εθνων επιμελειαν, η και 
στρατοπεδων ηγεμονιαν, και τον κηρυκα μεγα βοωντα προιοντα προ 
αυτου·  τους  ραβδοφορους  ενθεν  και  ενθεν  βαρυτατην  καταπληξιν 
τοις  αρχομενοις  εμβαλλοντας·  τας  πληγας,  τας  δεσμευσεις, 
επαγωγας, τα δεσμωτηρια, εξ ων αφορητος ο παρα των υποχειριων 
συναθροιζεται  φοβος.  Και  τι  μετα  τουτο;  μια  νυξ,  η  πυρετος,  η 
πλευριτις,  η  περιπνευμονια,  αναρπαστον  εν  ανθρωπων  απαγουσα 
τον  ανθρωπον  οιχεται,  πασαν  την  κατ’  αυτον  σκηνην  εξαπινης 
απογυμνωσασα· και η δοξα εκεινη ωσπερ ενυπνιον απηνεχθη. Ωστε 
επιτετευχθαι τω προφητη, η προς το αδρανεστατον ανθος ομοιωσις 
της ανθρωπινης δοξης. 

Θεολογου. 
Δοξης αει φροντιζε της αιωνιου.



Η γαρ παρουσα φευδεται καθ’ ημεραν. 
Δοξαν διωκε, μητε πασαν, μητ’ αγαν.
Κρεισσον γαρ ειναι του δοκειν. Ει δ’ αμετρος ει, 
Μη την κενην θηρευε, μηδε την νεαν. 
Χρυσοστ. - Ει γαρ υπερ αξιωματος τις βιωτικου ολην πολλακις την 

ουσιαν  επεδωκεν·  υπερ  της  μελλουσης  δοξης  και  αναφαιρετου,  τι 
γενοιτ’ αν ημων αθλιωτερον, μηδε ολιγα προιεμενων;

Η μεν γαρ παρα των ανθρωπων δοξα των δοξαζοντων μιμειται 
την ευτελειαν, οθεν και μεταπιπτει ραδιως. Η δε του Θεου, ουχ ουτως· 
αλλ’  ακινητος  μενει  διηνεκως.  Και  ταυτ’  αμφοτερα  δηλων  ο 
προφητης, κακεινης το ευμεταπτωτον, και ταυτης το μονιμον, ουτως 
ελεγεν, Πασα σαρξ χορτος, και πασα δοξα ανθρωπου ως δοξα χορτου. 
Απασαν την ανθρωπινην ευημεριαν, ουδε προς χορτον, αλλ’ ετεραν 
ολην ευτελεστεραν ο προφητης παρεβαλεν, ανθος αυτην ονομασας 
χορτου. Ουδεν γαρ μερος αυτων προεθηκεν, οιον πλουτον, η τρυφην, 
η δυναστειαν, η τιμην, η τι τοιουτον· αλλα παντα τα εν ανθρωποις 
λαμπρα, μια προσηγορια τη της δοξης περιβαλων, ουτως επηγαγεν 
την  εικονα  του  χορτου,  ειπων,  Πασαν  δοξα  ανθρωπου  ως  ανθος 
χορτου· εξηρανθη χορτος, και το ανθος εξεπεσεν. 

Κυριλλου. - Φυσει μεν γαρ χορτου, φησιν, εοικε των ανθρωπων το 
γενος· ανθη δε χορτου, (937) η επιγενομενη δοξα και δυναστεια. Και 
καθαπερ  του  χορτου  ξηραινομενου,  το  ανθος  εκπιπτει·  ουτω  του 
θανατου  τοις  ανθρωποις  επιοντος,  η  δυναστεια  και  η  υπερηφανει 
σβεννυται. 

Πλουταρχ. - Τα μεν φυτα απο της ριζης, η δε δοξα, απο της πρωτης 
ληψεως αυξει.

Ουδεις φροντιζων δοξης αγαθης, γενοιτ’ αν ανηρ φαυλος· καλον 
δε, αντι βραχειας απολαυσεως αλλαξασθαι δοξαν αιωνιον.

Αριστοτελ. - Αξιωμα μεγιστον εστιν, ου το κεχρησθαι τιμαις, αλλα 
το αξιον εαυτον[ισ. αυτων] ειναι νομιζεσθαι. 

Ισοκρατ. - Ων τας δοξας ζηλοις, τουτων και τα αγαθα πραξης.
Ινδος τοξευτης. - Τον Ινδον τον μεγιστα δοκουντα, και λεγομενον 

δια  δακτυλιου  τον  οιστον  αφιεναι,  εκελευσεν  επιδειξασθαι·  και  μη 
βουλομενον,  οργισθεις  ανελειν  προσεταξεν.  Επει  δε  απαγομενος  ο 
ανθρωπος ελεγε προς τους αγοντας, οτι Πολυς χρονος εστιν αφ’ ου 
επι χειρας τοξον ουκ ελαβον, και το αποτυχειν εφοβηθην. Ακουσας 



ταυτα  Αλεξανδρος,  εθαυμασε  και  απελυσε  μετα  δωρων αυτον,  οτι 
μαλλον αποθανειν υπεμεινεν, η της δοξης αναξιος φανηναι. 

Θεοφραστ. - Ου γαρ εξ ομιλιας δει και χαριτος τας τιμας, ελλ’ εκ 
των πραξεων λαμβανειν.

Ηρακλ.  -  Συντομωτατην  οδον  ο  αυτος  ελεγεν  εις  ευδοξιαν,  το 
γενεσθαι αγαθον.

Φιλωνος. - Ο μαθων αρχεσθαι, και αρχειν ευθυς μανθανει. Ουδε 
γαρ ει πασης γης και θαλασσης το κρατος αναψαιτο τις, αρχων αν ειη 
προς αληθειαν, ει μη μαθη και προπαιδευθειη το αρχεσθαι. 

Ιωσηππου Αρχαιολ. - Παντες οι αρχεσθαι καλως μεμαθηκοτες, και 
αρχειν εισονται παρελθοντες εις εξουσιαν.

ΛΟΓΟΣ ΜΖ΄. 
Περι γλωσσαλγιας. 
Ματθ.  ιβ΄.  -  Λεγω  δε  υμιν,  οτι  παν  ρημα,  ο  εαν  λαλησωσιν  οι 

ανθρωποι,  αποδωσουσι  λογον  περι  αυτου.  Εκ  γαρ  των  λογων  σου 
δικαιωθηση, και εκ των λογων σου κατακριθηση.

Ιακ. ια΄ . - Εστω πας ανθρωπος ταχυς εις το ακουσαι, και βραδυς 
εις το λαλησαι.

Σιραχ η΄. - Γλωσσωδει ανθρωπω μη διαμαχου μηδε επιστοιβαζε επι 
το πυρ αυτου ξυλα.

Παροιμ.  ιγ΄  .  -  Ος φυλασσει το εαυτου στομα, τηρει  την εαυτου 
ψυχην.

Παροιμ.  στ΄.  -  Παγις  ανδρι  ισχυρα,  τα  ιδια  χειλη·  αλισκεται  δε 
ρημασιν ιδιου στοματος. 

Παροιμ. ι΄ . - Ο αστεγος χειλεσιν, σκολιαζων υποσκελισθησεται.
(940) Παροιμ. κβ΄. - Βοθρος βαθυς στομα παρανομου· ο δε μισηθεις 

υπο Θεου, εμπεσειται εις αυτον. 
Παροιμ.  κ΄.  -  Εν  πολλοις  ξυλοις  θαλλει  πυρ·  στομα δε  αστεγον 

ποιει ακαταστασιαν. 
Σιραχ κβ΄. - Τις δωσει επι του στοματος μου φυλακην, και επι των 

χειλεων μου σφραγιδα; ινα μη εμπεσω υπ’ αυτης, και η γλωσσα μου 
απολεση με. 

Σιραχ λ΄ . - Αγαθα κεχυμενα επι στοματι κεκλεισμενω. 
Βασιλ.΄-  Μη  παντα  θαρρει  τη  γλωσση,  ινα  μη  παθης  ακαιρως, 

καθαπερ οφθαλμος ολον τον ηλιον θελων αποβλεψαι, απολλει και ο 
εχει φως. 

Θεολογου. - Ολισθος ανθρωποις, γλωσσα λογω μη κυβερνωμενη.



Χρυσοστ.  -  Λογος  απλως  προενεχθεις,  ολοκληρους  ανετρεψεν 
οικιας· και ψυχας ανεστρεψε και κατεδυσε· και των μεν χρηματων την 
ζημιαν  διορθουσθαι  παλιν  ειη·  λογον  δε  εκπηδησαντα  απαξ, 
ανακτησαι παλιν ουκ ειη. 

Κυριλλου.  -  Μη  χελιδονας  οικιαις  δεχεσθαι·  τουτεστι  λαλους 
ανθρωπους και περι γλωσσαν ακρατεις ομοροφιους μη ποιεισθαι. 

Ευαγριου.  -  Λαλει  α  δει,  και  οτι  δει,  και  περι  ων  δει,  και  ουκ 
ακουσεις α μη δει. 

Νειλου. - Ει κρατεις γαστρος, κρατει και γλωσσης· ινα μη της μεν 
υπαρχης δουλος, της δε τυγχανης ανοητως ελευθερος. 

Ισοκρατ.  -  Παν  ο  τι  αν  μελλεις  ερειν,  προτερον  επισκοπει  τη 
γνωμη· πολλοις γαρ η γλωσσα προτρεχει της διανοιας. 

Ισοκρατης ο  ρητωρ,  Καρεωνος οντος λαλου,  και  σχολαζειν παρ’ 
αυτω  βουλομενου,  διττους  ητησε  μισθους.  Του  δε  την  αιτιαν 
πυθομενου, Ενα μεν, εφη, ινα λαλειν μαθης· το δε ετερον, ινα σιγαν. 

Κλειταρχ. - Ο μη θελης ακουειν, μηδε ειπης·  ο μη θελης λεγειν, 
μηδε ακουε· ωτων και γλωττης μεγας ο κινδυνος. 

Σωκρατης. - Κρειττον ειναι τω ποδι ολισθαινειν, η τη γωσση. 
Δημονακτ. - Τοις ωσι πλεον, η τη γλωττη χρω. 
Δημοσθ.  -  Εν συμποσιω προς τον πολλα λαλουντα,  Ει  τοσαυτα, 

εφη, εφρονεις, ουκ αν τοσαυτα ελαλεις. 
Ερωτηθεις δε, Διατι μιαν γλωσσαν εχομεν, ωτα δε δυο; ειπεν, Οτι 

διπλασιον δει ακουειν του λεγειν.
(941)  Πλατων.  -  Πλατων,  Αντισθενους  εν  τη  διατριβη  ποτε 

μακρολογοληαντος, Αγνοεις, ειπεν, οτι του λογου μετρον εστιν, ουχ ο 
λεγων, αλλ’ ο ακουων; 

Νικοστρατ. - Ει επι τω συνεχως και πολλα και ταχεως λαλειν ην 
του  φρονειν  παρασημον,  αι  χελιδονες  ελεγοντ’  αν  ημων 
φρονιμωτεραι. 

Εκ των Επικτητου και Ισοκρατ. - Γλωσσαν μιαν τοις ανθρωποις η 
φυσις δεδωκεν, δυο δε ωτα, ινα διπλασιονα ων λεγομεν, παρ’ ετερων 
ακουωμεν.

Πυθαγορ. - Ξιφους πληγη κουφοτερα γλωσσης· το μεν γαρ, σωμα, 
η δε ψυχην τιτρωσκει. 

Αισωπος. - Ουτος ερωτηθεις, Τι εστιν εν ανθρωποις αγαθον τε και 
φαυλον; εφη, Γλωσσα. 



Δημοκριτ.  -  Πλεονεξιη  τα  παντα  λεγειν,  και  μηδεν  εθελειν 
ακουειν.

Απολλονιου.  -  Πολυλογια  πολλα  σφαλματα  εχει·  το  δε  σιγαν, 
ασφαλες.

Ο αυτος τους ρητορας εφη ομοιους ειναι τοις βατραχοις· τους μεν 
γαρ εν υδασι κελαδειν, τους δε προς κλεψυδραν.

Λυκωνος.  -  Καθαπερ  αι  χελιδονες  τη  συνεχει  τηςλαλιας,  την 
ηδονην  της  ομιλιας  αποβαλλουσιν·  ουτω  οι  αδολεσχαι  οχλησεις 
συνεχεις ποιουμενοι, αηδεις αποφαινονται τοις ακροωμενοις. 

Νομικω φλυαρω εφη τις, Ου δει εν πολλοις λεγειν ολιγα, αλλ’ εν 
ολιγοις πολλα. 

ΛΟΓΟΣ ΜΗ΄. 
Περι προνοιας.
Ματθ. ι΄. - Ουχι δυο στρουθια ασσαριου πωλειται; και εν εξ αυτων 

ου πεσειται επι την γην ανευ του Πατρος υμων. Υμων δε και αι τριχες 
της κεφαλης πασαι ηριθμημεναι εισιν. 

Ρωμ. ια΄ . - Ω βαθος πλουτου και σοφιας και γνωσεως Θεου! Ως 
ανεξερευνητα τα κριματα αυτου, και ανεξεχνιαστοι αι οδοι αυτου. 

Σολομ.  ιβ΄.  -  Συ δεσποζων ισχυος εν επιεικεια  κρινεις,  και  μετα 
πολλης φειδους διοικεις ημας. 

Σιρ.  ιστ΄.  -  Μη  ειπης,  Αποκρυβησομαι,  και  εξ  υψους  τις  μου 
μνησθησεται; Ιδου ο ουρανος και ο ουρανος του ουρανου· αβυσσος και 
γη  και  τα  εν  αυτοις,  τη  επισκοπη  αυτου  σαλευθησεται.  Τας  οδους 
αυτου τις ενθυμηθησεται; καταιγις ην ουκ οψεται ανθρωπος· και τα 
πλειονα των εργων αυτου εν αποκρυφοις. 

Βασιλ. - Παν οπερ εις ημας εκ θειας δυναμεως αγαθον φθαση, της 
παντα ενεργουσης χαριτος ενεργειαν ειναι φαμεν.

Ουδεν  απρονοητον  ουδε  ημελημενον  παρα  τω  Θεω.  Παντα 
σκοπευει ο ακοιμητος οφθαλμος· πασι παρεστι, ποριζων εκαστω την 
σωτηριαν. 

Θεολ. - Πολλακις παραδοξους σωτηριας οιδε το Θειον καινοτομειν, 
νευον προς το φιλανθρωπον τη εαυτου προνοια.

Χρυσοστ. - Ουδεις ουτως εαυτου φειδεται, (944) ως παντων ημων ο 
Θεος· πολλω γαρ ημων αυτος βουλεται μαλλον, μηδεν ημας πασχειν 
κακον. 

Ουκ οιδας συ τα συμφεροντα, ανθρωπε. Πολλακις αιτεις επιβλαβη 
και σφαλερα· αλλ’ εκεινος ο μαλλον κηδομενος σου της σωτηριας, ου 



τη αιτησει  σου προσεχει·  αλλα προ της  αιτησεως το  συμφερον  σοι 
πανταχου προνοειται. Ει γαρ οι πατερες αι σαρκικοι ου παντα αιτουσι 
τοις  παισι  διδοασιν,  ουκ επειδη καταφρονουσι των αιτουντων,  αλλ’ 
επειδη αυτων μαλλον κηδονται· πολλω μαλλον ο Θεος, ο και μαλλον 
φιλων και πλεον απαντων ειδως, το συμφερον ημιν ποιει. 

Διδυμ.  -  Παντων  των  λογικων  επισταμενος  το  κρυπτον  ο 
Δημιουργος,  προνοειται  των  ολων,  ου  μονον  εξ  ων  διακεινται  και 
πραττουσιν, αλλα και εξ ων προγινωσκει αγων την βελτιωσιν. 

Του μακαριου Εφραιμ. - Τον κοσμον ο Θεος ανεξικακια επισκοπει, 
το μελλον αινιττομενος, και το παρον κακον οροις στοιχιζων· εκ μεν 
της αποφασεως χαλινων την πονηριαν· δια δε της συνειδησεως τας 
εναγεις και πονηρας διανοιας τιμωρουμενος. 

Επικουρου. - Χαρις τη μακαρια φυσει,  οτι τα αναγκαια εποιησεν 
ευποριστα· τα δε δυσποριστα, ουκ αναγκαια. 

Σωκρατης. 
Ει το μελλειν δυνανται τι, μεριμνα και μελετω σοι. 
Ει δε μελει περι σου δαιμονι, σοι τι μελει; 
Πλατων. - Οταν βουληται Θεος ευ πραξαι πολιν, ανδρας αγαθους 

εποιησεν·  οταν δε μελλη κακως πραξειν πολις,  εξειλε  τους ανδρας 
τους  αγαθους  εκ  ταυτης  της  πολεως.  Ουτως  εοικεν  ουτε  διδακτον 
ειναι, ουτε φυσει, αρετη· αλλα θεια μοιρα παραγινεται κτωμενοις. 

Ο  Θεος  παντα,  και  μετα  Θεου  τυχη  και  καιρος,  τα  ανθρωπινα 
διακυβερνωσι συμπαντα. 

ΛΟΓΟΣ ΜΘ΄. 
Περι ταπεινοφροσυνης. 
Λουκ. ιδ΄. - Πας ο υψων εαυτον, ταπεινωθησεται· και ο ταπεινων 

εαυτον, υψωθησεται. 
Ρωμ.  ιβ΄  .  -  Μη  τα  υψηλα  φρονουντες,  αλλα  τοις  ταπεινοις 

συναπαγομενοι.
Παροιμ. κθ΄. - Τους ταπεινοφονουντας εγερει δοξη Κυριος. 
Σιραχ  γ΄.  -  Οσον  μεγας  ει,  τοσουτον  ταπεινωσον  σαυτον,  και 

εναντι Κυριου ευρησεις χαριν· οτι μεγαλη η δυναμις Κυριου, και υπο 
των ταπεινων δοξασθησεται. 

Βασιλειου.  -  Αμηχανον  τον  μη  καταδεξαμενον  (945)  το  προς 
παντας  υποδεις  και  εσχατον,  δυνηθηναι  ποτε,  η  λοιδορουμενον, 
θυμου κρατησαι·  η θλιβομενον,  δια μακροθυμιας περιγενεσθαι των 
πειρασμων.



Γυμνασιον  ταπεινοφροσυνης  εστιν  η  εν  τοις  ευτελελεστεροις 
πραγμασι διατριβη, το παθος της φιλοδοξιας θεραπευουσα. 

Θεολογου.  -  Κρεισσον  οντα  σοφον  υφιεσθαι  δι’  επιεικειαν,  η 
αμαθως εχοντα δια θρασος υπερεκτεινεσθαι.

Μη  εν  εσθητι  το  ταπεινον  εχωμεν  μονον,  αλλα  εν  ψυχης 
καταστηματι·  μηδε  θρυψις  αυχενος,  η  φωνης  υφεσις,  η  προσωπου 
νευσις, η βαθος υπηνης, η βαδισματος ηθος το ταπεινον υποκρινοιτο, 
τα  προς  ολιγον  τυπουμενα  και  ταχιστα  ελεγχομενα.  Παν  γαρ  ο 
προσποιητον, ουδε μονιμον· αλλ’ ωμεν υψηλοι μεν τω βιω, ταπεινοι δε 
τω φρονηματι· και την μεν αρετην απροσιτοι, την συνουσιαν δε και 
λιαν  ευπροσοδοι.  Πολιτικου  μεν  γαρ εργον  ειναι  παντα ποιειν  και 
λεγειν, εξ ων ευδοκιμησει παρα των εξωθεν· του πνευματικου δε και 
καθ’ ημας, προς εν μονον βλεπειν, την σωτηριαν· η τε απλοτης και το 
του ηθους αδολον τε και αμνησικακον. 

Χρυσοστ.  -  Ουδεν  ουτω  τω  Θεω  φιλον,  ως  μετα  των  εσχατων 
εαυτον αριθμησαι. 

Μηδεις απονον οιεσθω και μετα ραστωνης εκποριζομενον το της 
ταπεινοφοσυνης  κατορθωμα.  Εμπεφυκε  γαρ  το  κατα  την  επαρσιν 
παθος  παντι  σχεδον  τω  κοινωνουντι  της  ανθρωπινης  φυσεως·  διο 
παντων των κατ’ αρετην επιτηδευμενων τουτο εστιν επιπονωτερον. 

Κλημεντ.  -  Τοσουτον  τις  μαλλον  οφειλει  ταπεινοφρονειν,  οσον 
δοκει μαλλον ειναι· καλον γαρ αει τω κρειττονι το χειρον ακολουθειν 
δια βελτιωσεως ελπιδα.

Νειλου.  -  Μακαριος  ο  τον  βιον  υψηλον  εχων,  ταπεινον  δε  το 
φρονημα. 

Εκ των Πατερων.  -  Συναναστρεφου τοις  εχουσι  ταπεινωσιν,  και 
μαθησει  τους  τροπους  αυτων.  Ει  γαρ  η  θεωρια  των  ειρημενων 
ωφελιμος, ποσω μαλλον η διδασκαλια του στοματος αυτων; 

Ισοκρατ. - Νομω και αρχοντι, και τω σοφοτερω εικειν κοσμιον.
(948) Σωκρατης. - Εν μεν τω πλειν, πειθεσθαι δει τω κυβερνητη· εν 

δε τω ζην, τω λογιζεσθαι δυναμενω βελτιον. 
ΛΟΓΟΣ Ν΄. 
Περι ιατρων. 
Ματθ. θ΄. - Ου χρειαν εχουσιν οι υγιαινοντες ιατρου, αλλ’ οι κακως 

εχοντες. 
Εβραι. ιβ΄. -  Τροχιας ορθας ποιησατε τοις ποσιν υμων, ινα μη το 

χωλον εκτραπη, ιαθη δε μαλλον. 



Σιραχ λη΄. - Επιστημη ιατρου ανυψωσει καφαλην αυτου· και εναντι 
μεγιστανων θαυμαστωθησεται. 

Παροιμ. ιδ΄ . - Πραυθυμος ανηρ, καρδιας ιατρος.
Βασιλειου.  -  Ουτε  φευκτεον  παντη  την  τεχνην,  ουτε  επ’  αυτη 

πασας  τας  ελπιδας  εχειν  ακολουθον·  αλλ’  ως  κεχρημεθα  μεν  τη 
γεωργικη·  αιτουμεθα  δε  παρα  τω  Θεω  τους  καρπους·  και  τω 
κυβερνητη μεν το πηδαλιον επιτρεπομεν, τω Θεω δε προσευχομεθα 
εκ του πελαγους αποσωθηναι, ουτω και τον ιατρον εισαγοντες, της 
προς Θεον ελπιδος ουκ αφισταμεθα. 

Ανεπιστημων ιατρος προς καμνοντας εισιων, αντι του εις υγειαν 
αυτους  επαναγαγειν,  και  το  μικρον  λειψανον  της  δυναμεως 
αφαιρειται. 

Θεολογ.  -  Την  καθ’  ημας  ιατρικην  της  περι  τα  σωματα 
εργωδεστεραν  τιθεμαι  μακρω,  και  δια  τουτο  τιμιωτεραν·  και  οτι 
εκεινους ολιγα των εν τω βαθει κατοπτευουσι, περι το φαινομενον η 
πλειον  της  πραγματειας·  ημιν  δε  περι  τον  κρυπτον  της  καρδιας 
ανθρωπον η πασα θεραπεια τε και σπουδη. 

Χρηιζων παθεεσσ’ ακορεστως, ην κακα κευθη, 
Ουποτε σηπεδονα φευξεται αργαλεην. 
Χρυσοστ.  -  Οιμαι  τους  αρχαιους  των  ιατρων  ουχ  απλως  ουδε 

αλογως  νομοθετησαι  δημοσιευεσθαι  την  των  ποικιλων  εργαλειων 
επιδειξιν·  αλλ’  ινα  τους  υγιαινοντας  ασφαλιζωνται,  προδεικνυντες 
αυτοις οποσων ατακτουντες δεησονται.

Γρηγ.  Νυσσης.  -  Οσον  κρεισσον  ψυχη  του  σωματος,  τοσουτω 
τιμιωτερον των τα σωματα θεραπευοντων, ο τας ψυχας εξιωμενος. 

Διδυμου.  -Τελειον  ιατρον λεγομεν,  ου τον θεραπευοντα παντας, 
αλλα  τον  μηδεν  των  εις  ωφελειαν  ηκοντων  και  θεραπειαν 
παραλειποντα. 

Τροφιλος. - Τροφιλος ιατρος ερωτηθεις υπο τινος, Τις αν γενοιτο 
τελειος  ιατρος,  Ο  τα  δυνατα,  εφη,  και  τα  μη  δυνατα  δυναμενος 
διαγινωσκειν. 

Νικοκλεους. - Νικοκλης κακου τινος ιατρου λεγοντος, οτι μεγαλην 
εχει δυναμιν, εφη, Πως γαρ ου μελλεις λεγειν, ος τοσουτου ανηρηκως 
ανευθυνος γεγονας; 

Ο αυτος τους ιατρους ευτυχεις ελεγεν, οτι τας (949) μεν επιτυχιας 
αυτων ο ηλιος ορα· τας δε αποτυχιας η γη καλυπτει. 



Στρατονικ. - Στρατονικος ιατρον κολακευων, ελεγεν, Επαινω σου 
την  εμπειριαν,  οτι  ουκ  εας  τους  αρρωστους  κατασαπηναι·  ταχιον 
αυτους του ζην απαλλασων. 

Δημονακτ.  -  Τοις  Ασκληπιαδαις  μειζων  οφειλεται  χαρις 
επερχομενην αναστελλουσι· νοσον, η παραπεσουσαν ιασαμενοις, του 
γαρ απηλλαχθαι κακου το μη πασχειν ειρετωτερον. 

ΛΟΓΟΣ ΝΑ΄. 
Περι πιστεως. 
Ματθ. ιζ΄. - Αμην λεγω υμιν, εαν εχετε πιστιν ως κοκκον σιναπεως, 

ερειτε τω ορει τουτω, Μεταβηθι εντευθεν εκει, και μεταβησεται· και 
ουδεν αδυνατησει υμιν. 

Εφ. β΄. - Χαριτι εστε σεσωσμενοι δια της πιστεως, και τουτο ουκ εξ 
υμων· Θεου το δωρον, ουκ εξ εργων, ινα μη τις καυχησηται. 

Εβρ.  ια΄.  -  Πιστις  εστιν  ελπιζομενων  υποστασις,  πραγματων 
ελεγχος ου βλεπομενων. 

Παροιμ. ιβ΄. - Επιδεικνυμενην πιστιν αναγγελεια δικαιος.
Σιραχ ια΄. - Πιστευε τω Κυριω, και εμμενε τω πονω σου· οτι κουφον 

εν οφθαλμοις Κυριου εξαπινα πλουτισαι πενητα. 
Σιραχ β΄ . - Δοσις Κυριου παραμενει ευσεβεσι· πιστευσον αυτω, και 

αντιληψεται σου.
Βασιλ.  -  Πιστις  ηγεισθω  των  περι  Θεου  λογων.  Πιστις,  και  μη 

αποδειξις.  Πιστις  η  υπερ  τας  λογικας  μεθοδειας  την  ψυχην  εις 
συγκαταθεσιν ελκουσα· πιστις,  ουχ η γεωμετρικαις αναγκαις,  αλλα 
ταις του Πνευματος ενεργειαις εγγινομενη. 

Πιστις  εστι  συγκαταθεσις  αδιακριτος  των  ακουσθενων  εν 
πληροφορια  της  αληθειας  των  κηρυχθεντων,  Θεου  χαριτι,  ηντινα 
επεδειξατο Αβρααμ,  μαρτυρηθεις,  οτι  Ου διεκριθη τη απιστια,  αλλ’ 
ενεδυναμωθη τη πιστει, δους δοξαν τω Θεω, και πληροφορηθεις οτι ο 
επηγγελται Θεος, δυνατος εστι και ποιησαι. 

Θεολ.  -  Το  γαρ  ουκ  εφικτον,  ουδε  πιστον  πως  δια  τον  φθονον. 
Ψυχαις γαρ βεβηλοις ουδεν των καλων αξιοπιστον. 

Χρυσοστ.  -  Τουτο  μαλιστα  πιστεως,  μη  ζητειν  ευθυνας  των 
πραττομενων, αλλα πειθεσθαι τοις επιταττομενοις.

(952) Τον ευσεβη και πιστον ανδρα ουτω βεβαιως διακεισθαι χρη 
προς τας επαγγελιας του Θεου, ωστε καν εναντια αυτοις φαινεται τα 
γινομενα, μηδε ουτως ταραττεσθαι, μηδε απογινωσκειν την εκβασιν. 



Ορα  γουν  ο  πιστος  Αβρααμ  τινα  μεν  υποσχεσιν  εδεξατο,  τινα  δε 
πραττειν ηναγκαζετο.

Πιστις μητηρ και στεφανη και συμπεραιωσις των αρετων υπαρχει.
Καθαπερ γαρ ριζης μη πεφυτευμενης, ουκ αν βλαστησειε καρπος· 

ουτω πιστεως μη προκαταβεβλημενης, ουκ αν προελθοι διδασκαλιας 
λογος. 

Γρηγορ.  Νυσ.  -  Πιστις  μονη  κρατει  τον  ακρατητον·  πιστις  μονη 
κατανοει τον αθεατον· πιστις μονη προσπελαζει τω απροσπελαστω, 
οσον εγχωρει και οσον ενδεχεται. 

Κυριλλου. - Το πιστει παραδεκτον, απολυπραγμονητον ειναι χρη. 
Το γαρ βασανοζομενον πως ετι πεπιστευται; 

Αριστοτ. - Ωσπερ γασιν εν ιατρικη, τα μη καθαρα των σωματων 
οποσω αν θρεψης,  μαλλον βλαψεις  υλην αποβαλων τη κακοχυμια· 
ουτω  και  ψυχην  μοχθηροις  δογμασι  προκατειλημμενην,  οποσω  αν 
διδαξης,  μαλλον  βλαψεις  μειζονας  αρχας  αυτη  της  ψευδοδοξιας 
παρεχων. 

ΛΟΓΟΣ ΝΒ΄. 
Περι μνημης
Λουκ.  κβ΄.  -  Τουτο εστι  το  σωμα μου,  το  υπερ  υμων διδομενον· 

τουτο ποιειτε εις την εμην αναμνησιν. 
Α΄Τιμ. β΄. - Μνημονευε Ιησουν Χριστον εγηγερμενον εκ νεκρων. 
Παροιμ.  ι΄  .  -  Μνημη  δικαιου  μετ’  εγκωμιων·  ονομα  δε  ασεβων 

σβεννυται.
Σιραχ ζ΄. - Εν πασι τοις εργοις σου μιμνησκου τα εσχατα σου, και 

ουχ αμαρτησεις. 
Βασιλειου.  -  Αμηχανον  εκτραπηναι  της  δικαιας  οδου,  μη  ληθην 

Θεου ταις ψυχαις νοσησαντας. 
Μνημη  εστιν  η  του  γνωσθεντος  τηρησις·  αναμνησις,  η  του 

απελθοντος αναληψις. 
Θεολογου. - Μνημονευτεον Θεου μαλλον, η αναπνευστεον. 
Τον Θεον εργοις μεν σεβου, λογοις δε υμνει, εννοια δε τιμα. 
Κλημεντ.  -  Μνημη  θανατου  εναργης  περιεκοψε  βρωματα· 

βρωματων δε εν ταπεινωσει κοπεντων, συνεξεκοπησαν παθη.
Χρυσοστ.  -  Ευσεβειας σημειον,  το συνεκη μνημην ποιεισθαι των 

θειοτερων, και το πυκναις εντευξεσιν εξιλεουσθαι τον Θεον. 
(953) Ει εικονα τις αψυχον αναθεις, παιδος η φιλου η συγγενους, 

νομιζει παρειναι εκεινον τον απελθοντα, και δια της εικονος αυτον 



φανταζεται της αψυχου· πολλω μαλλον ημεις δια των θειων Γραφων, 
της  των αγιων παρουσιας  απολαυομεν,  ουχι  των  σωματων αυτων, 
αλλα των ψυχων τας εικονας εχοντες. Τα γαρ παρ’ αυτων ειρημενα 
των ψυχων αυτων εικονες εισιν. 

Πλωτινου.  -  Πλατων  ελεγε,  τους  μεν  νεους  σφοδρα  και  τους 
γεροντας, αμνημονας ειναι· υπορρειν γαρ, των μεν, δια την αυξησιν, 
των δε, δια την φθισιν. Ομοιως δε και τους λιαν ταχεις η βραδεις· τους 
γαρ υγροτερους ειναι του δεοντος, τους δε, σκληροτερους· και τοις μεν 
ου  μενειν  εν  τη  ψυχη  τα  φαντασματα,  των  δε  ουχ  απτεσθαι  το 
παραπαν.

Πλατωνος εν Κρατυλ. - Μνημη παντη που μηνυει, οτι μονη εστιν 
εν τη ψυχη, αλλ’ ου φορα. 

Την  κατοχην  των  φαντασματων  μνημην  ονομαζεσθαι·  την  δε 
αναποληψιν  τουτων,  αναμνησιν·  και  ως  επι  πολυ,  μνημονευτερους 
μεν υπαρχειν τους βραδεις·  αναμνηστικωτερους δε,  τους ταχεις και 
ευμαθεις. 

Χαρικλ. - Μεγα γαρ εις ληθην κακων, η δι’ οφθαλμων της ψυχης 
υπομνησις αμαυρουμενη. 

Εκ των Επικτητου. - Ανανεουσθω ο περι Θεου λογος καθ’ ημεραν, 
μαλλον η τα σιτια. 

Συνεχεστερον νοει τον Θεον, η αναπνει.
Εαν  αει  μνημονευης,  οτι  ω  εργαζη  κατα  ψυχην  η  σωμα  Θεος 

παρεστηκεν  εφορος,  εν  πασαις  σου  ταις  προσευχαις  και  ταις 
πραξεσιν, ου μη αμαρτης· εξεις δε τον Θεον συνοικον.

Ως  ηδυ  την  θαλασσαν  απο  γης  οραν,  ουτως  ηδυ  τω  σωθεντι 
μεμνησθαι των πονων. 

ΛΟΓΟΣ Ν Γ΄. 
Περι ψυχης. 
Ματθ.  ι΄.  -  Ο  ευρων  την  ψυχην  αυτου  απολεσει  αυτην·  και  ο 

απολεσας αυτην ενεκεν εμου, ευρησει αυτην. 
Β΄  Κορ.  δ΄.  -  Ει  και  ο  εξω ημων ανθρωπος διαφθειρεται·  αλλ’  ο 

εσωθεν ανακαινουται ημερα και ημερα. 
Σιραχ λζ΄. - Τεκνον, εν πραυτητι δοξασον την ψυχην σου, και ιδε τι 

πονηρον αυτη, και μη δως αυτη. Ου γαρ παντα πασι συμφερει· και ου 
πασα ψυχη εν παντι ευδοκει. 

Η καταστροφη των παρανομων κακη· τη γαρ ασεβεια την αυτων 
ψυχην αφαιρουνται.



(956) Παροιμ. ια΄ . - Ψυχη ευλογημενη, πασα απλη.
Βασιλειου.  -  Ψυχης θησαυρισμα,  σωματος ενδεια.  Τουτου καλον 

ηγεισθαι χρη, το της ψυχης αγαθον. 
Ουδεις περιορα το εαυτου τεκνον μελλον καταπιπτειν εις βοθυνον, 

η εμπεσον εναφιησι τω πτωματι· ποσω δε δεινοτερον ψυχην εις βαθος 
κακων εμπιπτουσαν εναφειναι τη απωλεια; 

Θεολογου. - Τι σοι θελεις γενεσθαι; ψυχην εμην ερωτω. Τι σοι μεγα 
η τι μικρον των τιμιων βροτοισι; Ζητει μονον προθυμως τι λαμπρον, 
και δωσω σοι. 

Ψυχη θυε τω Θεω μαλλον, η ευχης τροπω.
Πειθομαι  σοφων  λογοις,  οτι  ψυχη  πασα  καλη  τε  και  θεοφιλης, 

επειδαν  του  συνδεδεμενου  λυθεισα  σωματος  ενθενδε  απαλλαγη, 
ευθυς  μεν  εν  συναισθησει  εν  θεωρια  του  μελλοντος  αυτη  καλου 
γενομενη, ατε του επισκοτουντος ανακαθαρθεντος, η αποτεθεντος, η 
ουκ  οιδ’  ο  τι  και  λεγειν  χρη,  θαυμασιαν  τινα  ηδονην  ηδεται  και 
αγαλλεται,  και  ιλεως  χωρει  προς  τον  εαυτης  Δεσποτην·  ωσπερ  τι 
δεσμωτηριον  χαλεπον  τον  εντευθεν  βιον  αποφυγουσα,  και  τας 
περικειμενας  αποσεισαμενη  πεδας,  υφ’  ων  το  της  διανοιας  πτερον 
καθειλκετο·  και  οιον ηδη τη φαντασια καρπουται την αποκειμενην 
μακαριοτητα. 

Χρυσοστ.  -  Παντα  διπλα  δεδωκεν  ημων  ο  Θεος  τη  φυσει,  δυο 
οφθαλμους,  δυο  ωτα,  δυο  χειρας,  δυο ποδας·  εαν οποτερον τουτων 
βλαβη,  δια  του ετερου  την χρειαν παραμυθουμεθα·  ψυχην δε  μιαν 
δεδωκεν ημιν· αν ταυτην απολεσωμεν, μετα τινος εμβιοτευσωμεν; 

Ψυχη εστιν ουσια τις ασωματος και αθανατος. 
Ψυχη εστιν ουσια γεννητη, ουσια ζωσα νοερα. 
Κλημεντ.  -  Παντων  αναπνεουσαι  αι  ψυχαι,  το  ζην  εχουσι,  καν 

χωρισθωσι του σωματος, και τον εις αυτο ευρεθωσι ποθον εχουσαι, εις 
τον  του  Θεου  κολπον  φερονται  αθανατοι·  ως  εν  χειμωνος  ωρα  οι 
ατμοι της γης υπο των του ηλιου ακτινων εφελκομενοι φερονται προς 
αυτον. 

Αθανατοι  πασαι  αι  ψυχαι,  και  των  ασεβων,  αις  αμεινον  ην  μη 
αφθαρτους  ειναι.  Κολαζομεναι  γαρ  υπο  του  ασβεστου  πυρος 
απεραντω τιμωρια και  μη  θνησκουσαι,  επι  κακω τω εαυτων τελος 
λαβειν ουκ εχουσιν. 

(957) Μοσχιωνος. - Αιρου παντα τα θνητα και γηινα απολεσας, ενα 
αθανατον και ουρανιον κτησασθαι. 



Δημοκριτ. Ανθρωπους αρμοδιον ψυχης μαλλον η σωματος λογον 
ποιεισθαι.  Ψυχη  μεν  γαρ  τελειοτατη  σκηνεος  μοχθηριην  ορθοι· 
σκηνεος δε ισχυς ανευ λογισμου ψυχην ουδεν τι αμεινω τιθησιν. 

Κληταρχου. - Της ψυχης ως ηγεμονος επιμελου· του δε σωματος ως 
στρατιωτου προνοει.

Φιλιστιων.  -  Ψυχη σοφου αρμοζεται προς Θεον.  Ψυχην θανατος 
ουκ απολλυσιν, αλλα κακος βιος. 

Ζαλευκου. - Εκαστον ουν εχειν και παρασκευαζειν δει την εαυτου 
ψυχην  παντων  καθαραν  των  κακων.  Ως  γαρ  ου  τιμαται  Θεος  υπ’ 
ανθρωπου φαυλου, ουδε θεραπευεται δαπαναις, ουδε τραγωδιαις των 
αλισκομενων, αλλ’ αγαθη προαιρεσει των καλων εργων και δικαιων. 

Επικτητου.  -  Ψυχην  σωματος  αναγκαιοτερον  ιασθαι·  του  γαρ 
κακως ζην το τεθναναι κρεισσον. 

ΛΟΓΟΣ ΝΔ΄. 
Περι φθονου. 
Ματθ.  κ΄.  -  Ελθοντες  δε  και  οι  πρωτοι,  ενομισαν  οτι  πλειονα 

ληψονται,  και  ελαβον  και  αυτοι  ανα  δηναριον.  Λαβοντες  δε 
εγογγυζον, κ. τ. ε.

Ιακ.  γ΄  .  -  Οπου  ζηλος  και  εριθεια,  εκει  ακαταστασια  και  παν 
φαυλον πραγμα.

Παροιμ.  κγ΄.  -  Μη συνδειπνει  ανδρι  βασκανω,  μηδε επιθυμησης 
των εδεσματων αυτου. 

Φθονος ουκ οιδε προτιμαν το συμφερον.
Σιραχ λζ΄. - Μη συμβουλευου μετα υποβλεπομενου σου· απο των 

ζηλουντων σε κρυψον βουλην σου. 
Βασιλ. - Ουχ ορας ηλικον εστιν η υποκρισις; και αυτη καρπος εστι 

του  φθονου.  Το  γαρ  διπλουν  του  ηθους,  εκ  φθονου  μαλιστα  τοις 
ανθρωποις γινεται. 

Τι στεναζεις, φθονερε; το ιδιον κακον, η το αλλοτριον αγαθον; 
Φθονου  γαρ  παθος  ουδεν  ολεθριωτερον  ψυχαις  ανθρωπων 

εμφυεται.
Ωσπερ γαρ ιος τον σιδηρον, ουτως ο φθονος την εχουσαν αυτον 

ψυχην εξαναλισκει.
Οι  κυνες  τρεφομενοι  ημερουνται,  και  οι  λεοντες  χειροηθεις 

θεραπευομενοι  γινονται·  οι  δε  βασκανοι  ταις  θεραπειαις  πλεον 
εξαγριαινονται. 

Εθος τη Γραφη πολλαχου μετα του φονου τασσειν τον φθονον.



Ωσπερ  η  ερυσιβη  ιδιον  εστι  του  σιτου  νοσημα·  ουτως  ο  φθονος 
φιλιας εστιν αρρωστημα. 

Οι  μισοκαλοι  δαιμονες,  επειδαν  οικειας  εαυτοις  ευρωσι 
προαιρεσεις,  παντοιως  αυταις  αποκεχρηνται  (960)  προς  το  ιδιον 
βουλημα,  ωστε  και  τοις  οφθαλμοις  των  βασκανων  εις  υπηρεσιαν 
χρησασθαι του ιδιου θεληματος.

Ωσπερ επεται τω αγαθω η αφθονια, ουτως ακολουθει τω διαβολω 
η βασκανια. 

Ωσπερ  δε  αι  γυπες  προς  τα  δυσωδη  φερονται,  πολλους  μεν 
λειμωνας, πολλους δε ηδεις και ευωδεις τοπους υπεριπταμενοι· και αι 
μυιαι,  το μεν υγιαινον παρατρεχουσι,  προς δε το ελκος επειγονται· 
ουτως οι βασκανοι, τας μεν του βιου λαμπροτητας και τα μεγεθη των 
κατορθουμενων ουδε προσβλεπουσι, τοις δε σαθροις επιτιθενται. 

Θεολ.  -  Μη  φθονησεις  τω  κατορθουντι  ως  φθονηθεις,  και 
φθονεισθαι πεισθεις, και δια τουτο κατενεχθεις. 

Ως απολοιτο εξ ανθρωπων ο φθονος,  η δαπανη των εχοντων, ο 
των  πασχοντων  ιος·  το  μονον  των  παθων  αδικωτατον  τε  αμα  και 
δικαιοτατον·  το  μεν,  οτι  πασι  διοχλει  καλοις,  το  δε,  οτι  αδικει  τους 
εχοντας.

Χρυσοστ. - Ω φθονε ριζα θανατου, η πολυπλοκος νοσος, καρδιας 
οξυτατε ηλε! Ποιος γαρ ηλος οξυτατος ουτως κεντα, ως ο φθονος την 
εχουσαν αυτον καρδιαν τιτρωσκει; 

Ο  δαιμων  φθονει  μεν,  ανθρωποις  δε·  δαιμονι  δε  ουδενι.  Συ  δε 
ανθρωπος ων, ανθρωποις φθονεις· και ποιας τευξη συγνωμης; 

Γρηγ. Νυσ. - Φθονω ατυχημα μεν εστιν ου το ιδιον κακον, αλλα το 
αλλοτριον αγαθον· κατορθωμα δε παλιν, ου το οικειον καλον, αλλα 
το του πελας κακον. 

Φθειρεσθαι τους νεκροβορους γυπας τω μυρω λεγουσι. Προς γαρ 
το  δυσωδες  και  διεφθορος αυτων η φυσις  ωκειεται.  Και  ο  τη νοσω 
ταυτη κρατουμενος,  τη  μεν  ευημερια  των φιλων,  οιον  τινος  μυρου 
προσβολη  καταφθειρεται.  Ει  δε  τι  παθος  εκ  συμφορων  ιδοι,  προς 
τουτο  καθιπταται,  και  το  αγκυλον  επαγει  στομα,  τα  κεκρυμμενα 
εξελκων του δυστυχηματος. 

Φιλωνος. - Τα καλα, καν φθονω προς ολιγον επισκιασθη χρονον, 
επι καιρω λυθεντα, αυθις αναλαμπει.

Πλουταρχου.  -  Τοις μεν δια του ηλιου πορευομενοις επεται κατ’ 
αναγκην σκια· τοις δε δια της δοξης βαδιζουσιν ακολουθει φθονος.



Το  της  δοξης  καλλος  ωσπερ  υπο  νοσου  του  φθονου  ταχυ 
καταφθειρεται. 

(961) Αναχαρσις. - Αναχαρσις ο Σκυθης ερωτηθεις, Δια τινα αιτιαν 
ανθρωποι λυπουνται παντοτε; εφη, οτι ου μονον αυτους τα ιδια κακα 
λυπει, αλλα και τα αλλοτρια αγαθα. 

Αριστοτ. - Φθονος, φησιν, ανταγωνιστης εστι των ευτυχοντων.
Δημοκριτ.  -  Η  των  αγαθων  ερις  ωφελει  τον  ζηλουντα,  μη 

βλαπτουσα τον ζηλουμενον. 
Ουκ αν εκωλυον οι νομοι ζην εκαστον κατ’ ιδιαν εξουσιαν, ει μη 

ετερος ετερον ελυμαινετο. Φθονος γαρ στασιος αρχην απεργαζεται.
Ο αυτος τον φθονον ειπεν ελκος ειναι της αληθειας
Κλειταρχου.  -  Ωσπερ  υπο  του  ιου  τον  σιδηρον,  ουτω  τους 

φθονερους υπο του ιδιου ηθους κατεσθιεσθαι. 
Σωκρατης.  -  Πολλοι  θανοντας  αμειβουσι  τοις  ταφοις,  ους  τω 

φθονω προτερον ηλγυναν ζωντας. 
Ο αυτος τον φθονον εφη της ψυχης ειναι πριονα.
Λευκιπ.  -  Ζηλοτυπια  γαρ  απαξ  εμπεσουσα  ψυχη,  δυσεκλειπτον 

εστι
Κλεοβουλ. - Κλεοβουλος ο Λινδιος, ερωτηθεις υπο τινος, Τινα δει 

μαλιστα  φυλαττεσθαι;  ειπεν,  Των  μεν  φιλων  τον  φθονον,  των  δε 
εχθρων την επιβουλην. 

Βιωνος. - Βιων ο σοφιστης, ιδων τινα φθονερον σφοδρα κεκυφοτα, 
ειπεν, Η τουτω μεγα κακον συμβεβηκεν, η αλλω μεγα αγαθον. 

Αγαθωνος.
Ουκ ην αν ανθρωποισιν εν βιω φθονος, 
Ει παντες ημεν εξ ισου πεφυκοτες. 
Θεοφραστ..  -  Θεοφραστος ειπε,  τους μοχθηρους των ανθρωπων, 

ουχ  ουτως  ηδεσθαι  επι  τοις  ιδιοις  αγαθοις,  ως  επι  τοις  αλλοτριοις 
κακοις.

Πλατων.  -  Αγαθος  ην·  αγαθω  δε  ουδεις  περι  ουδενος  ουδεποτε 
γινεται φθονος.

Αριστονυμ.  -  Ο φθονος,  ωσπερ φαυλος δημαγωγος,  ταις καλαις 
αντιπολιτευεται πραξεσιν. 

Θουκιδιδου.  -  Φθονος  τοις  ζωσι  προς  το  αντιπαλον·  το  δε  μη 
εμποδων, ανανταγωνιστω ευνοια τετιμηται. 

Αναξιμεν. - Οσοι γαρ τα καλως ρηθεντα η πραχθεντα δια φθονον 
ουκ επαινουσι, πως ουτοι αν τοις εργοις ωφελησειαν; 



Κατωνος.  -  Ηκιστα  φθονεισθαι  ελεγε  τους  τη  τυχη  χρωμενους 
επιεικως και μετριως. Ου γαρ ημιν, αλλα τοις περι ημας φθονουσιν. 

Ανωνυμου. - Ουδενι φθονητεον· αγαθοι μεν γαρ αξιοι· κακοι δ’ αν 
ευτυχωσιν, κακως ζωσιν. 

Θεμιστοκλης μειρακιον ων,  ουδεν εφη πραττειν λαμπρον·  ουπω 
γαρ φθονεισθαι. Καθαπερ γαρ αι κανθαριδες εμφυονται μαλιστα τω 
ακμαζοντι  σιτω,  και  τοις  ευθαλεσι  ροδοις·  ουτω  ο  φθονος  απτεται 
(964) μαλιστα των χρηστων και αυξανομενων προς αρετην, και δοξαν 
ηθων και προσωπων κεκτημενων. 

ΛΟΓΟΣ ΝΕ΄. 
Περι εκουσιου και ακουσιου.
Λουκ. ιβ΄. - Εκεινος ο δουλος, ο γνους το θελημα του κυριου αυτου 

και μη ποιησας, δαρησεται πολλας· ο δε μη γνους, δαρησεται ολιγας.
Α΄ Κορ. θ΄. - Ουαι δε μοι εστιν, εαν μη ευαγγελιζωμαι. Ει γαρ εκων 

τουτο πραττω, μισθον εχω· ει δε ακων, οικονομιαν πεπιστευμαι. 
Σολομ. ι΄ . - Ακουσιον εξηλθεν απο προσωπου εξουσιαζοντος.
Παροιμ. λ΄. - Αμελγε γαλα, και εσται βουτυρον. Εαν δε εκπιεζης 

μυκτηρα, εξελευσεται αιμα. 
Σιραχ ιη΄. -  Οπισω των επιθυμιων σου μη πορευου, και απο των 

ορεξεων  σου  κωλυου.  Εαν  γαρ  χορηγησης  τη  ψυχη  σου  ευδοκιαν 
επιθυμιας, ποιησεις επιχαρμα εχθρων. 

Βασιλειου. - Τα εν αδου κακα ου Θεον εχει τον αιτιον, αλλ’ ημας 
αυτους.  Αρχη  γαρ  και  ριζα  της  αμαρτιας,  το  εφ’  ημιν  και  το 
αυτεξουσιον. 

Επαινουμεν  τους  κατα  προαιρεσιν  αγαθους,  ου  τους  υπο  τινος 
αναγκης εις τουτο ηκοντας. Οπου γαρ προαιρεσις ετοιμη, το κωλυον 
ουδεν. 

Βια  γαρ  η  φοβος,  αρετης  ουκ  αν  ποτε  γενοιτο  δημιουργος. 
Εθελουσια γαρ, και ουκ αναγκης τα καλα. 

Το εκουσιον λυπηρον, του ακουσιου τερπνου τιμιωτερον.
Θεολογου.  -  Το  μεν  γαρ  εκουσιον,  μονιμωτερον  τε  και 

ασφαλεστερον· και του μεν του βιασαμενου, το δε ημετερον· και το 
μεν επιεικειας Θεου, το δε τυραννικως εξουσιας. 

Φιλει το βια κρατουμενον ελευθεριαζειν καιρου λαβομενον. 
Ποιμην αμελγει, ει θελει, και τους τραγους, 
Αλλ’ αντι γαλακτος, αιματων πηγας οισει. 



Χρυσοστ. - Ου τους αναγκη της κακιας απεχομενους, αλλα τους 
προαιρεσει, στεφανοι ο θεος.

Ουκ αναγκη και βια, αλλα βουλησει και γνωμη προσαγεται ημας ο 
Θεος. 

Ουδεις  καρπος  αναγκης,  αλλα  πας  μισθος  προαιρεσεως.  Ου 
λογιζεται  ο  Θεος  τα  εξ  αναγκης,  αλλα  τα  εκ  προαιρεσεως 
κατορθουμενα.

(965)  Ωσπερ  τω  στρουθω  των  πτερων  οφελος  ουδεν,  υπο  της 
παγιδος αλοντι, αλλ’ εικη και ματην πτερυσσεται· ουτω και σοι των 
λογισμων ουδεν οφελος, εαν κατακρατος υπο της πονηρας επιθυμιας 
αλως. 

Διονυσιου. - Ουκ ηναγκασμενην ζωην εχομεν οι ανθρωποι. Ουτε 
γαρ δια  την των προνοουμενων αυτεξουσιοτητα τα θεια  φωτα της 
προνοητικης ελλαμψεως απαμβλυνεται.

Διδυμου. - Τα μεν ακουσια αμαρτηματα και νομος συγχωρει, και 
Θεος παρορα φιλανθρωπος ων, και ουκ απηνης και των εκουσιων. 

Φιλων. - Ουχ ως το εκουσιως αμαρτανειν εστιν αδικον, ουτω και 
ακουσιως και κατα αγνοιαν, ευθυς δικαιον· αλλα ταχα που μεθοριον 
αμφοιν,  δικαιου  και  αδικου,  το  υπο  τινων  καλουμενον  αδιαφορον. 
Αμαρτημα γαρ ουδεν εργον δικαιοσυνης. 

Κλημεντος.  -  Μαλιστα παντων Χριστιανοις  ουκ εφιεται  το  προς 
βιαν  επανορθουν  τα  των  αμαρτηματων  πταισματα.  Ου  γαρ  τους 
αναγκη της κακιας απεχομενους, αλλα τους προαιρεσει στεφανοι ο 
Θεος. 

Ου δυνατον  τινα  αγαθον ειναι  βεβαιως,  ει  μη  κατα προαιρεσιν 
οικειαν. Ο γαρ υφ’ ετερου αναγκης αγαθος γινομενος, ουκ αγαθος· 
οτι  μη  ιδια  προαιρεσει  εστιν  ο  εστιν.  Το  γαρ  εκαστου  ελευθερον, 
αποτελει το οντως αγαθον, και δεικνυει το οντως κακον. Οθεν δια των 
υποθεσεων  τουτων  εμηχανησατο  ο  Θεος  φανερωσαι  την  εκαστου 
διαθεσιν. 

Χορικιου. - Το εκ φυσεως καλον, αδοκιμον· το δε εκ προαιρεσεως, 
επαινετον. 

Επικτητου. - Ει βουλει αταραχως και ευαρεστως ζην, πειρω τους 
συνοικουντας  σοι  συμπαντας  αγαθους  εχειν.  Εξεις  δε  αγαθους,  ει 
τους μη εκοντας παιδευεις, τους δε ακοντας [επειτα κεχειρωμενους] 
απολυεις.  Συμφευξεται  γαρ  τοις  φευγουσιν  η  μοχθηρια  αμα  και  η 



δουλεια· συναπολειφθησεται δε τοις συμβαινουσι σοι η χρηστοτης και 
η ελευθερια. 

Σωκρατ. - Ο μεν εκουσιως ταλαιπωρων, επ’ αγαθη ελπιδι πονων 
ευφραινεται·  αι  δε  ραδιουργιαι  και  εκ του παραχρημα ηδοναι,  ουτε 
σωματος  ευεξιαν  ικαναι  εισιν  εργαζεσθαι,  ουτε  ψυχης  επιστημην 
αξιολογον ουδεμιαν εμποιουσιν.

Θεαγους  Πυθαγορειου.  -  Το  μεν  ακουσιον,  ουκ  ανευ  λυπης  και 
φοβου· το δε εκουσιον, ουκ ανευ ηδονης και φιλοφροσυνης.

(968) Εκ των Νικολαου εθων. - Θυνοι τους ναυαγους φιλανθρωπως 
δεχομενοι  φιλους  ποιουνται·  των  δε  ξενων,  τους  μεν  εκουσιως 
ελθοντας, σφοδρα τιμωσι· τους δε ακουσιως, κολαζουσιν.

ΛΟΓΟΣ ΝΣΤ΄. 
Περι του " Γνωθι σαυτον." 
Λουκ. στ΄. - Τι βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου 

σου, την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεις; 
Ρωμ.  ιδ΄.  -  Συ τις  ει  ο  κρινων αλλοτριον  οικετην;  τω ιδιω κυριω 

στηκει  η  πιπτει·  σταθησεται  δε·  δυνατος  γαρ  εστιν  ο  Θεος  στησαι 
αυτον. 

Σολομ. ια΄. -  Περιπατει εν οδοις καρδιας σου αμωμος, και γνωθι 
σαυτον· οτι εν πασι τουτοις αξει σε ο Θεος εις κρισιν. 

Παροιμ. ιγ΄. - Οι εαυτων επιγνωμονες, σοφοι.
Σιρ. ιγ΄. - Συντηρησον και προσεχε σφοδρως, οτι μετα της πτωσεως 

σου περιπατεις. 
Βασιλειου. -  Η ακριβης σαυτου κατανοησις αυταρκη σοι παρεχει 

χειραγωγιαν προς την εννοιαν του Θεου. 
Μεμνημενος της φυσεως, ουκ επαρθηση ποτε· μεμνηση δε εαυτου 

εαν προσεχης σαυτον.
Επαθες,  ανθρωπε,  ο  εγκαλεις·  και  το  μεν  αλλοτριον  κακον 

επιμελως βλεπεις, το δε σαυτου αισχρον ουδαμου τιθεις.
Τω οντι γαρ εοικε παντων ειναι χαλεπωτατον, εαυτον επιγνωναι. 

Ου γαρ μονος οφθαλμος τα εξω βλεπων εφ’ εαυτον ου κεχρηται τω 
οραν·  αλλα και αυτος ημων ο νους,  οξεως το αλλοτριον αμαρτημα 
καταβλεπων,  βραδυς  εστι  προς  την  των  οικειων  ελαττωματων 
επιγνωσιν. 

Θεολογ. 
Ερευνα σαυτον πλειον, η τα των πελας.
Τω μεν γαρ αυτος κερδανεις, τω δ’ οι πελας.



Γνωθι σεαυτον, αριστε, ποθεν και οστις ετυχθης.
Ρεια κεν ωδε τυχης καλλεος αρχετυπου. 
Διδυμου.  -  Το  ειδεναι  τινα  οτι  αγνοει,  σοφιας  εστιν·  ως  και  το 

ειδεναι οτι ηδικησε, δικαιοσυνης. 
Χρυσοστ. - Ουτος μαλιστα εστιν ο εαυτον ειδως, ο μηδεν εαυτον 

ειναι νομιζων. 
(969) Κλημεντ. 
Ει βουλει γνωναι Θεον, προλαβων γνωθι σαυτον.
Αντιφανους. 
Ει θνητος ει, βελτιστε, θνητα και φρονει. 
Δημοσθ. 
Οιμαι  το  μελλον  απασιν  ανθρωποις  αδηλον·  και  μικροι  καιροι, 

μεγαλων  πραγματων  αιτιοι  γινονται.  Διο  δει  μετριαζειν  εν  ταις 
ευπραξιαις, και προορωμενους το μελλον φαινεσθαι. 

Ηρακλειτου. -  Ηρακλειτος νεος ων, παντων γεγονεν σοφωτερος, 
οτι ηδει εαυτον μηδεν οντα. 

Σωκρατ.  -  Σωκρατης  ωετο  μηδεν  ειδεναι,  πλην  αυτο  τουτο,  οτι 
μηδεν οιδεν· τους δε λοιπους, μηδε τουτο ειδεναι.

Οι μεν σφοδρως πυρεττοντες, την ορεξιν και την ρωμην· οι δ’ εν 
τοις  βασιλειοις  παροικουντες,  τον  νουν  και  τα  ηθη  πεφυκασι 
διαφειρεσθαι, ει μη το, Γνωθι σαυτον, συχνως εαυτοις επιλεγουσιν.

Φιλημον.
Ανθρωπος ων, τουτ’ ισθι, και μενεις αει. 
Σωτατου.
Ει και βασιλευς πεφυκας, ως θνητος ακουσον.
Αν μακρα πτυης, φλεγματιω κρατη περισσω.
Αν ευιματης, ταυτα προ σου προβατιον ειχεν· 
Αν χρυσοφορης, τουτο τυχης εστιν επαρμα. 
Αν πλουσιος ης, τουτο χρονων αδηλον ισχυς.
Αν αλαζονευη, τουτο ανοιας εστι φρυαγμα.
Αν δε σωφρονης, τουτο Θεου δωρον υπαρχει. 
Η δε σωφροσυνη παρεστιν, εαν μετρης σεαυτον.
Θαλης. - Χαλεπο δε εαυτον γνωναι, αλλα μακαριον· ζην γαρ κατα 

φυσιν. 
Πλατωνος.  -  Οι  ουκ  ειδοτες,  ως  επος  ειπειν  ουδεν,  οιομεθα  τα 

παντα  ειδεναι·  ουκ  επιτρεποντες  δε  αλληλοις,  α  μη  επισταμεθα 
πραττειν, αναγκαζομεθα αμαρτανειν αυτοι πραττοντες.



Μενανδρ. - 
Κατα πολλων εστιν ου καλων ειρημενον, 
Το Γνωθι σεαυτον, χρησιμωτερον γαρ ην, 
Το, Γνωθι τους αλλους.
Ξενοφωντ.  -  Οι  μεν  γαρ  ειδοτες  εαυτους,  τα  επιτηδεια  εαυτοις 

ισασι,  και  διαγινωσκουσιν  α  τε  δυνανται,  και  α  μη.  Και  α  μεν 
επιστανται πραττοντες, ποριζονται τε ων δεονται, και ευ πραττουσιν· 
ων  δε  μη  επιστανται  απεχομενοι,  αναμαρτητοι  γινονται  και 
διαφευγουσι το κακως πραττειν. 

Ουτος  εμοιγε  δοκει,  ο  μη  ειδως  την  εαυτου  δυναμιν,  αγνοειν 
εαυτον.  Εκεινο δε  ου φανερον,  εφη,  οτι  μεν δια το ειδεναι  εαυτους 
πλειστα  αγαθα  ισχυουσιν  ανθρωποι·  δια  δε  το  εψευσθαι  εαυτων, 
πλειστα κακα;

Επι  μηδενι  επαρθης  αλλοτριω  προτερηματι.  Ει  ο  ιππος  ελεγεν 
επαιρομενος, οτι Καλος ειμι, ανεκτον ην· συ δε οταν λεγεις, οτι Ιππον 
καλον εχω, ισθι οτι εφ’ ιππω αγαθω μεγα φρονεις. Τι ουν εστι σον; 
Χρησις  φαντασιων,  ην  οταν  κατα φυσιν  εχης,  τοτε  (972)  επαρθητι· 
τοτε γαρ επι τω σω πλεονεκτηματι επαρθηση.

Χειλων.  -  Χειλων  ερωτηθεις,  τι  το  χαλεπωτατον,  Το  γινωσκειν 
εαυτον, εφη. Χρησιμον γαρ εις νουθεσιαν των αλαζονων, οι υπερ την 
εαυτων δυναμιν φλυαρουσιν.

ΛΟΓΟΣ ΝΖ΄. 
Περι χρηστοτητος. 
Λουκ. στ΄. - Αγαθοποιειτε και δανειζετε, μηδεν απελπιζοντες, και 

εσται  ο  μισθος  υμων  πολυς,  και  εσεσθε  υιοι  Υψιστου,  οτι  αυτος 
χρηστος εστι επι τους αχαριστους και πονηρους.

Εφ.  δ΄.  -  Γινεσθε  εις  αλληλους  χρηστοι  και  ευσπλαχνοι, 
χαριζομενοι εαυτοις, καθως και ο Θεος εν Χριστω εχαρισατο υμιν. 

Κολοσσ.  γ΄.  -  Ενδυσασθε  σπλαγχνα  οικτιρμου,  χρηστοτητα, 
ταπεινοφροσυνην, μακροθυμιαν, πραοτητα.

Παροιμ.  β΄.  -  Χρηστοι  εσονται  οικητορες  γης·  ακακοι  δε 
υπολειφθησονται εν αυτη.

Χριστος  χρηστος  ων,  και  ιδων  το  πλασμα  αυτου,  ουτε  ανηκεν 
αυτους, ουτε κατελιπε φειδομενος αυτων.

Βασιλ.  -  Το  κατ’  εικονα  εχω,  εν  τω  λογικος  ειναι·  το  δε  καθ’ 
ομοιωσιν γινομαι, εν τω χρηστος γενεσθαι. 



Το μεν γαρ τους αντιτεινοντας υπο χειρα λαμβανειν, ανδρειου τε 
και  αρχοντος ως αληθως·  τοις  δε  υποπεπτωκοσι  χρηστον ειναι  και 
πραον, μεγαλοφροσυνη παντων και ημεροτητος διαφεροντος. 

Διονυσιου του Αρεωπαγιτου. - Το κατα παντα τροπον του αγαθου 
εστερημενον, ουδαμη ουδαμως ουτε ην, ουτε εστιν, ουτε εσται, ουτε 
ειναι δυναται. 

Θεολογου.  -  Αγαθον  χρηστοτητι  νικαν  θρασυτητα,  και  βελτιου 
ποιειν τους αδικουντας, οις καρτερουμεν πασχοντες. 

Πασι μεν ισθι χρηστος, πλεον δε τοις εγγιστα.
Ζητει Θεου σοι χρηστοτητα, χρηστος ων. 
Τι χρηστοτητος δογμα συντομωτερον; 
Τοιουτος ισθι τοις φιλοις και τοις πελας, 
Οιους σεαυτω τουσδε τυγχανειν θελεις. 
Χρυσοστ. - Ουκ ευεργετων μονον, αλλα και κολαζων αγαθος εστι 

και φιλανθρωπος ο Θεος. Και γαρ αι κολασεις αυτου και αι τιμωριαι, 
μεγιστον  ευεργεσιας  μερος  εισιν·  επει  και  ιατρος,  ουχ  οταν  εις 
παραδεισους και λειμωνας εξαγη τον καμνοντα μονον, ουδ’ οταν εις 
βαλανεια  και  κολυμβηθρας υδατων,  αλλα και  οταν  ασιτον  κελευη 
διαμειναι, οταν τεμνη, οταν πικρα προσαγει φαρμακα, τοτε και ιατρος 
εστιν (973) ομοιως, και την αυτου φιλανθρωπιαν επιδεικνυσιν πλεον. 

Γρηγ. Νυσσ. - Ο τη φυσει αγαθος, και αγαθων παντων παρεκτικος.
Ιδιον παντως αγαθου, το ωφελειν.
Δημοσθ.  -  Ου  τοσουτον  ο  λογος,  οσον  χρηστος  τροπος  πειθειν 

δυναται. 
Ποσιδιππου. 
Οισιν ο τροπος εστιν ευτακτος, τουτεοισι και βιος συντεκταται.
Τεχνη μεν γνωριμους εκτησαμην
Πολλους· δια το τροπον δε, τους πλειστους φιλους.

Θεμιστοκλ. - Θεμιστοκλης χωριον πωλων εκελευσε κηρυττειν, οτι 
και γειτονα χρηστον εχει. 

Μενανδρου.
Συ μεν παραινεις ταυτα οσα σοι πρεπει, 
Εμε δε ποιειν το καθηκον, ουχ ο σος λογος, 
Ευ ισθι ακριβως· ο δ’ ιδιος πειθει τροπος. 
Ουδεις πονηρον πραγμα χρηστος ων ποιει.
Ου παντελως δει τοις πονηροις επιτρεπειν.



Αλλ’ αντιταττεσθαι· ει δε μη, τ’ ανω κατω
Ημων ο βιος λησει μεταστραφεις ολος.
Λευκιππης.  -  Χρηστοτης,  τυγχανουσα  μεν  χαριτος,  ετι  μαλλον 

αυξεται· προπηλακισθεισα δε, εις οργην ερεθιζεται.
Περιθου. 
Πολλων χρηματων, το χρηστον ειναι λυσιτελεστερον εστι.
Τροπος εστι χρηστος ασφαλεστερος νομου. 
Τον μεν γαρ ουδεις αν διαστρεψαι ποτε 
Ρητωρ δυναιτο· τον δ’ ανω τε και κατω
Λογος ταρασσων πολλακις λυμαινεται. 

ΛΟΓΟΣ ΝΗ΄. 
Περι νομου.
Ιωαν. η΄. - Η κρισις η εμη δικαια εστιν, οτι μονος ουκ ειμι, αλλ’ εγω 

και  ο  πεμψας με.  Και  εν τω νομω τω υμετερω γεγραπται,  Οτι  δυο 
ανθρωπων μαρτυρια αληθης εστιν.

Ρωμ. β΄. - Οσοι ανομως ημαρτον, ανομως και απολουνται· και οσοι 
εν νομω ημαρτον, δια νομου κριθησονται.

Παροιμ. κθ΄. - Το νομον γνωναι, διανοιας εστιν αγαθης.
Σιραχ κα΄.  -  Ο φυλασσων νομον Κυριου,  κρατει  του εννοηματος 

αυτου.
(976) Βασιλ. -  Ει τα αλογα επινοητικα και φυλακτικα της αυτων 

σωτηριας  εισι,  και  οιδε  το  αιρετον  αυτου  και  το  φευκτον  ιχθυς·  τι 
ερουμεν  ημεις  οι  λογοις  τετιμημενοι,  και  νομοις  πεπαιδευμενοι, 
επαγγελιαις προτραπεντες, Πνευματι σοφισθεντες· ειτα των αλογων 
ιχθυων αλογωτερον τα καθ’ εαυτους διατιθεμενοι, μη πειθομενοι τω 
νομω υπεικειν; 

Ου δυνατον σωθηναι μη ποιουντα τα κατ’ εντολην του Θεου εργα· 
ουτε  το  παριδειν  τι  των  προστεταγμενων  ακινδυνον.  Δεινη  γαρ  η 
επαρσις,  κριτας  ημας  του  νομοθετου  καθεζεσθαι,  και  τους  μεν 
εγκρινειν των νομων, τους δε παραπεμπεσθαι. Ει γαρ δει τελειον ειναι 
τον  του  Θεου  ανθρωπον,  αναγκη  πασα  δια  πασης  εντολης 
καταρτισθηναι, εις μετρον ηλικιας του πληρωματος του Χριστου· επει 
κατα τον θειον νομον καν καθαρον η τον τελουμενον, [αν μη τελειον 
και ολοκληρον,] απροσδεκτον εις θυσιαν τω Θεω. 

Θεολογου.  -  Ει  μεν  ουν  εμειναμεν  οπερ  ημεν,  και  την  εντολην 
εφυλαξαμεν, εγενομεθα αν οπερ ουκ ημεν. 



Ως ηδιον τι μανθανειν, η διδασκειν περι Θεου.
Λογω μεν ευσεβουντες ολιγα, εργω δε πλειονα· και τη τηρησει των 

νομων  μαλλον,  η  τω  θαυμαζειν  τον  νομοθεντην,  το  περι  αυτον 
φιλτρον επιδεικνυμενοι.

Νομοις υποκεισαι και κανοσι Δεσποτικοις, καθ’ ους σε προσηκει 
ζην. Και τουτο απο σαυτου πρωτον κατανοησον, οτι και η ψυχη σου 
πανταχοθεν τοις της αρετης υποκειται παραγγελμασιν. Ελαβες και 
σωμα παρα του Κτισαντος, πεντε αισθησεσιν εις τας της ζωης χρειας 
οικονομουμενον.  Εισι  δε  ουδε  αυται  ελευθεροι  και  αυτονομοι·  αλλ’ 
εκαστη δουλη νομων εστι.  Και  πρωτος  ακουει  ο  οφθαλμος.  Βλεπε, 
φησιν,  και  θεωρει  α  βλεπειν  καλον·  και,  βελτιον  εκκοπτειν  αυτον, 
οταν ατακτα βλεπη και επιζημια. Εχει και η ακοη παραγγελμα, και η 
γλωσσα και αι λοιπαι ομοιως.

Ουτε πλεοντας παρα τοπον ορμειν ασφαλες,  ουτε ζωντας παρα 
νομον βιουν ακινδυνον.

Νομους φυλαττων, τους φοβους εξω βαλεις· 
Φοβου γαρ εξω πας ο του νομου φυλαξ.
Δυο μεν τα διαγοντα ημας εστι·  φυσις και νομος·  κρατει  δε του 

νομου η φυσις. 
Χρυσοστ.  -  Ισασι  και  οι  νομοι  τα  εξ  αναγκης  συγγινωσκειν 

αμαρτηματα.
Ειδη των νομων τρια· νομος ο της φυσεως, νομος ο του γραμματος, 

ο τω Μωυσει δοθεις, νομος ο της χαριτος. 
(977) Ζαλευκου. - Ζαλευκος ο των Λοκρων νομοθετης, τους νομους 

τοις  αραχνιοις  ειπεν ομοιους ειναι.  Και  γαρ εις  εκεινα εαν εμπεση 
μυια  η  κωνωψ,  κατεχεται·  εαν  δε  σφηξ  η  μελισσα,  διαρρηξασα 
αφισταται.  Εν  τοις  νομοις  εαν  εμπεση  πενης,  συνεχεται·  εαν  δε 
πλουσιος η δυνατος λεγειν, διαρρηξας αποτρεχει. 

Σολων.  -  Σολων  ερωτηθεις  υπο  τινος,  πως  αριστα  αι  πολεις 
οικουνται,  εφη·  Εαν  μεν  οι  πολιται  τοις  αρχουσι  πειθωνται,  οι  δε 
αρχοντες τοις νομοις.

Δημαδους. - Τοις μεν δουλοις, η αναγκη νομος· τοις δε ελευθεροις, 
ο νομος αναγκη. 

Επικτητου. -  Νομος βουλεται μεν ευεργετειν βιον ανθρωπων· ου 
δυναται δε τοις πειθομενοις ενδεικνυται την ιδιαν αρετην.

Ωσπερ τοις νοσουσιν ιατροι σωτηρες, ουτω και τοις αδικουμενοις οι 
νομοι.



Νομοι αληθεστατοι οι δικαιοτατοι.
Νομω και αρχοντι και τω σοφωτερω εικειν κοσμιον.
Τα παρα νομον γινομενα, αντι μη γινομενων εισιν. 
Δημοσθ. - Δημοσθενης ο ρητωρ εφη, πολεως ειναι την ψυχην, τους 

νομους. Ωσπερ γαρ σωμα στερηθεν ψυχης πιπτει, ουτω και πολις, μη 
οντων νομων καταλυεται.

Κυρου. - Ο αυτος ερωτηθεις, Τινας αδικους νομιζεις ειναι; Τους μη 
χρωμενους, ειπε, τω νομω.

Θεοφραστ.  -  Ολιγων  οι  αγαθοι  νομων  δεονται·  ου  γαρ  τα 
πραγματα  προς  τους  νομους,  αλλ’  οι  νομοι  προς  τα  πραγματα 
τιθενται.

Ανωνυμου.  -  Κρατιστην  ειναι  δημοκρατιαν,  εν  η  οι  παντες  ως 
τυραννον φοβουνται τον νομον.

Αρκεσιλαος.  -  Αρκεσιλαος ελεγεν·  Ωσπερ οπου φαρμακα πολλα 
και ιατροι πολλοι, ενταυθα νοσοι πλεισται· ουτω δη και οπου νομοι 
πλειστοι, εκει ειναι και αδικιαν μεγιστην.

ΛΟΓΟΣ ΝΘ΄. 
Περι λογικου και λογισμου.
Λουκ.  στ΄.  -  Ο αγαθος ανθρωπος,  εκ του αγαθου θησαυρου της 

καρδιας εκβαλλει αγαθα· και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου 
θησαυρου εκβαλλει πονηρα

Β΄ Κορινθ. ι΄. - Τα γαρ οπλα της στρατειας ημων ου σαρκικα, αλλα 
δυνατα  τω  Θεω  προς  καθαιρεσιν  (980)  οχυρωματων·  λογισμους 
καθαιρουντες,  και  παν υψωμα επαιρομενον κατα της γνωσεως του 
Θεου, και αιχμαλωτιζοντες παν νοημα εις την υπακοην του Χριστου.

Παροιμ.  ιε΄.  -  Οδοι  ζωης  διανοηματα  συνετου·  απο  των 
διανοηματων αυτου πλησθησεται ανηρ αγαθων.

Παροιμ. ιβ΄. - Λογισμοι δικαιων κριματα.
Παροιμ. ιθ΄. - Πολλοι λογισμοι εν καρδια ανδρος· η δε βουλη του 

Θεου κρατησει εις τον αιωνα.
Σιραχ  κζ΄.  -  Εν  σεισματι  κοσκινου  διαμεινει  κοπρια·  ουτως 

σκυβαλα ανθρωπου εν λογισμω αυτου.
Βασιλ.  -  Εκ  λογικου  γαρ  και  αλογου,  κατα  το  Ελληνικον  προς 

φυσιολογιαν πλασμα, ωσπερ τινα κενταυρον, συνθεις ο Δημιουργος 
ολον τον ανθρωπον τω ανθρωπομορφω απο κεφαλης εως στερνων 
ανωθεν μερει,  το απο ομφαλου εως οσφυος καθαπερ ιππου,  φυσιν 
[προς τε τας γαστρος ηδονας κτηνωδες υπαρχον, και προς τας μιξεις 



αλογως  κινουμενον]  κατωθεν  φερον  προσηρμοσεν·  ουχ  υπο  του 
αλογου μερους το λογικον εξαρπαζεσθαι βουληθεις, αλλα τω λογικω 
υποβεβλημενον  εχοντι  το  αλογον  μερος,  ηνιοχεισθαι  προς  τας  της 
φυσεως αναγκας, πανσοφως ενθεις.

Του  αυτου.  -  Ο  την  θειαν  απαθειαν  κατορθωσαι  σπουδαζων, 
αδουλωτον παντι παθει οφειλει φυλαξαι τον εαυτου λογισμον. 

Θεολογου. - Κρεισσων λογισμος πραξεων η χρηματων· τα μεν γαρ 
της φθορας εστιν, ο δε ισταται.

Χρυσοστ. - Δια τουτο πτερα τοις στρουθιοις, ινα φυγη παγιδα· και 
δια τουτο λογισμος τοις ανθρωποις ινα εκφυγωσιν αμαρτηματα. 

Ου  παυεται  λογισμους  η  διανοια  τικτουσα·  συ  δε,  τους  μεν 
φαυλους εκτιλλε, τους δε αγαθους γεωργει. 

Κλημεντ. - Ουχ η των πραξεων αποχη δικαιοι τον πιστον, αλλ η 
των εννοιων αγνεια και ειλικρινεια.

Πλουταρχ.  -  Επισκοτει  τω  μεν  ηλιω  πολλακις  τα  νεφη·  τω  δε 
λογισμω, τα παθη.

(981) Εκ μεν του ποδος την ακανθαν, εκ δε της αλογου ψυχης, την 
αγνοιαν υπεξελεσθαι δει.

Φιλημονος. - Ο τω λογισμω παντα παρ’ εαυτω σκοπων, το κακον 
αφαιρει, ταγαθον δε λαμβανει. 

Ισοκρατους.  -  Α αν  σοι  λογιζομενω βελτιστα,  ταυτα τοις  εργοις 
επιτελει.

Δει  ωσπερ  εξ  ευνομουμενης  πολεως  φυγαδευειν  στασιαστην 
ανθρωπον,  ουτως  εκ  της  ψυχης  τον  προς  τα  φαυλα  κεκλικοτα 
λογισμον.

Τω γαρ παθει του σωματος, και το νοερον της ψυχης συνομολογειν 
ανεχεται.

Πυθαγορου. - Αισχρον τοις των μελιττων δωρημασι γλυκαζοντα 
την καταποσιν, το του Θεου δωρον πικραζειν τον λογον, τη κακια. 

Θεαγους. - Το γαρ αντεχειν μη δυνασθαι τοις πονοις, επικρατειν δε 
την ηδονην, οικειον εστι τω αλογω μερει τας ψυχας· α δε προαιρεσις 
εν αμφοτεροις αυτοις γινεται, και τω λογον εχοντι μερει τας ψυχας, 
και τω αλογω.

ΛΟΓΟΣ Ξ΄. 
Περι  αφροσυνης,  αφρονος  και  ανοητου,  και  απαιδευτου  και 

μωρου.



Ματθ. ζ΄. - Πας ο ακουων μου τους λογους, και μη ποιων αυτους, 
ομοιωθησεται ανδρι μωρω. 

Α΄  Κορ.  ιδ΄.  -  Μη  παιδια  γινεσθε  ταις  φρεσιν,  αλλα  τη  κακια 
νηπιαζετε· ταις δε φεσι, τελειοι γινεσθε. 

Καρδια αφρονος, οδυνη τω κτησαμενω αυτην. 
Σολομ.  ι΄.  -  Χειλη  αφρονος  καταποντιουσιν  αυτον.  Αρχη λογων 

στοματος αυτου, αφροσυνη, και εσχατη στοματος αυτου περιφερεια 
πονηρα. 

Παροιμ.  ιστ΄.  -  Ανηρ  αφρων  ορυσσει  εαυτω  κακα·  επι  δε  των 
εαυτου χειλεων θησαυριζει πυρ. 

Παροιμ. ιη΄. - Ου χρειαν εχει σοφιας ενδεης φρενων· μαλλον γαρ 
αγεται αφροσυνη.

Σιραχ  κβ΄.  -  Μετα  αφρονος  μη  πληθυνης  λογους,  και  προς 
ασυνετον μη πορευου. 

Σιραχ κβ΄. - Επι νεκρω κλαυσον, εξελιπε γαρ φως· και επι μωρω 
κλαυσον, εξελιπε γαρ συνεσις.

Σιραχ  κβ΄.  -  Αμμον  και  αλας  και  βωλον  σιδηρουν,  ακοπωτερον 
υπενεγκειν, η ανθρωπον αφρονα. 

Σιραχ δ΄. -Μη υποστρωσης ανθρωπω μωρω σεαυτον. 
Σιραχ η΄. - Μετα μωρου μη συμβουλευου. 
Σιραχ κβ΄. - Συγκολλων οστρακον, ο διδασκων μωρον. 
Αισχος νομιζε την φρενων ακοσμιαν. 
Βασιλειου.  -  Ωσπερ  οι  ασθενουντες  χρηζουσιν  ιατρικης,  ουτω 

σοφιας αφρονες επιδεονται.
(984) Θεολογου.
Αισχρον νεον γεροντος ασθενεστερον
Ειναι, γεροντα δ’ αφρονεστερον νεου.
Ηχοι θαλασσης ανδρος αφρονος λογοι,
Θλιβοντες ακτας, ου πιαινουσι χλοαν.
Χρυσοστ.  -  Ουδεν  ουτω  ποιει  μωρους  ως  πονηρια.  Οταν  γαρ 

υπουλος η,  οταν αχαριστος,  οταν ουδεν ηδικημενος λυπη,  πως ουκ 
εσχατης ανοιας εξοισει δειγμα; 

Φιλωνος. - Πεφυκεν αφρων επι μηδενος αισθανεσθαι πραγματος η 
εσταναι·  και εστιν αυτων ζωη πασα κρεμαμενη,  βασιν ακραδαντον 
ουκ εχουσα.

Μειζον  ανθρωπω  κακον  αφροσυνης,  ουδεν  εστι,  τω  ιδιον  του 
λογιστικου γενους τον νουν ζημιωθεντι.



Πεφυκεν ο αφρων αει επι τον αρθον [αργον] λογον κινουμενος, 
ηρεμια και αναπαυσει δυσμενης ειναι. 

Ουτε αρρωστου πληγην, ουτε ανοητου απειλην δει ευλαβεισθαι.
Πλουταρχ. - Οδηγον τυφλον λαβειν και συμβουλον ανοητον, ισον 

εστιν.
Ουχ  ουτω  τοις  ορφανοις  παισιν,  ως  τοις  νοητοις  ανδρασιν 

επιτροπους δει παρειναι.
Οι  ελαφροι  των  ανθρωπων,  ωσπερ  τα  κενα  των  αγγειων, 

ευβαστακτοι τοις ωτιοις εισιν.
Κακοσιτος εστι προς τον συμφεροντα λογον η των ανοητων ψυχη, 

ου παραδεχομενη τον σωζοντα νουν, ωσπερ φαρμακον.
Κρατης.  -  Κρατης  απεικαζε  τους  ανοητους  των  ανθρωπων  τοις 

τρυπανοις· ανευ γαρ δεσμου και αναγκης, μηδεν εθελειν των δεοντων 
ποιειν.

Σεξτον. - Ουτε εν ιχθυσι φωνην, ουτε εν απαιδευτοις αρετην δει 
επιζητειν.

Ζηνων.  -  Των  τις  εν  ακαδημια  νεανισκων  περι  επιτηδευματων 
διαλεγετο αφρονων. Ο δε Ζηνων, Εαν μη την γλωσσαν, εφη, εις νουν 
αποβρεξας διαλεγης, πολυ πλειω ετι και εν τοις λογοις πλημελησεις.

Δημαδης.  -  Δημαδης  τους  Αθηναιους  εικαζεν  αυλοις,  ων  ει  τις 
αφελοι την γλωτταν, το λοιπον ουδεν εστιν.

ΛΟΓΟΣ ΞΑ΄. 
Περι ασωτιας.
Λουκ.  ιε΄.  -  Και  μετ’  ου  πολλας  ημερας  συναγαγων  απαντα  ο 

νεωτερος υιος απεδημησεν εις χωραν μακραν, και εκει  διεσκορπισε 
την ουσιαν αυτου, ζων ασωτως.

Εφεσ. ε΄. - Μη μεθυσκεσθε οινω, εν ω εστιν ασωτια.
(985)  Παροι.  κθ΄.  -  Ος  κατασπαταλα εκ  παιδος  ασωτως,  οικετης 

εσται· εσχατον δε οδυνηθησεται εφ’ εαυτω.
Σιραχ στ΄. - Τα φυλλα σου καταφαγεσαι ασωτως, και τους καρπους 

σου απολεσεις, και αφησεις σεαυτω ως φυλλον ξηρον.
Βασιλειου.  -  Ουδε γαρ φειδομενα καθαπαξ πλουτου,  ερριμενους 

χαμαι  παρατρεχομεν  αδελφους,  ουδε  τοις  παισιν  η  τοις  αλλοις 
οικειοις την ευποριαν φυλαττοντες, αποκλειομεν τοις δεομενοις τας 
ακοας·  αλλα  την  δαπανην  μετατιθεντες  επι  τοις  χειρουσι,  και  το 
φιλοτιμον  ακομην  πονηριας  ποιουμενοι  τοις  ταυτην  επιτηδευουσι. 
Ποσαι γαρ η ποσοι των ενιων περιεστηκασι τραπεζαν; Οι μεν αισχροις 



ρημασι  τον  εστιατορα  θελγοντες,  οι  δε  ατοποις  βλεμμασι  τε  και 
σχημασι  το  της  ακρασιας  εκκαιουσι  πυρ·  οι  δε  τοις  εις  αλληλους 
σκωμμασι γελωτα τω κεκληκοτι κατασκευαζειν εθελοντες· και ουτοι 
δε,  ου  το  εστιαθηναι  λαμπρως  μονον  κερδαινουσιν,  αλλα  και  τας 
χειρας πεπληρωμενας πολυτελων δωρων καταγουσιν.

Θεολογου.  -  Της  αυτης  δυσχερειας  εστι,  και  κτησασθαι  τι  των 
αγαθων ουχ υπαρχον, και κτηθεν διασωσασθαι.

Του  μεν  γαρ  δαπαναν  η  φιλοδοξια  τοις  πολλοις  παρεχει  το 
προθυμον· ου δε αφανης η επιδοσις, και το παρεχειν αμβλυτερον.

Χρυσοστ. - Ει παιδος επιτροπευες, και λαβων τα αυτου περιεωρας 
αυτον εν τοις εσχατοις οντα, μυριους αν ειχες κατηγορους, και την 
απο των νομων εδωκας αν δικην· τα δε του Χριστου λαβων, και ουτως 
ματην αναλισκων, ουχ η γη δωσειν ευθυνας. 

Διωνος. - Μηδεποτε ματην χρηματα σπουδαζε αναλισκειν, εξ ου 
ουδεμια προσγινεται ευκλεια. Πλουτος γαρ ακριβης, ουχ ουτως εκ του 
πολλα λαμβανειν, ως εκ του μη πολλα αναλισκειν αθροιζεται. 

Μενανδρου. 
Τους τον ιδιον δαπανωντες αλογιστως βιον, 
Το καλως ακουειν, ταχυ ποιει πασι κακως. 
Χιλωνος. - Δαπανωμενος εφ’ α μη δει, ολιγος εση εφ’ α δει. 
Το μη κεκτησθαι πλουτον, βλαβην ου κομιζει τοσαυτην· το δε τοις 

ουσι  κακως  κεκχρησθαι,  απολλυσιν  τον  ουτως,  φασι,  κεχρημενου 
βιον.

(968)  Πλουταρχ.  -  Ο  των  ασωτων  βιος,  ωσπερ  καθ’  ημεραν 
αποθνησκων εκφερεται.

Πλουσιον  δε  ασωτον  θεασαμενος  ελαιας  εσθιοντα  και  υδωρ 
πινοντα, εφη· Ει ουτως ηριστας, ουκ αν ουτως εδειπνεις.

Κυψελλου. - Φειδομενον κρειττον αποθανειν, η ζωντα ενδεισθαι.
Πλατων. - Πλατων ο σοφος, ιδων μειρακιον ευγενες ασωτως την 

γονικην  ουσιαν  αναλωσαντα,  και  επι  θυραις  πανδοχειου  αρτον 
εσθιοντα και υδωρ πινοντα, προς αυτον εφη· Ει ουτως κατα γνωμην 
ηριστας, ουκ αν ουτως εδειπνεις.

Διογενης. - Ο αυτος προσελθων τινι μειρακιω, καταβεβρωκοτι τα 
πατρωα, ητει αυτον δεκα δραχμας. Του δε την αιτιαν ερομενου, δι’ ην 
παρα μεν των αλλων οβολον λαμβανει, παρα δε αυτου δραχμας δεκα 
αιτει,  ειπεν,  οτι  Παρα μεν  των αλλων ελπιζω  ληψεσθαι  πολλακις· 
παρα σου δε ουκετι.



Ξενοφωντ.  -  Ου γαρ μη λαβειν τα αγαθα ουτω χαλεπον,  ως το 
λαβοντα στερηθηναι. 

Διφιλου. 
Εργον συναγαγειν σωρον εν πολλω χρονω,
Εν ημερα δε διαφορησαι ραδιον.
Ζηνων.  -  Ζηνων  προς  τους  απολογουμενους  υπερ  της  αυτων 

ασωτιας, και λεγοντας, εκ πολλου περιοντος αναλισκειν, ελεγεν· Ει 
που και τοις μαγειροις συγνωσεσθι, εαν αλμυρα λεγωσι πεποιηκεναι 
τα οψα, οτι πληθος αλων αυτοις υπαρχει.

ΛΟΓΟΣ Ξ Β΄. 
Περι συνηθειας και εθους. 
Ρωμ. ζ΄. - Συνηδομαι τω νομω του Θεου κατα τον εσω ανθρωπον· 

βλεπω δε  ετερον νομον εν  τοις  μελεσι  μου,  αντιστρατευομενον τω 
νομω του νοος μου, και αιχμαλωτιζοντα με εν τω νομω της αμαρτιας, 
τω οντι εν τοις μελεσι μου.

Σολομ.  ιδ΄.  -  Χρονω  κρατυνθεν  το  ασεβες  εθνος,  ως  νομος 
διεφυλαχθη

Σιραχ ιδ΄.  -  Ανθρωπος συνεθιζομενος λογοις ονειδισμου,  εις  τον 
αιωνα ου μη παιδευθη.

Βασιλ. - Ουτε εν κηρω γραψαι δυνατον, μη προκαταλεαναντα τους 
εναποκειμενους χαρακτηρας· ουτε ψυχη θεια παραθεσθαι, μη τας εκ 
του εθους προληψεις εξελοντα.

Ουδεν  ουτως  επιθυμητον,  ως  μη  τη  συνεχεια  της  απολαυσεως 
ευκαταφρονητον γινεσθαι· ων δε σπανια η κτησις, περισπουδαστος η 
απολαυσις.

Παλαιωθεν  γαρ  τραυμα  ψυχης,  και  κακου  μελετη  χρονω 
βεβαιωθεισα,  δυσιατος  εστιν,  η  και  παντελως  (989)  ανιατος,  ως  τα 
πολλα της εξεως εις φυσιν μεθισταμενης. 

Εθους χωρισμος,  και  τοις  αλογοις  εστι  δυσφορωτατος.  Και  ποτε 
ειδον εγω βουν επι φατνης δακρυοντα, του συνομου αυτου ομοζυγου 
τελευτησαντος.

Θεολογου.  -  Ραον  γαρ  υπ’  αρχης  μη  ενδουναι  κακια,  και 
προσιουσαν  διαφυγειν,  η  προβαινουσαν  ανακοψαι  και  φανηναι 
ταυτης ανωτερος.

Δικτυω  κομιζειν  υδωρ  και  πλινθον  πλυνειν  ευπετες,  η  κακιαν 
φυτευθεισαν χρονω πολλω εν ανθρωπου ψυχη εξελειν δυνατον. 



Χυσοστ.  -  Ουδεν ουτως ισχυρον παρα ανθρωποις,  ως συνηθειας 
παλαιας τυραννις. 

Τινες των εξωθεν, δυτεραν φυσιν την συνηθειαν εκαλεσαν.
Δεινον η  συνηθεια  κατασχειν  προς  εαυτην,  και  μη συγχωρησαι 

παλιν διαναστηναι επι την πρωτην εξιν της αρετης.
Ψυχη  απαξ  αμαρτια  σπεισαμενη,  και  αναλγητως  διατεθεισα, 

πολλην παρεχει τω νοσηματι την προσθηκην.
Πολλακις  την  φλογα  περι  την  αρχην  μη  σβεννυντες,  εις  μεγα 

ναυαγιον  κατηντησαν.  Μη  εχουσα  γαρ  αμαρτια  τον  εις  προσω 
προβηναι  κωλυοντα,  ιππω  εοικε  τον  χαλινον  απορριψαντι  και  τον 
αναβατην κρημνιζοντι.

Κλημεντος Ρωμης. -  Ο γαρ μισει τις δια την επιουσαν τη ηλικια 
συνεσιν, τουτο δια την πολυχρονιον των κακων συνηθειαν πραττειν 
συναγκαζεται, δεινην συνοικον την αμαρτιαν παρειληφως.

Βοιωτων  ενιοι  τους  χρεωστας  ουκ  αποδιδοντας,  εις  αγοραν 
αγοντες, καθησ[θ]αι κελευουσιν· ειτα κοφινον επιβαλλουσιν αυτω· ος 
δ’  αν  κοφινωθη,  ατιμος  γινεται.  Δοκει  δε  τουτο  πεπονθεναι  και  ο 
Ευριπιδου πατηρ Βοιωτος ων το γενος. 

Περσαις  ο  μη ποιειν  εξεστιν,  ουδε  λεγουσιν.  Εαν δε  τις  πατερα 
κτεινη,  λιτον  αυτον  οιονται·  εαν  δε  τινα  προσταξη  βασιλευς 
μαστιγωσαι,  ευχαριστει  ως  αγαθου  τυχων,  οτι  αυτου  εμνησθη  ο 
βασιλευς.  Αθλα δε  λαμβανουσι  παρα βασιλεως  πολυτεκνιας·  οι  δε 
παιδες παρ’ αυτοις ωσπερ μαθηματα το αληθευειν διδασκονται.

Φιλων. - Εγχρονιζον ηθος φυσεως κραταιοτερον εστι· και μικρα μη 
κωλυομενα  αμαρτηματα,  φυεται  και  επιδιδοται  προς  μεγεθος 
συναυξανοντα.

Μηδαμως την φυσιν αιτιωμεθα· παντα γαρ βιον ηδυν η αηδη η 
συνηθεια ποιει. 

Χαρικλ.  -  Παθος  γαρ  απαν,  το  μεν  οξεως  γινωσκομενον,  (992) 
ευβοηθητον· το δε χρονω παραπεμπομενον, εγγυς ανιατου.

Χορικιου. - Λαβομενη απαξ ηδυπαθειας η φυσις, μολις εθελει προς 
πονους χωρειν. 

Σωκρατ. - Ουδεν οντως ηδυ η αηδες τη φυσει υφεστηκεν· παντα δε 
τη συνηθεια γινεται.

Βιον αιρου τον αριστον· τουτον γαρ ηδυν η συνηθεια ποιησει. 
Μεανδρ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Αμηχανον



Μακραν συνηθειαν εν βραχει λυσαι χρονω.
Το γαρ συνηθες ουδαμου παροπτεον. 

Πολυαινου. - Εθος αρχεται μεν απο μικρων· αμελουμενον δε, την 
ισχυν μειζονα λαμβανει.

Θεοκριτ. - Επιβουλον ηθος και κακομηχανωτατον διαπαντος εχειν 
και κατα παντων, ουχι τη του αγχινοου, ως τινες οιονται, τη δε του 
πονηροτατου μεριδι προστιθημι. 

Ραδιον μεν επαινειν, α μη χρη, και ψεγειν· εκατερον δε, πονηρου 
τινος ηθους.

Εκ των Σερινου. - Οι Περσων βασιλεις, προ μεν των θυσιων, περι 
ευσεβειας διαλεγονται· προ δε του πινειν, περι σωφροσυνης· πολεμειν 
δε μελλοντες, περι ανδρειας.

Ηροδοτ.  -  Αγαθυρσοι,  αβροτατοι  ανδρες  εισι  και  χρυσοφοροι  τα 
μαλιστα. Επικοινον δε γυναικων την μιξιν ποιουντα, ινα κασιγνητοι 
τε αλληλων εωσι, και οικειοι εοντες, μητε φθονω, μητε εχθει χρεωνται 
ες αλληλους.

ΛΟΓΟΣ Ξ Γ΄. 
Περι ευγενειας και δυσγενειας. 
Ιωαν.  γ΄.  -  Το  γεγεννημενον  εκ  της  σαρκος,  σαρξ  εστι·  και  το 

γεγεννημενον εκ του πνευματος, πνευμα εστιν. 
Ρωμ. θ΄.  -  Ου τα τεκνα της σαρκος, ταυτα τεκνα Θεου· αλλα τα 

τεκνα της επαγγελιας, λογιζεται εις σπερμα.
Σολ. γ΄. - Γενεας αδικου, χαλεπα τα τελη. 
Τεκνα εν καταφρονησει και απαιδευσια γαυριωμενα, συγγενειας 

εαυτων μολυνουσι την ευγενειαν.
Τεκνα  εν  αγαθη  ζωη  την  αναστροφην  εχοντα,  των  ιδιων 

γεννητορων κρυψουσι δυσγενειαν.
Βασιλειου.  -  Ουκ  εχομεν  πατερας  λεγειν  και  προγονους 

περιφανεις.  Ο  γαρ  της  αληθειας  νομος,  ιδια  εκαστου  απαιτει  τα 
εγκωμια. Ουδε γαρ ιππον ταχυν ποιει το εκ ταχυτατων φυναι. Αλλ’ 
ωσπερ των αλλων ζωων η αρετη εν εαυτω θεωρειται εκαστου, ουτω 
και  ανδρος  επαινος,  ο  εκ  των  υπαρχοντων  αυτω  κατορθωματων 
εκμαρτυρουμενος.

(993) Θεολογ. 
Κακος δ’ ακουων αισχυνου, μη δυσγενης. 
Γενος γαρ εισιν, οι παλαι σεσηποτες.



Γενους προαρχειν, η λυειν γενος θελε, 
Ως καλον ειναι σ’, η καλων πεφυκεναι
Γρηγορ.  Νυσσ. -  Η ευγενεια και η σεμνοτης του υπερηφανου το 

συγγενες προς την πλινθον εχει.
Χρυσοστ. - Λαμπρον και επισημον, ου περιφανεια προγονων, αλλα 

ψυχης αρετην ποιειν ειωθε.
Ευριπιδ. 
Ουδεν η ευγενεια προς τα χρηματα.
Τον γαρ κακιστον πλουτος εις πρωτους αγει.
Οταν δε κρηπις μη καταβληθη γενους 
Ορθως, αναγκη δυστυχειν τους εκγονους·
Φευ, φευ, παλαιος αινος ου καλως εχει, 
Ουκ αν γενοιτο χρηστος εκ κακου πατρος.
Θεοπομπ.  -  Ευγενεις  ειναι  νομιζε,  μη  τους  εκ  των  καλων  και 

αγαθων γεγενημενους· αλλα τους καλα και αγαθα προαιρουμενους. 
Θεσπιδου.  -  Επι  προγονων ευγενεια  μηδεις  εγκαυχασθω·  πηλον 

γαρ  εχουσι  παντες  του  γενους  προπατορα,  και  οι  εν  πορφυρα  και 
βυσσω τρεφομενοι, και οι εν πενια αβυσσω δαπανωμενοι.

Σκληριου. 
Πολλοις, θνητων η μεν οψις ευγενης· 
Ο νους δ’ εν αυτη δυσγενης ευρισκεται.
Σωστρατος. - Σωστρατος ο αυλητης ονειδιζομενος υπο τινος επι τω 

γονεων  ασημων  ειναι,  ειπεν·  Και  μη  δια  τουτο  μαλλον  ωφειλον 
θαυμαζεσθαι, οτι υπ’ εμου γενος αρχεται.

Φαλαριδος.  -  Σεμνυνεσθαι μεν ωσπερ αλλω τινι  των καλων επ’ 
ευγενεια,  ουκ απεικος  εστιν.  Εγω δε  μιαν αρετην οιδα,  τα  δ’  αλλα 
παντα τυχην. Και γενοιτ’ αν, ο μεν εκ φαυλων αγαθος, και βασιλεων 
και παντων ευγενεστατος· ο δε εξ αγαθων φαυλος, αυτος αυτου και 
των  ταπεινοτατων  δυσγενεστατος.  Ωστε  ψυχης  επαινον  αυχει,  μη 
προγονων τεθνηκυιαν εις αδοξοτερους ευγενειαν.

Ο εξ αρετης γεννηθεις, εκεινος ευγενης εικονιζεται.
Δημοσθ. - Ουτε σιτον αριστον εκ του καλλιστου πεδιου κρινομεν, 

αλλα  τον  ευθετον  προς  τροφην·  ουτε  ανδρα  σπουδαιον  η  φιλον 
ευνουν,  τον  εξ  επιφανους  οντα  γενους,  αλλα  τον  υπαρχοντα  τω 
τροπω κρειττονα. 



Τοις ευγενεσι και καλοις μαλιστα κατεπειγει, καλλος μεν επι της 
οψεως,  σωφροσυνην δε  επι  της  ψυχης,  ανδρειαν δε  επ’  αμφοτερων 
τουτων· χαριν δε επι των λογων διατελειν εχουσι.

Διογενης.  -  Πυνθανομενου  τινος,  Τινες  των  ανθρωπων 
ευγενεστατοι;  Οι  καταφρονουντες,  ειπε,  πλουτου,  δοξης,  ηδονης, 
ζωης·  των  δε  εναντιων  υπερανων  οντες,  πενιας,  αδοξιας,  πονου, 
θανατου. 

Ζηνων.  -  Ο αυτος  εφη,  μη δειν  ζητειν  τους  (996)  ανθρωπους,  ει 
τινες εκ μεγαλων πολεων εισιν, αλλ’ ει μεγαλων πολεων αξιοι. 

Επιχαρμου. 
Πνιγομ’ οταν ευγενειαν ουδεν ων κακως 
λεγει τις, αυτος δυσγενης ων τω τροπω. 
Τις γαρ κατοπτρω και τυφλω κοινωνια; 
Χαρικλειου.  -  Ευγενειας  γαρ  εμφασις  και  καλλους  και  οψις, 

ληστρικον  ηθος·  ουδεν·  ουδεν  υποταττειν  και  κρατειν,  και  των 
αυχμηροτατων, δυναται.

Σωκρατ. - Σωκρατης ο φιλοσοφος, θεασαμενος τινα των μαθητων, 
του μεν αγρου επιμελουμενον,  της δε πραξεως αμελουντα, Ορα,  ω 
ουτος,  εφη,  μη  τον  αγρον  εξημερωσαι  βουλομενος,  την  ψυχην 
αγριωση.

Πλουταρχ.  -  Τι  γαρ  αλλο  νομιζομεν  ειναι  την  ευγενειαν,  ει  μη 
παλαιον πλουτον, η παλαιαν δοξαν; ουδετερον εφ’ ημιν ον, αλλα τα 
μεν τυχης αδηλου, τα δε ακρασιας χαριν ανθρωπινης. Ωστε εκ δυοιν 
αλλοτριων  κρεμαται  το  πεφυσωμενον  ονομα,  η  ευγενεια.  Και  ο 
πλουτος μεν,  ουχ ομοιους αυτω τους γεννηθεντας ποιει·  αλλ’  ο  εξ 
αρετης γεννηθεις, εκεινος ευγενης εικονιζεται.

ΛΟΓΟΣ ΞΔ΄. 
Περι γελωτος.
Λουκ. στ΄. - Ουαι υμιν, οι γελωντες, οτι πενθησετε και κλαυσετε. 
Εφ.  ε΄.  -  Αισχροτης  και  μωρολογια  και  ευτραπελια,  και  τα  ουκ 

ανηκοντα, μηδε οναμαζεσθω εν υμιν· αλλα μαλλον ευχαριστια.
Σολομ. ζ΄. - Ωσπερ φωνη ακανθων υπο τον λεβητα, ουτως ο γελως 

των αφρονων.
Σιραχ κζ΄. - Διηγησις μωρων προσοχθισμα, και ο γελως αυτων εν 

σπαταλη αμαρτιας.
Βασιλειου. - Αχρι μεν γαρ μειδιαματος φαιδρου την διαθεσιν της 

ψυχης υποφαινειν, ουκ απρεπες, οσον δειξαι μονον το γεγραμμενον, 



Καρδιας ευφραινομενης, προσωπον θαλλει. Εκκαχλαζειν δε τη φωνη, 
και αναβρασσεσθαι το σωμα, ου του κατεσταλμενου την ψυχην ουδε 
του περικρατως εχοντος εαυτου. Βεβαιοι γαρ τον λογον ο σοφωτατος 
Σολομων, οτι Ο μωρος εν γελωτι, ανυψοι φωνην αυτου· ανηρ δε σοφος 
μολις ησυχη μειδιαζει.

(997) Θεολ. 
Γελως γελωτος ευ φρονουσιν αξιος, 
Μαλιστα μεν πας, το πλεον δ’ ο πορνικος. 
Γελως ατακτος, συλλεγει και δακρυον. 
Γελωτος  θυμος  εμφρων  προτιμωτερος·  αυστηρα  γαρ  διαθεσει 

προσωπου, κατορθουται ψυχη.
Αι  μεν  τοινυν  των  σοφων  ψυχαι  σκυθρωπαζουσι  και 

συστελλονται· αι δε των αφρονων επαιρομεναι διαχεονται.
Χρυσοστ.  -  Ει  βουλει  δειξαι  σαφως  ημιν,  οτι  ου  χαιρεις  αισχρα 

φθεγγομενος, μηδε ακουειν ανεχου. Νυν δε ποτε δυνηση τους υπερ 
της σωφροσυνης ιδρωτας ενεγκειν,  κατα μικρον υπορρεων υπο του 
γελωτος, και των αισχρων τουτων ρηματων; και αγαπητον, απαντων 
τουτων  καθαρευουσαν  ψυχην  δυνηθηναι  γενεσθαι  σεμνην  και 
σωφρονα.

Ου  δει  φιλογελωτα  ειναι.  Σχεδον  γαρ  οταν  τις  εφηδυνθειη  τω 
πολλω γελωτι, ισχυραν και μεταβολην τον τοιουτον.

Εκ των Επικτητου. - Τα πολλα δε το γελαν απεστω και το γελωτα 
κινειν. Ολισθηρος γαρ ο τοπος εις ιδιωτισμον.

Ο γελως μη πολυς εστω, μηδε επι πολλοις. Δειπνοις τοις εξω και 
ιδιωτικοις το πολυ αποταξαι·  αν δε γενηται καιρος, φυλασσου. Ισθι 
γαρ  οτι  αν  ετερος  η  μεμολυσμενος,  και  τον  ετερον  εμπλησθηναι 
αναγκη.

Ισοκρατ. - Μη παρα γελοια σπουδαζε, μηδε παρα τα σπουδαια τοις 
γελοιοις χαιρε. Το γαρ ακαιρον, πανταχου λυπηρον. 

Μοσχιωνος.  -  Γελαν  ο  θελων  μετα  μειρακιου,  αισχρας  υβρεις 
κερδησει και μεμψιν.

Κατωνος. - Οι σπουδαζοντες εν τοις γελοιοις, εν τοις σπουδαιοις 
γινονται καταγελαστοι.

Στρατονικ.  -  Στρατονικος  ο  κιθαριστης  θεασαμενος  τινα αφυως 
τοξευοντα, απελθων εστη παρα τον σκοπον. Πυνθανομενου δε τινος 
την αιτιαν, Οπως, εφη, μη πληγω. 

ΛΟΓΟΣ ΞΕ΄. 



Περι ενυπνιων. 
Ματθ. κζ΄. - Μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω· πολλα γαρ επαθον 

σημερον κατ’ οναρ δι’ αυτον. 
Πραξ. θ΄. - Ην δε τις μαθητης εν Δαμασκω, ονοματι Ανανιας, και 

ειπε προς αυτον ο Κυριος εν οραματι· Ανανια. Ο δε ειπεν· Ιδου εγω, 
Κυριε. Ο δε Κυριος προς αυτον· Αναστας πορευθητι επι την ρυμην την 
καλουμενην  Ευθειαν,  και  ζητησον  εν  οικια  Ιουδα,  Σαυλον  ονοματι 
Ταρσεα. Ιδου γαρ προσευχεται, και ειδεν εν οραματι ανδρα ονοματι 
Ανανιαν εισελθοντα, και επιθεντα αυτω τας χειρας οπως αναβλεψη. 

Σολομ. λδ΄. - Παραγινεται ενυπνιον εν πληθει πειρασμου.
Σιραχ ε΄. - Ως ο δρασσομενος σκιας και διωκων ανεμους, ουτως ο 

προσεχων ενυπνιοις.
(1000) Βασιλειου. - Ως γαρ επι πολυ, τα καθ’ υπνον φαντασματα, 

των μεθημερινων εννοιων εισιν απηχηματα. 
Πεφυκασι  γαρ  πως  αι  καθ’  υπνον  φαντασιαι,  ως  τα  πολλα, 

απηχηματα ειναι  των μεθημερινων φροντιδων. Οποια γαρ αν η τα 
κατα  τον  βιον  ημων  επιτηδευματα,  τοιαυτα  αναγκη  ειναι  και  τα 
ενυπνια. 

Αι  νυκτες  τας  μεθημερινας  φροντιδας  παραλαβουσαι,  εν  ταις 
αυτων φαντασιαις εξαπατωσι τον νουν. 

Το κατ’ οναρ ιδειν τα ποθουμενα, φερει τοις αγαπωσι παραμυθιαν. 
Οι  μεθη  και  αδηφαγια  δεδουλωμενοι,  ουτε  υπνον  αιρουνται 

γνησιον και ειλικρινη, ουτε ονειρατων απαλλαττονται φοβερων. 
Θεολογου. 
Μη σφοδρ’ επεσθαι παιγνιοις ενυπνιων 
Μηδ’ ευπτοητον εις απαντ’ εχειν φρενα
Μηδε πτερου μοι δεξιοις φαντασμασι· 
Λοχος ταδ’ εστι πολλακις του δυσμενους. 
Πλουτουσι μωροι τοις ονειρασι πλεον, 
Η χρηματων αβυσσον οι κεκτημενοι. 
Χρυσοστ. - Ο τοις ονειροις προσεχων, εις απαν αδοκιμος. 
Ιων. Κλιμ. - Φιλει γαρ το δαιμονιον πολλακις ανθρωποις το μελλον 

νυκτωρ λαλειν, ουχ ινα φυλαξωνται μη παθειν [ου γαρ ειμαρμενης 
δυνανται κρατειν,] αλλ’ ινα κουφοτερον πασχοντες φερωσιν. 

Νειλου.  -  Ο  τοις  ονειροις  προσεχων,  εοικε  τω  την  σκιαν  αυτου 
καταδιωκοντι.



Οποταν  εν  τοις  υπνοις  τοις  δαιμοσι  πειθεσθαι  αρξωμεθα,  τοτε 
λοιπον και εγρηγοροτας εμπαιζουσιν.

Αισχιν. - Το περα καθευδειν του πρεποντος, τοις τεθνηκοσι μαλλον 
ηπερ τοις ζωσιν αρμοδιον. 

ΛΟΓΟΣ ΞΣΤ΄. 
Περι ακακιας και μνησικακιας. 
Ματθ. ιη΄. - Αμην, λεγω υμιν, εαν μη στραφητε και γενησθε ως τα 

παιδια, ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων. 
Ματθ. ε΄.  -  Εαν προσενεγκης το δωρον σου εις το θυσιαστηριον, 

κακει μνησθης οτι εχει τι ο αδελφος σου κατα σου, αφες το δωρον σου, 
και υπαγε πρωτον διαλλαγηθι τω αδελφω σου, και τοτε προσφερης το 
δωρον σου. 

Α΄ Θεσσ. ε΄.  -  Ορατε μη τις κακον αντι κακου αποδω τινι,  αλλα 
παντοτε το δικαιον διωκετε.

Εφ΄. - Ο ηλιος μη επιδυετω επι τω παροργισμω υμων.
Γαλ.  ε΄.  -  Ει  αλληλους  δακνετε  και  κατεσθιετε,  βλεπετε  μη υπ’ 

αλληλων αναλωθητε. 
(1001) Παροιμ. κδ΄. - Εαν πεση ο εχθρος σου, μη επιχαρης αυτω· εν 

δε τω υποσκελισματι αυτου, μη επαιρου, οτι οψεται Κυριος, και ουκ 
αρεσει αυτω, και αποστρεψει τον θυμον αυτου υπ’ αυτου. 

Παροιμ. ιβ΄. - Οδοι μνησικακων εις θανατον. 
Παροιμ. κα΄. - Ο μνησικακων, παρανομος. 
Παροιμ. ιδ΄. - Ο ακακος πιστευει παντι λογω. 
Παροιμ. α΄.  -  Οσον χρονον εχονται ακακοι της δικαιοσυνης,  ουκ 

αισχυνθησονται.
Σιραχ κη΄.  -  Αφες αδικημα τω πλησιον σου,  και  τοτε  δεηθεντος 

σου, αι αμαρτιαι σου λυθησονται. 
Βασιλ. - Ου δει επι παροργισμω αδελφου δυναι τον ηλιον, μηποτε η 

νυξ μεταστηση μεταξυ αμφοτερων, και καταλιπη εν ημερα κρισεως 
εγκλημα απαραιτητον.

 Ηκιστα κακιαν ουχ υφοραται, το κακιας ελευθερον.
Θεολογου.  -  Ο  μεν  γαρ  κακος  ταχιστα  αν  καταγνοιη  και  του 

αγαθου· ο αγαθος δε, ουδε του κακου ραδιως. Το γαρ εις κακιαν ουχ 
ετοιμον, ουδ’ εις υπονοιαν ευχερες. 

Ουδεις κακω κακον ιαται, αλλ’ αγαθω το κακον. 
Χρυσοστ.  -  Οταν  εννοησωμεν  απερ  επαθομεν  παρα  των 

συνδουλων, λογισωμεθα και απερ εποιησαμεν εις τον Δεσποτην, και 



τω  φοβω  των  οικειων  αμαρτηματων,  τον  θυμον  τον  επι  τοις 
αλλοτριοις πλημμελημασι ταχεως απωσασθαι δυνησομεθα. 

Ει γαρ δει  μεμνησθαι αμαρτηματων, των οικειων δει  μεμνησθαι 
μονον.  Αν  των  οικειων  μνημονευσωμεν,  ουδεποτε  τα  αλλοτρια 
λογιουμεθα.

Αν  αφητε  τοις  εχθροις  υμων,  αφεθησεται  υμιν.  Αφες  δουλικα 
αμαρτηματα, ινα λαβης συγχωρησιν δεσποτικην αμαρτηματων. Ει δε 
μεγαλα  ηδικησεν,  οσωπερ  αν  μειζονα  αφης,  τοσουτω  ληψη  την 
συγχωρησιν. Δια γαρ τουτο εδειδαχθημεν λεγειν, Αφες ημιν καθως 
αφιεμεν· ινα μαθωμεν, οτι το μετρον της αφεσεως παρ’ ημων πρωτον 
λαμβανει  την  αρχην.  Ωστε  οσωπερ  αν  ο  εχθρος  εργαζηται,  και 
τοσουτω  μειζονως  ευεργετει.  Σπευδωμεν  τοινυν  και  επειγωμεθα 
καταλλαττεσθαι προς τους λελυπηκοτας, αν τε δικαιως αν τε αδικως 
οργιζωνται.  Αν μεν γαρ ενταυθα καταλλαγης,  απηλλαγης της εκει 
κρισεως· αν δε μεταξυ μενουσης της εχθρας, θανατος επιστας απαγη, 
την  απεχθειαν  μεσολαβησας,  εις  το  δικαστηριον  λοιπον  εκεινο  το 
φοβερον εισαχθηναι την δικην αναγκη· και την εσχατην δωσεις δικην 
επι τη ψηφω του δικαστου παντων εκεινων· και αμφοτεροι τιμωριαν 
υποστησεσθε απαραιτητον, ο μεν δικαιως οργιζομενος, δια τουτο οτι 
αδικως, ο δε δικαιως, δια τουτο αυτο, οτι δικαιως εμνησικακησεν

(1004) Ο τοινυν δια νηστειας, δια οδυρμων και ευχων, και σακκου 
και σποδου και μυριας εξομολογησεως μολις ετεροι κατορθουσι, το τα 
αμαρτηματα εξαλειφειν λεγω τα εαυτων· τουτο εξεστιν ημιν ραδιως 
ποιειν  χωρις  σακκου  και  σποδου  και  νηστειας,  αν  μονον  απο  της 
διανοιας εξαλειψωμεν την οργην, και μετα ειλικρινειας αφωμεν τοις 
ηδικηκοσιν ημας.

Παντος αμαρτηματος το μνησικακειν χειρον. 
Το κακιας ελευθερον, και υφορασθαι κακιαν αργοτερον.
Οταν ιδης τον εχθρον εμπεσοντα εις τας χειρας τας σας, μη νομιζε 

τιμωριας,  αλλα σωτηριας  εκεινον ειναι  τον  καιρον.  Δια  τουτο  τοτε 
μαλιστα δει φειδεσθαι των εχθρων, οταν αυτων γενωμεθα κυριοι. 

Ελυπησε  τις;  μη  αντιλυπησης·  επει  γεγονας  εκεινω  παλιν  ισος. 
Ουδεις γαρ κακον κακω ιαται, αλλ’ αγαθω το κακον. 

Νειλου. - Ος ανταδιδωσι κακα αντι αγαθων, ουκ εξενεχθη κακα εκ 
του οικου αυτου. 

Φιλωνος. - Συγνωμην αιτουμενος αμαρτηματων, συγγινωσκε και 
αυτος τοις εις σε πλημμελουσιν· οτι αφεσει αντιδιδοται αφεσις, και η 



προς  τους  ομοδουλους  ημων  καταλλαγη,  της  θειας  οργης  γινεται 
απαλλαγη. 

Ευαγρ. - Μνησικακιαν σβεννυσι δωρα· και πειθετω σε Ιακωβ τον 
Ησαυ δομασιν υπελθων μετα τριακοσιων εις απαντησιν εξελθοντα. 
Αλλ’ ημεις πενητες οντες τραπεζη την χρειαν πληρωσωμεν. 

Μαρτινου  αναχωρητου.  -  Ο  δαιμοσι  μνησικακων,  ανθρωποις  ου 
μνησικακει· ειρηνευει δε μετα δαιμονων, ο τω αδελφω μηνιων. 

Κροισος.  -  Κροισος  τω  παιδοφονω  την  οργην  αφειναι  λεγεται, 
εαυτον παραδοντι εις τιμωριαν· και Κυρος ο μεγας αυτω τω Κροισω 
φιλος γενεσθαι μετα νικην. 

Μοσχιωνος. - Εν οις πληττειν αλλους εθελεις, εν τουτοις βλαβην 
ελπιζε την μειζονα.

Επικουρου. - Εχθρου δεηθεντος μη αποστραφης την αξιωσιν· πλην 
ασφαλιζου σεαυτον. Ουδεν γαρ κυνος διαφερει.

Θεοπομπου.- Σπουδαζε τας μεν εχθρας, ολιγοχρονιους ποιεισθαι· 
τας δε αγαπας, πολυχρονιους. 

Αισχινης.  -  Αισχινης  ο  ρητωρ,  μετα  το  Αθηναιους  αυτου 
καταψηφισασθαι, Δημοσθενους αυτω μυριας Αττικας πεμψαντος, και 
γενναιως  την  περιστασιν  φερειν  παρακαλουντος,  και  πως,  εφη, 
δυναμαι  μη  λυπεισθαι  τοιαυτης  εκβαλλομενος  πατριδος,  εν  η  οι 
αδικηθεντες και προσωφελουσι τους αδικουντας; 

ΛΟΓΟΣ ΞΖ΄. 
Περι βιου ανωμαλιας. 
Ιωαν.  ιστ΄.  -  Αμην,  αμην  λεγω  υμιν,  (10050  οτι  κλαυσετε  και 

θρηνησετε υμεις, ο δε κοσμος χαρησεται· αλλ’ η λυπη υμων εις χαραν 
γενησεται.  Η γυνη οταν τικτη,  λυπην εχει,  οτι ηλθεν η ωρα αυτης· 
οταν δε γεννηση το παιδιον, ουκ ετι μνημονευει της θλιψεως δια την 
χαραν, οτι εγεννηθη ανθρωπος εις τον κοσμον. 

Α΄.  Τιμ.  στ΄.  -  τοις  πλουσιοις  εν  τω  νυν  αιωνι  παραγγελε  μη 
υψηλοφρονειν,  μηδε  ηλπικεναι  επι  πλουτου  αδηλοτητι,  αλλ’  εν  τω 
Θεω τω ζωντι.

Σολομ. β΄. - Καπνος η πνοη εν ρισιν ημων· και παρελευεται ο βιος 
ημων ως ιχνη νεφελης. Σκιας γαρ παροδος ο βιος ημων. 

Σολομ. ε΄. - Τι ωφελησεν ημας η υπερηφανια ημων; Τι ο πλουτος 
μετα αλαζονειας συμβεβληται ημιν; Παρηλθε παντα εκεινα ως σκια, 
και ως αγγελια διατρεχουσα· ως ναυς διερχομενη κυμαινομενον υδωρ, 
ης διαβασης ουκ εστιν ιχνος ευρειν, ουδε ατραπον πορειας αυτης εν 



κυμασιν,  ως  ορνεου  διαπαντος  αερα  ουδεν  ευρισκεται  τεκμηριον 
πορειας. 

Σιραχ  ια΄.  -  Πολλοι  τυραννοι  εκαθισαν  επι  εδαφους·  ο  δε 
ανυπονοητος εφορεσε διαδημα·

Βασιλειου. - Ωσπερ ουν θαλασσαν αμηχανον επι πολυ την αυτην 
διαρκεσαι· ην γαρ νυν λειαν και σταθηραν, μικρον υστερον οψει βιαις 
ανεμων τραχυνομενην· και παλιν την αγριαινουσαν και βρασσομενην 
τω  κλυδωνι,  βαβεια  γαληνη  κατεστορεσεν,  ουτω  και  τα  του  βιου 
πραγματα ραδιως λαμβανει περιστροφας εφ’ εκατερα. 

Θεολογου.  -  φυσει  μεν  ουδεν  των  ανθρωπινων  βεβαιον  ουδε 
ομαλον  ουδε  αυταρκες·  αλλα  κυκλος  τις  των  ημετερων  περιτρεχει 
πραγματων, αλλοτε αλλας επι μιας ημερας πολλακις, εστι δε οτε και 
ωρας,  φερων  μεταβολας·  και  αυραις  μαλλον  εστι  πιστευειν  ουχ 
ισταμεναις, και νηος ποντοπορουσης ιχνεσιν, και νυκτος απατηλοις 
ονειρασιν,  ων  προς  ολιγον  η  χαρις,  και  οσα  κατα  ψαμμον  παιδες 
τυπουσι παιζοντες, η ανθρωπων ευημεριαις.

Χρυσοστ. - Ωσπερ γαρ η των πλουσιων υδατων φορα, δεξαμενη το 
επιρρεον, πομφολυγας διανιστησι· και αι μεν αυτων αμα τω γενεσθαι 
ερραγησαν, αι δε πλειον ογκωθεισαι, μετεπειτα και αυται ερραγησαν· 
τον  αυτον  τροπον  η  θαλασσα  του  βιου  τουτου,  τους  μεν  ολιγον 
φανεντας  εκαλυψε,  τους  δε  επιπλειον  διαρκεσαντας  και  αυτους 
κατεποντισεν.

(1008)  Παντων  σου  των  πραγματων  κατευοδουμενων,  εκδεχου 
μεταβολην·  και  παλιν  υπο  των  απροσδοκητων  συμφορων 
κυκλουμενος, ελπιζε τα χρηστα και κρειττονα. 

Νεκρων αχρηστοτερα τα λαμπρα του παροντος βιου. 
Εν τη ευδια ων του βιου, εκδεχου ποτε και χειμωνα πραγματων.
Το περι τα φαινομενα την σπουδην εχειν, ιδιον εστιν τοις μηδεμιαν 

του μελλοντος αιωνος εαυτοις υποτιθεμενοις ελπιδα.
Νειλου.  -  Μη  εξαπατω  ημας  εν  τω  κοσμω  τουτω  περιφανη  και 

λαμπρα δεικνυμενα πραγματα. Παρερχεται  γαρ παντως,  και ουδεν 
των φαινομενων στασιμον.

Παντων σου των πραγματων κατευοδουμενων, εκδεχου ζημιαν. 
Διωνος Ρωμαιου. - Πολλοι μεν επι τοις αμεινοσιν αλγουσι, πολλοι 

δε  και  επι  τοις  χειροσι  χαιρουσι.  Ποσοι  μεν  γαρ  πλουτουντες 
αχθονται!  Ποσοι  δε  πενομενοι  ηδονται!  Αλλους  καλλος  και  ισχυς 
εβλαψεν, αλλους αισχος και ασθενεια ωφελησεν. Ετεροι την ειρηνην 



προ  του  πολεμου  τιμωσιν,  ετεροι  πολεμειν  μαλλον  η  ειρηνην 
εθελουσι.  Τι  δ’  ουκ  αει  τυραννουντες  τινες  ολοφυρονται;  Και  το 
μεγιστον,  πλειστοι  μεν  οσοι  αηδως  ζωσιν·  πλειστοι  δε  ηδεως 
αποθνησκουσιν. 

Σωκρατης.  -  Ταυτον  εστιν  επι  ευτυχια  μεγα  φρονειν,  και  επι 
ολισθηρας οδου σταδιοδρομειν. 

Αριστωνυμ.  -  Εοικεν  ο  βιος  θεατρω.  Διο  πολλακις  χειριστοι  τον 
καλλιστον εν εαυτοις κατεχουσι τοπον. 

Δημοκριτ. -  Ταις των καιρων μεταβολαις,  και οι σφοδρα δυνατοι 
των ασθενεστερων ενδεεις γινονται. 

Ιπποθοουντ. - Ανθρωπος ων, μεμνησο της κοινης τυχης. 
Ισιδωρου. - Θνητος πεφυκως, τα οπισω πειρω βλεπειν. 
Ευριπιδου. 
Βεβαιον ουδεν εστιν εν θνητω γενει,
Βιοι γαρ ουδεις ον προαιρειται τροπον.
Ανωνυμου.
Ουκ εστιν οστις παντ’ ανηρ ευδοκιμει.
Ειναι δ’ υπολαβε και σε των πολλων ενα. 
Διογενης. 
 Ο θνητον ανδρων και ταλαιπωρον γενος, 
Ως ουδεν εσμεν πλην σκιαις εοικοτες,
Βαρος περισσον γης αναστροφωμενοι.
Ο Απελλης  ο  ζωγραφος ερωτηθεις,  διατι  την Τυχην  καθημενην 

εγραψεν, ειπεν, Ουχ εστηκε γαρ.
Βιας. - Ο αυτος ελεγε,  τον βιον ουτω μετρειν, ως και πολυν, και 

ολιγον χρονον βιωσομενος.
(1009) Σοφοκλ. εν Αιαντι.
Ως ημερα κλινει τε καναγει παλιν, 
Ουτως απαντα τα ανθρωπινα. 
ΛΟΓΟΣ ΞΗ΄. 
Περι του, οτι δει τιμαν αρετην και κολαζειν κακιαν. 
Ιωαν. ε΄. - Εκπορευσονται οι τα αγαθα ποιησαντες, εις αναστασιν 

ζωης· οι δε τα φαυλα πραξαντες, εις αναστασιν κρισεως.
Β΄ Πετρ. β΄. - Οιδεν Κυριος ευσεβεις εκ πειρασμου ρυεσθαι· αδικους 

δε εις ημεραν κρισεως κολαζομενους τηρειν. 
Παροιμ. κβ΄. - Πανουργος, ιδων πονηρον τιμωρουμενον, κραταιως 

αυτος παιδευεται.



Σιραχ ι΄. - Ου δικαιον ατιμασαι πτωχον συνετον, και ου καθηκον 
δοξασαι αμαρτωλον.

Βασιλειου.  -  Εαν  οι  σωφρονουντες  τους  φαυλους  ιδωσιν 
ατιμαζομενους, πολυ προθυμοτερον της αρετης ανθεξονται. 

Αλλος μεν ουν ειη περι ταυτα τολμηρος και γενναδας· μαλλον δε 
ειη μηδεις. Εγω δε οκνω κακια δουναι παντων την εντευθεν κολασιν, 
η  ευσεβεια  την ανεσιν.  Αλλ’  εστι  μεν  οτε  και  προς  τι  χρησιμον,  η 
κακιας  εγκοπτομενης,  δυσπαθεια  των  πονηρων·  η  αρετης 
οδοποιουμενης,  ευπαθεια των βελτιονων·  ουκ αει  δε,  ουδε  παντως· 
αλλ’ ειναι τουτο μονον καιρου του μελλοντος, καθ’ ον οι μεν τα της 
αρετης αθλα, οι δε τα της κακιας επιτιμια δεξονται. 

Χρυσοστ. - Δος τω δεομενω, και μη δως τω ορχουμενω, ινα μη μετα 
των  σων  χρηματων  και  την  ψυχην  απολεσης  την  εκεινου.  Συ  γαρ 
αιτιος ει της εκεινου απωλειας, δια της ακαιρου φιλοτιμιας. Ει γαρ οι 
επι της ορχηστρας ηδεσαν, οτι το επιτηδευμα αυτοις ακερδες εμελλεν 
εσεσθαι, παλαι αν επαυσαντο ταυτα επιτηδευοντες. 

Ησαι. γ΄. - Αδικει τους αγαθους, ο φειδομενος των κακων.
Οσοι τους αδικουντας κολαζουσιν, ουτοι τους αλλους αδικεισθαι 

κωλυουσιν.
Ο αρετην τιμων, πρωτην αληθειαν τιμα, και μαλιστα ως αγαθου 

παντος ηγεμονευουσαν. 
Σολων.- Σολων ο σοφος, εκεινην ειπεν αριστα οικεισθαι την πολιν, 

εν  η τους αγαθους συμβαινει  τιμασθαι·  κακιστα δε οικεισθαι,  εν η 
τους κακους. 

Σεξτου. -  Δυο αφορμαι κινουσιν ανθρωπον εις Θεου επιμελειαν· 
τιμωρια δυσσεβειας, και γνωμης ευσεβους αμοιβαι.

Αφορητος γινεται κακια επαινουμενη. 
Προκοπιου  ρητορος.  -  Μη  τιμωμενης  αρετης,  η  κακια 

παρρησιαζεται. 
(1012) Φιλωνος. - Ει βουλει διττως ευδοκιμειν, και τους καλλιστα 

ποιουντας προτιμα, και τους τα χειρονα πραττοντας επιτιμα. 
Σωκρατης.  -  Ερωτηθεις ποια πολις αριστα οικειται,  εφη,  Η μετα 

νομου ζωσα, και τοις αδικουσιν επεξιουσα. 

ΛΟΓΟΣ ΞΘ΄.
Περι φιλαυτιας. 



Ιωαν. ιβ΄. - Ο φιλων την ψυχην αυτου, απολεσει αυτην· και ο μισων 
αυτην εν τω κοσμω τουτω, εις ζωην αιωνιον φυλαξει αυτην. 

Β΄. Κορινθ. ι΄. - Ουχ ο εαυτον συνιστων, εκεινος εστι δοκιμος, αλλ’ 
ον ο Κυριος συνιστησιν. 

Φιλιππ. β΄. - Οι παντες τα εαυτων ζητουσιν, ου τα του Χριστου. 
Σιραχ λξ΄. - Τεκνον, εν τη ζωη σου πειρασον την ψυχην σου, και ιδε 

τι πονηρον αυτη, και μη δως αυτη· ου γαρ παντα πασι συμφερει. 
Παροιμ.  κα΄.  -  Πας ανηρ φαινεται  εαυτω δικαιος·  κατευθυνει  δε 

καρδιας Κυριος. 
Παροιμ.  κζ΄.  -  Εγκωμιαζετω  σε  ο  πελας,  και  μη  το  σον  στομα· 

αλλοτρια, και μη τα σα χειλη.
Βασιλ.  -  Ονειδος γαρ ανδρι,  τω γε ως αληθως της προσηγοριας 

ταυτης αξιω,  καλλωπιστην και  φιλοσωματον ειναι,  η  προς αλλο τι 
των  παθων  αγεννως  διακεισθαι.  Το  γαρ  την  πασαν  σπουδην 
εισφερεσθαι,  οπως  ως  καλλιστα  αυτου  το  σωμα  εξοι,ου 
διαγινωσκοντος  εαυτον  εστιν,  ουδε  συνιεντος  του  σοφου 
παραγγελματος. 

Χρυσοστ.  -  Ουδεις φιλος,  ουδεις αδελφος.  Τα εαυτων σκοπουμεν 
εκαστος.  Δια  τουτο  και  τα  εαυτων  κολοβουμεν,  και  ασθενεις  και 
ευκαταγωνιστοι  και  ανθρωποις  και  διαβολω  εσμεν,  εκ  του  μη 
συνασπιζειν  αλληλους.  Και  γαρ εν  πολεμω και  παραταξει,  ο  προς 
τουτο μονον ορων στρατιωτης, οπως εαυτον διασωση φυγων, και τους 
αλλους μεθ’ εαυτου συναπολλυσιν· ωσπερ ουν ο γενναιος, και υπερ 
των αλλων τα οπλα τιθεμενος, μετα των αλλων και εαυτον διασωζει.

Ο  μη  καταδεχομενος  την  παρα  του  αδελφου  θεραπειαν 
προσαγομενην αυτω, ασυμφωνος εστι και αυτος εαυτω.

Θεολογου.  -  Παντες  μεν  ευσεβεις  εξ  ενος  του  καταγινωσκειν 
αλληλων ασεβειαν·  των μεν ιδιων πραοι  κριται,  των δε  αλλοτριων 
ακριβεις εξετασται.

Συνωμεν αλληλοις πνευματικως· γενωμεθα φιλαδελφοι μαλλον η 
φιλαυτοι. 

Φιλων.  -  Οι  εαυτων  μονον  ενεκα  παντα  πραττοντες,  φιλαυτιας 
μεγιστον κακον επιτηδευουσιν. 

Κριτιου. 
Δεινον δ’ οταν τις μη φρονων δοκη φρονειν.
Αγαθοι δε το κακον εσμεν εφ’ ετερων ιδειν· 
Αυτοι δ’ οταν ποιωμεν, ου γινωσκομεν.



(1013) Ουδεις επ’ αυτου το κακον συνορα, Παμφιλε, 
Ετερου δ’ ασχημονουντος, σοφως οψεται.
Διογενης.  -  Διογενης  ερωτηθεις,  Τι  χαλεπωτατον;  Το  γινωσκειν 

εαυτον, εφη. Πολλα γαρ υπο φιλαυτιας εκαστον εαυτω προστιθεναι.
Ο αυτος, των ανθρωπων ενιους εφη τα δεοντα λεγοντας, εαυτων 

ουκ  ακουειν·  ωσπερ  και  τας  λυρας  καλον  φθεγγομενας  ουκ 
αισθανεσθαι.

Πλατων.  -  Το  εξαπατασθαι  αυτον  υφ’  αυτου  παντων 
χαλεπωτατον.  Οταν  γαρ  μη  μικρον  [μακρον]  αποσταθη,  αλλ’  αει 
παρη ο εξαπατησων, πως ου δεινον; 

ΛΟΓΟΣ Ο΄. 
Περι του, οτι ευκολος η κακια, και δυσποριστος αρετη.
Ματθ. ζ΄. - Εισελθετε δια της στενης πυλης, οτι πλατεια η πυλη, 

και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν. 
Εβρ. ιβ΄. - Πασα παιδεια, προς μεν το παρον ου δοκει χαρας ειναι, 

αλλα  λυπης·  υστερον  δε,  καρπον  ειρηνικον  τοις  δι’  αυτης 
εγγεγυμνασμενοις αποδιδωσιν.

Παροιμ. ιστ΄. - Εστιν οδος, η δοκει παρα ανθρωποις ορθη ειναι, τα 
δε τελευταια αυτης ερχεται εις πυθμενα αδου.

Βασιλειου.  -  Τι  των  αγαθων  ευκολον;  Τις  καθευδων  τροπαιον 
εστησεν;  Τις  τρυφων  και  καταυλουμενος,  τοις  της  καρτεριας 
στεφανοις κατεκοσμηθη; Ουδεις μη δραμων ανειλετο βραβειον. Πονοι 
γεννωσι δοξαν· καματοι δε προξενουσι στεφανους. 

Πολλοι πολλα συναθροισαντες εκ νεοτητος, περι τα μεσα του βιου 
γενομενοι, επανασταντων αυτοις πειρασμων εκ των πνευματων της 
πονηριας, ουκ ηνεγκαν του χειμωνος το βαρος, δια το την κυβερνησιν 
αυτοις μη παρειναι· αλλα παντων εκεινων την ζημιαν υπεμειναν.

Ουτε γαρ πυρ ευκαταπρηστου υλης αψαμενον, δυνατον μη ουχι 
επι  πασαν  αυτην  διαβηναι,  αλλως  τε  καν  επιτυχη  πνευματος 
επιφορου  την  φλογα  διακομιζοντος·  ουτε  την  αμαρτιαν  ενος 
αψαμενην, μη ουχι επι παντας τους εγγιζοντας διελθειν, εξαπτοντων 
αυτην των πνευματων της πονηριας.

Θεολογ.  -  Δυσκατορθωτος  η  αρετη,  και  ου  μικροις  αλισκεται 
πονοις. 

Σπανιον  η  του  αγαθου  κτησις  και  προσαντες,  καν  ει  πολυ  το 
μεθελκον ειη και προκαλουμενον.



Προχειρον  πραγμα  η  μοχθηρια,  και  ουδεν  ουτω  ραδιον  ως  το 
γενεσθαι κακον. 

Της  αυτης  εστι  δυσχερειας,  και  κτησασθαι  τι  των  αγαθων  ουχ 
υπαρχον, και κτηθεν διασωσαθαι. (1016) Πολλακις γαρ ο μεν σπουδη 
προσελαβε ραθυμια διεφθειρεν· ο δε οκνος απωλεσεν, ανεκαλεσατο 
επιμελεια.

Κακιας ραον μεταλαβειν, η αρετης μεταδουναι. 
Δυσληπτον μεν το αγαθον τη ανθρωπινη φυσει, ωσπερ και το πυρ 

υλη τη υγροτερα· ετοιμοι δε προς την του κακου εργασιαν οι πλειστοι 
και επιτηδειοι.

Το  εν  κακια  περιβλεπτον,  πολλους  εις  τον  ομοιον  ζηλον  των 
ευολισθητων εφελκεται. 

Προχειρον  η  πονηρια  τω  κακω  μαλλον  ακολουθειν,  η  υπο  του 
κρειττονος ανακοπτεσθαι.

Ραον γαρ υπ’ αρχης μη ενδουναι κακια και προ»ουσαν διαφυγειν, 
η προβαινουσαν ανακοψαι και φανηναι ταυτης ανωτερον· ωσπερ και 
πετραν υπ’ αρχης αιρησαι και κατασχειν, η φερομενην ανωσασθαι. 

Πολλη μεν ηδονη τη κακια, πολυς δε τη αρετη συνεξευκται πονος 
και  ιδρως.  Και  ποια  σοι  χαρις  ην;  Τινα δ’  αν  ελαβες  μισθον,  ει  μη 
επιπονον  το  πραγμα  ην;  Και  γαρ  πολλους  εχω  δειξαι,  φυσει  το 
μιγνυσθαι γυναικι  μισουντας.  Τουτους ουν σωφρονας καλεσομεν η 
στεφανωσομεν;  Ουδαμως.  Σωφροσυνη  εστιν  εγκρατεια,  και  το 
μαχομενον περιγενεσθαι των ηδονων.

Γρηγ.  Νυσσ.  -  Πολλη  προς  την  κακιαν  εστιν  η  ευκολια,  και 
οξυρροπος επι το χειρον η φυσις.

Ιων.  Κλιμ.  -  Κοπω πολλω και μοχθω και ιδρωτι κατορθουται εν 
ημιν  ηθος  χρηστον  και  ευκαταστατον·  και  τα  πολλω  μοχθω 
κατορθουμενα, δυνατον εν μια καιρου ροπη απολεσαι.

Διογενης.  -  Ημερας ποτε λυχνος αψας πειηει·  πυνθανομενων δε 
τινων προς τι τουτο, ελεγεν ανθρωπον ζητειν.

ΛΟΓΟΣ ΟΑ΄. 
Περι του, οτι ουκ αει το πλειστον αριστον. 
Λουκ. κα΄. - Αναβλεψας δε ο Ιησους, ειδεν τους βαλλοντας τα δωρα 

αυτων  εις  το  γαζοφυλακιον  πλουσιους.  Ειδε  δε  και  τινα  χηραν 
πενιχραν, βαλουσαν εκει δυο λεπτα, και ειπεν, Αληθως λεγω υμιν, η 
χηρα η πτωχη αυτη πλειω παντων εβαλεν. Απαντες γαρ ουτοι εκ του 



περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα του Θεου· αυτη δε εκ του 
υστερηματος αυτης απαντα τον βιον, ον ειχεν, εβαλεν. 

Α΄ Κορινθ. ιδ΄. - Εν εκκλησια θελω πεντε λογους δια του νοος μου 
λαλησαι, η μυριους λογους εν γλωσση.

(1017)  Σολομ.  δ΄.  -  Αγαθον πληρωμα δρακος αναπαυσεως,  υπερ 
πληρωματος δυο δρακων εν μοχθω.

Σιραχ  ις΄.  -  Κρεισσον  εις  δικαιος  ,  η  μυριοι  παρανομοι·  και 
αποθανειν ατεκνον, η ασεβη τεκνα εχειν. 

Απο  ενος  συνετου  συνοικισθησεται  πολις·  φυλη  δε  ανομων 
ερημωθησεται εν ταχει. 

Βασιλειου. -  Πολλακις γαρ ο εν τω μεσω μικρον τι κατορθωσας, 
μειζων εστι του εν αφθονια το παν κατορθωσαντος. 

Ει  γαρ αρτος την καρδιαν ανθρωπου στηριζει,  ου δει  πλεον του 
αναγκαιου της τροφης το προσοψημα αλογως προσφερεσθαι.

Θεολογου. - Κρεισσων ολιγοχρονιος βασιλεια μακρας τυραννιδος, 
και  ολιγη  μερις  τιμια,  πολλης  κτησεως  ατιμου  και  σφαλερας,  και 
πολλου σκοτους ολιγον φως.

Χρυσοστ.  -  Ου  τω  μετρω  των  διδομενων  ελεημοσυνη  κρινεται, 
αλλα τη δαψιλεια της γνωμης. 

Εν αμιλλαις πονηραις αθλιωτερος ο νικησας,  διοτι απερχεται το 
πλεον εχων της αμαρτιας.

Πλατωνος. - Του πλειονος βιου και φαυλοτερου, τον ελασσω και 
αμεινονα οντα παντι παντως προαιρετεον.

Ισοκρατ. - Προαιρετεον μετριον μετα δικαιοσυνης μαλλον, η μεγαν 
πλουτον μετ’ αδικιας.

Δημοσθ. - Ουτος θεασαμενος τινα δημαγωγον αφυη μεγα βοωντα, 
εφη, Αλλ’ ου το μεγα, ευ εστι· το δε ευ, μεγα. 

Επικτητου. - Των ηδεων τα σπανιωτατα γινομενα μαλιστα τερπει.
Αλεξανδρ. - Αλεξανδρος ακουσας οτι Δαρειος τριακοντα μυριαδας 

εις παραταξιν αγει, εφη· εις μαγειρος ου φοβειται πολλα προβατα.
Ο αυτος, κατασκοπου λεγοντος αυτω, πλειους ειναι τους Δαρειου, 

εφη· Και τα προβατα πλειονα οντα, ενος η δευτερου λυκου χειρουνται.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ, Σελ. 1018



Συγγραφεισα και αποσταλεισα παρα Γρηγοριου Παπα Ρωμης, 
προς  Γερμανον  τον  αγιωτατον  πατριαρχην 
Κωνσταντινουπολεως.

Πατηρ εστι πληρης Θεος εν εαυτω· ο Υιος, πληρης Θεος, απο του 
Πατρος γεννητος· το Πνευμα το αγιον, πληρης Θεος, απο του Πατρος 
και  του  Υιου  εκπορευομενον.  Και  το  Πνευμα  μεν,  απο  του  Υιου 
εκπορευεται αμεσως· απο του Πατρος δε, μεσιτευοντος του Υιου. Το 
δε,  οτι το Πνευμα το αγιον εκπορευεται απο του Υιου, τουτο εχει ο 
Υιος  απο  του  Πατρος.  Δια  τουτο,  οστις  πιστευει  οτι  το  Πνευμα το 
αγιον ουκ εκπορευεται απο του Υιου, εν οδω απωλειας εστιν. Οθεν ο 
αγιος  Αθανασιος,  οταν εν τοις  μερεσι  δυτικοις  εξοριστος ην,  εν τη 
εκθεσει  της  πιστεως,  ην  τοις  Λατινικοις  ρημασι  διεσαφησεν,  ουτως 
εφη· Ο Πατηρ υπ’ ουδενος εστι ποιητος, ουτε κτιστος, ουτε γεννητος. 
Ο Υιος απο του Πατρος μονου εστιν, ου ποιητος, ουδε κτιστος, αλλα 
γεννητος.  Το  Πνευμα  το  αγιον,  απο  του  Πατρος  και  του  Υιου,  ου 
ποιητον, ουδε κτιστον,[ουδε γεννητον] αλλ’ εκπορευτον. Και ο αυτος 
αγιος  Αθανασιος,  εν  τη  εκθεσει  της  πιστεως,  ην  ρημασι  Γραικοις 
εξηγησατο, κατα ρημα ουτως εφη· Το Πνευμα δε το αγιον εκπορευμα 
ον του  Πατρος  και  του  φεροντος  Υιου,  δι’  ου  επληρωσε  τα παντα. 
Οθεν και ο μακαριος Γρηγοριος, οστις δικαιως Θαυματουργος λεγεται, 
της  Νεοκαισαρειας  επισκοπος,  εν  τη  εκθεσει  της  πιστεως,  ην  δι’ 
αποκαλυψεως  παρα  του  μακαριου  Ιωαννου  του  ευαγγελιστου, 
μεσιτευουσης  της  θεογεννητριας  εσχεν,  αριδηλως  ουτως  κεκραγε, 
λεγων· Εις Θεος, Πατηρ του Λογου του ζωντος, Σοφιας υφεστωσης και 
Δυναμεως και Χαρακτηρος αιωνιου· τελειος τελειου γεννητωρ· Πατηρ 
Υιου  μονογενους.  Εις  Κυριος,  μονος  εκ  μονου,  Θεος  εκ  Θεου, 
χαρακτηρ και εικων της θεοτητος, Λογος ενεργης, και τα λοιπα. Ο δε 
περι του Υιου λαλων λεγει, οτι μονος εκ μονου, ουχι τοινυν το Πνευμα 
το αγιον εκ μονου· εκ του Πατρος ουκουν και αλλου, επειδη εστιν απο 
τινος.  Οταν δε  λεγωμεν,  εκ  του  Πατρος  και  αλλου,  ου  λεγομεν  εξ 
αλλου κατα την ουσιαν, αλλα κατα την υποστασιν.

Οτι δε το Πνευμα το αγιον εκ του Υιου εστιν αμεσως, απο δε του 
Πατρος μεσιτευοντος του Υιου, διαμαρτυρεται ο μακαριος Γρηγοριος ο 
Νυσσαεων,  ουτω  λεγων·  Το  απαραλλακτον  της  φυσεως 
ομολογουντες,  την  κατα  το  αιτιον  και  αιτιατον  διαφοραν  ουκ 
αρνουμεθα·  εν  ω  μονω  διακρινεσθαι  το  ετερον  απο  του  ετερου 



καταλαμβανομεν· το μεν αιτιον πιστευειν ειναι· το δε, εξ αιτιου. Και 
του εξ  αιτιας  οντος  παλιν  αλλην διαφοραν εννοουμεν,  οτι  το  μεν, 
προσεχως εκ του πρωτου, η μονον τω Υιω, η μονον τω Πνευματι τω 
αγιω  αρμοζειν  αναγκαιον  εστι.  Λεγουσιν  οι  αγιοι,  οτι  μεταξυ  του 
Πατρος και του Υιου, ουδεν εστι μεσον· μονος ουκουν ο Υιος εκ του 
Πατρος προσεχως εστιν. Ουκουν το Πνευμα το αγιον εκ του Πατρος 
ουκ εστι προσεχως. Εστι δε και κοινη εννοια, οτι οπερ ουν εστιν απο 
τινος, απο τινος εστι προσεχως. Επειδη ουν το Πνευμα το αγιον απο 
τινος εστι προσεχως· αλλ’ ουκ εστιν απο του Πατρος προσεχως, ως 
ηδη εδειχθη· ουκουν απο του Υιου προσεχως. 

Τουτοις τοινυν τοις αγιοις Πατρασιν, ου μην αλλα (1021) και τω 
μακαριω  Αμβροσιω,  τω  Μεδιολανων  επισκοπω,  και  τω  μακαριω 
Αυγουστινω  της  του  Ιππωνος  πολεως  επισκοπω·  τω  αγιωτατω  τε 
Ιερωνυμω  τω  ισχυροτατω  της  των  αιρετικων  στρεβλοτητος 
καταμαχητη, ακολουθησας ο μακαριος Κυριλλος, και συν αυτω ολη η 
αγια  οικουμενικη  τριτη  συνοδος,  γεγραμμενον  ημιν  κατελιπον 
εμφανως, το Πνευμα ειναι εκ του Υιου. Οθεν και ορθοδοξος ουκ εστιν, 
αλλ’ εκ της πιστεως εξοδευει, οστις τοις ρημασιν αυτου καταμαχεται. 
Λεγει  γαρ φανερωτατα, εν τω εαυτου προς τον βασιλεα Θεοδοσιον 
περι της ορθοδοξου πιστεως Προσφωνητικω, το Πνευμα ειναι εκ του 
Υιου, δια τουτων των ρηματων· Και μην ανδρα λεγων, τον οσον ουπω 
παρεσομενον  και  οφθησομενον,  αυτον  εφη  βαπτιζειν  εν  πυρι  και 
αγιω Πνευματι·  ουκ αλλοτριον τοις βαπτιζομενοις ενιεντα Πνευμα, 
δουλοπρεπως  και  υπουργικως·  αλλ’  ως  Θεον  κατα  φυσιν,  μετ’ 
εξουσιας της ανωτατω,  το εξ  αυτου και  ιδιον αυτου.  Τι  ταυτης της 
μαρτυριας φανερωτερον; ωδε γαρ φανερωτατα περι του Υιου λεγει, 
οτι Το Πνευμα το αγιον τοις βαπτιζομενοις ενιησι, το εξ αυτου, και 
ιδιον  αυτου.  Και  τουτο  αυτο  τω  Ερμεια  γραφει  ο  αυτος  μακαριος 
Κυριλλος,  εν  τη  ερμηνεια  του  ενατου  αναθεματισμου  τουτο  αυτο 
λεγων.  Εν  τω  ενατω  γαρ  αναθεματισμω,  ιδιον  ειναι  του  Υιου  το 
Πνευμα  ειπων,  τον  αυτον  ενατον  αναθεματισμον  ερμημευων,  τινι 
εννοια  ιδιον  αυτου  ειναι  το  Πνευμα  ανεωξε,  λεγων·  Ανθρωπος 
γεγονως ο Μονογενης του Θεου Λογος, απομεμενηκε και ουτω Θεος· 
παντα υπαρχων οσα και ο Πατηρ, διχα μονου του ειναι Πατηρ· και 
ιδιον εχων το εξ αυτου και ουσιωδως εμπεφυκος αυτω αγιον Πνευμα, 
και τα λοιπα. Ωδε παλιν φανερωτατα το Πνευμα το αγιον εκ του Υιου 
ειναι λεγει ο αγιος Πατηρ. Ουκ οφειλει δε τινι ειναι αμφιβολον, οτι 



την  εννοιαν  εκεινην,  ωδε  ανεωξεν  ο  αγιος,  ηντινα  ειχεν  οτε  τον 
αναθεματισμον  εξεθετο.  Τον  αναθεματισμον  δε  εκεινον,  συν  πασι 
αλλοις αναθεματισμοις εδεξατο η αγια και οικουμενικη γ΄συνοδος, εν 
εκεινη τη εννοια, εν η ο αγιος εξεθετο. Αριδηλον γαρ εστι, τους αγιου 
Πατερας εν τη αγια προειρημενη συναχθεντας, ολην την τριτην του 
προειρημενου  Πατρος  επιστολην  προς  τον  ασεβη  Νεστοριον  τον 
Κωνσταντινουπολεως  επισκοπον  γεγραμμενην  χωρις  τινος 
δισταγμου αναξανεως  [αναξεταστως]  δεδεχθαι.  Γινωσκομεν  δε,  οτι 
της προειρημενης επιστολης το εσχατον μερος, τους προειρημενους 
περιεχει  αναθεματισμους  ιβ΄.  Ει  δε  τις  νομιμως  επιχειροιη  τα  του 
Θεοδωριτου επισκοπου Κυρου ρηματα τα ασεβεστατα, ατινα κατα του 
προειρημενου  Πατρος  δια  ιβ΄.  κεφαλαιων  εξημεσεν  αναιδην, 
γινωσκετω  την  πεμπτην  αγιαν  και  οικουμενικην  συνοδον, 
αναθεματισασαν  τους  του  προειρημενου  Θεοδωριτου  βαβισμους· 
οστις  κατα  του  μακαριου  Κυριλλου  ρηματα,  εν  οις  και  αυτω 
απεκρινατο,  μονον  οιδε  κατηγορειν.  Λεγει  γαρ  η  πεμπτη  αγια  και 
καθολικη  συνοδος  εν  πραξει  ογδοη,  ουτως·  Κατακρινομεν  και 
αναθεματιζομεν προς τοις αλλοις απασιν αιρετικοις τοις κατακριθεισι 
και αναθεματισθεισι, παρα τε των ειρημενων αγιων (1024) τεσσαρων 
συνοδων, και απο της αγιας και καθολικης Εκκλησιας, και Θεοδωρον 
τον  γενομενον  επισκοπον  Μομψουεστιας,  και  τα  ασεβη  αυτου 
συγγραμματα και τα ασεβως συγγραφεντα παρα Θεοδωριτου, κατα 
τε  της  ορθοδοξου  πιστεως  και  των  ιβ΄.  κεφαλαιων  του  εν  αγιοις 
Κυριλλου,  και  της  εν  Εφεσω  αγιας  γ΄  συνοδου·  και  οσα  υπερ 
συνηγοριας Θεοδωρου και Νεστοριου αυτω γεγραπται.

Εκ τουτων αριδηλον εστιν, οτι εκεινα απερ Θεοδωριτος κατα των 
ιβ΄  του  αγιου  Κυριλλου  κεφαλαιων  εγραψεν,  αθεμιτα  εισι  και 
ασεβειας γεμοντα,  και  ος τοιαυτα ως αληθη,  νομικην υπερηγοριαν 
εχει, εχθρος εστι της πιστεως. Γραφει γαρ ο μακαριος Κυριλλος προς 
Ακακιον  επισκοπον  Μελιτηνης  μετα  την  ενωσιν  των  Εκκλησιων, 
ουτωσι  λεγων·  Α  δε  γεγραφαμεν  ορθως  κατα  των  Νεστοριου 
δυσφημιων, ουδεις ημας αναπεισει λογος, ως ουκ ευ γεγονασιν ειπειν. 
Και προς Δονατον επισκοπον, ωσαυτως γραφει, λεγων· Γεγραφαμεν 
ορθως α γεγραφαμεν, τη ορθη και αμωμητω πιστει συνηγορουντες, 
και  ουδεν  το  παραπαν  των  ιδιων  αρνουμεθα.  Ου  γαρ  ειρηκα  τι, 
καθαπερ  αυτοι  φασιν,  ατημελως·  αλλα  της  ορθοτητος  εχομενα 
πανταχου, και της αληθειας δυναμει συντρεχοντα. 



Εκ  τουτων  φανερωτατον  εστι,  τον  μακαριον  Κυριλλον  ουδεν 
εκεινων αρνησασθαι,  ων ειπεν· αλλ’ εν τη αυτη εννοια, εν η αυτος 
ειπε,  χωρις  σημειωσεως  τινος  και  διορθωσεως  κεκρατηκεναι.  Ουδε 
αυτος μονος διορθωσασθαι ηδυνατο, καν, οπερ απειη απο του αγιου, 
ηθελεν,  οπερ η αγια συνοδος,  χωρις τινος αμφιβολιας αναξανσεως 
[ανεξεταστως] , θαρρουντως εδεξατο. Εδεξατο δε εν εκεινη τη εννοια, 
εν η αυτος εξεθετο, μετα της αγιας συνοδου, και δεξασθαι απαιτει. 
Ταυτην  γαρ  την  συνοδον  παντες  οι  αγιοι  Πατερες,  οι  εν  ταις 
μετακολουθουσαις  συνοδοις  σεβονται.  και  ταυτα πιστευουσιν  απερ 
και αυτην. Αλλα, και οι αγιοι Πατερες εκεινην φθασαντες, τα αυτα 
εφρονησαν,  απερ  και  αυτη.  Ταυτην  την  πιστιν  εχομεν,  και  ουτως 
ομολογουμεν και φρονουμεν και πιστευομεν. 

Υπογραφαι των αποκρισιαριων.

Ταυτην την πιστιν, ο απο της ταξεως των αδελφων των Κηρυκων, 
του  κυριου  Παπα  Γρηγοριου  της  πρεσβυτερας  Ρωμης  επισκοπου 
αποκρισιαριος υπογραφω, και ουτως πιστευω. 

Ταυτην την πιστιν, εγω Αμμωνιος, και τα εξης. 
Ταυτην την πιστιν εγω Ραδουλφος, απο της ταξεως, και τα εξης, 

υπογραφω, και ουτως πιστευω.

ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΘΩΜΑΝ ΤΟΝ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΝ. Σελ. 1032.

Τω ηγιασμενω δουλω του Θεου, Πατρι πνευματικω και διδασκαλω 
κυριω Θωμα, Μαξιμος ταπεινος και αμαρτωλος, αναξιος δουλος και 
μαθητης. 

Απλανους θεωριας εξ εμμελους περι τα θεια σπουδης εξιν λαβων 
αναλλοιωτον, ουχ απλως σοφιας, αλλα του καλλους αυτης, Θεω λιαν 
ηγαπημενε, γεγονας εραστης σωφρονεστατος. Σοφιας δε καλλος εστι 
γνωσις εμπρακτος, η πραξις ενσοφος, ων εστι χαρακτηρ ως δι’ αμφοιν 
συμπληρουμενος, ο της θειας προνοιας και κρισεως λογος. Καθ’ ον 
αισθησει τον νουν συμπλεξας δια του πνευματος, εδειξας ως αληθως 
πως ο Θεος κατ’ εικονα Θεου ποιειν πεφυκε τον ανθρωπον, τον τε 



πλουτον της αγαθοτητος κατεστησας γνωριμον, πολυτελως τη καλη 
μιξει  των  εναντιων  εν  σεαυτω  δεικνυς  τον  Θεον  ταις  αρεταις 
σωματουμενον,  ου  τω υψει  συμμετρησας  μιμησει  την  κενωσιν  εως 
εμου κατελθειν ουκ απηξιωσας, εκεινα ζητων ων πεπονθως εχει την 
ειδησιν. Εισι δε Διονυσιου και Γρηγοριου κεφαλαια των αγιων εκεινων 
υπερευφημων τε (1033) και μακαριων ανδρων, της οντως εκλογης των 
ανεκαθεν  κατα  προθεσιν  των  αιωνων  τω  Θεω  προσθεμενων,  των 
πασαν  ως  αληθως  την  εφικτην  τοις  αγιοις  χυσιν  της  σοφιας 
εισδεξαμενων, και τη αποθεσει της κατα φυσιν ζωης ψυχης ουσιαν 
πεποιημενων,  και  δια  τουτο  ζωντα  μονωτατον  τον  Χριστον 
εσχηκοτων,  και  το  δη  μειζον  ειπειν,  ψυχην  αυτοις  της  ψυχης 
γεγενημενον  και  δια  παντων  εργων  τε  και  λογων  και  νοηματων 
πασιν εμφανιζομενον ως εντευθεν εκεινων μεν ουκ ειναι πεπεισθαι 
τα προτεθεντα, Χριστου δε κατα χαριν αυτοις εαυτον υπαλλαξαντος. 
Αλλα πως ειπω Κυριον Ιησουν, μηπω πνευμα λαβων αγιοτητος; Πως 
λαλησω τας  δυναστειας  του Κυριου,  ο  μογιλαλος,  και  τον  νουν τη 
σχεσει  προσηλωσας  των  φθειρομενων;  Πως  ακουστας  ποιησω  καν 
τινας αινεσεις αυτου, ο κωφος, και το της ψυχης ακουστικον δια την 
προς τα παθη φιλιαν εχων παντελως απεστραμμενον του λογου την 
μακαριαν φωνην; Πως εμφανης ο λογος γενησεται μοι, τω ηττημενω 
τω  κοσμω,  νικαν  τον  κοσμον,  αλλ’  ουκ  εμφανιζεσθαι  τω  κοσμω 
πεφυκως,  ειπερ  φιλυλω  διαθεσει  κατα  φυσιν  εστιν  ανεπιγνωστος; 
Πως ου τολμηρον, τοις αγιοις τον εναγη, και τοις καθαροις εγχειρειν 
τον  ακαθαρτον;  Διο  παρητησαμην  αν  την  επι  τοις  κεκελευσμενοις 
εγχειρησιν,  τον  της  προπετειας  ψογον  φοβουμενος,  ει  μη  πλεον 
εδεδοικειν  της  απειθειας  τον  κινδυνον.  Δυοιν  ουν  τουτων  μεσος 
ληφθεις  της  προπετειας  αιρουμαι  μαλλον  ψογον  ως  ανεκτοτερον, 
φευγων ως ασυγγνωστον της απειθειας τον κινδυνον. Και τη μεσιτεια 
των αγιων και βοηθεια των υμετερων ευχων, Χριστου του μεγαλου 
Θεου και  Σωτηρος ημων χορηγουντος το νοειν  ευσεβως και  λεγειν 
δεοντως, περι εκαστου κεφαλαιου την αποκρισιν ως οιον τε ποιησομαι 
συντομον  [προς  διδασκαλον  ο  λογος]  μικροις  ποριζεσθαι  μεγαλα 
δυναμενον),  αρχομενος  απο  Γρηγοριου  του  θεοφρονος,  ως  μαλλον 
ημιν οντος τω χρονω προσεχεστερου.

Του αγιου Γρηγοριου του Θεολογου, εκ του περι Υιου πρωτου 
λογου εις το·  "Δια τουτο μονας υπ’ αρχης εις δυαδα κινηθεισα 



μεχρι  Τριαδος  εστη." Και  παλιν  του  αυτου  εκ  του  δευτερου 
(1036)  Ειρηνικου  εις  το·  "Μοναδος  μεν  κινηθεισης,  δια  το 
πλουσιον, δυαδος δε υπερβαθεισης· υπερ γαρ την υλην και το 
ειδος, εξ ων τα σωματα, Τριαδος δε ορισθεισης, δια το τελειον."

Ει μεν την δοκουσαν ειναι διαφωνιαν, δουλε Θεου, σκοπησας την 
αληθη  συμφωνιαν  ηπορησας,  ουκ  εστι  κατ’  εννοιαν  τουτων  των 
φωνων ενικωτεραν ευρειν. Ταυτον γαρ εστιν υπερβαθηναι δυαδα και 
μη  στηναι  μεχρι  δυαδος,  και  παλιν  ορισθηναι  Τριαδα  και  μεχρι 
Τριαδος  στηναι  της  μοναδος  την  κινησιν,  ειπερ  μοναρχιαν 
πρεσβευομεν ουκ αφιλοτιμον, ως ενι προσωπω περιγεγραμμενην, η 
παλιν  ατακτον,  ως  εις  απειρον  χεομενην,  αλλ’  ην  ομοτιμος  φυσει 
Τριας Πατηρ και Υιος και Πνευμα συνιστησιν αγιον,  ων πλουτος η 
συμφυια και  το  εν  εξαλμα της λαμπροτητος,  ουτε  υπερ  ταυτα της 
θεοτητος  χεομενης,  ινα  μη  δημον  θεων  εισαγαγωμεν,  ουτε  εντος 
τουτων οριζομενης, ινα μη πενιαν θεοτητος κατακριθωμεν. Ουκ εστιν 
ουν αιτιολογια τουτο της υπερουσιου των οντων αιτιας, αλλ’ ευσεβους 
περι αυτης δοξης αποδειξις, ειπερ μονας, αλλ’ ου δυας, και Τριας, αλλ’ 
ου  πληθος,  η  θεοτης,  ως  αναρχος,  ασωματος  τε  και  αστασιαστος. 
Μονας γαρ αληθως η μονας· ου γαρ εστιν αρχη των μετ’ αυτην, κατα 
διαστολης συστολην,  ινα χεθη φυσικως εις  πληθος οδευουσα,  αλλ’ 
ενυποστατος οντοτης ομοουσιου Τριαδος. Και Τριας αληθως η Τριας, 
ουκ  αριθμω  λυομενω  συμπληρουμενη  (ου  γαρ  εστι  μοναδων 
συνθεσις, ινα παθη διαιρεσιν) , αλλ’ ενουσιος υπαρξις τρισυποστατου 
μοναδος.  Μονας  γαρ  αληθως  η  Τριας,  οτι  ουτως  εστι,  και  Τριας 
αληθως η μονας, οτι ουτως υφεστηκεν· επειδη και μια θεοτης ουσα τε 
μοναδικως,  και  υφισταμενη  τριαδικως.  Ει  δε  κινησιν  ακουσας 
εθαυμασας πως υπεραπειρος κινειται θεοτης,  ημων, ουκ εκεινης το 
παθος, πρωτον τον του ειναι λογον αυτης ελλαμπομενων, και ουτω 
τον του πως αυτην υφεσταναι τροπον φωτιζομενων, ειπερ το ειναι του 
πως  ειναι  παντως  προεπινοειται.  Κινησις  ουν  θεοτητος  η  δι’ 
εκφανσεως  γινομενη  περι  τε  του  ειναι  αυτην  και  του  πως  αυτην 
υφεσταναι τοις αυτης δεκτικοις καθεστηκε γνωσις.

Του  αυτου  εκ  του  αυτου  πρωτου  λογου  εις  το·  " Ενι  δε 
κεφαλαιω,  τα  μεν  υψηλοτερα  προσαγε  τη  θεοτητι  και  τη 
κρειττονι φυσει (1037) παθων και σωματος, τα δε ταπεινοτερα 



τω συνθετω και  δια  σε  κενωθεντι  και  σαρκωθεντι,  ουδεν  δε 
χειρον ειπειν και ανθρωπισθεντι. " 
Ο του Θεου Λογος ολος ουσια πληρης  υπαρχων,  Θεος γαρ,  και 

υποστασις ολος ανελλιπης, Υιος γαρ, κενωθεις μεν σπορα γεγονε της 
οικειας  σαρκος,  αρρητω  δε  συλληψει  συντεθεις  αυτης  υποστασις 
γεγονε  της  προσληφθεισης  σαρκος.  Και  τουτω τω καινω μυστηριω 
κατ’  αληθειαν  ατρεπτως  ολος  γενομενος  ανθρωπος,  δυο  φυσεων 
ακτιστου τε και κτιστης, απαθους τε και παθητης, ο αυτος υποστασις 
ην,  παντας  ανελλιπως  τους  φυσικους,  ων  υποστασις,  ην  λογους 
επιδεχομενος. Ει δε παντας ουσιωδως ων υποστασις ην τους φυσικους 
επεδεχετο λογους, αυτω συνθετω γενομενω τη προσληψει της σαρκος 
κατα την υποστασιν πανυ ο διδασκαλος, ινα μη ψιλα νομισθη, τα της 
οικειας σαρκος υπαρχουσης και κατ’ αυτην αληθως οντι Θεω παθητω 
κατα της αμαρτιας. Ουσιας τοινυν, καθ’ ην και σαρκωθεις απλους ο 
Λογος μεμενηκε, και υποστασεως, καθ’ ην προσληψει σαρκος γεγονε 
συνθετος,  και  Θεος  παθητος  οικονομικως  εχρηματισε,  δεικνυς  την 
διαφοραν ο  διδασκαλος ταυτα φησιν·  "  Ινα μη τα της υποστασεως 
κατηγορουντες εξ αγνοιας της φυσεως λαθωμεν κατα τους Αρειανους 
Θεω φυσει παθητω προσκυνουντες."  -  "  Ουδεν δε χειρον ειπειν και 
ανθρωπισθεντι,"  προσεθηκεν,  ου  μονον  δια  τους  Αρειανους  αντι 
ψυχης  την  θεοτητα,  και  τους  Απολιναριστας  ανουν  την  ψυχη 
δογματιζοντας,  και  τουτω τω τροπω το  τελειον  της  καθ’  ημας του 
Λογου  περιτεμνοντας  φυσεως,  και  φυσει  θεοτητος  παθητον  αυτον 
ποιουμενου, αλλ’ ινα και δειχθη τελειος ημιν γεγονως κατα αληθειαν 
ανθρωπος ο μονογενης Θεος, ως δι’ ενεργους φυσει σαρκος νοερως τε 
και λογικως εψυχωμενης, αυτουργων την ημων σωτηριαν, ειπερ κατα 
παντα  χωρις  μονης  αμαρτιας,  ης  ουδεις  τη  φυσει  παντελως 
ενεσπαρται λογος, αλλ’ ου χωρις φυσικης ενεργειας, αληθως γεγονεν 
ανθρωπος, ης ο λογος, ορος της ουσιας εστι,  παντας χαρακτηριζων 
φυσικως  οις  κατ’  ουσιαν  εμπεφυκε.  Το  γαρ  κοινως  τε  και  γενικως 
τινων κατηγορουμενον  ορος  της  αυτων ουσιας  εστιν,  ου  παντως η 
στερησις φθοραν εργαζεται φυσεως, ειπερ ουδεν των οντων του φυσει 
πεφυκοτος στερουμενον οπερ ην μενει σωζομενον.

Του αυτου εκ του αυτου λογου εις το·  " Ουτος γαρ ο νυν σοι 
καταφρονουμενος ην οτε και υπερ σε ην· ο νυν ανθρωπος και 
ασυνθετος  ην·  (1040)  ο  μεν  ην,  διεμεινεν,  ο  δε  ουκ  ην, 



προσελαβεν· εν αρχη ην αναιτιως (τις γαρ αιτια Θεου;)· αλλα 
και  υστερον  γεγονε  δι’  αιτιαν·  η  δε  ην  το  σε  σωθηναι  τον 
υβριστην,  ος  δια  τουτο  περιφρονεις  θεοτητα  οτι  την  σην 
παχυτητα  κατεδεξατο,  δια  μεσου  νους  ομιλησας  σαρκι  και 
γενομενος ανθρωπος ο κατω Θεος, επειδη συνακεκραθη Θεω 
και  γεγονεν  εις,  του  κρειττονος  εκνικησαντος,  ινα  γενωμαι 
τοσουτον Θεος οσον εκεινος ανθρωπος. " 
Ουτος γαρ ο νυν σοι καταφρονουμενος, φησιν, ην οτε και υπερ σε 

ην, παντος αιωνος δηλονοτι και πασης δι’ εαυτον υπαρχων επεκεινα 
φυσεως, καν υπ’ αμφω νυν δια σε γεγενηται θελων. Ο νυν ανθρωπος 
και ασυνθετος ην,  την τε φυσιν απλους και την υποστασιν,  ατε δη 
μονον  Θεος,  γυμνος  σωματος  και  των  οσα  σωματος,  καν  νυν 
προσληψει σαρκος ψυχην εχουσης νοεραν, οπερ ουκ ην γεγονε, την 
υποστασιν συνθετος,  διαμεινας οπερ ην,  την φυσιν απλους,  ινα σε 
σωση τον ανθρωπον. Ταυτην γαρ της σαρκικης αυτου μονην αιτιαν 
εσχε γεννησεως, την σωτηριαν της φυσεως, ης υπελθων, καθαπερ τι 
παχος,  το  παθητον  δια  μεσου  νοος  ωμιλησε  σαρκι,  γενομενος 
ανθρωπος ο κατω Θεος,  παντα υπερ παντων γενομενος οσα ημεις, 
πλην της αμαρτιας, σωμα, ψυχη, νους, δι’ οσων ο θανατος, το κοινον 
εκ τουτων, ανθρωπος, Θεος ορωμενος δια το νοουμενον. Αυτος ουν 
διχα τροπης κυριως  προς το  καθ’  ημας φυσει  παθητον κενωθεις  ο 
Λογος,  και  υπο  την  φυσικην  αληθως  δια  σαρκωσεως  γενομενος 
αισθησιν,  Θεος  ορατος  και  κατω  Θεος  προσηγορευθη,  δια  σαρκος 
φυσει  παθητης  την  υπεραπειρον  εμφανη  ποιησαμενος  δυναμιν, 
επειδη  συνανεκραθη  Θεω  προδηλως  η  σαρξ  και  γεγονεν  εις,  του 
κρειττονος  εκνικησαντος,  υποστατικη  ταυτοτητι  κυριως  αυτην  του 
προσλαβοντος  Λογου  θεωσαντος.  Εις  δε  γεγονεν,  αλλ’  ουχ  εν,  ο 
διδασκαλος ειπεν, δεικνυς οτι καν τη ταυτοτητι της μιας υποστασεως 
μεμενηκεν η φυσικη των ηνωμενων ετεροτης ασυγχυτος· ειπερ το μεν 
υποστασεως, το δε φυσεως υπαρχει δηλωτικον. Το γαρ, " Ινα γενωμαι 
τοσουτον  θεος  οσον  εκεινος  ανθρωπος,"  ουκ  εμον  λεγειν,  του 
ρυπωθεντος τη αμαρτια και τελειως της οντως ουσης ανορεκτουντος 
ζωης,  αλλ’  υμων,  των  αποληψει  τελεια  της  φυσεως  εκ  μονης 
γνωριζομενων  της  χαριτος,  και  μελλοντων  εκ  της  κατ’  αυτην 
τοσουτον  διαδειχθηναι  δυναμεως  οσον  ο  φυσει  Θεος  της  ημων 
σαρκωθεις ασθενειας μετειληφεν, αντιμετρουμενης, ως οιδεν αυτος, 
τη  αυτου  κενωσει,  της  των  χαριτι  σωζομενων  θεωσεως,  ολων 



θεοειδων και ολου Θεου χωρητικων, και μονου γενησομενων. Τουτο 
γαρ η τελειωσις προς ην σπευδουσιν οι ταυτην αληθως εσεσθαι την 
επαγγελιαν πιστευσαντες.

(1041) Του αυτου εκ του δευτερου περι Υιου Λογου, εις το·  " Ως 
μεν γαρ Λογος, ουτε υπηκοος ην, ουτε ανηκοος· των γαρ υπο 
χειρα ταυτα και των δευτερων· το μεν των ευγνωμονεστερων, 
το  δε  των  αξιων  κολασεως.  Ως  δε  δουλου  μορφη, 
συγκαταβαινει τοις ομοδουλοις και δουλοις, και μορφουται το 
αλλοτριον, ολον εν εαυτω φερων μετα των εμων, ινα εν εαυτω 
δαπανηση το χειρον,  ως κηρον πυρ, η ως ατμιδα γης ηλιος, 
καγω  μεταλαβω  των  εκεινου  δια  την  συγκρασιν.  Δια  τουτο 
εργω τιμα την υπακοην και πειραται ταυτης εκ του παθειν. Ου 
γαρ ικανον  η διαθεσις,  ωσπερ ουδε  ημιν,  ει  μη και  δια  των 
πραγματων χωρησαιμεν. Εργον γαρ αποδειξις διαθεσεως. Ου 
χειρον δε ισως κακεινο υπολαβειν, οτι δοκιμαζει την ημετεραν 
υπακοην,  και  παντα  μετρει  τοις  εαυτου  παθεσι  τα  ημετερα, 
τεχνη  φιλανθρωπιας,  ωστε  εχειν  ειδεναι  τοις  εαυτου  τα 
ημετερα,  και  ποσον  μεν  απαιτουμεθα,  ποσον  δε 
συγχωρουμεθα,  λογιζομενης  μετα  του  πασχειν  και  της 
ασθενειας." 
Ως  μεν  γαρ  φυσει  Θεος  Λογος,  υπακοης,  φησι,  και  παρακοης 

παντως ελευθερος, οτι και φυσει πασης εντολης ως Κυριος υπαρχει 
δοτηρ, ης η μεν υπακοη τηρησις εστιν, η δε παρακοη παραβασις. Των 
γαρ  φυσει  κινουμενων  ο  κατ’  εντολην  νομος  και  η  κατ’  αυτον 
πληρωσις εστι και παραβασις, ουχι ου φυσει το ειναι στασις εστιν.

Ως  δε  δουλου  μορφη,  τουτεστιν  ανθρωπος  φυσει  γενομενος, 
συγκατεβη τοις ομοδουλοις και δουλοις, φορφωθεις το αλλοτριον, αμα 
τη φυσει και το καθ’ ημας της φυσεως υποδυς παθητον. Αλλοτριον 
γαρ του  κατα φυσιν  αναμαρτητου το  του αμαρτησαντος  επιτιμιον, 
οπερ  εστι  το  δια  την  παραβασιν  κατακριθεν  της  ολης  φυσεως 
παθητον. 

Ει  δε  κενωθεις  μεν  δουλου  μορφη,  τουτεστιν  ανθρωπος 
συγκαταβας δε μορφουται το αλλοτριον, τουτεστιν ανθρωπος φυσει 
γινεται  παθητος,  κενωσις  αρα  περι  αυτον  ως  αγαθον  ομου  και 
φιλανθρωπον θεωρειται και συγκαταβασις, η μεν ανθρωπον αληθως, 
η δε φυσει παθητον ανθρωπον αληθως οντα δεικνυσα γεγενημενον. 



Διο φησιν ο διδασκαλος· (1044) " Ολον εν εαυτω εμε φερων μετα των 
εμων, "  τουτεστι την ανθρωπειαν φυσιν ολοκληρον, ενωσει τη καθ’ 
υποστασιν μετα των αυτης αδιαβλητων παθων. Οις ημων δαπανησας 
το χειρον, διο τη φυσει το παθητον επεισεκριθη, λεγω δε τον εκ της 
παρακοης  νομον της αμαρτιας,  ου  κρατος  εστιν  η  παρα φυσιν  της 
ημετερας  γνωμης  διαθεσις,  εμπαθειαν  τω  παθητω  της  φυσεως 
επεισαγουσα κατ’  ανεσιν και  επιτασιν,  ου μονον σεσωκεν υπο της 
αμαρτιας κατεχομενους,  αλλα και θειας δυναμεως μεταδεδωκεν εν 
εαυτω  λυσας  ημων  το  επιτιμιον,  ψυχης  ατρεψιαν  και  σωματος 
αφθαρσιαν  εργαζομενης  εν  τη  περι  το  φυσει  καλον  της  γνωμης 
ταυτοτητι,  τοις  εργω  τιμαν  την  χαριν  σπουδαζουσιν.  Οπερ  οιμαι 
διδασκων ο αγιος φησιν· " Ινα εν εαυτω δαπανηση το χειρον, ως κηρον 
πυρ,  η  ως  ατμιδα  γης  ηλιος,  καγω μεταλαβω των εκεινου  δια  την 
συγκρασιν·"  καθαρος  δηλαδη  τη  χαριτι  παθους  ισως  εκεινω 
γενομενος.  Οιδα  δε  και  λογον  ετερον  περι  του,  "Μορφουται  το 
αλλοτριον," παρα τινος αγιου σοφου και λογον και βιον μαθων. Ελεγε 
γαρ ερωτηθεις εκεινος αλλοτριον ειναι του Λογου φυσει την υπακοην, 
ωσπερ και  την υποταγην,  ην υπερ ημων παραβαντων την εντολην 
εκτισας ολην ειργασατο του γενους την σωτηριαν, εαυτου ποιουμενος 
το ημετερον. Δια τουτο εργω τιμα την υπακοην, νεος Αδαμ υπερ του 
παλαιου φυσει γενομενος, και πειραται ταυτης εκ του παθειν, δια των 
αυτων  εκουσιως  ημιν  ενεχθεις  παθηματων.  Ειπερ  κατα  τουτον 
αληθως τον μεγαν διδασκαλον, " Εκοπιασε, και επεινασε, και εδιψησε, 
και ηγωνιασε, και εδακρυσε " νομω σωματος, ο δη σαφης ενεργους 
εστιν  αποδειξις  διαθεσεως,  και  της  προς  τους  ομοδολους  τε  και 
δουλους τεκμηριον συγκαταβασεως.  Δεσποτης γαρ φυσει μεμενηκε, 
και δουλος δ’ εμε τον φυσει δουλον γενομενος, ινα ποιηση δεσποτην 
του δι’ απατης τυραννικως κυριευσαντος, δια τουτο τα μεν δουλικα 
δεσποτικως  ενεργων,  τουτεστι  τα  σαρκικα  θεικως,  την  απαθη  και 
φυσει  δεσποζουσαν  εν  τοις  σαρκικοις  επεδεικνυτο  δυναμιν,  δια 
παθους,  την  φθοραν  αφανιζουσαν,  και  δια  θανατου  ζωην 
δημιουργουσαν  ανωλεθρον,  τα  δεσποτικα  δε  πραττων  δουλικως, 
τουτεστι  τα  θεια  σαρκικως,  την  αφατον  ενεδεικνυτο  κενωσιν,  δια 
σαρκος παθητης το γενος απαν τη φθορα γεωθεν θεουργουσαν. Τη 
γαρ  τουτων  επαλλαγη  σαφως  επιστουτο  τας  τε  φυσεις  ων  αυτος 
υποστασις ην, και τας αυτων ουσιωδεις ενεργειας, ηγουν κινησεις, ων 
αυτος ενωσις ην ασυγχυτος,  μη δεχομενη διαιρεσιν κατ’  αμφω τας 



φυσεις  ων αυτος υποστασις  ην,  ειπερ εαυτω προσφυως μοναδικως, 
τουτεστιν ενοειδως ενεργων, και δι’ εκαστου των υπ’ αυτου γινομενων 
τη δυναμει της εαυτου θεοτητος αχωριστως συνεκφαινων της οικειας 
σαρκος την ενεργειαν. Αυτου γαρ ενος οντος ουδεν ενικωτερον, (1045) 
ουδ’ αυτου παλιν των εαυτου παντελως ενικωτερον η σωστικωτερον. 
Δια τουτο και πασχω Θεος ην αληθως, και θαυματουργων ανθρωπος 
ην ο  αυτος  αληθως,  οτι  και  φυσεων αληθων καθ’  ενωσιν  αρρητον 
υποστασις  ην  αληθης.  Αις  καταλληλως  τε  και  προσφυως  ενεργων 
εδεικνυτο  σωζων  αυτας  αληθως  ασυγχυτους  σωζομενος·  ειπερ 
απαθης μεμενηκε φυσει και παθητος, αθανατος και θνητος, ορατος 
και νοουμενος, ως φυσει Θεος και φυσει ανθρωπος ο αυτος. Ουτω μεν 
ουν,  κατ’  εμε  φαναι,  τιμα  την  υπακοην  ο  φυσει  Δεσποτης,  και 
πειραται ταυτης εκ του παθειν, ουχ ινα σωση μονον τοις εαυτου την 
απασαν φυσιν αποκαθαρας του χειρονος, αλλ’ ινα και την ημετεραν 
υπακοην δοκιμαση μανθανων τη πειρα των ημετερων τα καθ’ ημας, ο 
πασαν γνωσιν τη φυσει περιγραφων, ποσον μεν απαιτουμεθα, ποσον 
δε  συγχωρουμεθα  προς  την  τελειαν  υποταγην,  δι’  ης  προσαγειν 
πεφυκε τω Πατρι τους σωζομενους, κατ’ αυτον φανεντας τη δυναμει 
της  χαριτος.  Ως  μεγα  και  φρικτον  οντως  το  της  ημων  σωτηριας 
μυστηριον.  Απαιτουμεθα  γαρ  οσον  εκεινος  φυσει  το  καθ’  ημας, 
συγχωρουμεθα  δε  οσον  αυτος  υπερ  ημας  ενωσει  το  καθ’  ημας.  Ει 
μηπου  γνωμης  φιλαμαρτημονος  εξις  ποιειται  κακιας  υλην  της 
φυσεως την ασθενειαν. Και δηλος εστι ταυτης υπαρχων της εννοιας ο 
πολυς ουτος διδασκαλος, τοις εξης αυτην βεβαιων. Φησι γαρ· " Ει γαρ 
το φως εδιωχθη δια το προβλημα, φαινον εν τη σκοτια, τω βιω τουτω, 
υπο  της  αλλης  σκοτιας,  του  πονηρου  λεγω  και  του  πειραστου,  το 
σκοτος  ποσον,  ως  ασθενεστερον;  Και  τι  θαυμαστον,  ει  εκεινου 
διαφυγοντος πανταπασιν ημεις ποσως καταληφθειημεν; Μειζον γαρ 
εκεινω το διωχθηναι, ηπερ ημιν το καταληφθηναι, παρα τοις ορθως 
ταυτα λογιζομενοις." 

Εις την προς Γαιον τον θεραπευτην επιστολην του Διονυσιου 
του Αρεοπαγιτου,  επισκοπου  Αθηνων·  " Πως,  φης,  Ιησους,  ο 
παντων  επεκεινα,  πασιν  ανθρωποις  εστιν  ουσιωδως 
συντεταγμενος; Ουδε γαρ ως αιτιος ανθρωπων ενθαδε λεγεται 
ανθρωπος, αλλ’ ως αυτος κατ’ ουσιαν ολην αληθωςανθρωπος 
ων." 



Επειδη  κατα την απλην εκδοχην της αγιας Γραφης,  ως παντων 
αιτιος ο Θεος πασι σημαινεται τοις (1048) των εξ αυτου παρηγμενων 
ονομασιν,  οιομενον,  τυχον,  και  μετα την σαρκωσιν τουτω μονω τω 
τροπω  παλιν  ανθρωπον  τον  Θεον  ονομαζεσθαι  τουτοις  τον 
θεραπευτην  Γαιον  επανορθουται  τοις  ρημασιν  ο  πολυς  Διονυσιος, 
διδασκων  ως  ουχ  απλως  ο  των  ολων  Θεος  σαρκωθεις  λεγεται 
ανθρωπος αλλ’ ως αυτο κατ’ ουσιαν ολην αληθως ανθρωπος ων. Ης 
μονη τε και αληθης εστιν αποδειξις η κατα φυσιν αυτης συστατικη 
δυναμις,  ην  ουκ  αν  τις  αμαρτοι  της  αληθειας  φυσικην  φησας 
ενεργειαν,  κυριως  τε  και  πρωτως  χαρακτηριστικην  αυτης,  ως 
ειδοποιον υπαρχουσαν κινησιν, γενικωτατην πασης της φυσικως αυτη 
προσουσης περιεκτικης ιδιοτητος, ης χωρις μονον εστι το μη ον, ως 
μονου του μηδαμως οντος, κατα τουτον τον μεγαν διδασκαλον, ουτε 
κινησιν  ουτε  υπαρξιν  εχοντος.  Τρανοτατα  γουν  διδασκει  μηδεν 
ηρνησθαι πανταπασι των ημετερων τον Θεον σαρκωθεντα, πλην της 
αμαρτιας, επει μηδε της φυσεως ην, ουχ απλως ανθρωπον, αλλ’ αυτο 
κατ’ ουσιαν ολην αληθως ανθρωπον οντα διαρρηδην αποφηναμενος. 
Ου κυριως  ειναι  δια  των επαγομενων και  την  κλησιν  ανθρωπικως 
ουσιωθεντος  διατεινομενος  φησιν·  "  Ημεις  δε  τον  Ιησουν  ουκ 
ανθρωπικως  αφοριζομεν."  Επει  μη  ψιλον  ανθρωπον  αυτον 
δογματιζομεν,  τεμνοντες  την  υπερ εννοιαν  ενωσιν.  Ουσιωδως γαρ, 
αλλ’ ουχ ως ανθρωπων αιτιου επ’ αυτου του φυσει Θεου καθ’ ημας 
αληθως  ουσιωθεντος  το  ανθρωπος  ονομα  λεγομεν.  Ουδε  γαρ 
ανθρωπος μονον, οτι και Θεος ο αυτος, ειπερ μη ψιλος ανθρωπος μητε 
γυμνος  υπαρχει  Θεος,  "αλλ’  ανθρωπος  αληθως  ο  διαφεροντως 
φιλανθρωπος."  Απειρω  γαρ  ποθω  τω  προς  ανθρωπους  οπερ  εστιν 
αληθως αυτο φυσει το ποθουμενον γεγονε, μητε τι πεπονθως εις την 
ιδιαν ουσιαν προς της αφθεγκτου κενωσεως, μητε τι της ανθρωπινης 
δια  την  απορρητον  προσληψιν  αμειψας,  η  μειωσας  το  συνολον 
φυσεως,  ων  ο  λογος  κυριως  αυτης  καθεστηκε  συστασις.  "  Υπερ 
ανθρωπους,"  οτι  θεικως  ανδρος  χωρις  "και  κατα  ανθρωπους," 
ανθρωπικως  οτι  νομω  κυησεως.  "  Εκ  της  ανθρωπων  ουσιας  ο 
υπερουσιος  ουσιωμενος·  "  ου  γαρ ψιλην  μονην  εφαντασεν  ημιν  εν 
εαυτω την εν ειδει σαρκος διαμορφωσιν, κατα τους των Μανιχαιων 
ληρους,  η  σαρκα  συνουσιωμενην  ουρανοθεν  εαυτω  συγκατηγαγε, 
κατα τους Απολιναριου μυθους, αλλ’ αυτο κατ’ ουσιαν ολην αληθως 



ανθρωπος γεγονως, προσληψει δηλονοτι σαρκος νοερως εψυχωμενης, 
ενωθεισης αυτω καθ’ υποστασιν.

"  Εστι  δε  ουδεν  ηττον  υπερουσιοτητος  υπερπληρης  ο  αει 
υπερουσιος."  Ου  γαρ  υπεζευχθη  τη  φυσει  γενομενος  ανθρωπος, 
τουναντιον  δε  μαλλον  (1049)  συνεπηρεν  εαυτω  την  φυσιν,  ετερον 
αυτην ποιησας μυστηριον, αυτος δε μεινας πανταπασιν αληπτος, και 
την  οικειαν  σαρκωσιν  λαχουσαν  γενεσιν  υπερουσιον  μυστηριου 
παντος δειξας αληπτοτεραν, τοσουτον καταληπτος δι’ αυτην γεγονως 
οσον πλεον εγνωσθη δι’ αυτης αληπτοτερος. " Κρυφιος γαρ εστι και 
μετα την εκφανσιν," φησιν ο διδασκαλος, " η, ινα το θειοτερον ειπω, 
και εν τη εκφανσει. Και τουτο γαρ Ιησου κεκρυπται, και ουδενι λογω, 
ουδε  νω  το  κατ’  αυτον  εξηκται  μυστηριον,  αλλα  και  λεγομενον 
αρρητον μενει, και νοουμενον, αγνωστον." Τι τουτου προς αποδειξιν 
θειας  υπερουσιοτητος  γενοιτ’  αν  αποδεικτικωτερον,  εκφανσει  το 
κρυφιον και λογω την αφασιαν και νω δηλουσης την καθ’ υπεροχην 
αγνωσιαν, και το δη μειζον ειπειν, ουσιωσει το υπερουσιον; "Αμελει τη 
ταυτης  περιουσια  και  εις  ουσιαν  αληθως  ελθων  υπερ  ουσιαν 
ουσιωθη·"  τους  νομους  δηλαδη  καινοτομησας  της  κατα  φυσιν 
γενεσεως, και διχα της εξ ανδρος εν ειδει σπορας αληθως γενομενος 
ανθρωπος.  Και  δηλοι  Παρθενος  αυτον  υπερφυως  κυουσα  τον 
υπερουσιον Λογον χωρις ανδρος εκ των αυτης παρθενικων αιματων 
ανθρωπικως,  ξενω  παρα  την  φυσιν  θεσμω,  διαπλαττομενον.  "  Και 
υπερ ανθρωπον ενηργει  τα ανθρωπου·" την των στοιχειων απαθως 
καινοτομησας  φυσιν  ταις  βασεσι.  Και  δηλοι  σαφως υδωρ αστατον, 
υλικων  και  γεηρων  ποδων  ανεχον  βαρος  και  μη  υπεικον,  αλλ’ 
υπερφυει  δυναμει  προς  το  αδιαχυτον  συνισταμενον·  ειπερ  αληθως 
αβροχοις ποσι, σωματικον ογκον εχουσι, και υλης βαρος, την υγραν 
και  αστατον  ουσιαν  μεταβατικως  επεπορευτο,  περιπατων  επι 
θαλασσης  ως  επ’  εδαφους,  και  τη  δυναμει  της  εαυτου  θεοτητος 
αχωριστως δια της μεταβασεως συνεκφαινων της οικειας σαρκος την 
κατα φυσιν ενεργειαν· ειπερ φυσει ταυτης η μεταβατικη καθεστηκε 
κινησις, αλλ’ ου της ηνωμενης αυτη καθ’ υποστασιν υπεραπειρου και 
υπερουσιου θεοτητος. Απαξ γαρ ανθρωπικως ουσιωθεις ο υπερουσιος 
Λογος μετα της ανθρωπινης ουσιας αμειωτον ειχεν, ως ιδιαν αυτου, 
και  την  γενικως αυτον ως  ανθρωπον χαρακτηριζουσαν της  ουσιας 
κινησιν  πασιν  οις  ως  ανθρωπος  ενηργει  φυσικως  ειδοποιουμενην· 
ειπερ αληθως γεγονεν ανθρωπος, αναπνεων, λαλων, βαδιζων, χειρας 



κινων,  προσφυως  ταις  αισθησεσι  χρωμενος  εις  αντιληψιν  των 
αισθητων, πεινων, διψων, εσθιων, υπνων, κοπιων, δακρυων, αγωνιων, 
καιτοι  δυναμις  ων  αυθυποστατος,  και  τα  λοιπα  παντα  οις 
αυτουργικως ψυχης δικην φυσικως το συμφυες σωμα κινουσης, την 
προσληφθεισαν  φυσιν  κινων ως  αυτου  και  γενομενην  αληθως  και 
λεγομενην,  η  κυριως  ειπειν,  αυτος  διχα  τροπης  τουθ’  οπερ  εστι 
πραγματικως  η  φυσις  γενομενος  αφανταστως  την  υπερ  ημων 
οικονομιαν πεπληρωκεν. Ουκ ανειλεν ουν την συστατικην (1049) της 
προσληφθεισης  ουσιας  ενεργειαν,  ωσπερ  ουδ’  αυτην  την  ουσιαν  ο 
διδασκαλος,  ειπων·  "  Υπερ  ουσιαν  ουσιωθη,  και  υπερ  ανθρωπον 
ενηργει τα ανθρωπου· " αλλ’ εδειξεν επ’ αμφοιν την καινοτητα των 
τροπων εν τη μονιμοτητι των φυσικων σωζομενην λογων, ων χωρις 
ουδεν  των  οντων  εστιν  οπερ  εστιν.  Ει  δε  φωμεν,  ως  της  μεν 
προσληφθεισης  ουσιας  θεσις,  της  δε  συστατικης  αυτης  ενεργειας 
αφαιρεσις, η καθ’ υπεροχην εστιν αποφασις, τινι λογω την αυτην επ’ 
αμφοιν  ισως  τεθεισαν,  της  μεν  υπαρξιν,  της  δε  παντως  αναιρεσιν 
σημαινουσαν  δειξομεν;  Η  παλιν  επειπερ  ουκ  αυτοκινητος  η 
προσληφθεισα φυσις εστιν, υπο της ηνωμενης αυτη καθ’ υποστασιν 
αληθως κινουμενη θεοτητος, και την συστατικην αυτης αφαιρουμεθα 
κινησιν,  μηδ’  αυτην  την  ουσιαν  ομολογησομεν,  ουκ  αυθυποστατον 
φανεισαν,  τουτεστι  καθ’  εαυτην,  αλλ’  εν  αυτω  τω  κατ’  αληθειαν 
αυτην ουσιωθεντι Θεω Λογω το ειναι λαβουσαν, ισην επ’ αμφοιν την 
αιτιαν  εχοντες  της  παραιτησεως,  η  και  την  κινησιν  τη  φυσει 
συνομολογησομεν, ης χωρις ουδε φυσις εστι, γινωσκοντες ως ετερος 
μεν ο του ειναι λογος εστιν, ετερος δε ο του πως ειναι τροπος, ο μεν 
την φυσιν, ο δε την οικονομιαν πιστουμενος. Ων η συνοδος το μεγα 
της υπερφυους Ιησου φυσιολογιας ποιησαμενη μυστηριον σωζομενην 
εδειξεν εν ταυτω την διαφοραν των ενεργειων και την ενωσιν, την μεν 
αδιαιρετως εν τω φυσικω θεωρουμενην λογω των ηνωμενων, την δε 
ασυγχυτως εν τω μοναδικω γνωριζομενην τροπω των γινομενων. Τι 
γαρ και τις, που τε και πως φυσις εσται συστατικης ερημος γενομενη 
δυναμεως; Το γαρ καθολου μηδε μιαν εχον δυναμιν ουτε εστιν, ουτε τι 
εστιν,  ουτε  εστι  τις  αυτου  παντελως  θεσις,  φησιν  ο  πολυς  ουτος 
διδασκαλος.  Ει  δε  τουτων λογος ουδεις,  ευσεβως ομολογεισθαι  χρη 
τας  τε  του  Χριστου  φυσεις  ων  αυτος  υποστασις  ην,  και  τας  αυτου 
φυσικας  ενεργειας,  ων  αυτος  ενωσις  ην  αληθης,  κατ’  αμφω  τας 
φυσεις·  ειπερ  εαυτω  προσφυως,  μοναδικως,  ηγουν  ενοδειδως, 



ενεργων, και δια παντων αχωριστως τη θεικη δυναμει συνεκφαινων 
της  οικειας  σαρκος  την  ενεργειαν.  Πως γαρ εσται  φυσει  Θεος,  και 
φυσει παλιν ανθρωπος ο αυτος, ουκ εχων ανελλιπως το φυσει κατ’ 
αμφω πεφυκος; Τι τε και τις υπαρχων γνωσθησεται, μη πιστουμενος 
οις  ενηργει  φυσικως  οπερ  εστι  μη  τρεπομενον;  πως  δε  πιστωσεται 
καθ’  εν  των εξ  ων  ,  εν  οις  τε  και  απερ  εστιν  ακινητος  μενων και 
ανενεργητος;  Υπερ  ουσιαν  ουν  ουσιωθη,  γενεσεως  αρχην  και 
γεννησεως ετεραν τη φυσει δημιουργησας, συλληφθεις μεν σπορα της 
οικειας  σαρκος,  τεχθεις  δε  σφραγις  της  παρθενιας  τη  τεκουση 
γενομενος,  και  των  αμικτων  επ’  αυτης  την  αντιφασιν  δειξας 
συναληθευουσαν. Η γαρ αυτη και παρθενος και μητηρ, καινοτομουσα 
την  φυσιν  τη  συνοδω  των  (1053)  αντικειμενων,  ειπερ  των 
αντικειμενων  παρθενια  και  γεννησις,  ων  εκ  φυσεως  ουκ  αν  τις 
επινοηθησεται  συμβασις.  Διο  και  θεοτοκος  αληθως  η  Παρθενος, 
υπερφυως δικην σπορας συλλαβουσα τε και τεκουσα τον υπερουσιον 
Λογον·  επειπερ  του  σπαρεντος  τε  και  συλληφθεντος  κυριως  η 
τικτουσα μητηρ.

Και υπερ ανθρωπον ενηργει τα ανθρωπου, κατ’ ακραν ενωσιν διχα 
τροπης  συμφυεισαν  δεικνυς  τη  θεικη  δυναμει  την  ανθρωπινην 
ενεργειαν· επειδη και η φυσις ασυγχυτως ενωθεισα τη φυσει δι’ ολου 
περικεχωρηκε,  μηδεν  απολυτον  πανταπασιν  εχουσα,  και  της 
ηνωμενης αυτη καθ’ υποστασιν κεχωρισμενον θεοτητος. Υπερ ημας 
γαρ αληθως την ημων ουσιαν ουσιωθεις ο υπερουσιος Λογος συνηψε 
τη καταφασει της φυσεως και των αυτης φυσικων καθ’ υπεροχην την 
αποφασιν,  και  γεγονεν  ανθρωπος,  τον  υπερ  φυσιν  του  πως  ειναι 
τροπον εχον συνημμενον τω του ειναι λογω της φυσεως, ινα και την 
φυσιν πιστωσηται τη των τροπων καινοτητι, μη δεχομενην κατα τον 
λογον αλλοιωσιν, και δειξη την υπεραπειρον δυναμιν ωσαυτως καν 
τη των εναντιων γενεσει γνωριζομενην· αμελει εξουσια γνωμης εργα 
πεποιηκως  τα  παθη  της  φυσεως,  αλλ’  ουχ  ως  ημεις  αναγκης 
αποτελεσματα φυσικης, εμπαλιν η εφ’ ημων εχει, το καθ’ ημας φυσει 
παθητον  διεξηλθεν,  εξουσια  γνωμη  κινητον  δειξας  εφ’  εαυτου  το 
πεφυκος εφ’ ημων ειναι γνωμης κινητικον. Οπερ τοις εξης σαφηνιζων 
φησιν ο διδασκαλος· "Τι αν τις τα λοιπα παμπολλα οντα διελθοι; δι’ 
ων ο θειως ορων υπερ νουν γνωσεται και τα επι τη φιλανθρωπια του 
Ιησου καταφασκομενα, δυναμιν υπεροχικης αποφασεως εχοντα." Τα 
γαρ  της  φυσεως  παντα  μετα  της  φυσεως  κατα  συλληψιν  αρρητον 



υποδυς  ο  υπερουσιος  λογος  ουδεν  ειχεν  ανθρωπινον  φυσικω λογω 
καταφασκομενον,  ο  μη  και  θειον  ην,  τροπω  τω  υπερ  φυσιν 
αποφασκομενον. Ων υπερ νουν ως αναποδεικτος υπηρχεν η γνωσις, 
μονην  καταληψιν  εχουσα  την  πιστιν  των  γνωσιως  το  του  Χριστου 
σεβαζομενων  μυστηριον.  Ουτινος  ωσπερ  συνοπτικον  τον  λογον 
αποδιδους φησι· " Και γαρ, ινα συνελοντες ειπωμεν, ουδε ανθρωπος 
ην," οτι φυσει της κατα φυσιν αναγκης ανετος ην, τω καθ’ ημας ουχ 
υπαχθεις θεσμω γενεσεως.  "Ουχ ως μη ανθρωπος," οτι κατ’ ουσιαν 
ολην  αληθως  ανθρωπος  ην,  φυσει  των  καθ’  ημας  φυσικων 
ανεχομενος, "αλλ’ ως εξ ανθρωπων·" επειπερ ημιν ομοουσιος ην, οπερ 
ημεις  κατα  φυσιν  ανθρωπος  ων,  "ανθρωπων  επεκεινα,"  (1056) 
καινοτητι τροπων, οπερ ουχ ημεις, την φυσιν περιγραφων. " Και υπερ 
ανθρωπον αληθως ανθρωπος γεγονως," τους υπερ φυσιν τροπους και 
τους κατα φυσιν λογους αλυμαντως εχων αλληλοις συνημμενους, ων 
αμηχανος  η  συμβασις  ην,  αυτος  ω  μηδεν  εστιν  αμηχανον  αληθης 
γενομενος ενωσις μηδετερω το παραπαν ων υποστασις ην θατερου 
κεχωρισμενως  ενεργων,  δι’  εκατερου  δε  μαλλον  πιστουμενος 
θατερον·  ειπερ  αμφω κατ’  αληθειαν  ων  ως  μεν  Θεος  της  ιδιας  ην 
κινητικος  ανθρωποτητος,  ως  ανθρωπος  δε  της  οικειας  εκφαντικος 
υπηρχε  θεοτητος.  Θεικως  μεν,  ιν’  ουτως  ειπω,  το  πασχειν  εχων, 
εκουσιον  γαρ,  επει  μη  ψιλος  ανθρωπος  ην,  ανθρωπικως  δε  το 
θαυματουργειν,  δια  σαρκος  γαρ,  επει  μη  γυμνος  υπηρχε  Θεος.  Ως 
ειναι  τα  μεν  παθη  θαυμαστα  τη  κατα  φυσιν  θε»κη  δυναμει  του 
πασχοντος καινιζομενα, τα δε θαυματα παθητα, τη κατα φυσιν του 
αυτα  θαυματουργουντος  παθητικη  δυναμει  συμπληρουμενα  της 
σαρκος. Οπερ ειδως ο διδασκαλος φησι· " Και το λοιπον ου κατα Θεον 
τα θεια δρασας," οτι μη μονον θεικως κεχωρισμενα σαρκος, ου γαρ 
υπερουσιος μονον, ουτε τα ανθρωπινα κατα ανθρωπον, οτι μη μονον 
σαρκικως  κεχωρισμενα  θεοτητος,  ου  γαρ  ανθρωπος  μονον,  "αλλ’ 
ανδρωθεντος  Θεου  καινην  τινα  την  "  θεανδρικην"  ενεργειαν  ημιν 
πεπολετευμενος."  Και  γαρ  προσληψει  σαρκος  νοερως  εψυχωμενης 
αληθως  ανθρωπος  γεγονως,  ο  διαφεροντως  φιλανθρωπος,  την  δε 
θεικην  ενεργειαν  καθ’  ενωσιν  αρρητος  τη  συμφυια  της  σαρκικης 
εσχηκως  ανδρωθεισαν,  την  υπερ  ημων  οικονομιαν  πεπληρωκε 
θεανδρικως,  ηγουν  θεικως  αμα  και  ανδρικως  τα  τε  θεια  και  τα 
ανθρωπινα  δρασας,  η  σαφεστερον  ειπειν,  θεικην  εν  ταυτω  και 
ανδρικην ενεργειαν πεπολιτευμενος. 



Ουκουν αποφασει της των θειων και ανθρωπινων προς αλληλα 
διαιρεσεως  την  της  ενωσεως  καταφασιν  ο  σοφος  ποιησαμενος  την 
φυσικην των ηνωμενων διαφοραν ουκ ηγνοησεν·  η γαρ ενωσις την 
διαιρεσιν απωσαμενη την διαφοραν ουκ ελωβησεν. Ει δε της διαφορας 
τον λογον ο  της  ενωσεως  τροπος  εχει  σωζομενον,  αρα περιφρασις 
εστιν  η  του  αγιου  φωνη,  καταλληλω  κλησει  του  διττου  την  φυσιν 
Χριστου  την  διττην  παραδηλουντος  ενεργειαν·  ειπερ  φυσει  τε  και 
ποιοτητι  κατ’  ουδενα  τροπον  εκ  της  ενωσεως  ο  των  ηνωμενων 
ουσιωδης μεμειωται λογος.  Αλλ’ ουχ ως τινι,  αποφασει  των ακρων 
τινος  μεσου  ποιουμενου  καταφασιν.  Ουκ  εστι  γαρ  τι  μεσον  επι 
Χριστου, τη των ακρων αποφασει καταφασκομενον. " Καινην μεν," ως 
κοινου  μυστηριου  χαρακτηριστικην,  ου  λογος  εστιν  ο  απορρητος 
τροπος (1057) της συμφυιας. Τις γαρ εγνω πως σαρκουται Θεος, και 
μενει Θεος; πως μενων Θεος αληθης, ανθρωπος εστιν αληθης; αμφω 
δεικνυς εαυτον αληθως υπαρξει φυσικη, και δι’ εκατερου θατερον, και 
μηδετερω  τρεπομενος.  Ταυτα  μονη  πιστις  χωρει,  σιγη  τιμωσα  τον 
Λογον,  ουτινος  τη  φυσει  των  οντων  εμπεφυκε  λογος  ουδεις. 
"Θεανδρικην"  δε,  ουχ  ως  απλην,  ουδε  πραγμα  τι  συνθετον,  και  η 
μονης  γυμνης  κατα  φυσιν  θεοτητος,  η  μονης  ψιλης  υπαρχουσαν 
ανθρωποτητος,  η  συνθετω  φυσει  τινων  ακρων  μεταιχμιω 
προσηκουσαν,  αλλ’  ανδρωθεντι  Θεω,  τουτεστι  τελειως 
ενανθρωπησαντι,  προσφυεστατην.  Ουδ’  αυ  παλιν  μιαν,  ως  ουκ  αν 
αλλως νοηθηναι "της καινης" καθα τισιν εδοξεν, η "μιας δυναμενης·" 
ποιοτητος  γαρ,  αλλ’  ου  ποσοτητος  η  "καινοτης·"  επει  και  φυσιν  εξ 
αναγκης εαυτη συνεισαξει τοιαυτην· ειπερ πασης φυσεως ορος ο της 
ουσιωδους αυτης ενεργειας καθεστηκε λογος, ην ου διπλην ειποι ποτ’ 
αν τραγελαφων μυθοις φιλοτιμουμενος. Πως δε και τουτου δοθεντος 
ο  τουτο  πεφυκως  μιαν  εχων  ενεργειαν,  και  ταυτην  φυσικην, 
επιτελεσει τη αυτη τα θαυματα και τα παθη, λογω φυσεως αλληλων 
διαφεροντα,  διχα  στερησεως  επισυμβαινουσης  τη  απογενεσει  της 
εξεως;  Ουδεν  γαρ  των  οντων  μια  και  τη  αυτη  ενεργεια  ταναντια 
πεφυκε δραν, ορω τε και λογω συνεχομενον φυσεως. Διο μιαν απλως 
η  φυσικην  επι  Χριστου  θεοτητος  και  σαρκος  ενεργειαν  λεγειν  ου 
θεμις,  ειπερ  μη  ταυτον  ποιοτητι  φυσικη  θεοτης  και  σαρξ,  επι  και 
φυσιν, και γενησεται τετρας η τριας.

Ουτε  γαρ κατα φυσιν,  ουτε  κατα δυναμιν,  ουτε  κατ’  ενεργειαν, 
γεγονε ταυτον, φησι, τη σαρκι. Ουδενι γαρ ω πεφυκεν ειναι δια την 



μιαν ουσιαν Πατρι  και  Πνευματι  ταυτον ο  Υιος,  γεγονε ταυτον τη 
σαρκι δια την ενωσιν, καν πεποιηκεν αυτην ζωοποιον ενωσει τη προς 
αυτον,  εχουσαν  το  φυσει  θνητον.  Επει  και  τρεπτης  υπαρχων 
δειχθησεται  φυσεως,  και  την  ουσιαν  της  σαρκος  εις  οπερ  ουκ  ην 
αλλοιωσας,  και  ταυτον  πεποιηκως  τη  φυσει  την  ενωσιν.  Την  γαρ 
θεανδρικην  ενεργειαν,  ως  απεδοθη  νοησωμεν·  ην  ημιν  ουχ  εαυτω 
πολιτευσαμενος την φυσιν  τοις  υπερ φυσιν εκαινισε.  Πολιτεια γαρ 
εστι βιος κατα νομον φυσεως διεξαγομενος. Διπλους δε ων την φυσιν 
ο Κυριος,  εικοτως βιον εχων εφανη καταλληλον,  νομω τε θειω και 
ανθρωπινω,  κατα ταυτον  ασυγχυτως συγκεκροτημενον·  καινον  και 
αυτον, ουχ ως μονον ξενον τοις επι γης και παραδοξον, και ουτω τη 
φυσει  των  οντων  διεγνωσμενον,  αλλα  και  χαρακτηρα  καινης  του 
καινως βιωσαντος ενεργειας. Ην θεανδρικην τυχον προσηγορευσεν ο 
τω μυστηριω τουτω κλησιν επινοησας αρμοδιον, ινα δειξη τον κατα 
την απορρητον ενωσιν της αντιδοσεως τροπον,  κατ’  επαλλαγην τα 
φυσικως εκατερω μερει του Χριστου προσοντα θατερω πεποιημενον, 
χωρις της εκατερου μερους προς θατερον κατα τον φυσει (1060) λογον 
μεταβολης και συμφυρσεως. Ωσπερ γαρ του πυρακτωθεντος ξιφους 
το τμητικον γεγονε καυστικον, και το καυστικον τμητικον (ηνωθη γαρ 
ωσπερ σιδηρω το πυρ), ουτω και τω του σιδηρου τμητικω το του πυρος 
καυστικον,  και  γεγονε μεν καυστικος ο  σιδηρος ενωσει  τη προς το 
πυρ, και τμητικον το πυρ ενωσει τη προς τον σιδηρον· ουδετερον δε 
τροπον  τη  καθ’  ενωσιν  αντιδυσει  προς  θατερον  πεπονθεν,  αλλ’ 
εκατερον καν τη του συγκειμενου καθ’ ενωσιν ιδιοτητι μεμενηκε της 
κατα φυσιν  οικειας  ανεκπτωτον·  ουτω καν  τω μυστηριω  της  θειας 
σαρκωσεως  θεοτης  και  ανθρωποτης  ηνωθη  καθ’  υποστασιν, 
μηδετερας της φυσικης εκστασης ενεργειας δια την ενωσιν, μητε μην 
ασχετον αυτην κεκτημενης μετα την ενωσιν, και της συγκειμενης και 
συνυφεστωσης  διακεκριμμενην.  Ολη  γαρ  τη  δραστικη  δυναμει  της 
οικειας θεοτητος ο σαρκωθεις Λογος ολην εσχηκως συμφυεισαν καθ’ 
ενωσιν  αλυτον  την  παθητικην  της  ιδιας  ανθρωποτητος  δυναμιν 
ανθρωπινως Θεος ων ενηργει τα θαυματα, δια σαρκος φυσει παθητης 
συμπληρουμενα,  και  θεικως  ανθρωπος  ων  διεξηει  τα  παθη  της 
φυσεως,  κατ’  εξουσιαν  επιτελουμενα  θεικην·  αμφω  δε  μαλλον 
θεανδρικως, ως Θεος ομου και ανθρωπος ων τοις μεν ημας εαυτοις 
αποδιδους,  φανεντας  οπερ  γεγοναμεν,  τοις  δε  διδους  ημας  εαυτω, 
γενομενους οπερ παρεδειξε, και δι’ αμφοτερων πιστουμενος την των 



εξ ων, εν οις τε και απερ υπηρχεν αληθειαν, ως μονος αληθης και 
πιστος,  και  οπερ  εστι  παρ’  ημων  ομολογεισθαι  βουλομενος.  Ον 
εχοντες,  ηγιασμενοι λογω τε και βιω,  μορφουμενον μιμησασθε την 
μακροθυμιαν, και την παρουσαν δεχομενοι γραφην, φανητε μοι των 
εμφερομενων φιλανθρωποι κριται νικωντες συμπαθεια τα του παιδος 
υμων  ολισθηματα,  μονην  ταυτην  εκδεχομενω  της  ευπειθειας 
αντιδοσιν,  και  γενεσθε  μοι  μεσιται  της  προς  αυτον  καταλλαγης 
ειρηνην  δημιουργουντες  την  παντα  νουν  υπερεχουσαν,  ης  αυτος 
αρχων  εστιν  ο  Σωτηρ,  εξει  πρακτικη  της  των  παθων  ταραχης 
ελευθερων  τους  φοβουμενους  αυτον,  και  Πατηρ  του  μελλοντος 
αιωνος,  Πνευματι  γεννων  δι’  αγαπης  και  γνωσεως  τους  τον  ανω 
κοσμον  πληρωσαντας.  Αυτω  δοξα,  μεγαλωσυνη,  κρατος,  συν  τω 
Πατρι και τω αγιω Πνευματι εις τους αιωνας. Αμην.

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ. (1061) 
Προς  Ιωαννην  αρχιεπισκοπον  Κυζικου  Μαξιμος  εν  Κυριω 

χαιρειν. 

Επαινουνται  μεν,  και  τυχον  δικαιως,  παρα  παντων  της 
φιλομαθειας ενεκεν οι προθυμοτεροι των καλων ερασται και της επ’ 
αυτοις  επιστημης  επιμεληται  σπουδαιοτεροι  τοις  κρειττοσι  και  των 
κρειττονων  διδασκαλοις  προσιοντες,  οτι  δι’  ερωτησεως  την  γνωσιν 
των  ηγνοημενων  και  την  επιστημην  ανεπαισχυντως  λαμβανοντες 
σφας αυτους αγνοιας (1064) και απειριας και του κατ’ αυτας ονειδους 
ελευθερουσιν.  Υμας  δε  τις  αν  αξιως  επαινεσειε  λογος;  η  τις 
ανθρωπων  καν  διανοια  περιλαβειν  υμων  το  της  αρετης  μεγεθος 
ικανος  ευρεθησεται;  Οτι  δοκιμοι  λογικων  προβατων  ποιμενες 
υπαρχοντες,  και  προς  την  ανω  μανδραν  φωναις  συριγγος 
πνευματικης αναγειν τε και απαγειν ειδοτες,  οια δη της ανεφικτου 
τοις αλλοις των θειων μυστικης γνωσεως την εξιν προειληφοτες· καθ’ 
ην  της  Χριστου  Εκκλησιας  αξιως  πεπιστωμενοι  τους  οιακας  νηος 
τροπον επιστημονως ιθυνετε, μετα του φορτου της πιστεως και της 
του  κατα  Θεον  βιου  ευπρεπειας,  προς  τον  λιμενα  του  θειου 
θεληματος,  μηδεν  των  κατα  την  θαλασσαν  του  βιου  πειρασμων 
παραβλαβεισαν.

Περι των εγνωσμενων υμιν, ων και εξηγητας υμας κατεστησεν ο 
Θεος, ου μονον τους σοφωτερους, ειπερ τις υμων εστιν ολως κατα την 



γνωσιν  ανωτερος,  αλλα  και  τους  μηδενος  αξιους  και  παντελως 
παντος απειρους μαθηματος, πιστει του ευρειν τι, καθως ειωθατε, και 
παρα τοις ασημοις επισημον ερωταν ουχ ηγεισθε αναξιον. Διο καγω 
δεξαμενος  την  τιμιαν  υμων  επιστολην  τον  περι  εκαστου  των 
απορηθεντων  υμιν  κεφαλαιων  εν  τοις  του  αγιου  Γρηγοριου  του 
Θεολογου λογοις, περι ων εφιλοπονουμεν ηνικα συν αλληλοις ημεν, 
αποδοθεντα  το  τηνικαυτα  λογου  γραφη  καταθεμενω  στειλαι  υμιν 
κελευουσαν,  υμας  μεν  εικοτως  της  αρετης  εθαυμασα  και  της  κατ’ 
αυτην  χριστοπρεπους  υμων  πτωχειας  το  παμφαες  και  υψηλον 
ανυμνησα, μαλλον δε τον κατα παντα τροπον δι’ υμων τε και εν υμιν 
δοξαζομενον Κυριον, τον και ποιησαντα υμας και την προς το αξιους 
αυτου γενεσθαι χαρισθεισαν υμιν δυναμιν τοις  εαυτου ιδιωμασι δι’ 
αυτων  των  εργων  και  της  αληθειας  αριδηλως  ωραισμενην 
εκφαινοντα, μεχρις εμου του μικρου και μηδενος αξιου και αμαθους 
και  πασης  γυμνου  πανταπασιν  αρετης  και  γνωσεως.  Περι  τουτου 
ταπεινωθεντας  θεωμενος  εμαυτον  δε  καταδεξασθαι  υμων  το 
επιταγμα κατα δυναμιν εβιασαμην, μηδενα του προπετης νομισθηναι 
τοις  πολλοις  υμων  χαριν  ποιησαμενος  λογον·  αλλα  και  υμεις  τον 
προσφιλη  και  ερασμιον  της  ευπειθειας  μισθον  αντιλαβειν 
εκδεχομενω τας υμετερας εκτενεις ευχας συνηθως χαρισασθε, οπως 
Χριστος ο Θεος, η ετοιμη των φοβουμενων αυτον βοηθεια, ελθοι μοι 
τω λογω συμμαχος, μαλλον δε τον του λεγειν ολον ευσεβως ως Λογος 
χορηγησοι  λογον.  Αξιω  δε  υμας  εντυγχανοντας,  μη  την 
κεκομψευμενην επιζητειν προς εμου λεξιν, τους περικομπουντας την 
ακοην λογους ουκ εχοντος, και ταις περιεργοις τομαις εμπεριηχητους 
ποιειν αγνοουντος. Ατριβης γαρ ων των τοιουτων μαθηματων, και της 
επ’ αυτοις μελετης απειρος τυγχανων, αγαπητον ηγουμαι και (1065) 
επευκτον, ει της διανοιας του αγιου τουτου και μεγαλου διδασκαλου, 
καν εν χυδαια φρασει, και τουτο ποσως, καταστοχασαιμι, μητι δε τω 
πολυστιχω των εξηγησεων επισκηπτειν. Ο Θεολογος γαρ ουτος ανηρ, 
ως  ιστε,  βραχυλογος  υπαρχων  και  πολυνους  αναγκην  διδωσι  τω 
εξαπλουν βουλομενω τον αυτου σκοπον, καν ο ρητορικωτατος η και 
φιλοσοφωτατος, δια πολλων ιεναι, και μαλιστα εμοι τω ιδιωτη· ει δ’ 
υμας συνηθως ο θεοφιλης ανακινησοι ζηλος προς το συντομον αμα 
και  ευφραδες  τα  γραφομενα  μετακομισαι,  η  και  τον  νουν  ολον 
διορθωσασθαι  προς το υψηλοτερον,  μισθον αυτοτελη ληψεσθε,  τας 
του  θεοφορου  προς  τον  Δεσποτην  των  ολων  ευχας,  ατε  μη 



συγχωρησαντες  αυτου  τα  θεια  και  υπερφυη  νοηματα  ταις 
αποτευκτοις και χαμαιπετεσιν επιβολαις παρασυρεσθαι. Ακολουθως 
δε  τη υμετερα επιστολη την περι  εκαστου κεφαλαιου  ποιησαμενος 
ζητησιν κατεθεμην τω γραμματι, χρηστους και φιλανθρωπους υμας 
των λεγομενων κριτας γενεσθαι παρακαλων.

Εκ του περι φιλοπτωχιας λογου, εις το, "Φειδομαι ως συνεργου, 
και ουκ εχω πως φυγω την επαναστασιν, η πως μη απο Θεου 
πεσω  βαρηθεις  ταις  πεδαις  κατασπωσαις  η  κατεχουσαις  εις 
εδαφος." 
Ου ταυτον τω κατασπασθαι το κατεχεσθαι νενοηται τω μακαριω 

τουτω  ανδρι,  μη  ουτω  νομισης,  δοκιμωτατε,  ειπερ  τι  σοι  νοειν  της 
αυτου  μεγαλονοιας  αξιον  διεσπουδασται·  επει  περιττος  ουτω  τοις 
λογοις και τον νουν τω λογω μη εφισταμενον εχων αναφανησεται, 
ειπερ μη παση συλλαβη σχεδον την πρεπουσαν ενθεμενος εννοιαν 
προς τα καλλιστα τε και χρησιμα τους οπαδους οδηγειν παντι τροπω 
διεγνωκεναι υποληφθη. Ουχ ουτω δε ταυτ’ εχει, ποθεν; αλλα και νω 
λογον σοφω συνιστησι, και λογω υψηλω νουν εφιστησιν υψηλοτερον, 
ιν’ υψηλος υψηλω διαγγελληται, και της αληθειας ποσως δι’ αμφοιν 
το τεως τοις πολλοις η και πασιν ανεπιβατον μεγεθος διαδειχθη. Ινα 
δε φανερον απαν ημιν γενηται των λεγομενων το αινιγμα, αυτα ως 
εχει  του  μακαριου  σκοπησωμεν  τα  ρητα.  Φειδομαι,  φησιν,  ως 
συνεργου,  και ουκ εχω πως φυγω την επαναστασιν, η πως μη απο 
Θεου  πεσω  βαρηθεις  ταις  πεδαις,  κατασπωσαις  η  κατεχουσαις  εις 
εδαφος. Ταυτ’ ειπων ουχ εαυτω παντως, αλλα δι’ εαυτου τω κοινω της 
ανθρωποτητος διαλεγεται, ειδως οτι πας τις ο σωτηριας ερων η πραξει 
η  θεωρια  παντως  προσανεχει.  Αρετης  γαρ  και  γνωσεως  χωρις 
ουδαμως ουδεις πωποτε τυχειν σωτηριας δεδυνηται. Ειπερ ουν των δια 
θεωριας,  φησι,  Θεω  προσεδρευοντων  και  του  μακαριου  καλλους 
κατατρυφωντων  καθεστηκα  εις,  ειρηνην  εχων  πανταπασι  και 
αγιασμον,  (1068)  ως  εμαυτον  απλωσας  Θεω,  αδιαιρετω  κατα  την 
γνωμην ταυτοτητι,  τω τας αλογους δυναμεις  της ψυχης λογισαι  τε 
πρεποντως και νω δια λογου προσαγαγειν και οικειωσασθαι, θυμον 
λεγω και επιθυμιαν, τον μεν εις αγαπην, την δε εις χαραν μεταβαλων, 
ειπερ χαρας ιδιον το σκιρταν θεοπρεπως και αγαλλεσθαι κατα τον εκ 
μητρας  προσκιτρησαντα  Ιωαννην,  τον  μεγαν  της  αληθειας 
προδρομον τε και κηρυκα, η τον επι τη καταπαυσει της κιβωτου του 



Ισραηλ  βασιλεα  Δαβιδ.  Εν  μητρα  γαρ  (καν  ει  τραχυς  ο  λογος  ως 
ατριβης τοις πολλοις, αλλ’ ουν αληθης) και ημεις και ο Θεος Λογος 
εσμεν ο του παντος Ποιητης και Δεσποτης, εν τη παρουση της ζωης 
καταστασει, ο μεν αμυδρως ως εν μητρα, και μογις τω αισθητω τουτω 
κοσμω διαφαινομενος, και τουτο τοις κατα Ιωαννην τω πνευματι, οι δ’ 
ανθρωποι, ως εκ μητρας της υλικης περιστασεως, καν ποσως τον εν 
τοις ουσιν εγκρυπτομενον διαβλεποντες λογον. Και τουτ’ ανπερ ωσι 
ταις Ιωαννου αυχουντες χαρισι. Προς γαρ την αφατον του μελλοντος 
αιωνος  δοξαν  τε  και  λαμπροτητα  και  την  της  κατ’  αυτον  ζωης 
ιδιοτητα μητρας ουδεν διαφερει ζοφω περικεχυμενης συγκρινομενη η 
παρουσα ζωη, εν η δι’ ημας τους νηπιασαντας ταις φρεσι και ο Θεος 
Λογος τελειος ων και υπερτελης, ως φιλανθρωπος, ενηπιασεν. Ειπερ 
ουν, ως ειρηται, τοιουτος τις υπαρχω, και της εφικτης ανθρωποις κατα 
την  παρουσαν  ζωην  επεβην  θειας  ακροτητος,  αμελησω  δε  της 
θεοειδους εξεως, εμαυτον προς την του σωματος εκουσιως επικλινας 
στοργην, κατεσπασθην βαρηθεις ταις πεδαις, ητοι ταις φροντισι, και 
απο  θεου  επεσον,  ως  την  περι  μονης  της  βασιλειας  των  ουρανων 
μεριμναν  τε  και  ζητησιν  ω  μη  θεμις  ην,  τη  γηινη  λεγω  ζωη, 
προσνειμας,  και ταις αισθησεσι συμφερεσθαι μαλλον, η προς Θεον 
φερεσθαι την διανοιαν ανασχομενος. Ει δε των ετι δια της πρακτικης 
πολεμικως κατα των παθων ωπλισμενος ειμι,  μηπω των δι’  αυτων 
ελειν  βουλομενων  εχθρων  καθαρως  υπαλυξας  τους  δολους,  και 
στερξω αδιακριτως το  σωμα,  κατεσχεθην υπ’  αυτου δηλον,  ως  την 
προς αυτο σχεσιν του δι’ αρετης χωρισμου προελομενος. Κατασπαται 
ουν  αρα  ο  θεωρητικος  ασχετος  ηδη  κατα  την  εξιν  γινομενος  τω 
σωματι, των θειων αμελων θεαματων. Κατεχεται δε ο πρακτικος ο τω 
σωματι μαχομενος, ενδιδους τη προς αυτο παλη, και του πονειν υπερ 
αρετης,  ητις  εστι  ψυχης  ελευθερια,  το  δουλον  ειναι  παθων 
επιλεγομενος. 

Εκ του αυτου λογου, εις το, "Τις η περι εμε σοφια, και τι το μεγα 
τουτο  μυστηριον;  η  βουλεται  μοιραν  ημας  οντας  Θεου,  και 
ανωθεν  ρευσαντας,  ινα  μη  δια  την  αξιαν  επαιρομενοι  και 
μετεωριζομενοι καταφρονωμεν του Κτισαντος,  εν τη προς το 
σωμα  παλη  και  μαχη  προς  αυτον  αει  βλεπειν,  και  την 
συνεζευγμενην ασθενειαν παιδαγωγιαν ειναι του αξιωματος; "



(1069) Τουτοις τινες εντυγχανοντες τοις λογοις, μηδενα, ως εοικεν, 
υπερ  του  πονειν  της  ζητησεως  ενεκεν  του  αληθους  μισθον 
εκδεχομενοι, προς το ευκολον και πολλας εχον ηδη εκ των Ελληνικων 
δογματων τας αφορμας καταφευγουσι, φασκοντες την τε ποτε ουσαν 
κατα το δοξαν αυτοις των λογικων εναδα καθ’ ην συμφυεις οντες Θεω 
την εν αυτω μονην εχομεν και ιδρυσιν, προσετι γε και την γενομενην 
κινησιν,  εξ  ης  σκεδασθεντα διαφορως τα  λογικα προς  γενεσιν  του 
σωματικου τουτου κοσμου τον Θεον ιδειν παρεσκευασαν, χαριν του 
ενδησαι αυτα σωμασιν επι τιμωρια των προημαρτημενων, δια τουτων 
αινιττεσθαι των λογων νομιζοντες τον διδασκαλον. Αλλ’ ηγνοησαν 
ως αδυνατα υποτιθενται και των αμηχανων καταστοχαζονται, καθως 
προιων μετα του εικοτος ο αληθης αποδειξει λογος. Ει γαρ το θεων 
(leg. θειον) ακινητον, ως παντων πληρωτικον, παν δε το εκ μη οντων 
το ειναι λαβον και κινητον, ως προς τινα παντως φερομενον αιτιαν, 
ουπω  δε  ουδεν  κινουμεον  εστη,  ως  της  κατ’  εφεσιν  κινησεως  την 
δυναμιν μηπω τω εσχατω προσαναπαυσαν ορεκτω (ουδεν γαρ ισταν 
αλλο το φερομενον κατα φυσιν πεφυκεν η εκεινο δεικνυμενον), ουδεν 
αρα κινουμενον εστη, ως του εσχατου μηπω τυχον ορεκτου· επει μηδ’ 
εκεινο πω φανεν των περι αυτο φερομενων την κινησιν εστησεν. Ει δε 
τουτο ποτε γεγενησθαι εξ επιταγματος κελευουσι, και της εν εσχατω 
και μονω ορεκτω ιδρυσεως τε και μονης παρακινηθεντα τα λογικα τον 
σκεδασμον  ελαβεν,  ινα  μη  λεγων  ερεσχελω,  τις  η  αποδειξις,  τας 
αυτας επι τοις αυτοις επ’ απειρον εξειν τα λογικα μετεμπτωσεις εξ 
αναγκης  εικοτως  υποθησονται.  Ουτινος  γαρ  δια  της  πειρας 
καταφρονειν  απαξ  δεδυνηνται,  και  εις  αει  δυνησεσθαι  ουδεις  ο 
κωλυσων εστι λογος. Του δε ουτω φερεσθαι τα λογικα και μηδεμιαν 
εχειν  η  ελπιζειν  βασιν  αμεταθετον της  εν  τω καλω παγιοτητος,  τι 
αλλο γενοιτ’ αν ελεινοτερον; Ει δε δυνασθαι μεν φαιεν, μη βουλεσθαι 
δε, δια την γενομενην πειραν του εναντιου, και ουτως ου δι’ εαυτο, ως 
καλον,  αλλα  δια  το  εναντιον  το  καλον  αυτοις  εσται  εξ  αναγκης 
στεργομενον,  ως ου φυσει  η  κυριων ον εραστον.  Παν γαρ ο  μη δι’ 
εαυτο  αγαθον  εστι  και  εραστον  και  πασης  ελκτικον  κινησεως  ου 
κυριως  καλον.  Και  δια  τουτο ουδε καθεκτικον εικοτως της των επ’ 
αυτω ηδομενων εφεσεως, αλλα και χαριν λοιπον ομολογησαιεν αν τω 
κακω (1072) οι τουτο περιεποντες το φρονημα, ως δι’ αυτου το δεον 
διδαχθεντες και την εν τω καλω πηξιν πως εχειν μεταμαθοντες και 
γενεσιν  αυτο  αναγκαιως  ειποιεν  αν,  ειπερ  εαυτοις  στοιχειν 



διεγνωσαν, και της φυσεως αυτης χρησιμωτεραν, ως του συμφεροντος 
κατ’ αυτους ουσαν διδακτικην, και του παντων τιμιωτερου κτηματος, 
της  αγαπης  λεγω,  γεννητικην,  καθ’  ην  πεφυκε  παντα τα  εκ  Θεου 
γινομενα εις Θεον συναγεσθαι μονιμως τε και απαρατρεπτως. 

Και  παλιν,  των  εκ  Θεου γενομενων νοητων  τε  και  αισθητων η 
γενεσις  της κινησεως προεπινοειται.  Ου γαρ οιον  τε  προ γενεσεως 
ειναι κινησιν. Των γαρ γενομενων η κινησις, ητε νοητων, νοητη, η τε 
αισθητων, αισθητη. Ουδεν γαρ των γενομενων εστι το παραπαν τω 
καθ’ αυτο λογω ακινητον, ουδ’αυτων των αψυχων και αισθητων, ως 
τοις επιμελεστεροις των οντων θεαμοσιν εδοξε. Κινεισθαι γαρ παντα 
εφασαν,  η  κατ’  ευθειαν,  η  κατα  κυκλον,  η  ελικοειδως.  Πασα  γαρ 
κινησις  τω  απλω  και  τω  συνθετω  περιεχεται  τροπω.  Ει  τοινυν 
προεπονοειται των ων εστι κινησεως η γενεσις, επιθεωρειται δη της 
ων εστι γενεσεως η κινησις, ως μετ’ αυτην κατεπινοιαν ουσα. Ταυτην 
δε την κινησιν δυναμιν καλουσιν φυσικην, προς το κατ’ αυτην τελος 
επειγομενην, η παθος, ητοι κινησιν, εξ ετερου προς ετερον γινομενην, 
τελος εχουσαν το απαθες, η ενεργειαν δραστικην, τελος εχουσαν το 
αυτοτελες.  Ουδεν δε  των γενητων εαυτου τελος  εστιν,  επειδη  ουτε 
αυταιτιον,  επει  και  αγενητον  και  αναρχον  και  ακινητον,  ως  προς 
μηδεν πως εχον κινηθηναι.  Εκβαινει  γαρ των οντων την φυσιν,  ως 
ουδενος ενεκεν ον, ειπερ αληθης ο περι αυτου ορισμος, καν αλλοτριος 
η ο λεγων. Τελος εστιν ου ενεκεν τα παντα, αυτο δε ουδενος ενεκεν. 
Ουδε αυτοτελες, επει και ανενεργητον, ως πληρες, και ωσαυτως και 
μηδαμοθεν το ειναι εχον. Το αυτοτελες γαρ πως και αναιτιον. Ουδ’ 
απαθες, επει και μονον και απειρον και επεριγραφον. Ου γαρ πασχειν 
πεφυκε καθολου το απαθες,  τω μητ’ εραν αλλου,  η κινεισθαι προς 
αλλο τι κατ’ εφεσιν. Ουδεν αρα των γενητων κινουμενον εστη, ως της 
πρωτης  και  μονης  αιτιας,  εξ  ης  το  ειναι  τους  ουσι  περιεστι,  μηπω 
τυχον,  η  του  εσχατου  εντος  γενομενον  ορεκτου,  ιν’  εκ 
προγεγενημενης  εναδος  ο  των λογικων σκεδασμος  εαυτω την  των 
σωματων  γενεσιν  ακολουθως  συνεισκομισας  νομισθη.  Και 
μαρτυρουσι  Μωυσης  και  Δαβιδ  και  Παυλος  οι  αγιοι,  και  ο  τουτων 
Δεσποτης  Χριστος,  ο  μεν,  Μη  γευσασθαι  του  ξυλου  της  ζωης  τον 
προπατορα ιστορησας, και αλλοθι ειπων Ου γαρ ηκατε εως του νυν 
εις την καταπαυσιν και εις την κληρονομιαν, ην Κυριος ο θεος ημων 
διδωσιν υμιν. Ο δε, (1073) Χορτασθησομαι βοων εν τω οφθηναι μοι την 
δοξαν σου· και, Εδιψησεν η ψυχη μου προς τον Θεον τον ισχυρον τον 



ζωντα,  ποτε  ηξω  και  οφθησομαι  τω  προσωπω  τον  Θεον.  Ο  δε 
Φιλιππησιοις  μεν γραφων,  Ει  πως καταντησω εις  την εξαναστασιν 
των  νεκρων,  ουχ  οτι  ηδη  ελαβον  η  τετελειωμαι,  διωκω  δε  ει  γε 
καταλαβω, εφ’ ω και κατεληφθην υπο Ιησου Χριστου. Εβραιοις δε, Ο 
γαρ εισελθων εις την καταπαυσιν αυτου και αυτος κατεπαυσεν απο 
των εργων αυτου, ωσπερ απο των ιδιων, ο Θεος· Και παλιν εν τη αυτη 
Επιστολη μηδενα κομισασθαι τας επαγγελιας διαβεβαιουμενος. Ο δε, 
Δευτε  προς  με,  παντες  οι  κοπιωντες  και  πεφορτισμενοι,  καγω 
αναπαυσω υμας. Ουπω ουν ουδαμως ουδεν των γενητων την φυσικην 
δυναμιν  προς  το  κατ’  αυτην  τελος  κινουμενην  εστησεν,  ουδε  της 
ενεργειας επαυσατο τω κατ’ αυτην τελει προσερεισαν αυτην, ουδε του 
κατα  κινησιν  παθους  τον  καρπον  εδρεψατο,  το  απαθες,  φημι,  και 
ακινητον.  Μονου  γαρ  Θεου  το  τελος  ειναι  και  το  τελειον  και  το 
απαθες, ως ακινητου και πληρους και απαθους, των γενητων δε το 
προς  τελος  αναρχον  κινηθηναι  και  αποσω  τελει  παυσαι  την 
ενεργειαν,  και  παθειν,  αλλ’  ουκ  ειναι  η  γενεσθαι  κατ’  ουσιαν  το 
αποιον·  παν  γαρ  γενητον  και  κτιστον  ουκ  ασχετον  δηλονοτι. 
Ευγνωμονως  δε  του  παθους  ακουστεον·  ου  γαρ  το  κατα  τροπην  η 
φθοραν  δυναμεως  ενταυθα  δηλουται  παθος,  αλλα  το  φυσει 
συνυπαρχον τοις ουσι. Παντα γαρ οσα γεγονε πασχει τι κινεισθαι, ως 
μη  οντα  αυτοκινησις  η  αυτοδυναμις.  Ει  τοινυν  γενητα  υπαρχει  τα 
λογικα και κινειται παντως, ως εξ αρχης κατα φυσιν δια το ειναι προς 
τελος  κατα γνωμην δια  το  ευ  ειναι  κινουμενα.  Τελος  γαρ της  των 
κινουμενων κινησεως αυητο το εν τω αει ευ ειναι εστιν, ωσπερ και 
αρχη αυτο το ειναι οπερ εστιν ο Θεος, ο και του ειναι δοτηρ και του ευ 
ειναι  χαριστικος,  ως  αρχη  και  τελος·  εξ  αυτου  γαρ  και  το  απλως 
κινεισθαι ημας, ως αρχης, και το πως κινεισθαι προς αυτον ως τελος 
εστιν.  Ει  δε  κινειται  αναλογως  εαυτω  νοερως  το  νοερον,  και  νοει 
παντως·  ει  δε  νοει,  και  ερα  παντως  του  νοηθεντος·  ει  δ’  ερα,  και 
πασχει  παντως την προς  αυτο ως  εραστον εκστασιν·  ει  δε  πασχει, 
δηλονοτι  και  επειγεται·  ει  δε  επειγεται,  και  επιτεινει  παντως  το 
σφοδρον  της  κινησεως·  ει  δε  επιτεινει  σφοδρως  την  κινησιν,  ουχ 
ισταται  μεχρις  αν  γενηται  ολον  εν  τω  εραστω  ολω  και  υφ’  ολου 
περιληφθη,  εκουσιως  ολον  κατα  προαιρεσιν  την  σωτηριον 
περιγραφην  δεχομενον,  ιν’  ολον  ολω  ποιωθη  τω  περιγραφοντι,  ως 
μηδ’  ολως  λοιπον  βουλεσθαι  εξ  (1076)  εαυτου  αυτο  εκεινο  ολον 
γνωριζεσθαι  δυνασθαι  το  περιγραφομενον,  αλλ’  εκ  του 



περιγραφοντος· ως αηρ δι’ ολου πεφωτισμενος φωτι, και πυρι σιδηρος, 
ολος ολω πεπυρακτωμενος, η ει  τι αλλο των τοιουτων εστιν. Εξ ων 
στοχαστικως  την  εσομενην,  αλλ’  ου  την  γεγενημενην  και 
παραφθαρεισαν, τοις αξιοις της αγαθοτητος μετουσιαν κατ’ εικασιαν 
μονον  λαμβανομεν,  επειδη  και  υπερ  ταυτα  παντα  τα  ελπιζομενα 
εστιν, ως οψεως οντα κατα το γεγραμμενον, και ακοης και διανοιας 
επεκεινα. Και τουτο εστιν ισως η υποταγη ην ο θειος Αποστολος φησι 
τω  Πατρι  τον  Υιον  υποτασσειν,  τους  ενουσιως  δεχομενους  το 
υποτασσεσθαι, μεθ’ ην, ο εσχατος εχθρος καταργειται ο θανατος, ως 
του εφ’ ημιν, ηγουν του αυτεξουσιου, δι’ου προς ημας ποιουμενος την 
εισοδον επεκυρου καθ’ ημων το της φθορας κρατος,  εκουσιως καθ’ 
ολου εκχωρηθεντος Θεω και καλως βασιλευοντος το βασιλευεσθαι, 
τω αργειν του τι εθελειν παρ’ ο θελει Θεος· ωσπερ φησιν αυτον εν 
εαυτω τυπων το ημετερον ο Σωτηρ προς τον Πατερα· Πλην ουχ ως 
εγω θελω, αλλ’ ως συ. Και μετ’ αυτον ο θεσπεσιος Παυλος, ωσπερ 
εαυτον αρνησαμενος και ιδιαν εχειν ετι ζωην μη ειδως· Ζω γαρ ουκ ετι 
εγω· ζη γαρ εν εμοι Χριστος. Μη ταραττετω δε υμας το λεγομενον. Ου 
γαρ αναιρεσιν του αυτεξουσιου γενεσθαι φημι, αλα θεσιν μαλλον την 
κατα φυσιν παγιαν τε και αμεταθετον, ηγουν εκχωρησιν γνωμικην, 
ιν’ οθεν ημιν υπαρχει το ειναι και το κινεισθαι λαβειν ποθησωμεν, ως 
της  εικονος  ενελθουσης  προς  το  αρχετυπον,  και  σφραγιδος  δικην 
εκτυπωματι καλως ηρμοσμενης τω αρχετυπω, και αλλοθι φερεσθαι 
μητ’  εχουσης  λοιπον  μητε  δυναμενης,  η  σαφεστερον  ειπειν  και 
αληθεστερον, μητε βουλεσθαι δυναμενης, ως της θειας επειλημμενης 
ενεργειας,  μαλλον  δε  Θεος  τη  θεωσει  γεγενημενης,  και  πλεον 
ηδομενης  τη  εκστασει  των  φυσικως  επ’  αυτης  και  οντων  και 
νοουμενων,  δια  την  εκνικησασαν αυτην  χαριν  του  Πνευματος,  και 
μονον εχουσαν ενργουντα τον Θεον δειξασαν,  ωστε ειναι μιαν και 
μονην δια παντων ενεργειαν, του Θεου και των αξιων Θεου, μαλλον 
δε  μονου  Θεου,  ως  ολον  ολοις  τοις  αξιοις  αγαθοπρεπως 
περιχωρησαντος. Αναγκη γαρ πασα της κατ’ εφεσιν τα παντα περι τι 
αλλο  παυσασθαι  εξουσιαστικης  κινησεως,  του  εσχατου  φανεντος 
ορεκτου και μετεχομενου, και αναλογως τη των μετεχοντων δυναμει 
αχωρητως,  ιν’  ουτως  ειπω,  χωρουμενου·  προς  ο  πασα  σπευδει 
πολιτεια του υψηλου και διανοια, "και εις ο πασα εφεσις ισταται, και 
υπερ  ο  ουδαμως  φερεται·  ουτε  γαρ  εχει,  και  προς  ο  τεινει  πασα 
σπουδαιου  κινησις,  και  ου  γενομενοις  πασης  θεωριας  αναπαυσις," 



φησιν  ο  μακαριος  ουτος διδασκαλος.  (1077)  Ουτε γαρ εστι  τι  εκτος 
Θεου  τοτε  δεικνυμενον,  η  Θεω  αντισηκουσθαι  δοκουν,  ινα  τινος 
εφεσιν  προς  αυτο  ρεψαι  δελεαση,  παντων  περιληφθεντων  αυτω 
νοητων  τε  και  αισθητων  κατα  την  αφραστον  αυτου  εκφανσιν  και 
παρουσιαν,  ως  ουδ’  εν  ημερα  τα  αστρωα  φωτα  και  αυτα 
καλυπτομενα, και ουδ’ οτι εισιν οσον αισθησει γνωριζομενα. Επι Θεου 
δε και πλεον, οσον ακτιστου και κτιστων απειρον το μεσον εστι και 
διαφορον. Τοτε γαρ και την κατ’ ουσιαν υπαρξιν των οντων κατα το τι 
και πως και επι τινι ειναι, ως οιμαι, μανθανοντες προς τι εφετως εστι 
κατα γνωσιν ου κινηθησομεθα, της εκαστου και εφ’ εκαστου των μετα 
Θεον  γνωσεως  ημιν  περατωθεισης,  και  της  απειρου  και  θειας  και 
απεριληπτου  απολαυστικως  ημιν  αναλογως  υποκειμενης  τε  μονης 
και  μετεχομενης.  Και  τουτο  εστι  το  πανυ  φιλοσοφουμενον  κατα 
τουτον  τον  θεοφορον  διδασκαλον,  "επιγνωσεσθαι  ημας  ποτε  οσον 
εγνωσμεθα,  επειδαν  το  θεοειδες  τουτο  και  θειον  φασκοντος  τον 
ημετερον  νουν  τε  και  λογον  τω  οικειω  προσμιξωμεν,  και  η  εικων 
ανελθη προς το αρχετυπον, ου νυν εχει την εφεσιν." Περι μεν ουν του 
μη ειναι την θρυλουμενην εναδα, και του πως κατ’ εμφασιν εκ των 
νυν ημιν εφικτων της Γραφης νοηματων τε και λογισμων εσται η των 
μελλοντων καταστασις, ειρησθω ταυτα. Περι δε του πως μοιρα οντες 
θεου απερρυημεν Θεου ηγουμενου εντευθεν τον λογον ποιησομαι. 

Τις γαρ λογω ειδως και σοφια τα οντα εκ του μη οντος παρα Θεου 
εις το ειναι παρηχθαι, ει τη φυσικων των οντων απειρω διαφορα τε 
και ποικιλια εμφρονως το της ψυχης θεωρητικον προσαγαγοι, και τω 
εξεταστικω συνδιακρινοι λογω κατ’ επινοιαν τον καθ’ ον εκτισθησαν 
λογον, τη των γεγονοτων αδιαιρετω συνδιακρινομενον διαφορα, δια 
την αυτων προς αλληλα τε και εαυτα ασυγχυτον ιδιοτητα; Και παλιν 
ενα τους πολλους,  τη προς αυτον των παντων αναφορα δι’  εαυτον 
ασυγχυτως υπαρχοντα,  ενουσιον τε και ενυποστατον του Θεου και 
Πατρος Θεον Λογον, ως αρχην και αιτιαν των ολων, εν ω εκτισθη τα 
παντα τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης, ειτε ορατα, ειτε αορατα, 
ειτε θρονοι, ειτε κυριοτητες, ειτε αρχαι, (1080) ειτε εξουσιαι, παντα εξ 
αυτου  και  δι’  αυτου  και  εις  αυτον  εκτισται.  Τους  γαρ  λογους  των 
γεγονοτων εχων προ των αιωνων υφεστωτας βουλησει  αγαθη κατ’ 
αυτους  την  τε  ορατην  και  αορατον  εκ  του  μη  οντος  υπεστησατο 
κτισιν, λογω και σοφια τα παντα κατα τον δεοντα χρονον ποιησας τε 
και ποιων, τα καθολου τε και τα καθ’ εκαστον. Λογον γαρ αγγελων 



δημιουργιας  προκαθηγεισθαι  πιστευομεν,  λογον  εκαστης  των 
συμπληρουσων  τον  ανω  κοσμον  ουσιων  και  δυναμεων,  λογον 
ανθρωπων, λογον παντος των εκ Θεου το ειναι λαβοντων, ινα μη τα 
καθ’  εκαστον  λεγω,  τον  αυτον  μεν  απειρω  δι’  εαυτον  υπεροχη 
αφραστον οντα και ακατανοητον,  και πασης επεκεινα κτισεως,  και 
της κατ’ αυτην ουσης και νοουμενης διαφορας και διακρισεως, και τον 
αυτον  εν  πασι  τοις  εξ  αυτου  κατα  την  εκαστου  αναλογιαν 
αγαθοπρεπως δεικνυμενον τε και πληθυνομενον, και εις εαυτον τα 
παντα ανακεφαλαιουμενον, καθ’ ον το τε ειναι και το διαμενειν, και 
εξ  ου  τα  γεγονοτα  ως  γεγονε,  και  εφ’  ω  γεγονε,  και  μενοντα  και 
κινουμενα  μετεχει  Θεου.  Παντα  γαρ  μετεχει  δια  το  εκ  Θεου 
γεγενησθαι,  αναλογως Θεου,  η  κατα νουν,  η  λογον,  η  αισθησιν,  η 
κινησιν ζωτικην, η ουσιωδη και εκτικην επιτηδειοτητα, ως τω μεγαλω 
και  θεοφαντορι  Διονυσιω  δοκει  τω  Αρεοπαγιτη.  Εκαστον  ουν  των 
νοερων τε και λογικων αγγελων τε και ανθρωπων αυτω τω καθ’ ον 
εκτισθη λογω τω εν τω Θεω οντι, και προς τον Θεον οντι, μοιρα και 
λεγεται  και  εστι  Θεου,  δια τον αυτου προοντα εν  τω Θεω ,  καθως 
ειρηται,  λογον.  Αμελει  τοι,  και  ει  κατ’  αυτον  κινηθειη,  εν  τω  Θεω 
γενησεται,  εν  ω ο  του  ειναι  αυτου  λογος  προενεστιν,  ως  αρχη και 
αιτια,  καν  μηδενος  αλλου  προ  της  ιδιας  αρχης  κατα  ποθον 
επιλαβεσθαι  θελησοι,  ουκ  απορρεει  Θεου,  αλλα  μαλλον  τη  προς 
αυτον  ανατασει  Θεος  γινεται  και  μοιρα  Θεου λεγεται  τω  μετεχειν 
προσηκοντως Θεου,  ως κατα φυσιν σοφως τε και  λελογισμενως δι’ 
ευπρεπους κινησεως της οικειας επιλαβομενος αρχης και αιτιας, ουκ 
εχων λοιπον αλλοθι ποι μετα την ιδιαν αρχην και την προς τον καθ’ 
ον  εκτισθη λογον ανοδον  τε  και  αποκαταστασιν  κινηθηναι,  η  πως 
κινηθηναι,  της επι  τω θειω δηλονοτι  σκοπω κινησεως αυτου αυτον 
περας λαβουσης τον θειον σκοπον. Ως δηλοι και ο αγιος Βασιλειος, εν 
τη  εις  τον  αγιον  προφητητν  Ησαιαν  ερμηνεια,  λεγων  ουτως· 
"Σαββατα δε αληθη η αποκειμενη αναπαυσις τω λαω του Θεου, απερ 
δια  το  αληθη  ειναι  ανεχεται  ο  Θεος  και  φθανει  γε  επ’  εκεινα  τα 
Σαββατα της  αναπαυσεως,  παρ’  ω  ο  κοσμος  εσταυρωται,  αποστας 
δηλονοτι  των  κοσμικων,  και  επι  τον  ιδιον  τοπον  της  πνευματικης 
αναπαυσεως καταντησας, εν ω ο γενομενος ουκ ετι κινηθησεται απο 
του ιδιου τοπου, ησυχιας και αταραξιας (1081) περι την καταστασιν 
εκεινην υπαρχουσης· παντων ουν τοπος των αξιουμενων της τοιαυτης 
μακαριοτητος εστιν ο Θεος κατα το γεγραμμενον· Γενου μοι εις Θεον 



υπερασπιστην και εις τοπον οχυρον του σωσαι με." Παρ’ ω βεβαιως 
παντων οι  λογοι  πεπηγασι  καθ’  ους  και  γινωσκειν  τα  παντα πριν 
γενεσεως αυτων λεγεται, ως εν αυτω και παρ’ αυτω οντων, αυτη τη 
αληθεια  των  παντων.  Καν  ει  αυτα  τα  παντα,  τα  τε  οντα  και  τα 
εσομενα, ουχ αμα τοις εαυτων λογοις, η τω γνωσθηναι υπο Θεου, εις 
το ειναι παρηχθησαν, αλλ’ εκαστα τω επιτηδειω καιρω κατα την του 
Δημιουργου  σοφιαν  πρεποντως  κατα  τους  εαυτων  λογους 
δημιουργουμενα και καθ’ εαυτα ειναι τη ενεργεια λαμβανη. Επειδη ο 
μεν  αει  κατ’  ενεργειαν  εστι  Δημιουργος,  τα  δε  δυναμει  μεν  εστιν, 
ενεργεια δε ουκ ετι· οτι μηδε οιον τε των αμα ειναι το απειρον και τα 
πεπερασμενα,  ουδε  τις  δειξαι  λογος  αναφανησεται  των  αμα  ειναι 
δυνασθαι την ουσιαν και το υπερουσιον, και εις ταυτον αγαγειν τω εν 
μετρω το αμετρον, και τω εν σχεσει το ασχετον, και το μηδεν εχον επ’ 
αυτου  κατηγοριας  ειδος  καταφασκομενον  τω  δια  παντων  τουτων 
συνισταμενω.  Παντα  γαρ  τα  κτιστα  κατ’  ουσιαν  τε  και  γενεσιν 
πανταπασι  καταφασεκται  τοις  ιδιοις  και  τοις  περι  αυτα  ουσι  των 
εκτος  λογοις  περιεχομενα.  Υπεξηρημενης  ουν  της  ακρας  και 
αποφατικης του λογου θεολογιας, καθ’ ην ουτε λεγεται, ουτε νοειται, 
ουτε εστι το συνολον τι των αλλω συνεγνωσμενων, ως υπερουσιος, 
ουδε υπο τινος ουδαμως καθ’  οτιουν μετεχεται,  πολλοι  λογοι  ο  εις 
λογος εστι, και εις οι πολλοι· κατα μεν την αγαθοπρεπη εις τα οντα 
του ενος ποιητικην τε και συνεκτικην προοδον πολλοι ο εις, κατα δε 
την  εις  τον  ενα  των  πολλων  επιστρεπτικην  τε  και  χειραγωγικην 
αναφοραν  τε  και  προνοιαν,  ωσπερ  εις  αρχην  παντοκρατορικην  η 
κεντρον των εξ αυτου ευθειων τας αρχας προειληφος και ως παντων 
συναγωγος, εις οι πολλοι. Μοιρα ουν εσμεν και λεγομεθα Θεου δια το 
τους του ειναι ημων λογους εν τω Θεω προυφεσταναι· ρευσαντες δε 
ανωθεν παλιν λεγομεθα διοτι μη καθ’ ον γεγενημεθα λογον τον εν 
τω  Θεω  προοντα  κεκινημεθα.  Και  καθ’  ετερον  δε  τροπον  εστιν 
ευμαρες τω ευσεβως επιβαλλειν τοις των οντων λογοις δεδιδαγμενω 
τον περι τουτου λογον διεξελθειν. Ει γαρ ουσια της εν εκαστω αρετης 
ο εις υπαρχειν Λογος του Θεου μη αμφιβεβληται- ουσια γαρ παντων 
των αρετων αυτος εστιν ο Κυριος ημων Ιησους Χριστος, ως γεγραπται· 
Ος εγενηθη ημιν απο Θεου σοφια, διακαιοσυνη τε και αγιασμος και 
απολυτρωσις, απολυτως ταυτα δηλαδη επ’ αυτου λεγομενα εχων, ως 
αυτοσοφια  και  δικαιοσυνη  και  αγιοτης  ων,  και  ουχ  ως  εφ’  ημων 
προσδιωρισμενως,  οιον ως σοφος ανθρωπος,  η δικαιος ανθρωπος,  - 



πας  δηλονοτι  ανθρωπος  αρετης  καθ’  εξιν  παγιαν  μετεχων 
αναμφηριστως  Θεου  μετεχει  της  ουσιας  των  αρετων,  ως  την  κατα 
(1084)  φυσιν  σποραν  του  αγαθου  γνησιως  κατα  προαιρεσιν 
γεωργησας και  ταυτον δειξας τη αρχη το τελος,  και  την αρχην τω 
τελει, μαλλον δε ταυτον αρχην ουσαν και τελος, ως ανοθευτος Θεου 
τυγχανων συνηγορος, ειπερ παντος πραγματος αρχη και τελος ο επ’ 
αυτω σκοπος υπαρχειν πεπιστευται, την μεν ως εκειθεν ειληφως προς 
τω  ειναι  και  το  κατα  μεθεξιν  φυσει  αγαθον,  το  δε  ως  κατ’  αυτην 
γνωμη  τε  και  προαιρεσει  τον  επαινετον  και  προς  αυτην  απλανως 
αγοντα εξανυσας δρομον δια σπουδης, καθ’ ον γινεται Θεος, εκ του 
Θεου το  Θεος  ειναι  λαμβανων,  ως τω κατ’  εικονα φυσει  καλω και 
προαιρεσει την δι’ αρετων προσθεις εξομοιωσιν, δια της εμφυτου προς 
την ιδιαν αρχην αναβασεως τε και οικειοτητος. Και πληρουται λοιπον 
και επ’ αυτω το αποστολικον ρητον το φασκον· Εν αυτω γαρ ζωμεν 
και κινουμεθα και εσμεν. Γινεται γαρ εν τω Θεω δια προσοχης, τον εν 
τω Θεω προοντα του ειναι λογον μη παραφθειρας, και κινειται εν τω 
Θεω κατα τον προοντα εν τω Θεω του ευ ειναι λογον, δια των αρετων 
ενεργουμενος, και ζη εν τω Θεω κατα τον προοντα εν τω Θεω του αει 
ειναι λογον.  Εντευθεν μεν ηδη κατα την απαθεστατην εξιν ταυτον 
εαυτω  και  ακινητος  ων,  εν  δε  τω  μελλοντι  αιωνι  κατα΄την 
δοθησομενην θεωσιν τους ειρημενους και εν τω Θεω προντας λογους, 
μαλλον  δε  τον  Θεον,  εν  ω  οι  λογοι  των  καλων  πεπηγασιν, 
αγαπητικως στεργων και ασπαζομενος· και εστι μοιρα Θεου, ως ων, 
δια τον εν τω Θεω του ειναι αυτου λογον, και ως αγαθος, δια τον εν τω 
Θεω του αει ειναι αυτου λογον, και ως Θεος, δια τον εν τω Θεω του αει 
ειναι αυτου λογον, ως τουτους τιμησας και κατ’ αυτους ενεργησας, 
και δι’  αυτων εαυτον μεν τω Θεω μονω δι’  ολου ενθεμενος,  τον δε 
Θεον μονον εαυτω δι’  ολου εντυπωσας τε και μορφωσας,  ωστε και 
αυτον  ειναι  τε  χαριτι  κκακι  καλεισθαι  Θεον,  και  τον  Θεον  ειναι 
συγκαταβασει  και  καλεισθαι  δι’  αυτον  ανθρωπον,  και  της 
αντιδιδομενης επι τουτω διαθεσεως δειχθηναι την δυναμιν, την και 
τον ανθρωπον τω Θεω θεουσαν δια το φιλοθεον,  και  τον Θεον τω 
ανθρωπω δια  το  φιλανθρωπον ανθρωπιζουσαν και  ποιουσαν κατα 
την  καλην  αντιστροφην,  τον  μεν  Θεον  ανθρωπον,  δια  την  του 
ανθρωπου  θεωσιν,  τον  δε  ανθρωπον  Θεον,  δια  την  του  Θεου 
ανθρωπησιν.  Βουλεται γαρ αει και εν πασιν ο του Θεου Λογος και 
Θεος της αυτου ενσωματωσεως ενεργεισθαι το μυστηριον. Οστις δε 



της ιδιας αφεμενος αρχης μοιρα τυγχανων Θεου δια τον εν αυτω της 
αρετης  οντα  λογον  κατα  την  αποδοθεισαν  αιτιαν  προς  το  μη  ον 
παραλογως  φερεται,  εικοτως  ανωθεν  ρευσαι  λεγεται,  μη  προς  την 
ιδιαν  αρχην  τε  και  αιτιαν  καθ’  ην  και  εφ’  η  και  δι’  ην  γεγενηται 
κινηθεις, και εστιν εν αστατω περιφορα και αταξια δεινη ψυχης τε και 
σωματος,  της  απλανους  και  ωσαυτως  εχουσης  αιτιας  τη  προς  το 
χειρον (1085) εκουσιω ροπη την αποτυχιαν εαυτου καταπραξαμενος. 
Εφ’ ου και το ρευσαι κυριως λεχθειη αν οτι  επ’  αυτω κειμενης της 
προς  Θεον  αδηριτως  τας  της  ψυχης  βασεις  ποιεισθαι  δυναμενης 
εξουσιας,  το  χειρον  και  μη  του  κρειττονος  και  οντος  εκων 
αντηλλαξατο.

Τουτους  δε  ους  εφην  τους  λογους  ο  μεν  Αρεοπαγιτης  αγιος 
Διονυσιος προορισμους και θεια θεληματα καλεισθαι υπο της Γραφης 
ημας  εκδιδασκει.  Ομοιως  δε  και  οι  περι  Πανταινον  τον  γενομενον 
καθηγητην  του  Στρωματεως  μεγαλου  Κλημενος  θεια  θεληματα τη 
Γραφη φιλον καλεισθαι φασι. Οθεν ερωτηθεντες υπο τινων των εξω 
παιδευσιν γαυρων, πως γινωσκειν τα οντα τον Θεον δοξαζουσιν οι 
Χριστιανοι, υπειληφοτων εκεινων, νοερως τα νοητα, και αισθητικως 
τα αισθητα, γινωσκειν αυτον τα οντα απεκριναντο, μητε αισθητικως 
τα αισθητα, μητε νοερως τα νοητα. Ου γαρ ειναι δυνατον τον υπερ τα 
οντα  κατα  τα  οντα  των  οντων  αντιλαμβανεσθαι·  αλλ’  ως  ιδια 
θεληματα γινωσκειν αυτον τα οντα φαμεν, προσθεντες και του λογου 
το ευλογον. Ει γαρ θεληματι τα παντα πεποιηκε, και ουδεις αντερει 
λογος, γινωσκειν δε το ιδιον θελημα τον Θεον ευσεβες τε λεγειν αει 
και δικαιον εστιν, εκαστον δε των γεγονοτων θελων πεποιηκεν, αρα 
ως ιδια θεληματα ο Θεος τα οντα γινωσκει, επειδη και θελων τα οντα 
πεποιηκεν.  Εντευθεν  δε  ορμωμενος  εγωγε  οιμαι  κατα  τουτους 
ειρησθαι  τη  Γραφη τους  λογους,  το,  Εγνων σε  παρα παντας,  προς 
Μωυσην, και περι τινων το, Εγνω Κυριος τους οντας αυτου, "και παλιν 
προς τινας το, Ουκ οιδα υμας· ως εκαστον δηλονοτι η κατα το θελημα 
και τον λογον, η παρα το θελημα και τον λογον του Θεου προαιρετικη 
κινησις της θειας ακουσαι φωνης παρεσκευασε.

Ταυτα και τα τοιαυτα τον θεοφορον τουτον ανδρα οιμαι νοησαντα 
ειπειν, "επειδαν το θεοειδες τουτο και θειον, τον ημετερον νουν τε και 
λογον,  τω  οικειω  προσμιξωμεν,  και  η  εικων  ανελθη  προς  το 
αρχετυπον, ου νυν εχει την εφεσιν·" ομου τε και κατα ταυτον δια των 
μικρων τουτων ρηματων του ποτε τουτο τι των οντων εφθακεναι το 



μετρον οιεσθαι διδασκαλικως απαγοντα τους νομιζοντας, και τον του 
πως μοιρα εσμεν Θεου λογον παραδηλουντα, και την μελλουσαν της 
μακαριας ληξεως ιδιοτητα αινιττομενον, και προς την ασειστον αυτης 
και ακλονητον και ουδαμου μεταπιπτουσαν απολαυσιν παρορμωντα 
τους επι τουτω δι’ ελπιδος καθαιρομενους και σπευδοντας. Ηδει γαρ, 
ωσει προς ο εχομεν ουσια τε και λογω τας εμφασεις κατα λογον και 
φυσιν ευθυπορησαιμεν (1088) απλη προσβολη, και ημεις, πασης της 
οιασουν  ζητησεως  χωρις,  περι  ην  μονην  εστι  το  πταιειν  και 
σφαλλεσθαι, θεοειδως κατα το εφικτον τα παντα εισομεθα, μηκετι δι’ 
αγνοιαν της περι αυτα κινησεως αντεχομενοι, ως νοι τω μεγαλω και 
λογω  και  πνευματι  τον  ημετερον  νουν  τε  και  λογον  και  πνευμα, 
μαλλον  δε  ολω  Θεω  ολους  εαυτους  ως  αρχετυπω  εικονι 
προσχωρησαντες.  Καθως  και  εν  τω  περι  χαλαζης  λογω  διεξεισιν, 
ουτωσι  φασκων·  φυσικη  θεωρια  Και  τους  μεν  το  αφραστον  φως 
διαδεξεται,  και  η  της  αγιας  και  βασιλικης  θεωριας  Τριαδος 
ελλαμπουσης  τρανοτερον  τε  και  καθαρωτερον,  και  ολης  ολω  νοι 
μιγνυμενης, ην δη και μονην βασιλειαν ουρανων εγω τιθημι," ηνικα 
ηδονη  ηδεται  και  αγαλλεται,  ινα  τοις  αυτου  τολμησας  συναψω  τα 
εμαυτου, πασα κτισις λογικη αγγελων τε και ανθρωπων, οσοι μηδενα 
των προς το τελος κατα την κινησιν φυσικως συνηρμοσμενων αυτοις 
θειων  λογων  παρα  του  Δημιουργου  εξ  απροσεξιας  παρεφθειραν, 
διεσωσαντο δε μαλλον σωφρονως εαυτους ολους και απαρατρεπτους, 
ως θειας οργανα φυσεως, και οντας και γενησομενους ειδοτες, ους δι’ 
ολου ολος περιφυς ο Θεος τροπον ψυχης, ωσπερ μελη σωματος αρτια 
και  ευχρηστα  τω  Δεσποτη  γενησομενους,  προς  το  δοκουν 
μεταχειριζεται,  και  της  οικειας  πληροι  δοξης  τε  και  μακαριοτητος, 
ζωην  διδους  και  χαριζομενος  την  αιδιον  τε  και  ανεκλαλητον,  και 
πανταπασι παντος ελευθεραν γνωρισματος συστατικης ιδιοτητος της 
παρουσης  και  δια  φθορας  συνισταμενης  ζωης,  ην  ουκ  αηρ 
εισπνεομενος,  ουδ’  αιματος  οχετοι  του  ηπατος  απορρεοντες 
συνιστωσιν,  αλλα Θεος  ολος ολοις  μετεχομενος,  και  ψυχης τροπον 
προς σωμα τη ψυχη, και δια μεσης ψυχης προς σωμα γινομενος, ως 
οιδεν αυτος, ιν’ η μεν ατρεψιαν δεξηται, το δε αθανασιαν, και ολος 
ανθρωπος  θεωθη  τη  του  ενανθρωπησαντος  Θεου  χαριτι 
θεουργουμενος, ολος μεν ανθρωπος μενων κατα ψυχην και σωμα δια 
την φυσιν, και ολος γενομενος Θεος κατα ψυχην κκαι σωμα δια την 
χαριν και την εμπρεπουσαν αυτω διολου θειαν της μακαριας δοξης 



λαμπροτητα,  μεθ’  ην  ουκ  εστι  τι  επινοησαι  λαμπροτερον  η 
υψηλοτερον.  Τι  γαρ  θεωσεως  τοις  αξιοις  ερασμιωτερον,  καθ’  ην  ο 
Θεος  θεοις  γενομενοις  ενουμενος  το  παν  εαυτου  ποιειται  δι’ 
αγαθοτητα; Διο και ηδονην και πεισιν και χαραν καλως ωνομασαν 
την  τοιαυτην καταστασιν,  την τη  θεια  κατανοησει  και  τη  επομενη 
αυτη της ευφροσυνης απολαυσει,  ηδονην μεν,  ως τελος ουσαν των 
κατα φυσιν ενεργειων (ουτω γαρ την ηδονην οριζονται), πεισιν δε ως 
εκστατικην δυναμιν, προς το ποιουν το πασχον εναγουσαν, κατα την 
αποδοθεισαν του αερος προς το φως και του πυρος προς τον σιδηρον 
παραδειγματικην αιτιαν, και πειθουσαν φυσικως και αληθως μη αλλο 
τι ειναι (1089) παρα τουτο των οντων κεφαλαιον, η το απαθες δεοντως 
ακολουθει, χαραν δε ως μηδεν εχουσαν αντικειμενον μητε παρελθον 
μητε  μελλον.  Την  χαραν  γαρ  φασι  μητε  λυπην  επιστασθαι 
παρελθουσαν, μητε τον εκ φοβου κορον επιδεχεσθαι προσδοκωμενον, 
ωσπερ η ηδονη. Οθεν και ως ενδεικτικην προσηγοριαν της μελλουσης 
αληθειας  υπαρχουσαν  την  χαραν  εκυρωσαν  πανταχου  οι  τε 
θεοπνευστοι  λογοι  και  οι  εξ  αυτων τα θεια  σοφισθεντες  μυστηρια 
Πατερες ημων. Ει τοινυν ως εν επιδρομη, κατ’ εμε φαναι τον μικρον, 
φυσικως  τε  και  Γραφικως  και  Πατρικως  δεδεικται,  ως  ουδεν  των 
γενητων πωποτε κινουμενον εστη, ουδε της επ’ αυτο κατα τον θειον 
σκοπον επελαβετο ληξεως, προς δε τουτοις και ως αμηχανον της εν 
τω  Θεω  μονιμοτητος  των  αξιουμενων  παρεγκλιθηναι  το  βασιμον. 
Πως  γαρ  εστι  δυνατον,  ινα  τοις  ειρημενοις  μικραν  τινα  προς 
βεβαιωσιν την εκ λογισμων δωμεν βοηθειαν, τους απαξ εν τω Θεω 
υπαρκτικως γενομενους τον υβριστην κατα την εφεσιν υποδεξασθαι 
κορον,  παντος  κορου  κατα  τον  ιδιον  λογον  τε  και  ορον  ορεξεως 
τυγχανοντος σβεστικου, και κατα δυο συνισταμενου τροπους. Η γαρ 
τα  υποκειμενα  ως  μικρα  περιγραφουσα  η  ορεξις  σβεννυται,  η 
ατιμαζουσα ως αισχρα τε και ειδεχθη βδελυσσεται,  υφ’ ων ο κορος 
γινεσθαι πεφυκεν. Ο δε Θεος φυσει υπαρχων απειρος τε και τιμιος 
επιτεινειν μαλλον των απαλαυοντων αυτου δια της μετοχης προς το 
αοριστον  την  ορεξιν  πεφυκεν.  Ει  δε  τουτ’  αληθες,  ωσπερ  ουν  και 
εστιν, ουκ ην αρα η λεγομενη ενας των λογικων, ητις κορον λαβουσα 
της εν τω Θεω μονιμοτητος εμερισθη, και τω οικειω σκεδασμω την του 
κοσμου  τουτου  γενεσιν  συνεισηγαγεν,  ινα  μη  το  αγαθον 
εμπεριγραπτον  ποιωμεθα και  ατιμον,  ως  κορω τινι  περιοριζομενον 
και  στασεως  αιτιον  γινομενον  εκεινοις,  ων  την  εφεσιν  ακινητον 



κρατειν ου δεδυνηται. Και ματην λοιπον τινες ταυτην θεσπιζουσιν, ως 
εμοιγε δοκει, τα μη οντα πλαττομενοι, και το δη τουτου βαρυτερον, 
και  του  μακαριου  τουτου  πατρος  ως  ταυτα  φρονουντος 
καταψευδομενοι, εφ’ ω μη μονον αυτους εκ προτερου ειδους ζωης τας 
ψυχας  εις  σωματα  ελθειν  επι  τιμωρια  των  προγεγονοτων  κακων 
φρονειν επ’ αδειας δυνασθαι, αλλα και αλλους απαταν ουτως εχειν 
ευλογως επιχειρειν δια της των προσωπων αξιοπιστιας, ου καλως ουδ’ 
οσιως πραττοντας, αλλ’ εκεινους εχοντας αφεντες ως εχουσιν αυτοι 
ευσεβως ημεις τον νουν του διδασκαλου προς τοις ειρημενοις και κατ’ 
αλλον σκοπησομεν τροπον. 

Ουκ οιμαι της ανθρωπινης αυτον γενεσεως ενταυθα, (1092) αλλα 
της  επιγενομενης  αυτη  ταλαιπωριας  την  αιτιαν  αφηγεισθαι 
βουλεσθαι. Θρηνησας γαρ του σωματος ημων την ελεεινοτητα δια του 
ειπειν, " Ω της συζυγιας και της αλλοτριωσεως ! ο φοβουμαι, περιεπω, 
και ο στεργω, δεδοικα," και τα εξης, και οιον προς εαυτον διαπορησας 
περι  της  αιτιας  των  οις  ενισχημεθα  κακων  και  της  κατ’  αυτην 
σοφωτατης προνοιας δια του φαναι. " Τις η περι εμε σοφια, και τι το 
μεγα τουτο μυστηριον; " επαγει την λυσιν τρανως ποιουμενος ουτως· " 
Η βουλεται μοιραν ημας οντας Θεου και ανωθεν ρευσαντας, ινα μη 
δια  την  αξιαν  επαιρομενοι  και  μετεωριζομενοι  καταφρονωμεν  του 
Κτισαντος,  εν  τη  προς  το  σωμα  παλη  και  μαχη  προς  αυτον  αει 
βλεπειν,  και  την  συνεζευγμενην  ασθενειαν  παιδαγωγιαν  ειναι  του 
αξιωματος."  Ωσανει  ελεγεν,  επειδηπερ  εκ  ψυχης  και  σωματος  δι’ 
αγαθοτητα ο ανθρωπος γεγονε παρα του Θεου, εφ’ ω την δοθεισαν 
αυτω  λογικην  τε  και  νοεραν  ψυχην,  ατε  δη  κατ’  εικονα  του 
ποιησαντος αυτην υπαρχουσαν, κατα μεν την εφεσιν και την εξ ολης 
δυναμεως ολικην αγαπην απριξ  Θεου γνωστικως εχομενην,  και  το 
καθ’ ομοιωσιν προσλαβουσαν θεωθηναι, κατα δε την επιστημονικην 
προς το υφειμενον προνοιαν, και την περι το αγαπαν τον πλησιον ως 
εαυτον κελευουσαν εντολην,  εμφρονως του σωματος  αντεχομενην, 
λογισαι  τε  δι’  αρετων  αυτο  και  οικειωσαι  Θεω  ως  ομοδουλον  δι’ 
εαυτης  μεσιτευουσης  τον  ποιητην  ενοικον,  και  της  δοθεισης 
αθανασιας αλυτον δεσμον αυτον ποιησομενην αυτω τον συνδησαντα, 
ιν’  οπερ  εστι  Θεος  ψυχη,  τουτο  ψυχη  σωματι  γενηται,  και  εις 
αποδειχθη  των  ολων Δημιουργος,  αναλογως  δια  της  ανθρωποητος 
πασιν επιβατευων τοις ουσι, και εις εν ελθη τα πολλα αλληλων κατα 
την φυσιν διεστηκοτα περι την μιαν του ανθρωπου φυσιν αλληλοις 



συννευοντα,  και  γενηται  τα  παντα εν  πασιν  αυτος  ο  Θεος,  παντα 
παραλαβων και  ενυποστησας εαυτω,  δια  του  μηδεν  ετι  των  οντων 
κεκτησθαι την κινησιν, και της αυτου αμοιρον παρουσιας, καθ’ ην και 
θεοι  και  τεκνα και  σωμα και  μελη και  μοιρα Θεου και  τα τοιαυτα 
εσμεν και λεγομεθα τη προς το τελος αναφορα του θειου σκοπου. 

Επειδη τοινυν τουτο και επι τουτω ο ανθρωπος γεγονεν, εν δε τω 
προπατορι τω ετοιμω προς εξουσιαν επι χειρον εχρησατο, μετενεγκων 
εκ του επιτετραμμενου προς το κεκωλυμενον την ορεξιν (και γαρ ην 
αυτεξουσιος, και του κολληθηναι τω Κυριω και εν πνευμα γεγεσθαι, 
και  του  κολληθηναι  τη  πορνη  και  εν  σωμα  γενεσθαι,  απατηθεις 
προειλετο,  και  του  θειου  και  μακαριου  σκοπου  εκων  εαυτον 
απεξενωσε,  του  Θεος  ειναι,  χαριτι  το  χους  γενεσθαι  καθ’  αιρεσιν 
προτιμησας)  ,  σοφως  αμα  και  φιλανθρωπως  (1093)  και  τη  αυτου 
πρεποντως αγαθοτητι ο την ημετεραν σωτηριαν οικονομων Θεος τη 
παραλογω  κινησει  της  εν  ημιν  νοερας  δυναμεως  παρεπομενην 
δεοντως την τιμωριαν παρεπηξεν, αυτο εκεινο τυχον κατα τον εικοτα 
λογον  κολασας  θανατω,  περι  ο  την  κατα  νουν  μονω  Θεω 
χρεωστουμενην της αγαπης δυναμιν κατερρηξαμεν, ινα του μηδενος 
ερωντες  δια  του πασχειν  ποτε  μαθοντες  προς  το  ον  παλιν  ταυτην 
επαναγειν  διδαχθωμεν  την  δυναμιν.  Οπερ  προιων  εμφανεστερον 
ποιειται  λεγων,  "  Αλλ’  εμοι  μεν  και  δια  τουτο  δοκει  μηδεν  των 
ενταυθα  αγαθων  ειναι  πιστον  τοις  ανθρωποις,  μηδε  πολυχρονιον, 
αλλ’ ειπερ τι αλλο, και τουτο καλως τω τεχνιτη λογω και τη παντα 
νουν  υπερεχουση  σοφια  μεμηχανησθαι,  παιζεσθαι  ημας  εν  τοις 
ορωμενοις,  αλλοτε  αλλως  μεταβαλλομενοις  και  μεταβαλλουσι,  και 
ανω και κατω φερομενοις τε και περιτρεπομενοις, και πριν ληφθηναι 
απιουσι  και  φευγουσιν,  ινα  το  εν  τουτοις  αστατον  και  ανωμαλον 
θεωρησαντες προς το μελλον μεθορμισωμεθα. Τι γαρ αν εποιησαμεν 
εστωτος  του  ευ  πραττειν  ημιν,  οποτε  ου  μενοντος  τοσουτον  αυτω 
προσδεδεμεθα, και ουτως ημας η περι  τουτο ηδονη και  απατη εχει 
δουλωσασα,  ωστε  μηδεν  κρειττον  μηδε  υψηλοτερον  των παροντων 
διανοεισθαι  δυνασθαι,  και  ταυτα  κατ’  εικονα  Θεου  γεγονεναι,  και 
ακουοντας  και  πιστευοντας  την  ανω  τε  ουσαν  και  προς  εαυτην 
ελκουσαν;  "  Και  παλιν  εν  τω  προς  τους  πολετευομενους  λογω 
φασκων, " Ιν’ ειδωμεν το μηδεν οντες προς την αληθινην σοφιαν και 
πρωτην,  αλλα  προς  αυτον  αει  νευωμεν  μονον,  και  ζητωμεν  ταις 
εκειθεν  αυταις  εναστραπτεσθαι,  ειτε  δια  της  ανωμαλιας  των 



ορωμενων και περιτρεπομενων, μεταγοντος ημας επι τα εστωτα και 
μενοντα.  Ου  τοινυν,  ως  οιμαι,  της  κατα  την  γενεσιν  της 
ανθρωποτητος αιτιας εν τουτοις,  ως ειρηται,  ο  διδασκαλος ποιειται 
την δηλωσιν, αλλα της κατα την γενεσιν επεισαχθεισης τη ημετερα 
ζωη  δια  την  παραβασιν  ταλαιπωριας,  ως  τοις  σπουδαιοτερως  και 
εμμελεστερως  τοις  θειοις  αυτου  γραμμασιν  εμμελετωσιν  εστι 
καταφανες.  Ταυτης  μεν  γαρ την  οθεν,  και  δι’  ο,  και  εφ’  ω,  και  ου 
ενεκεν αιτιαν, δια τουτων ημιν παρατιθεται των λογων δι’ αυτης την 
οικονομουμενην  ημων  σοφως  παρα  του  Θεου  σωτηριαν  δηλων· 
εκεινης δε την εφ’ ω γεγενηται μυστηριω υπεμφαινων δυναμιν ετερω 
λογων κεχρηται τροπω, ολον αυτου περι τουτου τον ευσεβη σκοπον 
φανερον ποιουμενος, ως εν τω Εις τα γενεθλια λογω δεικνυται λεγων, 
" Νους μεν ουν ηδη και αισθησις ουτως υπ’ αλληλων διακριθεντα των 
ιδιων  ορων  εντος  ειστηκεισαν,  και  το  του  Δημιουργου  λογου 
μεγαλειον εν εαυτοις εφερον, σιγωντες επαινεται της μεγαλουργιας 
και διαπρυσιοι  κηρυκες·  ουπω δε ην κραμα εξ αμφοτερων, ουδε τις 
μιξις  των  εναντιων,  σοφιας  μειζονος  γνωρισμα  και  της  περι  τας 
φυσεις πολυτελειας, ουδε ο πας πλουτος της αγαθοτητος γνωριμος. 
Τουτο δη βουληθεις ο τεχνιτης επιδειξασθαι λογος,  και ζωον εν εξ 
αμφοτερων, (1096) αορατου λεγω και ορατης φυσεως, δημιουργει τον 
ανθρωπον,  και  παρα  μεν  της  υλης  λαβων  το  σωμα  ηδη 
προυποστασης, παρ’ εαυτου δε ζωην ενθεις (ο δη νοεραν ψυχην και 
εικονα  Θεου  οιδεν  ο  Λογος),  οιον  τινα  κοσμον  δευτερον  εν  μικρω 
μεγαν επι της γης ιστησιν, αγγελον αλλον, προσκυνητην μικτον," και 
τα εξης. Εν δε τω Εις τα Φωτα λογω· " Επει δε ουτω ταυτα η τουτο· εδει 
δε  μη τοις  ανω μονον την προσκυνησιν  περιγραφεσθαι,  αλλ’  ειναι 
τινας και κατω προσκυνητας, ινα πληρωθη τα παντα δοξης Θεου, επει 
και Θεου· και δια τουτο κτιζεται ανθρωπος χειρι  Θεου τιμηθεις και 
εικονι." Αρκειν μεν και ταυτα υπολαμβανω, καν ει μικρα τυγχανοι, τω 
μη παντη φιλονεικως διακειμενω, και  μονον το μαχεσθαι επιδοξον 
κρινοντι,  προς  το  ενδειξασθαι  την  ολην  του  διδασκαλου  περι  των 
ειρημενων διανοιαν. Ει δε ετι περι του πως Θεου μοιραν ο διδασκαλος 
ημας  εκαλεσεν  απομαχεται,  πολλαχως  μεν  ηδη  ανωτερω  ο  περι 
τουτου  αποδεδοται  λογος.  Ινα  δε  πιστοτερος  γενηται  τοις  του 
πνευματος  ερειδομενος  λογοις,  ο  αγιος  και  μακαριος  αποστολος 
Παυλος,  ο  την  αποκεκρυμμενην  εν  τω  Θεω  προ  των  αιωνων 
κομισαμενος  σοφιαν,  και  παντα  τον  αφεγγη  των  ανθρωπων  βιον 



καταφωτισας,  και  της  αγνοιας  τον  ζοφον  των  ψυχων  απελασας, 
αρκεσει  περι  τουτου Εφεσιοις  διεξιων ταδε,  Ινα ο  Θεος  του Κυριου 
ημων Ιησου Χριστου ο Πατηρ της δοξης δωη υμιν Πνευμα σοφιας και 
αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου, πεφωτισμενους τους οφθαλμους 
της καρδιας υμων, εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως 
αυτου,  και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις 
αγιοις, και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας 
τους πιστευοντας, κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου, 
ην ενηργησεν εν Χριστω, εγειρας αυτον εκ νεκρων, και καθισας αυτον 
εν δεξια αυτου εν τοις ουρανοις, υπερανω πασης αρχης και εξουσιας 
και δυναμεως και κυριοτητος, και παντος ονοματος ονομαζομενου, ου 
μονον εν τω αιωνι τουτω, αλλα και εν τω μελλοντι, και παντα εδωκεν 
υπο  τους  ποδας  αυτου,  και  αυτον  εδωκε  κεφαλην  υπερ  παντα  τη 
Εκκλησια, ητις εστι το σωμα αυτου, το πληρωμα του τα παντα εν πασι 
πληρουμενου.  Και  μεθ’  ετερα  παλιν·  Και  αυτος  εδωκε  τους  μεν 
αποστολους,  τους  δε  προφητας,  τους  δε  ευαγγελιστας,  τους  δε 
ποιμενας  και  διδασκαλους,  προς  τον  καταρτισμον  των  αγιων  εις 
εργον  διακονιας,  εις  οικοδομην  του  σωματος  του  Χριστου,  μεχρι 
καταντησομεν  οι  παντες  εις  την  ενοτητα  της  πιστεως  και  της 
επιγνωσεως του Υιου του Θεου, εις ανδρα τελειον, εις μετρον ηλικιας 
του πληρωματος του Χριστου, ινα μηκετι ωμεν νηπιοι κλυδωνιζομενοι 
και περιφερομενοι παντι ανεμω της διδασκαλιας,  εν τη κυβεια των 
ανθρωπων,  (1097)  εν  πανουργια,  προς  την  μεθοδειαν  της  πλανης, 
αληθευοντες δε εν αγαπη αυξησωμεν εις αυτον τα παντα, ος εστιν 
ηκεφαλη  ο  Χριστος,  εξ  ου  παν  το  σωμα  συναρμολογουμενον  και 
συμβιβαζομενον δια πασης αφης της επιχορηγιας κατ’ ενεργειαν ενος 
εκαστου  μελους  την  αυξησιν  του  σωματος  ποιειται  εις  οικοδομην 
εαυτου εν αγαπη.

Ουκ  οιμαι  λοιπον  αλλης  επιδεισθαι  μαρτυριας  τον  ευσεβειν 
εγνωκοτα  προς  φανερωσιν  της  κατα  Χριστιανους  αληθως 
πεπιστευμενης αληθειας, σαφως μαθοντες δι’ αυτης Οτι και μελη και 
σωμα  και  πληρωμα  εσμεν  του  τα  παντα  εν  πασι  πληρουμενου 
Χριστου του Θεου, κατα τον προ των αιωνων εν τω Θεω και Πατρι 
αποκεκρυμμενον σκοπον ανακεφαλαιουμενοι εις αυτον δια του Υιου 
αυτου και Κυριου Ιησου Χριστου του Θεου ημων.Το γαρ μυστηριον το 
αποκεκρυμμενον μεν απο των αιωνων και απο των γενεων, νυν δε 
φανερωθεν  δια  της  του  Υιου  και  Θεου  αληθινης  και  τελειας 



ενανθρωπησεως, του ενωσαντος εαυτω καθ’ υποστασιν αδιαιρετως τε 
και ασυγχυτως την ημετεραν φυσιν,  και ημας δια της εξ ημων και 
ημετερας  νοερως τε  και  λογικως εψυχωμενης  αγιας αυτου σαρκος, 
ωσπερ δι’  απαρχης εαυτω συμπηξαμενου,  και εν και ταυτον εαυτω 
ειναι  κατα  την  αυτου  ανθρωποτητα  καταξιωσαντος,  καθως 
προωρισθημεν  προ  των  αιωνων  εν  αυτω  ειναι  μελη  του  σωματος 
αυτου,  ψυχης  τροπον  προς  σωμα  εν  πνευματι  συναρμολογουντος 
εαυτω  και  συμβιβαζοντος,  και  εις  μετρον  αγοντος  ηλικιας 
πνευματικης του κατ’ αυτον πληρωματος, εδειξε και ημας επι τουτω 
γεγενησθαι,  και  τον  προ  των  αιωνων  περι  ημας  πανταγαθον  του 
Θεου  σκοπον,  μη  δεξαμενον  καθοτιουν  καινισμον  κατα  τον  ιδιον 
λογον,  εις  πληρωσιν  δε  ελθοντα  δι’  αλλου  δηλαδη  επεισαχθεντος 
καινοτερου  τροπου.  Εδει  γαρ  του  μεν  Θεου  εαυτω  ομοιους  ημας 
ποιησαντος  (τω  εχειν  της  αυτου  αγαθοτητος  μεθεκτως  ακριβη 
γνωρισματα, και εν αυτω ειναι προ των αιωνων σκοπησαντος, και τον 
εις τουτο το παμμακαριστον αγοντα τελος,  δοντος ημιν τροπον δια 
της των φυσικων δυναμεων ευχρηστιας, του δε ανθρωπου εκουσιως 
τουτον  παρωσαμενου  τον  τροπον  τη  παραχρησει  των  φυσικων 
δυναμεων)  ινα  μη πορρω του Θεου γενηται  ξενωθεις  ο  ανθρωπος, 
αλλον  αντεισαχθηναι  του  προτερου  παραδοξοτερον  τε  και 
θεοπρεπεστερον, οσον του κατα φυσιν εστι το υπερ φυσιν ανωτερον. 
Και τουτο εστι της προς ανθρωπους του μυστικωτατης επιδημιας, ως 
παντες πιστευομεν, το μυστηριον. Ει γαρ, φυσιν ο θειος Αποστολος, η 
πρωτη διαθηκη εμεινεν αμεμπτος,  ουκ αν δευτερας εζητειτο τοπος. 
Και γαρ πασι καταδηλον εστιν, ως το εν Χριστω γενομενον επι τελει 
του αιωνος μυστηριον αναμφιβολως του εν αρχη του αιωνος εν τω 
προπατορι  παρεθεντος  αποδειξις  και  αποπληρωσις  εστιν.  Αρ’  ουν 
χρησιμως  ειρηται  τω  διδασκαλω  η  της  μοιρας  φωνη,  κατα  τους 
αποδοθεντας τροπους, και πας ευγενης και ψυχην και τροπον δεξαιτο 
αν  ουτω  λεγομενην  (1100)  την  φωνην,  μηδεμιαν  εαυτω  κυβειαν 
λογισμων παραγεννων,  ειδως ταυτον ειναι τω μελει  την μοιραν εν 
τοις  τοιουτοις.  Ει  γαρ μερος  του  σωματος  υπαρχει  το  μελος,  το  δε 
μελος ταυτον εστι τη μοιρα, ταυτον αρα το μελος τη μοιρα εσται. Ει δε 
ταυτον  τω  μελει  εστιν  η  μοιρα,  μελων δε  αθροισμος  και  συνθεσις 
σωμα  ποιει  οργανικον,  σωμα  δε  οργανικον  ψυχη  ενωθεν  νοερα 
ανθρωπον  τελειον  δεικνυσιν,  αρα  μερος  ανθρωπου  ο  λεγων  ειναι 
ψυχην η το σωμα η μελος αυτου της αληθειας ουχ αμαρτησεται. Ει δε 



της νοερας ψυχης ως ανθρωπου υπαρχει το σωμα οργανον, δι’ ολου δε 
του σωματος ολη χωρουσα η ψυχη το ζην αυτω κινεισθαι διδωσιν, ως 
απλη  την  φυσιν  και  ασωματος,  μη  συνδιατεμνομενη  η 
συναποκλειομενη αυτω, αλλ’ ολω και εκαστω των αυτου μελων, ως 
πεφυκεν  αυτην  υποδεχεσθαι  κατα την  φυσικως  υποκειμενην  αυτω 
δεκτικην  της  ενεργειας  αυτης  δυναμιν,  ολη  παρουσα  τα  διαφορως 
αυτης  δεκτικα  μελη  αναλογως  προς  την  του  εν  ειναι  σωμα 
συντηρησιν επισφιγγει, οδηγεισθω επι το μεγα και αρρητον της των 
Χριστανων μακαριας ελπιδος μυστηριον, εκ των μικρων και καθ’ ημας 
των μεγαλων και υπερ ημας ουκ αγεννη λαβων τα εικασματα, οστις 
απαγη και ευκραδαντον περι τουτων ετι την διανοιαν κεκτηται. και 
την  περι  του  προυπαρχειν  των  σωματων  τας  ψυχας  ουκ  ευλογον 
δοξαν αφεις μεθ’ ημων πιστευσει τω κυριω λεγοντι περι των εις την 
αναστασιν  εγειρομενων  μη  δυνασθαι  αποθνησκειν,  δια  την  αυτου 
δηλαδη καθαρωτεραν εσχατου ορεκτου φανερωσιν τε και μετουσιαν. 
Και παλιν, Πας ο ζων και πιστευων εις εμε, ου μη αποθανη εις τον 
αιωνα. Οπερ ει προεγεγονει ποτε, αδυνατον ην, ως προαποδεδεικται, 
τον  κατα  τροπην  τινα  οιον  δηποτε  δεξασθαι  θανατον.  Και  των 
φυσικων  εξω  μη  βαινετω  λογισμων  διακενης  την  ουκ  ουσαν  περι 
ψυχης  δοξαν  θεσπιζων.  Ει  γαρ  ανθρωπου  μερη,  καθως 
προαποδεδοται το σωμα και η ψυχη τυγχανουσι, τα δε μερη την εις το 
προς  τι  εξ  αναγκης  αναφοραν  δεχεται  (ολον  γαρ  εχει  παντως 
κατηγορουμενον) , τα δε ουτω λεγομενα προς τι των αμα παντη τε και 
παντως  κατα  την  γενεσιν  εστιν,  ως  μερη  ειδος  ολον  τη  συνοδω 
αποτελουντα,  επινοια  μονη  τη  προς  διαγνωσιν  του  τι  κατ’  ουσιαν 
εκαστον  αλληλων  διαιρουμενα,  -  ψυχην  αρα  και  σωμα,  ως  μερη 
ανθρωπου,  αλληλων  προυπαρχειν  χρονικως  η  μεθυπαρχειν 
αμηχανον, επει ο του προς τι ουτω λεγομενος λυθησεται λογος. Και 
παλιν· Ει  γαρ καθ’ αυτο ειδος προ του σωματος εστιν η ψυχη η το 
σωμα, ειδος δε αλλο τουτων εκατερον κατα την ψυχης προς το σωμα 
συνθεσιν,  η  σωματος  προς  ψυχην,  αποτελει,  η  πασχοντα  παντως 
τουτο ποιει, η πεφυκοτα. Και ει μεν πασχοντα, πεπονθασιν εις οπερ 
ουκ ην εξισταμενα, και φθειρεται,  ει  δε πεφυκοτα, αει τουτο δια το 
πεφυκος  εργασεται  δηλονοτι,  και  ουδεποτε  παυσεται  η  ψυχη  του 
μετενσωματουσθαι,  ουδε  του  μετεμψυχουσθαι  το  σωμα.  Αλλ’  ουκ 
εστιν, (1001) ως οιμαι, του παθους η της των μερων φυσικης δυναμεως 
κατα  την  προς  θατερον  θατερου  συνοδον  η  του  ολου  κατ’  ειδος 



εκπληρωσις, αλλα της επ’ αυτοις αμα κατ’ ειδος ολον γενεσεως. Ουκ 
εστιν ουν δυνατον ανευ φθορας εξ ειδους εις ειδος μεταβαλλειν το 
οιονουν ειδος. Ει δε οτι μετα τον θανατον και την λυσιν του σωματος 
εστιν η ψυχη και υφεστηκε φησουσι και προ του σωματος ειναι αυτην 
δυνασθαι και υφεσταναι,  ουκ εστοχασμενως,  εμοιγε δοκει,  ο  λογος 
αυτοις προερχεται.  Ουχ ο αυτος γαρ γενεσεως και ουσιας λογος. Ο 
μεν γαρ του ποτε και που ειναι και προς τι εστιν, ο δε του ειναι και τι 
και  πως  ειναι  εστι  δηλωτικος.  Ει  δε  τουτο,  εστι  μεν  αει  μετα  το 
γενεσθαι δια την ουσιαν η ψυχη, ουκ αφετος δε δια την γενεσιν, αλλα 
μετα της σχεσεως του ποτε και  που και  προς  τι  .  Ουχ απλως γαρ 
λεγεται  ψυχη  μετα  τον  του  σωματος  θανατον  η  ψυχη,  αλλα 
ανθρωπου ψυχη, και του τινος ανθρωπου ψυχη. Εχει γαρ και μετα το 
σωμα  ως  ειδος  αυτης  το  ολον  κατα  την  σχεσιν  ως  μερους 
κατηγορουμενον το ανθρωπινον.  Ωσαυτως δε και  το σωμα, θνητον 
μεν δια την φυσιν,  ουκ αφετον δε  δια την γενεσιν.  Ου γαρ απλως 
λεγεται σωμα μετα τον χωρισμον της ψυχης το σωμα, αλλ’ ανθρωπου 
σωμα, και του τινος ανθρωπου σωμα, καν ει φθειρεται και εις τα εξ 
ων εστιν αναλυεσθαι στοιχεια πεφυκεν. Εχει γαρ και ουτως ως ειδος 
το  ολον  αυτου  κατα  την  σχεσιν  ως  μερους  κατηγορουμενον  το 
ανθρωπινον.  Επ’  αμφοιν  τοιγαρουν  η  σχεσις,  ψυχης  λεγω  και 
σωματος,  ως  και  ολου  ειδους  ανθρωπινου  μερων  αναφαιρετως 
νουμενη, παριστησι και την αμα τουτων γενεσιν, και την κατ’ ουσιαν 
προς αλληλα διαφοραν αποδεικνυσιν, ουδεν καθ’ οιον δηποτε τροπον 
τους κατ’ουσιαν αυτοις εμπεφυκοτας παραβλαπτουσα λογους.  Ουκ 
εστιν  ουν  ολως  σωμα  δυνατον  η  ψυχην  ευρειν  η  λεγειν  ασχετον. 
Θατερω  γαρ  αμα  συνεισαγεται  το  τινος  ειναι  θατερον·  ωστε  ει 
προυπαρχει θατερου θατερον, τινος προσυπακουστεον. Η γαρ σχεσις 
ακινητος. Και ταυτα μεν περι τουτων. Και ει μεν της αληθειας ο λογος 
ουκ αποπεπτωκε, τω Θεω χαρις, τω δια των υμετερων ευχων προς το 
καλως νοειν οδηγησαντι. Ει δε που τι της αληθειας ελλελοιπεν, υμεις 
αν  ειδειητε  του  λογου  το  ακριβες,  ως  εκ  Θεου  την  των  τοιουτων 
εμπνεομενοι γνωσιν.

Εκ του αυτου λογου, εις το,  " Εως αν και παρ’ εαυτης η υλη 
φερη το ατακτον ωσπερ εν ρευματι." 
Οιμαι  και  τον  παροντα  του  λογου  σκοπον  της  του  προτερου 

διανοιας εχεσθαι κεφαλαιου. Διεξελθων γαρ οτι πλειστα προς τους 



φιλυλους τε και φιλοσωματους ταυτα επαγει, ως εντευθεν δυνασθαι 
(1104) τον ευσεβως τον σκοπον του αγιου διερευνωμενον επιβαλλειν 
ουτως. Επειδη τω της αφθαρσιας τε και αθανασιας καλλει παρα θεου 
κατηγλαισμενος  ο  ανθρωπος  γεγονε,  το  δε  της  περι  αυτον  υλικης 
φυσεως  αισχος  του  νοερου  καλλους  προτιμησας  ληθην  του  κατα 
ψυχην  εκπρεπους  αξιωματος,  μαλλον  δε  θεου  του  και  την  ψυχην 
θεοειδως καλλωπισαντος παμπαν επεποιητο, της γνωμης αξιον κατα 
θειαν ψηφον την σοφως την ημων σωτηριαν οικονομουσαν εδρεψατο 
καρπον, ου μονον του σωματος την φθοραν και το θανατον, και την 
προς παν παθος ευεμπτωτον κινησιν τε και επιτηδειοτητα, αλλα και 
της εκτος και περι αυτον υλικης ουσιας το αστατον και ανωμαλον, και 
προς  το  αλλοιουσθαι  ευφορον  τε  και  ευχερες,  ειτε  τοτε  αυτην  του 
Θεου δια την παραβασιν τω ημετερω σωματι συμμετακερασαντος, και 
την προς το αλλοιουσθαι και αυτη,  ωσπερ τω σωματι,  την προς το 
πασχειν τε και φθειρεσθαι και ολως λυεσθαι· ως δηλοι η των νεκρων 
σωματων περιβολη, ενθεμενου δυναμιν κατα το γεγραμμενον, οτι Και 
αυτη  η  κτισις  υπεταγη  τη  φθορα  ουχ  εκουσα,  αλλα  δια  τον 
υποταξαντα επ’ ελπιδι, ει τε εξ αρχης κατα προγνωσιν ουτως αυτην 
δημιουργησαντος δια την προοραθεισαν παραβασιν· ωστε τω πασχειν 
και  κακουσθαι  δι’  αυτης,  εις  συναισθησιν  εαυτου  και  του  οικειου 
αξιωματος ελθειν, και ασπασιως καταδεξασθαι την προς το σωμα και 
αυτην αποδιαθεσιν.  Συγχωρει  γαρ ο  πανσοφος  της  ημετερας  ζωης 
προνοητης  φυσικως  χρησθαι  πολλακις  τα  πραγματα  ταις  οικειαις 
ορμαις  προς  σωφρονισμον  ημων,  εσθ’  οπη  των  εμμανως  αυτα 
μεταχειριζομενων δια της περι αυτα και εξ αυτων συγχυσεως τε και 
ταραχης, προς το κατα φυσιν εραστον επαναγων τον τεως αλογιστον 
ημων προς τα παροντα ερωτα. Τριων γαρ οντων καθολικων τροπων, 
καθ’  ους φασι παιδευτικως τα ημετερα εξιασθαι παθη,  δι’  εκαστου 
τροπου σοφως το της υλης ατακτον ευτακτως κατα τον υπερ ημας και 
κρειττονα  λογον  προς  το  εγνωσμενον  τω  Θεω  αγαθοπρεπες 
αποτελεσμα κυβερνωμενης  της  κακης  των παθων αχθηδονος ιαμα 
τιθεται.  Η  γαρ  των  προγεγονοτων  αμαρτηματων  ποινην 
απαιτουμενοι, ων ισως ουδ’ ιχνος τη μνημη παρακατεχομεν δια την 
αγνοιαν,  τυχον  δε  και  μνημονευοντες  την  δεουσαν  τοις 
πλημμεληθεισιν  αντισηκωσαι  διορθωσιν  ουκ  ανεχομεθα,  η  μη 
θελοντες, η μη ισχυοντες, δια την εγγενομενην εξιν της κακιας, η την 
ασθενειαν  καθαιρομεθα,  η  παρουσαν  τε  και  νεμομενην  κακιαν 



αποβαλλομεθα,  και  προς  αναστολην  της  μελλουσης  ιδειν 
προδιδασκομεθα,  η  καρτεριας  αριστης  και  ευσεβους  ανδρειας 
υποδειγμα  θαυμαστον  τοις  αλλοις  ανθρωποις  αλλος  προτιθεται 
ανθρωπος,  ανπερ  υψηλης  η  την  διανοιαν  και  την  (1105)  αρετην 
επιδοξος, και ικανος δι’ εαυτου τη ακλονητω προς τα δεινα συμπλοκη 
φανερωσαι την τεως κεκρυμμενην αληθειαν. Παραινει ουν τοις μηδεν 
υπερ την παρουσαν ζωην διανοεισθαι δυναμενοις, μη θαρρουσι τη του 
σωματος υγεια, και τω κατα ρουν φερομενω των πραγματων δρομω 
κατα των τουτων εστερημενων επαιρεσθαι, εως η παρουσα ενεστηκε 
ζωη,  και  την  φθοραν  περικεινται  ταυτην,  περι  ην  η  τροπη  και  η 
αλλοιωσις,  αδηλου οντος του τι  εκ της του σωματος και των εκτος 
πραγματων ανωμαλιας τε και ταραχης και αυτοις συμβησεται. Τουτο 
γαρ οιμαι λεγειν αυτον δια του, " Εως αν και παρ’ εαυτης η υλη φερη 
το ατακτον," αντι του, Εως αν υπο φθοραν και αλλοιωσιν εστι τουτο 
το παν, και το σωμα της ταπεινωσεως περικειμεθα, και ισως τοις εξ 
αυτου δια την εμφυτον ασθενειαν πολυτροποις κακοις υποκειμεθα· 
μη  κατ’  αλληλων επαιρωμεθα δια  την  περι  ημας ανισοτητα,  αλλα 
μαλλον  σωφρονι  λογισμω  την  της  ομοτιμου  φυσεως  ανωμαλιαν 
εξομαλισωμεν,  τας  των  αλλων  ελλειψεις  ταις  ημων  αυτων 
αναπληρουντες υπερβολαις.  Διο τυχον και  η παρουσα συνεχωρηθη 
πολιτευεσθαι  ανωμαλια,  ινα  δειχθη  η  του  εν  ημιν  λογου  δυναμις 
προτιμωσα παντων την αρετην. Παντων γαρ ανθρωπων η αυτη εστι 
του τε σωματος και των εκτος τροπη και αλλοιωσις, φερουσα τε και 
φερομενη, και μονον τουτο φερομενον.

Του αυτου εκ του εις τον αγιον Αθανασιον λογου, εις το,  "Ου 
γαρ εχει τι υψηλοτερον η ολως εξει." 
Δοκει  μοι  δια  τουτων  απολυσαι  πασης  συγκριτικης  τε  και 

διακριτικης και αλλως πως λεγομενης σχεσεως τον διδασκομενον ο 
θεοφρων ουτος διδασκαλος. Ασχετον γαρ το τοιουτον ειδος του λογου 
φασιν οι περι ταυτα δεινοι, και ταυτον δυνασθαι τω ασυγκριτως υπερ 
παντα ειναι λεγειν, ως δυναμιν εχον υπεροχικης αποφασεως. 

Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ωτινι μεν ουν εξεγενετο δια λογου 
και θεωριας διασχοντι την υλην και το σαρκικον τουτο,  ειτε 
νεφος χρη λεγειν, ειτε προκαλυμμα, Θεω συγγενεσθαι, και τω 
ακραιφνεστατω φωτι κραθηναι, καθ’ οσον εφικτον ανθρωπινη 



φυσει μακαριος ουτος της εντευθεν αναβασεως και της εκεισε 
θεωσεως, ην το γνησιως φιλοσοφησαι χαριζεσθαι, και το υπερ 
την  υλικην  δυαδα  γενεσθαι  δια  την  εν  Τριαδι  νοουμενην 
ενοτητα." 
Εγω μεν ουκ οιμαι ελλιπως εχειν τον (1108) αποδοθεντα περι της 

αρετης των αγιων του διδασκαλου λογον, καν τινες, ως γεγραφατε, 
τουτο νομιζωσι, δια του λογω και θεωρια μονον πρακτικης διχα την 
κατα Θεον των μετελθοντων αυτην φιλοσοφιαν ειπειν, τουναντιον δε 
διηρμενην  τη  πραξει  την  αληθη  περι  τα  οντα  κρισιν  αυτων  και 
ενεργειαν,  ην  δη  φιλοσοφιαν  οντως  πληρεστατην  εγωγε  τολμησας 
μονην οριζομαι, μαλα σαφως εισηγεισθαι αυτον υπολαμβανω, λογω 
και  θεωρια  κατορθουσθαι  αυτην  αποφηναμενον,  ως  τω  λογω 
συνημμενης παντως της πραξεως, και της επ’ αυτη κρισεως τη θεωρια 
περιεχομενης, ειπερ λογου μεν το τασσειν την του σωματος κινησιν, 
οιον  χαλινω  τινι  τω  ορθω  λογισμω  της  προς  ατοπιαν  φορας 
επιστημονων αναχαιτιζοντος,  θεωριας δε το τα καλως νοηθεντα τε 
και  κριθεντα  εμφρονως  αιρεισθαι  ψηφιζεσθαι,  οιονει  φως 
παμφαεστατον  δι’  αληθους  γνωσεως  την  αληθειαν  αυτην 
δεικνυουσης·  οις  αμφοτεροις  μαλιστα  και  δημιουργειται  πασα 
φιλοσοφος αρετη και φυλαττεται, υφ’ ων και εκφαινεται δια σωματος 
ουχ  ολη.  Ου  γαρ  χωρειται  σωματι,  χαρακτηρ  υπαρχουσα  θειας 
δυναμεως, αλλα τινα των αυτης σκιασματα, και τουτο ου δι’ εαυτην, 
δια δε το τους γυμνους της κατ’ αυτην χαριτος εις μιμησιν ελθειν της 
θεοειδους των φιλοθεων ανδρων αναστροφης,  εφ’  ω τη μετοχη του 
καλου και αυτους το της κακιας αισχος αποθεμενους της των αξιων 
Θεου γενεσθαι μοιρας,  η τους δεομενους επικουριας τινος υπο των 
δυναμενων τυχειν, εφ’ ω την κρυπτομενην τω βαθει της ψυχης των 
εναρετων  διαθεσιν  δια  του  σωματος  κατα  την  πραξιν  φανεισαν 
αποδεξαμενους,  την  πασι  παντα  γινομενην  και  δια  παντων  πασι 
παρουσαν του Θεου προνοιαν, και αυτους ανυμνησαι. Ως ειγε μηδεις 
ην ο ευ παθειν δεομενος, η ο προς αρετην παραδειγματι τυπωθηναι 
οφειλων, αυτον εκαστον αρκειν εαυτω παντως, ταις κατα ψυχην των 
αρετων χαρισιν αβρυνομενον. Και διχα της τουτων δια του σωματος 
προς το εμφανες αποδειξεως λεγειν ουκ ατοπον. Ο τοινυν ευσεβως 
δια  θεωριας  κατανοησας  ως  εχει  τα  οντα,  και  δια  βουλης  λογικης 
εστοχασμενως τε και ορθως τον περι αυτων ορισαμενος λογον, και 
φυλαττων  εαυτω  την  κρισιν,  μαλλον  δε  εαυτον  τη  κρισει 



απαρεγκλιτον,  πασαν ομου συλλαβων εχει  την αρετην,  προς ουδεν 
αλλο  μετα  την  εγνωσμενην  αληθειαν  ετι  κινουμενος,  και  παντα 
παρηλθε δια σπουδης,  ουδενος το παραπαν λογον ποιουμενος των 
οσα σαρκος και  κοσμου εστι  και  λεγεται,  ενδιαθετως εχων ηδη τω 
λογω  περιεχομενην  αμαχως  την  πραξιν,  οια  του  εφ’  ημιν  παντας 
εαυτω  του  διανοητικου  τους  κρατιστους  απαθεις  επικομιζομενους 
λογους,  καθ’  ους  πασα  αρετη  και  γνωσις  εστι  και  υφεστηκεν,  ως 
δυναμεις οντας ψυχης λογικης, προς μεν το ειναι σωματος ουδ’ ολως 
χρηζοντας, προς δε το φανηναι (1109) δια τας ειρημενας αιτιας κατα 
καιρον αυτω χρησθαι ουκ αναινομενους.  Φασι γαρ του διανοητικου 
ειναι, ιδικως μεν τας νοησεις των νοητων, τας αρετας, τας επιστημας 
τους των τεχνων λογους, το προαιρετικον, το βουλευτικον, γενικως δε 
τας κρισεις,  τας συγκαταθεσεις,  τας αποφυγας,  τας ορμας,  και τας 
μεν ειναι μονης της κατα νουν θεωριας, τας δε της κατα τον λογον 
επιστημονικης  δυναμεως.  Ει  δε  τουτοις  φρουρουμενην  οι  αγιοι  την 
οικειαν ζωην συνετηρησαν, αρα περιληπτικως δια του λογου και της 
θεωριας ο μακαριος ουτος ανηρ παντας τους κατ’ αρετην και γνωσιν 
εισηγησατο  λογους  τοις  αγιοις  συνηνειλημμενους,  δι’  ων  τη 
κατανοησει  του  Θεου  κατα  θεωριαν  γνωστικως  προσανεχοντες 
εμφρονως  κατα  λογον  δια  των  αρετων  την  θειαν  εαυτοις  μορφην 
εντυπωσαντο,  παντως  ουκ  ειναι  αναγκαιον  οιηθεις  την  δια  του 
σωματος  ονομασαι  πραξιν,  γινωσκων  μη  αρετης  αυτην  ειναι 
ποιητικην, αλλ’ εκφαντικην, και μονων των θειων νοηματων τε και 
λογισμων υπουργον. Ως αν δε και δι’ ετερου τροπου φανερον γενηται 
το  λεγομενον,  φασιν  οι  των  καθ’  ημας  πραγματων  δι’  ακριβειας 
μετελθοντες τους λογους του λογικου το μεν ειναι θεωρητικον, το δε 
πρακτικον·  και  θεωρητικον  μεν  το  κατα  νουν,  ως  εχει  τα  οντα, 
πρακτικον δε  το  βουλευτικον,  το  οριζον τοις  πρακτικοις  τον  ορθον 
λογον. Και καλουσι το μεν θεωρητικον νουν, το δε πρακτικον λογον, 
και το μεν σοφιαν, το δε φρονησιν. Ει δε τουτο αληθες, εκ της αιτιας 
αρα την  πραξιν  κατα το  εικος,  αλλ’  ουκ  εκ  της  υλης  ωνομασεν  ο 
διδασκαλος  λογον,  την  μηδεν  εχουσαν  αντικειμενον  εξιν 
προσαγορευσας. Λιογικως γαρ και γνωστικως, αλλ’ ου πολεμικως και 
αγωνιστικως εμμεναι τοις αληθεσιν ο θεωρητικος,  και πλην αυτων 
αλλο τι οραν δια την προς αυτα ηδονην ουκ ανεχεται. Ει δε χρη και 
αλλως  σαφεστερον  τουτο  ποιησαθαι,  παλιν  οι  της  κατ’  αρετην 
τελειοτητος τους λογους γυμνασαντες φασι τους μηπω της προς την 



υλην  κατα  την  σχεσιν  κοινωνιας  καθαρους  γεγονοτας  περι  τα 
πρακτικα  καταγινεσθαι,  μικτης  ουσης  αυτοις  ετι  της  περι  τα  οντα 
κρισεως,  και  εισι  τρεπτοι,  μηπω  την  περι  τα  τρεπτα  σχεσιν 
αποθεμενοι· τους δε δι’ ακροτητα τω Θεω κατα σχεσιν πλησιαζοντας, 
και τη τουτου κατανοησει το μακαριον καρπουμενους, προς εαυτους 
μονον  και  τον  Θεον  εστραμμενους  τω  ρηξαι  γνησιως  της  υλικης 
σχεσεως  τα  δεσμα  των  μεν  πρακτικων  και  της  υλης  παντελως 
ηλλοτριωσθαι, τη δε θεωρια και τω Θεω προσωκειωσθαι. Διο, φασι, 
και μενουσιν ατρεπτοι, μη εχοντες ετι την προς την υλην σχεσιν, καθ’ 
ην τη υλη φυσικως αλλοιουμενη παρα φυσιν συνεξαλλοιουσθαι εξ 
αναγκης  πεφυκεν  ο  τη  υλη  κατα  την  σχεσιν  κεκρατημενος,  και 
μεγιστης  ειδως δεισθαι  δυναμεως  (1112)  προς  αποθεσιν  της  υλικης 
προσπαθειας  τον  αυτης  ελευθερωθηναι  βουλομενον  φησιν  ο 
διδασκαλος,  "  Ω  τινι  μεν  ουν  εξεγενετο  δια  λογου  και  θεωριας 
διασχοντι την υλην και το σαρκικον τουτο, ειτε νεφος χρη λεγειν ειτε 
προκαλυμμα, Θεω συγγενεσθαι, και τα εξης."

Πως εστι νεφος και προκαλυμμα η σαρξ.
Δια  τι  δε  νεφος  ειναι  και  προκαλυμμα  την  σαρκα  φησιν  ο 

διδασκαλος; ως ειδως οτι πας ανθρωπινος νους πλανωμενος, και της 
κατα  φυσιν  απονευων  κινησεως,  περι  παθος  και  αισθησιν  και 
αισθητα ποιειται  την κινησιν,  ουκ εχων αλλοθι  ποι  κινηθηναι,  της 
προς Θεον φυσικως φερουσης κινησεως διαμαρτησας, και διειλε την 
σαρκα εις παθος και αισθησιν, σαρκος γαρ εμψυχου αμφοτερα δια του 
νεφους και του προκαλυμματος ταυτα δηλωσας. Νεφος γαρ εστι τω 
ηγεμονικω  της  ψυχης  επισκοτουν  το  σαρκικον  παθος,  και 
προκαλυμμα  εστιν  η  κατ’  αισθησιν  απατη,  ταις  επιφανειαις  των 
αισθητων  αυτην  επερειδουσα  και  της  προς  τα  νοητα  διαβασεως 
αποτειχιζουσα, δι’ ων ληθην των φυσικων αγαθων λαμβανουσα περι 
τα  αισθητα  την  ολην  αυτης  ενεργειαν  καταστρεφει,  θυμους  και 
επιθυμιας και ηδονας δια των ειρημενων απρεπεις εφευρισκουσα.

Πως ηδονη γινεται.
 Πασα  γαρ  ηδονη  των  απηγορευμενων  εκ  παθους  δια  μεσης 

αισθησεως  προς  τι  παντως  γινεσθαι  πεφυκεν  αισθητον.  Ουδε  γαρ 
αλλο  τι  εστι  ηδονη  η  ειδος  αισθησεως  εν  τω  αισθητικω  δια  τινος 
αισθητου  μορφουμενης,  η  τροπος  αισθητικης  ενεργειας  κατ’ 
επιθυμιαν  αλογον  συνισταμενος.  Επιθυμια  γαρ  αισθησει 
προστεθεισα  εις  ηδονην  μεταπιπτει,  ειδος  αυτη  επαγουσα,  και 



αισθησις κατ’ επιθυμιαν κινηθεισα ηδονην απεργαζεται το αισθητον 
προσλαβουσα. Γνοντες ουν οι αγιοι, οτι δια μεσης σαρκος προς την 
υλην η ψυχη παρα φυσιν κινουμενη την χο»κην μορφην υποδυεται, 
δια μεσης μαλλον ψυχης κατα φυσιν αυτοι προς τον Θεον κινουμενης 
και  την  σαρκα  τω  Θεω  πρεποντως  οικειωσαι  διενοηθησαν,  δι’ 
ασκησεως  αρετων  ενδεχομενως  αυτην  ταις  θειαις  εμφασεσι 
καλλωπισαντες. 

Πως και ποσαι κινησεις εισι ψυχης. 
Τρεις  γαρ  καθολικας  κινησεις  εχουσαν  την  ψυχην  εις  μιαν 

συναγομενας, υπο της χαριτος φωτισθεντες, την κατα νουν, την κατα 
λογον, την κατα αισθησιν, και την μην απλην και ανερμηνευτον, καθ’ 
ην  αγνωστως  περι  Θεον  κινουμενη  κατ’  ουδενα  τροπον  (1113)  εξ 
ουδενος των οντων αυτον δια την υπεροχην επιγινωσκει, την δε κατ’ 
αιτιαν οριστικην του αγνωστου καθ’ ην φυσικως κινουμενη τους επ’ 
αυτη  φυσικους  παντας  λογους  του  κατ’  αιτιαν  μονον  εγνωσμενου 
φορφωτικους  οντας  εαυτη δι’  ενεργειας  κατ’  επιστημην  επιτιθεται, 
την  δε  συνθετον,  καθ’  ην  των  εκτος  εφαπτομενη  ως  εκ  τινων 
συμβολων  των  ορατων  τους  λογους  προς  εαυτην  αναμμασσεται, 
μεγαλοφυως  δια  τουτων  κατα  τον  αληθη  και  απταιστον  της  κατα 
φυσιν  κινησεως  τροπον  τον  παροντα  των  σκαμματων  αιωνα 
διεβησαν, την μεν αισθησιν, απλους δια μεσου του λογου προς τον 
νουν  τους  των  αισθητων  πνευματικους  λογους  εχουσαν  μονους 
αναβιβασαντες,  τον  δε  λογον  ενοειδως  κατα  μιαν  απλην  τε  και 
αδιαιρετον φρονησιν προς τον νουν τους των οντων εχοντα λογους 
ενωσαντες, τον δε νουν της περι τα οντα παντα κινησεως καθαρως 
απολυθεντα και αυτης της καθ’ αυτον φυσικης ενεργειας ηρεμουντα 
τω  Θεω  προσκομισαντες,  καθ’  ον  ολικως  προς  Θεον  συναχθεντες, 
ολοι ολω Θεω εγκραθηναι δια του πνευματος ηξιωθησαν, ολην του 
επουρανιου κατα το δυνατον ανθρωποις την εικονα φορεσαντες, και 
τοσουτο ελξαντες της  θειας εμφασεως,  ει  θεμις  τουτο ειπειν,  οσον 
ελχθεντες  αυτοι  τω  Θεω  συνετεθησαν.  Φασι  γαρ  αλληλων  ειναι 
παραδειγματα  τον  Θεον  και  τον  ανθρωπον,  και  τοσουτον  τω 
ανθρωπω  τον  Θεον  δια  φιλανθρωπιαν  ανθρωπιζεσθαι,  οσον  ο 
ανθρωπος  εαυτον  τω  Θεω  δι’  αγαπης  δυνηθεις  απεθεωσε,  και 
τοσουτον υπο Θεου τον ανθρωπον κατα νουν αρπαζεσθαι προς το 
γνωστον, οσον ο ανθρωπος τον αορατον φυσει Θεον δια των αρετων 



εφανερωσεν.  Υπο  ταυτης  τοινυν  της  κατα  λογον  και  θεωριαν 
συνισταμενης  φιλοσοφιας,  καθ’  ην  και  η  του σωματος εξ  αναγκης 
ευγενιζεται φυσις, απλανως προς τον του Θεου ποθον τρωθεντες οι 
αγιοι  δια  των  ενουσων  αυτοις  προς  τα  θεια  φυσικων  εμφασεων 
αξιοπρεπως  προς  τον  Θεον  παρεγενοντο,  σωμα  και  κοσμον 
αθλητικως διασχοντες,  αλληλοις  ταυτα περιεχομενα θεωμενοι,  τον 
μεν φυσει,  το δε αισθησει,  και θατερω θατερον υποπιπτον, τη κατ’ 
επαλλαγην θατερου προς το ετερον ποια ιδιοτητι, και μηδεν τουτων 
τω καθ’ εαυτον λογω περιγραφης υπαρχον ελευθερον,  και αισχρον 
ηγησαμενοι  τοις  θνητοις  και  περιγραπτοις  εμφθειρεσθαι  τε  και 
περιγραφεσθαι της ψυχης εαν το αθανατον και αεικινητον μονω Θεω 
τω αθανατω και πασης απειριας ανωτερω αλυτως εαυτους ανεδησαν, 
ουδαμως  ταις  κοσμου  και  σαρκος  ανθολκαις  ενδιδοντες,  οπερ  εστι 
πασης αρετης τε και γνωσεως πληρωσις, οιμαι δε οτι και τελος. Αλλα 
καν ειποτε περι τα των οντων θεαματα κεκινηνται οι αγιοι, ουκ επι τω 
αυτα  εκεινα  προηγουμενως  θεασασθαι  τε  και  γνωναι  καθ’  ημας 
υλικως κεκινηνται, αλλ’ ινα τον δια (1116) παντων και εν πασιν οντα 
τε και φαινομενον Θεον πολυτροπως υμνησωσι και πολλην εαυτοις 
συναγειρωσι θαυματος δυναμιν και δοξολογιας υποθεσιν. Ψυχην γαρ 
ειληφοτες παρα Θεου νουν και λογον και αισθησιν εχουσαν προς τη 
νοητη και ταυτην την αισθητην, ωσπερ και λογον προς τω ενδιαθετω 
τον κατα προφοραν και νουν προς τω νοητω τον παθητικον (ον και 
φαντασιαν καλουσι του ζωου, καθ’ ον και τα λοιπα ζωα και αλληλα 
και  ημας  και  τους  τοπους  ους  διωδευσαν  επιγινωσκουσι,  περι  ην 
συνιστασθαι την αισθησιν φασιν οι σοφοι τα τοιαυτα, οργανον αυτης 
ουσαν αντιληπτικον των αυτη φαντασθεντων), δειν ωηθησαν τουτων 
τας ενεργειας, εικοτως ουχ εαυτοις, αλλα τω δεδωκοτι Θεω, δι’ ον και 
εξ ου παντα, προσενεγκαι. Τρεις γαρ οντας καθολικους τροπους, ως 
ανθρωποις εστιν εφικτον, εκ της περι τα οντα ακριβους κατανοησεως 
παιδευθεντες, εφ’ οις Ο Θεος τα παντα πεποιηκεν (εφ’ ω τε γαρ ειναι, 
και ευ ειναι, ουσιωσας ημας υπεστησατο), και τους μεν δυο ακρους 
οντας, και μονου Θεου εχομενους, ως αιτιου, τον δε ετερον μεσον, και 
της ημετερας ηρτημενον γνωμης τε και κινησεως, και δι’ εαυτου τοις 
ακροις το κυριως λεγεσθαι παρεχοντα, και ου μη παροντος αχρηστος 
αυτοις η προσηγορια καθισταται, το ευ συνημμενον ουκ εχουσιν, ουκ 
αλλως  δυνασθαι  και  προσγενεσθαι  αυτοις  και  φυλαχθηναι  την  εν 
τοις ακροις αληθειαν, ην ποιειν πεφυκεν το ευ ειναι κατα το μεσον 



τοις ακροις επικιρνωμενον, η τη προς Θεον αεικινησια διενοηθησαν· 
και  λοιπον  τω  κατα  φυσιν  εντευθεν  το  οπτικον  της  ψυχης 
συνεπιτειναντες λογω, και τροπον τινα μη δειν αντιστροφως χρησθαι 
ταις φυσικαις  ενεργειαις,  δια την εξ  αναγκης επισημαινουσαν ταις 
φυσικαις δυναμεσιν εκ του κατα παραχρησιν τροπου φθοραν, αυτου 
βοωντος  του  λογου  διαρρηδην  ακουσαντες,  ομαλως  κατα  τον 
πρεποντα  λογον  της  φυσεως  προς  τον  αυτης  αιτιον  φερεσθαι 
εδιδαχθησαν, ιν’ οθεν απλως αυτοις εστι το ειναι, και το οντως ειναι 
ποτε προστεθεν υποδεξωνται. Τι γαρ αν και εσται τη μη εαυτου κατα 
το ειναι αιτιω προς εαυτους ισως λογισαμενοι ειπον, προς εαυτον η 
αλλο τι παρα τον Θεον κινουμενω το κερδος, οποτε εις τον του ειναι 
λογον  ουδεν  εαυτω  αφ’  εαυτου,  η  αλλου  τινος  παρα  τον  Θεον 
περιποιησαι δυνησεται; Δια τουτο τον μεν νουν περι μονου Θεου και 
των  αυτου  αρετων  διανοεισθαι,  και  τη  αρρητω  δοξη  της  αυτου 
μακαριοτητος, αγνωστως επιβαλλειν, τον δε λογον ερμηνευτην των 
νοηθενων  γινεσθαι  και  υμνωδον,  και  τους  προς  αυτα  ενοποιους 
ορθως  διαλεγεσθαι  τροπους,  την  δε  αισθησιν  κατα  λογον 
ευγενισθεισαν τας εν τω παντι διαφορους δυναμεις τε και ενεργειας 
φαντασιουμενην τους εν τοις ουσιν ως εφικτον τη ψυχη διαγγελλειν 
λογους διδαξαντες, και δια του νου και του λογου, ωσπερ νουν, την 
ψυχην σοφως οιακισαντες, την υγραν ταυτην και αστατον και αλλοτε 
αλλως φερομενην και διωδευσαν ιχνεσιν. 

(1117) Θεωρια της δια της θαλασσης διαβασεως δια Μωσεως. 
Ουτω  ταχα  και  Μωυσης  εκεινος  ο  μεγας  τη  πληγη  του 

παντοδυναμου  λογου,  ου  συμβολον  ην  ισως  η  ραβδος,  θαλασσης 
τροπον  των  αισθητων  διελων  την  απατην,  η  περιελων  ειπειν 
οικειοτερον, στερραν και ασαλευτον, τω προς τας θειας επαγγελιας 
επειγομενω  λαω  την  υπιχνιον  παρεσχετο  γην,  την  υπο  αισθησιν, 
φημι,  φυσιν  ορθω  λογω  ειναι  θεατην  και  ευπεριγραπτον  και  βιω 
αρεταις  ηγλαισμενω  βατην  δειξας  και  ευπαροδευτον,  και  μηδενα 
κινδυνον εκ της εκατερωθεν παφλαζουσης των διακριθενων υδατων, 
οις τεως κεκαλυπτο, ορμης τοις ουτως αυτην διαπερωσιν επαγουσαν· 
ειπερ  τω  κατ’  αναγωγην  λογω  διακρισις  υδατων  νοητης  θαλαττης 
εστιν η των κατ’ ελλειψιν και πλεονασμον αντικειμενων ταις αρεταις 
κακιων  της  προς  αλληλας  συνεχειας  διαστασις,  ην  πεφυκε  λογος 



ποιειν, καρδιως αυτων καθαψαμενος, και τοις επι Θεον προτροπαδην 
επειγομενοις ουδαμως αλληλαις αυτας συναφθηναι συγχωρων. 

Θεωρια της εις το ορος αναβασεως του Μωσεως. 
Ουτω παλιν τω καλουντι επομενος Θεω, υπερσχων παντα τα τηδε, 

εις τον γνοφον εισηλθεν, ου ην ο Θεος, τουτεστιν, εις την αειδη και 
αορατον  και  ασωματον  διατριβην,  νω  πασης  ελευθερω  της  προος 
οτιουν  παρεξ  Θεου  σχεσεως,  εν  η  γενομενος,  ως  ενην  μαλιστα 
ανθρωπινην  αξιωθηναι  φυσιν,  οιον  επαθλον της  μακαριας  εκεινης 
αναβασεως αξιον την χρονου και φυσεως την γενεσιν περιγραφουσαν 
κομιζεται  γνωσιν,  και  τυπον  και  παραδειγμα  των  αρετων  αυτον 
ποιησαμενος  τον  Θεον,  προς  ον  καθαπερ  γραφην  ευφυως  του 
αρχετυπου την μιμησιν σωζουσαν εαυτον αποτυπωσας κατεισι  του 
ορους, ης μετειληφε δοξης κατα το προσωπον επισημαινων την χαριν 
και  τοις  αλλοις  ανθρωποις,  ωσπερ  θεοειδους  τυπου  τυπον  εαυτον 
γενομενον αφθονως διδους και προτιθεμενος, και δηλοι τουτο ποιων 
περι ων ειδε τε και ηκουσε τω λαω εξηγουμενος, και γραφη τοις μετ’ 
αυτον οιον τινα κληρον θεοσδοτον παραδιδους του Θεου τα μυστηρια.

Θεωρια της Ιησου ηγεμονιας, και της διαβασεως του Ιορδανου, 
και της δευτερας δι’ αυτου περιτομης τοις εκ πετρας ξιφεσιν.
Ουτως Ιησου ο Μωσεως διαδοχος, ινα τα πολλα των περι αυτου 

ιστορουμενων  παραδραμω  δια  το  πληθος,  παραλαβων  τον  λαον 
πολλοις  προτερον  προς  ευσεβειαν  παιδευθεντα  κατα  την  ερημον 
τροποις, μετα την εν τω ορει Μωυσεως τελευτην, και ξενω περιτομης 
ειδει καθαγνισας αυτον ταις εκ πετρας μαχαιραις, και τον Ιορδανην 
ξηραθεντα τη προπομπη της θειας κιβωτου τους του λαου παντας 
(1120)  ατεγγεις  διαβιβασας,  τον  δι’  αυτου  τυπικως  μηνυομενον 
Σωτηρα  λογον  παρεδηλου,  μετα  την  τελευτην  του  γραμματος  των 
νομικων  διαταξεων  την  εν  τω  υψει  των  νοηματων  γινομενην  του 
αληθινου  Ισραηλ  και  ορωντος  Θεον  ηγεμονιαν  παραλαβοντα,  και 
παντος μεν ψυχης και σωματος μολυσμου τω τομωτατω λογω της εις 
αυτον  πιστεως  περιτεμνοντα,  παντος  δε  ονειδισμου  των  προς 
αμαρτιαν  ερεθιζοντων  ελευθερουντα,  και  την  ρεουσαν  του  χρονου 
φυσιν  και  των  κινουμενων  διαβιβαζοντα  προς  την  των  ασωματων 
καταστασιν, τοις ωμοις αρετων επαιωρουμενην εχοντα την δεικτικην 
των θειων μυστηριων γνωσιν.



Θεωρια της Ιεριχους και των επτα περιοδων, και της κιβωτου 
και των σαλπιγγων και του αναθεματος. 
Ουτω  παλιν  περιοδοις  επτα  και  σαλπιγξι  τοσαυταις  συν 

αλαλαγμω μυστικω την δυσαλωτον η και αναλωτον ειναι δοξασαν 
πολιν  Ιεριχω  κατασεισας  τον  αυτον  του  Θεου  Λογον  μυστικως 
ενεφαινεν ως νικητην του κοσμου και συντελεστην του αιωνος, νω και 
λογω, ητοι γνωσει και αρετη. Ων η κιβωτος και αι σαλπιγγες τυπος 
υπηρχον,  τοις  επομενοις  αυτω  τον  αισθητον  αιωνα  ευαλωτον 
δεικνυοντα και ευκαθαιρετον, και μηδεν των εν αυτω προς απολαυσιν 
επιτηδειον τοις των θειων ερασταις αγαθων, ως θανατω και φθορα 
συνημμενον και θειας ανανακτησεως αιτιον. Και δηλοι Αχαρ ο του 
Χαρμι, οπερ του εισοικισασθαι τι των αισθητων, τον οικτιστον εκεινον 
κατα θειαν ψηφον απενεγκαμενος θανατον, ον εργαζεται λογος τω 
βαθει της πονηρας συνειδησεως εναποπνιγων τον ουτω τιμωρηθηναι 
αξιον. 

Θεωρια  Τυρου  και  του  αυτης  βασιλεως,  και  της  αλωσεως 
αυτης. 

Ουτω  παλιν  καθως  γεγραπται,  Εν  τω  καιρω  εκεινω 
καταλαβομενονς την Ασσωρ, και τον βασιλεα αυτης αποκτεινας εν 
ρομφαια, και παν εμπνεον εξολοθρευσας εν αυτη, ητις ην προτερον 
αρχουσα  πασων  των  χωρων,  εδιδασκετο,  ων  μυστηριων  τυπος 
προβεβλητο τους λογους, οτι ο αληθινος Σωτηρ ημων Ιησους Χριστος, 
ο  Υιος  του  Θεου,  ο  των  πονηρων  καθαιρετης  δυναμεων,  και 
κληροδοτης  των  αξιων  της  χαριτος,  κατα  τον  καιρον  της  αυτου 
ενανθρωπησεως δια σταυρου καταλαβομενος την αμαρτιαν και τον 
βασιλεα αυτης τον διαβολον (ηρχε γαρ παντων ποτε βασιλευουσα η 
αμαρτια)  απεκτεινε  τω  ρηματι  της  δυναμεως  αυτου,  και 
εξωλοθρευσεν αυτης παν εμπνεον, τουτεστι τα παθη τα εν ημιν, και 
τα επ’ αυτοις αισχρα και πονηρα ενθυμηματα, ινα μηδε το οπωσουν 
εν τοις του Χριστου και κατα Χριστον ζωσιν εμπνεοντος δικην καθ’ 
οτιουν εχη λοιπον το κινεισθαι και ζην η αμαρτια.

(1121) Θεωρια εις το, "Οι ουρανοι διηγουνται δοξαν Θεου." 
Ουτω Δαβιδ ο  μετ’  εκεινους μεν τω χρονω,  κατ’  εκεινους δε τω 

πνευματι,  ινα  τους  Κριτας  παραδραμω  πολλα  εχοντας  εν  τω  βιω 



μυστηρια,  την δοξαν του Θεου διηγουμενων των ουρανων ακουων, 
και την ποιησιν των χειρων αυτου αναγγελλοντος του στερεωματος 
(το  θαυμασιον,  οις  ψυχην  ο  Δημιουργος  ουκ  ενεθηκε),  τους  περι 
θεολογιας νοος ακοαις παρα των αψυχων υποδεχετο λογους, και τους 
της  προνοιας  και  κρισεως  εξ  αποτελεσματος,  κατα  το  ανθρωποις 
εφικτον,  εδιδασκετο  τροπους,  των,  οις  δηλονοτι  κατα  μερος 
ποικιλλεται η του παντος διεξαγωγη, ουκ εφικνουμενος λογων.

Θεωρια εις το, " Ο πατηρ μου και η μητηρ μου εγκατελιπον με. 
" 

Ουτω παλιν· Ο πατηρ μου και η μητηρ μου εγκατελιπον με, ο δε 
Κυριος προσελαβετο με, φασκων την του κατα φυσιν της σαρκος περι 
γενεσιν και φθοραν νομου,  καθ’ ον παντες δια την παραβασιν και 
γεννωμεθα και συνισταμεθα, και της τιθηνουσης ημας μητρος δικην 
αισθησεως  απολειψιν  τε  και  αποφυγην  αναγκαιαν  ειναι  τοις  των 
αφθαρτων επιθυμηταις  επικεκρυμμενως,  οιμαι,  διηγορευε·  δι’  ων  ο 
μεν  ορωμενος  κοσμος  αφιεται  και  αφιησιν,  ο  δε  Κυριος 
προσλαμβανεται, και τω πνευματικω υιοθετων νομω τους αξιους, και 
τοις  αξιοις  πατροθετουμενος,  δι’  αρετης και  γνωσεως,  ολον εαυτον 
ολοις αυτοις καθ’ ομοιωσιν,  ως αγαθος,  ενδιδωσιν.  Η ταχα δια του 
πατρος  και  της  μητρος  τον  γραπτον  νομον  και  την  κατ’  αυτον 
σωματικην  λατρειαν  αινιττεται,  ων  τη  υποχωρησει  το  φως  του 
πνευματικου νομου ταις καρδιαις των αξιων ανατελλειν πεφυκε, και 
της κατα σαρκα δουλειας ελευθεριαν χαριζεσθαι.

Θεωρια εις την οπτασιαν Ηλιου την εν τω σπηλαιω Χωρηβ.
Ουτως  Ηλιας  ο  περινοητος  μετα  το  πυρ  εκεινο,  μετα  τον 

συσσεισμον, μετα τον συσσεισμον, μετα το μεγα και κραταιον πνευμα 
το διαλυον ορη, α δη ζηλον και διακρισιν ειναι και την εν πληροφορια 
προθυμον πιστιν υπολαμβανω (η μεν γαρ διακρισις, ωσπερ σεισμος 
τα  συνεχη,  την  μοχθηρια  πυκνωθεισαν  εξιν  δια  της  αρετης 
επισειουσα της κακιας εξιστησιν,  ο  δε ζηλος πυρος δικην αναπτων 
τους εχοντας τη ζεσει του πνευματος παιδευειν πειθει τους ασεβεις, η 
δε  πιστις,  πνευματος  βιαιου  τροπον,  δοξης  ενεκεν  Θεου  προς 
καθαιρεσιν  οχυρωματων  δι’  επιδειξεως  θαυματων  ωθουσα  τους 
απαθεις υδατος γνωστικου και  πυρος θεοποιου χορηγον τον οντως 
πιστον ανθρωπον καθιστησι, και τω μεν τον δι’ αγνοιας λιμον (1124) 



θεραπευουσα, τω δε τοις θυουσι δι’ οικειοτητος τον Θεον ευμενιζουσα, 
και  τους  της  κακιας  διδασκαλους  λογισμους  τε  και  δαιμονας 
λογοσοφιας κτιννυσα της των παθων δουλειας τους κεκρατημενους 
ελευθεροι) μετα ταυτα παντα φωνης της εν η ο Θεος υπηρχε λεπτης 
αυρας  αισθομενος  την  προφορα λογου  και  τροποις  βιου  και  ηθεσι 
θειαν και αταραχον και ειρηνικην και παντελως αυλον και απλην και 
παντος  ειδους  ελευθεραν  και  σχηματος  καταστασιν,  λεχθηναι  η 
δειχθηναι  μη δυναμενην,  μυστικως εδιδασκετο.  Ης  καταπλαγεις  τε 
την δοξαν και τω καλλει τρωθεις, του ζηλωτης ειναι το προς αυτην 
ειναι μαλλον ποθησας, τουτεστι του υπερ αληθειας μαχεσθαι το μετα 
της  αληθειας  δι’  ολου  γενεσθαι,  και  μηδεν  αντικειμενον  οραν  η 
γινωσκειν τω μονον τον Θεον ολον δι’ ολου εν πασιν οντα επιστασθαι 
πολλω  τιμιωτερον  κρινας,  ετι  ων  εν  σαρκι  προς  αυτην  υπαρχων 
φυλαττεται,  θειω  αρετων  αρματι  την  υλην  διαπερασας,  ως 
προκαταλυμμα της καθαρας του νου προς τα νοητα διαβασεως, και 
της σαρκος το νεφος το επισκοτουν τω ηγεμονικω της ψυχης δια των 
αυτης  παθηματων,  ινα  και  αυτος  ων  εποθησεν  αρρητων  αγαθων 
μετοχος γενηται, ως εφικτον τω ετι μετα σαρκος της υπο φθοραν, και 
ημιν ταχα των επηγγελμενων βεβαια γενηται πιστωσις.  Τουτο γαρ 
αυτω  και  ο  Θεος  υπετιθετο  δια  των  ουτω  μυστικως 
δεδραματουργημενων αλαλητως βοων, οτι παντος αλλου αγαθου το 
μετα Θεου μονου δια της ειρηνης ειναι λυσιτελεστερον.

Θεωρια εις τον Ελισσαιον, τον αυτου μαθητην. 
Ουτως  ο  τουτου  μαθητης  και  κληρονομος  του  πνευματος 

Ελισσαιος  μηκετι  ταις  υλικαις  φαντασιαις  εχομενην  εχων  δι’ 
ενεργειας  την  αισθησιν,  ατε  διαβαθεισαν  ηδη  ταις  κατα  νουν  του 
πνευματος χαρισι, τας ταις πονηραις αντιθετους θειας δυναμεις περι 
αυτον  ουσας  δι’  αλλης  ομματων  ενεργειας  αυτος  τε  ορων  και  τω 
φοιτητη  το  οραν  χαριζομενος  ισχυροτεραν  της  ασθενειας  την 
δυναμιν, λεγω δη της σαρκος, περι ην της πονηριας τα πνευματα τον 
διορατικον  νουν  ενδρευουσι,  πλεον  εχειν  την  ψυχην,  περι  ην  των 
αγγελων  αι  φαλαγγες  παρεμβαλλουσιν,  οιον  βασιλικην  εικονα 
περιισταμενοι, και εδιδασκετο και εδιδασκεν. 

Θεωρια εις την Ανναν και τον Σαμουηλ. 
Ουτω και η μακαρια Αννα η του μεγαλου μητηρ Σαμουηλ, στειρα 

ουσα και ατεκνος,  παρα του Θεου καρπον αιτησαμενη κοιλιας,  και 



αντιδωσειν  και  αντιχαριζεσθαι  το  δοθησομενον  τω  διδοντι  και 
χαριζομενω Θεω δια της εν τω ναω προσεδρειας θερμως υποσχομενη, 
εδιδασκε  μυστικως  το  δειν  πασαν  ψυχην  ηδονων  σαρκικως 
στειρευουσαν,  δια  της  του  Θεου,  των  αρετων τα  σπερματα,  ινα  το 
βλεπειν  τα  εμπροσθεν  γνωστικως  δυναμενον  κατα  διανοιαν 
συλλαβουσα  υπηκοον  του  Θεου  λογον  και  τεκουσα  (1125) 
προσενεγκαι  δυνηθη,  δια  της  κατα  την  θεωριαν  ευσεβους 
προσεδρειας, ως μεγα χρεος και τιμιον, μηδεν ιδιον εχειν κρινουσα, 
ωστε  δειξαι  τον  Θεον  μονον  διδοντα  τε  και  δεχομενον·  καθα  που 
φησιν  ο  νομος,  Τα  δωρα  μου,  δοματα  μου,  καρπωματα  μου, 
διατηρησετε  προσφερειν  μοι,  ως  εξ  αυτου τε  και  εις  αυτον παντος 
αγαθου και αρχομενου και ληγοντος. Πεφηκε γαρ ο του Θεου λογος 
οις  αν εγγενηται  της τε σαρκος αθετειν  τα κινηματα και  της προς 
αυτα  την  ψυχην  αναστελλειν  ροπης,  και  πασης  πληρουν  αληθους 
διαγνωσεως. 

Θεωρια εις τον αφοριζοντα την ακαθαρτον οικιαν. 
Και  γαρ τον ιερεα  κατα την νομικην διαταγην εισιοντα εις  την 

καθ’ οντιναουν τροπον ακαθαρτον οικιαν, και αφοριζοντα αυτην, και 
τα  προς  καθαρσιν  διαστελλοντα  τοις  κεκτημενοις  ακουων  τον 
αρχιερεα  λογον  δι’  αυτου  παραδηλουσθαι  νοω,  φωτος  δικην 
καθαρωτατου εισιοντα εις την ψυχην, και τα εναγη βουλευματα και 
διανοηματα μετα των υπαιτιων πραξεων εκκαλυπτοντα, και τους της 
επιστροφης  και  καθαρσεως  τροπους  σοφως  υποτιθεμενον.  Οπερ, 
οιμαι,  σαφεστερον  η  τον  μεγαν  προφητην  Ηλιαν  υποδεξαμενη 
παραδηλουσα  ελεγεν,  Ανθρωπε  του  Θεου,  εισηλθες  προς  εμε  του 
αναμνησαι με τας αδικιας μου. 

Θεωρια εις τον αγιον Ηλιαν, και εις την Σαραφθιαν χηραν.
Πασα  γαρ  ψυχη  χηρευουσα  τε  καλων  και  αρετης  ερημος  και 

γνωσεως  Θεου  επειδαν  τον  θειον  και  διαγνωστικον  υποδεξηται 
λογον, εις μνημην ερχομενη των αυτης αμαρτηματων διδασκεται πως 
αρετων αρτοις τον διατρεφοντα τρεφειν λογον, και ποτιζειν αληθειας 
δογμασι την πηγην της ζωης,  και αυτης της φυσεως την εις  αυτην 
προκρινειν  θεραπειαν,  δι’  ης  τε  υδρια  σαρξ  την  επι  ταις  αρεταις 
πρακτικην συντομιαν χορηγησει,  και  ο καμψακης νους την το φως 
συντηρουσαν  της  γνωσεως  θεωριαν  διηνεκως  πηγασεις,  και  ο 
εμφυτος λογισμος, ωσπερ εκει της χηρας ο υιος, την εμπαθη προτεραν 



αποθεμενος ζωην της παρα του λογου διδομενης θειας και αληθους 
γενεσθαι μετοχος αξιωθησεται ζωης. 

Θεωρια εις την μεταμορφωσιν του Κυριου.
Ουτω και  των Χριστου  μαθητων προς  τοις  ειρημενοις  τινες,  οις 

συναναβηναι  τε  και  συνεπαρθηναι  αυτω  προς  το  ορος  της  αυτου 
φανερωσεως  δι’  αρετης  επιμελειαν  εξεγενετο  μεταμορφωθεντα 
θεασαμενοι,  τω  τε  φωτι  του  προσωπου  απροσιτον,  και  τη  των 
αισθηματων  λαμπροτητι  καταπληκτοι,  και  τη  των  εκατερωθεν 
συνοντων  τιμη  Μωσεως  και  Ηλιου  γεγενημενον  αιδεσιμωτερον 
επεγνωκοτες, (1128) απο της σαρκος εις το πνευμα μετεβησαν, πριν 
την  δια  σαρκος  αποθεσθαι  ζωην,  τη  εναλλαγη  των  κατ’  αισθησιν 
ενεργειων  ην  αυτους  το  πνευμα ενηργησε,  περιελον  της  εν  αυτοις 
νοερας δυναμεως των παθων τα καλυμματα, δι’ ου καθαρθεντες τα 
της  ψυχης  και  σωματος  αισθητηρια  των  παραδειχθεντων  αυτοις 
μυστηριων  τους  πνευματικους  εκπαιδευονται  λογους.  Την  μεν 
ακτινοφανως  εκλαμπουσαν  του  προσωπου  πανολβιον  αιγλην,  ως 
πασαν οφθαλμων νικωσαν ενεργειαν, της υπερ νουν και αισθησιν και 
ουσιαν  και  γνωσιν  θεοτητος  αυτου  συμβολον  ειναι  μυστικως 
εδιδασκοντο,  απο  του  μη  εχειν  αυτου  ειδος  μητε  καλλος  και  του 
σαρκα τον λογον γεγενημενον γινωσκειν επι τον ωραιον καλλει παρα 
τους υιους των ανθρωπων και την εν αρχη αυτον ειναι και προς τον 
Θεον ειναι και Θεον ειναι, εννοιαν χειραγωγουμενοι, και προς την ως 
Μονογενους παρα Πατρος πληρη χαριτος και εληθειας δοξαν δια της 
παντελως  πασιν  αχωρητον  αυτον  ανυμνουσης  θεολογικης 
αποφασεως γνωστικως αναγομενοι·  τα δε λευκανθεντα ιματια των 
ρηματων της αγιας Γραφης φερειν συμβολον, ως τηνικαυτα λαμπρων 
και  τρανων  και  σαφων  αυτοις  γενομενων,  και  παντος  γριφωδους 
αινιγματος και συμβολικου σκιασματος χωρις νοουμενων, και τον εν 
αυτοις  οντα  τε  και  καλυπτομενον  παραδηλουντων λογον,  οπηνικα 
την τε λειαν και ορθην περι Θεου γνωσιν ελαυνον, και της προς τον 
κοσμον και την σαρκα προσπαθειας ηλευθερωθησαν· η της κτισεως 
αυτης  κατα περιαιρεσιν  της  δοκουσης  τεως  εμφαινεσθαι  αυτη των 
ηπατημενων και μονη αισθησει προσδεδεμενων ρυπαρας υποληψεως, 
δια της των αυτην συμπληρουντων διαφορων ειδων σοφης ποικιλιας, 
αναλογως  ιματιου  τροπον  την  αξιαν  του  φορουντος  την  του 
γενεσιουργου λογου δυναμιν μηνυουσης.  Αμφω γαρ επι  του λογου 



αρμοσει τα λεγομενα, επει  και αμφοιν δι’  ασαφειας κεκαλυπται δι’ 
ημας  εικοτως,  προς  το  μη  τολμαν  τοις  αχωρητοις  αναξιως 
προσβαλλειν, τω μεν ρητω της αγιας Γραφης, ως λογος, τη δε κτισει, 
ως  κτιστης  και  ποιητης  και  τεχνιτης.  Οθεν  αναγκαιως  αμφοτερων 
επιδεισθαι φημι τον προς Θεον αμεπτως ευθυπορειν βουλομενον, της 
τε γραφικης εν πνευματι γνωσεως, και της των οντων κατα πνευμα 
φυσικης θεωριας· ωστε ισοτιμους και τα αυτα αλληλοις παιδευοντας 
τους  δυο  νομους,  τον  τε  φυσικον  και  τον  γραπτον,  και  μηδετερον 
θατερου  εχοντα  πλεον  η  ελαττον,  δυνασθαι  δειξαι,  ως  εικος,  τον 
τελειας εραστην γενεσθαι της σοφιας τελειον επιθυμουντα.

Θεωρια του τε φυσικου και του γραπτου νομου, και της αυτων 
κατ’ επαλλαγην εις αλληλους συνδρομης.

Νοω τον μεν ομαλως οτι μαλιστα κατα λογον διευθυνομενον δια 
των εν αυτω συμφυων θεαματων βιβλου τροπον το εναρμονιον του 
παντος υφασμα (1129) εχοντα, γραμματα μεν και συλλαβας εχουσης, 
τα  προς  ημας  πρωτα,  προσεχη  τε  και  μερικα,  και  πολλαις 
παχυνομενα κατα συνοδον ποιοτησι σωματα, ρηματα δε, τα τουτων 
καθολικωτερα,  πορρω  τε  οντα  και  λεπτοτερα,  εξ  ων  σοφως  ο 
διαχαραξας  και  αρρητως  αυτοις  εγκεχαραγμενος  λογος 
εναγινωσκομενος απαρτιζεται, την οτι μονον εστιν, ουχ οτι ποτε δε 
εστιν  οιανουν  παρεχομενος  εννοιαν,  και  δια  της  ευσεβους  των 
διαφορων  φαντασιων  συλλογης  εις  μιαν  του  αληθους  εικασιαν 
εναγων,  αναλογως  εαυτον  δια  των  ορατων  ως  γενεσιουργος 
ενορασθαι,  διδους·  τον  δε  μαθησει  κατορθουμεον,  δια  των  αυτω 
σοφως υπηγορευμενων ωσπερ κοσμον αλλον εξ ουρανου και γης και 
των εν μεσω, της ηθικης φημι και φυσικης και θεολογικης φιλοσοφιας 
συνισταμενον,  την  αφατον  καταμηνυειν  του  υπαγορευσαντος 
δυναμιν, και ταυτον αλληλοις κατ’ επαλλαγην οντας δεικνυοντα τον 
μεν γραπτον τω φυσικω κατα την δυναμιν, τον δε φυσικον εμπαλιν 
τω γραπτω κατα την εξιν, και τον αυτον μηνυοντας και καλυπτοντας 
λογον, τον μεν τη λεξει  και τω φαινομενω, το δε τη νοησει και τω 
κρυπτομενω.  Ως  γαρ  της  αγιας  Γραφης  τα  μεν  ρηματα  ιματια 
λεγοντες,  τα  δε  νοηματα  σαρκας  του  λογου  νοουντες,  τοις  μεν 
καλυπτομεν,  τοις  δε  απακαλυπτομεν,  ουτω και  των  γεγονοτων  τα 
προς το ορασθαι προβεβλημενα ειδη τε και σχηματα ιματια λεγοντες, 
τους δε καθ’ ους εκτισται ταυτα λογους σαρκας νοουντας, ωσαυτως 
τοις  μεν  καλυπτομεν,  τοις  δε  αποκαλυπτομεν.  Κρυπτεται  γαρ 



φαινομενος  ο  του  παντος  δημιουργος  και  νομοθετης  λογος,  κατα 
φυσιν  υπαρχων  αορατος,  και  εκφαινεται  κρυπτομενος,  μη  λεπτος 
ειναι  φυσει  τοις  σοφοις  πιστευομενος.  Ειη  δε  ημιν  τουτο  δι’ 
αποφασεως  εκφαινειν  κρυπτομενον,  και  πασαν  σχηματων  τε  και 
αινιγματων το αληθες εικονιζουσαν δυναμιν παρελθειν μαλλον και 
προς αυτον τον λογον απο του γραμματος και των φαινομενων κατα 
την  του  πνευματος  δυναμιν  αρρητως  αναβιβαζεσθαι,  η  τουτο 
φαινομενον  κρυπτειν  δια  της  θεσεως  γινεσθαι  ινα  μη  και  ημεις 
φονευται  του  λογου  γενομενοι  Ελληνικως  τη  κτισει  λατρευσωμεν 
παρα τον κτισαντα, μηδεν ανωτερον των ορωμενων ειναι πιστευοντες 
και των αισθητων μεγαλοπρεπεστερον, η μεχρι μονου του γραμματος 
διαβλεποντες  το  σωμα  μονον  Ιουδαικως  περι  πολλου ποιησωμεθα, 
την κοιλιαν θεοποιησαντες, και την αισχυνην ηγησαμενοι δοξαν, τον 
αυτον τοις θεοκτονοις κληρον απενεγκωμεθα, ως τον καθ’ ημας δι’ 
ημας προς ημας γενομενον δια σωματος και συλλαβαις και γραμμασι 
παχυθεντα δια την αισθησιν, ολην του εν ημιν νοερου την δυναμιν 
προς εαυτην επικλινασαν, ου διαγινωσκοντες λογον. Φησι γαρ ο θειος 
Αποστολος, Το γραμμα αποκτεινει, το δε πνευμα ζωοποιει. Και γαρ 
καθ’ αυτο μονον το γραμμα στεργομενον τον εν αυτω αποκτεινειν 
λογον τοις στεργουσιν ειωθεν, ωσπερ και το καλλος των κτισματων 
μη  προς  δοξαν  του  πεποιηκοτος  (1132)  ορωμενον  της  κατα  λογον 
ευσεβειας  αποστερειν  τους  θεωμενους  πεφυκε.  Και  παλιν  το 
Ευαγγελιον,  Ει  μη  εκολοβωθησαν  αι  ημεραι  εκειναι,  δηλαδη  της 
κακιας, ουκ αν εσωθη πασα σαρξ, τουτεστι πασα περι Θεου ευσεβης 
εννοια.  Κολοβουνται  γαρ  κακιας  ημεραι,  της  κατ’  αισθησιν 
δημιουργουσης αυτας εσφαλμενης κρισεως τω λογω περιγραφεισης, 
και  του  κατ’  αυτον  ευσεβους  δικαιωματος  κατοπιν  γεγενημενης. 
Αντιχριστου γαρ ουδεν διενηνοχεν ο της σαρκος νομος, αει παλαιων 
τω πνευματι και τω αυτου θειω νομω αντιτασσομενος, εως η παρουσα 
ζωη  τοις  ηττημενοις  αυτη  προσφιλης  εστι  και  ερασμιος,  και  ουπω 
φανεις  ο  λογος  τω  ρηματι  της  δυηναμεως  ανειλε,  διακρινας  του 
αθανατου  το  θνητον,  και  της  ελευθεριας  την  διοχλουσαν  εξω 
ποιησαμενος δουλειαν, και την αληθειαν αυτην καθ’ εαυτην ψευδους 
καθαραν  αποδειξας,  και  των  θειων  και  αιωνιων  τα  υλικα  και 
προσκαιρα αποδιορισας, προς α πεφυκεν ο νους δια της κατ’ αισθησιν 
προς  αυτα  οικειοτητος  πλανωμενος  επικλινεσθαι  και  τη  αλογω 
θανατουσθαι στοργη· προς ον μαλιστα προηγουμενως θεοπρεπης του 



λογου  καταβασις  γινεται,  του  θανατου  της  αγνοιας  αυτον 
ανεγειρουσα,  και  της  προς  τα  υλικα  εμπαθους  διαθεσεως 
αναστελλουσα και  προς  το  κατα φυσιν  εραστον  την  εφεσιν  αυτου 
επαναγουσα. Διο αναγκαιως οιμαι δειν του υπερ τα ενδυματα μακρω 
κρεισσονος σωματος, τουτεστι των θειων και υψηλων νοηματων, της 
τε  αγιας  Γραφης  και  των  κατα  την  κτισιν  θεαματων,  φροντιζειν 
λογικους οντας, και δια λογου προς λογον σπευδοντας (καθως φησιν 
ο λογος αυτος, Ουχι πλεον εστιν η ψυχη της τροφης, και το σωμα του 
ενδυματος;)  μηπως  εν  καιρω  διαλεγχθωμεν  μηδεν  εχοντες  τουτων 
επειλημμενοι,  του  υφεστωτος  και  υφιστωντος  τα  παντα  λογου  ου 
περιδραξαμενοι, κατα την Αιγυπτιαν εκεινην, ητις μονων των ιματιων 
του  Ιωσηφ  επιλαβομενη  της  του  εραστου  παντελως  διημαρτεν 
ομιλιας. Ουτω γαρ αν τα τε ενδυματα του λογου, φημι δη τα ρηματα 
της Γραφης, και τα φαινομενα κτισματα, λαμπρα τε και επιδοξα τη 
εναλλαγη των περι αυτον δογματων, και τω θειω λογω εμπρεποντα 
δια της υψηλης θεωριας, και ημεις επι το ορος αναβαντες της θειας 
μεταμορφωσεως  θεασομεθα,  ουδαμως  πληκτικως  ειργομενοι  της 
μακαριας του λογου αφης κατα την Μαγδαληνην Μαριαν, κηπουρον 
ειναι  δοξασαν  τον  Κυριον  Ιησου,  και  μονων  των  υπο  γενεσιν  και 
φθοραν δημιουργον ουτω μηδεν υπερ την αισθησιν ειναι νομιζουσαν, 
αλλα και οψομεθα και προσκυνησομεν ζωντα εκ νεκρων προς ημας 
των θυρων κεκλεισμενων, γενομενον, της κατ’ αισθησιν παντελως εν 
ημιν ενεργειας αποσβεσθεισης, τον τε λογον αυτον και Θεον παντα 
εν πασιν οντα, και παντα εαυτου δι’ αγαθοτητα τα μεν νοητα σωμα, 
τα  δε  αισθητα  ιματιον  πεποιηκοτα  γνωσομεθα.  Περι  ων  ειρησθαι 
δοκειν ουκ απεικος το, (1123) Παντες ως ιματιον παλαιωθησονται, δια 
την επικρατουσαν νου των ορωμενων φθοραν, και ωσει περιβολαιον 
ελιξεις  αυτους,  και  αλλαγησονται,  δια  την  προσδοκωμενην  της 
αφθαρσιας χαριν. 

Περι  των  πεντε  τροπων  της  φυσικης  θεωριας  συντομος 
εξηγησις. 

Προς  τουτοις  δε  και  τους  λογους  εισομεθα,  τους  τελευταιους 
δηλαδη και ημιν εφικτους, ων προβεβληται η κτισις διδασκαλος, και 
τους αυτοις συνημμενους πεντε της θεωριας τροπους, οις διαιρουντες 
την  κτισιν  οι  αγιοι  τους  επ’  αυτη  μυστικους  μετ’  ευσεβειας 
συνελεξαντο λογους, εις ουσιαν, και κινησιν, και διαφοραν, κρασιν τε 
και θεσιν, αυτην επιμερισαντες. Ων τρεις μεν εφασαν ειναι τε προς 



επιγνωσιν  του  Θεου  προηγουμενως  και  προβεβλησθαι 
χειραγωγικους,  τον  κατ’  ουσιαν,  τον  κατα  κινησιν,  τον  κατα 
διαφοραν,  δι’  ων  ο  Θεος  γνωστος  τοις  ανθρωποις  γινεται  εν  των 
οντων τας  περι  αυτου εμφασεις  συλλεγομενοις  ως  δημιουργου και 
προνοητου και  κριτου·  δυο  δε  παιδαγωγικους  προς  αρετην  και  την 
προς  Θεον  οικειωσιν,  τον  κατα  κρασιν  και  τον  κατα  θεσιν,  δι’  ων 
τυπουμενος, ο ανθρωπος Θεος γινηται, το Θεος ειναι παθων εκ των 
οντων, ολην του Θεου την κατ’ αγαθοτητα εμφασιν κατα νουν ωσπερ 
ορων, και εαυτω κατα λογον ταυτην ειλικρινεστατην μορφουμενος. Ο 
γαρ δι’ ευσεβους γνωσεως, φασιν, ο καθαρος οραν πεφυκε νους, τουτο 
και παθειν δυναται, αυτο εκεινο κατα την εξιν δι’ αρετης γινομενος. 
Οιον, την μεν ουσιαν θεολογιας ειναι διδασκαλον, δι’ ης των οντων το 
αιτιον επιζητουντες δι’ αυτων οτι εστι διδασκομεθα, το τιποτε ειναι 
τουτο κατ’ ουσιαν γνωναι μη επιχειρουντες, οτι μηδε εστιν εμφασεως 
εν τοις ουσι τουτου προβολη, δι’ ης καν ποσως ως δι’ αιτιατου προς το 
αιτιον ανανευσωμεν·  την δε κινησιν της των οντων προνοιας ειναι 
εμφαντικην, δι’ ης των γεγονοτων την κατ’ ουσιαν εκαστου κατ’ ειδος 
απαραλλακτον ταυτοτητα και ωσαυτως απαραγχειρητον διεξαγωγην 
θεωρουντες,  τον  συνεχοντα  και  φυλαττοντα  καθ’  ενωσιν  αρρητον 
αλληλων  ευκρινως  αφωρισμενα  τα  παντα  καθ’  ους  υπεστησαν 
εκαστα  λογους  εννοουμεν·  την  διαφοραν  δε  της  κρισεως  ειναι 
μηνυτικην,  καθ’  ην  διανομεα  σοφον  εκ  της  εν  εκαστω  των  οντων 
συμμετρου τω υποκειμενω της ουσιας φυσικης  δυναμεως των καθ’ 
εκαστα λογων ειναι τον Θεον παιδευομεθα· προνοιαν δε φημι νου, ου 
την επιστρεπτικην, και οιον οικονομικην της των προνοουμενων αφ’ 
ων ου δει εφ’ α δει επαναγωγης, αλλα την συνεκτικην του παντος, και 
καθ’  ους  το  παν  προηγουμενως  υπεστη  λογους  συντηρητικην·  και 
κρισιν, ου την παιδευτικην και οιον κολαστικην των αμαρτανοντων, 
αλλα την σωστικην και  αφοριστικην των οντων διανομην,  καθ’  ην 
των γεγονοτων εκαστα τοις  καθ’  ους γεγενηται  συνημμενα λογοις 
απαραβατον  εχει  (1136)  την  εν  τη  φυσικη  ταυτοτητι  αναλλοιωτον 
νομιμοτητα, καθως εξ αρχης ο δημιουργος περι του ειναι και τι ειναι 
και πως και οποιον εκαστον εκρινε τε και υπεστησατο· επει τοιγε η 
αλλως λεγομενη προνοια και κρισις ταις ημων προαιρετικαις ορμαις 
παραπεπηγασι, των μεν φαυλων πολυτροπως απειργουσαι, προς δε 
τα  καλα σοφως επιστρεφουσαι,  και  τω διευθυνειν  τα ουκ εφ’  ημιν 
εναντιως  τοις  εφ’  ημιν  και  παρουσαν  και  μελλουσαν  και 



παρελθουσαν κακιαν εκτεμνουσαι. Ουκ αλλην δε και αλλην προνοιαν 
δια τουτων ειναι λεγω και κρισιν. Μιαν γαρ και την αυτην οιδα κατα 
την  δυναμιν,  διαφορον  δε  ως  προς  ημας  και  πολυτροπον  την 
ενεργειαν  εχουσαν.  Την  δε  κρασιν  των  οντων  ητοι  συνθεσιν  της 
ημετερας γνωμης ειναι συμβολον. Κραθεισα γαρ αυτη ταις αρεταις, 
και εαυτη ταυτας κερασασα, τον κατα διανοιαν θεοπρεπεστατον και 
αυτην συνιστησι κοσμον. Την δε θεσιν του κατα γνωμην ηθους ειναι 
διδασκαλον, ως παγιως εχειν περι το ευ δοξαν τω ρυθμιζειν αντιλογω 
οφειλοντος,  ηκιστα  τοις  συμπιπτουσιν  εκ  της  κατα  λογον  βασεως 
αλλοιωσιν την οιανουν δεχομενου. Συναψαντες δε παλιν τη κινησει 
την θεσιν, και την κρασιν τη διαφορα, εις ουσιαν και διαφοραν και 
κινησιν την του παντος αδιαιρετως διεκριναν υποστασιν, και τω κατ’ 
επινοιαν  λογω  τεχνικως  ενθεωρεισθαι  τοις  αιτιατοις  διαφορως  το 
αιτιον κατανοησαντες και ειναι και σοφον ειναι και ζων ειναι ευσεβως 
τουτο κατελαβον. Και τον περι Πατρος και Υιου και αγιου Πνευματος 
θεοτελη και σωτηριον εντευθεν εδιδαχθησαν λογον, καθ’ ον ου τον 
του  ειναι  μονον  απλως  του  αιτιου  λογον  μυστικως  εφωτισθησαν, 
αλλα και τον της υπαρξεως τροπον ευσεβως εμυηθησαν. Και παλιν 
κατα  μονην  την  θεσιν  πασαν  την  κτισιν  περιαθρησαντες  τους 
ειρημενους πεντε εις τρεις συνεστειλαν θεωριας τροπους, εξ ουρανου 
και  γης  και  των  εν  μεσω  ηθικης  και  φυσικης  και  θεολογικης 
φιλοσοφιας  διδασκαλον  την  κτισιν  ειναι  τω  καθ’  εαυτην  λογω 
επεγνωκοτες.  Παλιν  δε  εκ  μονης  της  διαφορας  την  κτισιν 
θεωρησαντες, τουτεστιν εν των περιεχοντων και περιεχομενων, λεγω 
δε του ουρανου και των εντος εις δυο τους τρεις συνηγαγον τροπους, 
σοφιαν  φημι  και  φιλοσοφιαν,  την  μεν  ως  περιεκτικην  και  παντας 
θεοπρεπως  τους  ευσεβεις  επ’  αυτης  λεγομενους  επιδεχομενην 
τροπους,  και  τους  περι  των  αλλων  εντος  εαυτης  μυστικους  τε  και 
φυσικους  περικλειουσαν  λογους,  την  δε  ως  ηθους  και  γνωμης, 
πραξεως  τε  και  θεωριας,  και  αρετης  και  γνωσεως  συνεκτικην,  και 
οικειοτητι  σχετικη  προς  την  σοφιαν  ως  αιτιαν  αναφερομενην.  Και 
παλιν  κατα  μονην  την  κρασιν  ητοι  την  εναρμονιον  του  παντος 
συνθεσιν, την κτισιν κατανοησαντες, και δια παντων των αλληλοις 
αρρητως  εις  ενος  συμπληρωσιν  κοσμου  συνδεδεμενων  μονον  τον 
συνδεοντα  και  επισφιγγοντα  τω  ολω  τα  μερη  και  αλληλοις 
δημιουργον  (1137)  εννοησαντες  λογον  τους  δυο  εις  ενα  θεωριας 
συνεκλεισαν τροπον,  καθ’ ον απλη προσβολη δια των εν τοις  ουσι 



λογων  προς  το  αιτιον  νουν  διαπορθευσαντες,  και  μονω  αυτω  ως 
συναγωγω των εξ αυτου παντων και ελκτικω προδησαντες, τοις καθ’ 
εκαστα των ολων τω υπερβαθηναι ουκετι διαχεομενοι λογοις, δια του 
πεπεισθαι σαφως μονον τον Θεον κυριως ειναι λοιπον εκ της προς τα 
οντα ακριβους ενατενισεως,  και  ουσιαν των οντων και  κινησιν και 
των  διαφεροντων  ευκρινειαν,  και  συνοχην  αδιαλυτον  των 
κεκραμμενων,  και  ιδρυσιν  αμεταθετον  των  τεθειμενων,  και  πασης 
απλως της οπωσουν νοουμενης ουσιας, και κινησεως και διαφορας, 
κρασεως τε και  θεσεως αιτιον,  σοφως δι’  εμφερους  ομοιοτητος την 
κατα τον αισθητον αιωνα μυστικην θεωριαν επι τον κατα διανοιαν εν 
πνευματι δια των αρετων συμπληρουμενον κοσμον μετηνεγκαν· καθ’ 
ην  τους  ειρημενους  τροπους  εις  ενα  συναγαγοντες  τον  διαφοροις 
αρετων  ειδεσι  την  του  κατα  διανοιαν  γνωμικου  κοσμου  ουσιαν 
εκπληρουντα  δι’  ολου  λογον  μονιοτατον  εαυτοις,  ως  εφικτον 
εναπωμορξαντο,  παντας  δηλαδη  περασαντες  τους  των  οντων  και 
αυτους τους των αρετων λογους,  μαλλον δε μετα τουτων προς τον 
υπερ  τουτους,  και  εις  ον  ουτοι  και  εξ  ου  το  ειναι  τουτοις  εστιν 
υπερουσιον  και  υπεραγαθον  λογον  αγνωστως  αναδραμοντες·  και 
ολοι  ολω  κατα  το  εφικτον  της  ενουσης  αυτοις  φυσικης  δυναμεως 
ενωθεντες τοσουτον ενδεχομενως υπ’  αυτου εποιωθησαν, ωστε και 
απο  μονου  γνωριζεσθαι,  οιον  εσοπτρα  διειδεστατα,  ολου  του 
ενορωντος Θεου λογου το ειδος απαραλειπτως δια των θειων αυτου 
γνωρισματων  φαινομενον  εχοντες,  τω  ελλειφθηναι  μηδενα  των 
παλαιων χαρακτηρων, οις μηνυεσθαι πεφυκε το ανθρωπινον, παντων 
ειξαντων  τοις  αμεινοσιν,  οιον  αηρ  αφεγγης  φωτι  δι’  ολου 
μετεγκραθεις.

Θεωρια εις τον Μελχισεδεκ. 
Οπερ,  οιμαι,  γνους  και  παθων  ο  θαυμαστος  εκεινος  και  μεγας 

Μελχισεδεκ, περι ον τα μεγαλα και θαυμαστα παρα τη Γραφη ο θειος 
διεξερχεται  λογος,  χρονου  και  φυσεως  υπερανω  γενεσθαι,  και 
ομοιωθηναι τω Υιω του Θεου κατηξιωθη, τοιουτος εξει δηλαδη κατα 
την χαριν ως εφικτον γενομενος, οις αυτος ο δοτηρ της χαριτος κατα 
την  ουσιαν  υπαρχων  πιστευεται.  Τι  γαρ  Απατωρ  και  αμητωρ  και 
αγενεαλογητος περι αυτου λεγομενον, ουκ αλλο μηνυειν υπονοω η 
την εγγενομενην αυτω εκ της κατ’ αρετην ακροτατης χαριτος τελειαν 
των φυσικων γνωρισματων αποθεσιν· το δε μητε αρχην ημερων, μητε 



ζωης  τελος  εχειν,  την  χρονου  παντος  και  αιωνος  ιδιοτητα 
περιγραφουσα γνωσιν, (1140) και πασης υλικης και αυλου ουσιας την 
υπαρξιν υπερβαινουσαν θεωριαν μαρτυρει· το δε Αφωμοιωμενος τω 
Υιω του Θεου μενει  εις το διηνηκες ιερευς,  ταχα μεχρι τελους καθ’ 
εξιν ατρεπτον της θεοειδεστατης αρετης και της θειας και προς τον 
Θεον ενατενισεως το νοερον ομμα ανεπιμυστον δυνηθηναι φυλαξαι 
παραδηλοι. Τη φυσει γαρ η αρετη μαχεσθαι πεφυκε, και χρονω και 
αιωνι η αληθης θεωρια, ινα η μεν αδουλωτος μενοι τοις αλλοις οσα 
μετα  Θεον  ειναι  πιστευεται,  και  ακρατητος,  ως  Θεον  μονον  ειδυια 
γεννητορα,  η  δε  απεριγραφος,  ουδενι  των  αρχην  η  τελος  εχοντων 
εναπομενουσα, ως Θεον δι’ εαυτης εικονιζουσα, τον πασης αρχης και 
τελους  οριστικον,  και  πασαν  νοησιν  των  νοουντων  κατ’  εκστασιν 
αρρητον  προς  εαυτον  ελκοντα.  Εξ  ων  η  θεια  ομοιωσις  δεικνυται, 
γνωσεως  τε  φημι  και  αρετης,  και  δι’  ων  η  εις  μονον  τον  Θεον 
ακλονητος αγαπη τοις αξιοις φυλαττεται,  καθ’ ην το της υιοθεσιας 
αξιωμα  θεοπρεπως  διδομενον  διηνεκως  εντυγχανειν  Θεω  και 
παρεσταναι χαριζεται, προς δυσωπησιν αυτην του εντυγχανοντος την 
θειαν  ομοιωσιν  παρεχομενον.  Οθεν  εικοτως  υπολαμβανω  μη  δια 
χρονου και φυσεως, υφ’ α φυσικως ετελει ο μεγας Μελχισεδεκ, βιω 
και  λογω  υπερβαθεντων  ηδη  και  παντελως  καταλελειμμενων 
προσαγορευθηναι δειν, Ο θειος αυτον εδικαιωσε λογος, αλλ’ εξ ων και 
δι’  ων  εαυτον  μετεποιησε  γνωμικως,  αρετης·  λεγω  και  γνωσεως, 
ονομασθηναι.  Εφ’  ων  γαρ  η  γνωμη  γενναιως  δια  των  αρετων  τον 
δυσμαχωτατον της φυσεως κατηγωνισατο νομον, και την χρονου και 
αιωνος ιδιοτητα δια γνωσως αχραντως η του νου υπεριπταται κινησις, 
τουτοις  ουκ  εστιν  επιφημισαι  δικαιον  των  απολειφθεντων  ως 
γνωρισμα  την  ιδιοτητα,  αλλα  μαλλον  την  των  προσληφθεντων 
μεγαλοπρεπειαν,  εξ  ων  και  εν  οις  μονον  εισι  λοιπον  και 
επιγινωσκονται. Επει και ημεις φυσικως τοις ορατοις επιβαλλοντες εκ 
των χρωματων τα σωματα και γνωριζομεν και ονομαζομεν, οιον ως 
φως τον πεφωτισμενον αερα, και πυρ την οιανουν πυρος εξημμενην 
υλην, και λευκον το λευκασμενον σωμα, και οσα αλλα τοιουτοτροπα. 
Ει  τοινυν  γνωμικως  την  αρετην  της  φυσεως  και  των  κατ’  αυτην 
απαντων προετιμησε, δια την καλην του εφ’ ημιν αξιωματος αιρεσιν, 
κα παντα χρονον και αιωνα κατα την γνωσιν υπερηκοντισε, παντα 
οσα  μετα  Θεον  κατοπιν  εαυτου  γνωστικως  κατα  την  θεωριαν 
ποιησαμενος, ουδενι των οντων εμμεινας ω επιθεωρειται το οιανουν 



περα  ο  θειος  Μελχισεδεκ,  προς  δε  τας  θειας  και  αναρχους  και 
αθανατους [ουσιας] του Θεου δια του λογου κατα χαριν εν πνευματι 
γεγεννηται,  και  σωαν και  αληθη εν  εαυτω φερει  του γεννησαντος 
Θεου  την  ομοιωσιν  (επει  και  πασα  γεννησις  ταυτον  τω  γεννωντι 
πεφυκεν αποτελειν το γεννωμενον· Το γαρ γεγεννημενον, φησιν, εκ 
της σαρκος, σαρξ εστι, το δε γεγεννημενον εκ του πνευματος πνευμα 
εστιν), εικοτως (1141) ουκ εκ των φυσικων και χρονικων ιδωματων, οις 
πατηρ  τε  και  μητηρ  και  γενεαλογια,  αρχη  τε  και  τελος  ημερων 
περιεχεται, απερ φθασας εαυτου παντελως επελυσατο, αλλ’ εκ των 
θειων και μακαριων γνωρισματων, οις το ειδος εαυτω μετεποιησεν, 
ωνομασθη, ων ουκ εφικνειται ου χρονος, ου φυσις, ου λογος, ου νους, 
ουδ’ αλλο τι κατα περιγραφην φαναι των οντων ουδεν. Απατωρ ουν 
και αμητωρ και ανενεαλογητος, μητε αρχην ημερων, μητε τελος ζωης 
εχων, αναγεγραπται ο μεγας Μελχισεδεκ, ως ο αληθης των θεοφορων 
ανδρων τα περι αυτου διεσαφησε λογος, ου δια την φυσιν την κτιστην 
και εξ ουκ οντων, καθ’ ην του ειναι ηρξατο τε και εληξεν, αλλα δια 
την χαριν την θειαν και ακτιστον, και αει ουσαν υπερ πασαν φυσιν 
και παντα χρονον, εκ του αει οντος Θεου, καθ’ ην δι’ ολου μονην ολος 
γνωμικως  γεννηθεις  επιγινωσκεται.  Μονος  δε  τουτο  ων  τη  Γραφη 
τετηρηται,  ως  πρωτος  ισως  υπερ  την  υλην  και  το  ειδος  κατα  την 
αρετην  γενομενος,  απερ  δια  του  απατωρ  και  αμητωρ  και 
αγενεαλογητος δηλουσθαι δυναται, και ως παντα τα υπο χρονον και 
αιωνα  κατα  την  γνωσιν  παρελθων,  ων  το  ειναι  χρονικως  της 
γενεσεως ηρξατο το ποτε ειναι ουκ ηρνημενης, ουδ’ οτιουν τω κατα 
διανοιαν θειω δρομω ενσκασας οπερ σημαινει τυχον το μητε αρχην 
ημερων μητε τελος ζωης εχειν·  και ως εξηρημενως,  κρυφιως τε και 
σεσιγημενως,  και  συνελοντα  ειπειν,  αγνωστως,  μετα  πασαν  των 
οντων παντων αφαιρεσιν κατα νουν εις αυτον εισδυς τον Θεον, και 
ολος ολω ποιωθεις τε και μεταποιωθεις, οπερ το, Αφωμοιωμενος δε 
τω Υιω του Θεου μενει ιερευς εις το διηνεκες υπεμφαινειν δυναται. 
Πας γαρ τις των αγιων, ουτινος κατ’ εξαιρετον απηρξατο καλου, κατ’ 
αυτο  και  τυπος  ειναι  του  δοτηρος  Θεου  ανηγορευται.  Καθ’  ο 
σημαινομενον και ουτος ο μεγας Μελχισεδεκ δια την εμποιηθεισαν 
αυτω θειαν αρετην εικων ειναι κατηξιωται Χριστου του Θεου, και των 
απορρητων αυτου μυστηριων, εις ον παντες μεν οι αγιοι συναγονται 
ως αρχετυπον και της εν εκαστω αυτων του καλου εμφασεως αιτιον, 



μαλιστα δε ουτος, ως των αλλων απαντων πλειους εν εαυτω φερων 
του Χριστου τας υποτυπωσεις. 

Εξηγησις  εις  τον  Κυριον,  περι  των  λεγομενων  εις  τον 
Μελχισεδεκ. 

Μονωτατος γαρ ο Κυριος ημων και Θεος Ιησους Χριστος φυσει και 
αληθεια απατωρ εστι και αμητωρ και αγενεαλογητος, και μητε αρχην 
ημερων  μητε  ζωης  τελος  εχων·  αμητωρ  μεν  δια  το  αυλον  και 
ασωματον  και  παντελως  αγνωστον  της  ανω  εκ  του  Πατρος 
προαιωνιου γεννησεως·  απατωρ δε κατα την κατω και χρονικην εκ 
της μητρος και ενσωματον γεννησιν,  ης κατα την συλληψιν το δια 
σπορας ειδος  ου κατεστησατο·  αγενεαλογητος  δε  ως  (1144)  αμφοιν 
αυτου των γεννησεων τον τροπον εχων καθολου τοις πασιν αβατον 
και ακαταληπτον. Το δε μητε αρχην ημερων μητε ζωης τελος εχων, ως 
αναρχος  και  ατελευτητος  και  παντελως  απειρος,  οια  φυσει  Θεος· 
μενει δε ιερευς εις τον αιωνα, ως μηδενι θανατω κακιας η φυσεως του 
ειναι παυομενος, οτι Θεος και πασης της κατα φυσιν και αρετην ζωης 
χωρηγος. Μη νομιζε δε ταυτης τινα αμοιρειν της χαριτος, επειδη περι 
μονου του μεγαλου Μελχισεδεκ ο λογος αυτην διωρισατο. Πασι γαρ 
ισως  ο  Θεος  την  προς  σωτηριαν  φυσικως  ενεθηκε  δυναμιν,  ινα 
εκαστος  βουλομενος  της  θειας  μεταποιεισθαι  χαριτος  δυνηται·  και 
θελων Μελχισεδεκ γενεσθαι,  και  Αβρααμ,  και  Μωυσης,  και  απλως 
παντας  μεταφερειν  εις  εαυτον  τους  αγιους,  μη  κωλυηται,  ουκ 
ονοματα  και  τοπους  αμειβων,  αλλα  τροπους  και  πολιτειαν 
μιμουμενος.

Θεωρια αλλη εις τον Μελχισεδεκ. 
Πας τοιγαρουν τα μελη νεκρωσας τα επι της γης, και ολον εαυτου 

της  σαρκος  αποσβεσας  το  φρονημα,  και  την  προς  αυτην  δι’  ολου 
σχεσιν  αποσεισαμενος,  δι’  ης  η  τω  Θεω  μονω  χρεωστουμενη  παρ’ 
ημων αγαπη μεριζεται,  και αρνησαμενος παντα τα της σαρκος και 
του κοσμου γνωρισματα, της θειας ενεκεν χαριτος, ωστε και λεγειν 
δυνασθαι  μετα  του  μακαριου  Παυλου  του  αποστολου,  Τις  ημας 
χωρισει απο της αγαπης του Χριστου; και τα εξης, ο τοιουτος απατωρ 
και αμητωρ και αγενεαλογητος κατα τον μεγα Μελχισεδεκ γεγονεν, 
ουκ  εχων  οπως  υπο  σαρκος  κρατηθη  και  φυσεως,  δια  την 
γεγενημενην προς το πνευμα συναφειαν. 

Θεωρια εις το μητε αρχην ημερων εχειν, μητε τελος ζωης. 



Ει δε και εαυτον προς τουτοις ηρνησατο, την ιδιαν απολεσας την 
ψυχην  αυτου  ενεκεν  εμου,  ευρησει  αυτην,  τουτεστι  την  παρουσαν 
ζωην μετα των αυτης θεληματων της κρειττονος ενεκεν προιεμενος 
ζωντα  τε  ενεργουντα  μονωτατον  τον  του  Θεου  Λογον  κεκτηται, 
διικνουμενον  κατ’  αρετην  και  γνωσιν  αχρι  μερισμου  ψυχης  και 
πνευματος, και μηδεν το παραπαν της αυτου παρουσιας αμοιρον εχει, 
γεγονε και αναρχος και ατελευτητος, την χρονικην μηκετι φερων εν 
εαυτω κινουμενην ζωην, την αρχην και τελος εχουσαν, και πολλοις 
δονουμενην παθημασι, μονην δε την θειαν του ενοικησαντος λογου 
και αιδιον και μηδενι θανατω περατουμενην. 

Θεωρια εις το, " Μενει ιερευς εις τον αιωνα. " 

Ει δε και προσοχη πολλη τω ιδιω επαγρυπνειν οιδε χαρισματι, δια 
πραξεως  και  θεωριας  των  υπερ  φυσιν  και  χρονον  επιμελομενος 
αγαθων, γεγονε και (1145) ιερευς διηνεκης και αιωνιος, νοερως αει της 
θειας απολαυων ομιλιας, και δια το μιμεισθαι τη περι το καλον κατα 
την  γνωμην  ατρεψια  το  κατα  φυσιν  ατρεπτον  μη  κωλυομενος 
Ιουδαικως αμαρτιας θανατω εις το διηνεκες παραμενειν, και θυσιαν 
προσφερειν  αινεσεως  και  εξομολογησεως,  ενδοξως  θεολογων  ως 
δημιουργον των απαντων, και ευγνωμονως ευχαριστων ως προνοητη 
και κριτη των ολων δικαιω, εν τω κατα διανοιαν θειω θυσιαστηριω, εξ 
ου φαγειν ουκ εχουσα εξουσιαν οι τη σκηνη λατρευοντες. Ου γαρ οιον 
τε  μυστικων  θειας  γνωσεως  αρτων  και  κρατηρος  ζωτικου  σοφιας 
μεταλαχειν τους μονοστοιχουντας τω γραμματι, και αλογων θυσιαις 
παθων προς σωτηριαν αρκουμενους, και τον μεν θανατον του Ιησου, 
δια  της  καθ’  αμαρτιαν  αργιας  καταγγελοντας,  την  δε  αναστασιν 
αυτου,  υπερ  ης  και  δι’  ην  ο  θανατος  γεγονε,  δια  της  κατα  νουν 
θεωριας,  της  εν  δικαιοσυνη  εργων  αγαθων  πεφωτισμενης,  ουχ 
ομολογουντας,  και  το  μεν  θανατωθηναι  σαρκι  ευ  μαλα  προθυμως 
ολομενους,  το  δε  ζωοποιηθηναι  και  πνευματι  ουδ’  οπωσουν 
αναρχομενους,  ετι  της  κατ’  αυτους  σκηνης  εχουσης  στασιν  δια  το 
μηπω πεφανερωσθαι αυτοις την δια λογου και γνωσεως των αγιων 
οδον, ητις εστιν ο λογος του Θεου ο ειπων, Εγω ειμι η οδος, και απο 
του  σαρκα  λογον  ειδεναι  δια  πρακτικης  τον  Κυριον  επι  την  ως 
μονογενους παρα Πατρος δοξαν, την πληρη χαριτος και αληθειας, δια 
θεωριας ελθειν ουκ εφιεμενους. 



Θεωρια εις τον Αβρααμ. 
Αβρααμ παλιν πνευματικος γινεται  της γης και της συγγενειας 

και  του  οικου  του  πατρος  εξερχομενος  και  εις  την  υπο  Θεου 
δεικνυμενην ερχομενος γην, ο της σαρκος κατα διαθεσιν απορρηξας, 
και εκτος αυτης γενομενος τω χωρισμω των παθων, και τας αισθησεις 
απολιπων,  και  μηδεμιαν  δι’  αυτων  αμαρτιας  ετι  παραδεχομενος 
πλανην,  και  τα αισθητα παντα παρελθων,  εξ ων τη ψυχη δια των 
αισθησεων το  απατασθαι  και  παιειν  προσγινεται,  και  μονω τω νω 
παντος  υλικου  ελευθερω  δεσμου  εις  την  θειαν  και  μακαριαν  της 
γνωσεως ερχομενος γην, και εις μηκος και πλατος αυτην μυστικως 
διοδευων, εν η τον Κυριον ημων ευρησει και Θεον Ιησουν Χριστον, την 
αγαθην  των  φοβουμενων  αυτον  κληρονομιαν,  εις  μηκος  μεν 
ανεικαστον  δι’  εαυτον  υπο  των αξιων κατα το  εφικτον  ανθρωποις 
θεολογουμενον,  δι’  ημας  δε  εις  πλατος  δοξολογουμενον,  δια  της 
συνεκτικης  του  παντος  σοφωτατης  αυτου  προνοιας,  και  της  υπερ 
ημων μαλιστα θαυμαστης και υπεραρρητου οικονομιας, και μετοχος 
των οις γεραιρειν τον Κυριον εξεπαιδευθη τροπων κατα πραξιν τεως 
και  θεωριαν  γενομενος,  δι’  ων  η  προς  Θεος  βεβαιως  κυρουσθαι 
πεφυκε φιλια τε και αφομοιωσις. Και συντομως περι τουτων ειπειν, ο 
σαρκα και αισθησιν και κοσμον, περι α του νου η προς τα νοητα κατα 
(1148)  την  σχεσιν  δαλυσις  γινεται,  πρακτικως  καταπαλαισας,  και 
μονη διανοια δι’  αγαπης Θεω γνωστικως προσχωρησας,  ο  τοιουτος 
αλλος Αβρααμ υπαρχει, δια της ισης χαριτος τον αυτον τω πατριαρχη 
της αρετης και της γνωσεως εχων χαρακτηρα δεικνυμενος. 

Θεωρια εις τον Μωυσην. 
Και  Μωυσης  παλιν  αλλος  εκφαινεται,  ο  εν  τω  καιρω  της  των 

παθων  δυναστειας,  οπηνικα  του  διαβολου  του  νοητου  Φαραω 
τυραννουντος  το  χειρον  επικρατειν  του  αμεινονος,  και  του 
πνευματικου το σαρκικον επανιστασθαι, και πας ευσεβης αναιρεισθαι 
πεφυκε  λογισμος,  κατα  Θεον  γνωμικως  γεννωμενος,  και  θηκη 
ασκησεως αληθους εμβληθεις,  ηθικοις εξωθεν κατα σαρκα τροποις 
και  εσωθεν  κατα  ψυχης  θειοις  ησφαλισμενος  νοημασι,  και  μεχρι 
νομου της αναληψεως των φυσικων θεωρηματων ανεχομενος ειναι 
υπο την αισθησιν, την του νοητου Φαραω θυγατερα, ζηλω δε γνησιω 
των θειων αγαθων το Αιγυπτιαζον της σαρκος αποκτεινας φρονημα, 
και υπο την ψαμμον, την των κακων αγονον εξιν φημι, καταθεμενος, 
εν η καν υπο του εχθρου σπαρη το της κακιας ζιζανιον, ου πεφυκε 



φυεσθαι δια την ενουσαν ενδιαθετως πτωχειαν του πνευματος, την το 
απαθες  γεννωσαν  τε  και  φυλαττουσαν  και  θειω  προσταγματι  την 
αγριουμενην τοις πνευμασι της πονηριας και τοις αλλεπαλληλοις των 
πειρασμων κυμασι  δενδρουμενην,  της  πικρας  και  οντως  αλμωδους 
κακιας οριζουσαν θαλασσαν, καθως γεγραπται, Ο τιθεις αμμον οριον 
τη  θαλασση,  και  λεγων  αυτη,  Μεχρι  τουτου  διελευση,  και  ουχ 
υπερβηση, και εν σοι συντριβησονται σου τα κυματα· τους δε εις γην 
ετι  κατανευνοντας  λογισμους  και  την  εξ  αυτης  επιζητουντας 
απολαυσιν,  υπερ ης το θυμικον διαμαχεσθαι και τον διαγνωστικον 
τυραννειν  και  απωθεισθαι  πεφυκε  λογον,  προβατων δικην  δια  της 
ερημου παθων και υλων εστερημενης και ηδονων καταστασεως αγων 
ως επιστημων ποιμην προς το ορος της γνωσεως του Θεου το εν τω 
υψει  της  διανοιας  ορωμενον.  Ω  φιλοπονως  ενδιατριβων  δια  των 
προσφυων κατα πνευμα θεωρηματων μετα την απολειψιν της κατα 
νουν  προς  τα  αισθητα  σχεσεως  (τουτο  γαρ  οιμαι  δηλουν  την  του 
τεσσαρακονταετους  χρονου  παροδον,)  και  του  αρρητου  και 
υπερφυους ωσπερ θαμνω τη ουσια των οντων ενυπαρχοντος θειου 
πυρος κατ’ εννοιαν θεατης γενεσθαι και ακροατης αξιωθησεται, του 
εκ  της  βατου  της  αγιας  Παρθενου  φημι  επ’  εσχατων  των  χρονων 
εκλαμψαντος και δια σαρκος ημιν ομιλησαντος Θεου Λογου, γυμνον 
το της διανοιας ιχνος τω τοιουτω μυστηριω προσαγων, και λογισμων 
ανθρωπινων ως νεκρων υποδηματων παντελως ελευθερον, και προς 
μεν ζητησιν, ωσπερ προσωπον, το της διανοιας οπτικον αποστρεφων, 
πιστει δε μονη προς υποδοχην του μυστηριου, ακοης τροπον, το της 
ψυχης ευπειθες διανοιγων, παρ’ ου την ισχυραν και αηττητον κατα 
των πονηρων δυναμεων (1149) κομισαντος δυναμιν των παρα φυσιν 
τα κατα φυσιν, και των σαρκικων τα ψυχικα, και των υλικων τε και 
αισθητων τα νοητα και  αυλα κατα πολλην αφοριζει  εξουσιαν,  της 
δουλον ποιειν το ελευθερον πειρωμενης πολυ υπερεχων δυναμεως.

Αλλη θεωρια εις τον αυτον συντομος. 
Και  ινα  συνελων ειπω,  ο  μη  υπελθων τον της  αμαρτιας  ζυγον, 

μητε τω θολερω των παθων ρευματι δια της κακης επιθυμιας εαυτον 
εμπνιξας, και αισθησει τρεφεσθαι τη πηγη των ηδονων ανασχομενος, 
αποκτεινας  δε  μαλλον  το  φρονημα  της  σαρκος,  το  τυραννουν  της 
ψυχης  την  ευγενειαν,  και  παντων  των  φθειρομενων  υπερανων 
γενομενος τον πλανον τουτον κοσμον ωσπερ Αιγυπτον τινα φυγων, 
τον εκθλιβοντα ταις σωματικαις φροντισι τον διορατικωτατον νουν, 



και  καθ’  ησυχιαν  εαυτω  συγγενομενος  και  φιλοπονω  σχολη  της 
διεπουσης θειως το παν θειας προνοιας την σοφην οικονομιαν δια της 
επιστημονικης των οντων θεωριας αρρητως διδαχθεις, καντευθεν δια 
μυστικης  θεολογιας,  ην  κατ’  εκστασιν  αρρητον  νους  καθαρος  δια 
προσευχης πιστευεται  μονος,  ως εν γνοφω τη αγνωσια αφθεγκτως 
Θεω συγγενομενος, και εαυτον εσωθεν κατα νουν ευσεβειας δογμασι 
και εξωθεν, ως τας πλακας ο Μωυσης, αρετων χαρισι δακτυλω Θεου 
τω  αγιω  Πνευματι  εγχαραξας,  η  γραφικως  ειπειν,  ο  ελομενος 
συγκακουχεισθαι  τω  λαω  του  Θεου  μαλλον  η  προσκαιρον  εχειν 
αμαρτιας απολαυσιν, και των εν Αιγυπτω θησαυρων τον ονειδισμον 
του  Χριστου  τιμιωτεν  κρινας,  τουτεστι  πλουτου  και  δοξης,  των 
προσκαιρων  και  φθειρομενων,  τους  υπερ  αρετης  εκουσιως 
ανθαιρουμενος  πονους,  ουτος  Μωυσης  πνευματικος  γεγονεν,  ουχ 
ορατω διαλεγομενος Φαραω, αλλα αορατω τυραννω ψυχων φονευτη 
και  κακιας  αρχηγω  τω  διαβολω  και  ταις  αμφ’  αυτον  πονηραις 
δυναμεσι  μεθ’  ης  δια  χειρος  επιφερεται  ραβδου,  της  κατα  το 
πρακτικον φημι του λογου δυναμεως, νοητως παρατασσομενος. 

Θεωρια περι του, Πως τους προ νομου και μετα νομον αγιους 
τις μιμησασθαι δυναται, και τις η του φυσικου νομου και του 
γραπτου κατα την εις αλληλους μεταχωρησιν ταυτοτης. 
Ωσαυτως  δε  και  παντας  τους  αγιους  εκαστος  ημων  θελων  εις 

εαυτον μεταθειναι δυναται, προς εκαστον πνευματικως εκ των περι 
αυτου καθ’ ιστοριαν τυπικως γεγραμμενων μορφουμενος (Συνεβαινε 
γαρ  εκεινοις  τυπικως,  φησιν  ο  θειος  Αποστολος,  εγραφη  δε  προς 
νουθεσιαν ημων, εις ους τα τελη των αιωνων κατηντησε), προς μεν 
τους παλαι προ νομου αγιους, απο μεν κτισεως κοσμου την περι Θεου 
γνωσιν ευσεβως ποριζομενος, απο δε της το παν σοφως διοικουσης 
Προνοιας τας αρετας κατορθουν διδασκομενος, κατ’ αυτους εκεινους 
τους προ του νομου αγιους,  οι  δια παντων φυσικως εν εαυτοις τον 
γραπτον  εν  πνευματι  προχαραξαντες  νομον  (1152)  ευσεβειας  και 
αρετης  τοις  κατα  νομον  εικοτως  πρεβληθησαν  εξεμπλαριον 
( Εμβλεψατε γαρ, φησι, προς Αβρααμ τον πατερα υμων, και Σαρραν 
την ωδινουσαν υμας) προς δε τους κατα νομον δια των εντολων εις 
επιγνωσιν του εν αυταις υπηγορευμενου Θεου δι’ ευσεβους εννοιας 
αναγομενος,  και  τοις  καθηκουσι  των  αρετων  τροποις  δι’  ευγενους 
πραξεως καλλωπιζομενος, και ταυτον τω γραπτω νομω τον φυικον 
οντα  παιδευομενος,  οταν  σοφως  δια  συμβολων  κατα  την  πραξιν 



ποικιλληται, και εμπαλιν τω φυσικω τον γραπτον, οταν ενοειδης και 
απλους και συμβολων εν τοις αξιοις κατ’ αρετην τε και γνωσιν δια 
λογου και θεωριας ελευθερος γενηται, κατ’ αυτους εκεινους τους εν 
νομω  αγιους,  οι  το  γραμμα  ωσπερ  καλυμμα  περιελοντος  του 
πνευματος τον φυσικον νομον εχοντος πνευματικως διεδειχθησαν. 

Οτι  και  οι  κατα  νομον  αγιοι  πνευματικως  τον  νομον 
εκδεχομενοι την δι’ αυτου μηνυομενην χαριν προεβλεπον.
Παντες γαρ διαρρηδην ετεραν παρα την νομικην εσεσθαι λατρειαν 

προθεωρησαντες  το  κατ’  αυτην  φανησομενον  της  θεοπρεπεστατης 
ζωης  τελειον  προεξηρυξαν,  και  τη  φυσει  προσφορον  τε  και 
οικειοτατον,  ως  μηδενος  των  εκτος  προς  τελειωσιν  επιδεομενοι, 
καθως πασι δηλον καθεστηκε τοις μη αγνοουσι τα δια του νομου και 
των προφητων θεια θεσπισματα. Οπερ μαλιστα Δαβιδ και Εζεκιας και 
τω καθ’ εαυτον προς τοις αλλοις εκατερος δραματι παρηνιττετο, ο μεν 
υπερ της αμαρτιας νομικως τον Θεον εξιλεουμενος,  ο δε προσθηκη 
ζωης ετερω παρα τον νομον θεσμω παρα του Θεου σεμνυνομενος.

Οτι και υπερ τον γραπτον και υπερ τον φυσικον νομον γινεται 
ο  τω  Χριστω  γνησιως  δια  των  αρετων  κατα  διαθεσιν 
ακολουθων.
Ουδεν δε το κωλυον, ως οιμαι, εστι τον εν τουτοις προπαιδευθεντα 

τοις  νομοις,  τω  φυσικω  τε  φημι  και  τω  γραπτω,  θεοφιλως,  ηπερ 
τουτοις  γενεσθαι  θεοπρεπως,  και  τουτων  χωρις  δι’  ειλικρινους 
πιστεως  μονω  τω  επι  το  ακροτατον  αγαθον  αγοντι  λογω  γνησιως 
ακολουθησαντα,  και  μηδενος κατ’  εννοιαν το παραπαν απτομενον 
πραγματος η λογισμου η νοηματος οις η οπωσουν ουσα παντος του 
οπωσουν νοουμενου τε και οντος φυσις τε και γνωσις υποπιπτει και 
εμφαινεται,  ωσπερ  εικος  τον  επεσθαι  γνησιως  προθεμενον  τω 
διεληλυθοτι τους ουρανους Ιησου, και τη παραδειξει του θειου φωτος 
δυνηθηναι  την  αληθη  των  οντων,  ως  εστιν  ανθρωπω  δυνατον, 
συνεκδοχικως υποδεξασθαι γνωσιν. 

(1153)  Θεωρια του τροπου καθ’ ον υπερ τον φυσικον και τον 
γραπτον  νομον  γινεται  ο  δια  παντων  τω  θεω  γενομενος 
ευπειθης.
Ει  γαρ  πασα  η  των  οντων  φυσις  εις  τα  νοητα  και  τα  αισθητα 

διηρηται, και τα μεν λεγεται και εστιν αιωνια, ως εν αιωνι του ειναι 
λαβοντων αρχην, τα δε χρονικα, ως εν χρονω πεποιημενα, και τα μεν 



υποπιπτει  νοησει,  τα  δε  αισθησει,  δια  την  ταυτα  αλληλοις 
επισφιγγουσαν του κατα φυσιν σχετικου ιδιωματος αλυτον δυναμιν 
(πολλη γαρ η προς τα νοουμενα των νοουντων και προς τα αισθητα 
των αισθανομενων η σχεσις, ο δε ανθρωπος εκ ψυχης και σωματος 
τυγχανων αισθητικου δια της κατ’ επαλλαγην προς εκατερα τα της 
κτισεως τμηματα φυσικης σχεσεως τε και ιδιοτητος και περιγραφεται 
και περιγραφει, το μεν τη ουσια, το δε τη δυναμει, ως τοις εαυτου προς 
ταυτα διαιρουμενος μερεσι, και ταυτα δια των οικειων μερων εαυτω 
καθ’  ενωσιν  επισπωμενος·  περιγραφεσθαι  γαρ  τοις  νοητοις  και 
αισθητοις, ως ψυχη τυγχανων και σωμα, και περιγραφειν ταυτα κατα 
δυναμιν πεφυκεν, ως νοων και αισθανομενος· ο δε Θεος απλως και 
αοριστως υπερ παντα τα οντα εστι, τα περιεχοντα τε και περιεχομενα 
και την, ων ουκ ανευ ταυτα, χρονου φημι και αιωνος και τοπου φυσιν, 
οις  το  παν  περικλειεται,  ως  πασι  παντελως  ασχετος  ων),  αρα 
σωφρονως ο διαγνους πως εραν του Θεου δει,  του υπερ λογον και 
γνωσιν  και  πασης  απλως  της  οιασδηποτε  πανταπασι  σχεσεως, 
εξηρημενου  και  φυσεως,  παντα  τα  αισθητα  και  νοητα  και  παντα 
χρονον  και  αιωνα  και  τοπον  ασχετως  παρελευσεται,  και  πασης 
τελευταιον  ολης  της  κατ’  αισθησιν  και  λογον  και  νουν  ενεργειας 
εαυτον υπερφυως απογυμνωσας αρρητως τε και αγνωστως της υπερ 
λογον και νουν θειας τερπνοτητος επιτευξεται, καθ’ ον οιδε τροπον τε 
και λογον ο την τοιαυτην δωρουμενος χαριν Θεος και οι ταυτην παρα 
Θεου  λαβειν  αξιωθεντες,  ουκετι  ουδεν  φυσικον  η  γραπτον  εαυτω 
συνεπικομιζομενος,  παντων  αυτω  των  λεχθηναι  η  γνωσθηναι 
δυναμενων παντελως υπερβαθενων και κατασιγασθεντων. 

Θεωρια εις το περι του εμπεσοντος εις τους ληστας ρητον του 
Ευαγγελιου. 

Και  ταχα τουτο εστι  το  τοις  δοθεισιν  επι  θεραπεια του λησταις 
περιπεσοντος δυσι δηναριοις εν τω πανδοχειω παρα του Κυριου τω 
επιμελεισθαι  κελευομενω  προσδαπανωμενον,  οπερ  και  φιλοτιμως 
επανερχομενος ο  Κυριος  δωσειν  υπεσχετο,  η  δια  πιστεως γινομενη 
παντελης των οντων εν τοις ττελειοις αφαιρεσις (φησι γαρ ο Κυριος 
Οστις ουκ αποτασσεται πασι τοις υπαρχουσιν αυτου, ου δυναται μου 
ειναι  μαθητης)  ,  καθ’  ην  πανθ’  εαυτου  η  εαυτον  παντων 
αφαιρουμενος ειπειν οικειοτερον, ο της σοφιας εαυτον εραστην (1156) 
καταστησας  μονω  Θεω  συνειναι  καταξιουται,  την  ευαγγελικως 



υποδειχθεισαν υιοθεσιαν δεξαμενος, κατα τους αγιους και μακαριους 
αποστολους, οι το παν εαυτων ολοσχερως περιελομενοι και μονω δι’ 
ολου τω Θεω και Λογω προσφυντες, Ιδου παντα, εφασαν, αφηκαμεν 
και  ηκολουθησαμεν σοι,  τω και  της φυσεως Ποιητη και  δοτηρι  της 
κατα νομον βοηθειας, και ον, Κυριον δηλονοτι, ωσπερ αληθειας φως 
μονωτατον κτησαμενοι αντι νομου και φυσεως παντων εικοτως των 
μετα  Θεον  απταιστον  την  γνωσιν  παρελαβον.  Αυτω  γαρ  πεφυκε 
συνεκφαινεσθαι κυριως η των υπ’ αυτου γεγενημενων γνωσις. Ως γαρ 
τω  αισθητω  ηλιω  ανατελλοντι  παντα  καθαρως  συνεκφαινονται  τα 
σωματα, ουτω και Θεος ο νοητος της διακαιοσυνης ηλιος ανατελλων 
τω νω, καθως χωρεισθαι υπο της κτισεως οιδεν αυτος, παντων εαυτω 
νοητων  τε  και  αισθητων  τους  αληθεις  βουλεται  συνεκφανιζεσθαι 
λογους.  Και  δηλοι  τουτο  της  επι  του  ορους  μεταμορφωσεως  του 
Κυριου  η  λαμπρα  των  εσθηματων  τω  φωτι  του  προσωπου  αυτου 
γενομενη συνενδειξις, τω Θεω την των μετ’ αυτον, ως οιμαι, και περι 
αυτον  συναγουσα  γνωσιν.  Ουτε  γαρ  διχα  φωτος  των  αισθητων 
οφθαλμος αντιλαμβανεσθαι δυναται, ουτε νους χωρις γνωσεως Θεου 
θεωριαν  δεξασθαι  πνευματικην.  Εκει  τε  γαρ  τη  οψει  το  φως  των 
ορατων την αντιληψιν διδωσι,  και  ενταυθα τω νω την γνωσιν των 
νοητων η του Θεου επιστημη χαριζεται.

Θεωρια του τροπου καθ’ ον γεγονεν του Αδαμ παραβασις. 
Αμελει τουτω μη επερεισας τω Θεω φωτι τον της ψυχης οφθαλμον 

ο  πραπατωρ  Αδαμ  τυφλου  δικην  εικοτως  εν  σκοτει  της  αγνωσιας 
αμφω  τω  χειρε  τον  της  υλης  φορυτον  εκουσιως  αφασσων  μονη 
αισθησει  εαυτον  ολον  επικλινας  εκδεδωκε,  δι’  ης  του  πικροτατου 
θηρος  τον  φθαρτικον  ιον  εισδεξαμενος  ουδ’  αυτης,  ως  ηβουληθη, 
απηλαυσε της αισθησεως, διχα Θεου, και προ Θεου, και ου κατα Θεον, 
ως ουκ εδει, οπερ αμηχανον ην, τα του Θεου εχειν επιτηδευσας. Την 
γαρ συμβουλον παραδεξαμενην τον οφιν Θεου πλεον παραδεξαμενος 
αισθησιν  και  του  απηγορευμενου  ξυλου,  ω  και  θανατον  συνειναι 
προεδιδαχθην  τον  καρπον  ορεγουσαν,  βρωσεως  απαρχην 
ποιησαμενος  προσφορον  τω  καρπω  την  ζωην μετηλλαξατο,  ζωντα 
τον  θανατον  εαυτω  κατα  παντα  τον  χρονον  του  παροντος  καιρου 
δημιουργησας. Ει γαρ φθορα γενεσεως υπαρχει ο θανατος, αει δε το 
δι’  επιρροης  τροφων  γινομενον  φυσικως  φθειρεται  σωμα  τη  ροη 
διαπνεομενον, αει αρα δι’ ων ειναι την ζωην επιστευσεν ακμαζοντα 



εαυτω τε και ημιν τον θανατον ο Αδαμ συνετηρησεν. Ως ειγε τω Θεω 
μαλλον η τη συνοικω πεισθεις τω ξυλω της ζωης διετραφη, ουκ αν την 
δοθεισαν απεθετο αθανασιαν αει συντηρουμενην τη μετοχη της ζωης, 
(1157)  επειδη  πασα  ζωη  οικεια  τε  και  καταλληλω  πεφυκε 
συντηρεισθαι  τροφη.  Τροφη  δε  της  μακαριας  εκεινης  ζωης  εστιν  ο 
αρτος ο εκ του ουρανου καταβας και ζωην διδους τω κοσμω, καθως 
αυτος περι εαυτου εν τοις ευαγγελιοις ο αψευδης απεφηνατο λογος, ω 
διατραφηναι μη βουληθεις ο πρωτος ανθρωπος της μεν θειας εικοτως 
απεγενετο ζωης, αλλης δε θανατου γεννητορος επελαβετο, καθ’ ην 
την μεν αλογον εαυτω μορφην επιθεμενος, της θειας δε το αμηχανον 
αμαυρωσας καλλος, βοραν τω θανατω την απασαν φυσιν παρεδωκε. 
Δι’ ης ο μεν θανατος ζη δι’ ολου του χρονικου τουτου διαστηματος, 
ημας βρωσιν υπ’ αυτου κατεσθιομενοι. 

Οτι εκ της αστατου περιφορας της παρουσης ζωης αλλην ειναι 
την  αληθη  και  θειαν  και  ωσαυτως  εχουσαν  ζωην 
επαιδευθησαν οι αγιοι.
Ης το αδρανες και αλλεπαλληλον σοφως κατανοησαντες οι αγιοι 

την ανθρωποις προηγουμενως εκ Θεου δεδωρημενην ταυτην μη ειναι 
την  ζωην,  ως  εικος,  επαιδευθησαν,  αλλην  δε  θειαν  και  ωσαυτως 
εχουσαν, ην μαλιστα δειν υπελαβον εαυτω πρεποντως αγαθον οντα 
τον Θεον προηγουμενως δημιουργησαι, μυστικως εδιδαχθησαν, προς 
ην δια σοφιας κατα την χαριν του πνευματος, ως εφικτον ανθρωποις 
τοις υπο θανατον, το ομμα της ψυχης ανανευσαντες, και ενδιαθετως 
τον  αυτης  θεων  υποδεξαμενοι  ποθον,  αποθεσθαι  δειν  ταυτην  την 
παρουσαν ζωην εικοτως ωηθησαν, ει μελλοιεν καθαρως εκεινης κατα 
τον δεοντα λογον επιληψεσθαι. Και επειδη ζωης αποθεσις θανατου 
χωρις ου γινεται, θανατον αυτης επενοησαν την αποβολην της κατα 
σαρκα στοργης, δι’ ης εις τον βιον η του θανατου γεγονεν εισοδος, ινα 
θανατω θανατον επινοησαντες του ζην τω θανατω παυσωνται, τον 
τιμιον  εναντιον  Κυριου  θανατον  αποθανοντες,  τον  οντως  θανατου 
θανατον, τον την φθοραν μεν φθειρειν δυναμενον, τη δε μακαρια ζωη 
και αφθαρσια παρεχομενον εν τοις αξιοις εισοδον. Το γαρ περας της 
παρουσης ταυτης ζωης ουδε θανατον οιμαι δικαιον ονομαζειν, αλλα 
θανατου απαλλαγην, και φθορας χωρισμον, και δουλειας ελευθεριαν, 
και  ταραχης  παυλαν,  και  πολεμων  αναιρεσειν,  και  συγχυσεως 
παροδον, και σκοτους υποχωρησιν, και πονων ανεσιν, και βομβησεως 



ασημου σιγην,  και  βρασματος  ηρεμιαν,  και  αισχυνης  συγκαλυμμα, 
και  παθων  αποφυγην,  και  αμαρτιας  αφανισμον,  και  παντων,  ινα 
συνελων ειπω, των κακων περιγραφην· απερ δι’ εκουσιου νεκρωσεως 
οι αγιοι κατορθωσαντες ξενους εαυτους του βιου και παρεπιδημους 
παρεστησαν.  Κοσμω  τε  γαρ  και  σωματι  και  ταις  εξ  αυτων 
επαναστασεσι γενναιως μαχομενοι, και την εξ αμφοιν κατα την των 
αισθησεων  προς  τα  αισθητα  συμπλοκην  παραγεγομενην  απατην 
αποπνιξαντες,  αδουλωτον εαυτοις εφυλαξαν της ψυχης το αξιωμα· 
μαλα  γε  εικοτως,  εννομον  κριναντες  ειναι  και  δικαιον  το  ηττον 
αγεσθαι  (1160)  μαλλον  τω  κρειττονι,  η  το  κρειττον  τω  χειρονι 
συμποδιζεσθαι.  Οσπερ δη νομος θειος και  τοις  προαιρουμενοις την 
λογικοις  προηγουμενως  πρεπουσαν  ασπαζεσθαι  ζωην  εμπεφυκως, 
την εμφερως δι’ ολιγαρκειας το απροσδεες των αγγελων μιμουμενην 
και ανετον.

Οτι  μη καθ’  ημας  η  την φυσικην θεωριαν,  η  την γραφικην 
μυσταγωγιαν εποιουν οι αγιοι. 
Αλλ’ επανελθοντες καθ’ ειρμον τα λειποντα της μεταμορφωσεως 

τοις προθεωρηθεισι κατα δυναμιν διασκοπησαντες προσαρμοσωμεν, 
ινα θεωρηθη των αγιων η εν πασιν ακροτης και η γνησια προς την 
σαρκα και την υλην αποδιαθεσις, και οτι μη καθ’ ημας και αυτοι η την 
κτισιν  η  την  αγιαν  Γραφην  υλικως  τε  και  χαμερπως  εθεωρουν, 
αισθησει  μονον  και  επιφανειαις  και  σχημασι  προς  αναληψιν  της 
μακαριας γνωσεως του Θεου, γραμμασι τε και συλλαβαις χρωμενοι, 
εξ ων το πταιειν εστι περι την κρισιν της αληθειας και σφαλλεσθαι, 
αλλα νω μονω καθαρωτατω και πασης υλικης απηλλαγμενω αχλυος. 
Ειπερ  ουν  ευσεβως  κρινειν  βουλομεθα  τους  των  αισθητων  νοητως 
διασκοπουντες  λογους,  εις  την  περι  θεου  και  των  θειων  αυτους 
απταιστον γνωσιν ορθως δι’ ευθειας τριβου βαινοντας κατιδοιμεν. 

Θεωρια εις την Μεταμορφωσιν πλατυτερα. 
Ειρηται τοινυν ανωτερω οτι δια μεν της γενομενης επι του ορους 

του προσωπου του Κυριου φωτοειδους λαμπροτητος προς την πασι 
καθολου  τοις  ουσιν  αληπτον  του  Θεου  μυστικως  οι  τρισμακαριοι 
αποστολοι  κατα  το  αρρητον  τε  και  αγνωστον  εχειραγωγουντο 
δυναμιν τε και δοξαν, της αφανους κρυφιοτητος το φανεν αυτοις προς 
την αισθησιν φως συμβολον ειναι μανθανοντες. Ως γαρ ενταυθα του 



γενομενου  φωτος  την  των  οφθαλμων  νικα  ενεργειαν  η  ακτις, 
αχωρητος αυτοις διαμενουσα, ουτω κακει Θεος πασαν νοος δυναμιν 
υπερβαινει  και  ενεργειαν,  ουδ’  ολως  εν  τω  νοεισθαι  τω  νοειν 
πειρωμενω τον οιονουν τυπον αφεις. Δια δε των λευκων ιματιων την 
τε  εν  τοις  κτισμασιν  αναλογως  τοις  καθ’  ους  γεγενηνται  λογοις 
μεγαλουργιαν  και  την  εν  τοις  ρημασι  της  αγιας  Γραφης  κατα  το 
νοουμενον μυσταγωγιαν εν ταυτω και αμα θεοπρεπως εδιδασκοντο, 
οια τη επιγνωσει του Θεου συναναφαινομενης της τε γραφικης κατα 
το πνευμα δυναμεως και της εν τοις κτισμασι κατ’ αυτο σοφιας και 
γνωσεως, δι’ ων παλιν αυτος αναλογως εκφαινεται. Δια δε Μωυσεως 
και  Ηλιου  των  εκατερωθεν  αυτω  συνοντων  (τουτο  γαρ  εις  την 
εξετασιν της θεωριας λειπεται), πολλους κατα πολλας επινοιας, ων 
τυποι  προεβεβληντο  μυστηριων  δι’  αληθους  θεωριας  γνωστικους 
υπεδεχοντο τροπους. 

(1161) Θεωρια εις τον Μωυσην και τον Ηλιαν. 
Α΄. Και πρωτον μεν την περι του δειν παντως συνειναι τω Λογω 

και Θεω τον τε νομικον και τον προφητικον λογον δια Μωυσεως και 
Ηλιου ευσεβεστατην ελαμβανον εννοιαν, ως εξ αυτου και περι αυτου 
και οντας και απαγγελοντας, και περι αυτον ιδρυμενους.

Β΄.  Ειτα σοφιαν και  χρηστοτητα συνουσαν αυτω δια  των αυτων 
επαιδευοντο, την μεν οτι κατ’ αυτην διαγορευτικος εστι των ποιητεων 
ο  λογος,  και  απαγορευτικος  των  ου  ποιητεων,  ης  τυπος  υπηρχε 
Μωυσης (σοφιας γαρ την της νομοθεσιας ειναι πιστευομεν χαριν), την 
δε οτι κατ’ αυτην προτρεπτικος εστι και επιστρεπτικος προς την θειαν 
ζωην  των  αυτης  απολισθησαντων,  ης  τυπος  υπηρχεν  Ηλιας,  δι’ 
εαυτου ολον το προφητικον δηλων χαρισμα. Χρηστοτητος γαρ θειας 
ιδιον γνωρισμα, των πεπλανημενων η μετα φιλανθρωπιας επιστροφη, 
ης κηρυκας τους προφητας γινωσκομεν. 

Γ΄.  Η γνωσιν και  παιδειαν,  την μεν οτι  καλου τε και κακου της 
ειδησεως τοις ανθρωποις υπαρχει παρεκτικος. Δεδωκα γαρ, φησι, προ 
προσωπου  σου  την  ζωην  και  τον  θανατον,  εφ’  ω  την  μεν  ελειν 
αιρεισθαι, τον δε φυγειν, και μη ως καλω περιπεσειν εξ αγνοιας τω 
χειρονι,  οπερ Μωυσης πεπραχως ανηγορευται,  προτυπων εν εαυτω 
της  αληθειας  τα  συμβολα·  την  δε  οτι  των  τοις  εναντιοις  ανεδην 
χρωμενων κατα τον Ισραηλ, ου παιδευτην Ηλιας ο μεγας εγενετο, και 
μιγνυντων αδιακριτως  τα  αμικτα,  της  αδιαφοριας  εστι  κολαστικος, 



και  των  παντελως  τω  κακω  προστεθειμενων  την  ανοιαν  και  την 
πωρωσιν εις εννοιαν αγων, ως λογος, και αισθησιν.

Δ΄.  Η  πραξιν  και  θεωριαν,  την  μεν  ως  κακιας  αναιρετικην,  και 
κοσμου δι’  επιδειξεως  αρετων τους  δι’  αυτης  αγομενους  παντελως 
κατα διαθεσιν τεμνουσαν, ως Μωυσης της Αιγυπτου τον Ισραηλ, και 
θειοις νομοις του Πνευματος ευπειθως παιδευουσαν αγεσθαι· την δε 
ως υλης και ειδους αρπαζουσαν, ως τον Ηλιαν το εκ πυρος αρμα, και 
Θεω δια γνωσεως προσαγουσαν τε και συναπτουσαν υπο σαρκος μηδ’ 
οτιουν  βαρουμενους,  δια  την  του  κατ’  αυτην  νομου  αθετησιν,  η 
επαρσει  καθ’  οτιουν  επι  τοις  κατορθωμασι  φλεγομενους,  δια  την 
συνημμενην ταις οντως αρεταις δροσον της πτωχειας του πνευματος. 

Ε΄. Η παλιν τα κατα τον γαμον και την αγαμιαν μυστηρια παρα τω 
Λογω ειναι μανθανοντες δια Μωυσεως, του δια τον γαμον της θειας 
εραστου γενεσθαι δοξης μη κωλυθεντος, και δια ηλιου, του παντελως 
γαμικης συναφειας καθαρου διαμειναντος, οια του Λογου και Θεου 
τους λογω ταυτα ιθυνοντας, κατα τους θειωδως περι αυτων κειμενους 
νομους, εαυτω μυστικως εισποιεισθαι κηρυττοντος. 

Στ΄. Η ζωης και θανατου δια των αυτων κυριον πιστως οντα τον 
Λογον πληροφορουμενοι. 

(1164) Ζ΄. Η και το παντας ζην τω Θεω και μηδενα παντελως παρ’ 
αυτω νεκρον ειναι δια των αυτων μανθανοντες, πλην του εαυτον τη 
αμαρτια νεκρωσαντος, και τη εκουσιω προς τα παθη ροπη του Λογου 
εαυτον αποκοψαντος. 

Η΄. Η παλιν τον Λογον ως αληθειαν οντα κατ’ αναφοραν ειναι τε 
και υπαρχειν τους τυπους των μυστηριων, και εις αυτον συναγεσθαι, 
της τε νομικης και της προφητικης πραγματειας ως αρχην και τελος, 
εφωταγωγουντο.

Θ΄.  Η τα μετα Θεον παντα και εκ Θεου γεγονοτα, τουτεστι  την 
φυσιν των οντων και τον χρονον, παρα τω Θεω οντα συνεκφαινεσθαι 
αληθως φαινομενω, κατα το εφικτον, ως αιτιω και ποιητη. Ων του μεν 
χρονου τυπος αν ειη Μωυσης, ου μονον ως χρονου και του κατ’ αυτον 
αριθμου  διασκαλος  (ουτος  γαρ  πρωτος  τον  κατα  την  γενεσιν  του 
κοσμου  χρονον  ηριθμησε),  και  ως  χρονικης  γενομενος  λατρειας 
καθηγητης, αλλα και ως μη συνεισερχομενος εκεινοις σωματικως εις 
την καταπαυσιν ων προς της θειας καθηγησατο ευαγγελιας· τοιουτον 
γαρ  εχει  ο  χρονος,  ου  φθανων  η  συνερχομενος  κατα  την  κινησιν 
εκεινοις  ους  προς  την  θειαν  του  μελλοντος  αιωνος  ζωην  πεφυκε 



παραπεμπειν.  Ιησουν  γαρ  εχει  τον  παντος  οντα  και  χρονου  και 
αιωνος  διαδοχον·  καν  ει  αλλως  οι  λογοι  του  χρονου  εν  τω  Θεω 
διαμενωσιν, ως δηλοι μυστικως η του εν ερημω δοθεντος νομου δια 
Μωυσεως τοις την γης λαβουσι της κατασχεσεως συνεισοδος. Αιων 
γαρ εστιν ο  χρονος,  οταν στη της κινησεως,  τον δε χρονος εστιν ο 
αιων, οταν μετρηται κινησει φερομενος, ως ειναι τον μεν αιωνα, ινα 
ως  εν  ορω  περιλαβων ειπω,  χρονον  εστερημενου  κινησεως,  τον  δε 
χρονον αιωνα κινησει μετρουμενον. Της δε φυσεως Ηλιας, ου μονον 
ως τους καθ’ εαυτον αλωβητους φυλαξας λογους, και το επ’ αυτοις 
κατα γνωμην φρονημα τροπης της εκ παθους ελευθερον, αλλα και ως 
εν κρισει παιδευων, οιον τις φυσικος νομος, τους παρα φυσιν τη φυσει 
χρωμενους.  Τοιουτον  γαρ  και  η  φυσις,  τους  αυτην  παραφθειρειν 
επιχειρουντας  τοσουτον  καλαζουσα,  οσον  του  παρα  φυσιν  ζην 
επιτηδευουσι, τω μη ολην αυτης φυσικως ετι κεκτησθαι της φυσεως 
την δυναμιν, μειωθεντας ηδη της κατ’ αυτην αρτιοτητος και δια τουτο 
κολαζομενους, ως εαυτοις αβουλως τε και αφρονως δια της προς το 
μη ον νευσεως του ειναι παρεχομενους την ελλειψιν. 

Ι΄.  Ισως δε και την νοητην και την αισθητην κτισιν εχεσθαι του 
Δημιουργου  Λογου  τις  ειπων  δια  του  Μωυσεως  και  Ηλιου,  της 
αληθειας ου διαμαρτανει. Ων της μεν αισθητης Μωυσης λογον επεχει, 
ως υπο γενεσιν και φθοραν γενομενος, καθως η περι αυτου ιστορια 
δηλοι, την γενεσιν και τον θανατον αυτου καταγγελλουσα. Τοιουτον 
γαρ και αισθητη κτισις,  αρχην εγνωσμενην γενεσεως εχουσα (1165) 
και διαφθορας ωρισμενον τελος ελπιζουσα. Της δε νοητης Ηλιας, ως 
ουτε  γενεσιν  αυτου  της  περι  αυτου  μηνυουσης  ιστοριας,  καν  ει 
γεγεννηται,  ουτε  μην  την  δια  θανατου  φθοραν  ελπιζεσθαι 
οριζομενης, καν ει τεθνηξεται. Τοιουτον γαρ και η νοητη κτισις, ουτε 
αρχην γενεσεως ανθρωποις καταδηλον εχουσα, καν ει γεγενηται και 
ηρκται και εκ του μη οντος εις το ειναι παρηκται, ουτε τελος του ειναι 
δια  φθορας ωρισμενον  εκδεχεται.  Το  γαρ ανωλεθρον  φυσικως εχει 
λαβουσα παρα Θεου, του ουτως αυτην δημιουργησαι θελησαντος. 

Αλλη συνεκτικη θεωρια εις την μεταμορφωσιν.
Ει δε τω μη περιεργοτερος του δεοντος ειναι δοκω, και ετερον μεγα 

τε και θειον, ως οιμαι, εκ της θειας μεταμορφωσεως μυστηριον ημιν 
αναφαινεται,  και  των  ειρημενων  λαμπροτερον.  Οιμαι  γαρ  τους 
καθολου δυο της θεολογιας τροπους μυστικως υφηγεισθαι τα επι του 
ορους κατα την μεταμορφωσιν, θεοπρεπη δραματουργηματα, τον τε 



προηγουμενον φημι και και απλουν και αναιτιον, και δια μονης και 
παντελους αποφασεως το θειον ως αληθως καταφασκοντα, και την 
υπεροχην αυτου δι’ αφασιας δεοντως σεμνυνοντα, και τον επομενον 
τουτω και συνθετον, δια καταφασεως μεγαλοπρεπως εκ των αιτιατων 
υπογραφοντα· οις, κατα το δυνατον ανθρωπους ειδεναι, η περι Θεου 
τε  και  των  θειων  επαιωρουμενη  γνωσις  δια  των  προσφυων  ημιν 
συμβολων  προς  αμφοτερους  ημας  αγει  τους  τροπους,  δι’  ευσεβους 
των οντων κατανοησεως αμφοτερων ημιν εφιστωσα τους λογους, και 
του μεν προτερου παν το υπερ αισθησιν συμβολον ειναι διδασκουσα, 
του  δε  δευτερου  τα  κατ’  αισθησιν  αθροιστικα  ειναι  παιδευοντα 
μεγαλουργηματα.  Εκ  γαρ  των  υπερ  αισθησιν  συμβολων  την  υπερ 
λογον και νουν αληθειαν ειναι μονον πιστευομεν, περι του τι και πως 
και οποιαν ειναι και που και ποτε μηδ’  ολως τολμωντες σκοπειν η 
εννοειν ενεχομενοι, της εγχειρησεως το ασεβες παραιτουμενοι· εκ δε 
των κατ’ αισθησιν, ως ημιν εστι δυνατον, κατ’ εννοιαν μονον ισχνως 
της περι Θεου γνωσεως τας εικασιας λαμβανοντες παντα αυτον ειναι 
φαμεν οσα εκ των αυτου ποιηματων ως αιτιον εγνωρισαμεν. 

Οτι και εαυτου τυπος ο Κυριος γεγονεν κατα την εαυτου δια 
σαρκος οικονομιαν.

Σκοπησωμεν δε ει μη καλως εκαστω των ειρημενων τροπων κατα 
την θειαν εκεινην του Κυριου μεταμορφωσιν και σοφως ενυπαρχει το 
συμβολον. 

Ειδει  γαρ  αυτον  καθ’  ημας  ατρεπτως  κτισθηναι  δι’  αμετρον 
φιλανθρωπιαν καταδεξαμενον εαυτου γενεσθαι τυπον και συμβολον, 
και  παραδειξαι  εξ  εαυτου  συμβολικως  εαυτον,  και  δι’  εαυτου 
φαινομενου προς εαυτον αφανως παντη κρυπτομενον χειραγωγησαι 
την  απασαν  κτισιν  και  της  αφανους  και  παντων  επεκεινα 
κρυφιομυστου και υπ’ ουδενος των οντων ουδενι το συνολον τροπω 
νοηθηναι  η  λεχθηναι  (1168)  δυναμενης  απειριας  τας  εκφανεις  δια 
σαρκος θεουργιας ανθρωποις παρεχειν φιλανθρωπως μηνυματα.

Θεωρια του αστραψαντος προσωπου του Κυριου. 
Το  τοινυν  φως  του  προσωπου  του  Κυριου  το  νικησαν  της 

ανθρωπινης  μακαριας  αποστολοις  της  κατ’  αποφασιν  μυστικης 
θεολογιας,  καθ’  ο  η  μακαρια  και  αγια  θεοτης  κατ’  ουσιαν  εστιν 
υπεραρρητος  και  υπεραγνωστος  και  πασης  απειριας  απειρακις 



εξηρημενη, ουδ’ ιχνος ολως καταληψεως καν ψιλον τοις μετ’ αυτην 
καταλειψασα,  ουδε την πως καν ποσως η αυτη και  μονας εστι  και 
τριας εννοιαν εφιεισα τινι των οντων , επειδη μηδε χωρεισθαι κτισει 
το  ακτιστον  πεφυκε,  μηδε  πεοινοεισθαι  τοις  πεπερασμενοις  το 
απειρον.

Θεωρια εις τα φανα του Κυριου ενδυματα.
Τον δε καταφατικον τροπον εις τε τον κατ’ ενεργειαν προνοιαν τε 

και κρισιν διαιρουμενον· τον μεν κατ’ ενεργειαν, τον εκ καλλονης και 
μεγεθους των κτισματων την περι του δημιουργον ειναι των ολων τον 
Θεον  εισηγουμενον  δηλωσιν,  δια  των  λαμπρων  εσθηματων  του 
Κυριου δηλουσθαι,  απερ εις τα φαινομενα κτισματα προεκλαβων ο 
Λογος απεδειξεν. 

Θεωρια αλλη εις τον Μωυσην. 
Τον δε κατα προνοιαν τροπον δια του Μωυσεως σημαινεσθαι, ως 

πλανης φιλανθρωπως εξαιρουμενην τους κακια συνειλημμενους, και 
τους  τροπους  σοφως τοις  ανθρωποις  διαποικιλλουσαν της  προς  τα 
θεια  και  αυλα  και  ασωματα  απο  των  υλικων  και  φθαρτων  και 
σωματικων εκδημιας, και τοις θειοις νομοις επιστημονως ερειδουσα. 

Θεωρια αλλη εις τον Ηλιαν. 
Τον δε της κρισεως τροπον δια του Ηλιου μηνυεσθαι, ως λογω τε 

και εργω τους μεν κατ’ αξιαν τιμωρουμενης, τους δε περιεπουσης δια 
του κατα την υποκειμενην υλην τε  και  ποιοτητα της αρετης η  της 
κακιας εκαστω προσφορως αυτην αρμοζεσθαι. Ταυτα γαρ παντα τα 
προθεωρηθεντα κατα τον παροντα της αγιας Γραφης τοπον Μωυσης 
τε  και  Ηλιας,  ως  ενην  μαλιστα  τους  τα  θεια  τυπικως  δι’  εαυτων 
υπογραφοντας πραγματα, εν τοις καθ’ εαυτον εκατερος χρονοις καθ’ 
ιστοριαν ειργασαντο, εμφερως εχοντα προς τα ειρημενα κατα τον της 
θεωριας τροπον. 

Θεωρια  περι  της  προς  τον  Κυριον  κατα  την  μεταμορφωσιν 
διαλεξεως Μωυσεως και Ηλιου.

Εκ δε του συλλαλειν αυτους τω Κυριω, και την (1169) εξοδον λεγειν 
ην εμελλε πληρουν εν Ιερουσαλημ, ου μονον την επ’ αυτω δια νομου 
και  προφητων  προκεκηρυγμενην  των  μυστηριων  εκβασιν 
εδιδασκοντο, αλλ’ ισως και το μη ληπτον ειναι μηδενι καθολου των 
οντων το περας της αρρητου περι το παν βουλης του Θεου και των επ’ 



αυτη  θειων  οικονομιων,  πλην  της  μεγαλης  αυτου  προνοιας  και 
κρισεως,  δι’  ων εις  το  μονω τω Θεω προεγνωσμενον τελος το  παν 
ευτακτως επειγεται,  οπερ παντες μεν ομοιως ηγνοησαν κατα το τι 
ποτε  ειναι  και  πως  και  ποιον  και  ποτε,  μονοι  δε  αληθως  μονον 
επεγνωσαν εσεσθαι οι  την ψυχην αρεταις  εκκαθαραντες αγιοι,  και 
προς  τα  θεια  την  ροπην  αυτης  ολην  την  νοεραν  ολικως 
μετεγκλιναντες, αυτης, ως ειπειν, της καθολου των ορατων φυσεως, 
δι’  ων  συνιστασθαι  πεφυκε  τροπων,  το  τελος  της  παρουσης  αυτης 
ευκοσμιας, μονονουχι διαρρηδην βοωσης, ακουσαντες.

Θεωρια φυσικη περι του τελος εξ αναγκης εχειν τον κοσμον.
Περιαθρησαντες γαρ, ως ενην μαλιστα, επιστημονως τον παροντα 

κοσμον,  και  των  εν  αυτω  ποικιλως  αλληλοις  συνηρμοσμενων 
σωματων,  τον  συνεπτυγμενον  κατ’  εννοιαν  σοφως  εξαπλωσαντες 
λογον ευρον τα μεν αυτων αισθητα και αντιληπτικα και καθολικα, 
παντα δε πασι περιεχομενα τε και περιτρεπομενα τη επαλλαγη της 
περι εκαστον ποιας ιδιοτητος. Τοις μεν γαρ αισθητοις περιεχεται κατα 
φυσιν τα αισθητικα, τα δε αισθητα τοις αισθητικοις κατ’ αισθησιν, ως 
αντιληπτα. Και παλιν τα μεν καθολου τοις μερικοις κατα αλλοιωσιν, 
τα δε μερικα τοις καθολου κατα αναλυσιν περιτρεπομενα φθειρεται. 
Και των μεν δια της των αλλων γενεσεως η φθορα επιγινεται. Των 
γαρ καθολου η προς αλληλα συνοδος  των μερικων ποιουμενη την 
γενεσιν  αλληλων τη αλλοιωσει  εστι  φθορα,  και  των αυ μερικων η 
κατα διαλυσιν της συνδεσεως προς τα καθολου αναλυσις την φθοραν 
επεισαγουσα των καθολου εστι διαμονη και γενεσις. Και ταυτην ειναι 
μαθοντες του αισθητου κοσμου την συστασιν, την εις αλληλα των εν 
αυτω σωματων εξ ων και εν οις υφεστηκε δι’ αλληλων φθοραν και 
αλλοιωσιν,  ακολουθως δια της κατα φυσιν αστατου και  αλλοιωτης 
και αλλοτε αλλως φερομενης τε και περιτρεπομενης καθολου των εξ 
ων  συνεστηκε  σωματων  ιδιοτητος  την  εξ  αναγκης  καθ’  ειρμον 
γενησομενην  αυτου  συντελειαν  επαιδευθησαν  ουκ  ειναι  δυνατον, 
ουτε μην λογικης συνεσεως αιδιον φαναι το μη ωσαυτως εχον αει, 
διχα  τροπης  και  της  οιασουν  αλλοιωσεως,  αλλα  μυριοις 
σκεδαννυμενον τροποις και περιτρεπομενον, ορθως λογισαμενοι.

Θεωρια συντομος περι του μελλοντος, αιωνος, και τι το χασμα 
εστι  το μεταξυ Θεου και  ανθρωπων,  και  τι  ο Λαζαρος και ο 
κολπος του πατριαρχου. 



Εντευθεν των ορωμενων υπερανω γενομενοι (1172) μεγαλοφυως 
του παντως εσομενου των ολων κατεστοχασαντο περατος, εν ω τι των 
οντων ουκετι φερον εστι και φερομενον, ουδε τις ουδενος το συνολον 
κινησις παγιοτητος αρρητου, την των φερομενων τε και κινουμενων 
φοραν  τε  ορισαμενης  και  κινησιν.  Προς  ο  γενεσθαι  κατα  νουν 
επιθυμησαντες, ετι την υπο φθοραν περικειμενοι σαρκα εμφρονως το 
μεταξυ  Θεου  και  ανθρωπων  χασμα  διεβησαν,  σαρκος  και  κοσμου 
κατα  την  σχεσιν  εκουσιως  απογενομενοι.  Χασμα  γαρ  ως  αληθως 
φοβερον τε  και  μεγα μεταξυ Θεου και  ανθρωπων εστιν  η  προς το 
σωμα και τον κοσμον τουτον στοργη και διαθεσις. Ων γενναιως την 
στερησιν χαιρων στερξας ο Λαζαρος (ως δηλοι η τε νοσος και η πενια, 
η μεν την προς τον κοσμον, η δε την προς το σωμα ποιουμενη αυτω 
αλλοτριωσιν) την εν κολποις Αβρααμ κατηξιωθη λαβειν αναπαυσιν, 
τον τουτοις προστετηκοτα πλουσιον εξω αφεις της ανεσεως,  μηδεν 
αλλο  της  δια  σαρκος  ωφεληθεντα  ζωης,  πλην  του  επ’  αυτη 
απεραντως  κολαζεσθαι,  ως  ουτε  την  παρουσαν  ζωην  εχοντα,  ην 
ποθησας  μονην  ησπαζετο,  ακρατητον  φυσει  κατα  την  ρευσιν 
υπαρχουσαν,  ουτε  της  μελλουσης  μεταλαχειν  δυναμενον,  προς  ην 
αργος  πανταπασι  διεμεινε  και  ανεραστος,  μονοις  εκεινοις 
συμφυεσθαι  τοις  αυτην  ολοσχερως  αγαπησασι  πεφυκυιας,  και  του 
προς αυτην εινεκα ποθου παντα τα αλγεινα προθυμως μεθ’ ηδονης 
υπομεινασι. Κολπου δε Αβρααμ ακουοντας τον εκ σπερματος Αβρααμ 
τον κατα σαρκα ημιν επιφανεντα νοησομεν Θεον, τον οντως παντων 
χορηγικον και πασι τοις αξιοις της χαριτος αναλογως τη κατ’ αρετην 
εκαστου ποιοτητι τε και ποσοτητι, οιον τινας διαφορως νομας αμερως 
εαυτον  επιμεριζοντα  και  τοις  μεταχουσιν  ουδ’  οπωσουν 
συνδιατεμνομενον,  δια  την  κατα  φυσιν  ατμητον  οντοτητα  της 
ενοτητος,  καμπαλιν  δια  την  διαφορον  αξιαν  των  μετεχοντων  ταις 
μετοχαις  παραδοξως  καθ’  ενωσιν  αρρητον  αφοριστικως 
επιφαινομενον (οιδεν ο λογος) ,  προς ον ουδεις διαβηναι δυνησεται 
θρυψει χαιρων σαρκος, και της αυτου μακαριας δοξης τη του κοσμου 
απατη  πλεον  ηδομενος,  ουδε  στησεται  μετα  του  τον  κοσμον 
νικησαντος  ο  τω  κοσμω  ηττηθεις  και  επ’  αυτω  κακως  ειδως 
αγαλλομενος. Ουκ ειναι γαρ αξιον εκρινεν η θεια δικαιοσυνη, τους τη 
ζωη ταυτη τα κατα τον ανθρωπον περιγραφοντας,  και πλουτω και 
υγεια σωματος και τοις αλλοις αξιωμασιν αβρυνομενους, και τουτο 
μονον  μακαριον  κρινοντας,  τα  δε  της  ψυχης  αγαθα  παρ’  ουδεν 



τιθεμενους, των θειων και αιωνιων μεταλαχειν αγαθων, ων ουδ’ ολως 
εφροντισαν,  δια  την  πολλην  περι  τα  υλικα  σπουδην  αγνοησαντας 
οσον  πλουτου  και  υγειας  και  των  αλλων  προσκαιρων  αγαθων  αι 
αρεται υπερεχουσιν.

Θεωρια περι αρετων.
Μοναι γαρ και συν τοις αλλοις αι αρεται μακαριον ποιουσιν τον 

ανθρωπον. Μετα μεν των αλλων, κατα πλατος,  ως τις  εφη των τα 
θεια σοφων, μοναι δε και καθ’ εαυτας, κατα περιγραφην νοειται, ως 
διπηχυ, τα δε κατα πλατος, ως σωρος. Σωρου γαρ καν δυο μεδιμνους 
αφελης,  το  λειπομενον  μενει  σωρος·  και  της  δε  κατα  πλατος 
μακαριοτητος  αν  αφελης  τα  του  σωματος  και  των  εκτος  αγαθα, 
καταλιπης  δε  μονας  τας  αρετας,  μενει  και  ουτως  ανελλιπες  το 
μακαριον. Αυταρκης γαρ καθ’ εαυτην τω εχοντι προς ευδαιμονιαν η 
αρετη. Πας ουν κακος αθλιος, καν παντα συληβδην εχη τα λεγομενα 
της γης αγαθα, των αρετων εστερημενος· και πας αγαθος μακαριος, 
καν  παντων εστερηται  των επι  γης  αγαθων,  εχων της  αρετης  την 
λαμπροτητα,  μεθ’  ης  λαζαρος  την  εν  κολποις  Αβρααμ  αναπαυσιν 
εχων αγαλλεται. 

Αλλη θεωρια εις το, "Εαν σταυρωθης ως ληστης." 
Καν αυθις ληστης εστιν ευγνωμων ο καταξιωθεις συσταυρωθηναι 

Χριστω δια της παντελους και ολοκληρου των παθων εκκρουσεως, και 
δεξιως  αυτω  συσταυρουμενος,  τουτεστι  μετα  λογου  και  γνωσεως 
πασαν διεξιων αρετην,  και απροσκοπον πασιν ανθρωποις τον βιον 
διατηρων, και μηδεμιαν εχων το παραπαν της του λογου πραοτητος 
απαδουσαν  δι’αυστηροτητα  κινησιν,  αγνωμων  δε  ληστης  εστιν  ο 
δοξης  ενεκεν  η  λημματων  αδροτερων  τοις  φαινομενοις  τροποις 
υπουλως τον κατ’ αρετην βιον υποκρινομενος, και ενα και μονον προς 
τους  εξω  τον  κολακα  λογον  αντι  πασης  αρετης  τε  και  γνωσεως 
μετερχομενος,  προς  δε  τους  συνηθεις  σκολιος  τις  την γνωμην των 
πανταπασιν ων και δυσαντητος, ον δει μαλα γε την οδον του Θεου 
βλασφημουντα μετα συνεσεως επιστομιζειν. Ισως γαρ παυσεται του 
διαβαλλειν δια της οικειας αναστροφης τον λογον, τη παραινεσει του 
επιπλησσοντος, ωσπερ επι του σταυρου πεπονθεν ο την βλασφημιαν 
αδεως  προσενεγκας  ληστης.  Το  γαρ  μη  αντιφθεγξασθαι  τω 
επιπληξαντι  σημειον  εχει  της  του  ρηθεντος  αποδοχης  λογου  την 



σιωπην. Καθ’ ηντινα γουν των ειρημενων τω Χριστω συσταυρουμεθα, 
σπουδασωμεν,  ως  εσμεν  ενταυθα,  τον  συσταυρουμενον  ημιν 
ιλεωσασθαι  λογον,  και  την  αψευδη  δεξασθαι  κατα  συνειδησιν 
καταρθεισαν  των  πλησσοντων  αυτην  νοηματων  της  αναπαυσεως 
επαγγελιαν,  ειπερ  η  σημερον  την  ενεστωσαν  τουτου  του  αιωνος 
ημεραν  ενδεικνυται  (Σημερον  γαρ,  φησιν,  εση  μετ’  εμου  εν  τω 
παραδεισω),  η  δε αυριον την του μελλοντος,  καθ’  ην ουδεμιαν μεν 
αφεσιν  αμαρτηματων  εκδεχεσθαι  χρη  μονην  δε  της  εκαστω 
πρεπουσης κατ’ αξιαν αμοιβης των βεβιωμενων αντιδοσιν.

(1176) Αλλη θεωρια προς τους απορουντας περι του ρητου του 
εν τω λογω των. Εγκαινιων του λεγοντος, " Υψηλης υψηλοτερα, 
και θαυμασιας θαυμασιωτερα." 

Και  αυθις  την  μεν  πρωτην  Κυριακην  της  μελλουσης  φυσικης 
αναστασεως  και  αφθαρσιας  ειναι  συμβολον,  την  δε  δευτεραν  της 
κατα  χαριν  μελλουσης  θεωσεως  φερειν  εικονα.  Ει  τοινυν  της  μεν 
καθαρευουσης κακων εξεως η των αγαθων απολαυσις εστι τιμιωτερα, 
της δε κατ’ αρετην υγιους προαιρεσεως η εξις της κατα την αληθη 
γνωσιν τελειοτητος, και της φυσικης αφθαρσιας η εν χαριτι προς τον 
Θεον κατα την θεωσιν ματαποιησις, ων η μεν πρωτη Κυρικαη φερει 
τυπον, η δε δευτερα τυγχανει συμβολον, εικοτως υψηλης υψηλοτεραν 
αγομενος πνευματι την καινην ο διδασκαλος εφη Κυριακην. 

Θεωρια  φυσικη,  δι’  ης  τον  Θεον  εκ  των  κτισματων  οι  αγιοι 
εδιδασκοντο.

Ουτω μεν ουν την κτισιν κατανοησαντες θεωρια οι αγιοι, και την 
ευκοσμιαν  αυτης  και  την  αναλογιαν  και  την  χρειαν,  ην  εκαστον 
παρεχεται τω παντι, και ως τελεια παντα σοφως τε και προνοητικως 
καθ’ ον δεδημιουργηνται λογον δεδημιουργημενα, και ως ουχ οιοντε 
αλλως γε καλως εχειν  τα γενομενα παρ’  ο  νυν εχει,  προσθηκης η 
αφαιρεσεως προς το καλως αλλως εχειν μη δεομενα τον Δημιουργον 
εκ των αυτου ποιηματων εδιδαχθησαν· ουτω δε την διαμονην, την τε 
ταξιν  και  την  θεσιν  των  γεγονοτων,  και  την  διεξαγωγην,  καθ’  ην 
παντα κατα το οικειον εκαστα ειδος εστηκεν ασυγχυτα και παντος 
ελευθερα φυρμου, την τε των αστρων φοραν κατα τον αυτον τροπον 
γινομενην,  μηδεν  μηδεποτε  διαλλαττουσαν,  και  τον  κυκλον  του 



ενιαυτου κατα την των αυτων απο του αυτου εις  τον αυτον τοπον 
αποκαταστασιν ευτακτως γινομενον, των τε νυκτων και των ημερων 
την  κατ’  ετος  ισοτητα,  παρα  μερος  εκατερας  αυξανομενης  τε  και 
μειουμενης, ουτε πλειονι ουτε ελαττονι μετρω της αυξησεως αυταις η 
της μειωσεως επιγινομενης, προνοητην ηπιστασαν ειναι των οντων, 
ον και Θεον και Δημιουργον των ολων επεγνωσαν.

Θεωρια φυσικη περι του αρχην εχειν τον κοσμον και γενεσιν, 
και παν αλλο μετα Θεον. 
Τις  γαρ  το  καλλος  και  το  μεγεθος  των  του  Θεου  κτισματων 

θεωμενος  ουκ  ευθυς  αυτον  γενεσιουργον  εννοησει,  ως  αρχην  και 
αιτιαν των οντων και Ποιητην, και προς αυτον μονον αναδραμειται τη 
διανοια, ταυτα αφεις κατω, οτι μηδε πεφυκε της διανοιας χωρειν τον 
ολην  διαβασιν,  λαβειν  παθων  αμεσως  ον  δια  μεσων  των  εργων 
εγνωρισε, και την περι του αναρχον ειναι τον κοσμον εαυτου πλανην 
(1177)  ετοιμως  απωσεται,  λογιζομενος  αληθως  οτι  παν  κινουμενον 
παντως  και  ηρξατο  της  κινησεως.  Πασα  δε  κινησις  ουκ  αναρχος, 
επειδη ουδε αναιτιος.  Αρχην γαρ εχει  το κινουν,  και αιτιαν εχει  το 
καλουν τε και ελκον προς ο και κινειται τελος. Ει δε πασης κινησεως 
παντος κινουμενου το κινουν εστιν αρχη, και τελος η προς ην φερεται 
το  κινουμενον  αιτια  (ουδεν  γαρ  αναιτιως  κινειται),  ουδεν  δε  των 
οντων  ακινητον,  ει  μη  το  πρωτως  κινουν  (το  γαρ  πρωτως  κινουν 
παντως  ακινητον,  οτι  και  αναρχον),  ουδεν  αρα  των  οντων  εστιν 
αναρχον, οτι μη και ακινητον. Παντα γαρ κινειται τα οπωσουν οντα, 
διχα της μονης και ακινητου και υπερ παντα αιτιας, τα μεν νοερα τε 
και  λογικα,  γνωστικως τε  και  επιστημονικως,  οτι  μη αυτογνωσις  η 
αυτοεπιστημη εστιν. Ουτε γαρ ουσια αυτων η γνωσις αυτων εστι και η 
επιστημη,  αλλ’  εξεις  τη αυτων ουσια επιθεωρουμεναι,  εκ της κατα 
νουν και λογον (τας συστατικας αυτων λεγω δυναμεις) ορθης κρισεως 
επιγενομεναι. 

Θεωρια περι συστολης και διαστολης ουσιας, ποιοτητος τε και 
ποσοτητος, καθ’ ην αναρχοι ειναι ου δυνανται. 
Αλλα και αυτη η απλως λεγομενη ουσια ου μονον η των εν γενεσει 

και φθορα κατα γενεσιν κινειται και φθοραν, αλλα και η των οντων 
απαντων και κεκινηται και κινειται τω κατα διαστολην και συστολην 
λογω τε και τροπω. Κινειται γαρ απο του γενικωτατου γενους δια των 



γενικωτερων γενων εις τα ειδη δι’ ων και εις α διαιρεισθαι πεφυκε, 
προ»ουσα μεχρι των ειδικωτατων ειδων οις περατουται η κατ’ αυτην 
διαστολη, το ειναι αυτης προς τα κατω περιγραφουσα, και συναγεται 
παλιν  απο  των  ειδικωτατων  ειδων  δια  των  γενικωτερων 
αναποδιζουσα μεχρι  του γενικωτατου γενους,  ω περατουται  η κατ’ 
αυτην  συστολη,  προς  το  ανω  το  ειναι  αυτης  οριζουσα,  και  λοιπον 
διχοθεν  περιγραφομενη,  ανωθεν  τε  λεγω  και  κατωθεν,  αρχην  και 
τελος  εχουσα  δεικνυται,  τον  της  απειριας  ουδ’  ολως  επιδεξασθαι 
δυναμενη  λογον.  Ωσαυτως  δε  και  η  ποσοτης,  ου  μονον  η  των  εν 
γενεσει και φθορα παντι τροπω ω πεφυκε θεωρεισθαι κατ’ αυξησιν 
κινειται και μειωσιν, αλλα και η πασα και παντων τω κατ’ ανεσιν και 
επιτασιν  λογω  κινουμενη  και  ταις  κατα  μερος  διαφοραις  κατα 
διαστολην  ειδοποιουμενη  περιγραφεται,  το  απειρον  χεισθαι  ουκ 
εχουσα, και συναγεται παλιν αναποδιζουσα, το κατ’ αυτας, αλλ’ ου το 
συμφυες ειδος απολυουσα. Ομοιως δε και η ποιοτης, ου μονον η των 
εν γενεσει και φθορα κινειται κατ’ αλλοιωσιν, αλλα και η πασα και 
παντων,  τω  τρεπτω  τε  και  σκεδαστω  της  κατ’  αυτην  διαφορας 
κινουμενη,  διαστολην και  συστολην επιδεχεται.  Ουδεις  δε (1180)  το 
πεφυκος σκεδαννυσθαι τε και συναγεσθαι λογω η ενεργεια ειποι αν 
ευφρονων  ακινητον  ειναι  πανταπασιν.  Ει  δε  μη  ακινητον,  ουδε 
αναρχον· ει δε μη αναρχον, ουδε αγενητον δηλονοτι, αλλ’ ωσπερ οιδεν 
ηργμενον  κινησεως  το  κινουμενον,  ουτως  και  της  προς  το  ειναι 
γενεσεως  ηρχθαι  το  γεγενημενον  επισταται,  και  εκ  του  νομου και 
ενος αγενητου τε και ακινητου το ειναι τε και το κινεισθαι λαβον. Το 
δε  κατα  την  του  ειναι  γενεσιν  ηργμενον  ουδαμως  αναρχον  ειναι 
δυναται. 

Αποδειξις του, Παν οτιουν ανευ Θεου παντως εν τοπω, και δια 
τουτο εξ  αναγκης και  εν χρονω,  και  οτι  το  εν  τοπω παντως 
κατα χρονον και ηρκται του ειναι. 
Ινα δε εασω λεγειν οτι και αυτο το ειναι των οντων, το πως ειναι 

εχον, αλλ’ ουχ απλως, οπερ εστι πρωτον ειδος περιγραφης, ισχυρον τε 
και μεγα προς αποδειξιν του ηρχθαι κατ’ ουσιαν και γενεσιν τα οντα, 
τις αγνοει οτι παντος του οπωσουν οντος, πλην του θειου και μονου, 
του και υπερ αυτο το ειναι κυριως υπαρχοντος, προεπινοειται το που, 
ω παντη τε και παντως εξ αναγκης συνεπινοειται το ποτε. Ου γαρ του 
ποτε διωρισμενον κατα στερησιν δυνατον εστιν επινοησαι το που (των 



γαρ αμα ταυτα εστιν, επειδη και των ουκ ανευ τυγχανουσιν) η δε του 
που  το  ποτε,  ω  συνεπινοεισθαι  πεφυκεν,  ουδαμως  διωρισται  κατα 
στερησιν. Υπο το που δε παντα, ως εν τοπω οντα, δεικνυται. Ου γαρ 
υπερ το παν αυτο το παν του παντος (τουτο γαρ πως και αλογον και 
αδυνατον  αυτο  το  παν  υπερ  το  εαυτου  παν  θεσπιζειν),  αλλ’  υφ’ 
εαυτου  εν  εαυτω  την  περιγραφην  εχον,  μετα  την  παντα 
περιγραφουσαν  του  παναιτιου  απειρον  δυναμιν,  αυτο  το  περας 
εαυτου  το  εξωτερον.  Οπερ  και  τοπος  εστι  του  παντος,  καθως  και 
οριζονται τινες τον τοπον λεγοντες,  Τοπος εστιν η εξω του παντος 
περιφερεια, η η εξω του παντος θεσις, η το περας του περιεχοντος εν 
ω περιεχεται το περιεχομενον. Και υπο το ποτε, ως εν χρονω παντως 
οντα,  συναποδειχθησεται,  επειδη  μη  απλως,  αλλα  πως  το  ειναι 
εχουσι, παντα οσα μετα Θεον το ειναι εχει. Και δια τουτο ουκ αναρχα. 
Παν γαρ οπερ καθ’ οτιουν τον του πως επιδεχεται λογον, καν ει εστιν, 
αλλ’ ουκ ην. Οθεν το Θειον ειναι λεγοντες ου το πως ειναι λεγομεν· 
και  δια τουτο και  το  "  Εστι"  και  το "  Ην" απλως και  αοριστως και 
απολελυμενως επ’  αυτου λεγομεν.  Ανεπιδεκτον γαρ παντος λογου 
και νοηματος το Θειον εστι, καθ’ ο ουτε κατηγορουντες αυτου το ειναι 
λεγομεν αυτο ειναι. Εξ αυτου γαρ το ειναι,  αλλ’ ουκ αυτο το ειναι. 
Υπερ γαρ εστι και αυτου του ειναι, του τε πως και απλως λεγομενου 
τε και νοουμενου. Ει δε πως, αλλ’ ουχ απλως, εχει τα οντα το ειναι, 
ωσπερ υπο του που ειναι δια την θεσιν και το περας (1181) των επ’ 
αυτοις  κατα  φυσιν  λογων,  και  υπο  το  ποτε  παντως  ειναι  δια  την 
αρχην επιδεξεται. 

Αποδειξις του μη δυνασθαι απειρον ειναι, και δια τουτο ουτε 
αναρχον παν, ει τι κατα την εν πληθει ποσοτητα εχει το ειναι.
Και παλιν ει η παντων ουσια πολλων οντων των παντως απειρος 

ειναι ου δυναται (περας γαρ εχει αυτων των πολλων οντων την εν 
πληθει ποσοτητα, περιγραφουσαν αυτης τον τε του ειναι και του πως 
ειναι λογον, ου γαρ αφετος η παντων ουσια), ουδε η του καθ’ εκαστον 
δηλον υποστασις εσται διχα περιγραφης, αλληλαις τω αριθμω και τη 
ουσια  κατα  λογον  περιγεγραμμεναι.  Ει  δε  περιγραφης  ουδεν  των 
οντων ελευθερον, παντα τα οντα δηλονοτι αναλογως εαυτοις και το 
ποτε ειναι και το "που ειναι" ειληφε. Τουτων γαρ ανευ το παραπαν 
ουδεν ειναι δυνησεται, ουκ ουσια, ου ποσοτης, ου ποιοτης, ου σχεσις, 
ου ποιησις, ου παθος, ου κινησις, ουχ εξις, ουχ ετερον τι των οις το 



παν  περικλειουσιν  οι  περι  ταυτα  δεινοι.  Ουδεν  ουν  των  οντων 
αναρχον, ω τι ετερον προεπινοεισθαι, ουδε απεριγραφον ω τι ετερον 
συνεπινοεισθαι  δυναται.  Ει  δε  των  οντων  ουδεν  αναρχον  η 
απεριγραφον, ως εδειξε ακολουθως τη φυσει των οντων επομενος ο 
λογος, ην παντως ποτε οτε τι των οντων ουκ ην· ει δε ουκ ην, παντως 
γεγονεν, ειπερ ουκ ην. Ου γαρ αμφω ενδεχεται και ειναι και γινεσθαι 
χωρις  τροπης  και  αλλοιωσεως.  Ει  γαρ ην  και  γεγονεν,  ετραπη,  εις 
οπερ ουκ ην μεταχωρησαν κατα την γενεσιν, η ηλλοιωθη, προσθηκην 
ου  εστερητο  καλλους  επιδεξαμενον.  Παν  δε  τρεπομενον,  η 
αλλοιουμενον, η ελλιπες ειδους, αυτοτελες ειναι ου δυναται. Το δε μη 
ον αυτοτελες, ετερου παντως προσδεηθησεται, του παρεχοντος αυτω 
την τελειοτητα, και εστι τελειον μεν το τοιουτον, αλλ’ ουκ αυτοτελες, 
δια  το  μη  φυσει,  μεθεξει  δε  το  τελειον  εχειν.  Το  δε  ετερου 
προσδεομενον προς τελειωσιν και προς αυτο το ειναι πολλω μαλλον 
προσδεηθησεται.  Ει  γαρ  ειδους  κρειττων,  ως  φασιν,  η  ουσια 
καθεστηκε,  ταυτην  δε  εαυτω  παρασχειν  η  απλως  εχειν  δεδυνηται 
εκεινο το ον, οπερ αυτοι φαναι βουλονται, πως προς το εχειν απλως η 
παρασχειν εαυτω το ηττον, φημι δε το ειδος, ουκ επηρκεσε; Ει δε προς 
το παρασχειν εαυτω το ηττον, η απλως εχειν εκεινο το ον, οπερ ει τε 
ουσιαν, ει τε υλην καλειν βουλονται οι το αναρχον τοις μετα Θεον και 
εκ Θεου προσαπτειν τολμωντες (ου γαρ περι τουτου διαφερομεθα ) 
ουκ επηρκεσε, πως το κρειττον, αυτο το ειναι φημι, η απλως η παρ’ 
εαυτου εχειν δεδυνηται, το προς το εχειν το ηττον αδυνατησαν; Ει δε 
παρ’ εαυτης η απλως εχειν το ηττον ουδαμως η υλη δεδυνηται, πολλω 
μαλλον  (1184)  αυτο  το  ειναι  απλως,  η  πως  παρ’  εαυτης  εχειν  ου 
δυνηθησεται. Αρ’ ουν η προς το εχειν, ως δεδεικται, το ηττον, λεγω δε 
το  ειδος,  ατονησασα  ουδε  το  κρειττον,  αυτο  το  ειναι  φημι,  καν 
οπωσουν εχειν δυνηθειη ποτε. Ει δε τουτο, παντως εκ Θεου το ειναι 
τοις ουσι και το ειδος δεδωρηται, επειπερ εισιν· ει δε εκ Θεου πασα 
ουσια, και υλη και ειδος απαν εστιν, ουδεις αν μη παντη σωφρονος 
λογισμου  εστερημενος  ειπειν  ανασχοιτο  αναρχον  η  αγενητον  την 
υλην, Θεον ειδως των οντων ποιητην και δημιουργον. 

Αποδειξις  οτι  παν  κινουμενον,  η  αλλω  διαφορω  κατα  την 
ουσιαν εξ αιδιου συνθεωρουμενον,  απειρον ειναι  ου δυναται, 
και οτι η δυας ουτε αρχη εστιν, ουτε αναρχος, και οτι η μονας 
μονη κυριως αρχη και αναρχος. 



Και παλιν, ει ην, ως τινες φασιν, η υλη, ου γεγονε δηλονοτι, ει δε 
μη γεγονεν, ουδε κινειται, ει δε μη κινειται, ουτε του ειναι ηρξατο, ει 
δε του ειναι μη ηρξατο, παντως αναρχον, ει δε αναρχον, και απειρον, 
ει δε απειρον, παντως και ακινητον (ακινητον γαρ παντως το απειρον, 
ου γαρ εχει που κινηθηναι το μη οριζομενον), ει δε τουτο, δυο παντως 
τα  απειρα  και  αναρχα  και  ακινητα,  Θεος  και  υλη,  οπερ  ειναι 
αμηχανον. Δυας γαρ ουτε απειρος, ουτε αναρχος, ουτε ακινητος, ουτε 
μη αρχη καθολου τινος ειναι δυνησεται, καθ’ ενωσιν τε και διαιρεσιν 
περιγραφομενη,  καθ’ ενωσιν μεν ως υπαρξιν εχουσα των μοναδων 
την  συνθεσιν,  υφ’  ων  ως  μερων  περιεχεται  και  εις  ας  ως  μερη 
τεμνεσθαι δυναται (ουδεν δε διαιρετον η διαιρουμενον, η συνθετον η 
συντιθεμενον,  κατα  φυσιν  η  θεσιν  η  αλλον  τινα  επινοηθηναι 
δυναμενον  τροπον,  αλλ’  ουδε  αυτη  η  απλως  λεγομενη  διαιρεσις  η 
συνθεσις, απειρον ειναι δυνησεται, οτι μη και απλουν και μονον, και 
μη αριθμητον η αριθμουμενον η συναριθμουμενον, η πασης απλως 
ελευθερον  της  οιασδηποτε  σχεσεως·  παντα  γαρ  ταυτα  εν  σχεσει 
θεωρειται,  το  δε  απειρον  ασχετον,  ου  γαρ  εχει  τι  κατα  σχεσιν 
συνημμενον πανταπασι), κατα διαιρεσιν δε ως αριθμω κινουμενη, εξ 
ουπερ ηρξατο τε και υφ’ ου περιεχεται, επειπερ ου φυσει το ειναι και 
ασχετον εχει. Αριθμω γαρ πασα δυας και πασα μονας εις μερος αυτης 
συντελουσα  ειναι  καθεστηκε,  καθ’  ον  αλληλων  αι  κατ’  αυτην 
μοναδες, αφαιρουνται το απεριγραφον. Ουδεις δε μεμοιραμενος και 
οπωσουν  του  λογιζεσθαι  ειποι  αν  απειρον  ειναι  ω  εξ  αιδιου 
συνθεωρειται  τι  η  συνεπιθεωρειται  κατ’  ουσιαν  διαφορον,  ειδως 
διαπεσεισθαι  παντως  αυτω  τον  περι  του  απειρου  λογον  ουτω 
φρονουντι. Το γαρ απειρον κατα παντα και λογον και τροπον εστιν 
απειρον,  κατ’  ουσιαν,  κατα δυναμιν,  κατ’  ενεργειαν,  κατ’  αμφω τα 
περατα, το ανω τε λεγω και το κατω, τουτεστι κατα την αρχην και το 
τελος.  Αχωρητον  γαρ κατα την  ουσιαν,  και  απερινοητον  κατα την 
δυναμιν,  και  κατα την (1185)  ενεργειαν  απεριγραφον,  και  αναρχον 
ανωθεν, και ατελευτητον κατωθεν εστι το απειρον, και απλως ειπειν 
αληθεστερον, και παντα αοριστον, ως ουδενος το παραπαν καθ’ ενα 
των απηριθμημενων τροπων συνεπινοηθηναι αυτω δυναμενου. Καθ’ 
ον γαρ αν ειποιμεν λογον η τροπον δυνασθαι τι  ετερον αυτω κατ’ 
ουσιαν διαφορον παραβαλλεσθαι, τον ολον της ολης απειριας αυτω 
συναφαιρουμεθα λογον. Ει δε απειρον τι ειναι ου δυναται ω εξ αιδιου 
συνυπαρχει ετερον τι κατ’ ουσιαν διαφορον, απειρον ειναι ουδαμως 



ενδεχεται  δυαδα.  Αι  γαρ  κατ’  αυτην  μοναδες  αλληλαις  κατα 
παραθεσιν συνυπαρχουσαι αλληλας οριζουσιν, ουδετερας την ετεραν 
αοριστως  ορασθαι  συγχωρουσης,  παρακειμενην,  αλλ’  ουχ 
υπερβαινουσαν  εχουσης,  και  τον  της  απειριας  εικοτως  αλληλων 
συναφαιρουνται  λογον.  Ει  δε  απειρον,  ως  δεδεικται,  μη  ενδεχεται 
ειναι δυαδα, ουτε αναρχον δηλονοτι, αρχη γαρ πασης δυαδος μονας· 
ει δε μη αναρχον ουδε ακινητον, κινειται γαρ τω αριθμω εκ μοναδων 
κατ’ ενωσιν, και εις αυτα κατα διαιρεσιν το ειναι λαμβανουσα· ει δε 
μη ακινητον, ουδε αλλου τινος αρχην ειναι. Το γαρ κινουμενον ουκ 
αρχη, αλλ’ εξ αρχης, δηλαδη του κινουντος. Μονας δε μονη κυριως 
ακινητος,  οτι  μητε  αριθμος  εστι,  μητε  αριθμητον  η  αριθμουμενον 
(ουτε γαρ μερος η ολον η σχεσις εστιν η μονας), και κυριως αναρχος, 
οτι μηδετερον εαυτης εχει πρεσβυτερον, εξ ου κινουμενη δεχεται το 
ειναι  μονας,  και  απειρον  κυριως,  οτι  μηδεν  εχει  συνυπαρχον  η 
συναριθμουμενον,  και  αρχη  κυριως,  οτι  παντος  και  αριθμου  και 
αριθμουμενου και αριθμητου αιτια τυγχανει, ως πασης σχεσεως και 
παντος μερους και ολου εξηρημενη, και κυριως και αληθως, πρωτως 
δε και μονως και απλως, αλλ’ ουπως, πρωτη τε μονας υπαρχουσα και 
μονη.  Και  τουτο  λεγοντες  ουκ  αυτην  ως  εστι  σημαινομεν  την 
μακαριαν θεοτητα, απειρως κατα παντα και λογον και τροπον και νω 
και  λογω  παντι  και  ονοματι  απροσιτον  ουσαν  παντελως  και 
απροσπελαστον, αλλ’ εαυτοις ορον της εις αυτην πιστεως παρεχομεν 
βασιμον και ημιν εφικτον τε και προσφορον. Ου γαρ ως παραστατικον 
παντως τουτο, φημι δε το της μοναδος ονομα, της θειας και μακαριας 
ουσιας ο θειος διαγορευει λογος, αλλ’ ως ενδεικτικον της παντελους 
αυτης απλοτητος της επεκεινα πασης ποσοτητος τε και ποιοτητος, και 
της οιασδηποτε σχεσεως, ινα γνωμεν οτι μη ολον τι εστιν ως εκ μερων 
τινων,  μηδε  τι  μερος  εστιν  εξ  ολου  τινος.  Υπερανω  γαρ  πασης 
διαιρεσεως  τε  και  συνθεσεως  και  μερους  και  ολου  η  θεοτητς,  οτι 
αποσον, και πασης της κατα θεσιν υπαρξεως και της πως ειναι αυτην 
οριζομενης εννοιας απωκισμενη, οτι αποιον, και της προς αλλο παν 
πασης συναφειας τε και οικειοτητος ελευθερα και αφετος, ασχετον 
γαρ το προ αυτης η μετ’ αυτης η μετ’ αυτην ουκ εχουσα, ως παντων 
επεκεινα, και μηδενι των οντων (1188) κατ’ ουδενα λογον η τροπον 
συντεταγμενη.  Και  τουττο  τυχον  εννοησας  ο  μεγας  και  θειος 
Διονυσιος φησι· "Διο και μονας υμνουμενη και τριας, η υπερ παντα 
θεοτης, ουκ εστιν ουτε μονας, ουτε τριας, η προς ημων η αλλου τινος 



διεγνωσμενη, αλλ’ ινα και το υπερηνωμενον αυτης και το θεογονον 
αληθως υμνησωμεν, τη τριαδικη και ενιαια θεονυμια την υπερωνυμον 
ωνομασαμεν, και τοις ουσι την υπερουσιον. " Ουδαμως ουν τις δυαδα 
η πληθος αναρχον, η αρχην το συνολον τινος ειναι λεγειν δυνησεται, 
ζην ευσεβως δι’ αληθειας βεβουλημενος. Εις γαρ δια πασης της κατα 
λογον  και  νουν  θεωρητικης  δυναμεως  και  επιστημης  αυτω  Θεος 
αναφανησεται,  πασης  απειριας  υπαρχων  επεκεινα,  και  μηδενι 
καθολου  των  οντων  καθ’  οτιουν,  πλην  του  δια  πιστεως  μονον 
γινωσκεσθαι,  και τουτο εκ των αυτου ποιηματων οτι εστιν, ουχ οτι 
ποτε εστι διεγνωσμενος, και παντος αιωνος και χρονου και παντων 
των εν αιωνι και χρονω ποιητης τε και δημιουργος, ουδεν το παραπαν 
εξ  αιδιου  καθ’  οντιναουν  τροπον  αυτω  συνεπινοων,  ειδως  οτι 
μηδετερον των αμα κατα την υπαρξιν αλληλοις εξ αιδιου συνοντων 
ειναι  δυναται  του  ετερου  ποιητικον.  Ασυλλογιστον  γαρ  τουτο 
πανταπασι και ανενδεκτον, και τοις νουν εχουσι καταγελαστον επι 
των εχοντων αμα το ειναι ποιεισθαι αλλο αλλου ποιητικον. Αλλ’ εκ 
Θεου του αει οντος τα παντα εκ του μη οντος γενεσθαι παντελως τε 
και  ολικως,  αλλ’  ου  μερικως  τε  και  ατελως,  ως  εξ  αιτιας 
απειρογνωστου και απειροδυναμου σοφως παρηγμενα, δεξηται,  και 
εν  αυτω  συνεστηκεναι  τα  παντα,  ως  εν  παντοκρατορικω  πυθμενι 
φρουρουμενα  τε  και  διακρατουμενα,  και  εις  αυτον  τα  παντα 
επιστρεφεσθαι,  καθαπερ εις οικειον εκαστα περας,  ως που φησιν ο 
μεγας Αρεοπαγιτης Διονυσιος. 

Θεωρια αποδεικτικη του ειναι κατα φυσιν επι παντων την του 
Θεου προνοιαν.

Και προνοητην αυτον ειναι πεισθησεται των οντων, δι’ ων οτι και 
Θεος  εστιν  εδιδαχθη,  δικαιον  ειναι  κρινων  και  ευλογον,  μη  αλλον 
ειναι  φυλακα  και  επιμελητην  των  οντων  η  μονον  τον  των  οντων 
δημιουργον. Αυτη γαρ η των οντων διαμονη και η ταξις και η θεσις 
και η κινησις, και η εν αλληλοις των ακρων δια των μεσων συνοχη, 
μηδεν κατα την εναντιοτητα λυμαινομενων αλληλοις, η τε των μερων 
προς τα ολα συννευσις, και των ολων προς τα μερη δι’ ολου ενωσις, 
και αυτων προς αλληλα των μερων (1189) η αμικτος διακρισις κατα 
την ιδιαζουσαν εκαστου διαφοραν, και ασυγχυτος ενωσις κατα την 
απαραλλακτον εν ολοις ταυτοτητα, και η παντων προς παντα, ινα μη 
τα καθ’ εκαστον λεγω, συγκρισις τε και διακρισις, και η παντων και 



εκαστου κατ’  ειδος διαδοχη αει  φυλαττομενη,  μηδενος το παραπαν 
του  οικειου  της  φυσεως  λογου  παραφθειρομενου  και  προς  αλλο 
συγχεομενου τε και συγχεοντος, δεικνυσι σαφως τα παντα τη προνοια 
συνεχεσθαι του πεποιηκοτος Θεου. Ου γαρ οιον τε εστιν αγαθον οντα 
τον Θεον μη και ευεργετικον παντως ειναι, μηδε ευεργετικον οντα μη 
και προνοητικον παντως ειναι, και δια τουτο των οντων θεοπρεπως 
επιμελουμενον  σοφως  αυτοις  ωσπερ  το  ειναι  και  την  κηδεμονιαν 
χαριζεσθαι.  Προνοια  γαρ εστι  κατα  τους  θεοφορους  Πατερας  η  εκ 
Θεου εις τα οντα γινομενη επιμελεια. Οριζονται δε αυτην και ουτως, 
Προνοια εστι  βουλησις  Θεου δι’  ην  παντα τα οντα την προσφορον 
διεξαγωγην  λαμβανει.  Ει  δε  Θεου  βουλησις  εστιν,  ινα  αυτοις  των 
διδασκαλων  χρησωμαι  τοις  λογοις,  πασα  αναγκη  κατα  τον  ορθον 
λογον γινεσθαι τα γινομενα, την κρειττω μη επιδεχομεα ταξιν, αυτον 
ουν  ειναι  προνοητην  εκ  παντος  τροπου  ειπειν  εναχθησεται  ο  την 
αληθειαν  οδηγον  εχειν  ελομενος,  ον  και  ποιητην  εγνω  των οντων 
αληθως, η του πεποιηκοτος τα οντα, ειπερ καν τοις ζωοις, οταν ταις 
κατα  λογον  εφοδοις  τοις  ουσιν  εμβαλοντες  ημων  το  νοερον 
ευρισκομεν εμφασιν, ουκ αγενως τα υπερ λογον εικαζουσαν. Εκεινα 
τε  γαρ ορωντες  κατα γενος  των εξ  αυτων φυσικως  επιμελουμενα, 
θαρρουντες και ημεις τον περι του προνοητην μονωτατον ειναι τον 
Θεον παντων των οντων μετ’ ευσεβους παρρησιας ευσεβως εαυτοις 
λογον διοριζομεθα, και ου των μεν, των δε ου, καθαπερ τινες των τα 
εξω φιλοσοφησαντων, αλλα παντων ομου, κατα μιαν της αγαθοτητος 
και απαραλλακτον βουλησιν, των τε καθολου και των καθ’ εκαστον, 
ειδοτες  ως των κατα μερος παντων τω μη προνοιας τυγχανειν και 
φυλακης  της  πρεπουσης  διαφθειρομενων  και  τα  καθολου 
συνδιαφθαρησεται (εκ γαρ των κατα μερος τα καθολου συνιστασθαι 
πεφυκε),  την  περι  τουτου  λογικην  αποδειξιν,  δια  της  ευλογου 
αντιστροφης  προς  την  αληθειαν  ορθως  ποδηγουσαν,  εαυτοις 
προβαλλομενοι.  Ει  γαρ τα καθολου εν τοις  κατα μερος υφεστηκεν, 
ουδαμως το παραπαν τον του καθ’ αυτα ειναι τε και υφεσταναι λογον 
επιδεχομενα των κατα μερος διαφθειρομενων παντι που δηλον εστιν 
ως ουδε τα καθολου στησεται. Τα μερη γαρ εν ταις ολογησι, και αι 
ολοτητες εν τοις μερεσι και εισι και υφεστηκασι. Και ουδεις αντερει 
λογος·  πλην οτι  υπο της αληθειας ωσπερ δεσμουμενοι ακοντες και 
αυτοι της προνοιας την δυναμιν εξαγγελλουσι και δια παντων διηκειν 
κατασκευαζουσι δι’ ων αυτοις κατεσπουδασαν. Λεγοντες γαρ υπο της 



προνοιας αγεσθαι μονα τα καθολου, λεληθασιν εαυτους και των κατα 
μερος ειναι προνοιαν λεγοντες,  εξ αναγκης προς την αληθειαν,  ην 
φευγειν σπουδαζουσιν, υπαγομενοι. Ει γαρ χαριν (1192) διαμονης τα 
καθολου  προνοιας  αξιουσθαι  φασι,  ταυτης  πολλω  προτερον 
αξιουσθαι τα κατα μερος εισαγουσιν, εν οις η των καθολου διαμονη 
και υποστασις. Συνεισαγεται γαρ αλληλοις ταυτα δια την κατα φυσιν 
αδιαλυτον  προς  αλληλα  σχεσιν,  και  θατερου  προς  διαμονην 
συντητουμενου, μηδε το ετερον ταυτης ειναι της φυλακης αλλοτριον, 
και  ενος  παλιν  της  προς  διαμονην  φυλακης  διαπιπτοντες  μηδε  το 
αλλο  ταυτης  τυγχανειν  λεγει  ακολουθον.  Αλλως  τε  δε  κατα  τρεις 
τροπους το μη παντων των οντων προνοειν τον Θεον λεγεται. Η γαρ 
αγνοειν αυτον λεγουσι της προνοιας την μεθοδον, η μη βουλεσθαι, η 
μη δυνασθαι. Αλλα μην κατα τας κοινας παντων εννοιας αγαθος ων 
και υπεραγαθος ο Θεος αει παντως τα καλα βουλεται και πασι, και 
σοφος  υπαρχων  και  υπερσοφος,  μαλλον  δε  πασης  σοφιας  πηγη, 
γινωσκει  παντως  τα  συμφεροντα,  και  δυνατος  ων,  μαλλον  δε 
απειροδυναμος,  ενεργει  παντως θεοπρεπως εν πασι  τα  εγνωσμενα 
αυτω και βεβουλημενα καλως και συμφεροντα, ως αγαθος και σοφος 
και  δυνατος,  δεικνουμενος  δια  παντων  των  τε  ορατων  και  των 
αορατων, και των καθολου και των μερικων, και των μικρων και των 
μεγαλων, και παντων των κατα πασαν την οιανουν ουσιαν το ειναι 
εχοντων, μηδεν υφιεις της κατα την αγαθοτητα και την σοφιαν και 
την δυναμιν απειριας, και παντα κατα τον εκαστων του ειναι λογον 
προς  τε  εαυτα  και  αλληλα  κατα  την  αδιαλυτον  παντων  σχετικην 
αρμονιαν  τε  και  διαμονην  συντηρων.  Τι  δε,  αυτην  καθ’  εαυτην  ου 
κατανοουμεν  την  φυσιν  περι  του  ειναι  την  επι  παντα  του  Θεου 
προνοιαν  σαφως ουσαν διδασκαλον;  Τεκμηριον  γαρ ου  μικρον  του 
φυσικως  ημιν  ενεσπαρθαι  την  της  προνοιας  γνωσιν  η  φυσις  αυτη 
διδωσιν, οπηνικα αν ημας αδιδακτως ωσπερ ωθουσα προς τον Θεον 
δια  των  ευχων  εν  ταις  εξαιφνης  περιστασεσιν  εκειθεν  ζητειν  την 
σωτηριαν  παρασκευαζει.  Υπ’  αναγκης  γαρ  αφνω  συλληφθεντες 
απροαιρετως, πρις τινα και σκεψασθαι, τον Θεον επιβοωμεθα, ως αν 
της προνοιας αυτης προς εαυτην και λογισμων χωρις ελκουσης ημας, 
και  το  ταχος  της  εν  ημιν  νοερας  νικωσης  δυναμεως,  και  παντων 
ισχυροτεραν την  θειαν  προδεικνυουσης  βοηθειαν.  Ουκ αν  δε  ημας 
ηγεν απροαιρετως η φυσις επι το μη φυσιν εχον γινεσθαι. Παν δε το 
οτωουν  φυσικως  επομενον,  ως  πασιν  αδηλον,  ισχυραν  εχει  και 



ακαταμαχητον κατα την αποδειξιν της αληθειας την δυναμιν. Ει δε 
οτι ακαταληπτος ημιν της των κατα μερος προνοιας ο λογος, ωσπερ 
ουν  και  εστι  κατα  το,  Ω  ανεξερευνητα  τα  κριματα  αυτου  και 
ανεξιχνιαστοι αι οδοι αυτου, δια τουτο φαιεν μηδε προνοιαν ειναι, ουκ 
ορθως ερουσι κατα τον εμον λογον. Ει γαρ πολλη τις εστιν η διαφορα 
και ακαταληπτος των ανθρωπων εκαστου προς εκαστον και η προς 
εαυτον  εκαστου  εναλλαγη,  εν  τε  βιοις  και  ηθεσι  και  γνωμαις  και 
προαιρεσεσι  και  επιθυμιαις,  επιστημαις  τε  και  (1193)  χρειαις  και 
επιτηδευμασι  και  αυτοις  τοις  κατα  ψυχην  λογισμοις  απειροις  ουσι 
σχεδον, και πασι τοις καθ’ εκαστην ημεραν και ωραν επισυμβαινουσι 
συμμεταβαλλομενου (αγχιστροφον γαρ τουτο το ζωον ο ανθρωπος, 
οξεως  τοις  καιροις  και  ταις  χρειαις  συμμεταβαλλομενον),  αναγκη 
πασα  και  την  προνοιαν,  προγνωστικως  παντα  συνειληφυιαν  κατα 
περιγραφην τα καθ’ εκαστα, διαφορον τε και ποικιλην φαινεσθαι και 
πολυσχιδη, και τη των πεπληθυσμενων ακαταληψια συνεκτεινομενην 
εκαστω προσφορως καθ’ εκαστον και πραγμα και νοημα, μεχρι και 
των  ψιλων  κινηματων  των  κατα  ψυχην  και  σωμα  συνισταμενων, 
αρμοζεσθαι. Ει ουν των κατα μερος ακαταληπτος εστιν η διαφορα, και 
της αρμοζουσης αυτοις εικοτως προνοιας απειρος ο λογος, αλλ’ ουκ, 
επειδη απειρος τε και αγνωστος ημιν της των κατα μερος προνοιας ο 
λογος τυγχανει, την ιδιαν αγνοιαν αναιρεσιν ποιεισθαι της πανσοφου 
των  οντων  κηδημονιας  οφειλομεν,  παντα  δε  και  ανεξεταστως, 
θεοπρεπως τε και συμφεροντως, τα της προνοιας εφυμνειν εργα και 
αποδεχεσθαι, και καλως γινεσθαι τα γινομενα πιστευειν, καν ημιν ο 
λογος εστιν ανεφικτος. Παντα δε λεγων τα της προνοιας φημι, ου γαρ 
τα κακως υφ’ ημων κατα τον του εφ’ ημιν λογον γινομενα· ταυτα γαρ 
του  κατα  την  προνοιαν  λογου  παντελως  αλλοτρια.  Τον  μεν  ουν 
σημαινομενον τροπον περι  της των αγιων κατα τον λογον και την 
θεωριαν  δυναμεως  τε  και  χαριτος  υπο  του  μεγαλου  τουτου 
διδασκαλου  κατα  το  δυνατον  στοχαστικως,  αλλ’  ουκ  αποφαντικως 
(πολλω  γαρ  απολειπεται  τω  μετρω  της  κατ’  αυτον  αληθειας  ο 
ημετερος νους), δια των ειρημενων υποδραμων τω λογω, και ωσπερ 
ιχνηλατησας, τοιονδε καθ’ υπονοιαν μονον φημι. 

Θεωρια  διαφορος  της  διαβαθεισης  υπο  των  αγιων  υλικης 
δυαδος, και τις η εν τη Τριαδι νοουμενη ενοτης. 
Δια δε του υπερ την υλικην δυαδα γενεσθαι, δια την εν τη Τριαδι 

νοουμενην ενοτητα, το υπερ την υλην γενεσθαι και το ειδος, εξ ων τα 



σωματα, τους αγιους λεγειν υπονοω αυτον, η την σαρκα και την υλην, 
ασπερ  διασχοντας  εφη  Θεω  συγγενεσθαι  και  τω  ακραιφνεστατω 
κραθηναι  φωτι  καταξιωθηναι,  τουτεστι  την  προς  την  σαρκα  της 
ψυχης σχεσιν, και δια της σαρκος προς την υλην, η καθολου ειπειν, 
πασης  της  αισθητικης  ουσιας  προς  την  αισθητην  αποθεμενους 
φυσικην  οικειοτητα,  της  δε  θειας  μονης  γνησιως  επιλαβομενους 
εφεσεως, δια την, ως εφην, νοουμενην εν Τριαδι ενοτητα. Μεσην γαρ 
κειμενην Θεου και υλης την ψυχην εγνωκοτες,  και τας προς αμφω 
ενοποιους δυναμεις εχουσαν, τον νουν λεγω προς τον Θεον και προς 
την υλην αισθησιν, την μεν αισθησιν μετα των αισθητων παντελως 
απετιναξαντο, κατα την εν διαθεσει σχετικην ενεργειαν, κατα δε τον 
νουν μονωτατον αρρητως (1196) αυτην τω Θεω προσωκειωσαν, προς 
ον ολον αγνωστως ενωθεισαν ολην ως αρχετυπου εικονα κατα νουν 
και λογον και πνευμα, ως εφικτον καθ’ ομοιωσιν εχουσαν το εμφερες 
θεασαμενοι,  την  εν  τη  Τριαδι  νοουμενην  ενοτητα  μυστικως 
εδιδαχθησαν.  Τυχον  δε  και  τον  θυμον  και  την  επιθυμιαν  υλικην 
δυαδα  προσηγορευσεν  ο  διδασκαλος,  δια  το  προσυλους  και  του 
παθητικου  της  ψυχης  μερους  αυτας  ειναι  δυναμεις,  και  προς  τον 
λογον στασιαζουσας, και εις πολλα σκεδασαι τον νουν δυναμενας, ει 
μη  εξ  αρχης  επιστημονως  αγχων  εαυτω  υποζευξειεν.  Ων  ει  τις 
κρατησειε  και  εφ’  α  δει  πρεποντως  φερεσθαι  πεισειε,  δουλικως 
υποζευγμενας  τη  δυναστεια  του  λογου,  η  και  παντελως  αυτας 
απολιπων απολιποι, και μονος της αρρεπους κατ’ αγαπην γνωστικης 
δια λογου και θεωριας εχεται θελξεως, και προς μιαν και μονην εκ 
των πολλων καθαραν τε και απλην και αδιαιρετον της κατ’ εφεσιν 
αρρενωτατης  δυναμεως  κινησιν  συνεσταλη,  καθ’  ην  περι  Θεον 
ακαταληκτως  εν  ταυτοτητι  της  κατ’  εφεσιν  αεικινησιας  εαυτω 
φιλοσοφως  επηξατο  την  μονιμοτητα,  μακαριος  οντως  εστι  της 
αληθους  τε  και  μακαριας  τυχων  ου  μονον  ενωσεως  της  προς  την 
αγιαν Τριαδα, αλλα και ενοτητος της εν τη αγια Τριαδι νοουμενης, ως 
απλους  και  αδιαιρετος  και  μονοειδης  κατα  την  δυναμιν  προς  την 
απλην και  αδιαιρετον κατα την ουσιαν γεγενημενος,  και  κατα την 
εξιν των αρετων την ωσαυτως εχουσαν αγαθοτητα κατα το εφικτον 
εκμιμουμενος, και την ιδιοτητα των κατα φυσιν μεριστων δυναμεων 
δια την του ενωθεντος Θεου χαριν αποθεμενος. 



Εξηγησις  περι  του  παθητικου  της  ψυχης,  και  των  αυτου 
καθολικων διαιρεσεων τε και υποδιαιρεσεων. 
Διαιρειται  γαρ,  ως  φασι,  το  παθητικον  της  ψυχης  εις  τε  το 

επιπειθες  λογω,  και  το  μη πειθομενον  λογω.  Και  το  μεν  λογω μη 
πειθομενον διαιρουσιν εις το θρεπτικον, ο καλουσι φυσικον, και εις το 
φυσικον, ο καλουσι ζωτικον, ων ουδετερον λογω πειθομενον αγεται· 
ουκ επιπειθες δε λογω καλειται, επειδη μη πεφυκεν αγεσθαι λογω. Το 
γαρ αυξανειν, η υγιαινειν, η ζην, ουκ εστιν εν ημιν. Το δε επιπειθες 
λογω διαιρειται εις δυο, το τε επιθυμητικον και το θυμικον. Επιπειθες 
δε  λογω  καλουσιν  αυτο,  διοτι  λογω  πεφυκεν  εν  τοις  σπουδαιοις 
αγεσθαι τε και υποτασσεσθαι. Παλιν δε το επιθυμητικον διαιρουσιν 
εις  ηδονην  και  λυπην.  Επιτυγχανουσα  γαρ  επιθυμια  ηδονην 
εργαζεται, αποτυγχανουσα δε λυπην. Και παλιν καθ’ ετερον τροπον 
φασι την επιθυμιαν διαιρουμενην τεσσαρα συν εαυτη τα παντα ειδη 
ποιειν, επιθυμιαν, ηδονην, φοβον, και λυπην. Και επειδη των οντων 
τα μεν εστιν αγαθα, τα δε φαυλα, ταυτα δε η παροντα η μελλοντα 
εστι,  προσδοκωμενον  μεν  αγαθον  επιθυμιαν  εκαλεσε,  παρον  δε 
ηδονην, και παλιν προσδοκωμενον κακον φοβον, παρον δε λυπην· ως 
ειναι τε και θεωρεισθαι (1197) περι μεν τα καλα, ειτε τα οντως οντα, 
ειτε τα νομιζομενα, την ηδονην και την επιθυμιαν, περι δε τα φαυλα 
την λυπην και το φοβον. Παλιν δε την λυπην διαιρουσιν εις τεσσαρα, 
εις αχος, εις αχθος, εις φθονον, εις ελεον. Και το μεν αχος ειναι φασι 
λυπην  αφωνιαν  εμποιουσαν  οις  αν  εγγενηται,  δια  την  εις  βαθος 
παροδον  του  λογιστικου·  το  δε  αχθος  λυπην  βαρουσαν  τε  και 
διοχλουσαν  επ’  αβουλητοις  συμβασεσι·  τον  δε  φθονον  λυπην  επ’ 
αλλοτριοις κακοις. Κακον δε πασαν λυπην εφασαν τη εαυτης φυσει. 
Καν γαρ ο  σπουδαιος  επ’  αλλοτριοις  λυπηται  κακοις,  ως  ελεημων, 
αλλ’  ου  προηγουμενως  κατα  προθεσιν,  αλλ’  εφεπομενως  κατα 
περιστασιν. Ο δε θεωρητικος καν τουτοις απαθης διαμενει, συναψας 
εαυτον τω Θεω, και των τηδε παροντων αλλοτριωσας. Τον δε φοβον 
παλιν  διαιρουσιν  εις  εξ,  εις  οκνον,  εις  αιδω,  εις  αισχυνην,  εις 
καταπληξιν, εις εκπληξιν, εις αγωνιαν. Και τον μεν οκνον ειναι φασι, 
φοβον μελλουσης ενεργειας,  την αιδω δε  φοβον επι  επι  προσδοκια 
ψογου,  την  δε  αισχυνην  φοβον  επ’  αισχρω  πεπραγμενω,  την  δε 
καταπληξιν,  φοβον μεγαλης φαντασιας,  την δε εκπληξιν φοβον εκ 
μεγαλων ακουσματων την αισθησιν αφαιρουμενον, την αγωνιαν δε 
φοβον διαπτωσεως, τουτεστιν αποτυχιας. Φοβουμενοι γαρ αποτυχειν 



αγωνιωμεν. Καλουσι δε τινες αυτην και δειλιαν. Τον δε θυμον παλιν 
ειναι λεγουσι ζεσιν του περικαρδιου αιματος δι’ ορεξιν αντιλυπησεως. 
Διαιρουσι δε και τουτον εις τρια, εις οργην, ην τινες εκαλεσαν χολην 
και χολον, και εις μηνιν, και εις κοτον. Και την μεν οργην ειναι φασι 
θυμον  προς  ενεργειαν  αρχην  και  κινησιν  εχοντα,  η  θυμον 
ενεργουμενον· την δε χολην την δι’ αλλου αμυναν του λυπησαντος· 
το  δε  χολον  την  δι’  εαυτου  του  λυπηθεντος  επεξελευσιν  εις  τον 
λυπησαντα· την δε μηνιν θυμον εις παλαιωσιν (ειρηται δε παρα το 
μενειν  και  τη  μνημη  παρακατεχεσθαι),  τον  δε  κοτον  θυμον 
επιτηρουντα  καιρον  εις  τιμωριαν·  ειρηται  δε  παρα  το  κεισθαι  και 
ουτος.  Διαιρουσι  δε  και  τουτων  εκαστον  εις  αλλα  πολλα.  Απερ  ει 
βουληθειη  τις  δι’  ακριβους  εξετασεως  παραδουναι  γραφη,  πολυν 
αθροισει  λογον και  χρονον δαπανησει,  ως  μηδε  ανεκτον ειναι  τοις 
εντυγχανουσι δια το πληθος. Μεγα ουν και θαυμαστον οντως εστι και 
πολλης δεομενον προσοχης τε και σπουδης, και προ τουτων της θειας 
επικουριας,  το  δυνηθηναι  πρωτον  μεν  της  υλικης  δυαδος  των 
εμφυτων κρατησαι δυναμεων, θυμου λεγω και επιθυμιας, και του κατ’ 
αυτας μερισμου, και μακαριος ος αγειν ετοιμως ταυτας οποι τω λογω 
δοκει δεδυνηται, μεχρις αν τοις πρακτικοις δια της ηθικης φιλοσοφιας 
των προτερων καθαιρηται λογισμων. 

Θεωρια εκ της Γραφης περι του μη δειν τον γνωστικον τω της 
φυσεως  νομω  τον  της  σοφιας  λογον  συναπτειν,  και  τις  η 
προσθηκη του αλφα στοιχειου εις το ονομα του Αβρααμ. 
Επειτα δε και υπερ αυτας γενεσθαι και παντελως απωσασθαι, ως 

την Αγαρ και τον Ισμαηλ, ο Αβρααμ εκεινος ο μεγας, του λογιστικου 
ηδη περι  τα θεια κατα τον Ισαακ εκεινον γυμνασθηναι  δυναμενου 
θεαματα,  υπο  της  κατα  την  γνωσιν  φερομενης  θειας  φωνης 
διδασκομενος, μη δυνασθαι το κατα νουν θειον της ελευθερας κατα 
πνευμα γνωσεως γεννημα,  τω δουλικω της  σαρκος επισυνημμενον 
σπερματι, της μακαριας τυχειν επαγγελιας, ητις εστιν η κατ’ ελπιδας 
προκειμενη  τοις  αγαπωσι  τον  Κυριον  της  θεωσεως  χαρις,  ην  ηδη 
τυπικως  υπηρχε  ποειληφως,  τω  περι  μοναδος  λογω  δια  πιστεως 
μυστικως  συναφθεις,  καθ’  ον  ενοειδης  γενομενος,  μαλλον  δε  εκ 
πολλων  εις,  μονος  προς  μονον  δ’  ολου  τον  Θεον  μεγαλοπρεπως 
συνηχθη,  μηδενα  το  παραπαν  της  οιασουν  περι  τι  αλλο  των 
σκεδαστων  γνωσεως  τυπον  εαυτω  συνεπιφερομενος,  οπερ  οιμαι 



δηλουν  την  του  δοθεντος  εις  προσθηκην  του  ονοματος  αλφα 
γραμματος δυναμιν. Διο και πατηρ των δια πιστεως προσαγομενων 
Θεω  κατα  στερησιν  παντων  των  μετα  Θεον  εχρηματισεν,  ως  τους 
αυτους  κατα  πιστιν  εν  πνευματι  τυπους  τω  πατρι  των  τεκνων 
εμφερως εχειν δυμαμενων.

Θεωρια εις τον Μωυσην περι των αφαιρουμενων υποδηματων. 
Τουτο τυχον εν αρχη της γνωστικης αγωγης και ο μεγας Μωυσης 

εκεινος  διδασκομενος  υπο  της  θειας  φωνης  επαιδευετο,  ηνικα 
προσηγεν  ιδειν  το  εν  τη  βατω  μυστικως  φανταζομενον  φως 
φασκουσης, Λυσον τα υποδηματα απο των ποδων σου, ο γαρ τοπος εν 
ω εστηκας γη αγια εστι, το δεινως, οιμαι, των σωματικων απαντων 
απολελυσθαι κατα διαθεσιν την ψυχην, μελλουσαν την δια θεωριας 
προς την των υπερκοσμιων νοησιν γνωστικην ποιεισθαι πορειαν και 
τελειαν του εν σχεσι σαρκος προτερου βιου αλλοτριωσιν δια της των 
υποδηματων εχειν αποθεσεως. 

Θεωρια εις μερη των θυσιων. 
Τουτο παλιν ισως ο αυτος θειοτατος Μωυσης εν ταις των θυσιων 

διαταξεσι  παρεδηλου  των  ιερειων  αφαιρειν  το  στεαρ,  και  τους 
νεφρους, και το στηθυνιον, και τον λοβον του ηπατος, επιτασσων, το 
δειν αυτας τε τας γενικας των εν ημιν παθων δυναμεις,  τον θυμον 
λεγω και την επιθυμιαν, την οντως υλικην δυαδα, και τας ενεργειας 
αυτων αφαιρειν, και τω θειω πυρι της κατα γνωσιν μυστικης εκτηξαι 
δυναμεως, της μεν επιθυμιας δια των νεφρων, της δε ενεργειας αυτης, 
τουτεστι της ηδονης, δια του λιπους, ητοι του στεατος δηλουμενης, και 
του θυμου (1201) δια του στηθυνιου, της δε κατ’ αυτον ενεργειας, δια 
του  λοβου  του  ηπατος,  εν  ω  η  πικρα  και  δριμυτατη  πεπηγε  χολη, 
σημαινομενων. 

Θεωρια συντομος εις την κατα νομον διαφορον λεπραν.
Τουτο παλιν καν τω περι λεπρας τοπω σοφως οιμαι παρεμφαινειν 

δι’ αινιγματων συμβολικων, την αφην της λεπρας εις τεσσαρα γενη 
μερισαντα, εις λευκον και χλωρον και ξανθον και αμαυτον, δι’ ων το 
τε  θυμικον  και  το  επιθυμητικον  εις  τα  υπ’  αυτα  ειδη  διαιρουμενα 
δεικνυται, της μεν επιθυμιας δια του λευκου και χλωρου, εις ηδονην 
και λυπην μεριζεσθαι δηλουμενης, του δε θυμου δια του ξανθου και 
του αμαυρου εις οργην και μηνιν και την κεκρυμμενην κακουργιαν 
της υποκρισεως τεμνομενου.  Ταυτα γαρ πρωτα γενη των υπ’  αυτα 



παθων, ως φασι, και παντων αρχηγικωτερα των του θυμου και της 
επιθυμιας γεννηματα, οις την νοσηλευομενην ψυχην ουχ οιον τε, εως 
υπο  τουτων  κατεστικται,  τοις  της  θειας  ηξιωμενοις  παρεμβολης 
εναριθμιον ειναι. 

Θεωρια εις τον Φινεες και του αναιρεθεντας υπ’ αυτου. 
Τουτο  και  τον  θαυμαστον  οιναι  Φινεες  εκεινον  τω  καθ’  εαυτον 

ζηλω  παραινιττεσθαι.  Την  γαρ  Μαδιανιτιν  τω  Ισραηλιτη 
συγκαταιχμασας, μυστικως δια του δορατος την υλην τω ειδει, και τω 
θυμω την επιθυμιαν, και την αλλοφυλον ηδονην τω εμπαθει λογισμω 
δα  της  του  αρχιερεως  λογου  δυναμεως  συναπωθεισθαι  χρην 
πανταπασι της ψυχης ενεφαινεν. Ειδος γαρ προς υλην τροπον επεχει, 
ο τε θυμος προς την επιθυμιαν, τω προσεγγισμω διδους αυτη κινησιν, 
καθ’  εαυτην  ουσαν  ακινητον,  ο  τε  λογισμος  προς  την  ηδονην, 
ειδοποιειν  αυτην  πεφυκως,  ανειδεον  και  αμορφον  κατα  τον  ιδιον 
λογον  υπαρχουσαν.  Δηλοι  δε  τουτο  και  αυτη  των  ονοματων  η 
δυναμις. Χασβη γαρ η Μαδιανιτις ονομαζεται, οπερ εστι Γαργαλισμος 
λου,  και  Ζαμβρι  ο  Ισραηλιτης,  οπερ  εστιν  Ασμα  μου,  τουτεστι 
μετεωρισμος μου. Επειδαν ουν της θειας απονευσαν μελετης τε και 
ενατενισεως το λογιστικον της ψυχης και μετεωρισθεν τω υλικω της 
σαρκος γαργαλισμω συμπλακη κατα την καμινον της αμαρτιας, του 
ζηλωτου  παντως  δειται  αρχιερεως  λογου,  προς  αναιρεσιν  μεν  των 
ουτω  κακως  αλληλοις  συμπεπλεγμενων,  αποστροφην  δε  της 
φερομενης θειας αναγακτησεως.

Θεωρια εις  το,  "Μη δωτε τα αγια τοις  κυσι,  και  εις  το,  μητε 
ραβδον μητε πηραν μητε υποδηματα χρηναι τους αποστολους 
βασταζειν." 
Τουτο και ο Κυριος αυτος, ως εμοιγε δοκει, τυχον παρεδηλου, τουτο 

μεν εν οις φησι, Μη δωτε (1204) το αγιον τοις κυσι, μηδε βαλλετε τους 
μαργαριτας  εμπροσθεν  των  χοιρων,  αγιον  ισως  καλων  το  εν  ημιν 
νοερον,  ως θειας  απεικονισμα δοξης,  οπερ  μη κακως εαν υπο των 
θυμικων κινηματων καθυλακτουμενον εκταρασσεσθαι παρηγγυησε, 
μαργαριτας δε τα θεια και λαμπρα τουτου νοηματα, οις τιμιον απαν 
κοσμεισθαι  πεφυκεν,  απερ  διαφυλαττειν  αμολυντα  και  των 
ακαθαρτων  της  υλικης  επιθυμιας  παθων  ελευθερα  δειν 
παρεκελευσατο·  τουτο  δε  εν  οις  προς  τους  αγιους  αυτου  μαθητας 
αποστελλομενους  επι  το  κηρυγμα  περι  του  πως  ευσταλεις  αυτους 
ειναι και απεριττους διατυπων και τουτο προς τοις αλλοις φησι, Μη δε 



πηραν αιρετε  εις  την οδον,  μητε ραβδον,  μητε υποδηματα εις  τους 
ποδας  υμων,  ως  δεον  τον  της  υψηλης  κατα  την  γνωσιν  πορειας 
επειλημμενον παντος μεν υλικου βαρους ελευθερον ειναι, πασης δε 
της  κατ’  επιθυμιαν  και  θυμον  εμπαθους  διαθεσεως  καθαρον,  ως 
δηλοι η τε πηρα και η ραβδος, η μεν την επιθυμιαν, η δε το θυμον 
επισημαινουσα, μαλιστα δε της καθ’ υποκρισιν γυμνον κακουργιας, 
της οιον υποδηματος δικην του βιου το ιχνος επικαλυπτουσης, και το 
εμπαθες  της  ψυχης  επικρυπτουσης  επιεικειας  πλασματι·  ην 
υποδησαμενοι αφρονως οι Φαρισαιοι, μορφωσιν ευσεβειας, αλλ’ ουκ 
ευσεβειαν  εχοντες,  και  ει  λαθειν  ενομιζον,  υπο  του  λογου 
ελεγχθεντες εδιδαχθησαν. 

Θεωρια περι του σεληνιαζομενου. 
Ταυτης της υλικης δυαδος, της κατα θυμον λεγω και επιθυμιαν, 

παλιν ο Κυριος ελευθερωσεν, ως οιμαι, τον σεληνιαζομενον, μαλλον 
δε  του  πυρι  τω  θυμω  και  υδατι  τη  επιθυμια  αυτον  βουληθεντος 
απολεσαι πονηρου δαιμονος, επεσχε τε και κατηργησε την μανιωδη 
λυσσαν  (σεληνης  γαρ  ουδεν  διενηνοχεν  η  προς  τα  γινομενα  και 
απογινομενα  σχεσις  των  ηττημενων  τοις  υλικοις  ανθρωπων)·  ης 
επιλαβομενος ο τα παθη διεγειρων δαιμων ωσπερ υδατι και πυρι τη 
επιθυμια  και  τω  θυμω  εμβαλλων  τον  νουν  και  εναποπνιγων  ου 
παυεται,  εως  του  Θεου  Λογος  παραγενομενος  το  μεν  υλικον  και 
πονηρον  απελασει  πνευμα  (δι’  ου  ο  παλαιος  τε  και  χοικος 
χαρακτηριζεται  ανθρωπος),  τον  δε  ενεργουμενον  της  πονηρας 
ελευθερωσει τυραννιδος, την φυσικην αυτω σωφροσυνην αποδους και 
χαρισαμενος,  δι’  ης  ο  νεος  και  κατα  Θεον  κτιζομενος  ανθρωπος 
διαδεικνυται. Ουτω μεν ουν παντες οι αγιοι του θειου και απλανους 
λογου γνησιως επειλημμενοι τον αιωνα τουτον διεβησαν, ουδενι των 
εν αυτω τερπνων το της ψυχης ιχνος επαπερεισαντες. Προς γαρ τους 
ακρους των ανθρωποις εφικτων περι Θεου λογους, της αγαθοτητος τε 
φημι και της αγαπης, μαλα γε εικοτως ενατενισαντες, οις κινηθεντα 
τον  Θεον  το  ειναι  τε  δουναι  τοις  ουσι  και  το  ευ  ειναι  χαρισασθαι 
επαιδευθησαν  (ειπερ  κινησιν  επι  Θεου  του  μονον  ακινητου  (1205) 
θεμις ειπειν, αλλα μη μαλλον βουλησιν, την παντα κινουσαν τε και 
εις το ειναι και παραγουσαν και συνεχουσαν, κινουμενην δε ουδαμως 
ουδεποτε),  τουτοις  και  αυτοι  σοφως  εαυτους  απετυπωσαν,  του 
αφανους και αορατου καλλους της θειας μεγαλοπρεπειας ευμιμητως 
φεροντες φαινομενην δια των αρετων την ιδιοτητα. Δια τουτο αγαθοι 



και  φιλοθεοι  και  φιλανθρωποι,  ευσπλαγχνοι  τε  και  οικτιρμονες 
γεγονασι,  και  μιαν  προς  απαν  το  γενος  διαθεσιν  εχοντες  αγαπης 
εδειχθησαν,  υφ’  ης  το  παντων  εξαιρετον  ειδος  των  αρετων,  την 
ταπεινωσιν λεγω, δια πασης αυτων της ζωης βεβαιαν κατασχοντες 
την φυλακτικην μεν των αγαθων, φθαρτικην δε των εναντιων, ουδενι 
το παραπαν αλωσιμοι των διοχλουντων γεγονασι πειρασμων, των τε 
εκουσιων και του εφ’ ημιν λογου, και των ακουσιων και ουκ εφ’ ημων, 
τω τοις μεν δι’ εγκρατειας απομαραινειν τας επαναστασεις, των δε δι’ 
υπομονης τας προσβολας αποσειεσθαι. Διχοθεν γαρ βαλλομενοι, υπο 
τε δοξης και ατιμιας, διεμενον ασειστοι, προς αμφω ακινητως εχοντες, 
μητε  υβρεσι  τιτρωσκομενοι  δια  την  εκουσιαν  υφεσιν,  μητε  δοξαν 
προσιεμενοι, δι’ υπερβαλλουσαν πτωχειας οικειωσιν, οθεν ου θυμος, 
ου φθονος, ουκ ερις, ουχ υποκρισις, ου δολος, ουκ ειρωνευτικη τις και 
επικλοπος  τω  φαινομενω  πλασματι  δι’  απατης  υποσυρουσα  προς 
αλλο  στοργη,  το  παντων  παθων  ολεθριωτατον,  ουκ  επιθυμια  των 
κατα τον βιον δοκουντων ειναι λαμπρων, ουτε τι ετερον της πονηρας 
των  παθων  πληθυος,  ουκ  απειλαι  παρ’  εχθρων  επανατεινομεναι, 
ουδε τις θανατου τροπος αυτων εκυριευσε. Διο και μακαριοι δικαιως 
παρα  τε  Θεω  και  ανθρωποις  εκριθησαν,  οτι  της  φανησομενης 
αρρητου και περιφανους δοξης κατα την χαριν του μεγαλου δωρου 
Θεου  εμφανεις  εικονας  εαυτους  κατεστησαν,  ινα  χαιροντες  ως 
γνωριμοις τοις λογοις των αρετων, μαλλον δε Θεω, υπερ ου και καθ’ 
εκαστην  ημεραν  αποθνησκοντες  διεκαρτερησαν,  ενωθωσιν,  εν  ω 
παντων  οι  λογοι  των  αγαθων,  ωσπερ  πηγη  αειβλυστω, 
προυφεστηκασι  τε  κατα  μιαν,  απλην  και  ενιαιαν  των  παντων 
περιοχην,  και προς ον ελκουσι παντας τους καλως και κατα φυσιν 
ταις επι τουτω δοθεισαις χρωμενους δυναμεσι.

Εκ του μβ΄ λογου του Θεολογου περι ων εμνησθη του μακαριου 
Ιωβ,  εις  το,·  "Τα  δε  εξης  μικρα,  και  μικρων  ενεκεν 
οικονομηθεντα. "
Τη  γενομενη  παρα  του  Θεου  τω  Ιωβ  αναρρησει,  ως  οιμαι, 

συγκρινων τα μετα τους αγωνας των πειρασμων δοθεντα σωματικα 
μικρα προσηγορευσεν, ως κατ’ ουδενα τροπον ταις αιωνιοις δυναμενα 
παραβαλλεσθαι.  Μικρων  δε  ενεκεν  οικονομηθεντα  φησι,  των  περι 
διανοιαν  γνωστικην  δηλονοτι  μικρων  των  ευχερως  εν  τοις  περι 
προνοιας  και  κρισεως  λογοις  σκανδαλιζομενων,  και  περι  αυτην 



την(1208) ευσεβειαν σαλευομενων. Περι ων οιμαι τον Κυριον εν τοις 
Ευαγγελιοις φαναι, Ο σκανδαλιζων ενα των μικρων τουτων· οι οταν 
ιδωσι  δικαιον ασθενουντα,  η πτωχευοντα,  η αλλως κακουχουμενον 
(και σχεδον οιγε ασθενεστεροι αδειαν του παντος κατακρινουσι, ποσω 
μαλλον εν τη αθροα μεταβολη του Ιωβ, ωμολογημενως δικαιον πασιν 
υπειλημμενου;)  ειχον  τουτο  παθειν,  ει  μη  προς  το  αρχαιον  αυτω 
σωματικως κατα το διπλασιον επανηλθε το περιφανες και επιδοξον. 
Περι  τουτων  ουν  ειρηται  τω  διδασκαλω,  Μικρων  ενεκεν 
οικονομηθεντα. 

Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  " Καθαιρει  μεν  το  ιερον  των 
θεοκαπηλων  και  χριστεμπορων,  πλην  οσον  ου  φραγελλιω 
πλεκτω, λογω δε πιθανω τουτο εργαζεται." 
Ουτε  στυπτικωτερον  εν  τουτοις,  ως  τινες  υπειληφασι,  του 

μακαριου πατρος Αθανασιου τον Κυριον ημων και Θεον αποδεικνυσιν 
ο αοιδιμος ουτος διδασκαλος, μη γενοιτο, ουτε μην καταχαριζεται τω 
αγιω  Αθανασιω  τω τον  μεν  φραγελλιω,  τον  δε  λογω χρησαμενον, 
καθαιρειν το ιερον των θεοκαπηλων ειπειν. Ως αναγκην εκ τουτων 
ειναι, κατα τους λεγοντας, δυοιν θατερον υποληφθηναι, η τον Κυριον 
ημων και Θεον την προσηνεστεραν ηγνοηκεναι μεθοδον της ιατρειας, 
η τον αγιον Αθανασιον μη γινωσκοντα της πνευματικης επιμελειας 
τους  τροπους  φιλανθρωπιαν  ακαιρον  μετιεναι.  Αλλ’  επειδη  ο 
διαγνωστικος  λογος  ων  πεπραχαμεν  εν  ημιν  ανακινουμενος,  οιον 
ιερω  τινι  εμψυχω  τε  και  ζωντι,  αναλογουσαν  τοις  πλημμεληθεισι 
μεταμελειαν εργαζεται,  δι’  ης Χριστος ο Θεος και Λογος αει τυπτει 
ημας αμαρτανοντας, πλεκτον ωσπερ εχων φραγελλιον, αυτην ημων 
την εξ ατοπων εννοιων συμπεπλεγμενην και εργων συνειδησιν, ο δε 
αγιος Αθανασιος ηπιως τους πταιοντας ενηγε προς διορθωσιν, ως και 
αυτος ασθενειας σαρκα περικειμενος, τουτου χαριν τω τροπω τουτω 
τω λογω χρησθαι τον θεοφρονα τουτον οιμαι διδασκαλον. 

Του αυτου εκ του σχεδιασθεντος προς Ευνομιανους λογου, εις 
το, " Εισι τινες οι την ακοην κνηθομενοι και την γλωτταν." 
Φασιν  οι  περι  λογους  εσχολακοτες  και  τας  αυτων  ακριβεις 

σημασιας  γινωσκειν,  κλεος  ου  το  τυχον  ποιησαμενοι,  και  εκαστω 
πραγματι  φωνην  προσφορον  δειν  απονεμεσθαι,  παραστατικην  της 
προς  οτιουν  αλλου  του  σημαινομενου,  καθ’  οντινα  τροπον  τυχοι 
λεγομενον,  αμιγους  ιδιοτητος,  καλως  εχειν  αποφηναμενοι, 
κνηθομενους δε την ακοην και την γλωσσαν ειναι τους καινοτερον τι 



μανθανειν η λεγειν εθελοντας, και αει ταις καινοτομιαις χαιροντας, 
και ορια μετατιθεμενους, γραφικως ειπειν, α εθεντο οι πατερες αυτων 
και τοις προσφατοις και ξενοις ηδομενους, και των συνηθων (1209) και 
παλαι γνωριμων και ωσαυτως εχοντων ως εωλων και πεπατημενων 
και  μηδενος  αξιων,  κατεξανισταμενους,  και  μαλλον  τα  νεαρωτερα 
προσδεχομενους ασπασιως, καν ψευδη τυχοιεν οντα, και μηδεμιαν εις 
ψυχην διαβαινουσαν ωφελειαν εχοντα. Υπερ ης μαλιστα πας ευσεβης 
λογος και πονος σωτηριος αδεται τε και γραφεται και επιτηδευεται, ο 
μεν κατα της αγνωσιας, ο δε κατα της ηδονης οπλιζομενος, ο μεν ινα 
της  αγνοιας  εκτεμων  τα  πηρωματα  της  ψυχης  οικειωση  Θεω  δια 
γνωσεως  την  αληθειαν  εχοντας,  τους  δια  τουτο  τοις  μαθημασι 
χαιροντας, και των ορωμενων τε και νοουμενων υπερανω τον νουν 
παραπεμψας  θελξη  τω  αρρητω  της  θειας  καλλονης  ερωτι,  και 
προσηλωση  τω  ποθω  μηδαμου  φερεσθαι  δυναμενον,  μαλλον  δε 
δυνηθηναι μη ανεχομενον·  ο δε ινα της καθ’ ηδονην σχεσεως τους 
ηλους εκκρουσηται οις ο περι Θεον της ψυχης ποθος τε και τονος εκ 
της αρχαιας παρακοης προς την υλην ενεπαγη και τα φθειρομενα, και 
απαλλαξη κακιας τους ενεσχημενους, και αρετης ποιησειε φοιτητας 
γνησιους, και ασειστον προς παντα τα κωλυειν δοκουντα της ψυχης 
την  προς  το  καλον  οικειωσιν  απεργασηται,  διδαξας  προς  μεν 
αποστροφην ηδονης, δια των εφ’ ημιν ατοπων απατηλως σαινουσης 
και  μαλασσουσης  το  στερρον  της  γνωμης,  και  πειθουσης 
προαιρεισθαι  τα  παροντα  των  μελλοντων,  και  τα  ορωμενα  των 
νοουμενων,  εγκρατειαν,  προς  δε  φοβου  και  δειλιας  αποθεσιν,  δι’ 
αυτων  ουκ  εφ’  ημιν  τα  ανηκεστα  και  ανθρωπινης  ειναι  δοκουντα 
κρειττονα  δυναμεως  υποτιθεμενων,  και  βια  κραττειν  δια  της  των 
φοβερων  επαγωγης  του  σωφρονος  λογισμου  μηχανωμενων, 
υπομονην και  την εκ  τουτων συμπληρουμενην  ανδρειαν,  την προς 
πασαν ηδονην των εφ’ ημιν και οδυνην των ουκ εφ’ ημιν ανενδοτον 
και  αηττητον  εξιν.  Κνηθομενους  δε  την  ακοην  και  την  γλωσσαν 
εκαλεσεν ο διδασκαλος τους περι ων ο λογος, επειδη πας λογος δια 
γλωσσης καλεισθαι τε και προφερεσθαι και δι’ ακοης ακουσεθαι τε 
και μανθανεσθαι πεφυκεν. Ει δε και κατ’ αλλην επιβολην εκδεχεσθαι 
θελησομεν το λεγομενον, Κνηθομενοι την ακοην και την γλωσσαν, 
τυχον οι μονον προς ψογον και της κατ’ αλλων διαβολης η λοιδοριας 
ακουειν τε και καλειν προθυμουμενοι, και το κατα παντος αμαθως 
επαιρεσθαι λογου τε και ανδρος σεμνολογημα κρινοντες, και προ του 



τι  φαναι  τον  υποπτον  αυτοις  και  φθονουμενον  σφαδαζοντες  τω 
πνευματι  και  οιον  την  ψυχην  προωθουντες  και  την  ακοην 
ετοιμαζοντες και την γλωσσαν προς θηραν τινος συλλαβης η λεξεως, 
ουχ ινα ευθυμωσιν, αλλ’ ινα κακισωσι και υλην εχωσι της κατ’ αυτου 
γλωσσαλγιας.  Οπερ εποιουντο τω αγιω τουτω ανδρι  οι  κατ’  εκεινο 
καιρου της αληθειας εχθροι, προπηδωντες, και προεξανισταμενοι, και 
πριν  λεχθηναι,  των  λεγομενων·  καθαπερ  των  ιππων  τους 
πολεμιστηριους τε και αμιλλητηριους, οι και προ των αγωνων και της 
σαλπιγγος  ευθυτενη  τα  ωτα  (1212)  ποιουσι,  και  τους  ποδας  τη  γη 
προσαρασσουσι,  και  προσκνηθονται  ταυτην  ταις  οπλαις,  και  προς 
δρομον  εαυτους  διεγειρουσι,  και  την  ωθουσαν  πολλακις 
προλαμβανοντες μαστιγα· πλην οτι των ιππων ουδεις απτεται ψογος 
υπο  της  φυσικης  αλογιας,  μη  αναμενοντων  τους  ευθετους  των 
αγωνων καιρου, ους διασημαινει η τε φωνη της σαλπιγγος και η της 
μαστιγος πληγη, τοις δε τοιουτοις ανδρασιν ουδεις εστιν ο προς αξιαν 
των αυτων κακιας επινοηθηναι δυναμενος ψογος. Εργον εχουσι και 
σπουδασμα  την  μελετην  του  ψευδους,  και  την  κατα  της  αληθειας 
ενστασιν. Εικοτως οι τοιουτοι κνηθομενοι την ακοην και την γλωτταν 
λεγεσθωσαν, διοτι καθαπερ τις χυμος δριμυτατος τε και παχυτατος, 
τω βαθει του σωματος εμφωλευων, πολλακις δια του κνηθεσθαι προς 
την  επιφανειαν  ερεθιζομενος  εκδιδοται,  ουτως  και  τους  επηρεστας 
των  καλως  λεγομενων  ερεθιζει  λαβομενους  αφορμης  μαλιστα 
δημοσιευειν την κατα ψυχην κακουργιαν η κεκρυμμενη διαθεσις, ητις 
τοσουτον  το  βαθος  κατεχειν  πεφυκε  μαλλον,  οσον  κενουσθαι  τη 
προοδω  κατα  το  εικος  εδοξεν.  Ου  γαρ  εξισταται  του  βαθους 
πρφερομενη  δια  των  εργων  η  των  μοχθηρων  ανθρωπων  διαθεσις, 
αλλα και τα εκτος παντα μανικως επινεμεται,  και της κατα ψυχην 
ουδαμως εξισταται χωρας.

Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ωσπερ ανθος εν χειμωνι παντελως 
αωρον, και γυναιξι κοσμος ανδρειος η ανδρασι γυναικειος, η 
πενθει γεωμετρια. "
Την επι  παντος λογου τε και  πραγματος ευταξιαν,  καθ’  ην της 

εκαστου  και  παντων  ευπρεπειας  ο  λογος  αναφαινεσθαι  πεφυκεν 
ακραιφνης,  δια  της  των  απεμφαινοντων  απαριθμησεως 
εισηγουμενος, ταυτα φησιν ο διδασκαλος, ινα δια τουτων ευτακτους 
ειναι  και  ευλαβεις  τους  θρασεις  και  ατακτους  και  μηδεμιαν  ταξιν 
ειδοτας,  ουδενος  μεν,  μαλιστα  δε  της  περι  Θεου  διαλεξεως,  αλλα 



παντα τολμηρως αλληλοις παμμιγως τα διεστωτα φυροντας τε και 
συγχεοντας διδαξειεν.  Ει  γαρ των ουκ εχοντων φυσιν εστι,  και  δια 
τουτο  ουδε  ταξιν,  το  τε  ανθος  εν  χειμωνι  ορωμενον,  και  γυναιξι 
κοσμος ανδρειος επιβεβλημενος, και ανδρασι γυναικειος, και πενθει 
συνημμενην γεωμετριαν λεγειν (το μεν γαρ καινοτομει τον χρονον 
και  της  ιδιας  εξισταται  θεσεως,  ο  δε  παραχαραττειν  την  φυσιν 
εναλλαξ,  ανδρι  τε  και  γυναικι  επιφαινομενος,  και  την  αυτοις 
προσουσαν εκ φυσεως ταξιν εξιστησιν, η δε τα μηδεπω συνυπαρχειν 
αλληλοις  δυναμενα,  χαραν  τε  φημι  και  πενθος,  εις  εν  αγαγειν 
βιαζομενη  φυρει  παντως  και  αφανιζει)  ,  ου  πολλω  μαλλον  ο  περι 
Θεου  λογος,  ως  ετυχε  και  υπο  του  τυχοντος,  και  ηνικα  και  ου  μη 
καθηκον ετι προφερομενος, αειδης εσται και απρεπης, και ουδ’ ολως 
ακουσθηναι περι  Θεου αξιος,  εφ’  ου μαλλον τοσουτον τιθεναι δειν 
οιμαι  το  ευκαιρον  τους  νουν  εχοντας,  οσον  παντων  ασυγκριτως 
προβεβλημενων,  πενθει  δε  γεωμετριαν  αναρμοστον  φησιν  (1213)  ο 
διδασκαλος.  Ο δε  μαλλον απορειν υμας πεποιηκεν,  ως οιμαι,  κατα 
τοιουσδε  τροπους,  η  οτιπερ  οι  χωρας  τινος  δια  στρατιωτικης 
κρατησαντες  χειρος  γεωμετρια  ταυτην  καταδιαιρουνται,  ηνικα 
βασιλειας  νομω  κρατειν  εθελωσι,  χαρας  δε  και  χρημα  μεγιστον, 
χαρας, τοις μονα τα παροντα μεταδιωξουσιν αγαθα, και το νικητας 
αυτους  γενεσθαι,  και  πλουτον  αθροον  κτησασθαι,  οις  το  οιονουν 
πενθος συνειναι αμηχανον· η επειδη φασιν οι περι ταυτα δεινοι τους 
αναγκαστικους ιδιως συλλογισμους ανηφθαι τη γεωμετρια, φορτικος 
τις εικοτως οφθησεται, και το καθηκον μη συνορων, τον πενθουντα 
συλλογιζομενος και αλογως αυτον πενθουντα δειξαι πειρωμενος· η 
τυχον  και  αυτω  τω  πενθουντι  φαιη  τις  αναρμοστον  ειναι  το 
συλλογιζεσθαι, πιθανοτητι λογων εαυτον μηχανωμενος πειθειν ως ου 
πεπονθε την εργω και  πραγματι  συμβασαν αυτω συμφοραν,  η και 
αυτω  τω  πενθει,  ητοι  τη  τουτου  φυσει,  παντελως  εναντιον. 
Εκκρουεται γαρ ωσπερ το πενθος ο πενθων συσυλλογιζομενος, ουτω 
και  το  πενθος  του  ειναι  πενθος  εκπιπτει,  προς  συλλογισμον 
μετατιθεμενος.  Απολαβων γαρ τις  τον  εις  ον  τας  ελπιδας ειχε  της 
διαδοχης,  περιττα  λοιπον  ηγειται  τα  τηδε  παντα.  Και  κατα τουτον 
ισως τον τροπον ουκ εξω λογου φαιη τις ειναι τα θεωρηθεντα, γνους 
μη δυνασθαι συμβαινειν αλληλοις κατα το αυτο την χαραν και  το 
πενθος,  της  εκατερου  ποιητικης  αιτιας  ουκ  εκ  των  αυτων  αρχων 
εχουσης δηλονοτι τας αφορμας. Και τουτων μαρτυς εχεγγυος ο αγιος 



και  θεοφρων  Διονυσιος  ο  Αρεοπαγιτης,  ουτωσι  διεξιων  περι  της 
αγγελικης εικονογραφιας· "Τα δε γεωμετρικα και τεκτονικα σκευη, το 
θεμελιωτικον  και  οικοδομικον  και  τελειωτικον,  και  οσα  αλλα  της 
αναγωγου και επιστρεπτικης εστι των δευτερων προνοιας." Ταυτα δε 
παντα  φαιδραν  ενδεικνυται  διαγωγην,  ητινι  παντως  το  πενθος 
εναντιον, και δια τουτο αναρμοστον. Ει δε και αλλως εστιν εκλαβειν 
τον  τοπον,  ουκ  ακαιρον  ειναι  νομιζω,  και  το  του  Σιραχ  Ιησου 
προσθειναι τοις ειρημενοις. Εστι δε τουτο· Μουσικα εν πενθει, ακαιρος 
διηγησις. Ως ουν της μουσικης πασας περιεχουσης τας παιδευσεις, ων 
μιαν  φασι  την  γεωμετριαν  οι  περι  ταυτα  την  σπουδην  εσχηκοτες, 
τουτου  χαριν,  ως  οιμαι,  συμφερομενος  τω  την  προρρηθεισαν 
εκθεμενω  ρησιν  ο  διδασκαλος  αναρμοστον  εφη  τω  πενθει  την 
γεωμετριαν. Ει δε τις φαιη. Τι δηποτε τας λοιπας παρεις παιδευσεις 
ταυτην  μονην  ως  αναρμοστον  τω  πενθει  παρειληφε;  φαμεν  οτι 
ταυτην  εσκοπησε  καταλληλον  ειναι  πασαις  ταις  προλεχθεισαις 
επιβολαις.  Επειτα  δε  και  δια  ταυτης  της  μιας  και  αι  λοιπαι 
συνεκδοχικως  συμπαρεληφθησαν.  Ταυτα  μεν,  κατ’  εμε  φαναι, 
λελεχθω.  Ει  δε  τις  το  κρειττον  εξευροι,  ομολογησω  χαριν  των 
ηγνοημενων παρ’ αυτου την γνωσιν λαβων. 

(1216) Του αυτου, εκ του μεγαλου θεολογικου, εις το,  "του μεν 
γαρ ειναι Θεον και των παντων ποιητικην τε και συνεκτικην 
αιτιαν, και οψις διδασκαλος και ο φυσικος νομος, η μεν τοις 
ορωμενοις προσβαλλουσα και πεπηγοσι καλως και οδευουσι, 
και ακινητως, ιν’ ουτως ειπω, κινουμενοις τε και φερομενοις, ο 
δε  δια  των  ορωμενων  και  τεταγμενων  τον  αρχηγον  τουτων 
συλλογιζομενος." 
Ο το μεγεθος των ορωμενων ως εχει  καλλους και  φυσεως,  συν 

λογω κατα την αισθησιν επελθων, μη συγχωρων αυτη παντελως καθ’ 
εαυτην  γενομενην  ενεργειν  του  ηνιοχουντος  αυτην  λογου 
εχωρισμενην  ουδεν,  μηδε τον λογον αυτον της του νου  απλοτητος 
αφετον, καθ’ ον της μεν αισθησεως τα τε ειδη και τα σχηματα δια 
μεσης  της  κατα  τον  λογον  δυναμεως  εις  λογους  παντοδαπους 
αγεσθαι πεφυκε,  της δε του λογου δυναμεως η κατα την διαφοραν 
ποικιλια των εν τοις ουσι παντοδαπων λογων εις ενοειδη και απλην 
και αδιαφορον συναγεσθαι νοησιν, καθ’ ην η αμερης λεγομενη και 
αποσος  και  ενιαια  γνωσις  συνεστηκεν,  ουτος  αληθως  δια  των 
ορωμενων  και  της  εν  αυτοις  ευταξιας  τον  ποιητην  τουτων  και 



συνοχεα και αρχηγον, ως ανθρωπω δυνατον, ανετυπωσατο, και εγνω 
Θεον, ου κατα το τι ποτε την ουσιαν ειναι και την υποστασιν (τουτο 
γαρ αμηχανον  και  ανεπιχειρητον),  αλλα κατ’  αυτο  το  μονον  ειναι 
μαθων. Και ταυτα μετα πασαν την κατ’ αισθησιν εν σχηματι θεσεως 
τε και μορφης και τυπωσεως και φαντασιας διαβασιν, και ει  μη τω 
περιττος ειναι δοκω, και αυτης εξω παντελως της εν τοις λογοις των 
οντων διαφορας γενομενος, και οιον μεθοριον εαυτον παρενθεις Θεου 
τε και παντων των μετα Θεον, τον μεν ως υπερεχοντος και αψαυστου 
δι’  ολου μενοντος και  μηδεμιαν φθανουσαν αυτον εχοντος νοησιν, 
των δε καταλελειμμενων και τη περιουσια της κατα νουν γνωσεως 
διαβαθεντων  και  κατωτερων  εννοιας  φανεντων  τω  τι  ποτε  ειναι 
βεβαιως  υπερ  αυτα  και  αληθως εννοησαι,  ταυτα μοι  δοκει  δια  της 
οψεως  και  του  φυσικου  νομου  κατα  την  αποδοθεισαν  αιτιαν  ο 
διδασκαλος  παραινιττεσθαι,  αλλ’  ου  ταυτον  τιθεσθαι,  καθως  τινες 
ωηθησαν, την οψιν τε και τον φυσικον νομον. Αμφω γαρ περι τα αυτα 
την  ενεργειαν  εχοντα  την  υπ’  αλληλων  δυναται  κατ’  επινοιαν 
δεχεσθαι διακρισιν, τω την μεν αλογως τη προσψαυσει των ορατων 
μονον  στηριζεσθαι  περαιτερω  βαινειν  ουκ  εχουσαν,  τον  δε  τω  τε 
συνημμενω  λογω  ταυτα πολυπραγμονειν  και  τω νω  καλως  τε  και 
σοφως υπερβαινειν, καθ’ ο μαλιστα την περι του ειναι Θεον εννοιαν 
τε και  πιστιν ο  φυσικος δια της οψεως εισαγηοχε νομος.  Οψιν ουν 
εκαλεσε την απλως, αλλ’ ου την πως, προς τα αισθητα της αισθησεως 
προσβολην  (ου  γαρ  αισθησεως  απλως  το  εκ  τινος  ετερον  τι 
συλλογιζεσθαι  καθεστηκεν  ιδιον)  ,  νομον  δε  φυσικον  την  δια  της 
αισθησεως γινομενην κατα νουν και λογον φυσικην ενεργειαν, (1217) 
καθ’ ην η προς το κρειττον μετ’ εμμελους εξετασεως καθ’ οδον απο 
των  ηττονων  αναβασις  γινεται.  Ακινητως  δε  κινεισθαι  τε  και 
φερεσθαι τα ορωμενα ειρηται τω διδασκαλω τω μεν λογω, ω γεγονε 
ταυτα,  κατα  τε  φυσιν  και  δυναμιν  και  ενεργειαν,  ταξιν  τε  και 
διαμονην  αμεταστατως  εχειν,  και  μη  εξιστασθαι  καθ’  οτιουν  της 
φυσικης ιδιοτητος και μεταβαλλειν εις αλλο και φυρεσθαι, κινεισθαι 
δε παλιν τω κατα ροην και απορροην λογω,  αυξησει  τε τη περι  το 
ποσον και μειωσει και τη περι το ποιον αλλοιωσει, και κυριως ειπειν, 
τη  εξ  αλληλων διαδοχη,  υπεξισταμενων αει  τοις  επιγνομενοις  των 
προειληφοτων. Και απλως ινα συνελων ειπω, παντα τα οντα καθ’ ον 
μεν  υπεστησαν  τε  και  εισι  λογον,  στασιμα  τε  παντελως  εισι  και 
ακινητα,  τω  δε  των  περι  αυτα  θεωρουμενων  λογω,  καθ’  ον  η  του 



παντος τουτου σαφως οικονομια συνεστηκε τε και διεξαγεται, παντα 
κινειται δηλονοτι και αστατει. Ου ταυτον δε φασιν ειναι τη φορα την 
κινησιν. Την μεν γαρ κινησιν μαλλον ειναι φασι των υπο γενεσιν και 
φθοραν,  ως επιδεχομενων τοις  περι  αυτα θεωρουμενοις  το μαλλον 
και  το ηττον (καν επι  παντων ομου των γενητων κυριως λεγεσθαι 
δυνατον),  την  δε  φοραν  της  κατα  κυκλον  κινουμενης  ουσιας  και 
ακαματως την περιδινησιν. Ουκ οιδα ποτερον θαρρησαντι περι το παν 
φυσικως ενεργουσης λεγειν εστιν ασφαλες η ενεργουμενης, πλην οτι 
κυριως ειπειν εστιν ενεργουμενης το φερεσθαι. Ουδεν γαρ των οντων 
παντελως εστιν αυτενεργητον, οτι μηδε αναιτιον, το δε μη αναιτιον, 
κινειται  παντως  δι’  αιτιαν,  ενεργουμενον  δηλονοτι  το  κινεισθαι 
φυσικως  υπο  της  αιτιας,  δι’  ην  και  προς  ην  ποιειται  την  κινησιν. 
Αναιτιως  γαρ  ουδαμως  κινειται  καθ’  οιονδητινα  τροπον  των 
κινουμενων  ουδεν.  Αρχη  δε  πασης  κινησεως  φυσικης  εστιν  η  των 
κινουμενων γενεσις, αρχη δε της των κινουμενων γενεσεως ο Θεος, 
ως γενεσιουργος. Της δε των γεγενημενων φυσικης γενεσεως τελος η 
στασις εστιν, ην ποιει παντως μετα την διαβασιν των πεπερασμενων 
η απειρια, εν η δια το μη ειναι διαστημα πασα ποιειται κινησις των 
φυσικων κινουμενων, ουκ εχουσα λοιπον οποι τε και πως και προς τι 
κινηθηναι, ως τον οριζοντα και αυτην την πασης οριστικην κινησεως 
απειριαν Θεον τελος ως αιτιον εχουσα. Πασης ουν γενεσεως τε και 
κινησεως  των  οντων,  αρχη  και  τελος  εστιν  ο  Θεος,  ως  εξ  αυτου 
γεγενημενων  και  δι’  αυτου  κινουμενων,  και  εις  αυτον  την  στασιν 
ποιησομενων. Πασης δε φυσικης των οντων κινησεως προεπινοειται η 
γενεσις,  πασης δε στασεως προεπινοειται κατα φυσιν η κινησις.  Ει 
ουν  κινησεως  προεπινοειται  κατα  φυσιν  η  γενεσις,  κινησεως  δε 
μετεπινοειται κατα φυσιν η στασις, γενεσις δηλονοτι και στασις ειναι 
των  αμα  κατα  την  υπαρξιν  αμηχανον,  αλληλων  αυτας  φυσικως 
διειργουσαν  εχουσαι  κατα  το  μεσον  την  κινησιν.  Ου  γαρ  φυσικη 
ενεργεια της γενεσεως των κινουμενων η στασις εστιν, αλλα τελος 
της κατ’  αυτην δυναμεως η ενεργειας,  η  οπως αν τις  εθελει  τουτο 
λεγειν. 

(1220)  Επ’  ενεργεια  γαρ τα γενομενα γεγονε,  πασα δε  ενεργεια 
προς τι τελος εστιν, ινα μη ατελης. Το γαρ τελος μη εχον των κατα 
φυσιν  ενεργειων  ουδε  τελειον  εστι,  τελος  δε  των  κατα  φυσιν 
ενεργειων, η της προς το αιτιον των γεγενημενων κινησεως στασις. 
Οιον  ινα  εξ  ενος  τον  επι  παντων  των  οντων  κατανοησωμεν  της 



κινησεως τροπον, η ψυχη, ουσια νοερα τε και λογικη υπαρχουσα, και 
νοει και λογιζεται, δυναμιν εχουσα τον νουν, κινησιν δε την νοησιν, 
ενεργειαν δε το νοημα. Περας γαρ τουτο της τε του νοουντος και του 
νουμενου  νοησεως  εστιν,  ως  περιοριστικον  της  προς  αλληλα  των 
ακρων  υπαρχον  σχεσεως.  Νοουσα  γαρ  η  ψυχη  ισταται  του  νοειν 
εκεινο το νοηθεν μετα την αυτου νοησιν. Το γαρ νοηθεν κυριως απαξ, 
ουκ ετι την προς το νοηθηναι παλιν εκκαλειται της ψυχης δυναμιν, 
και  καθ’  εκαστον  νοημα  ουτω  στασιν  δεχεται  της  ποιας  επι  τω 
νοηματι του νοηθεντος νοησεως. Ηνικα ουν παντα τα νοηματα των 
νοουμενων  παντων  αισθητων  τε  και  νοητων  κατα  την  νοησιν 
παρελθη,  παυεται,  ωσπερ  των  νοουμενων  απαντων,  ουτω  και  της 
ολης νοησεως τε και σχεσεως προς τα σχετα παντα και νοητα, ουκ 
εχουσα  λοιπον  τι  νοησαι  το  παραπαν,  μετα  την  των  νοηθηναι 
φυσικως δυναμενων νοησιν, μεθ’ ην υπερ νουν και λογον και γνωσιν 
ανοητως,  αγνωστως  τε  και  αφραστως  κατα  απλην  προσβολην 
ενωθησεται  τω  Θεω,  ου  νοουσα  πανταπασιν,  ουτε  μην  τον  Θεον 
λογιζομενη. Ου γαρ εστι τι των νοουμενων, ινα κατα τινα σχεσιν η 
ψυχη  την  αυτου  δυνηται  νοησιν  εχειν,  αλλα  κατα  την  απλην,  ως 
ασχετον,  και  υπερ  νοησιν  ενωσιν,  και  τινα  λογον  αρρητον  τε  και 
ανερμηνευτον, ον μονος οιδεν ο την αφατον ταυτην χαριν τοις αξιοις 
δωρουμενος Θεος, και οι ταυτην υστερον πεισεσθαι μελλοντες, ηνικα 
παντα τροπης ελευθερα και αλλοιωσεως εσται πασης, της καθ’ οτιουν 
περι τι κινησεως των οντων παντελως περας λαβουσης την περι Θεον 
απειριαν, εν η τα κινουμενα παντα δεχεται στασιν. Περι Θεον γαρ, 
αλλ’  ου  Θεος,  η  απειρια,  οστις  και  ταυτης  ασυγκριτως  υπερκειται. 
Δικαιως γουν, οιμαι, μεμψεως αξιος πλειστης ο την προυπαρξιν των 
ψυχων  δογματιζων  εστι,  και  την  ακινητον  καθολου  των  λογικων 
εναδα θεσπιζων, φυρων Ελληνικως τα μη φυρομενα, και λεγων αμα 
κατα την υπαρξιν ειναι τη γενεσει των λογικων την στασιν. Ου γαρ 
συμβαινει τω αληθει λογω την γενεσιν προεπινοεισθαι της στασεως, 
ακινητον φυσει κατ’ αυτον υπαρχουσαν, ουτε μετεπινοεισθαι στασιν 
ακινητου γενεσεως, ουτε μην συνεπινοεισθαι τη γενεσει την στασιν. 
Ου γαρ δυναμις  της γενεσεως η  στασις  εστιν,  ινα συνεπινοηθη τη 
γενεσει των γεγενημενων, αλλα της κατα δυναμιν ενεργειας της των 
γεγενημενων γενεσεως τελος υπαρχει, και απλως, ινα συνελων ειπω, 
των  προς  τι  ουσα  η  στασις,  ου  προς  γενεσιν,  αλλα  προς  κινησιν 
λεγεται,  προς  ην  και  αντιδιαστολην επιδεχεται,  ουδαμως την  προς 



γενεσιν αναφοραν εχουσα, προς ην διαστολην ουκ επιδεχεται. Εως δ’ 
αν ουν στασιν ακουω, παυλαν μονον μανθανω κινησεως. Ει δε των 
αμα  κατα  την  υπαρξιν  ουκ  εστι  (1221)γενεσις  και  στασις,  αρα 
παραχαραττει, σαφως τον της αληθειας λογον ο τουτο θεσπιζων, και 
την  ακινητον  αμα  τη  γενεσει  προυπαρχουσαν  εναδα  των  λογικων 
δογματιζων.  Ει  δε  τις  λεγοι,  Και  πως  επι  Θεου λεγεται  στασις,  μη 
εχουσα  προεπινοουμενην  κινησιν;  φημι  πρωτον  μεν,  Ου  ταυτον 
Κτιστης και κτισις, ιν’ οπερ ενι δυνατον προσειναι, κατ’ αναγκην τω 
ετερω  ωσαυτως  επιθεωρηθηναι  δυνηται,  επει  ουτωγε  ουδαμως  το 
κατα φυσιν διαφορον τουτων εσται καταφανες· επειτα κυριως ειπειν, 
ο  Θεος  ουτε  κινειται  παντελως  ουτε  ισταται  (τουτο  γαρ  των  κατα 
φυσιν πεπερασμενων και αρχην του ειναι εχοντων εστιν ιδιον), ουτε 
μην τι ποιει πανταπασιν, ουτε πασχει των οσα επ’ αυτου δι’ ημας και 
νοειται και λεγεται, δια το κατα φυσιν υπερ πασαν ειναι κινησιν τε 
και στασιν, και μηδενι λογω τοις καθ’ ημας υποβαλλεσθαι τροποις. 
Ταυτα  παρεκβατικως  ειρησθω  περι  του  μηδεν  χρηναι  λεγειν  των 
οντων κατα φυσιν απολελυμενως ενεργειν,  ινα μη αναιτιον τι  των 
μετα Θεον αφρονως εισαγωμεν, ενεργεισθαι δε φυσικως το ενεργειν 
τουθ’ οπερ ενεργουμενον πεφυκεν ενεργειν. 

Του αυτου λογου εις το,  " Αλλ’  ει  ασωματον,  ουπω μεν ουδε 
τουτο της ουσιας παραστατικον, ωσπερ ουδε το αγεννητον, και 
το αναρχον, και το αναλλοιωτον, και αφθαρτον, και οσα περι 
Θεου η περι Θεον ειναι λεγεται. " 
Προς  τους  ανομοιον  μαλιστα  τω  Πατρι  τον  Υιον  κακουργως 

εισαγοντας, δια του νομιζειν ουσιαν ειναι του Πατρος το αγεννητον, 
ως οιμαι, τον λογον ποιουμενος, και εκ των ομοιων το δεον αυτους 
επιγνωναι διδασκων, ταυτα φησιν ο διδασκαλος, ιν’ υπο της αληθειας 
προς την ευσεβειαν συνελαυνομενοι ευπειθως συν ημιν το μη εχειν 
γενεσιν  τον  Πατερα  μονον  δηλουν  το  αγεννητον  ομολογησωσι, 
συνειδοτες  ως  ειπερ  ουσιαν  Θεου  το  αγεννητον  ειναι  βιασαιντο, 
ουσιαν Θεου και το ασωματον εξ αναγκης,  και το αναρχον,  και το 
αθανατον,  και  το  αναλλοιωτον,  και  το  αφθαρτον,  και  οσα δια  της 
στερητικης αναιρεσεως δια την υπεροχην ο Θεος ειναι λεγεται, λεγειν 
εικοτως, εαυτοις γουν στοιχουντες, εκβιασθησονται, και ουτω πολλας 
ουσιας  Θεου,  και  ου  μιαν,  μαλλον  δε,  κυριωτερον  ειπειν  και 
αληθεστερον, πολυθειαν Ελληνικην νοσουντες ελεγχθησονται, οπερ 
ως ασεβες ειπειν αισχυνομενοι της απονοιας παντως αφεξονται και 



μη βουλομενοι. Τα γαρ στερητικα η αναιρετικα περι τι θεωρουμενα 
ουκ αυτο εκεινο τυγχανει οντα το περι  ο θεωρουνται,  επει  παντως 
εσονται των σημαινοντων το τι εστιν, ως εκεινο αυτο οντα, αλλ’ ου το 
τι  ουκ εστιν αυτο εκεινο σημαινοντα· ει  δε τουτο,  ορος εκεινου του 
(1224)  περι  ο  λεγονται  ειναι  ταυτα  δειχθησεται,  οπερ  ατοπον  και 
αδυνατον.  Ου  γαρ  εκ  των  ων  ουκ  εστι  των  πραγματων  οι  οροι 
συναγονται, αλλ’ εκ των ων α εστιν, εξαπλουντα την συντομον των 
πραγματων περιληψιν, ητις ονομασια τουτων υπαρχει. Ουδεν ουν το 
συνολον των περι Θεου η περι Θεον ειναι λεγομενων ουσια ειναι Θεου 
πωποτε δυναται, οτι μηδε θεσιν, μονην και μονω Θεω αρμοζουσαν, 
ασχετον, και της περι τι πανταπασιν ενεργειας αφετον αυτο εκεινο 
κατα το τι ποτε ειναι εμφηναι δυναται. 

Εκ του αυτου λογου, εις το, "Ως γαρ ουκ αρκει το σωμα ειπειν, η 
το γεγεννησθαι, προς το και περι ο ταυτα παραστησαι τε και 
δηλωσαι, αλλα δει και το υποκειμενον τουτοις ειπειν, ει μελλοι 
τελειως και αποχρωντως το νοουμενον παραστησασθαι· η γαρ 
ανθρωπος η βους η ιππος τουτο το εν σωματι και φθειρομενον. 
" 
Επειπερ εωρα τους αιρετικους ο αγιος ενα μονον εχοντας αγωνα, 

την  υπερουσιον  εαυτοις  ανοητως  συγκαταβαλλειν  φυσιν,  και 
τεχνικαις  μεθοδοις  περιληψει  της  κατ’  αυτους  γνωσεως  κρατειν 
επιχειρουντας, ως ωοντο, την ακρατητον δυναμιν, και παση τη κτισει 
κατα το ισον αχωρητον, δι’ ολου του λογου τας στερησεις τε και τας 
αποφασεις  προυτιμησεν  επι  Θεου  λεγειν,  μηδεμιας  παντελως 
ανασχομενος  θεσεως  η  καταφασεως,  ινα  μη  ταυτης  λαβομενοι  ως 
αναιδεις κυνες δηγματι τους ιοβολους οδοντας μανικως τω λογω της 
αληθειας  εμβαλλωσιν,  αφορμην  του  οπωσουν  προτεινειν  και 
παραλογιζεσθαι,  και  το  οικειον  εις  περας  αγαγειν  δυνηθηναι 
σπουδασμα,  την  οποιανουν  περι  Θεου  δοθεισαν  αυτοις  του  λογου 
θεσιν  ποιουμενοι.  Δια  τουτο  ουτε  σωμα,  ουτε  αυλον  σωμα,  ουτε 
ασωματον παντελως, ουτε εν τω παντι, ουτε εν τινι του παντος, ουτε 
υπερ το παν, και απλως ειπειν, ουδεν το παραπαν και εν ουδενι καθ’ 
οιονδηποτε τροπον, ως εστιν αληθες, των ορομενων η χωρουμενων η 
λεγομενων η νοουμενων η γνωσθειναι καθ’ οτιουν δυναμενων, ειναι 
τον Θεον αποφαινεται,  πασης αυτους της περι  Θεου καταληπτικης 
κατα  το  τι  ποτε  ειναι  την  ουσιαν  εννοιας  απορραπιζων.  Επειτα 
δυσωπητικωτερον αυτους εναγων προς ευσεβειαν, και εκ της περι τα 



δευτερα και μακραν ασυγκριτως απο Θεου ερευνης το καθολου περι 
Θεου τολμηρως μηδε εννοειν, μητιγε λεγειν, ειναι τινι θεμιτον δειξαι 
βουλομενος, ταυτα φησι.  Και μην και προς συστασιν των ηδη προς 
αυτους  κατα  στερησιν  τε  και  αποφασιν  ειρημενων,  ωστε  αυτους 
συνειδοτας  εντευθεν,  ως  και  η  των  εσχατων  εν  τοις  ποιημασιν 
ακριβης καταληψις της καθ’ ημας λογικης ενεργειας υπερβαινει την 
δυναμιν,  της  περι  τα  πολλω  μειζω  θρασυτητος  τον  αλογιστον 
δυνηθηναι φοραν επισχειν, εν τοις μικροις το ασθενες μαθοντας της 
φυσεως. 

(1225)  Ει  γαρ  εξεταζουσιν  ημιν  στοιχειον  τι,  φερε  ειπειν  η 
ανθρωπον  η  ιππον  η  βουν,  ουκ  αρκει  προς  τελειαν  καταληψιν  το 
σωμα  λεγειν  το  στοιχειον,  η  γεννητον  μονον  η  φθαρτον  τον 
ανθρωπον  η  τον  βουν  η  τον  ιππον,  αλλα  δει  παραστησαι  και  το 
τουτοις  υποκειμενον,  οπερ  γενναται  και  φθειρεται  και  πεποιωται. 
Σωμα δε  η  γεννησις  η  φθορα,  ουδαμως  υπαρχον,  επει  εσται  κατα 
τουτο αναγκης ακολουθια, ει  τι σωμα, και στοιχειον ειναι,  και ει  τι 
γεννητον η φθαρτον, η ανθρωπος ειναι η βους η ιππος. Ου γαρ ει τι 
σωμα, παντως εξ αναγκης και στοιχειον η ανθρωπος η βους η ιππος. 
Ει τι μεν γαρ στοιχειον, παντως εξ αναγκης και σωμα, ουκ ει τι δε 
σωμα, παντως εξ αναγκης και στοιχειον. Ουτε ει τι σωμα η γεννητον 
η  φθαρτον,  παντως  εξ  αναγκης  και  ανθρωπος,  επει  ουτω  γε  και 
ανθρωπος εσται παντως εξ αναγκης παν ει  τι  σωμα, και παν ει  τι 
γεννωμενον εστιν η φθειρομενον. Ει τι μεν γαρ ανθρωπος, παντως εξ 
αναγκης  και  σωμα  και  γεννωμενον  και  φθειρομενον,  ουκ  ει  τι  δε 
σωμα η γεννητον η φθαρτον, παντως εξ αναγκης και ανθρωπος. Ουτε 
γαρ επεται παντως, επει εσται ο ανθρωπος, εξ αναγκης και στοιχειον 
και βους και ιππος, και παν ει τι αλλο ενσωματον και γεννωμενον και 
φθειρομενον.  Ου  γαρ  κατηγορειται  ποτε  τα  μερικα  κατα  των 
καθολου,  ουτε  τα  ειδη  των  γενων,  ουτε  των  περιεχοντων  τα 
περιεχομενα,  και  δια  τουτο  ουδε  αντιστρεφει  τα  καθολου  τοις  επι 
μερους, ουδε τα γενη τοις ειδεσιν, ουδε τα κοινα τοις ιδιαζουσιν, ουδε 
συνελοντα φαναι, τοις περιεχομενοις τα περιεχοντα. Ουτως ουν κατα 
τον αποδοθεντα λογον και επι βοος και ιππου και παντος του οτιουν 
ετερου  ληπτεον.  Ει  τοινυν  ουκ  αρκει  προς  τελειαν  γνωσιν  των 
πραγματων το πληθος των περι αυτα θεωρουμενων ειπειν, λεγω δη 
το σωμα και το γεννασθαι και το φθειρεσθαι, και οσα τοιαυτα περι το 
υποκειμενον  εστιν,  αλλα  δει  παντως  και  το  υποκειμενον  τουτοις, 



θεμελιου  τροπον  εφ’  ω  ταυτα  βεβηκε,  τι  εστιν  ενδειξασθαι,  ει 
μελλοιμεν τελειως  και  απαραλειπτως το  νοουμενον παρισταναι.  Η 
γαρ ανθρωπον εχομεν ειπειν η βουν η ιππον, ταυτα δη τα μη οντα 
αυτο τουτο σωμα, αλλ’ ενσωματα, και μη οντα αυτο τουτο γεννησεις 
και φθορας, αλλα γεννωμενα και φθειρομενα, ως ειναι ταυτα, σωμα 
φημι και γεννησιν και φθοραν, δηλαδη περι τα ζωα, αλλ’ ου τα ζωα 
ταυτα υπαρχειν, σωμα λεγω και γεννησιν και φθοραν. 

Ει τοινυν ουδεν το συνολον των οντων εστι κατ’ αυτο το ειναι οπερ 
εστι και λεγεται το αθροισμα των ημιν περι αυτο νοουμενων τε και 
λεγομενων,  αλλ’  ετερον  τι  παρα  ταυτα,  το  περι  ο  ταυτα  εστι, 
συνεκτικον μεν τουτων, αυτο δε τουτοις ουδαμως συνεχομενον (ουδε 
γαρ εστιν εκ τουτων, η ταυτα, η τι τουτων, η εκ τινων, η τινος αυτων, η 
εν τουτοις, η τισιν, η τινι τουτων, το περι ο ταυτα και εστι και λεγεται), 
παυσασθω πασα ψυχη παντι λογω των περι Θεου θρασεως επιπηδαν 
ειθισμενη  του  διακενης  ασεβειν,  και  εν  τοις  μικροις  μαθουσα  την 
οικειαν (1228) ασθενειαν, και σιγη σεβεσθω μονον την αρρητον τε και 
υπερ νοησιν και πασης επεκεινα γνωσεως της θειας ουσιας οντοτητα. 
"Ουδε αυτη γαρ κατα μικρον, ως προλαβων εδιδαξεν ο αγιος, η της 
κτισεως ακριβης κατανοησις" κατα τον αληθη λογον υπο της ημων 
περιεχεται γνωσεως, ινα καγω μικρον τι προσδιατριψω τω λογω, και 
της υπερ παντα σοφιας θαυμασω το ανεξιχνιαστον. Τις γαρ των αγαν 
σοφων ταις λογικαις πιστευων εφοδοις και ταις ουκ ουσαις θαρρων 
αποδειξεσι  μετα  λογου  την  των  οντων  επελθων  μεγαλειοτητα 
δυνησεται  γνωναι,  ειπειν  τε  και  παραστησαι;  Τινες  οι  εκαστω των 
οντων τη υπαρξει πρωτως εγκαταβληθεντες λογοι, καθ’ ους και εστι 
και πεφυκε των οντων εκαστον, και ειδοπεποιηται, και εσχηματισται, 
και συντεθειται, και δυναται, και ενεργει, και πασχει, ινα μη λεγω την 
εν τω ποσω τε και τω ποιω, και τη σχεσει, και τω τοπω, και τω χρονω, 
και τη θεσει, τη τε κινησει και εξει, διαφοραν και ιδιοτητα, προς α και 
η  καθ’  ημας μεγαλοφυως λογικη πεφυκεν  ισαριθμως πλατυνεσθαι 
δυναμις εις νουν, και νοησιν, και εννοιαν, και διανοιαν, και συννοιαν, 
και τον ενδιαθετον λογον, τον τε κατα προφοραν και τον γεγωνοτα, 
τουτεστι φωνην και κραυγην, και αυθις συναγεσθαι, χωρις της κατ’ 
επιστημην και τεχνην, ωσπερ εν ποσω τε και ποιω και τοις λοιποις, 
καθως  απηριθμηται,  τουτου  διαφορας  τε  και  ιδιοτητος  ;  Τις  ο 
γινωσκων  τους  λογους  των  οντων  καθως  και  εισιν,  ως  ειπον,  και 
διαφερουσι,  και  στασιν εχουσιν ακινητον την κατα φυσιν και  προς 



αλληλα μηδαμως μεταπιπτουσαν κινησιν, εν τη κινησει την στασιν, 
και  εν  τη  στασει  το  παραδοξοτατον την κινησιν  εχοντα  ;  τις  προς 
αλληλα των εναντιων εις  ενος κοσμου συστασιν ο δεσμος,  και της 
ευτακτου τε και  αφυρτου κινησεως τε και  διοικησεως ο τροπος;  τις 
παλιν των καθ’ ημας σωματων η των εναντιων κατα την κρασιν δια 
συνθεσεως  συμπλοκη,  τα  διεστωτα  κατα  την  φυσιν  εις  φιλικην 
συνοικιαν  εναγουσα  και  τη  μεσοτητι  το  εν  τοις  ακροις  αυστηρον 
τιθασσευουσα, και χωρειν δι’ αλληλων αλυμαντως παρασκευαζουσα 
και  ταυτην  ποιουμενη  των  συνθετων  συντηρησιν,  την  των  ακρων 
κατα την κρασιν εις αλληλα περιχωρησιν, και πως εκαστον τουτων 
εστι, και τι εστι, και που φερον η φερομενον και επι τινι γεγενηται η 
φερει η φερεται, ου μονον, ως ειρηται, οις προηγουμενως υπαρχουσι 
ταυτα λογοις, αλλα και οις προς εαυτα τε και προς αλληλα μυριοις 
κατ’ επινοιαν τε και ενεργειαν διαιρουνται τε και ενουνται τροποις; 
και αυθις τις ο λογος της του καθ’ εκαστον ουσιας, φυσεως, ειδους, 
σχηματος, συνθεσεως, δυναμεως, ενεργειας,  παθους; τις δε παλιν ο 
καθολου τοις ακροις κατα το εκαστου περας δια του μεσου την προς 
αλληλα συναφειαν ενεργων λογος, ινα τον τε νουν και το νοουμενον 
δια της μεσης νοησεως, σχεσεως ουσης ενωτικης των διηρημενων περι 
το εξ αμφοιν νοημα, συναφθη και περιληφθη αλληλοις εκατερα, και 
μηδεν  το  παραπαν  (1229)  κατα  τουτο  δειχθη  των  μετα  Θεον 
περιγραφης υπαρχον ελευθερον; ωσπερ και τα αισθητα παντα και τα 
αισθανομενα,  ηγουν αισθητικα,  δια της μεσης αισθησεως,  σχεσεως 
ουσης  κοινης  των  διηρημενων  ακρων,  των  μεν  ως  δι’  αυτης 
αντιλαμβανομενων των αισθητων,  των  δε  δι’  αυτης  υποπιπτοντων 
τοις αισθανομενοις, περι το αισθητηριον, εν ω το περας της εκαστου 
κατα την σχεσιν δυναμεως υπαρχον καθεστηκε, και περι ο αλληλοις 
τα ακρα δια της μεσης σχεσεως ενουσθαι πεφυκε. 

Τουτων, η τινος τουτων ερευναν επιχειρουντες τους λογους, ατονοι 
παντελως και αφωνοι περι τον λογον μενομεν, ουκ εχοντες ω τινι τον 
νουν ακριβως επερεισομεθα, πλην της θειας δυναμεως. Και τουτο εστι 
το ειρημενον, ως οιμαι, τω αγιω, γυμναζοντι τον ημετερον νουν προς 
ευσεβειαν,  "  Κατα  μικρον  γουν,  ουδε  η  της  κτισεως  ακριβης 
κατανοησις." Το δε, " Αλλα πολυ προ τουτων η υπερ ταυτα και εξ ης 
ταυτα φυσις, αληπτος τε και απεριληπτος," κατα κοινου θετεον της 
κτισεως  και  της  υπερ  ταυτα  και  αφ’  ηστινος  ταυτα,  δηλαδη  τα 
κτισματα, φυσεως το " Αληπτος τε και απεριληπτος." Το δε, "Ουχ οτι 



εστιν,  αλλ’  ητις"  εστιν,  ενεχθεν προκαταληψις  εστιν ανθυποφορας. 
Ινα γαρ μη καταδραμη αυτου προς ον ο λογος, φασκων, Ουκουν ει 
αληπτον παντη το σεβας ημων, κενον αρα το Χτιστιανων κηρυγμα, 
κενη  δε  και  η  πιστις,  κατ’  ουδενος  στηριζομενη,  ταυτα  φησι 
προλαμβανων  τον  επηρεαστην  λογον  η  ανθρωπον.  Ουκ  εφην 
αληπτον ειναι  ταυτην την φυσιν,  περι  ης  ο  λογος,  οτιπερ υπαρχει, 
αλλα τι υπαρχει, και προσεπαγει προς την του λογου βεβαιωσιν το, 
"Πολυ  γαρ  διαφερει  του  ειναι  τι  πεπεισθαι  το  τι  ποτε  εστι  τουτο 
ειδεναι,"  τουτεστι,  πολλη προσεστιν  η  διαφορα του  πεπεισθαι  περι 
τινος οτιπερ υπαρχει προς το ειδεναι την ακριβη της ουσιας τουτου 
καταληψιν.  Μη  ουν,  φησιν,  ευγνωμονως  ημων  ειποντων  αληπτον 
ειναι  την  θειαν  ουσιαν,  κακουργως  τον  λογον  μεταβιβασης,  εις  το 
δηθεν  εισαγειν  ημας  αληπτον  αυτην,  εις  αυτην  την  υπαρξιν,  κακ 
τουτου συναξης αθειαν ημας παντη πρεσβευειν. Και μετα τινα φησιν, 
Τι  γαρ  υποληψη  το  Θειον,  ειπερ  ολως  ταις  λογικαις  πιστευσεις 
εφοδοις (τουτεστιν, ει οιει τω λογω περιτρεχων εναποκλειειν γνωσει 
τινι δυνασθαι το ζητουμενον); " Ποτερον σωμα (τουτεστιν, Αρα σωμα); 
Και πως το απειρον και αοριστον και ασχηματιστον και αναφες και 
αορατον;"  ινα  σαφηνιζομενον  νοηθη,  ουτως  των  κοινων  εννοιων 
κεκτρατηκυιων,  απειρον  ειναι  το  Θειον,  οπερ  εστι  περας  μη εχειν. 
Τουτο  γαρ  του  τετρασι  διειλημμενου  περασιν  ιδιον,  κεντρω  και 
γραμμη, επιφανεια και στερω, (1229) προσετι δε και διαστημασι τρισι, 
μηκει  και  πλατει  και  βαθει,  και  αυτοις  εξ  διειλημμενοις  περασιν, 
εκαστου δηλονοτι δυσι περιγραφομενου, οιον το μεν μηκος τω ανω τε 
και τω κατω, το δε πλατος τω δεξιω και τω αριστερω, το δε βαθος τω 
εμπρος περατι και τω οπισω. Και παλιν, των αυτων κοινων εννοιων 
αοριστον  τον  Θεον  εισαγουσων,  τουτεστι  μη  επιδεχομενον 
διεξοδευουσαν αναπτυξιν, εκ τινων συνεστηκε το υποκειμενον, μητε 
μην την εν τοπω θεσιν, η την εν χρονω αρχην η τελος, προσετι και 
ασχηματιστον, οιον οτι ου σφαιροειδες η τετραγωνον η ορθιον η κατω 
νενευκος, ναι μην και αναφες και αορατον, ως αισθησει μη υποπιπτον 
(ταυτα  γαρ  σωματων  ιδια),  παραλογον  εκ  των  ανασκευασθεντων 
υπειληφεναι  το  θειον  ειναι  σωμα  και  αναγκην  εχειν  εις  τοσαυτα 
μεριζεσθαι εις οσα παλιν ως σωμα συναγεται. Αμερες γαρ παντη το 
Θειον εστιν, οτι και παντελως αποσον, αποσον δε παντελως, οτι και 
παντη  απλουν,  απλουν  δε  παντη,  οτι  και  αδιαστατον  παντη, 
αδιαστατον δε παντη οτι και παντη απειρον, απειρον δε παντη, οτι και 



παντη  ακινητον  (ου  κινειται  γαρ  παντη  πωποτε  το  μη  εχον  του 
κινηθηναι),  ακινητον δε παντη,  οτι  και  παντελως αναρχον (ου γαρ 
εχει τι προ αυτου και μειζον, ουτε τι συν αυτω και ισον, ουτε τι μετ’ 
αυτο, και παραμετρεισθαι και χωρειν αυτο δυναμενον), αναρχον δε 
παντη,  οτι  και  αγεννητον  παντη,  αγεννητον  δε  παντη,  οτι  και 
παντελως  εν  και  μονωτατον,  εν  δε  παντη  και  μονωτατον,  οτι  και 
παντελως  ασχετον,  και  δια  τουτο  πανταπασιν  αρρητον  τε  και 
αγνωστον, και πασης της των επ’ αυτο καλως τε και αγνωστον, και 
πασης  της  των  επ’  αυτο  καλως  τε  και  θεοπρεπως  κινουμενων 
γνωσεως  περας  μονωτατον,  μονωτατην  γνωσιν  εχον  αληθη  το  μη 
γινωσκεσθαι.

Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  " Ει  γαρ  το  μη  ον  ουδαμου,  το 
μηδαμου τυχον ουδε ον, ει δε εστι που, παντως, επειπερ εστιν, η 
εν τω παντι, η υπερ το παν." 
Δι’ ην αιτιαν, ισως ο ακουων ερει, Την αντιστροφην αμφιβολον ο 

διδασκαλος εθετο, προσθεις το "τυχον" επιρρημα, πασι δηλου οντος, 
κατα τας λογικας υποθεσεις, του, το μηδαμου ον μηδεν ειναι, δικαιως 
πανταπασιν  ομολογεισθαι.  Προς  ον  κατα  το  της  πτωχης  ημων 
διανοιας επιδεες ερουμεν, οτι Ευνομιον και τους αμφ’ αυτον, λεγοντες 
ειδεναι  τον  Θεον  ως  αυτος  εαυτον,  της  πολλης  επισχειν  μανιας 
βουλομενος εις ατοπον δοξαν δια των τοιουτων απηγαγε λογων. Η 
γαρ λεγοντας ειδεναι τον Θεον ως αυτος εαυτον, και το που χρη τον 
γινωσκομενον  ειναι  προσεπαγειν  αυτους  παντως  αναγκη,  προς 
τελειαν του γινωσκομενου καταληψιν, και ουδεν ουδενος των οντων 
το παραπαν ουτω γε διενηνοχε (1233) κατ’ αυτους ο Θεος, τοπω και 
αυτος περιγραφομενος, ου τι γενοιτ’ αν ατοπωτερον; η μη λεγοντας 
που,  η  μηδε  ειναι  το  συνολον  λεγειν,  κατα  την  αυτου  του  λογου 
υποθεσιν, ου τι γενοιτ’ αν αθεωτερον; (πως γαρ και τι αν ειη το μη 
παντως  που  το  ειναι  εχον;)  η  παντως  ειναι  εξ  αναγκης  αυτους  η 
ακολουθια του λογου λεγειν βιαζεται και μηδαμου ειναι, και δια τουτο 
ειναι μεν και υπαρχειν το Θειον, τι δε ειναι και υπαρχειν μη ειδεναι. Ει 
γαρ το που το Θειον ειναι κατ’ αυτους αγνωστον, πολλω μαλλον αυτο 
το Θειον, ο τι ποτε κατ’ ουσιαν εστιν, αγνωστοτερον εσται. Διο μηδε 
που ειναι το μη γινωσκομενον ευσεβουντας αυτους αναγκη παντως 
ομολογειν. Δια ταυτην, ως οιμαι,  την αιτιαν συμπεριφερομενος μεν 
τοις  περι  Ευνομιον  αμφεβαλε  την  αντιστροφην  ο  διδασκαλος,  το 
"τυχον" επιρρημα θεμενος, και ημιν καταλαμπανων νοειν οτιπερ ου 



παντως το μηδαμου το μηδαμη μηδαμως ον εισαγει. Θεον γαρ ημεις 
ειναι  φαμεν,  και  μηδαμου τυγχανειν,  τω μη ως  εν  τοπω ουσιωδως 
κατα  την  υπαρξιν  περιγραφεσθαι,  και  παντως  ειναι,  τω  δεισθαι 
παντελως του παντος των οντων προς το ειναι, ων χωρις και ην και 
εστι, και αει ειναι δυνησεται, μαλλον δε εστιν αει. Ου γαρ θεσειν εχει 
τα οντα ο και πριν ειναι τα οντα υπαρχων. Ει γαρ παρ’ ημιν ουκ εν 
τοις  τεχνητοις  παντως  το  ειναι  κατα  την  υπαρξιν  υποστατικως 
εχουσιν οι τεχνιται περιγεγραμμενον το φθειρομενον τουτο πραγμα, 
και αληθεστερον κυριως ειπειν μηδεποτε ον, τι αν τις φαιη περι της 
αρρητου και αγνωστου και αχωρητου πασιν ομοιως και αει ωσαυτως 
εχουσης δυναμεως; 

Εκ του αυτου λογου, εις το, "Ειτε φαντασια τις ην ημερινη, ειτε 
νυκτος  αψευδης  οψις,  ειτε  του  ηγεμονικου  τυπωσις, 
συγγινομενου τοις μελλουσιν ως παρουσιν." 
Ακρως καθαρθεις των οις μολυνεσθαι πεφυκε των ανθρωπων η 

φυσις ο μακαριος ουτος Πατηρ δια της πρακτικης φιλοσοφιας, και τον 
νουν δι’ ολου ποιωθεις τω αγιω Πνευματι ταις επιβολαις των θειων 
θεωρηματων, δια της αληθους κατα την γνωσιν μυσταγωγιας, οια δη 
τα  ισα  τοις  αγιοις  προφηταις  παθων,  τα  ειδη  της  προφητειας  εν 
τουτοις  ημιν  απηριθμησεν.  Οις  ειπερ  το  δειν  ολως  τολμαν  ουτω 
μεγαλοφυως  τε  και  ενθεαστικως  ειρημενοις,  και  παντων  των  μη 
τοιουτων  οιος  αυτος  ην  ο  διδασκαλος  την  δυναμιν  υπερβαινουσιν, 
επιβαλλειν οιομεθα χρησιμον,  στοχαστικως,  αλλ’  ουκ αποφαντικως 
τουτο  ποιητεον.  Οιμαι  τοινυν  στοχαστικως  ειπειν  κατα  την  εμην 
αμβλυωπιαν,  "φαντασιαν  ημερινην"  αυτον  ειρηκεναι  την  των 
απροσωπως τοις αγιοις ως δι’ αισθησεως ακουομενων πνευματικως 
και φαινομενων λογων και πραγματων οψιν τε και ενηχησιν. Ου γαρ 
δη λεγειν θεμις επι των θειων το θαυμαστον παντως δειν παρειναι 
προς  διατυπωσιν  (1236)  της  φαντασιας,  αλλα  παραδοξως  τε  και 
υπερφυως  και  μη  παροντος  προσωπου  και  φωνων  αισθητων  μη 
κτυπουμενων  δι’  αερος  την  φαντασιαν  ενεργειν,  ωστε  αληθως 
ακουειν και οραν τον τα θεια μυσταγωγουμενον. Επειδη γαρ πασα 
φαντασια  η  των  παροντων,  η  των  παρελθοντων·  των  δε  μηπω 
γενομενων πανταπασιν εστιν ουδαμως. Σχεσις γαρ εστι τοις ακροις 
δι’  εαυτης  μεσιτευουσα.  Ακρα  δε  φημι  το  τε  φανταστικον,  και  το 
φανταστον,  εξ  ων  δια  μεσης  της  φαντασιας,  σχεσεως  ουσης  των 



ακρων, το φαντασμα γινεται, περας υπαρχον ενεργειας και παθους, 
ενεργειας μεν του φανταστικου, παθους δε του φανταστου, των δια 
μεσης  της  φαντασιας,  σχεσεως  αυτων  υπαρχουσης  περι  αυτο, 
αλληλοις  συναπτομενων  ακρων.  Παντα  γαρ  τα  κατα  τι  τινων 
αντιλαμβανομενα  ενεργειν  λεγεται,  παντα  δε  κατα  τι  αλλοις 
υποπιπτοντα πασχειν. Τα ουν καταλαμβανοντα φυσικως ενεργουσι, 
τα δε  καταλαμβανομενα φυσικως πασχουσι,  περας  εχοντα παθους 
και ενεργειας την προς αλληλα κατα το μεσον συναφειαν. Δια τουτο 
δειν  επι  των  θειων  το  φανταστον  οιεσθαι  μη  παρειναι  νομιζω 
προσφορον,  επει  ουκ  ετι  μελλει  παρειναι  το  καθ’  υποστασιν  ιδιαν 
πραγματειωδως ηδη παρον, και αμα μηδε θειον ειναι πιστευεται, της 
κατα φυσιν ακολουθιας πλεον εχον ουδεν. Ει γαρ ημεις καθ’ υπνον 
νυκτωρ φανταζομενοι και ορωμεν και ακουομεν, πολλακις μηδενος 
οντος  του  λαλουντος  η  ορωμενου,  πολλω  μαλλον  γρηγορουντες 
αληθως  οι  αγιοι  πεισονται  τουτο,  του  Θεου  ενεργουντος  αυτοις 
γρηγορουσι κατα παραδοξον χαρις, οπερ ημεις πασχειν νομω φυσεως 
κατα  τον  υπνον  ειωθαμεν.  "Αψευδη  δε  νυκτος  οψιν"  αυτον 
υπολαμβανω  λεγειν  η  την  εν  τοις  υπνοις  κατα  ψυχην  ακριβη 
γινομενην των μελλοντων πραγματων καταληψιν, ως επ’ Ιωσηφ και 
Δανιηλ,  η  οπτασιαν  τινα  θειων  πραγματων  δια  την  εκ  πολλης 
καθαροτητος  ακραν  απαθειαν  και  σαρκος  οφθαλμοις  αγιων 
υποπτισουσαν. "Την δε του ηγεμονικου τυπωσιν: οιμαι κατ’ εμφασιν 
αυτον  λεγειν  τους  μονοτροπως,  ως  εν  εικονι,  κατα  την  απλην και 
αδιαστατον του νοερου προσβολην τοις αγιοις προσφαινομενους των 
μελλοντων  τυπους.  Καγω  μεν  ταυτα  στοχαστικως  περι  τουτων 
θαρρησας ειπον, της κατ’ αυτα πειρας την χαριν ουκ ειληφως, δια την 
του επιταξαντος κελευσιν. Ει δε τις των ειληφοτων την χαριν τουτοις 
εντυχοι, μη με της προπετειας μεμψαιτο, αλλα μαλλον της ευπειθειας 
αποδειξατο,  καν  ουδεμιαν  εμφαντικην  δυναμιν  του  σκοπου  των 
προτεθεντων ο παρων εχη λογος. 

Εκ του αυτου λογου,  εις  το,  " Παυλω δε  ει  μεν εκφορα ην α 
παρεσχεν ο τριτος ουρανος,  και η μεχρις εκεινου προοδος,  η 
αναβασις, η αναληψις." 
Φασιν  οι  τοις  θειοις  σοφως  εμμελετησαντες  λογοις  (1237)  των 

ονοματων κατα περιληψιν τα μεν ουσιας ειναι, τα δε σχεσεως, τα δε 
χαριτος η απωλειας. Οιον ουσιας μεν, ως οταν λεγωσιν " ανθρωπος·" 
σχεσεως  δε,  ως  οταν  λεγωσιν  "αγαθος,  "  η  αγιος,  "  η  σοφος 



ανθρωπος,"  η  το  εναντιον  "  πονηρος  ανθρωπος,"  η  "αφρων,  "  η  " 
ακαθαρτος·  "  (το  γαρ  προς  τι  πως  εχειν  των  εκ  διαμετρου  τοις 
εναντιοις διειλημμενων εκαστον η σχεσις παριστωσα δικαιως εξ ων 
εχει  την  προαιρετικην  εξιν  ενδιαθετον  προσαγορευει)  χαριτος  δε, 
οταν Θεος ο ανθρωπος τοις λογοις ονομαζηται, ο δια παντων υπηκοος 
Θεω γενομενος ανθρωπος, κατα το, Εγω ειπα, Θεοι εστε, ουτε κατα 
φυσιν ουτε κατα σχεσιν εχων το ειναι  καλεισθαι  Θεος,  αλλα κατα 
θεσιν  και  χαριν  γενομενος  τε  και  ονομαζομενος·  η  γαρ  χαρις  της 
θεσεως ασχετος εστι πανταπασιν, ουκ εχουσα την οιανουν δεκτικην 
εαυτης εν τη φυσει δυναμιν, επει ουκ ετι χαρις εστιν, αλλα της κατα 
την φυσικην δυναμιν ενεργειας φανερωσις.  Και ουτω γε παλιν ουκ 
εσται παραδοξον το γινομενον, ει κατα δεκτικην φυσεως δυναμιν η 
θεωσις  ην.  Φυσεως  γαρ  αν  εικοτως  εργον,  αλλ’  ου  Θεου  δωρον  η 
θεωσις  εσται,  και  δυνησεται  και  φυσει  Θεος  ο  τοιουτος  ειναι  και 
κυριως προσαγορευεσθαι. Ουδεν γαρ αλλο καθεστηκεν η κατα φυσιν 
των οντων εκαστου δυναμις η φυσεως προς ενεργειαν απαραβατος 
κινησις. Πως δε και εξιστησιν εαυτου τον θεουμενον η θεωσις, ει τοις 
οροις της φυσεως αυτη περιειληπτο,  συνιδειν ουκ εχω. Ωσαυτως δε 
και εκ του εναντιου απωλειαν και αδην, και υιους απωλειας, και τα 
τοιαυτα  προσαγορευουσι  τους  το  μη  ον  κατα  διαθεσιν  εαυτοις 
υποστησαντας,  και  τοις  τροποις  αυτω  δια  παντων  γενομενους 
παρεμφερεις. Οιμαι τοινυν τον αγιον τουτον και μεγα διδασκαλον επι 
νουν  τα  προειρημενα  λαβοντα  την  εν  τουτοις  αρπαγην  του  αγιου 
Αποστολου διασκευασαι, προσφυως εκαστω την αρμοζουσαν φωνην 
απονειμαντα. Διο " προοδον" μεν αυτον υπονοω λεγειν την εξω της 
φυσικης  αναγκης  τον αγιον Αποστολον  καταστησασαν της  αρετης 
κατα  την  εξιν  απαθειαν,  καθ’  ην  ουδεμιαν  ειλετο  προς  την  φυσιν 
εχειν προαιρεσεως σχεσιν, ως και αυτης της κατ’ αισθησιν φυσικης 
ενεργειας εξω γενομενον μαλλον δε και ταυτην προς πνευματικην 
εξιν  μεταβαλοντα·  "αναβασιν"  δε  την  τε  των  αισθητων  παντων 
απολειψιν, ουκ ετι ενεργουντων η ενεργουμενων παρ’ αυτω κατα την 
αισθησιν,  και  της  περι  αυτα  κατα  φυσιν  εν  πνευματι  γνωστικης 
θεωριας υπερβασιν·  "αναληψις"  δε την εν τω Θεω γενομενην αυτω 
μετα  ταυτα  μονην  τε  και  ιδρυσιν,  ην  προσφορως  "αναληψιν"  ο 
διδασκαλος ειπεν, ως παθοντα μαλλον η δρασαντα τον Αποστολον 
την  αναληψιν  ενδεικνυμενος.  Η  αναληψις  γαρ  παθος  εστι  του 
αναλαμβανομενου, ενεργεια δε του αναλαμβανοντος. Ων τοιγαρουν 



φυσικων  τε  και  σχετικων  ονοματων  υπηρχε  Κυριος  ο  Αποστολος, 
κατα τε φυσιν και σχεσιν υπερεβη την κλησιν, υπερ φυσιν και αρετην 
και γνωσιν ανθρωπινην γενομενος. 

(1240) Ου δε μαλλον απειρως απεδει θειου ονοματος, τουτου κατα 
χαριν  μετεσχε  της  κλησεως,  Θεος  αντι  παντος  αλλου  προσοντος 
ονοματος  φυσικου τε  και  σχετικου τη αναληψει  και  γενομενος και 
καλουμενος. Η και παλιν ουτω· "Προοδος" μεν εστιν η παντελης κατ’ 
αρετην της φυσεως αρνησις, "αναβασις" δε η των εν οις εστιν η φυσις 
υπερβασις,  λεγω  δε  τοπον  και  χρονον,  εν  οις  η  των  οντων  εστιν 
υποστασις, "αναληψις" δε η προς τον εξ ου τα παντα και δι’ ου και εις 
ον, ως προς περας των ολων κατα χαριν αποκαταστασις. Και αλλως 
δε  φαναι,  "  προοδος"  εστιν  η  δια  της  πρακτικης  φιλοσοφιας  ως 
διδασκαλου  του  Αποστολου  των  αυτου  μαθητων  εις  αρετην 
προκαθηγησις·  δει  γαρ  εν  παντι  προπορευεσθαι  των  μαθητων  τον 
διδασκαλον, προς την των καθηκοντων ενεργειαν· "αναβασις" δε η δια 
της φυσικης θεωριας επιστημονικη των εν τοις ουσι λογων περιληψις, 
"αναληψις" δε η ευσεβης της αληθους και θεολογικης σοφιας αρρητος 
μυσησις.  Τριτον  δε  ουρανον  κατα  στοχασμον  ειναι  νομιζω  τους 
περιγραφοντα, ορους της τε πρακτικης φιλοσοφιας και της φυσικης 
θεωριας, και της θεολογικης μυσταγωγιας τους υψηλοτατους λογους, 
ητοι τα τουτων περατα, επειδη μετρον εστι τι καταληψεως αρετης και 
φυσεως και της επ’ αμφοιν θεολογιας, αναλογως κατα φυσιν εκαστω 
των οντων παρα Θεου προσηρμοσμενον, εν οις οροις και περασιν ο 
μακαριος Αποστολος τους των ειρημενων κατα το εφικτον παρελθων 
λογους  εγενετο.  Ει  γαρ  περιγραφη  των  εντος  διειλημμενων  κατα 
φυσιν εστιν ο ουρανος, και ορος παντων των υπο αισθησιν, δηλονοτι 
κατα  τον  της  αναγωγης  λογον  και  πασα περιγραφουσα  τους  περι 
τινος αρετης η γνωσεως λογους ληξις, ως ορος των οριζομενων, και 
περας των περιγεγραμμενων, τροπικως ουρανος ονομαζεται. Η παλιν 
"τριτον ουρανον" ειναι τυχον φησιν η Γραφη τας υπερ ημας προς το 
ανω καθ’  ειρμον τρεις  των αγιων αγγελων ταξεις,  ασπερ εφθασεν 
ισως ο αγιος Παυλος, ταις των κατ’ αυτον γνωσεων αποφασεσι των 
κατ’ εκεινους τας καταφασεις μυουμενος, και ταις καθ’ υπεροχην των 
οικειων στερησεσι τας εκεινων εξεις μιμουμενος. Πασα γαρ φυσις των 
λογικων κατα την εαυτης ταξιν και δυναμιν της υπερ αυτην ουσιας 
και ταξεως τας γνωστικας εξεις τε και θεσεις καταφασεις στερητικως 
ταις κατ’ αυτην αφαιρετικαις αποφασεσι μυειται τε και μιμειται, και 



εστιν  η  κατα  την  γνωσιν  των  υπερκειμενων  καταφασις  των 
υποβεβληκοτων αποφασις, και εμπαλιν των υποβεβληκυιων η κατα 
την γνωσιν αποφασις των υπερεχουσων καταφασις, μεχρι της πασων 
καθ’  υπεροχην  ανωτατης  φυσεως  τε  και  ταξεως  αποφατικως 
προοδευουσα, ην μετα πασας ταξεις τε και δυναμεις η αμεσος περι 
Θεον διαδεχεται κατα την γνωσιν αποφασις, υπ’ ουδενος παντελως 
καταφασκομενη των οντων, μη οντος λοιπον ορου τινος η περατος 
του  ταυτην  περιλαμβανοντος  τον  αποφασιν.  Ωσπερ  γαρ  των 
αισθητων  κατα  φυσιν  αποφασις  εστι  τα  νοητα,  ουτω  και  εν  ταις 
συμπληρουσαις  τον  ανων κοσμον ουσιαις  τε  και  δυναμεσιν  αι  των 
πρωτων κατα την περι Θεον γνωσιν υπεροχαι δια την υφεσιν ταις με’ 
αυτας αποφασκονται. 

(241) Ως γαρ απερ ημεις νοειν ου δυναμεθα, τοις υπερ ημας αγιοις 
αγγελοις εισι νοητα, ουτω και τοις υπερ αυτους αγιοις αγγελοις τα μη 
νοουμενα τοις υπερ αυτους αγιοις αγγελοις εισι νοητα, και ουτω καθ’ 
εξης απο δυναμεως εις δυναμιν αναβαινων ο λογος και υψουμενος, 
και πασας ταξεις τε και δυναμεις διαβαινων, εις το αρρητον τε και 
ανοητον  ληγει  και  παντελως  αγνωστον.  Ει  τοινυν  κατα  τον 
Αρεοπαγιτην Διονυσιον αι μεν αποφασεις επι των θειων αληθεις, αι 
δε καταφασεις αναρμοστοι τη κρυφιοτητι των απορρητων, εικοτως ο 
θεσπεσιος Αποστολος πασων των κατ’ αυτον γνωσεως αποφησας την 
νοησιν, και πασης υπερανων γενομενος των οντων σχεσεως, ουτε εν 
σωματι, καθως ειπεν, εικοτως ην, ενεργουσαν ουκ εχων την αισθησιν, 
ουτε εκτος αυθις του σωματος, αργουσαν εχων την νοησιν κατα τον 
καιρον  της  αυτω  γενομενης  αρπαγης,  καθ’  ην  αφραστως  τε  και 
αγνωστως  τινα  δεξαμενος  κατα  μυησιν  υπερκοσμιον  ρηματα  σιγη 
ταυτα τιμησας  εφυλαξε  παντελως  ανεκφορα,  ως  μητε  νου  νοησαι, 
μητε γλωσσης λαλησαι, μητε ακοης αυτα δεξασθαι δυναμενων. Ποιει 
δε, καθως οι πεπειραμενοι φασι, την μεν εν τη λεχθειση "προοδω" της 
αρετης τελειαν πραξιν πιστις ορθη και φοβος εις Θεον ανοθευτος, την 
δε κατα την αναβασιν απταιστον φυσικην θεωριαν ελπις βεβαια και 
αλωβητος συνεσις, την δε κατα την "αναληψιν" θεωσιν αγαπη τελεια, 
και  νους τοις  ουσι  καθ’  υπεροχην παμπαν εκουσιως πεπηρωμενος. 
Και της μεν πρακτικης φιλοσοφιας παλιν εργον ειναι φασι πασης τον 
νουν  εμπαθη  φαντασιας  καθαρον  καταστησαι,  της  δε  φυσικης 
θεωριας  της  εν  τοις  ουσι  καθ’  ην  αιτιαν  υπαρχουσιν  αληθους 
γνωσεως αυτον επιστημονα δειται, της δε θεολογικης μυσταγωγιας 



ομοιον Θεω και ισον,  ως εφικτον,  τη χαριτι  κατα την εξιν ποιησαι, 
μηδενος  το  συνολον  ετι  των  μετα  Θεον  δια  την  υπεροχην  οντα 
νοημονα.

 
Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  " Ουδ’  αν  αυτον  δυνηθηναι 
χωρησαι τον κατω κοσμον, Ιωαννης ο του Λογου προδρομος, η 
μεγαλη της αληθειας φωνη, διωριζετο. " 
Ευκαιρον ην καμε προς τον αγιον τουτον και μεγαν της αληθειας 

διδασκαλον,  το  μεγεθος  ορωντα  της  αυτω  παρα  Θεου  δοθεισης 
σοφιας,  ειπειν  οπερ  Δαβιδ,  ο  των  προφητων  και  βασιλεων 
επισημοτατος,  προς  τον  Θεον,  το  απειρον  της  εν  πασιν  αυτου 
μεγαλειοτητος  καταπλαγεις,  ενθεαστικως  απεφθεγξατο,  λεγων· 
Εθαυμαστωθη  η  γνωσις  σου  εξ  εμου,  (1244)  εκραταιωθη,  ου  μη 
δυνωμαι  προς  αυτην,  ως  ην  δικαιον,  μαλιστα  θαυματι  μονω 
περιγραψας την απεριγραφον δυναμιν, ουκ εχων αλλοθι ποι περι των 
ανεφικτων της ψυχης ερεισαι την πολυκινητον βασιν· καμε, ως ειπον, 
αρκεισθαι τον εκ του θαυμαζειν σοφου διδασκαλου συνεσιν αγιασμον 
κομισασθαι,  και  μη  πολυπραγμονειν,  πως  και  τινι  λογω  παρ’ 
ιστοριαν,  απερ  θεια  φωνη  τοις  αγιοις  μυστικως  ονοματα  τεθεικεν, 
αλληλοις  ο  διδασκαλος  περιτρεπει,  τον  υιον  της  βροντης  Ιωαννην 
προδρομον  ενταυθα  προσαγορευων.  Επειδη  δε  και  της  ευπειθειας 
πολυς  εστι  ο  μισθος,  εντολης  μαλιστα  τοις  ηγουμενοις  πειθεσθαι 
κελευουσης, και σχολασαι και γνωναι και ερευναν τας Γραφας, και 
μελεταν  τον  θειον  νομον  ημερας  και  νυκτος,  εν  τοις  ευ  εχουσι 
μαλιστα κειμενον εγνων, του τε οκνου και της απειθειας τον κινδυνον 
υφορωμενος, στοχαστικως περι τουτων κατα δυναμιν ερω, ταις υμων 
θαρρων  των  επιταξαντων  ευχαις.  Οιμαι  τοινυν  το  παρ’  ιστοριαν 
ειρημενον  τω  θεοφορω  τουτω  διδασκαλω,  παρατιθεμενω  τον  του 
Χριστου προδρομον αντι του της βροντης υιου, μη δυνασθαι αλλως η 
κατα θεωριαν ομαλιζεσθαι.  Μονη γαρ αυτη των κατα την ιστοριαν 
αλληλοις  αντικεισθαι  δοκουντων εστιν ομαλισμος,  ως την εν ολοις 
αληθειαν απλην ουσαν κατα την φυσιν ασωματως εμφαινουσα, μη 
συμπαχυνομενην ταις φωναις η  τοις  σωμασιν.  Ωσπερ ουν ο μεγας 
Βαπτιστης  Ιωαννης  ερρεθη  προδρομος,  ως  προς  τον  αληθως 
προσδοκωμενον,  και  φωνη  προς  λογον,  ως  τουτου  μηνυτικως 
προηγουμενη, και λυχνος προς ηλιον, ως τεχνικον τε και θετικον και 
προσκαιρον φως προς φυσικον τε και ουσιωδες και ατεχναστον και 



αιωνιον  φως και  ασβεστον,  οιμαι  δε  οτι  και  ως  μετανοια,  την προ 
αυτης  κατα  φυσιν  υπαρχουσαν  δικαιοσυνην  μετ’  αυτην  κατ’ 
οικονομιαν  γενομενην  κηρυττουσα,  -  ουτως  οιμαι  κανταυθα  τον 
θεοφρονα τουτον διδασκαλον δια του παρ’ ιστοριαν ειπειν προδρομον 
τον  μεγαν  αποστολον  Ιωαννην  παραινιξασθαι,  θελειν,  οτιπερ  και 
Ιωαννης  ο  μεγας  ευαγγελιστης  εν  τω  κατ’  αυτον  Ευαγγελιω 
προδρομος εστι του δι’ αυτου μηνυομενου μυστικωτερου και μειζονος 
Λογου,  και  γραμμασι  τυπωθηναι  και  φωνη  γλωσσης  σαρκινης 
ρηθηναι μη δυναμενου.  Στοιχειωσις γαρ ως προς την επιγινομενην 
εκαστοτε  τοις  δι’  αυτων  υψουμενοις,  και  το  παχος  του  σωματικου 
φρονηματος πνευματικως εαυτων αποξεουσιν, η και επιγενησομενην 
ες  υστερον  γνωσιν,  μετα  την  των  κινουμενων  συντελειαν,  η  των 
αγιων ευαγγελιων εστι συγγραφη. Ωσπερ γαρ ο νομος στοιχειωσις ην, 
κατα την τεως εμφαινομενην αυτω γνωσιν, των δι’ αυτου εις Χριστον 
τον εν σαρκι λογον παιδαγωγουμενων, και τω Ευαγγελιω κατα την 
αυτου  πρωτην  παρουσιαν  συναγομενων·  ουτω  και  το  αγιον 
Ευαγγελιον  στοιχειωσις  εστι  των  δι’  αυτου  εις  Χριστον  τον  εν 
πνευματι Λογον παιδαγωγουμενων, και τω μελλοντι κοσμω κατα την 
δευτεραν  αυτου  παρουσιαν  συναγομενων·  επειδη  γαρ  σαρξ  και 
πνευμα  (1245)  εστιν  ο  αυτος  κατα  την  εκαστω  της  γνωσεως 
αναλογιαν  τουτο  η  εκεινο  γινομενος,  πας  γαρ  λογος  φωναις 
υποπιπτων και γραμμασι. 

Θαρρω δε  ειπειν  οτι  και  παν νοημα,  νω τυπωθηναι  δυναμενον, 
στοιχειωσεως  ουδεν  διενηνοχε  τα  υπερ  αυτην  μηνυουσης.  Διο  και 
τεσσαρα τον αριθμον υπαρχει τα Ευαγγελια, ως τοις υπο αισθησιν ετι 
και φθοραν ουσι τεως χωρητα. Τοσαυτα γαρ και τα στοιχεια τυγχανει 
του κοσμου τουτου, και τεσσαρες παλιν αρεται, εξ ων ο κατα διανοιαν 
πνευματικος συνεστηκε κοσμος, ινα τον τεως εν ημιν νοητον κοσμον, 
και τον εν ω εσμεν, περιγραφη της αληθειας ο λογος, και αλληλοις 
αυτους  ασυγχυτως  καθ’  ενωσιν  συμβαλλη,  και  αλληλων  παλιν 
αδιαιρετως  διακρινη,  ταις  των  συνιστωντων  αυτους  στοιχειων 
ομοιοτησιν.  Οπερ  γαρ εστιν,  ως  φασιν,  ο  αιθηρ,  ηγουν  το  πυρινον 
στοιχειον εν τω κατ’ αισθησιν κοσμω, το τε εν τω κοσμω της διανοιας 
εστιν η φρονησις, ως εξις φωτιστικη και των εφ’ εκαστου των οντων 
ιδιως  πνευματικων  λογων  αποδεικτικη,  την  εν  ολοις  απλανως  δι’ 
αυτων αιτιαν εκφαινουσα, και της κατα ψυχην περι το Θειον εφεσεως 
ελκτικη·  και  οπερ  εν  τω αισθητω κοσμω ο  αηρ,  τουτο  εν  τω κατα 



διανοιαν κοσμω εστι  η  ανδρεια,  ως  εξις  κινητικη,  και  της  εμφυτου 
κατα  πνευμα  ζωης  συνεκτικη  τε  αμα  και  δραστικη,  και  της  κατα 
ψυχην περι το Θειον αεικινησιας τομωτικη· και οπερ εν τω αισθητω 
κοσμω  εστι  το  υδωρ,  τουτο  εν  τω  της  διανοιας  κοσμω  εστιν  η 
σωφροσυνη,  εξις  υπαρχουσα της εν Πνευματι  ζωτικης γονιμοτητος 
ποιητικη, και της αειβλυστου κατα την εφεσιν περι το Θειον ερωτικης 
θελξεως  γεννητικη·  και  οπερ  εν  τω  αισθητω  κοσμω  εστιν  η 
δικαιοσυνη, εξις υπαρχουσα κατ’ ειδος γεννητικη παντων των εν τοις 
ουσι  λογων,  και  της  εν  Πνευματι  κατα  το  ισον  εκαστω  ζωτικης 
διαδοσεως απονεμητικη, και της οικειας εν τω καλω κατα την θεσιν 
βασεως αμεταθετος ιδρυσις. Γης ουν και δικαιοσυνης μυστικως λογον 
επεχει,  το  κατα Ματθαιον Ευαγγελιον,  ως  φυσικωτερον τον λογον 
ποιουμενον, υδατος δε και σωφροσυνην το κατα Μαρκον, ως εκ του 
βαπτισματος  Ιωαννου  και  της  κηρυττομενης  υπ’  αυτου  μετανοιας, 
καθ’ ην η σωφροσυνη συνεστηκεν, αρχομενον, αερος δε και ανδρειας 
το  κατα  Λουκαν,  ως  περιοδικωτερον  και  πλειονι  ιστοριαις 
πυκνουμενον, αιθερος δε και φρονησεως το κατα Ιωαννην, ως παντων 
ανωτατον,  και  απλην μυστικως την  περι  Θεου πιστιν  εισαγον,  και 
εννοιαν.  Φασι  δε  και  αλλως  συμβουλον  ειναι  την  των  αγιων 
Ευαγγελιων  τετραδα,  πιστεως,  και  πρακτικης,  και  φυσικης,  και 
θεολογικης φιλοσοφιας· και της μεν πιστεως συμβολον ειναι το κατα 
Ματθαιον,  ως  απιστους  μετα  δωρων  προσκυνουντας  εισαγον  τους 
Μαγους, της δε πρακτικης το κατα Μαρκον, ως εκ της μετανοιας, καθ’ 
ην πασα πραξις εστιν εναρετος, της διδασκαλιας αρχομενον, της δε 
φυσικης το κατα Λουκαν, ως περιοδικωτεραν του λογου την εξηγησιν 
εχον,  και  την  της  διδασκαλιας  (1248)  ιστοριαν  τοις  τροποις 
καταλληλον,  της  δε  θεολογιας  το  κατα  Ιωαννην,  εξ  ης  και  εις  ην 
θεοπρεπως ηρξατο τε και εληξε.

Και  παλιν  ωσπερ  ο  αισθητος  κοσμος  στοιχειωτικος  εστι  κατα 
φυσιν των πεντε αισθησεων υποπιπτων αυταις και προς την εαυτου 
καταληψιν οδηγων,  ουτω και ο κατα διανοιαν κοσμος των αρετων, 
ταις της ψυχης υποπιπτων δυναμεσι στοιχειοι αυτα προς το πνευμα, 
ενοειδεις εργαζομενος τω περι αυτο μονον αυτας κινεισθαι, και ταις 
αυτου  αντιληψεσιν  επερειδεσθαι.  Και  αυτας  δε  τας  αισθησεις  του 
σωματος,  κατα  τον  αυταις  εμπρεποντα  θειοτερον  λογον, 
στοιχειωτικας  ειναι  φασι  των  της  ψυχης  δυναμεων,  στοιχειουσας 
αυτας ηρεμα προς ενεργειαν, ταις δη εαυτων αντιληψεσι των εν τοις 



ουσι λογων, δι’ ων ως δια γραμματων τινων τοις οξυωπουσι προς την 
αληθειαν ο Θεος Λογος αναγινωσκεται. Οθεν και παραδειγματικας 
των ψυχικων δυναμεων εικονας τας αισθησεις εκαλεσαν, ως εκαστης 
αισθησεως  μετα  του  αυτης  οργανου,  ηγουν  αισθητηριου, 
προηγουμενως  εκαστη  δυναμει  της  ψυχης  αναλογως  μυστικωτερω 
τινι λογω κατα φυσιν νενεμημενης. Και φασιν ειναι της μεν νοερας 
δυναμεως  ητοι  του  λογου  την  ακουστικην,  της  δε  θυμικης  την 
οσφραντικην, της επιθυμητικης δε την γευστικην, της δε ζωτικης την 
απτικην, και απλως ινα σαφεστερον ειπω, του μεν νου εστιν εικων η 
οψις, ηγουν ο οφθαλμος, του δε λογου εστιν η ακοη, ηγουν το ους, του 
δε  θυμου εστιν  η  οσφρησις,  ηγουν η  ρις,  της  δε  επιθυμιας εστιν  η 
γευσις, και της ζωης η αφη· αις η ψυχη κατα τον νομον του τα παντα 
σοφως δημιουργησαντος Θεου κατα φυσιν εποχουμενη δια των αυτης 
δυναμεων,  και  προς  τα  αισθητα  ποικιλως  διαβιβαζομενη,  ει  μεν 
καλως  χρησαιτο  τας  αισθησεσι  δια  των  οικειων  δυναμεων  τους 
παντοδαπους  των  οντων  λογους  αναλεγομενη,  και  δυνηθη 
μεταβιβασαι προς εαυτην σοφως παν το ορωμενον, εν ω κεκρυπται 
Θεος σιωπη κηρυττομενος, καλλιστον και αυτη κατα προαιρεσιν εν τη 
διανοια και πνευματικον κοσμον εδημιουργησε, τας γενικας τεσσαρας 
αρετας  στοιχειων  δικην  αλληλαις  συνθεισα  προς  συμπηξιν  του  εξ 
αυτων  νοητως  κατα  πνευμα  συμπληρουμενου  κοσμου,  κατα 
συμπλοκην  μεντοι  της  προς  τας  αισθησεις  των  αυτης  δυναμεων 
ενεργειας εκαστην αρετην υποστησασα· οιον την μεν φρονησιν εκ της 
κατα  συμπλοκην  της  τε  νοερας  και  λογικης  δυναμεως  προς  την 
οπτικην  τε  και  ακουστικην  αισθησιν,  περι  τα  αυτων  αισθητα, 
γνωστικης τε  και  επιστημονικης ενεργειας,  την δε  ανδρειαν εκ της 
κατα συμπλοκην του θυμικου προς την οσφρησιν, ηγουν τον μυκτηρα, 
εν  ω  το  θυμικον,  ως  φασιν,  αυλιζεται  πνευμα,  περι  το  συμφυες 
αισθητον ακρας κατα την ενεργειαν ομαλοτητος, την δε σωφροσυνην 
εκ της κατα συμπλοκην της (1249) κατ’ επιθυμιαν δυναμεως προς την 
γευστικην αισθησιν περι το οικειον αισθητον μεμετρημενης χρησεως, 
την  δε  δικαιοσυνην  εκ  της  εν  ολοις  δια  της  απτικης  και  περι  ολα 
σχεδον τα αισθητα της ζωτικης δυναμεως κατα την ενεργειαν ισης 
και  ευτακτου και  αρμονικης διανεμησεως.  Εκ δε  τουτων αυθις  των 
γενικων τεσσαρων αρετων δυο γενικωτερας  κατα συνθεσιν  αρετας 
ποιειν  εκδιδασκεται,  την  σοφιαν  φημι  και  την  πραοτητα,  την  μεν 
σοφιαν,  ως  περας  ουσαν  των  γνωστων,  των  δε  πρακτων,  την 



πραοτητα· οιον εκ μεν της φρονησεως και της δικαιοσυνης ποιει την 
σοφιαν,  ως  γνωσεως  της  κατα  την  φρονησιν  και  της  κατα  την 
δικαιοσυνην επιστημης υπαρχουσαν συνεκτικην αιτιαν, και δια τουτο 
περας των γνωστων, ως ειπον, τυγχανουσαν· εκ δε της ανδρειας και 
της σωφροσυνης την πραοτητα,  μηδεν αλλο τυγχανουσαν η θυμου 
και  επιθυμιας  παντελη  προς  τα  παρα  φυσιν  ακινησιαν,  ην  τινες 
εκαλεσαν απαθειαν, και δια τουτο των πρακτων τελος υπαρχουσαν. 
Ταυτας δε παλιν εις την των πασων γενικωτατην αρετην, φημι δε την 
αγαπην, συναγει, εκστατικην ουσαν των εξ αυτης και προσαγωγικην 
των  δι’  αυτης  και  ενοποιητικην  των  εις  αυτην  αρξαμενων  τε  και 
κινηθεντων και ληξαντων, και διαφεροντως επι πασι θεοποιητικην. 
Ουτω μεν ουν η ψυχη κινουμενη τε σοφως και ενεργουσα καθ’ ον και 
εστι  και γεγενηται θεοτελη λογον των μεν αισθητων χρησιμως δια 
των αισθησεων αντιλαμβανεται, τους εν αυτοις πνευματικη λογους 
οικειουμενη, τας δε αισθησεις αυτας, λογισθεισας ηδη τη του λογου 
περιουσια,  ωσπερ  οχηματι  λογικα  προσιεται  των  αυτης  δυναμεων, 
αυτας  δε  τας  δυναμεις  ταις  αρεταις  συναπτει,  και  εαυτην  δια  των 
αρετων τοις εν αυταις θειοτεροις λογοις, οι δε θειοτεροι των αρετων 
λογοι  τω  εν  αυτοις  αφανως  κεκρυμμενω  πνευματικω  νω,  ο  δε 
πνευματικος νους των εν αρεταις θειοτερων λογων, πασαν της ψυχης 
ην  εχει  προς  τα  παροντα  φυσικην  τε  και  προαιρετικην  σχεσιν 
διωθουμενος, απλην ολην ολω διδωσι τω Θεω, ο δε Θεος ταυτην δι’ 
ολου περιλαβων μετα του συμπεφυκοτος αυτη σωματος  αναλογως 
αυτα  εξομοιοι  εαυτω,  ωστε  δι’  αυτης  ολης  απεριγραφως  ολον 
φαινεσθαι  δυνασθαι,  τον  μηδαμως  τινι  των  οντων  καθ’  οτιουν  εξ 
αυτου φαινεσθαι φυσιν εχοντα. Και τουτο τυχον εστιν οπερ νοησας ο 
μακαριος  ουτος  και  μεγας  διδασκαλος  εν  τω  εις  Καισαριον  τον 
αδελφον  Επιταφιω  αναστασεως  εφη,  "Μικρον  δε  υστερον  και  το 
συγγενες σαρκιον απολαβουσα (περι της φυχης δηλονοτι φασκων) ω 
τα εκειθεν συνεφιλοσοφησε, παρα της και δουσης και πιστευθεισης 
γης,  τροπον ον οιδεν  ο  ταυτα συνδησας και  διαλυσας Θεος,  τουτω 
συγκληρονομει της εκειθεν δοξης, και καθαπερ των μοχθηρων αυτου 
μετεσχε  δια  την  συμφυιαν,  ουτω  και  των  τερπνων  εαυτης 
μεταδιδωσιν, ολον εις εαυτην αναλωσασα, και γενομενη συν τουτω 
εν, και πνευμα, και νους, και Θεος, καταποθεντος υπο της ζωης του 
θνητου τε (1252) και ρεοντος." Ως γαρ κατεποθη δια την αμαρτιαν η 
σαρξ  υπο  της  φθορας,  υπο  δε  της  σαρκος  η  ψυχη γνωσθεισα ταις 



ενεργειαις,  υπο  δε  της  ψυχης  δια  της  παντελους  αγνωσιας  η 
επιγνωσις  του  Θεου,  ως  μηδε  ει  εστι  Θεος  γινωσκεσθαι,  ουτω  δη 
παντως  τω  καιρω  της  αναστασεως  κατα  την  καλως  γενησομενην 
αντιστροφην εν Πνευματι αγιω δια την χαριν του σαρκωθεντος Θεου 
καταποθησεται η σαρξ υπο της ψυχης εν πνευματι, η δε ψυχη υπο του 
Θεου, της οντως ουσης ζωης, ως αυτον μονωτατον δια παντων ολον 
ολη  προφαινομενον  εχουσα,  και  απλως  ειπειν,  αντιστροφως  τοις 
παρουσι, περι α νυν εσμεν τε και διεξαγομεθα, παντα κατα το μελλον 
δειξει τα ημετερα η θεοπρεπης της αναστασεως χαρις, ινα ωσπερ δια 
την  αμαρτιαν  ενταυθα  κατεπιεν  ο  θανατος  ισχυσας,  ουτω 
καταποθησεται δικαιως ασθενησας εκει δια την χαριν. Ταυτα μεν ει 
καλως,  ως  ειρηται,  χρησαιτο  ταις  αυτης  δυναμεσι,  και  κατα  τον 
σκοπον του Θεου, τον αισθητον κοσμον δια των εν αυτω πνευματικων 
λογων η ψυχη σοφως διοδευσασα προς Θεον ελθη μετα συνεσεως· ει 
δε κακως χρησαιτο, παρα τον δεοντα λογον τον παροντα διαθρησασα 
κοσμον, ουκ αδηλον πως εις παθη ατιμιας εκπιπτουσα, και της θειας 
δοξης  εικοτως  κατα  το  μελλον  αποριφησεται,  φοβεραν  επ’  αιωσιν 
απειροις  λαβουσα  κατακρισιν  την  προς  τον  Θεον  σχετικην 
αλλοτριωσιν,  εφ’  η  τρεχομενη  ουκ  εχει  λεγειν  ως  ου  δικαιως,  την 
υποστησασαν  το  μη  ον  διαθεσις  κατηγορον  εχουσα,  ην  αγνοησαι 
ουδεποτε  δυναται.  Αλλ’  επι  το  προκειμενον  ημιν  επανακτεον  τον 
λογον. 

Ειπων γαρ ο ευαγγελιστης· Εστι δε και αλλα πολλα οσα εποιησεν 
ο Ιησους, ατινα εαν γραφηται καθ’ εν, ουδε αυτον οιναι τον κοσμον 
χωρησαι  τα  γραφομενα  βιβλια,  ενεφηνεν  ημιν  δια  τουτων,  οτι  τα 
φραφεντα προς αυτου προομαλισμος τις εστι του τελεωτερου και τεως 
αχωρητου  λογου.  Κατα  ταυτην  ουν  εννοιαν  ειπων  τις  τον  αγιον 
ευαγγελιστην  Ιωαννην  προδρομον,  εν  ω  συνεταξεν  Ευαγγελιω 
προοδοποιουντι την διανοιαν προς παραδοχην του τελεωτερου λογου, 
της αληθειας ουχ αμαρτησεται. Ταυτη τοι και μεγαλην της αληθειας 
αποκαλει φωνην ο διδασκαλος τα πνευματικα βροντησαντα. Βροντη 
δε  εστι  φωνη μονον  καταπληξιν  τοις  ακουουσιν  εμποιουσα,  μηδεν 
μεντοι τρανουσα, οιοσπερ εστιν ο στοιχειωδης λογος. Πας γαρ λογος 
θεοθεν τοις ανθρωποις κατα τον αιωνα τουτον γραφεις προδρομος 
εστι του δι’ αυτου αγραφως εν πνευματι κατα νου μηνυομενου και ες 
υστερον φανησομενου τελεωτερου λογου, ως αληθειαν μεν εχων εν 
εαυτω μηνυομενην, ου μην δε αυτην ευπερικαλυπτως γυμνην δεικνυς 



την αληθειαν. Ουτω μεν ουν, ως οιμαι, της θειας ολης Γραφης ο νους 
ευσεβως  ομαλιζομενος  ουδεν  δυσχερες  η  ανωμαλον  δια  των  καθ’ 
ιστοριαν  δοκουσων  εναντιωσεων  εχων  δειχθησεται.  Πας  γαρ  των 
ανεκαθεν  αγιων  (1253)  κατα  τον  αληθη  λογον  του  δι’  αυτου 
μηνυομενου τε και προτυπουμενου μυστηριου προδρομος ην, δι’  ων 
επασχε τε και εδρα και ελεγε τα τουτων προκηρυττων αρχετυπα. Διο 
και  αντι’  αλληλων  αμεπττως  παραλαμβανονται,  και  παντων 
απαντες, και εκαστος εκαστου, και αντι των υπ’ αυτων συγγραφεισων 
βιβλων,  και  αντι’  αυτων  αι  βιβλοι  παρα  τη  συνηθεια  της  Γραφης 
προσαγορευονται.  Και  δηλοι  τουτο  σαφως  τον  Βαπτιστην  Ιωαννην 
Ηλιαν και ποιων και λεγων ο Κυριος,  ειτε δια την ισην της αρετης 
εξιν,  ως  φασιν  οι  διδασκαλοι,  και  την  κατα  νουν  δια  παντων 
καθαροτητα,  και  το  της  πολειτειας  συντονον,  ειτε  δια  την  εν 
αμφοτεροις ταυτοτητα της εν τη χαριτι  δυναμεως,  ειτε καθ’ ετερον 
λογον αποκρυφον, αυτος αν ειδειη ο λεγων ως Θεος, και οι παρ’ αυτου 
τα τοιαυτα μυστηρια σοφιζομενοι. Και παλιν Μωυσεα τον νομον, και 
προφητας τας αυτων προφητικας βιβλους, καλεσας, εν οις προς τον 
εν  γη  γεενη  βασανιζομενον  πλουσιον  φησαντα  τον  πατριαρχην 
εισηγαγεν  Αβρααμ·  Εχουσι  Μωυσεα  και  τους  προφητας, 
ακουσατωσαν  αυτων,  αντι  των  υπ’  αυτων  συγγραφεισων  θειων 
βιβλων  αυτους  εκεινους  παραθεμενος,  Μωυσεα  φημι  και  τους 
προφητας.  Και  θαυμαστον  ουδεν.  Ει  γαρ  εις  εστιν  ο  δι’  αυτων 
καταγγελλομενος,  οι  παντες  ως  εις  ον  καταγγελλουσι  νοεισθαι 
δυναται,  και  αντι  παντων  εκαστος  και  παντες  παντων  ευσεβως 
αντιπαραλαμβανεσθαι,  των  τε  διακονησαμενων  τω  κατα  την 
Παλαιαν Διαθηκην μυστηριω και των πιστευθεντων το κηρυγμα της 
κατα  το  Ευαγγελιον  χαριτος.  Ουκουν  ωσπερ  εις  ολην  ουσαν  της 
Καινης  Διαθηκης  και  της  κατ’  αυτην  λατρειας  ο  μεγας  Βαπτιστης 
Ιωαννης ευσεβως παραλαμβανεσθαι δυναται, ουτω δικαιως εις ολην 
την Καινην Διαθηκην και την κατ’ αυτην λατρειαν, προδρομον ουσαν 
της εν μελλοντι αιωνι μυστικης των αρρητων αγαθων κρυφιοτητος, 
και  Ιωαννης  ο  μεγας  αληθως  ευαγγελιστης  ληφθηναι  δυναται,  ως 
προδρομος φωνη του μελλοντος τρανως λαλεισθαι θειοτερου λογου, 
και  εικων  της  δειχθησομενης  αληθειας.  Σκια  γαρ  και  εικονι  και 
αληθεια  το  καθ’  ημας  ολον  της  σωτηριας  σοφως  ωκονομηθη 
μυστηριον. Σκιαν γαρ ειχεν ο νομος, ως φησιν ο θειος Αποστολος, των 
μελλοντων αγαθων,  ουκ  αυτην  την  εικονα των πραγματων,  δι’  ης 



τους  κατα  νομον  οικειως  εαυτοις  κατ’  αμυδραν  τινα  των  αληθων 
εμφασιν προς την του Ευαγγελιου παραδοχην ο λογος επαιδαγωγει. 
Το δε Ευαγγελιον εικονα κεκτηται των αληθων, ολους εχον τρανως 
απεντευθεν  ηδη  τους  των  μελλοντων  αγαθων  ομοιοτητα 
κτησαμενους.  Ετοιμους ο λογος δι’  ελπιδος καθιστησι τη παραδοχη 
της των αληθων αρχετυπιας ψυχωθηναι και γενεσθαι ζωσας εικονας 
Χριστου,  και  ταυτον  αυτω  μαλλον  κατα  την  χαριν  η  αφομοιωμα, 
τυχον δε και αυτος ο κυριος, ει μη φορτικος ο λογος τισιν ειναι δοκει. 
Ως Προδρομος εαυτου προς του θεοφορου διδασκαλου προσηγορευται 
νυν,  ως  εαυτον  αναλογως  τοις  υποδεχομενοις  κατα  (1256)  τε  την 
Παλαιαν κατα τε την Νεαν Διαθηκην εκφαινων, δι’ αινιγματων τε και 
φωνων και τυπων προτρεχων αυτος εαυτου, και δια τουτων προς την 
χωρις  τουτων  αγων  αληθειαν,  τοις  αυτου  Κυριου  λογοις  τουτο 
τεκμαιρομενου,  δι’  ων ελεγεν,  Ετι  πολλα εχω λεγειν  υμιν,  αλλ’  ου 
δυνασθε  βασταζειν  αρτι·  σημαινων  την  υψηλοτεραν  μεν  της 
προλαβουσης,  χθαμαλοτεραν δε  και  αυτην  της  μετ’  αυτην δια  του 
θειου  Πνευματος  περι  αυτου  μελλουσαν  εσεσθαι,  προς  αυτους 
διδασκαλιαν.  Οθεν  εικοτως  επηγαγεν·  Οταν  δε  ελθη  εκεινος,  το 
Πνευμα της αληθειας, οδηγησει υμας εν τη αληθεια παση· η και δι’ ων 
ετερωθι φησιν· Ιδου, εγω μεθ’ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της 
συντελειας του αιωνος· ουχ ως μετα τουτο παντελως ουκ εσομενου 
μετ’  αυτων,  αλλ’  ως υψηλοτερου δηλονοτι  παρ’  ον τεως ηπισταντο 
χθαμαλωτερον, ως προς την εαυτων δυναμιν γινωσκεσθαι μελλοντος. 
Ωσαυτως γαρ υπαρχων αει δι’ εαυτον, και μηδεμιαν παραδεχομενος 
εξ  αλλοιωσεως μεταβολην,  ουτε  το μαλλον και  ηττον,  πασι  παντα 
γενεται δι’  υπερβολην αγαθοτητος, ταπεινος τοις ταπεινοις,·υψηλος 
τοις υψηλοις, και τοις δι’ αυτον θεουμενοις ο φυσει Θεος, ως ειναι τα 
του παροντος αιωνος παντα της περι τον ανθρωπον προνοιας ειδη τε 
και μυστηρια, καν μεγαλα η, προοδοποιησιν τινα και προδιατυπωσιν 
των  μελλοντων.  Συγκρινομενος  ουν  και  αυτος  ο  τεως  του  Κυριου 
χωρητος  λογος  προς  τον  μελλοντα  τοις  μαθηταις  μυστικωτερον 
επιχορηγεισθαι,  η  τε  προτερα  παλιν  αυτου  παρουσια  τη  δευτερα, 
προδρομος εστιν εαυτου, παραδειξας μεν αμυδρως εν εαυτω προς την 
των  υποδεχομενων  δυναμιν,  ου  φανερωσας  δε  νυν  απερ  εχει 
σεσιγημενως  παρ’  εαυτω  εν  αποκρυφω  μυστηρια,  δια  το  τη  κτισει 
τεως  ειναι  παντελως  αχωρητα.  Παν  γαρ  ο  γραμμασιν  υποπιπτει, 
καθως ειρηται, και φωναις παντως οτι και τον νουμενον εξ αυτου, καν 



πνευματικον  η,  οσον  προς  το  μηδολως  γραμμασι,  και  εκφωνησει 
προσπιπτον,  φωνης  λογον  ως  προς  τρανον  λογον  επεχει,  και  δια 
τουτο παντα τα δια Χριστου του Θεου τοις μαθηταις λαληθεντα προς 
τον  αλαλητον  νουν  ητοι  νοησιν  Ιωαννην  ισως  ο  θεσπεσιος  ουτος 
διδασκαλος  προσηγορευσε,  την  προδρομον  χαριν  εκ  του  δεκτικου 
καλως τε και σοφως ονομασας. 

Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  " Ο  δε  περι  Θεου  λογος,  οσω 
τελεωτερος,  τοσουτω  δυσεφικτοτερος,  και  πλειους  τας 
αντιληψεις εχων, και τας λυσεις εργωδεστερας. "
Ει  πολλα  τα  γεγονοτα  εστι,  και  διαφορα  παντως  τα  γεγονοτα 

εστιν, ειπερ πολλα. Ου γαρ δυνατον τα πολλα μη και διαφορα ειναι. 
Και  ει  διαφορα εστι  τα  πολλα μη και  διαφορους  και  τους  οις  κατ’ 
ουσιαν υπαρχουσι λογους νοητεον, οις μαλλον δι’ ους διαφερουσι τα 
διαφεροντα·  ου  γαρ  αν  διεφερεν  αλληλων  τα  διαφεροντα,  μη  των 
λογων οις γεγονασιν εχοντων διαφοραν. Ει τοινυν ωσπερ αι αισθησεις 
φυσικως  (1257)  αντιλαμβανομεναι  των αισθητων εξ  αναγκης  κατα 
παραδοχην  πολλας ποιουνται  και  διαφορους  των υποκειμενων  και 
υποπιπτοντων  αυταις  τας  αντιληψεις,  ουτω  και  ο  νους  παντων 
φυσικως  αντιλαμβανομενος  των  εν  τοις  ουσι  λογων,  οις  απειροις 
ενθεωρων  ενεργειας  Θεου  πολλας  ποιειται  και  απειρους,  ειπειν 
αληθες, των ων αντιλαμβανεται θειων ενεργειων διαφορας, ατονον 
εικοτως εξει την δυναμιν και την μεθοδον απορον της επιστημονικης 
ερευνης του οντως οντος αληθους, ουκ εχων νοησαι πως εν εκαστω 
των καθ’ εαυτο εκαστων λογω και εν πασιν ομου καθ’ ους υπαρχουσι 
τα παντα λογοις ο μηδεν ων των οντων αληθως και παντα κυριως ων 
και  υπερ  παντα  Θεος.  Ει  γουν  πασα  θεια  κατα  τον  αληθη  λογον 
ενεργεια τον Θεον αμερως ολον δι’ εαυτης εν εκαστω καθ’ ονπερ τινα 
λογον εστιν ιδικως υποσημαινει,  τις ακριβως εστιν ο νοησαι τε και 
ειπειν  δυναμενος,  πως εν  πασι  τε  κοινως ολος και  εν  εκαστω των 
οντων  ιδιαζοντως,  αμερως  τε  και  αμεριστως  εστιν  ο  Θεος,  μητε 
ποικιλως  συνδιαστελλομενος  ταις  των  οντων  οις  ενεστιν  ως  ων 
απειροις  διαφοραις,  μητε  ουν  συστελλομενος  κατα  την  του  ενος 
ιδιαζουσαν υπαρξιν, μητε συστελλων κατα την μιαν παντων ενικην 
ολοτητα  τας  των  οντων  διαφορας,  αλλα  παντα  εν  πασιν  εστιν 
αληθως,  μηδεποτε  της  οικειας  αμερους  απλοτητος  εξισταμενος; 
Καλως ουν ο διδασκαλος εφη τας αντιληψεις του περι θεοτητος λογου 



πολλας ειναι, εξ ων οτι εστι μονον Θεος διδασκομεθα, και τας λυσεις 
εργωδεστερας, εξ ων παλιν τι ουκ εστι μανθανομεν· προς το παυσαι 
περιεργιας ανωφελους και βλαβερας τους ληπτον οιομενους το θειον 
τοις διακενοις αναπλασμοις της αυτων διανοιας, η ουδε το εσχατον 
των εν τοις ουσι καθ’ ον εστι και υπαρχει λογον αληθως εστι ληπτον. 

Εκ του περι Υιου πρωτου λογου, εις το,  " Δια τουτο μονας υπ’ 
αρχης εις δυαδα κινηθεισα μεχρι Τριαδος εστη. " 
Παν κατα φυσιν κινουμενον δι’ αιτιαν παντως κινειται, και παν το 

δι’ αιτιαν κινουμενον δι’ αιτιαν παντως και εστι, παν δε το δι’ αιτιαν 
ον και δι’ αιτιαν κινουμενον αρχην μεν ειχε παντως του ειναι την δι’ 
ην εστι και εξ ης προς το ειναι ηχθη αιτιαν, τελος δε του κινεισθαι την 
αυτην δι’ ην κινειται και προς ην επειγεται αιτιαν. Παν δε το δι’ αιτιαν 
και  ον  και  κινουμενον  και  γενητον  παντως.  Ει  δε  του  κινουμενου 
τελος  εστιν  η  δι’  ην  κινειται  αιτια,  η  αυτη  παντως  εστι  τη  δι’  ην 
γεγενηται και εστιν αιτια. Μια ουν αρα παντως του οπωσουν οντος 
και καινουμενου κατα φυσιν ως αρχη και τελος αιτια δι’ ην και εστι 
και κινειται παν το ον και κινουμενον. Δραστηριος γαρ υπαρχουσα 
δυναμις  και  ποιει  τα  (1260)  γινομενα  θεοπρεπως  ως  αρχη  και 
προβαλλεται,  και  ελκει  τα  κινουμενα  προνοητικως  ως  τελος  και 
οριζει. Ει δε παν κινουμενον και γενητον δι’ αιτιαν εστι τε και κινειται 
και  γεγενηται,  παν  ο  μη  δι’  αιτιαν  εστιν  ουδε  ποιητον  εστιν,  ουδε 
κινητον δηλονοτι.  Ου γαρ κινειται το πανταπασι μη εχον του ειναι 
αιτιαν. Ει δε το αναιτιον παντως και ακινητον, ακινητον αρα το Θειον, 
ως του ειναι μηδεμιαν εχον αιτιαν, και παντων των οντων υπαρχον 
αιτιαν.  Πως  ουν,  ισως  ερει  τις,  ο  θαυμαστος  ουτος  διδασκαλος 
κινουμενον εισαγει το Θειον εν τοις προτεθεισι; Προς ον ερουμεν οτι 
παντος μαλλον ηδει, το, Εκαστης τεχνης συνεκτικος λογος, ακινητος 
μενων  πανταπασιν  εφ’  εαυτον,  ινα  παραδειγματι  χρησωμαι,  καθ’ 
εκαστον  ειδος  των  υπο  την  αυτην  τεχνην  μορφουμενος,  κινεισθαι 
λεγεται τω κινειν μαλλον καθ’ εαυτον το τεχνουμενον η τω κινεισθαι 
προφαινομενος·  η,  ως  φως  προς  το  οραν  την  οφιν  κινων  λεγεται 
κινεισθαι,  κινητικον  υπαρχον  πασης  οψεως  κυριως  ηπερ  κινητον, 
ουτω και το Θειον ακινητον παντη καθ’ ουσιαν και φυσιν υπαρχον, ως 
απειρον  και  ασχετον  και  αοριστον,  οιονει  τις  επιστημονικος  λογος 
ενυπαρχων  ταις  των  οντων  ουσιαις  λεγεται  κινεισθαι,  τω  κινειν 
προνοητικως εκαστον των οντων καθ’ ον κινεισθαι πεφυκε λογον, και 



ως αιτιον παντα τα κατηγορουμενα κατα των ων εστιν αιτιον απαθως 
αναδεχομενον.  Ανελειται  τουτο  ζητησας  ο  θεοφαντωρ  και  μεγας 
Αρεοπαγιτης  αγιος  Διονυσιος  εν  οις  φησι·  "Τι  δηποτε  το  Θειον  οι 
θεολογοι  ποτε  μεν  ερωτα,  ποτε  δε  αγαπην,  ποτε  δε  εραστον  και 
αγαπητον αποκαλουσι;  "  Συμπεραινει  τον λογον ουτωσι  φασκων· " 
Οτιπερ τω μεν κινειται, τω δε κινει·" και σαφεστερον ειπειν, Ως μεν 
ερως  υπαρχον  το  Θειον  και  αγαπη  κινειται,  ως  δε  εραστον  και 
αγαπητον κινει προς εαυτο παντα τα ερωτος και αγαπης δεκτικα· και 
τρανοτερον αυθις φαναι· Κινειται μεν ως σχεσιν εμποιουν ενδιαθετον 
ερωτος και αγαπης τοις τουτων δεκτικοις, κινει δε ως ελκτικον φυσει 
της των επ’ αυτω κινουμενων εφεσεως· και παλιν· Κινει και κινειται, 
ως  διψων  το  διψασθαι,  και  ερων  το  ερασθαι,  και  αγαπων  το 
αγαπασθαι.  Κατα  τουτον  τροπον  και  ο  θεοφρων  Γρηγοριος  φησι· 
"Μονας υπ’ αρχης εις δυαδα κινηθεισα μεχρι Τριαδος εστη." Κινειται 
γαρ  εν  τω  ταυτης  δεκτικω  νω,  ειτε  αγγελικω,  ειτε  ανθρωπινω,  δι’ 
αυτης και εν αυτη τας περι αυτης εξετασεις ποιουμενω, σαφεστερον 
ειπειν,  διδασκει  αυτον  αμεριστως  εν  τη  πρωτη  προσβολη  τον  περι 
μοναδος  λογον,  ινα  μη  διαιρεσις  τω  πρωτω  αιτιω  επεισαχθη, 
προβιβαζει δε αυτον και την θειαν και απορρητον τουτου γονιμοτητα 
δεξασθαι,  λεγουσα μυστικως τε  και  κρυφιως αυτω μη δειν  αγονον 
ειναι  πωποτε  φρονειν  τουτο  το  αγαθον  λογου  και  σοφιας,  η 
αγιαστικης  δυναμεως,  ομοουσιων  τε  και  ενυποστατων,  ινα  μη 
συνθετον εκ τουτων υποληφθη το Θειον ως συμβεβηκοτων, και ουχι 
ταυτα  υπαρχον  αει  πιστευθη.  Κινεισθαι  ουν  η  Θεοτης  λεγεται  ως 
αιτια της καθ’ ον υπαρχει τροπον εξετασεως. Ανευ γαρ ελλαμψεως 
(1261) επιβαλλειν θεοτητι των αμηχανων εστι. Λεγεται δε κινεισθαι 
παλιν και δια την κατα μερος φανερωσιν του περι αυτης τελεωτερου 
λογου  κατα  την  αγιαν  Γραφην,  απο  του  Πατερα  ομολογειν 
αρχομενου, και εις Υιον συνομολογειν Πατρι προβαινοντος, και Πατρι 
και Υιω συμπαραδεχεσθαι το Πνευμα το αγιον, και συμπροσκυνειν 
τους διδασκομενους εναγοντος τριαδα τελειαν μοναδι τελεια, ηγουν 
μιαν  ουσιαν  και  θεοτητα  και  δυναμιν  και  ενεργειαν  εν  τρισιν 
υποστασεσιν. 

Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το·  " Αλλ’  ετερον,  οιμαι,  θελων  και 
θελησις,  γεννων  και  γεννησις,  λεγων  και  λογος,  ει  μη 
μεθυομεν· τα μεν ο κινουμενος, τα δε οιον η κινησις. Ουκουν 



θελησεως το θεληθεν, ουδε το γεννηθεν γεννησεως ( ουδε γαρ 
επεται  παντως  ),  ου  δε  το  ακουσθεν  εκφωνησεως,  αλλα  του 
θελοντος και του γεννωντος και του λεγοντος. Τα του Θεου δε 
και  υπερ παντα ταυτα,  ω γεννησις  εστιν  ισως η του  γενναν 
θελησις." 
Προς τους Αρειανους παντα κινουντας τροπον προς το ευεπιβατον 

αυτοις  ειναι  την  κατα  του  Μονογενους  βλασφημιαν,  και  λεγοντος 
θελησεως, αλλ’ ου Πατρος Υιον ειναι τον μονογενη Υιον, ταυτα φησιν 
ο  σοφος  διδασκαλος,  ευδιαλυτον  ουσαν  δεικνυς  πασαν  αυτων 
εντευθεν  την  κατα  της  αληθειας  μηχανην.  Ει  γαρ  τας  της  ψυχης 
δυναμεις,  ας ισως φαιη τις  ειναι συμπληρωτικας της ουσιας αυτης, 
δυνασθαι μεν ταυτας ενεργειν λεγομεν εν η συνεισιν ουσια, μη μεντοι 
και κινεισθαι παντως κατ’ ενεργειαν αποτελεσματικην χωρις της του 
θελοντος  επινευσεως δυνασθαι.  Ει  δε  και  δοθειη  καθ’  υποθεσιν  το 
ιδιον εθελειν αυτας ενεργειν εκ της φυσικης κινησεως, χωρις της του 
ταυτας,  ιν’  ουτως  ειπω,  κεκτημενου  ροπης  μηδεν  ισχειν  αυτας 
καθαπαξ  αποτελεσματικως  ενεργειν  της  ιδιας  ορμης.  Ου  γαρ 
ακολουθει παντως τη δυναμει το εργον, μη εχουση την του ου εστι 
δυναμις ροπην, σηνεισφερουσαν αυτη το κατ’ ενεργειαν εν πραγματι 
τελος,  καθ’  εαυτην  ουση  ανυποστατω.  Ματην  την  θελησιν 
προεβαλοντο,  μη  ουσαν  τινος  αποτελεστικην,  χωρις  του  αυτην 
εχοντος τε και θελοντος. Και τουτο εστιν ο φησιν ο διδασκαλος. Ουδε 
γαρ επεται παντως δηλονοτι τη θελησει το θεληθεν, και ταις λοιπαις 
ωσαυτως τα λοιπα, χωρις της του ταυταις υποκειμενου εν ω και εισι 
συνεισφορας.  Ει  τοινυν  εκ  των  καθ’  ημας  παραδειγματων 
τεκμαιρεσθε  τα  θεια,  ω  ουτοι,  δεξασθε  ταις  υμων  γουν  αυτων 
στοιχουντες  υποθεσεσι  των  αμα  παντως  ειναι  τα  κατα  την  μεσην 
σχεσιν αλληλοις συνοντα, λεγω δη τον θελοντα και το θεληθεν, τον 
γεννωντα  και  το  γεννηθεν,  κατα  την  σχεσιν,  (1264)  φημι  δε  την 
θελησιν και την γεννησιν, αλληλοις συνοντα. Ως γαρ του ορωντος και 
του  ορωμενου  χωρις  ουκ  εστιν  ορασις,  ουτε  του  νοουντος  και  του 
νοουμενου νοησις,  ουτως ουδε  του  γεννωντος  και  του  γεννωμενου 
γεννησις,  ουδε  του  θελοντος  και  του  θελομενου  θελησις,  οτι  μηδε 
επεται  θελησει  το  θεληθεν,  ως  εδειχθη,  χωρις  της  του  θελοντος 
συνεισφορας. Ει δε των αμα ταυτα εστι κατα την σχεσιν, ακινητος γαρ 
η επ’ αμφοιν σχεσις, αμα ην αρα τω γεννωντι Πατρι, αει οντι Πατρι, 
δια γεννησεως, και καθ’ υμας ο γεννωμενος Υιος, μη παραδεχομεος 



καθ’  οιονδηποτε  τροπον  μεταξυ  αυτου  και  του  γεννωντος  Πατρος 
παρενθηκην χρονου, και ουκ ετι θελησεως εστιν Υιος ο Υιος, αλλα του 
γεννωντος  Πατρος.  Και  ταυτα,  φησιν,  εκ  των  καθ’  ημας 
παραδειγματων ειρησθω, τα δε του Θεου και υπερ παντα ταυτα, ω 
γεννησις ισως εστιν η του γενναν θελησις. Αμφεβαλε δε τουτο δια του 
" Ισως" επιρρηματος δια το και υπερ θελησιν ειναι την εκ του Πατρος 
του Υιου γεννησιν. Ου γαρ μεσαζεται θελησει εκ του Πατρος ο Υιος, 
ουδε προεπινοειται του Υιου καθ’ οτιουν η του Πατρος θελησις,  οτι 
μηδε  προυπην  ο  Πατηρ  του  Υιου,  ωσπερ  ουδε  νους  λογου  του  εξ 
αυτου,  ουτε φως του απαυγασματος.  Αμα γαρ το ειναι εχοντες και 
θελησιν μιαν εχουσιν ο τι Πατηρ και ο εξ αυτου αναρχως γεννηθεις 
Υιος, απλην τε και αδιαιρετον, ωσπερ ουν και ουσιαν μιαν και φυσιν. 

Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το·  "Επει  τι  κωλυει  καμε  ταυτην 
προτασιν  ποιησαμενον  την  οτι,  Ο  Πατηρ  μειζων  τη  φυσει, 
επειτα  προσλαβοντα  το,  Φυσει  δε  ου  παντως  μειζον,  ουδε 
Πατηρ, συναγαγειν, Το μειζον ου παντως μειζον, η, Ο Πατηρ ου 
παντως Πατηρ." 
Επειδηπερ  μειζονα  τω  αιτιω  του  Υιου  τον  Πατερα  σοφως  ο 

διδασκαλος, ως του Πατρος οντος του Υιου, αλλ’ ουκ εκ του Υιου του 
Πατρος  υπαρχοντος,  διωριζετο,  προσλαβοντες  οι  Αρειανοι  την  το 
αιτιον  φυσει  προτασιν  συνηγον  αυτω  κακουργως  το  φυσει  μειζον. 
Πρωτον  μεν  επιλυεται  γενναιως  το  παραλελογισμενως  υπ’  αυτων 
συναχθεν ειπων· " Ουκ οιδα ποτερον εαυτους παραλογιζονται, η τους 
προς ους ο λογος." Ου γαρ απλως οσα κατα τινος λεγεται, ταυτα και 
κατα του αποκειμενου τουτω ρηθησεται· αλλα δηλον κατα τινος και 
τινα τουτ’ εστιν. Ου γαρ οσα κατα του αιτιου ως αιτιου, φησι, λεγεται, 
ταυτα και κατα του φυσει ρηθησεται.  Ουκ εστι γαρ λογου τα κατα 
τινος  φερε  ειπειν  σοφου  η  βασιλεως  ως  σοφου  η  ως  βασιλεως 
λεγομενα και κατα του υποκειμενου τουτοις ρηθηναι, ως ανθρωπων, 
και  συμπαραλαμβανειν  αθεσμως  τω  της  ουσιας  ορω  των 
υποκειμενων  τα  κατα  της  σοφιας  ως  σοφιας,  και  τα  κατα  της 
βασιλειας ως βασιλειας λεγομενα,  τα μηδεν καθολου τω λογω της 
ουσιας  επικοινωνουντα  ως  συστατικας  διαφορας  αυτης  και 
συμπληρωτικας (1265) του κατ’ αυτην ορου παραλαμβανειν.  Επειτα 
σοφωτερον συμπλεξας αυτοις εκ της αυτων προτασεως συλλογισμον 
περιτρεπει αυτους εαυτοις. Εχει δε ουτως· Επει τι κωλυει καμε ταυτην 



προτασιν  ποιησαμενον  την  οτι,  Ο  Πατηρ  μειζων  τη  φυσει,  επειτα 
προσλαβοντα το, Φυσει δε ου παντως μειζον ουδε Πατηρ, εντευθεν 
συναγαγειν,  Το  μειζον  ου  παντως  μειζον,  η,  Ο  Πατηρ  ου  παντως 
Πατηρ.  Προς  δε  το  σαφεστερον ημιν  γενεσθαι  και  συνεκτικωτερον 
διαγραψωμεν,  ει  δοκει,  σχηματι  το  λεγομενον,  εκ  μεν  της  των 
εναντιων  επιχειρησεως  αρχομενοι,  εις  δε  την  του  Πατρος 
καταπαυοντες διδασκαλιαν.

 Προτασις Αρειανων, ηγουν Ευνομιανων· " Ει φυσει αιτιος ο Πατηρ 
του Υιου, μειζων δε ο Πατηρ του Υιου, μειζων αρα τη φυσει ο Πατηρ 
του Υιου."  Επιλυσις  του αγιου  Πατρος  ημων Γρηγοριου  δια  της  εις 
ατοπον απαγωγης περιτρεποντος τους  εναντιου·  "  Ει  φυσει  μειζων 
καθ’ υμας ο Πατηρ του Υιου, το δε φυσει ου παντως μειζων η Πατηρ. 
το μειζον αρα ου μειζον, η ο Πατηρ ου παντως Πατηρ." 

Ουτω περιτρεπονται τοις οικειοις εαλακοτες μηχανημασιν οι την 
αληθειαν απαναινομενοι, κενοι κενως της ευσεβειας εκτιναχθεντες. 
Επι γαρ των τοιουτων λογων τα συμπερασματα των προτασεων εισι 
συστατικα,  των  δε  συμπερασματων  αι  προτασεις  υπαρχουσιν 
οριστικαι, οις περιπτωκασιν εκ πολλης αμαθιας οι εαυτους οιομενοι 
σοφους.

Εστω  δε  και  ενεργειας,  ει  δοκει,  ουδε  ουτως  ημας  αιρησετε. 
Αυτο δε τουτο ενεργηκως αν ειη το ομουσιον,  ει  και  ατοπος 
αλλως η της περι τουτο ενεργειας υποληψις." 
Επειδη οι την γλωσσαν ωσει ξυρον κατα της αληθειας ηκονημενην 

εχοντες ελεγον δηθεν ερωτωντες· Ο Πατηρ ουσιας εστιν, η ενεργειας 
ονομα ειναι το, Πατηρ, εντευθεν συναγαγωσι το ετερουσιον ειναι τω 
Πατρι  τον  Υιον,  ως  της  αυτης  ουσιας  δυο  μη  επιδεχομενης  και 
διαφορα κυριως ονοματα (ει γαρ το Πατηρ ουσιας εστιν ονομα, ουκ αν 
ποτε της αυτης ονομα ειη το Υιος)· ει δε ενεργειας, σαφως του Πατρος 
ποιημα τον Υιον ομολογουντας δειξωσιν, ως ενεργημα, μετα το την 
κυριολεξιαν  αντιθετικως  διελθειν  ευθεως  προς  αυτους  τον 
διδασκαλον  ειρηκοτα  ουτε  ουσιας  ειναι  το  πατηρ  ονομα,  ουτε 
ενεργειας, αλλα σχεσεως, και του πως εχει προς τον Υιον ο Πατηρ, η ο 
Υιος προς τον Πατερα, συμπεριφορικως ενηγαγεν ειπων· " Εστω και 
ενεργειας, ει τουτο δοκει," και επιφερει· "Αυτο δε τουτο ενηργηκως αν 
ειη  το  ομοουσιον."  Πως  ουν  ενεργει  το  ομοουσιον;  ζητησαι  τις  αν 
τυχον των αγαν εξεταστικων και μηδεν των συμφεροντων αγνοειν 



ανεχομενων.  Τουτο  δε  κατα  τοιονδε  τροπον  ομαλισθησεται.  Δυο 
καθολου τας ενεργειας ειναι φασιν εν τοις ουσι, 1268) μιαν μεν την 
προαγουσαν  εκ  των  οντων  φυσικως  τα  ομογενη  και  ομοουσια  και 
εαυτοις  παντη  ταυτα.  Καθ’  ην  συμπεριενεχθεις  τοις  λογολεσχαις 
επιεικως προς το μικρον γουν επισχειν αυτους του βλασφημειν φησιν 
ο διδασκαλος. " Εστω δε καθ’ υμας," κατα τον αποδοθεντα σκοπον του 
λογου,  "  και ενεργειας ονομα ο Πατηρ.  Οις επαγει·  "Αυτο δε τουτο 
ενηργηκως  αν  ειη  ο  Πατηρ,"  δηλονοτι  το  ομοουσιον,  ως  ενεργειαν 
ουσιωδως υφεστωσαν και ζωσαν,ωσπερ ουν αμελει και λογον ζωντα 
και δυναμιν και σοφιαν αυθυποστατον τον μονογενη Θεου Λογον και 
Υιον του Πατρος ειρηκασιν οι  θεοφρονες της αληθειας διδασκαλοι. 
Την δε ετεραν ενεργειαν φασιν ειναι των εκτος απεργαστικην, καθ’ 
ην περι τι των εξωθεν και ετερουσιων ενεργων τις ετερον τι της ιδιας 
ουσιας αλλοτριον εκ προυποκειμενη υλης τινος κατασκευαζει. Ταυτην 
δε την ενεργειαν ταις τεχναις επιστημονικως συγκεισθαι φασι. Περι 
ης  ο  θεοφρων  διδασκαλος  φησι,  "Ει  και  ατοπος  αλλως,"  παρ’  ον 
εληφθη δηλονοτι τροπον, " Η της περι τουτο ενεργειας υποληψις," και 
μαλιστα επι Πατρος και Υιου λαμβανομενης, εφ’ ων ουδε την πρωτην 
κυριως δεξασθε ο ευσεβης ανεχεται νους, δια το και υπερ ταυτην ειναι 
την εκ του Πατρος και αμα τω Πατρι και εν τω Πατρι αφραστον και 
απερινοητον υπαρξιν του Μονογενους.

Εκ του β΄ περι Υιου λογου, εις το·  " Θεος δε λεγοιτο αν ου του 
Λογου, του ορωμενου δε. Πως γαρ ειη του κυριως Θεου Θεος; 
ωσπερ και Πατηρ ου του ορωμενου, του Λογου δε. Και γαρ ην 
διπλους,  ωστε  το  μεν  κυριως  επ’  αμφοιν,  το  δε  ου  κυριως· 
εναντιως δε εφ’ ημων εχει. Ημων γαρ κυριως Θεος ο Θεος, ου 
κυριως δε Πατηρ." 
Το μεν κυριως επ’ αμφοιν θετεον, του, Πατηρ, και του, Θεος, ως 

αμφοιν  επι  Χριστου  κυριως  λεγεσθαι  δυναμενων  δια  την  μιαν 
υποστασιν. Χριστου γαρ Πατηρ κυριως εστιν ο Θεος, ως Υιου και Θεου 
Λογου  και  ενος  της  αγιας  Τριαδος  υπαρχοντος  και  μετα  την 
σαρκωσιν,  και  Θεου  του  αυτου  Χριστου  παλιν  κυριως  εστιν,  ως 
ανθρωπου  κατα  αληθειαν  οντος  δια  την  σαρκα,  και  ενος  των 
ανθρωπων  χρηματιζοντος·  τα  γαρ  των  μερων  του  εξ  αυτων  ολου 
κυριως  κατηγορειται,  ως  επιδεχομενου  παντα  κυριως  τα  φυσικως 
προσοντα τοις μερεσιν, εξ ων και υφεστηκε. "Το δε ου κυριως ωσαυτως 



επ’  αμφοιν"  ληπτεον,  του,  Θεος,  και  του,  Πατηρ  ως  αμφοιν  επι 
Χριστου κυριως λεχθηναι μη δυναμενων, δια την φυσικην διαφοραν 
των εξ ων και εν αις συνεστηκε φυσεων. Τα γαρ τω κατα συνθεσιν 
ολω  προσοντα  θατερου  των  εαυτου  μερων  ουδεποτε  κυριως 
κατηγορηθησεται.  "  Εναντιως"  δε  "  η  εφ’  ημων  εχει,"  τουτεστιν 
εμπαλιν καθως εφ’ ημων εχει. Ηνικα γαρ την (1269) διαφοραν θεωρω 
των  φυσεων,  και  την  αυτων  κατ’  επινοιαν  ποιουμαι  διακρισιν,  ου 
δυναμαι το επ’ αμφοιν κυριως τιθεναι, του, Πατηρ, φημι και του, Θεος. 
Ου γαρ κυριως του Λογου Θεος εστιν ο Πατηρ, ου δε κυριως Πατηρ 
της  σαρκος  εστιν  ο  Θεος.  "  Εναντιως  δε,"  τουτεστιν  εμπαλιν  δε,  η 
αντιστροφως δε, του τε "κυριως" δηλονοτι και "ου κυριως," επι τε της 
ενωσεως και της μιας υποστασεως, επι τε της διαφορας των φυσεων 
και της κατ’ επινοιαν αυτων διακρισεως λαμβανομενων, ως της μεν 
μιαν  υποστασεως  κυριως  Θεον  και  Πατερα  λεγομενον,  ως  ενος 
Χριστου, τον Θεον επιδεχομενης, κατα την αποδοθεισαν αιτιαν, της δε 
κατ’  ουσιαν  διαφορας  των  φυσεων  εμπαλιν  το  μη  κυριως 
επιδεχομενης,  καθως εφ’  ημων εχει.  Ημων γαρ κυριως μεν Θεος ο 
Θεος, ωσπερ και της του Λογου σαρκος, ου κυριως δε Πατηρ, ωσπερ 
ουδε  της  του  Λογου  σαρκος.  Ενηλλαγμενως  ουν  τα  του  ολου  τοις 
μερεσι, και τω ολω τα των οικειων μερων εκφωτητεον, και εσται ραδια 
και σαφη η του προκειμενου καταληψις. Και ινα σαφεστερον γενηται 
το  λεγομενον,  ηνικα  μεν  ως  υποσταστις  ο  Χριστος  θεωρειται,  το  " 
κυριως επ’ αμφοιν," του, Θεος, λεγω και του, Πατηρ, θετεον, ηνικα δε 
δια την ασυγχυτον υπαρξιν των εν οις και εξ ων εστιν αι του Χριστου 
φυσεις  θεωρουνται,  το  "  εμπαλιν"  θετεον,  οπερ  εστι  το  μη κυριως, 
καθως εφ’ ημων εχει. Και δηλοι τουτο σαφως λεγων ο διδασκαλος δια 
του επαγαγειν, " Και τουτο ποιει τοις αιρετικοις την πλανην, η των 
ονοματων  επιζευξις,  επαλλατομενων  των  ονοματων  δια  την 
συγκρασιν."  Σημειον  δε,  ηνικα  αι  φυσεις  διιστανται  ταις  επινοιαις, 
συνδιηρηνται και τα ονοματα. Τουτεστιν, εως υποστασιν μιαν σκοπεις 
τον  Χριστον,  η  κατ’  επαλλαγην  των  ονοματων  επιζευξις  εστιν 
αδιαιρετος, επειδαν δε ταις επινοιαις διαστησης τας συμπλουσας την 
μιαν  υποστασιν  του  Χριστου  φυσεις,  συνδιειλε  ταις  φυσεσι  και  τα 
ονοματα·  η  παλιν,  επειπερ  την  φυσιν  διπλους  ο  Χριστος,  αμφω 
κατηγορειται  αυτου,  το  Θεος  και  Πατηρ,  κυριως  μεν  ηνικα 
συνεκφωνειται  καταλληλως  ταις  φυσεσι  τα  ονοματα,  ου  κυριως  δε 
οταν η κατα φυσιν εκατερου των εξ ων εν οις τε και απερ εστι θατερω 



δια  την  μιαν  υποστασιν  επηλλαγμενως  αντιδιδοται  κτησις.  Οπερ 
ποιειν μη γινωσκοντες, η κυριωτερος ειπειν μη ανεχομενοι, οι τοτε και 
οι  νυν  αιρετικοι  τον  μονογενη  Θεον  Λογον  βλασφημειν  ου 
παραιτουνται, οι μεν εις κτισμα καταγοντες δια τα ανθρωπινα, οι δε 
την οικονομιαν συγχεοντες δια την αρνησιν των εξ ων εστι φυσεων. 
Αλλος δε πανυ τα θεια σοφος τουτον ερωτηθεις παρ’ εμου τον τοπον 
εφη· Το μεν "κυριως,"  το δε "ου κυριως επ’  αμφοιν," της αυτης εστι 
κατηγοριας  της  σχετικης,  ειτε  της  Πατηρ,  ειτε  της  Θεος,  η  και 
εκατερας,  ως εφ’  ενος Χριστου τιθεμενης,  του συνεστωτος εκ δυοιν 
των εναντιων,  "κυριως"  και  "ου  κυριως".  Ει  μεν  Θεος  ο  Πατηρ  του 
Χριστου λεχθειη κατα την επινοιαν των δυο φυσεων, "κυριως" μεν του 
κτισματος αν λεγοιτο, "ου κυριως" δε του Θεου Λογου. Ομοιως δε και 
εκ των εναντιων Πατηρ " κυριως" του Λογου, (1272) του δε κτισματος 
"ου κυριως,"  καθα και εφ’  ημων εχει  ταυτα λεγομενα.  Ημων γαρ " 
κυριως " μεν Θεος, "ου κυριως" δε Πατηρ. Ταυτην αποδεξαμενος εγω 
του σοφου την επιβολην ως καλως εχουσαν συνειδον ενταγηναι τω 
γραμματι. 

Εκ του αυτου λογου,  εις  το,  " Λαμβανειν αυτον,  δηλαδη τον 
Χριστον,  ζωην,  η  κρισιν,  η  κληρονομιαν  εθνων,  η  εξουσιαν 
πασης σαρκος, η δοξαν, η μαθητας, η οσα λεγεται," και τουτοις 
επαγαγειν τον διδασκαλον οτι, " Και τουτο της ανθρωποτητος, 
ειτα προσεπαγαγειν," " Ει δε και τω Θεω δοιης, ουκ ατοπον. Ου 
γαρ ως επικτητα δωσεις, αλλ’ ως εξαρχης συνυπαρχοντα, και 
λογω φυσεως, αλλ’ ου χαριτος." 
Προς  εμαυτον  περι  τουτου  πολλακις  διαπορησας,  πως  και  τινι 

λογω,  καθως  φησιν  ο  διδασκαλος,  ο  κατα φυσιν  εχει  λαμβανειν  ο 
Θεος λεγεται, και μη δυνηθεις εμαυτον πληροφορησαι, τελος καλως 
εχειν ερεσθαι γεροντα σοφον διεγνων, οστις τον περι τουτου λογον 
επιστημονως  μαλα  διιθυνεν  ουτωσι  λεγων,  οτιπερ  καθ’  υποθεσιν 
ειδωμεν  τινα  σαφηνιζοντα  τισι  τας  των  οντων  φυσεις,  ερειν  προς 
αυτους· Δωμεν τω Θεω τω παντοδυναμον, το σοφον, το αγαθον, το 
δικαιον· ωσαυτως τη κτισει το δουλον, το υπηκοον, το περιγραπτον, το 
εκ  μη οντων υποστηναι,  και  τα  τουτοις  ακολουθα,  ως  της  φυσεως 
εκαστου εν ταις κοιναις εννοιαις απαιτουσης τα ιδια. Φασκων ουν ο 
τυχων το· "Δωμεν τω Θεω," ουχι το μη προσον αυτω παρειχεν, αλλ’ 
οπερ η φυσις εχει. Τουτο γαρ το "Δωμεν" σημαινει οιον το διοριζειν 



την φυσιν δια των αυτη προσοντων απο των μη τοιουτων. Τον αυτον 
τροπον κανταυθα λεγοντα τον διδασκαλον ευσεβως εκδεχου, "Ει δε 
και τω Θεω δωμεν," τουτεστι της φυσεως το προσον αυτη προς των 
διευκρινουντων τα πραγματα λαμβανουσης. 

Εκ του αυτου λογου, εις το·  " Ως γαρ αδυνατον ειναι λεγομεν 
πονηρον ειναι Θεον, η μη ειναι." 
Και  τουτο  τον  προλεχθεντα  σοφον  ερωτησας  γεροντα  εφη  μη 

ηρτησθαι το "μη ειναι" τω προλεχθεντι, ινα μη συναχθη το ειναι τον 
Θεον πονηρον· " Ως γαρ αδυνατον ειναι λεγομεν πονηρον ειναι Θεον, 
η μη ειναι" πονηρον, αλλ’ ειναι πονηρον, κατα κοινου του " πονηρον" 
κειμενου. Δυο γαρ αρνησεις μιαν συγκαταθεσιν επαγουσιν. Εστιν ουν 
αρνητικον το "αδυνατον," συμπλεκομενον δε τω "μη ειναι πονηρον," 
συναγει  το  πονηρον  ειναι.  Οπερ  ουχ  ουτως  εχει,  μη  γενοιτο.  Αλλ’ 
εκαστον (1273) απο ιδιας αρχης εχει τον ειρμον, ινα η το κωλον ουτως 
ομαλιζομενον, " Ως γαρ αδυνατον ειναι λεγομεν πονηρον ειναι Θεον," 
και στιξαι και παλιν αρξασθαι νοηματος ετερου και προσεπαγαγειν, " 
Η μη ειναι," αντι του ανυπαρκτου ειναι. 

Εκ του αυτου λογους, εις το,  "Εχεις τας του υιου προσηγοριας, 
βαδιζε  δι’  αυτων,  οσαι  υψηλαι,  θεικως,  και  οσαι  σωματικαι, 
συμπαθως,  μαλλον  δε  ολον  θεικως,  ινα  γενη  Θεος  κατωθεν 
ανελθων δια τον κατελθοντα δι’ ημας ανωθεν." 
Ο τον νουν δια της υψηλης θεωριας κατα την εκαστου των θειων 

ονοματων επινοιαν καταφωτισας και προς τον αρχικον εκαστου και 
πνευματικον  λογον  αναγαγων  τε  και  μεταποιησας,  και  τοις  υπερ 
αρετης  πονοις  το  φρονημα της  σαρκος  καθυποταξας τω πνευματι, 
υπηκοος τε μεχρι θανατου γενομενος, ουτος αληθως βαδιζε "δια των 
θειων προσηγοριων" αμεπτως κατα τε πνευμα και σαρκα, την θειαν 
και προς Θεον αγουσαν πορειαν ποιουμενος, "υψηλως" μεν κατα την 
μυστικην θεωριαν δια των υψηλων ονοματων, "συμπαθως" δε κατα 
την πρακτικην φιλοσοφιαν, δια των σωματικων προς την ανω ληξιν 
επειγομενος, "μαλλον δε το ολον θεικως," ως θεωρητικης ουσης και 
της πραξεως και λογικης χαριτος μη αμοιρουσης· αλλ’ οτου χαριν την 
προς την σαρκα γνωμικην αλλοτριωσιν δια της τελειας περιτομης των 
αυτων  φυσικων  κινηματων  ειλετο  σαφως  υπαγορευων  οτιπερ,  ινα 
γενηται και αυτος χαριτι Θεος,  υπερ την υλην κατα σαρκα δια της 



πραξεως, και κατα νουν δια θεωριας υπερ το ειδος, εξ ων η των οντων 
υπαρξις υφεστηκεν, εαυτον καταστησας, και το ολον ειπειν, κατα την 
εξιν  της  αρετης  και  της  γνωσεως  αυλος  και  ανειδεος  παντη 
γενομενος,  δια τον δι’  ημας εν υλη και  ειδει  καθ’  ημας αληθως εξ 
ημων  γενομενον  Θεον  Λογον,  τον  κατα  φυσιν  κυριως  αυλον  και 
ανειδεον.  Η  και  παλιν  το·  "Μαλλον  δε  ολον  θεικως,"  δια  την 
εγγενομενην αυτω κατορθωσαντι την εφικτην ανθρωποις αρετην και 
γνωσιν, εκ της προς τον Θεον και τον πλησιον συμπαθειας, απαθειαν, 
υπερ  της  των  αλλων  οφειλης  πασχειν  και  την  ψυχην  ετοιμως 
προιεσθαι, ως κηλιδων πανταπασιν υπαρχων ελευθερος.

Του αυτου, εκ του εις τα Γενεθλια λογου, εις το, " Νομοι φυσεως 
καταλυονται·  πληρωθηναι  δει  τον  ανω  κοσμον.  Χριστος 
κελευει· μη αντιτεινωμεν. "

Κατα αληθειαν οι νομοι της φυσεως καταλυθεντες την του ανω 
κοσμου  πληρωσιν  ειργασαντο.  (1276)  Δηλονοτι  μη  καταλυθεντων 
ελλιπης  αν  ο  ανω  κοσμος  διεμεινε  και  απληρωτος.  Τινες  δε  οι 
καταλυομενοι νομοι της φυσεως εισιν; Η δια σπορας συλληψις και η 
δια φθορας εστιν, ως οιμαι, γεννησις, ων ουδετερον την αληθινην του 
Θεου σαρκωσιν και τελειαν ενανθρωπησιν παντελως εχαρακτηρισε. 
Σπορας  γαρ  αληθως  η  συλληψις,  και  φθορας  γεγονε  παμπαν  η 
γεννησις,  καθαρα και ανεπαφος,  και δια τουτο Παρθενος και μετα 
τον τοκον του γεννηθεντος η Μητηρ, δια του τοκετου μαλλον απαθης 
διαμεινασα, ο και παραδοξον και παντα φυσεως νομον τε και λογον 
εκβεβηκος,  και  Θεος  ο  εξ  αυτης  σαρκι  γεννηθηναι  καταξιωσας, 
διασφιγξας αυτη μαλλον ως μητρι τα της παρθενιας δεσμα δια της 
γεννησεως. Το θαυμαστον οντως και πραγμα και ακουσμα, γεννησιν 
γενεσθαι  βρεφους  και  προοδον,  των  γεννητικων  κλειθρων  της 
τεκουσης  μη  ανοιγεντων.  Εδει  γαρ  οντως,  εδει  τον  ποιητην  της 
φυσεως δι’  εαυτου την φυσιν επανορθουμενον πρωτους καταλυσαι 
τους νομους της φυσεως, οις η αμαρτια δια της παρακοης την αυτην 
τοις αλογοις ζωοις τους ανθρωπους εχειν της εξ αλληλων διαδοχης 
ιδιοτητα  κατεδικασε,  και  ουτω  της  πρωτης  και  οντως  θειας 
δημιουργιας  τους  νομους  ανανεωσασθαι,  ινα  οπερ  ο  ανθρωπος  εξ 
απροσεξιας ως ασθενης ηφανισε, τουτο δια φιλανθρωπιαν ο Θεος ως 
δυνατος επανορθωσηται. 



Ει  τοινυν  οι  δια  την  αμαρτιαν  νομοι  της  φυσεως  εν  Χριστω 
κατελυθησαν,  και πασα δουλοπρεπης των παθων επαναστασις δια 
της  παρουσιας  του  λογου  παντελως  απεγενετο,  πληρωθηναι  δει 
παντως τον ανων κοσμον, ως φησιν ο διδασκαλος. Και προς τουτο μη 
αντιτεινωμεν.  Ει  γαρ  ο  παλαιος  υπο  την  αμαρτιαν  Αδαμ  ψιλος 
ανθρωπος ων τους πρωτους εν πνευματι νομους της φυσεως δια της 
παρακοης  καταλυσας  τον  κατω κοσμον  επληρωσε  των κατ’  αυτον 
σαρκι γεννηθεντων εις φθοραν, τω ομοιωματι της αυτου παραβασεως 
γενομενος  αρχηγος,  και  ουδεις  αντερει,  πολλω  μαλλον  ο 
αναμαρτητος  νεος,  ο  Αδαμ Χριστος  ο  Θεος  τους  δια  την  αμαρτιαν 
επεισαχθεντας τη φυσει νομους της αλογιας καταλυσας,  ως λογος, 
τον  ανων  κοσμον  πληρωσειεν  αν  δικαιως  των  κατ’  αυτον  εις 
αφθαρσιαν πνευματι γεννωμενων, τω ομοιωματι της αυτου υπακοης 
γενομενος  αρχηγος.  Και  απιστειτω  μηδεις  των  καν  μικρος 
επησθημενων  της  του  Θεου  δυναστειας  και  το  μεγεθος  αυτης  μη 
αγνοουντων.  Ουτω  μεν  ουν  ο  ανω  κοσμος  πληρουται  των  κατα 
Χριστον  εν  πνευματι  γεννωμενων,  και  ουτω  περας  δεχεται 
προσφορον ο κατα σαρκα νομος και της κατω γεννησεως, και προς 
τον ανω κοσμον παντα αναρρυθμιζεται.

Αλλη επιβολη εις το αυτο.
Επειδη δε και αλλον νουν προς τουτοις ο του διδασκαλου λογος 

εχων μοι φαινεται,  λεκτεον και τουτον ως καθ’ ημας εστι δυνατον, 
Θεου  τον  λογον  ιθυνοντος  εν  τοις  Ευαγγελιοις.  Η  μονη  των  ολων 
αιτια (1277) και Θεος Ιησους ο εμος εν παραβολαις κρυφιως διδασκων 
προβατον  θειας  εκατονταδος  αποφοιτησαν,  και  δραχμην  θειας 
δεκαδος  παραπολομενην,  και  υιον  ασωτον  αφραδως  του  πατρος 
αποπηδησαντα και  αδελφικης  θειας δυαδος την ομονοιαν λυσαντα 
τον  ανθρωπον  εκαλεσε  προβατον  μεν  ως  προνοητον,  οιμαι,  και 
αγομενον,  και  ταττομενον,  και  τριων  χρειωδων  τω  κεκτημενω 
παρεκτικον,  μαλου  και  αμνου  γαλακτος,  ως  τρεφομενον  τε  και 
τρεφοντα,  τω  λογω  τε  και  τω  τροπω  της  φυσικης  θεωριας,  και 
ενδυομενον  και  ενδυοντα  τω  τροπω  της  ηθικης  φιλοσοφιας,  και 
πλουτουντα  και  πλουτιζοντα  κατα  την  του  ομοιου  γεννησιν  τω 
μυστηριω  της  αληθους  εποψιας·  δραχμην  δε,  ως  λαμπρον  και 
βασιλικον,  και  τω  της  εικονος  λογω  χαρακτηριστικον  της  θειας 
αρχετυπιας, και ολης υπαρχοντα της θεικης ωραιοτητος ως εφικτον 



δεκτικον· υιον δε, ως κληρονομον των πατρικων αγαθων και ισοτιμον 
τω πατρι κατα την εκ χαριτος δωρεαν. Τουτον δε τον ανθρωπον ως 
μεν  προβατον  πλανηθεντα  ο  προνοητης  Θεος  ζητησας  ως  ποιμην 
ευρε,  και  τοις  οικειοις  ωμοις  επιθεις  προς  την  των  συννομων 
επανηγαγε μανδραν· ως δε εικονα συγχωσθεισαν τοις παθεσι και το 
αρχικον  καλλος  αχρειωσαντα ως  σοφια  την  εαυτου  σαρκα λυχνου 
τροπον εξαψας τω φωτι της εαυτου θεοτητος ο Λογος ευρε, και χαρας 
υποθεσιν μεγαλης ποιειται την ευρεσιν, δι’ ης της θειας δεκαδος την 
ελλειψιν  ανεπληρωσεν.  Ως  δε  υιον  νεκρωθεντα  τη  αμαρτια  και 
απολομενον  τη  περι  τον  Θεον  αγνωσια  ως  πατηρ  αγαθος 
επιστρεφοντα  προσηκατο,  και  της  προτερας  αξιας  επιτιθησι  παλιν 
ανελλιπως  τα  γνωρισματα,  και  το  δη  μεγιστον  παντων  και 
μυστικωτατον, τον μοσχον θυει τον σιτευτον, οστις ποτε ην ο μοσχος 
ουτος και η τουτου παραδοξος θυσια (οιμαι δε οτι ο ακροτατος εστι 
του κατα την θειαν και αρρητον προνοιαν απερινοητου και αγνωστου 
τροπου  κρυφιωτατος  τε  και  αγνωστοτατος  Λογος,  και  η  τουτου 
θεοπρεπης  τοις  ουσι  μεταδοσις),  και  χαρας  αρρητου  ποιειται 
κεφαλαιον  του  υιου  την  επανοδον,  πληρωσασαν  μεγαλοφυως  των 
υιων  την  διαδα,  ητις  ποτε  εστιν  αυτη,  και  η  προ  αυτης  δεκας  των 
δραχμων, και η προ εκεινης των προβατων εκατοντας. Περι ων νυν 
λεγειν,  ει  δοκει,  παραλειψωμεν,  ευκαιροτερον  εν  αλλοις  μετ’ 
εμμελους εξεργασιας τον εφ’ εκαστω αριθμω μυστικως Θεου διδοντος 
συνοψομενοι λογον. Ει τοινυν ως μεν προβατον ο καλος ποιμην τοις 
ωμοις  επιθεις  προς  τα  συννομα τον ανθρωπον επανηγαγε,  και  ως 
δραχμην  δια  της  εικονος  την  βασιλικην  εκτυπωσιν  εχοντα  τον 
ανθρωπον  ως  σοφια  του  Θεου  και  Πατρος  και  δυναμις  δια  της 
σαρκωσεως  ευρεν  ο  Κυριος  και  Σωτηρ,  και  ως  υιον  επιστρεφοντα 
προσηκατο ο αγαθος και πανοικτιρμων Πατηρ, και ταις κατ’ ουρανον 
δυναμεσι συναριθμησας εγκατεταξεν, εκαστου των εν τοις ουρανοις 
αριθμου πληρωσας την ελλειψιν δια του σωθεντος (1280) ανθρωπου, 
δηλον ως τον ανω κοσμον επληρωσε Χριστος ο Θεος, την παντων εν 
εαυτω θεοπρεπως αυτουργησας σωτηριαν. 

Αλλη θεωρια εις το αυτο. 
Και  αλλως  δε,  ει  δοκει,  θεωρησωμεν  το  προκειμενον  απορον. 

Φασιν  οι  των  οντων την  φυσιν  ακριβως  διαθρησαντες  νομον  ειναι 
φυσεως εκαστης την του καθ’ ον εστι και γεγενηται λογου αρρεπη και 



αναλλοιωτον  μονιμοτητα,  και  καλως  αν  εχειν  ουτω  τον  ορον  του 
νομου  της  φυσεως,  ως  οιμαι,  πας  λογου  μετειληφως  ακουων 
συνθησεται. Ει δε τουτο εστιν αληθες, δηλονοτι ο νομος της φυσεως εξ 
αναγκης ωσπερ τον λογον απαραβατον φυλαττει της φυσεως, ουτω 
και  τον αυτης κατα την θεσιν παντως διατηρει  τοπον αμεταθετον. 
Αλλ’ ο νομω και λογω και φυσει σοφως διορισας καθ’ εκαστον ειδος 
την των οντων υποστασιν, υπερ φυσιν και νομον και νουν και λογον 
και τοπον και κινησιν υπαρχων, κατ’ ουδεν των κατα φυσιν ενεργει 
τοις υπο φυσιν, αλλ’ εαυτω προσφυως υπερ φυσιν τα κατα φυσιν των 
υπο φυσιν μετερχομενος δρα τε και πασχει, αμφοιν φυλαττων εαυτω 
τε πασχοντι και τοις δρωμενοις παραδοξως κατα φυσιν ακραιφνες το 
αμεταβολον. Ουτω τε κατω προς ημας αυτος κινηθεις αληθως τη καθ’ 
ημας  εκφανσει  ανθρωπος  γεγονε  τελειος,  μη  κινηθεις  εαυτου  το 
παραπαν και της εν τοπω περιγραφης μηδαμως πειραν λαβων, και 
ημας  εθεωσε  τελειως,  μηδεν  ημων  της  φυσεως  πανταπασι  κατ’ 
αλλοιωσιν  υφελομενος,  ολον  τε  δους  ανελλιπως  εαυτον  και  ολον 
κατα  την  αφραστον  και  αλωβητον  ενωσιν  πληρη  τον  ανθρωπον 
ειληφως ουδεν της κατ’ ετερον εμειωσε τελειοτητος, και εστιν αληθως 
ολος Θεος ο αυτος, και ολος ανθρωπος ο αυτος, τη κατ’ αμφω των εν 
οις αληθως εστι τελειοτητι μαρτυρων εαυτω το κατ’ αμφω ατρεπτον 
τε και αναλλοιωττον. Ουτω λυει τους νομους της φυσεως, υπερ φυσιν 
εν τοις κατα φυσιν τη φυσει χρωμενος, ο Θεος. 

Αλλη θεωρια, εις το· " Πληρωθηναι δει τον ανω κοσμον." 
Ει τοινυν απαρχη της καθ’ ημας φυσεως,  ως ανθρωπος,  εστιν ο 

Χριστος  προς  τον  Θεον  και  Πατερα,  και  οιον  ζυμη  του  ολου 
φυραματος, εστι δε προς τον θεον και Πατερα κατα την επινοιαν της 
ανθρωποτητος ο μηδεποτε της εν τω Πατρι εκστας μονιμοτητος, ως 
λογος, μη απιστησωμεν εσεσθαι,  κατα την αυτου προς τον Πατερα 
αιτησιν,  ενθα αυτος εστιν η  απαρχη του ημετερου γενους.  Ως γαρ 
γεγονε κατω δι’ ημας αναλλοιωτως και ανθρωπος καθ’ ημας χωρις 
μονης αμαρτιας, λυσας υπερφυως τους νομους της φυσεως, ουτω και 
ημεις κατα το ακολουθον ανω δι’  αυτον γενησομεθα, και θεοι κατ’ 
αυτον τω της χαριτος μυστηριω, μηδεν το παραπαν αλλοιουντες της 
φυσεως.  Και  ουτω πληρουται  παλιν κατα τον σοφον διδασκαλον ο 
ανω κοσμος, προς την κεφαλην των μελων του σωματος κατ’ αξιαν 
συναγομενων,  εκαστου  δηλονοτι  μελους  (1281)  τη  κατ’  αρετην 



εγγυτητι  την  πρεπουσαν  αυτω  θεσιν  δια  της  αρχιτεκτονιας  του 
πνευματος  εναρμονιως  λαμβανοντος  και  συμπληρουντος  του  τα 
παντα εν πασι πληρουμενου το σωμα το παντα πληρουν εκ παντων 
πληρουμενον.  Ειτε  ουν,  ως  ειρηται,  κατα  την  πνευματικην 
αναγεννησιν των κατα Χριστον γεννωμενων, ειτε κατα την εν Χριστω 
και δια Χριστου γεγενημενην των τοις ουρανοις μυστικων αριθμων 
αναπληρωσιν, της τε θειας φημι των λογικων προβατων εκατονταδος, 
και  της  των νοερων δραχμων μυστικης  δεκαδος,  και  της  των υιων 
τιμιας δυαδος, ειτε κατα την των μελων του σωματος προς την οικειαν 
κεφαλην και προς την ιδιαν απαρχην του φυραματος επισυναγωγην, 
ο  ανων  κοσμος  πληρωθησεται  παντως  κατα  τον  διδασκαλον, 
πληρωθεις  μεν  ηδη  εν  Χριστω,  πληρωθησομενος  δε  εν  τοις  κατα 
Χριστον  αυθις  υστερον,  ηνικα  συμφυτοι  γενησονται  και  της 
αναστασεως αυτου οιγε  τω ομοιωματι  του θανατου αυτου δια  των 
αυτων παθηματων ηδη γεγονοτες. 

Εκ του αυτου λογου, εις το·  " Παιδιον εγεννηθη ημιν Υιος και 
εδοθη ημιν,  ου η αρχη επι  του ωμου αυτου·  τω γαρ σταυρω 
συνεπαιρεται." 
Ολος δια του λογου τω πρωτω λογω προσθεμενος κατα λογον τον 

περι του Λογου λογον ον μεγας προφητης Ησαιας ποιειται περι του 
σαρκωθεντος Λογου, μυστικως φησας, Ου η αρχη επι του ωμου αυτου, 
συνοπτικως, ως εθος αυτω εστι, τινα την αρχην ταυτην δειν οιεσθαι 
θεμις διετρανωσεν ο μεγας ουτος διδασκαλος, ειπων· "Τω γαρ σταυρω 
συνεπαιρεται."  Αλλ’  επειδη  πολλας  ο  σταυρος  ταις  περι  αυτον 
επινοιαις επιδεχεται θεωριας, αξιον εστι ζητησαι κατα ποιαν επινοιαν 
τον σταυρον επι του παροντος αρχην ο διδασκαλος ειπε. Θεωρειται 
γαρ  ο  σταυρος  κατα  σχημα,  κατα  συνθεσιν,  κατα  την  των  μερων 
ιδιοτητα, και κατ’ ενεργειαν και κατ’ αλλας πολλας επινοιας, αι τοις 
των θειων φιλοθεαμοσιν εισιν οραται. Κατα σχημα μεν, ως οταν την 
τα ολα, τα τε ανω και τα κατω εφ’ εκατερα, τοις καθ’ αυτα περασι 
διαλαμβανουσαν ο σταυρος θεωρουμενος, υποσημαινη δυναμιν· κατα 
συνθεσιν  δε,  ως  οταν  ουσιαν  και  προνοιαν  και  κρισιν,  ηγουν  τας 
τουτων εκφανσεις,  σοφιαν φημι και γνωσιν και αρετην της το παν 
διεπουσης  εμφαινη  δυναμεως,  την  μεν  ουσιαν  και  την  σοφιαν  ως 
ποιητικην  δια  της  υψιτενους  γραμμης,  την  δε  προνοιαν  και  την 
γνωσιν ως περιποιητικην δια  της εγκαρσιας,  την δε  κρισιν  και  την 



αρετην  ως  κακιας  αναιτερικην,  και  της  των  πεποιημενων  και 
περιποιημενων προς την ιδιαν αρχην και αιτιαν συνδετικην δια του 
ολου·  κατα  δε  την  των  μερων  ιδιοτητα,  οταν  δια  μεν  της  (1284) 
υψιτενους  γραμμης  τον  αει  ωσαυτως  εχοντα  και  της  οικειας 
μονιμοτητος  ουδαμως  εξισταμενον  δια  την  σταθηραν  και 
αμετακινητον ιδρυσιν Θεον ο σταυρος δηλοι, δια δε της εγκαρσιας την 
απασαν κτισιν  Θεου παντελως ηρτημενην  υποφαινη,  αλλας αρχας 
του ειναι Θεου χωρις η βασιν ουκ εχουσαν· κατ’ ενεργειαν δε, οταν 
των υπ’  αυτω  πηγνυμενων  την  απραξιαν  δηλοι  και  την  νεκρωσιν, 
καθ’  οντινα  τροπον  θεωριας  νυν,  ως  οιμαι,  τον  προφητικον  ο 
διδασκαλος εξειληφε λογον. Ωσπερ ουν εκαστης αρχης (καλον γαρ 
τοις καθ’ ημας παραδειγμασι των υπερ ημας πραγματων ενδειξασθαι 
την αληθειαν) εισι σημαντρα τινα δι ων οι λαμβανοντες εκδηλοι πασι 
γινονται οτι ο μεν τηνδε αρχην παρα του βασιλεως ειληφεν, οιον ο 
αρχων  τους  λεγομενους  κωδικιλλους,  ο  δε  δια  του  ξιφους  την 
λεγομενην δοκιανην, και αλλος αλλην δια τινος ετερου συνθηματος, 
και παρα μεν του βασιλεως αυτοι δεχονται και φερουσι  τουτο ταις 
ιδιαις  χερσιν,  εξελθοντες  δε  τοις  οικειοις  διδοασι  τουτο  κομιζειν, 
τουτον τον τροπον και  ο  Δεσποτης  ημων Ιησους Χριστος κατα την 
επινοιαν της ανθρωποτητος τα συμβολα τις  ιδιας αρχης τον αυτου 
σταυρον  δεξαμενος  επι  των  ωμων  εξηλθεν  εχων,  πρωτος  αυτος 
βαστασας, επειτα τουτο ετερω δους, δια τουτων εμφαινων οτι δει τον 
αρχην εγχειριζομενον πρωτον καθηγεισθαι των δι’ αυτης αγομενων 
και  αντεχεσθαι  των  υπ’  αυτης  υπαγορευμενων  (ουτω  γαρ  αν 
ευπαραδεκτος εν ταις  υποθηκαις  γενησεται),  και  τοτε  προστασσειν 
τοις εγχειρισθεισιν αυτω την ταυτοτητα δραν. Ει δε το σημαντρον της 
του Κυριου ημων Ιησου Χριστου αρχης εστιν ο σταυρος, ον επι των 
ωμων  φερων  εκομισε,  γνωναι  προσηκε  τι  δια  τουτων  εμφηναι 
βουλομενος μυστικως ουτω ταυτα διεθηκε τε και υπεμεινεν. Φασιν οι 
των συμβολων επιστημονες τον μεν ωμον πραξεως ειναι τεκμηριον, 
τον δε σταυρον απαθειας, οια νεκρωσιν εμποιουντα. Δια τουτων ουν 
αινιγματων ο Κυριος ημων και Θεος, αμφοτερα διεξελθων των ων εισι 
τα  αινιγματα  (πραξεως  τε  φημι  και  τελειας  απαθειας),  ωστε  μη 
παραφθειρεσθαι  δια  κενοδοξιας  την  πραξιν,  εδειξε  δι’  ων  αυτος 
κατεπραξατο, τοις υπηκοοις, μονονουχι διαπρυσιως βοων οτι, "Τουτο 
συμβολον  υπαρχει  της  αρχης  μου·  "  πας  ουν  οστις  εξ  υμων 
επιθυμητικως εχει προς ταυτην την αρχην, απαρνησασθω εαυτον, και 



αρατω  τον  σταυρον  αυτου,  και  ακολουθειτω  μοι,  τουτεστιν  την 
νεκρωσιν  των παθων πραξιν,  την αγαθοτητα και  το  της αφθονιας 
καλον,  δια  τουτων  εμφαινων  οτι  γλιχεται  παντας  ομοιως  εαυτω 
ταυτην  μεταχειριζεσθαι  την  αρχην.  Το  γαρ  ειπειν  τον  θεοφορον 
διδασκαλον οτι "Τω σταυρω συνεπαιρεται," οιμαι δια τουτων εμφασιν 
ημιν τοιανδε παρεχειν,  οτι  της λογικης φυσεως των ανθρωπων δια 
πραξεως  και  της  αυτη  συνεζευγμενης  απαθειας  υψουμενης  αυτος 
(1285)  ο  Χριστος  δηλονοτι  συνυψουσθαι  λεγεται,  τουτεστιν  η  εν 
ανθρωποις Χριστοειδης καταστασις, καθ’ ειρμον και ταξιν υψουμενη, 
δια πραξεως απαθους εις  θεωριαν της φυσεως γνωστικην και  απο 
ταυτης  εις  θεολογικην  μυσταγωγιαν  κινουμενη.  Οπερ  μαλιστα  μοι 
φαινεται δηλων ο αγιος Αρεοπαγιτης μεγας Διονυσιος εν οις φησιν· " 
Αλλ’  επειπερ  ευταξιας  εστιν  αρχη το  θειον  ιερας,  καθ’  ην  εαυτων 
επιγνωμονες  οι  ιεροι  γινονται  νοες,  ο  προς  το  οικειον  της  φυσεως 
ορατον ανατρεχων εν αρχη μεν οστις ποτε εστιν αυτος οψεται,  και 
ληψεται πρωτον εκ της προς το φως ανανευσεως ιερον δωρον· ο δε τα 
οικεια καλως αποσπαθεσιν οφθαλμοις επισκοπησας,  των αλαμπων 
μεν  αποφοιτησει  της  αγνοιας  μυχων,  της  δε  Θεου  τελεωτατης 
ελλαμψεως και μεθεξεως ατελης ων αυτος ουκ αυτοθεν επιθυμησει, 
κατα  βραχυ  δε  δια  των  αυτου  πρωτων  επι  τα  ετι  προτερα,  και 
τελειωθεις  επι  την  ακροτατην  θεαρχικην  εν  ταξει  και  ιερως 
αναχθησεται  κοινωνιαν."  Ουτω  μεν  ουν  συνεπαιρεται  τω  σταυρω 
κατα  τον  μεγαν  και  θεοφρονα  τουτον  διδασκαλον  δι’  ημων  εν 
πνευματι κατ’ αυτον υψουμενων ο μονον υψιστος, δια πραξεως και 
της  αυτη  συνημμενης  απαθειας  εις  γνωσιν  εναγομενων,  και  δι’ 
εκεινης  εν  αυλω τω  νω προς  την  μυστικην  υψουμενων  των θειων 
θεωριαν τε και μυησιν, προσθησω δε θαρρων οτι και μετουσιαν. 

Εκ του αυτου λογου εις το· " Ο λογος παχυνεται." 
Παχυνεσθαι ο λογος ειρηται τω θεοφορω διδασκαλω κατα τηνδε, 

ως οιμαι, την εννοιαν, η οτι λογος ων απλους τε και ασωματος, και 
πασας καθεξης πνευματικως τρεφων τας εν ουρανω θειας δυναμεις, 
κατηξιωσε και δια της ενσαρκου αυτου παρουσιας εξ ημων δι’ ημας 
καθ’ ημας αμαρτιας χωρις παχυνθηναι, και ημιν προσφυως φωναις τε 
και παραδειγμασι την περι των απορρητων και παντος λογου δυναμιν 
υπερβαινουσαν εκθεσθαι διδασκαλιαν (δια παραβολων γαρ ειρηται 
παντα  λελαληκεναι,  και  χωρις  παραβολης  μηδεν  διεξιεναι·  φιλον 



ουτω τοις διδασκαλοις χρησθαι, επαν οι ακροαται μη παρακολουθωσι 
τοις πρωτοτυπως λεγομενοις, και εις συναισθησιν αυτους αγειν των 
λεγομενων)·  η  οτι  τοις  των  οντων  εαυτον  δι’  ημας  απορρητως 
εγκρυψας λογοις αναλογως δι’ εκαστου των ορωμενων ως δια τινων 
γραμματων υποσημαινεται, ολος εν ολοις αμα πληρεστατος, και το 
καθ’ εκαστον ολοκληρος, ολος και ανελαττωτος, εν τοις διαφοροις ο 
αδιαφορος  και  ωσαυτως  αει  εχων,  εν  τοις  συνθετοις  ο  απλους  και 
ασυνθετος, και εν τοις υπο αρχην ο αναρχος, και ο αορατος εν τοις 
ορωμενοις και εν τοις απτοις ο αναφης· η οτι δι’ ημας, τους παχεις την 
διανοιαν,  σωματωθηναι  τε  δι’  ημας  και  γραμμασι  και  (1288) 
συλλαβαις και φωναις τυπωθηναι κατεδεξατο, ινα εκ παντων τουτων 
ημας  επομενους  αυτω  κατα  βραχυ  προς  εαυτον  συναγαγη, 
ενοποιηθεντος  τω  πνευματι,  και  εις  την  απλην  περι  αυτου  και 
ασχετον εννοιαν αναγαγοι,  τοσουτον ημας δι’  εαυτον προς ενωσιν 
εαυτου συστειλας, οσον αυτος δι’ ημας εαυτον συγκαταβασεως λογω 
διεστειλεν. 

Εκ του αυτου λογου, εις το·  " Ουκ εκ των κατ’ αυτον, αλλ’ εκ 
των περι αυτον, αλλης εξ αλλου φαντασιας συλλεγομενης, εις 
εν τι της αληθειας ινδαλμα." 
Εκ των κατα την ουσιαν,  τουτεστι  εκ  της ουσιας αυτης,  ο  Θεος 

ουδεποτε  τι  υπαρχων  γινωσκεται.  Αμηχανος  γαρ  και  παντελως 
αβατος παση τη κτισει, ορατη τε και αορατω κατα το ισον, η περι του 
τι καθεστηκεν εννοια, αλλ’ εκ των περι την ουσιαν μονον οτι εστι, και 
ταυτα  καλως  τε  και  ευσεβως  θεωρουμενων,  τοις  ορωσιν  ο  Θεος 
εαυτον υπενδιδωσι. Παντα δε τα περι την ουσιαν ου το τι εστιν, αλλα 
τι ουκ εστιν υποδηλοι, οιον το αγενητον, το αναρχον, το απειρον, το 
ασωματον, και οσα τοιαυτα περι την ουσιαν εισι, και το τι μη ειναι, 
ουχ οτι δε το τι ειναι αυτην παριστωσιν· αλλα και οι της προνοιας και 
της κρισεως λογοι, καθ’ ους το παν σοφως διεξαγεται, μεθ’ ων και η 
εναρμονιος  της  φυσεως  θεωρια  περι  Θεου  ειναι  λεγεται,  τον 
δημιουργον εαυτης οτι  εστι  μονον αναλογως δεικνυουσα. Εναντιως 
ουν ταις καταφασεσι κειμενων των αποφασεων, εναλλαξ αλληλαις 
περι  Θεον  φιλικως  συμπλεκονται  και  αλληλων 
αντιπαραλαμβανονται· οιον αι μεν αποφασεις το μη τι ειναι, αλλα τι 
μη  ειναι  σημαινουσαι  το  Θειον,  περι  το  τι  ειναι  το  τουτο  μη  ον, 
ενουνται  ταις  καταφασεσιν,  αι  δε  καταφασεις  το  μονον  οτι  εστι, 



τιποτε  δε  τουτο εστι  μη δηλουσαι,  περι  το  τι  μη ειναι  το  τουτο ον 
ενουνται  ταις  αποφασεσι,  προς  μεν  αλληλας  δεικνυουσαι  την  εξ 
αντιθεσεως εναντιοτητα, περι δε τον Θεον τω εις αλληλα των ακρων 
κατα περιπτωσιν τροπω την οικειοτητα.

Εκ του αυτου λογου· " Επει δε ουκ ηρκει τη αγαθοτητι τουτο το 
κεινεισθαι  μονον  τη  εαυτης  θεωρια,  αλλ’  εδει  χεθηναι  το 
αγαθον και οδευσαι ως πλεονα ειναι τα ευεργετουμενα." 
Τον πολλακις ειρημενον ερωτησας περι τουτου μεγαν και σοφον 

γεροντα δηλουν εφη δια τουτων τον μεγαν και θεοφορον Γρηγοριον 
το τον αυτον Θεον εν εαυτω μονον, οια δη ενα κυριως οντα, μηδεν 
εαυτω  το  παραπαν  συνεπινοουμενον  εχοντα  κατα  την  φυσιν 
διαφορον, εν εαυτω τε μονον εχοντα την απερινοητον αναρχον τε και 
απειρον και ακαταληπτον μονιμοτητα, εξ ης κατα απειροδωρον χυσιν 
αγαθοτητος  τα  οντα  εκ  του  μη  οντος  παραγαγειν  τε  και  (1289) 
υποστησασθαι, θελησαι και εαυτον αναλογως τοις ολοις και τω καθ’ 
εκαστον  αχραντως  μεταδουναι  την  προς  το  ειναι  και  διαμενειν 
εκαστω χαριζομενον δυναμιν, κατα τον αγιον και θεοεικελον μεγαν 
Διονυσιον τον Αρεοπαγιτην φασκοντα, το εν υμνητεον υπο Θεου, τω 
παντων υπεξαιρεισθαι, εις το ειναι αγαθοτητι παραγαγοντα την τε 
των  νοητων  πασαν  διακοσμησιν  και  την  των  ορατων  ευπρεπειαν, 
αναλογως  εκαστω  των  κτισματων  κατα  τινα  λογον  απορρητον 
σοφιας αμειωτως ενυπαρχειν, και μηδενι λογω η τροπω το συνολον 
παλιν κατεχεσθαι, τοις μεν κατα περιττην αγαθοδωρον χυσιν, τοις δε 
μεσως, τοις δε το κατα τι γουν εξεικονιζειν αυτον δυνασθαι. Και τουτο 
αν ειη τυχον, κατα την εμην αφροσυνην, το χεισθαι το αγαθον και 
οδευειν, το τον ενα Θεον αναλογως προς τα δεκτικα τη μεταδοσει των 
αγαθων πληθυνεσθαι." 

Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  "Δευτεραν  κοινωνει  κοινωνιαν, 
πολυ της προτερας παραδοξοτεραν." 
Ουκ ην θαυμαστον,  ως οιμαι,  τοσουτο,  καιπερ  ον  τηλικουτο,  το 

κατα την πρωτην πλασιν καθαραν ουσαν την φυσιν των ανθρωπων, 
ατε  δη  χειρι  Θεου  τιμηθεισαν,  προς  κοινωνιαν  εαυτου  δια  της 
εμπνευσεως αγαγειν τον Θεον, τω ομοιω μεταδιδοντα της κατ’ εικονα 
θειας  ωραιοτητος,  οσον  το  ρυπωθεισαν  ταυτην  και  Θεου 
δραπετευσασαν,  δι’  ων  ανεμαξατο  παθων,  ταυτη  προσομιλησαι 



καταδεξασθαι,  και  του  χειρονος  μετασχειν,  και  τω  παντη  των 
πραγματων  αμικτω  τη  παραδοξω  ενωσει  προσεπιτειναι  το  θαυμα. 
Προτερον μεν γαρ κατ’ ουδεν τροπον η λογον ουσιας η υποστασεως, 
των εν οις τα οντα παντα καθολικως θεωρειται, το εν προς τον Θεον η 
φυσις  ειληφει,  νυν  δε  το  καθ’  υποστασιν  εν  προς  αυτον  δια  της 
αφραστου  ενωσεως  ελαβε,  τον  οικειον  δηλαδη  κατα  την  ουσιαν 
αναλλοιωτως  προς  την  θειαν  ουσιαν  διαφορον  διαφυλαττουσαν 
λογον,  προς  ην  εχει  δια  της  ενωσεως  το  καθ’  υποστασιν  εν  και 
διαφορον,  ινα  τω μεν  του  ειναι  λογω,  καθ’  ον  γεγενηται  και  εστι, 
διαμενοι το εαυτης ον κυριως εχουσα κατα παντα τροπον αμειωτον, 
τω δε του πως ειναι λογω το υφεσταναι θεικως λαβουσα της περι τι 
αλλο κινησεως την ροπην παντελως μητε γινωσκη, μητε προσιηται. 
Ταυτη γουν πολυ της προτερας παραδοξοτεραν την προς την φυσιν 
των  ανθρωπων  ο  λογος  εποιησατο  κοινωνιαν,  αυτην  την  φυσιν 
ουσιωδως εαυτω καθ’ υποστασιν ενωσας. 

Εκ  του  αυτου,  εις  το,  " Νυνι  δε  μοι  δεξαι  την  κυησιν,  και 
προσκιρτησον,  και  ει  μη ως  Ιωαννης  απο γαστρος,  αλλ’  ως 
Δαβιδ επι τη καταπαυσει της κιβωτου." 
Ιωαννης  ο  μεγας  ου  μονον  μετανοιας  και  της  (1292)  κατα  την 

πρακτικην φιλοσοφιαν απαθειας και γνωστικης θεωριας εστιν εικων, 
της μεν ως κηρυξ και βαπτιστης, της δε ως ερημιτης και του κοσμου 
παντη κεχωρισμενος, της δε ως Λευιτης και ιερευς και Θεου Λογου 
προδρομος,  αλλα  και  της  εν  τουτοις  κατα  την  εξιν  ατρεψιας 
συμβολον,  ως  απο  γαστρος  και  μεχρι  θανατου  τον  εν  τουτοις  της 
ψυχης  τονον  εμειλικτον  διατηρησας.  Ο  δε  Δαβιδ  εξομολογησεως 
πραξεως  τε  και  θεωριας  και  αυτος  εστιν  εικων,  ως  της  Ιουδαικης 
φυλης  και  ποιμην  προτερον  και  υστερον  βασιλευς,  και  των 
αλλοφυλων  αναιρετης,  ου  μην  δε  και  της  τουτων  κατα  την  εξιν 
ατρεψιας συμβολον. Παρεπεσε γαρ μετα την επιγνωσιν, ανθρωπινον 
τι  παθων,  και  την εξιν  της αρετης και  της γνωσεως ουκ εφυλαξεν 
ατρεπτον.  Διο  τυχον  ουδε  απο  γαστρος  του  λογου  προσκιρτησαι 
γεγραπται κατα τον μεγαν Ιωαννην, αλλα μετα την των αλλοφυλων 
τελειαν αναιρεσιν και την της κιβωτου αποκαταστασιν, τουτεστι μετα 
την των παθων υποχωρησιν και την της γνωσεως αυθις επανοδον. 
Τυπος ουν εστιν ο μεν Ιωαννης παντων των κατ’ αρετην και γνωσιν 
δια  μετανοιας  εν  πνευματι  γεννωμενων,  και  μεχρι  τελους  δια 



προκοπης  την  εν  τουτοις  εξιν  ατρεπτον  διατηρουντων,  ο  δε  Δαβιδ 
παντων  των  μετα  την  επιγνωσιν  παραπιπτοντων,  και  παλιν  δια 
μετανοιας το κατ’  αρετην και  γνωσιν  επαναγοντων της ψυχης της 
θειας χαρας αγαλλιαμα. Συντομος ουν υπαρχων, και τω πνευματι την 
εις πλατος του λογου δυναμιν νοερως συστειλας ο μεγας διδασκαλος, 
Ιωαννη  και  Δαβιδ  τοις  μεγαλοις  παρεικασε  δια  της  καθ’  εκατερον 
εξεως  τους  των  θειων  λογιων  ακροατας,  ως  ενι  παντως  τουτων, 
καθαπερ  οιμαι,  κατα  τον  εφ’  εκαστω  καλως  αποδοθεντα  τροπον, 
εκαστου των κατ’ ευσεβειαν ζωντων ενισχημενου, οιονει διαρρηδην 
βοων οτιπερ Παντες οσοι τον θειον της αρετης και της γνωσεως εν 
εαυτοις  δια  μετανοιας  κυισκομενον  εδεξασθε  Λογον,  η  κατα  τον 
μεγαν Ιωαννην εξ αρχης μεχρι τελους δια προκοπης το επ’ αυτω της 
ψυχης κατα την εξιν ατρεπτως θειον διατηρησατε σκιρτημα, μηδενι το 
παραπαν υπαγομενοι κακιας ειδει και αγνωσια, η κατα τον μακαριον 
Δαβιδ, καν ει συμβεβηκε τι κατα τον θειον δρομον υμιν αβουλητον, 
φιλοπονως  δια  μετανοιας  σπουδαζεται  προς  εαυτους  την  αρετην 
επαναγαγειν  και  την  γνωσιν  υπομονης  τονοις  και  λογων  θειων 
ασκημασι,  και  μη τη ραθυμια τοις  παθεσιν εκδοτον ταυτην την εν 
υμιν θειαν, της αρετης λεγω και της γνωσεως, εασαντες κιβωτον το 
του ιερεως Ηλει υπομενητε παθος,  και οπισθιως πεσοντες περι τας 
πυλας του ναου του εν  Σηλωμ αποθανητε,  τον  ωμον της πραξεως 
συντριβεντες. 

Οπερ, ως οιμαι, σαφεστερον διδασκων ο μακαριος ουτος Πατηρ εν 
τω εις  την Καινην Κυριακην λογω φησι "  Αδειν δε τω Κυριω ασμα 
καινον  κελευομεθα,  ειτε  οι  εις  Βαβυλωνα  και  την  πονηραν  (1293) 
συγχυσιν κατασυρεντες υπο της αμαρτιας, επειτα προς Ιερουσαλημ 
ανασωθεντες, κακει μεν ου δυναμενοι την θειαν αδειν ωδην ως επι 
γης αλλοτριας, ενταυθα δε νεαν ωδην και πολιτειαν ισταμενοι, ειτε οι 
μειναντες εν τω καλω και προκοπτοντες, και το μεν κατωρθωκοτες 
ηδη,  το  δε  κατορθουντες  παρα  του  καινοποιου  Πνευματος.  "Ταυτα 
στοχαστικως κατα την εμην αφροσυνην νενοηκοτα τον διδασκαλον 
φαναι νομιζω·" Νυνι δε μοι δεξαι την κυησιν και προσκιρτησον, ει και 
μη ως Ιωαννης απο γαστρος, αλλ’ ως Δαβιδ επι τη καταπαυσει της 
κιβωτου, τω κατ’ αξιαν και γενος της θεωριας τροπω συνηρηκοτα την 
των  ειρημενων  θεωριαν.  Φασι  γαρ  οι  των  τοιουτων  ακριβεις 
επιμεληται  μυστηριων  και  των  επ’  αυτοις  πνευματικων  λογων 
ερασται και φιλοθεαμονες, τον καθολου της Γραφικης θεωριας λογον, 



ενα τυγχανοντα, δεκαχως πλατυνομενον θεωρεισθαι,  τοπω, χρονω, 
γενει,  προσωπω,  αξια,  ηγουν  επιτηδευματι,  πρακτικη,  φυσικη, 
θεολογικη,  φιλοσοφια,  ενεστωτι,  και  μελλοντι,  ηγουν  τυπω  και 
αληθεια,  και  αυθις  συναγομενον  τους  πεντε  τρισι  περιγραφειν 
τροποις,  και  παλιν  δυσι  τους  τρεις,  και  τους  δυο  ενι  συγκλειειν 
παντελως μη αριθμουμενω λογω· οιον τους κατα χρονον και τοπον 
και  γενος  και  προσωπον  και  αξιαν,  πεντε  τυγχανοντες,  εις  τρεις 
συναγειν τους της πρακτικης και φυσικης και θεολογικης, τουτους δε 
παλιν  τρεις  οντας,  εις  δυο,  τους  το  παρον  τε  και  το  μελλον 
σημαινοντας, και τουτους εις τον τελεοτικον και απλουν, ως φασι, και 
παντων περιεκτικον αρρητον λογον, εξ ου κατα προοδον γεγονεν η 
καθολικη των υπο θεωριαν της Γραφης τροπων δεκας, και εις ον ως 
αρχην κατα περιγραφην η αυτη δεκας ανατατικως εις μοναδα παλιν 
συναγεται. Και κατα μεν χρονον ο της Γραφης θεωρειται λογος, ηνικα 
το Ποτε, το Ην, το Εστι, το Εσται, το Προ τουδε, το Παρον, το Μετα 
τοδε,  και  Επι  τουδε,  και  Απ’  αρχης,  το  Παρελθον,  το  Μελλον, 
ενιαυτους τε και καιρους και μηνας και εβδομαδας και  ημερας και 
νυκτας και τα τουτων μερη, και απλως οσα εμφαντικα χρονου, δηλοι· 
κατα  δε  τοπον,  οταν  ουρανον  και  γην  και  αερα  και  θαλασσαν, 
οικουμενην,  περατα,  χωρας,  νησους,  πολεις,  ναους,  κωμας,  αγρους, 
ορη,  φαραγγας,  οδους,  ποταμους,  εφημους,  ληνους,  αλωνας, 
αμπελωνας, και απλως οσα τοπον χαρακτηριζειν δυναται, σημαινη· 
κατα  γενος  δε,  καθολικως  μεν  οποταν  αγγελους,  η  οσα  της  εν 
ουρανοις εστι των νοερων ουσιων διακοσμησεως, προς δε και ηλιον 
και  σεληνην,  αστερας,  πυρ,  και  οσα  εν  αερι,  εν  γη,  εν  θαλασση 
τυγχανει  οντα,  η  ζωα,  η  ζωοφυτα,  η  φυτα,  και  οσα  εκ  γης 
μεταλλευεται  και  τεχναις  ανθρωπων  υποπιπτει,  και  οσα  ετερα 
τοιαυτα, δηλοι, ιδιοτροπως δε παλιν, οταν ανθρωπους, εθνη, λαους, 
γλωσσας,  φυλας,  πατριας,  και οσα τοιαυτα, συν αριθμω η αριθμου 
χωρις ονομαζη· κατα προσωπον δε, οταν τονδε τον αγγελον, η τονδε 
τον  αρχαγγελον,  η  Σεραφιμ,  η  οσα  των  εν  ουρανοις  διαιτωμενων 
νοερων ουσιων, εξ ονοματος καλη,  η Αβρααμ, η Ισαακ, η Ιακωβ, η 
ετερον τινα των εν επαινω η ψογω τη Γραφη κειμενων, δι’ ονοματος 
(1296)  παραδηλοι·  κατ’  αξιαν  δε,  ηνικα  βασιλειαν,  η  βασιλεα,  η 
ποιμενα, η ποιμνην, η ιερεα, η ιερωσυνην, η γεωργον, η στρατηγον, η 
αρχιτεκτονα, και απλως ει τι αλλο των οις διηρηται το ανθρωπινον 
γενος επιτηδευμασι.  Ταυτα γαρ παντα οσα τοις πεντε περιεχομενα 



τροποις εδειξεν  ο  λογος,  ουσια και δυναμει  και ενεργεια,  ταις περι 
αυτα πρωταις διαιρεσεσι, συνισταμενα, η κινει παντως η κινειται, η 
ενεργειται  η  ενεργει,  η  θεωρει  η  θεωρειται,  η  λαλει  η  λαλειται,  η 
διδασκει η διδασκεται, η επιτροπην η αποτροπην δεχεται, και απλως 
ινα συνελων ειπω,  η  ποιουντα η πασχοντα την πρακτικην και  την 
φυσικην και την θεολογικην κατα συμπλοκην δι’ αλληλων ποικιλως 
ημιν  εισηγουνται  φιλοσοφιαν,  εκαστου  δηλαδη  των  ωνομασμενων 
πολυτροπως ταις περι αυτο κατα την θεωριαν επινοιαις επαινετως η 
ψεκτως λαμβανομενου, και τους επ’ αυτω ποιητεους η ου ποιητεους, η 
φυσικους η  αφυσικους,  η  νοητους η ανοητους λογους εκφαινοντος. 
Διττος γαρ, ως εφην, ο εφ’ εκαστω λογω τροπος εστι, κατα το δυνατον 
τω ποιουμενω την επ’ αυτοις συνετως της θεωριας εξετασιν, ινα εκ τε 
της των ποιητεων και φυσικων και νοητων λογων θεσεως, και εκ της 
των ου ποιητεων και αφυσικων και ανοητων φαντασιων αφαιρεσεως, 
η πρακτικη και η φυσικη και η θεολογικη περιποιηθη τοις ευσεβεσι 
φιλοσοφια, ταυτον δε εστιν ειπειν, φιλοθεια. Και αυται δε παλιν τω τε 
παροντι και τω μελλοντι διαιρουνται, ως σκιαν εχουσαι και αληθειαν, 
και τυπον και αρχετυπιαν. Ως δ’ αν υπερφυως τε και υψηλως δυνατον 
εστι κατα τον αιωνα τουτον τω ανθρωπω το ακροτατον φθασαντες 
μετρον της αρετης και της γνωσεως και της σοφιας περιγενεσθαι την 
των θειων επιστημην, εν τυπω και εικονι των αρχετυπων εστι. Τυπος 
γαρ εστιν ως αληθως πασα παρ’ ημων νυν ειναι νομιζομενη αληθεια, 
και σκια του μειζονος λογου και εικων. Ο εν ολοις κατα το παρον προς 
το μελλον και των ολων ποιητικος λογος κατανοουμενος εστιν ως εν 
τυπω και αληθεια, και ων και φαινομενος, ως υπερ το παρον και το 
μελλον  ων,  και  υπερ  τυπον  και  αληθειαν,  τω  μηδεν  εχειν 
αντικειμενον συνθεωρουμενον. Αντικειται δε τη αληθεια το ψευδος. 
Υπερ αληθειαν αρα ο προς ον τα παντα συναγεται λογος, και αυθις, 
ως  ανθρωπος  και  Θεος  υπαρχων,  και  υπερ  πασαν  ων  αληθως 
ανθρωποτητα τε και θεοτητα. 

Συναγονται  τοινυν  οι  μεν  προτεροι  πεντε  τροποι  κατα  την  επ’ 
αυτοις  πολυτροπον  θεωριαν  εις  πρακτικην  και  φυσικην  και 
θεολογικην  φιλοσοφιαν,  αυται  δε  παλιν  εις  το  παρον  και  εις  το 
μελλον, ητοι τυπον και αληθειαν, το παρον δε και το μελλον εις το 
αρχικον, ηγουν τον εν αρχη Λογον, τον ποιουντα παθειν αυτον και 
ιδειν  τους  αξιους  αυτου  γενομενους,  και  δια  των  ειρημενων 
φιλοπονως την προς αυτον ποιησαμενους πορειαν, και την δι’ αυτους 



γενομενην  δεκαδα  δι’  αυτον  ποιησαμενους  μοναδα,  την  αυτους 
εκτιναξαν  παντος  εμπαθους  τε  και  φυσικου  και  (1297)  νοητου 
κινηματος, και την εν χαριτι θειαν αυτοις κατα την ολοκληρον εξιν 
εμμορφωσασαν της κατα φυσιν θειας απλοτητος ιδιοτητα. Ιστεον δε 
και τουτο, οτι της μεν προνοιας ο λογος τη φυσικη, και ο της κρισεως 
λογος  τη  πρακτικη  κατεσπαρται  φιλοσοφια,  κατα  τους  αυτοις 
πρεποντας τροπους, οις δια της θεωριαν των οντων τε και γινομενων 
εμφαινονται. Ταυτα, καθως ειρηται, νενοηκοτα τον θεοφρονα τουτον 
διδασκαλον οιμαι προσφορως τους ονομασθεντας αγιους εκ του κατα 
γενος και αξιαν τροπου της επ’ αυτοις θεωριας καλεσαι, τον δε μεγαν 
Ιωαννην και  εκ  του τοπου.  Διοπερ ο  μεγας αγιος  Ιωαννης,  ως μεν 
κηρυξ μετανοιας, πραξεως εστιν εικων, ως δε ερημιτης, απαθειας, ως 
Λευιτης  δε  και  ιερευς,  γνωστικης  θεωριας,  ως  δε  του  λογου 
προσκιρτησας απο γαστρος, ατρεψιας και της κατ’ αρετην και γνωσιν 
εξεως εστι συμβολον· ο δε αγιος Δαβιδ, ως μεν Ιουδαιος και ποιμην, 
την  δι’  εξομολογησεως  πρακτικην  φιλοσοφιαν  εικονιζεται,  ως  δε 
βασιλευς Ισραηλ, την θεωρητικην εισηγειται μυσταγωγιαν. Γενος ουν 
του μεν αγιου Ιωαννου το εθνος και η φυλη εξ ων υπηρχε, αξια δε το 
κηρυγμα και ιερωσυνη, και τοπος η ερημος εν η διηγε· του δε αγιου 
Δαβιδ  ωσαυτως,  το  μεν  γενος  το  εθνος  εστι  και  η  φυλη,  το  δε 
επιτηδευμα, ηγουν η αξια, η ποιμαντικη και η βασιλεια. Αις εκατερος, 
αναλογως εαυτω κατα τον πρεποντα λογον των επ’ αυτω λεγομενων 
τροπων  θεωρουμενος,  το  δι’  αυτου  δηλουμενον  "απταιστως" 
μυστηριον δεικνυσιν. 

Εκ του αυτου λογου, εις το· "Αν εις Αιγυπτον φευγη, προθυμως 
συμφυγαδευθητι· καλον τω Χριστω συμφευγειν διωκομενω. Αν 
εν Αιγυπτω βραδυνη, καλεσον αυτον εξ Αιγυπτου, καλως εκει 
προσκυνουμενον." 
Δει καθαπερ οιμαι, προς τω γινωσκειν εις Αιγυπτον φυγοντα τον 

Κυριον και υπο τινος διωκομενον κατα το ακολουθον ειδεναι. Φευγει 
τοινυν ο Κυριος ου μονον απλως εις Αιγυπτον, αλλα και υπο Ηρωδου 
διωκομενος,  του  τηνικαυτα  της  Ιουδαιας  γης  βασιλευοντος. 
Ερμηνευεται δε ο Ηρωδης, ως φασι, παθος, και δερματινος, και φυσις, 
η δε Αιγυπτος και αυτη πολλαχως λαμβανεται, κατα τας επ’ αυτη των 
θεωρητικων  τροπων  επινοιας,  ποτε  μεν  εις  τον  ενεστωτα  κοσμον, 
ποτε  δε  εις  την  σαρκα,  ποτε  δε  εις  την  αμαρτιαν,  ποτε  δε  εις  την 



αγνοιαν,  ποτε  δε  εις  την  κακωσιν,  καθ’  ην  μαλιστα  νυν  επιβολην 
πρεπον εστιν εκδεξασθαι την εις Αιγυπτον του Κυριου φυγην. Καλον 
ουν εστι  συμφευγειν  εις  Αιγυπτον τω Χριστω,  τουτεστι  τω εν  ημιν 
διαγνωστικω θειω λογω, δια νηπιοτητα τεως διωκομενω, δι’ ημας τους 
κατ’  αυτον  νηπιαζοντας,  υπο  του  κρατουντος  ημων  ετι  και 
βασιλευοντος  δια  των  εμπαθων  της  σαρκος  κινηματων  χοικου 
φρονηματος,  (1300)  εις  την  δια  της  πρακτικης  κακωσιν,  εως  ου 
θανατος ημιν μηνυθη δια της απαθειας των ζητουντων την ψυχην του 
εν ημιν νηπιαζοντος θειοτατου λογου, τουτεστι των την ημων κατα 
τον  λογον  θεοτελη  ζωην  νεκρωσαι  θελοντων,  και  την  χριστοειδη 
καταστασιν,  ηγουν  εξιν,  αφανισαι  μαινομενων,  του  δια  της  ημων 
αδιστακτου κατα προαιρεσιν προθυμως ωσπερ δια νεφελης κουφης 
επιβαινοντος  ημων  τη  Αιγυπτω,  λεγω  δε  τη  σαρκι,  και  τα  ταυτης 
κινηματα  τε  και  παθηματα  ωσπερ  τινα  χειροποιητα  ειδωλα 
κατασειοντος  και  της  εδρας  μετακινουντος  τε  και  παντελως  της 
ψυχης  απωθουμενου,  και  εις  εαυτον  μετα  την  εικονων  αποβολην 
δεοντως μεταγοντος την προσκυνησιν. Ουτω μεν ουν συμφευγομεν 
καλως τω Χριστω διωκομενω, της συν αυτω φυγης δια της εκουσιου 
κακωσεως καλον λαμβανοντες μισθον την απαθειαν.  Καλουμεν δε 
παλιν  τον  Χριστον  εξ  Αιγυπτου  μη  εωντες  τον  εν  ημιν  θειον  της 
διαγνωσεως  λογον  μετα  την  των  παθων  υποχωρησιν  και  τελειαν 
νεκρωσιν ταις κατα των μη οντων μηχαναις ανοητως προσανεχειν, 
μηδε σαρκα λογον εν εαυτοις μονον η εν ετεροις ημιν προσομιλουσιν 
αυτον συγχωρουντες γινωσκεσθαι. Αλλα καλως τε και πιστως εν τοις 
κατα την κακωσιν της πρακτικοις φιλοσοφιας τυποις δια των αρετων 
προπαιδευθεντες αναβαινωμεν εκ τουτων δια θεωριας επι την ωσιν 
εισι τυποι και προχαραγματα γνωσιν, ωσπερ απο τινος Αιγυπτου εις 
την  Ιουδα  καλως  αναβαινοντες  και  τους  συν  ημιν  αναβαινειν 
διδασκοντες, και απο του σαρκα Λογον ειδεναι τον Χριστον δια της 
πρακτικης  μεταβαινωμεν  επι  την  δοξαν  την  ως  Μονογενους  παρα 
Πατρος  αυτου  γνωσιν.  Ουτω  τις  καλως  τε  και  ευσεβως  συμφευγει 
Χριστω διωκομενω,  και  ουτω παλιν  αυτον καλει  προς θεωριαν και 
γνωσιν απο της πρακτικης μεταβαινων, παντα ποιων συν τω λογω 
κατα τον λογον υπερ του λογου. Μη φανητω δε σοι παραδοξον εις την 
κατ’  αρετην  ληφθεισα  νυν  η  Αιγυπτος  κακωσιν,  αλλ’  επισκηψον 
ακριβως  τοις  κατα  την  Παλαιαν  ιστορηθεισι,  πως  ου  μονον  τον 
Ισραηλ  πλινθουργουντα,  αλλα  και  αυτους  Αιγυπτιους  δια  της 



Μωσεως επιδημιας εις  φθοραν εβασανιζε.  Κακωσις  γαρ ωσπερ και 
σκοτος, ως εφην, η Αιγυπτος ερμηνευεται. Πασα δε κατα τον εικοτα 
λογον  ερμηνεια  την  επαινετην  επιδεχεται  και  την  ψεκτην  του  υπ’ 
εκεινου δια της θεωριας ως επι το πλειστον εννοιαν. Ει τοινυν σαρκος 
ευεκτουσης  και  πιαινομενης  τοις  παθεσιν  η  ψυχη  βασανιζεται  και 
σκοτιζεται  της  των  αρετων  εξεως  και  του  φωτισμου  της  γνωσεως 
υποχωρουντων,  τον  αυτον  τροπον  παντως  κατα  το  εικος,  και  της 
ψυχης  τω  θειω  καλλει  των  αρετων  και  τω  φωτισμω  της  γνωσεως 
φρουρουμενης τε και λαπρυνομενης, ο εξω ανθρωπος διαφθειρεται, 
της  σαρκος  δια  την  επιδημιαν  του  λογου  την  φυσικην  ευεξιαν 
αποβαλλομενης, εν η κρυπτομενος μαλλον δε βασιλευων, ο την επι 
του ομφαλου δυναμιν εχων δρακων, οιον τις των καλων σκεδαστης 
Φαραω  αορατος,  διειρπε,  την  ψυχην  τοις  καθ’  αμαρτιαν  δηγμασι 
βαλλων, ος δια του κατα μερος το φρονημα της σαρκος σβεννυσθαι 
κατα την πρακτικην κακουχιαν (1301) υποχωρει τελειως νεκρουμενος, 
ουδε ιχνος της ποτε τυραννιδος εικοτως αφεις, ωστε βοαν δια Χριστου 
δυνασθαι  τους  της  ελευθεριας  τετυχηκοτας,  και  προ  της  γενικης 
αναστασεως  δια  την  ηδη  γεγενημενην  αυτοις  της  προαιρεσεως 
εθελουσιον αναστασιν, Που σου, θανατε, το κεντρον ; που σου, αδη, 
το νικος; την ηδονην λεγοντες της σαρκος την συνημμενην αυτη της 
ψυχης εκ της αγνοιας απατην, δι’ ων ποτε προ του Χριστου κρατων 
της ανθρωπινης φυσεως ο παμμιαρος διαβολος αφειδως διετιτρα τω 
κεντρω της ηδονης την των ανθρωπων φυσιν, και φιλονεικως τω ξιφει 
της απατης προς απωλειαν αυτην υπεσυρετο. 

Του αυτου εκ του εις τα Φωτα λογου, εις το·  " Ειπερ ασεβειν 
αυτους  εδει  παντως,  και  της  του  Θεου  δοξης  αποπεσειν,  εις 
ειδωλα κατενεχθεντας και τεχνης εργα και χειρων πλασματα, 
μη αλλο τι κατ’ αυτων ευξασθαι τους νουν εχοντας, η τοιαυτα 
σεβασθηναι και ουτω τιμησαι." 
Τουτων  αναγνωσθεντων  ειπατε,  τινες  των  ακροωμενων 

επεσκηψαν  τω  διδασκαλω,  φασκοντες  μη  δικαιον  ειναι  τους  νουν 
εχοντας  και  ευαγγελικως  ζην  προθεμενους  κατα  τινος  ευξασθαι 
τοιαυτα σεβασθηναι και ουτω τιμησαι. Προς ους εμον μεν ουδεν, ο δε 
παρα  τινος  γεροντος  τα  θεια  σοφου  και  την  των  Πατερων  περι 
πολλου  ποιουμενου  διδασκαλιαν  εδιδαχθην  περι  τουτου,  φημι.  Ο 
αγιος και μακαριος Πατηρ ημων και διδασκαλος Γρηγοριος, ω ουτοι, 



(ως γαρ παρουσιν αυτοις διαλεχθησομαι), θεασαμενος τους Ελληνας 
προηγουμενως ουτως αλογως πλανηθεντας, και της περι του κυριως 
οντος Θεου παμπαν εννοιας απαχθεντας,  συμπαθειας νομω ταυτα 
διεξεισιν,  ινα  εκ  της  των  σεβασματων  αλογιας  τε  και  ευτελειας, 
μαλλον δε κυριωτερον ειπειν βδελυριας, πολλη των επιχειρηματικων 
λογων αυτοις  γενομενη των σεβασματων ανασκευη ραστη γενηται 
αυτοις  προς  ορθοτομιαν  η  ανοδος,  προσετι  γε  μην  και  μηδε  τινα 
τουτων κακοδοξια κατασυρηναι, δια το την απατην εκ του προχειρου 
πασιν  ευδηλον  ειναι  και  ευφωρατον,  μηδενι  τιμιω  δοκουντι 
συγκαλυπτουσαν το λανθανον κακον. 

Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το,  " Ου  δε  καθαρσις,  ελλαμψις, 
ελλαμψις  δε  ποθου  πληρωσις,  τοις  των  μεγιστων,  η  του 
μεγιστου, η υπερ το μεγα εφιεμενοις." 
Φασιν  οι  των  θειων  επιστημονες  μυστηριων  οτι  ενθα  καθαρσις 

ψυχης η δια των αρετων, εκει και ελλαμψις γνωσεως μετα την ευσεβη 
των οντων διασκεψιν αναφαινεται,  προς την του θειου κατανοησιν 
(1304) την ψυχην αναβιβαζουσα, και τον ποθον αυτης προσηλουσα τω 
εσχατω των ορεκτων, οπερ εστιν ο Θεος, ο εν τοις μεγιστοις και εν τω 
μεγιστω και υπερ το μεγα κυριως υπαρχων και γινωσκομενος· "εν τοις 
μεγιστοις"  μεν,  ως  εν  τρισιν  υποστασεσιν  ομοουσιοις  και 
ομοδυναμοις, ασυγχυτοις τε τη ακριβει και αμεταβολω περι εκαστην 
ιδιοτητι,  αγεννησια  λεγω  και  γεννησει  και  εκπορευσει·  "εν  τω 
μεγιστω"  δε,  δια  το  κατ’  ουσιαν  εν  και  ταυτον  και  μοναδικον  της 
θεοτητος·  υπερ  το  μεγα  δε,  δια  το  "μη  ποσω  τινι  η  μεγεθει  η 
πηλικοτητι περιγραφεσθαι" και περασι τισι διαλαμβανεσθαι το θειον. 
Παν γαρ μεγεθος πεπερασμενον εστι, το δε θειον μονον απεραντον, η 
φησιν  ο  μεγας  Δαβιδ,  Μεγας  Κυριος  και  αινετος  σφοδρα,  και  της 
μεγαλωσυνης  αυτου  ουκ  εστι  περας,  ως  ουδενι  περιορισμω 
περατουμενον, διο και απειρον, η εχον φθανουσαν αυτο την οιανουν 
χρονου  και  φυσεως  εννοιαν,  καθ’  ην  η  τεχνικη  των  λογικων 
επιχειρηματων μεθοδος τοις τα τοιαυτα σπουδασταις επενοηθη δι’ ην 
μαλιστα  και  μεθ’  ης  αδοκιμοι  περι  την  της  αληθειας  ευρεσιν 
απεδειχθησαν, παν ο τοις σφων αυτων λογισμοις μη γεγονεν αλωτον, 
μητε ειναι το παραπαν πιστευσαντες. Δηλοι δε τα προειρημενα λεγων 
ο  διδασκαλος  εκ  του  και  εν  αλλοις  τοις  αυτοις  χρησασθαι  λογοις. 
Λεγει  ουν  εν  τω  εις  τον  Καταπλουν  των  απο  Αιγυπτου  λογω, 



θεολογικως ουτωσι διεξιων περι της ακτιστου και θειου ουσιας, και 
της κτιστης και αρχην του ειναι λαβουσης φυσεως· " Καλειται δε η μεν 
Θεος,  και  εν  τρισι  τοις  μεγιστοις  ισταται,  αιτιω και  δημιουργω  και 
τελειοποιω τω Πατρι  λεγω και  τω Υιω και  τω αγιω Πνευματι.  Και 
αυθις  εν  τω  περι  Βαπτισματος  λογω  περι  της  εν  τρισιν  αγιαις 
υποστασεσι μιας και της αυτης αγιας θεοτητος διαλαμβανων φησι, 
"Παντοθεν  ισην,  την  αυτην  παντοθεν,  ως  εν  ουρανου  καλλος  και 
μεγεθος,  τριων  απειρων  απειρον  συμφυιαν."  Αυτος  ουν  εαυτου 
καθεστηκεν  ερμηνευτης  ο  διδασκαλος  τοις  μη  παρεργως 
εντυγχανουσι τοις αυτου θεοφραστου λογοις.

Εκ του αυτου λογου, εις το, " Καινοτομουνται φυσεις, και Θεος 
ανθρωπος γινεται. " 

Οι τα πολλα των θειων μυστηριων εκ των οπαδων και υπηρετων 
γενομενων  του  Λογου,  και  αυτοθεν  αμεσως  την  των  οντων 
μυηθεντων  γνωσιν,  κατα  διαδοχην  δια  των  προ  αυτων  εις  αυτους 
διαδοθεντα  λαβοντες  αγιοι  φασιν  πεντε  διαιρεσεσι  διειληφθαι  την 
παντων των γεγονοτων υποστασιν· ων πρωτην μεν φασιν ειναι την 
διαιρουσαν της ακτιστου φυσεως την κτιστην καθολου φυσιν, και δια 
γενεσεως  το  ειναι  λαβουσαν.  Φασι  γαρ τον  Θεον  αγαθοτητι  (1305) 
πεποιηκοτα των οντων απαντων λαμπραν διακοσμησιν, μη αυτοθεν 
αυτη καταφανη γενεσθαι  τινα και  διακρινουσαν αγνοιαν διαιρεσιν 
λεγοντες.  Την  γαρ  φυσικως  αλληλων  ταυτα  διαιρουσαν,  μηδεποτε 
δεχομενην  εις  μιαν  ουσιαν  ενωσιν,  ως  τον  ενα  και  τον  αυτον  μη 
δυναμενην επιδεξασθαι λογον ειασαν αρρητον. Δευτεραν δε, καθ’ ην 
η δια κτισεως το ειναι λαβουσα συμπασα φυσις υπο Θεου διαιρειται 
εις νοητα και αισθητα. Τριτην, καθ’ ην η αισθητη φυσις διαιρειται εις 
ουρανον και γην. Τεταρτην δε, καθ’ ην η γη διαιρειται εις παραδεισον 
και οικουμενην, και Πεμπτην, καθ’ ην ο επι πασιν, ωσπερ τι των ολων 
συνεκτικωτατον  εργαστηριον,  και  πασι  τοις  κατα  πασαν  διαιρεσιν 
ακροις δι’ αυτου φυσικως μεσιτευων αγαθοπρεπως κατα γενεσιν τοις 
ουσιν επεισαχθεις  ανθρωπος διαιρειται  εις  αρσεν και  θηλυ,  πασαν 
εχων δηλαδη φυσικως ταις των ακρων παντων μεσοτησι δια της προς 
τα ακρα παντα των ιδιων μερων σχετικης ιδιοτητος την προς ενωσιν 
δυναμιν,  δι’  ης  ο  κατα  την  αιτιαν  της  των  διηρημενων  γενεσεως 
συμπληρουμενος τροπος εμελλε του θειου σκοπου το μεγα μυστηριον 



εκδηλον δι’ εαυτου καταστησαι, την προς αλληλα των εν τοις ουσιν 
ακρων εναρμονιως απο των προσεχων επι τα πορρω, και των ηττονων 
επι  τα  κρειττονα  καθεξης  ανατατικως  προιουσαν,  εις  Θεον 
αποπερατωσας  ενωσιν.  Τουτου  δη  χαριν  εσχατος  επεισαγεται  τοις 
ουσιν ο ανθρωπος, οιονει συνδεσμος τις φυσικος τοις καθολου δια των 
οικειων μερων μεσιτευων ακροις, και εις εν αγων εν εαυτω τα πολλω 
κατα την  φυσιν  αλληλων  διεστηκοτα τω διαστηματι,  ινα  της  προς 
Θεον, ως αιτιον, τα παντα συναγουσης ενωσεως εκ της ιδιας προτερον 
αρξαμενος  διαιρεσεως  καθεξης  δια  των  μεσων  ειρμω  και  ταξει 
προβαινων εις  τον  Θεον λαβη το  περας  της  δια  παντων κατα την 
ενωσιν γινομενης υψηλης  αναβασεως,  εν ω ουκ εστι  διαιρεσις,  την 
μηδαμως ηρτημενην δηλαδη κατα τον προηγουμενον λογον της περι 
την  γενεσιν  του  ανθρωπου  θειας  προθεσεως  κατα το  θηλυ  και  το 
αρσεν ιδιοτητα τη περι την θειαν αρετην απαθεστατη σχεσει παντη 
της φυσεως εκτιναξαμενος, ωστε δειχθηναι τε και γενεσθαι κατα την 
θειαν  προθεσιν  ανθρωπον  μονον,  τη  κατα  το  αρσεν  και  το  θηλυ 
προσηγορια μη διαιρουμενον, καθ’ ον και προηγουμενως γεγενηται 
λογον  τοις  νυν  περι  αυτον  ουσι  τμημασι  μη  μεριζομενον,  δια  την 
τελειαν προς τον ιδιον, ως εφην, λογον καθ’ ον εστιν γνωσιν· ειτα τον 
παραδεισον και την οικουμενην δια της οικειας αγιοπρεπους αγωγης 
ενωσας  μιαν  ποιησειε  γην,  μη  διαιρουμενην  αυτω  κατα  την  των 
μερων  αυτης  διαφοραν,  αλλα  μαλλον  συναγομενην,  ως  μηδεμιαν 
προς μηδεν των αυτης υπαγωγην παθοντι μερων· ειτα ουρανον και 
γην  ενωσας  δια  την  προς  αγγελους  της  ζωης  παντι  τροπω  κατ’ 
αρετην, ως εφικτον ανθρωποις, ταυτοτητα μιαν ποιησειεν αδιαιρετον 
(1308) παντη προς εαυτην την αισθητην κτισιν, μη διαιρουμενην αυτω 
τοπικως το παραπαν τοις διαστημασι, κουφω γενομενω τω πνευματι 
και  μηδενι  βαρει  σωματικω  κατεχομενω  προς  γην,  και  της  προς 
ουρανους αναβασεως ειργομενω δια την προς ταυτα του νου τελειαν 
αορασιαν  γνησιως  προς  τον  Θεον  επειγομενου,  και  σοφως 
ποιουμενου  της  προς  αυτον  ανατασεως  εφεξης,  ως  εν  οδω  κοινη, 
φυσικως του προ αυτου το φθασαν επιβασιν·  ειτα τα νοητα και τα 
αισθητα  προς  τουτοις  ενωσας  δια  την  προς  αγγελους  κατα  την 
γνωσιν  ισοτητα  μιαν  ποιηση  κτισιν  την  απασαν  κτισιν,  μη 
διαιρουμενην αυτω κατα την γνωσιν και  την αγνωσιαν,  ισης αυτω 
προς τους αγγελους ανελλιπως γενομενης των εν τοις  ουσι  λογων 
γνωστικης  επιστημης,  καθ’  ην  η  της  αληθους  σοφιας  απειροδωρος 



χυσις επιγενομενη κατα το θεμιτον ακραιφνως λοιπον την περι Θεου 
και  αμεσιτευτως  παρεχεται  τοις  αξιοις  αδιαγνωστον  και 
ανερμηνευτον εννοιαν· και τελος επι πασι τουτοις, και κτιστην φυσιν 
τη ακτιστω δι’ αγαπης ενωσας (ω του θαυματος της περι ημας του 
Θεου φιλανθρωπιας) εν και ταυτον δειξειε κατα την εξιν της χαριτος, 
ολος ολω περιχωρησας ολικως τω Θεω, και γενομενος παν ει τι περ 
εστιν  ο  Θεος,  χωρις  της  κατ’  ουσιαν  ταυτοτητος,  και  ολον  αυτον 
αντιλαβων εαυτου τον Θεον, και της επ’ αυτον τον Θεον αναβασεως 
οιον επαθλον αυτον μονωτατον κτησαμενος τον Θεον, ως τελος της 
των κινουμενων κινησεως, και στασιν βασιμον τε και ακινητον των 
επ’ αυτον φερομενων, και παντος ορου και θεσμου και νομου, λογου 
τε και νου, και φυσεως ορον και περας αοριστον τε και απειρον οντα. 

Επειδη τοινυν φυσικως, ως δεδημιουργητο, περι μεν το ακινητον, 
ως αρχην ιδιαν (φημι δε τον Θεον) ο ανθρωπος ου κεκινητο, περι δε τα 
υπ’  αυτον,  ων  αυτος  θεοθεν  αρχειν  επιταγη,  παρα  φυσιν  εκων 
ανοητως  κεκινηται,  τη  προς  ενωσιν  των διηρημενων δοθειση αυτω 
φυσικη  δυναμει  κατα  την  γενεσιν  εις  τον  των  ηνωμενων  μαλλον 
διαιρεσιν παραχρησαμενος, και ταυτη μικρου δειν ελεεινως εις το μη 
ον  παλιν  κινδυνευσας  μεταχωρησαι,  δια  τουτο  καινοτομουνται 
φυσεις,  και  παραδοξως  υπερ  φυσιν  περι  το  φυσει  κινουμενον 
ακινητως, ιν’ ουτως ειπω, κινειται το παντη κατα φυσιν ακινητον, και 
Θεος ανθρωπος γινεται, ινα σωση τον απολομενον ανθρωπον, και της 
κατα  το  παν  καθολου  φυσεως  δι’  εαυτου  τα  κατα  φυσιν  ενωσας 
ρηγματα, και τους καθολου των επι μερους προφερομενους λογους, 
οις η των διηρημενων γινεσθαι πεφυκεν ενωσις, δειξας την μεγαλην 
βουλην πληρωση του Θεου και Πατρος, εις εαυτον ανακεφαλαιωσας 
τα παντα, τα εν τω ουρανω και τα επι της γης, εν ω και εκτισθησαν. 
Αμελει  τοι  της  καθολου των παντων προς εαυτον ενωσεως εκ  της 
ημων  (1309)  αρξαμενος  διαιρεσεως  γινεται  τελειος  ανθρωπος,  εξ 
ημων δι’ ημας καθ’ ημας, παντα τα ημων ανελλιπως εχων, αμαρτιας 
χωρις,  της  κατα  φυσιν  ακολουθιας  γαμικης  ουδολως  εις  τουτο 
προσδεηθεις· ομου τε και κατα το αυτο δεικνυς, ως οιμαι, τυχον ως ην 
και  αλλος  τροπος  της  εις  πληθος  των  ανθρωπων  αυξησεως 
προεγνωσμενος Θεω, ει την εντολην ο πρωτος εφυλαξεν ανθρωπος 
και προς κτηνωδιαν εαυτον τω κατα παραχρησιν τροπω των οικειων 
δυναμεων μη κατεβαλε, και την κατα το αρρεν και θηλυ διαφοραν τε 
και διαιρεσιν της φυσεως εξωθουμενος, ης προς το γενεσθαι, καθαπερ 



εφην, ανθρωπος, ουδολως προσεδεηθη, ων δε ανευ ειναι τυχον εστι 
δυνατον.  Ταυτα  εις  το  διηνεκες  παραμειναι  ουκ  αναγκη.  Εν  γαρ 
Χριστω Ιησου, φησιν ο θειος Αποστολος, ουτε αρρεν ουτε θηλυ. Ειτα 
την καθ’ ημας αγιασας οικουμενην δια της οικειας ανθρωποπρεπους 
αναστροφης μετα θανατον εις τον παραδεισον απαραποδιστως χωρει, 
καθως  τω  ληστη  αψευδως  επηγγειλατο,  Σημερον,  φησας,  εση  μετ’ 
εμου εν τω παραδεισω. Εντευθεν ως κατ’ αυτον λοιπον μη εχουσης 
προς τον παραδεισον διαφοραν της καθ’ ημας οικουμενης παλιν επ’ 
αυτης  εφανη  τοις  μαθηταις  συνδιαιτωμενος  μετα  την  εκ  νεκρων 
αναστασιν,  δεικνυς  ως  η  γη  μια  ουσα  τυγχανει  προς  εαυτην 
αδιαιρετος, τον καθ’ ον εστι λογον της κατα την διαφοραν διαιρεσεως 
ελευθερον  διασωζουσα.  Ειτα  δια  της  εις  ουρανον  αναληψεως  τον 
ουρανον ηνωσε δηλονοτι  και  την γην,  και  μετα τουτου του γηινου 
σωματος του ημιν  ομοουσιου χωρησας εις  ουρανον μιαν ουσαν τω 
κατ’ αυτην καθολικωτερω λογω πασαν την αισθητον φυσιν απεδειξε, 
της τεμνουσης αυτην εν εαυτω διαιρεσεως αμαυρωσας την ιδιοτητα. 
Επειτα προς τουτοις, τα αισθητα και τα νοητα καθεξης δια παντων 
των  κατ’  ουρανον  θειων  και  νοητων  ταγματων  διελθων  μετα  της 
ψυχης  και  του  σωματος,  τουτεστι  τελειας  της  ημετερας  φυσεως, 
ηνωσε, την προς το εν της ολης κτισεως κατα τον εαυτης αρχικωτατον 
τε και  καθολικωτατον λογον συννευσιν δειξας εν εαυτω παντελως 
αδιαιρετον τε και αστασιαστον. Και τελος επι πασι τουτοις κατα την 
επινοιαν  της  ανθρωποτητος  προς  αυτον  γενεται  τον  Θεον, 
εμφανισθεις υπερ ημων δηλονοτι, καθως γεγραπται, τω προσωπω του 
Θεου και Πατρος ως ανθρωπος ο καθ’ οιονδηποτε τροπον μηδεποτε 
του  Πατρος  ως  Λογος  χωρισθηναι  δυναμενος,  πληρωσας  ως 
ανθρωπος  εργω  και  αληθεια  καθ’  υπακοην  απαραβατον  οσα 
προωρισεν αυτος ως Θεος γενεσθαι, και τελειωσας πασαν βουλην του 
Θεου και Πατρος υπερ ημων των αχρειωσαντων τη παραχρησει την εξ 
αρχης  ημιν  φυσικως  προς  τουτο  δοθεισαν  δυναμιν,  και  πρωτον 
ενωσας ημιν εαυτους εν εαυτω δια της αφαιρεσεως της κατα το αρρεν 
και  το  θηλυ  διαφορας,  και  αντι  ανδρων  και  γυναικων,  οις  ο  της 
διαιρεσεως  ενθεωρειται  μαλιστα  τροπος  (1312),  ανθρωπους  μονον 
κυριως τε και αληθως αποδειξας, κατ’ αυτον δι’ ολου μεμορφωμενους 
και σωαν αυτου και παντελως ακιβδηλον την εικοναν φεροντας, ης 
κατ’ ουδενα τροπον ουδεν των φθορας γνωρισματων απτεται, και συν 
ημιν και δι’ ημας την απασαν κτισιν δια των μεσων ως μερων ιδιων τα 



ακρα  περιλαβων  και  περι  εαυτον  αλυτως  αλληλοις  διασφιγξας 
παραδεισον και οικουμενην, ουρανον και γην, αισθητα και νοητα, ως 
σωμα και αισθησιν και ψυχην καθ’ ημας εχων και νουν, οις ως μερεσι 
καθ’  εκαστον  το  εκαστω  καθολου  συγγενες  οικειωσαμενος  ακρον 
κατα  τον  προαποδοθεντα  τροπον  θεοπρεπως  τα  παντα εις  εαυτον 
ανεκεφαλαιωσατο,  μιαν  υπαρχουσαν  την  απασαν  κτισιν  δειξας, 
καθαπερ  ανθρωπον  αλλον,  τη  των  μερων  εαυτης  προς  αλληλα 
συνοδω συμπληρουμενην και προς εαυτην νευουσαν τη ολοτητι της 
υπαρξεως, κατα την μιαν και απλην και απροσδιοριστον, της εκ του 
μη οντος  παραγωγης  και  αδιαφορον εννοιαν,  καθ’  ην  ενα και  τον 
αυτον  πασα  η  κτισις  επιδεξασθαι  δυναται  λογον  παντελως 
αδιακριτον, το "Ουκ ην" του "ειναι" πρεσβυτερον εχουσα. 

Παντα  γαρ  κατα  τον  αληθη  λογον  αλληλοις  συνεμπιπτει  καθ’ 
οτιουν παντως, ει και μη παντη, τα μετα Θεον οντα και εκ Θεου το 
ειναι  δια γενεσεως εχοντα,  μηδενος καθολου των οντων,  μηδε των 
αγαν τιμιων και υπερβεβηκοτων της προς το αγαν ασχετον γενικης 
σχεσεως,  πανταπασι φυσικως απολελυμενου,  μητε μην του εν τοις 
ουσιν  ατιμωτατου  της  προς  τα  ατιμιωτατα  κατα  φυσιν  γενικης 
παντελως απολιμπανομενου και αμοιρουντος σχεσεως. Παντα γαρ τα 
ταις οικειαις ιδιως διαφοραις αλληλων διακεκριμμενα ταις καθολου 
και κοιναις γενικως ταυτοτησιν ηνωνται, και προς το εν και ταυτον 
αλληλοις γενικω τινι λογω φυσεως συνωθουνται,  οιον τα μεν γενη 
κατα  την  ουσιαν  αλληλοις  ενουμενα  το  εν  εχει  και  ταυτον  και 
αδιαιρετον. Ουδεν γαρ των καθολου και περιεχοντων και γενικων τοις 
επι μερους και περιεχομενοις και ιδικοις παντελως συνδιαιρειται. Ου 
γαρ εστι γενικον ειναι δυναται το μη συναγον τα διηρημενα φυσικως, 
αλα  συνδιαιρουμενον  αυτοις,  και  της  οικειας  μοναδικης  ενοτητος 
εξισταμενον.  Παν γαρ γενικον κατα τον οικειον  λογον ολον ολοις 
αδιαιρετως τοις υπ’ αυτο ενικως ενυπαρχει, και το καθ’ εκαστον ολον 
ενθεωρειται  γενικως.  Τα δε ειδη κατα το γενος ωσαυτως της εν τη 
διαφορα ποικιλιας απολυθεντα την προς αλληλα ταυτοτητα δεχεται. 
Τα ατομα δε κατα το ειδος την προς αλληλα δεχομενα συμβασιν εν 
και ταυτον αλληλοις παντη καθεστηκε, τη ομοφυια το απαραλλακτον 
εχοντα και διαφορας πασης ελευθερον. Τα δε συμβεβηκοτα κατα το 
υποκειμενον αλληλοις συγκριθεντα το ενιαιον εχει,  τω υποκειμενω 
παντελως μη σκεδαννυμενον. Και μαρτυς τουτων αψευδης ο αληθης 
θεηγορος, ο μεγας και αγιος Διονυσιος (1313) ο Αρεοπαγιτης, εν τω 



περι  τελειου  και  ενος  κεφαλαιω  της  Περι  θειων  ονοματων 
πραγματειας ουτωσι φασκων· "Ουδε γαρ εστι  πληθος αμετοχον πη 
του ενος, αλλα το μεν πολλα τοις μερεσιν εν τω ολω, και το πολλα 
τοις συμβεβηκοσιν εν τω υποκειμενω, και τα πολλα τω αριθμω η ταις 
δυναμεσιν εν τω ειδει, και το πολλα τοις ειδεσιν εν τω γενει, και το 
πολλα  τοις  προοδοις  εν  τη  αρχη,  και  ουδεν  εστι  των  οντων  ο  μη 
μετεχει  πη  του  ενος."  Και  απλως,  ινα  συνελων  ειπω,  παντων  των 
διηρημενων και μερικων οι λογοι τοις των καθολου και γενικων, ως 
φασι,  περιεχονται  λογοις,  και  τους  μεν  των  γενικωτερων  και 
καθολικωτερων λογους υπο της σοφιας συνεχεσθαι, τους δε μερικων 
ποικιλως  τοις  των  γενικων  ενισχημενους  υπο  της  φρονησεως 
περιεχεσθαι, καθ’ ην απλουμενοι προτερον, και την εν τοις πραγμασι 
τοις υποκειμενοις απολυοντες συμβολικην ποικιλιαν, υπο της σοφιας 
ενιζονται, την εις ταυτοτητα τοις γενικωτεροις συμφυιαν δεξαμενοι. 
Σοφια δε του Θεου και Πατρος και φρονησις εστιν ο Κυριος Ιησους 
Χριστος, ο και καθολου των οντων συνεχων τη δυναμει της σοφιας, 
και  τα  συμπληρωτικα  τουτων  μερη  περιεχων  τη  φρονησει  της 
συνεσεως  ως  παντων  φυσει  δημιουργος  και  προνοητης,  και  εις  εν 
αγων τα διεστωτα δι’ εαυτου, και τον εν τοις ουσι καταλυων πολεμον, 
και  προς  ειρηνικην  φιλιαν  τα  παντα  και  αδιαιρετον  συνδεων 
ομονοιαν, τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης, καθως φησιν ο θειος 
Αποστολος.

Αλλη εις το αυτο απορον θεωρια. 
Καινοτομουνται παλιν αι φυσεις, της μεν θειας δι’ αγαθοτητα και 

φιλανθρωπιαν  αμετρον  της  καθ’  ημας  κατα  θελησιν  εκουσιον 
σαρκικης  υπερφυως  ανεχομενης  γεννησεως,  της  ημετερας  δε 
παραδοξως  ασπορον  τω  σαρκωθεντι  Θεω  ξενω  παρα  την  φυσιν 
θεσμω την λογικως εψυχωμενην γεωργουσης σαρκα, κατα παντα την 
αυτην  ημιν  ουσαν  και  απαραλλακτον  χωρις  αμαρτιας,  και  το  δη 
παραδοξοτερον,  μηδεν  του  νομου  της  παρθενιας  της  γενομενης 
μητρος  δια  της  γεννησεως  το  συνολον  μειωθεντος.  Καινοτομια  δε 
κυριως ου μονον το γεννηθηναι χρονικως κατα σαρκα τον αναρχως 
ηδη γεγεννημενον αφραστως εκ του Θεου και Πατρος Θεον Λογον, 
αλλα και το δουναι σαρκα την ημετεραν φυσιν ανευ σπορας, και το 
τεκειν παρθενου ανευ φθορας.  Τουτων γαρ εκαστον φανεραν εχον 
την καινοτομιαν τον καθ’ ον γεγονεν αρρητον τε και αγνωστον λογον 



παντελως  αποκρυπτεται  κατα  ταυτον  και  αποδεικνυσι,  το  μεν  τω 
υπερ φυσιν και γνωσιν τροπω, το δε τω λογω της πιστεως, ω παντα τα 
υπερ φυσιν  και  γνωσιν  αλισκεσθαι  πεφυκεν.  (1316)  Ουτω μεν ουν, 
κατ’ εμε φαναι, το απορον ως δυνατον επιλελυται, και ουκ οιδ’ οπως 
ετερως αυτο χρη διεξελθειν. Της σης δ’ αν ειη φιλοσοφιας η εγκριναι 
τα ειρημενα,  η  τα κρειττω παρ’  εαυτης σοφωτερον εξευρειν  τε και 
φρασαι,  και  μεταδουναι  μοι  καρπον  γνωσεως  υψηλης  και  μηδεν 
εχουσης επιγειον. 

Του αυτου, εκ του εις το βαπτισμα β΄ λογου, εις το  "Τρισσην 
γεννησιν  ημιν  οιδεν  ο  Λογος,  την  εκ  σωματων,  την  εκ 
βαπτισματος,  την  εξ  αναστασεως·" ειτα  επειποντος  τουτοις 
τινα, και τα γεννησεις ερμηνευοντος, φησαι,  " Ταυτας δε τας 
γεννησεις  απασας  παρ’  εαυτου  τιμησας  ο  εμος  Χριστος 
φαινεται, την μεν τω εμφυσηματι τω πρωτω και ζωτικω, την δε 
τη σαρκωσει και τω βαπτισματι οπερ αυτος εβαπτισατο, την δε 
τη αναστασει ης αυτος απηρξατο, ως εγενετο πρωτοτοκος εν 
πολλοις αδελφοις, ουτω και πρωτοτοκος εκ νεκρων γενεσθαι 
καταξιωσας." 
Πως εν τουτοις ο θεοφρων ουτος διδασκαλος δοκει περιττοτεραν 

την επαναληψιν των προρρηθεντων πεποιηκεναι; Τρισσην γαρ ειπων 
γεννησιν, την εκ σωματων, την εκ βαπτισματος, την εξ αναστασεως, 
επηγαγεν  ωσπερ  επιλαθομενος  δια  της  δοκουσης  περιττης  ειναι 
φρασεως και  τεταρτην δια του φαναι,  "Την μεν τω εμφυσηματι  τω 
πρωτω  και  ζωτικω."  Ης  γαρ  μετα  των  τριων  ουκ  εμνημονευσε 
γεννησεων  ως  περι  προλεχθεισης  επηγαγεν  ειπων,  "Την  μεν  τω 
εμφυσηματι  τω πρωτω και  ζωτικω."  Πως ουν  τουτο κατ’  αληθειαν 
ειρηκεν  ο  διδασκαλος,  οιδε  παντως  ο  κατ’  αρετην  αυτω  γεγονως 
παραπλησιος, και μη πορρω της αυτου περι τα θεια σοφης επιστημης 
διεστηκως.  Οσον  δ’  ουν  εμε  γινωσκειν  κατα  το  εμης  ασθενους 
διανοιας  αβληχρον,  ουκ  οιμαι  περιττην  ειναι  την  επαχθεισαν 
τεταρτην  γεννησιν,  αλλα μαλλον συμπληρωτικην  της  εκ  σωματων 
προτεθεισης γεννησεως, και ερμηνευτικην των επ’ αυτη θειων λογων 
τε  και  τροπων.  Ο  γαρ  της  γενεσεως  ενεκεν  του  πρωτου  Αδαμ 
ανθρωπος γενεσθαι  καταδεξαμενος  χαριν  ουκ απαξιωσας,  δια  μεν 
της  γενεσεως  την  προς  τον  πεσοντα  συγκαταβασιν,  δια  δε  της 
γεννησεως  την  προς  τον  καταδεδικασμενον  εκουσιον  κενωσιν 



επιδειξατο· τη μεν γενεσει φυσικως εις ταυτον τω ανθρωπω κατα την 
ζωτικην  αγομενος  εμπνευσιν,  εξ  ης  το  κατ’  εικονα  λαβων  ως 
ανθρωπος απρατον διεμεινεν εχων της ελευθεριας, της αναμαρτησιας 
και  αχραντον.  τη  δε  γεννησει  κατα  την  σαρκωσιν  την  προς  τον 
ανθρωπον της φθορας ομοιωσιν εκουσιως δια της δουλικης φορφης 
υποδυς  τοις  αυτοις  παραπλησιως  ημιν  κατα  θελησιν  υποκεισθαι 
φυσικοις  παθημασι  χωρις  αμαρτιας,  ως υπευθυνος ο  αναμαρτητος, 
ηνεσχετο. Κατ’ αμφω γαρ ταυτα μερη τεμων εκ μερων συνετεθη, και 
γενονε (1317) τελειως νεος Αδαμ, τον πρωτον τοις κατ’ αμφω μερεσιν 
Αδαμ εν εαυτω φερων αμειωτον. Της γαρ προ της παραβασεως του 
Αδαμ γενεσεως νομω συγκαταβασεως ανασχομενος κατα την πλασιν 
το αναμαρτητον φυσικως λαβων δια της εμπνευσεως, αφθαρτον ου 
προσελαβε. Της δε μετα την παραβασιν εκ καταδικης γεννησεως κατα 
την εκουσιον κενωσιν το παθητον φυσικως ειληφως το αμαρτητικον 
ου προσειληφε, και γινεται νεος Αδαμ, γενεσιν λαμβανων την αυτην 
αναμαρτητον και γεννησεως της αυτης παθητης ανεχομενος. Αμφω 
γαρ αλληλαις τελειως περι εαυτον εναλλαξ τοις κατ’ αμφω μερεσιν 
συμπλεξας αμφω δι’ αλληλων τη ελλειψει του περι εκατεραν ακρου 
δυνατως εξιασατο, της μεν πρωτης και τιμιας την δευτεραν και ατιμον 
ποιουμενος  σωστικην  τε  και  ανανεωτικην,  της  δε  δευτερας  την 
πρωτην συστατικην τε και περιποιητικην καταστησας. Ακρα δε φημι 
της μεν γενεσεως πρωτης και τιμιας υπαρχουσης το αφθαρτον,  ως 
αναμαρτησιας αρχη, της δε γεννησεως ως δευτερας ουσης και ατιμου 
το  αμαρτητικον,  ως  παντος  παθους  αιτιον  και  φθορας.  Απερ  εις 
εαυτον κατα την σαρκωσιν μηδαμως ειληφως ο Σωτηρ και τα δι’ αυτα 
καταδεξαμενος της μεν γενεσεως την γεννησιν σωστικην εποιησατο, 
τω  καθ’  αυτην  παθει  παραδοξως  την  της  γενεσεως  αφθαρσιαν 
ανανεουμενος, της δ’ αυ παλιν γεννησεως την γενεσιν περιποιητικην 
κατεστησατο,  τη  κατ’  αυτην  αναμαρτησια  την  της  γεννησεως 
καθαγιαζων εμπαθειαν, ινα την μεν γενεσιν παντελως ανασωσηται, 
τω  κατ’  αυτην  θεοτελει  λογω  την  φυσιν  διακρατουσαν,  της  δε 
γεννησεως την υποπεσουσαν αυτη φυσιν δια την αμαρτιαν παντελως 
ελευθερωση, τω κατ’ αυτην ισως τοις λοιποις επι γης ζωοις επιρρυτω 
της σπορας τροπω μη κρατουμενην. Συναψας ουν γενεσιν και πλασιν 
και  εμπνευσιν  φυσικως  τη  σαρκωσει  και  τη  γεννησει,  κατα  μονην 
επινοιαν αλληλων διελε,  και  ευρησεις  κατα τον μεγαν διδασκαλον 
την  τεταρτην  γεννησιν,  συμπληρουσαν την  εκ  σωματων,  και  μονη 



επινοια  την  υπ’  αυτης  δεχομενην  διακρισιν  κατα  τον  αποδοθεντα 
τροπον. Λεγω δε ταυτον ειναι την γενεσιν προεπινοουμενην φυσικως 
της επεισακτου γεννησεως, ης ιδιον εστι το εμφυσημα το πρωτον και 
ζωτικον. 

Θεωρια εις το, "Τρισσην γεννησιν ημιν οιδεν ο Λογος." 
Και  συλληβδην  ειπειν,  ει  βουλοιο  γνωναι  των  του  διδασκαλου 

λογων  την  ακριβειαν,  ζητει  τις  ο  κατ’  αιτιαν  προηγουμενος  της 
ανθρωπου  γενεσεως  λογος  εστιν,  ο  της  ιδιας  εντος  μενων  αει 
μονιμοτητος  ανεκφοιτητως,  και  τις  ο  κατα  την  παιδευτικην 
οικονομιαν της γεννησεως αυτου δια την αμαρτιαν τροπος, ο τελος 
εχων την του παιδαγωγουμενου διορθωσιν και προς τον λογον της 
αυτου  γενεσεως  την  τελειαν  επανοδον,  και  μαθηση  σαφως  πως  ο 
Θεος γενομενος ανθρωπος κατ’ αμφω τελειως γεγονε, (1320) προς ον 
ειχεν  αληθως  της  γενεσεως  λογον  τον  κατ’  οικονομιαν  σοφως 
επαναγων  τροπον,  και  τοτε  δικαιως  θαυμασεις  της  συνεσεως  τον 
διδασκαλον, πως τα κατα την φυσιν συνημμενα κατ’ επινοιαν διελων 
τον  ολον  του  εφ’  ημιν  θειοτατου  μυστηριου  κρυφιως  διετρανωσε 
λογον. Την γαρ εκ σωματων γεννησιν τω ζωτικω εμφυσηματι και τη 
σαρκωσει κατ’  επινοιαν επιμερισας την προς τον κατα την γενεσιν 
λογον  του  κατα  την  γεννησιν  τροπου  διαφοραν  παρηνιξατο.  Ων 
επιλαβομενος  δι’  ημας  ο  την  φυσιν  ανακαινισας  Θεος,  μαλλον  δε 
καινισας ειπειν αληθεστερον, και προς το αρχαιον καλλος αυτην της 
αφθαρσιας  επαγαγων  δια  της  εξ  ημων  αγιας  αυτου  και  λογικως 
εψυχωμενην σαρκος, και πλεον παρασχομενος αυτη φιλοδωρως την 
θεωσιν, ης μεταπεσειν παντελως αμηχανον αυτω τω σαρκωθεντι Θεω 
ψυχης τροπον ενουσης σωματι, δι’ ολου περιχωρησασαν ασυγχυτως 
κατα  την  ενωσιν,  και  της  αυτου  κατ’  αυτην  εκφανσεως  τοσουτον 
αντιλαβουσαν το κρυπτεσθαι οσον αυτος δι’ αυτην γεγονε φανερος 
και  της  οικειας  φυσικης  κρυφιοτητος  εκβεβηκως  ενομισθη·  και  τι 
τουτου παραδοξοτερον, οτι φυσει Θεος υπαρχων, και ανθρωπος φυσει 
γενεσθαι καταξιωσας, ουδετερας φυσεως τους φυσικους ορους δια της 
ετερας  παντελως  παρημειψεν,  αλλ’  ολος  Θεος  ων  ολος  γενομενος 
διεμεινεν  ανθρωπος;  ου  τω  ειναι  Θεος  ανθρωπος  γενεσθαι 
κωλυομενος,  ουτε  μην  τω  γενεσθαι  ανθρωπος  του  ειναι  Θεος 
ελαττουμενος, εις και ο αυτος ολος δι’ αμφοιν συντηρουμενος, αμφω 
φυσικως κατα αληθειαν υπαρχων, μητε τω ακραιφνει της κατ’ ουσιαν 



των  μερων  φυσικης  διαφορας  διαιρουμενος,  μητε  μην  τω  ακρως 
μοναδικω  της  υποστασεως  συγχεομενος,  ου  τραπεις  εις  την  κατω 
φυσιν και εις οπερ ουκ ην μεταπεσων. Ου φαντασας σαρκος ειδει και 
σχηματι  την  οικονομιαν,  και  οσα  ετερα  καθ’  υποκειμενου  λεγεται 
ειναι χωρις του υποκειμενου λαβων, ταυτην επληρωσεν, αλλ’ αυτην 
κυριως  πραγματι  και  αληθεια  την  ανθρωπινην  προσλαβων  φυσιν 
ηνωσεν  εαυτω  καθ’  υποστασιν  ατρεπτως  και  αναλλοιωτως  και 
αμειωτως  και  αδιαιρετως,  τω  κατ’  ουσιαν  αυτης  λογω  και  ορω 
συνεχων ανεκπτωτον. Καθ’ ην και την εκ σωματων κατα τον αγιον 
τουτον  και  μεγαν  διδασκαλον  ημετεραν  ετιμησε  γεννησιν,  και 
γενομενος ανθρωπος αληθως και ανθρωπινως γεννωμενος, ινα ημας 
των  δεσμων  της  γεννησεως  ελευθερωση,  και  του  παραπλησιως 
χορτου σπειρομενους εκ καταδικης δια την αμαρτιαν φυεσθαι νομου, 
και του την αυτην εχειν φυτοις τε και αλογοις ζωοις της προς το ειναι 
γενεσεως την συγγενειαν. Ως που φησιν ο μεγας και των μεγαλων 
θεατης  Ιεζεκιηλ  τα θεια  μυσταγωγουμενος  και  την  αιτιαν  της  νυν 
περι τον ανθρωπον υπαρχουσης οικονομιας εκπαιδευομενος, ως προς 
Ιερουσαλημ φασκων· ταδε λεγει  Κυριος τη Ιερουσαλημ, Η ριζα σου 
και η γεννησις σου εκ γης Χανααν, ο πατηρ σου Αμοιρραιος, και η 
μητηρ  σου  Χετταια·  (1321)  εν  ημερα  η  ετεχθης  ουκ  εδησαν  τον 
ομφαλον  σου,  και  εν  υδατι  ουκ  ελουθης,  ουδε  αλι  αλισθης,  και 
σπαργανοις  ουκ  εσπαργανωθης,  και  απερριφης  επι  προσωπον  του 
πεδιου τη σκολιοτητι της ψυχης σου εν η ημερα ετεχθης· και διηλθον 
επι σε, και ειδον σε πεφυρμενην εν τω αιματι σου, και ειπα σοι, Εκ του 
αιματος  σου  η  ζωη  σου,  πληθυνου,  καθως  η  ανατολη  του  αγρου 
δεδωκα σε.  Της ουν του φυεσθαι δια της σπορας ισα χορτω και δι’ 
αιματος κατα τα λοιπα ζωα την ζωην εχειν καταδικης ο την φυσιν 
εξιωμενος  και  προς  την  αρχαιαν  της  αφθαρσιας  χαριν  επαναγων 
Κυριος, ηλθεν αυτην ελευθερωσαι, και εμφανως μεν αυτη δειξαι προς 
οπερ γενομενη κατ’ αρχας ουδολως εκινηθη καλον, και πατησαι το 
πονηρον προς οπερ αμα τω γενεσθαι δια της απατης την ολην αυτης 
κινηθεισα  παρα  φυσιν  κατεκενωσε  δυναμιν,  και  καταδησαι  προς 
εαυτον την της επιθυμιας δυναμιν (ης υπαρχει ο ομφαλος συμβολον), 
την εν τω αγαθω γονιμον εξιν λαβουσαν παγιαν και αμεταπτωτον, 
και λουσαι εν υδατι, καθαραι λεγων των μολυσμων της αγνοιας τω 
πελαγει της περιχυθεισης αυτη κατα την χαριν γνωσεως, και αλισαι 
αλι, και σπαργανωσαι σπαργανοις, τουτεστι την προς οπερ γεγονεν 



αγαθον φυσικην ενεργειαν  απριξ  στερεωσας τω πνευματι,  σηψεως 
παθων καθαραν καταστησαι και ανεπιδεκτον, και τη περιβολη των εν 
τοις ουσιν αληθων λογων δικην σπαργανων περισφιγξας αδιαχυτον 
παντελως απεργασασθαι. 

Αλλη εις το αυτο θεωρια. 
Τυχον δε δια των ειρημενων ο διδασκαλος διττον ειναι τον κατα 

την  γενεσιν  της  ανθρωπινης  φυσεως  λογον  τε  και  τροπον 
εισηγουμενος,  τον  μεν  ψυχης,  τον  δε  σωματος,  την  εκ  σωματων 
γεννησιν  εις  δυο  κατ’  επινοιαν  διειλε  γεννησεις,  την  μεν  ψυχην 
εμφαινων  αρρητως  εκ  του  θειου  και  ζωτικου  εμφυσηματος 
συνισταμενην,  το  δε  σωμα  εκ  της  υποκειμενης  υλης  του  εξ  ουπερ 
εστιν αμα τη ψυχη κατα την συλληψιν γινομενον σωματος. Ου γαρ 
τον αυτον απαραλλακτως φαναι θεμις επ’ αμφοιν της γενεσεως ειναι 
τον λογον και τον τροπον, οτι μηδε ταυτον αλληλοις κατα την ουσιαν 
αμφω ταυτα τυγχανουσιν. Ων γαρ αλληλοις μη ταυτον εστι το ειναι, 
τουτων  δηλονοτι  και  ο  προς  αλληλα  της  γενεσεως  παρηλλακται 
λογος και τροπος. Αλλα ψυχης μεν αλλον ειναι δικαιον οιεσθαι και 
λογον και τροπον, καθ’ ον γινεται τε και εστι και αμεταβολως μενει 
σωμα και ψυχη συναπτομενον. 

Θεωρια  συντομος  προς  τους  λεγοντας  προυπαρχειν  η 
μεθυπαρχειν των σωματων τας ψυχας.
Ει  και  αμα  κατα  την  υπαρξιν  αμφοτερων,  ψυχης  λεγω  και 

σωματος,  ο  αυτος  εστι  της  γενεσεως  χρονος,  ουδενος  του  ετερου 
προυπαρχοντος, ως εφην, κατα την γενεσιν η μεθυπαρχοντος, ινα μη 
του εξ (1324) αμφοιν ειδους ως ολου λυθη, δικαιως αν ο του προς τι 
λογος πρεσβυτεραν εχων καθ’ εαυτην ουσαν την του ενος ως μερους 
υποστασιν,  και  προς  αλλο  κατα  την  φυσιν  πανταπασιν  ασχετον 
εχουσαν  την  ενωσιν,  και  δια  τουτο  μηδεποτε  την  συν  αλλω  κατα 
συνθεσιν  αλλου  τινος  φυσικως  συμπληρουσαν  υποστασιν  χωρις 
φθορας και της προς οπερ ουκ ην αλλοιωσεως.  Το γαρ καθ’  εαυτο 
ιδικως προυφισαμενον εις αλλου τινος ειδους υποστασιν ου πεφυκεν 
αγεσθαι.  Ει  δε  εις  την  ετερου  ειδους  συμπληρωσιν  την  προς  αλλο 
δεχεται  συνθεσιν  το  προυφισταμενον,  η  κατα  φυσιν  τουτο  ποιει 
παντως,  η  παρα φυσιν.  Και  ει  μεν  κατα φυσιν,  ουδεποτε της προς 
αλλο  προς  εκπληρωσιν  ειδους  ετερου  συνθεσεως  παυομενον 



οραθησεται, δια την βιαν της φυσεως εαυτης εκστηναι μη δυναμενης, 
και τουτω τω λογω ουτε σωματος χωρις η ψυχη, ουτε ψυχης σωμα 
ποτε  νοηθησεται,  και  περιετραπη  τοις  περιττοις  την  συνεσιν  εις 
ηλιθιοτητα το σοφον, εναχθεισι βια προς οπερ φευγειν εσπουσασαν. 
Ει  δε  παρα  φυσιν  την  προς  αλλου  συμπληρωσιν  ειδους  θατερον 
τουτων την προς το ετερον δεχεται συνθεσιν, φθειρεται παντως, του 
κατα φυσιν εξισταμενον ορου, και γινομενον οπερ μη πεφυκε και εις 
οπερ ουκ ην μεταπιπτον. Ου τι γενοιτ’ αν ασυνετωτερον; Αλ’ επι το 
προκειμενον επανελθωμεν. 

Ψυχης μεν ουν γενεσις,  ως φησιν εμφαντικως ο διδασκαλος,  εξ 
υποκειμενης  υλης  ου  γινεται,  καθαπερ  τα  σωματα,  αλλα  τω 
βουληματι  του  Θεου  δια  της  ζωτικης  εμπνευσεως  αρρητως  τε  και 
αγνωστως,  ως  οιδε  μονος  ο  ταυτης  δημιουργος.  Η  ψυχη  το  ειναι 
λαμβανουσα κατα την συλληψιν αμα τω σωματι προς ενος ανθρωπου 
συμπληρωσιν  αγγεται,  το  δε  σωμα  εκ  της  υποκειμενης  υλης  του 
ετερου δηλαδη γινεται σωματος κατα την συλληψιν, αμα τη ψυχη την 
του  εν  ειδος  ειναι  συν  αυτη  δεχομενον  συνθεσιν.  Οπερ  αλλαχου 
τρανοτερον  εμφαινων  φησιν  ο  διδασκαλος,  "Κατα  την  διπλην  του 
εμφυσηματος δυναμιν, και πνοην εμφυσωμενοι παντες και Πνευμα 
αγιον. Μεριστεον ουν τη επινοια κατα την συλληψιν το μεν ζωτικον 
εμφυσημα και το Πνευμα το αγιον τη νοερα της ψυχης ουσια, την δε 
σαρκωσιν και την πνοην τη φυσει  του σωματος,  καθως οι  Πατερες 
φασι. Και η του προπατορος Αδαμ μυστικως παρηχθη γενεσις, ετερον 
της  ψυχης  εχουσα  τον  τε  του  ειναι  λογον  και  τον  του  γενεσθαι 
τροπον,  και  ετερον  δηλαδη  του  σωματος,  ως  το  θειον  ημας 
μεγαλοφυως εμυσταγωγησε γραμμα, μη συγχωρουν την ψυχην και το 
σωμα  καθ’  ενα  και  τον  αυτον  τροπον  της  γενεσεως  αλληλοις 
συμπεσοντα  φυρηναι  κατα  την  φυσιν  και  τον  εκαστου  της  ουσιας 
λογον αγνοηθηναι, και τον της γενεσεως τροπον. 

(1325)  Ει  δε  τω Αδαμ ενηκολουθησεν η  διπλη του εμφυσηματος 
δυναμις κατα την εις το ειναι γενεσιν συνδρομος, τι αν τις ειποι περι 
του  κατα  την  ανθρωποτητα  συναμφοτερου  του  Θεου  και  Σωτηρος 
ημων Ιησου Χριστου, ψυχης λεγω και σωματος; οπερ κραμα κατα το 
δυνατον εμφερειαν σωζει πολλην προς τον πρωτον Αδαμ. Ωσπερ γαρ, 
ως αυτος φησιν ο διδασκαλος, παρα της υλης το σωμα λαβων ο Θεος, 
νεοτελους δηλονοτι προυποστασης, παρ’ εαυτου δε ζωην ενθεις, ο δη 
νοεραν  ψυχην  και  εικονα  Θεου  οιδεν  ο  λογος,  δημιουργει  τον 



ανθρωπον, τον αυτον τροπον και εξ αχραντου Παρθενου οιονει γης 
αμιαντου το σωμα λαβων, παρ’ εαυτου δε ζωην ενθεις,  ο δη ψυχην 
νοεραν  και  εικονα  Θεου  οιδεν  ο  λογος,  το  εαυτου  ανθρωπινον 
εδημιουργησεν, η εαυτον ατρεπτως κατα προσληψιν σαρκος νοερως 
τε  και  λογικως  εψυχωμενης,  δι’  ημας  εκουσιως  ως  παντοδυναμος 
δημιουργησας εποιησεν ανθρωπον. 

Ταυτη γουν και τετιμηκεναι, καθαπερ οιμαι, φησιν ο διδασκαλος 
την Κυριον ημων και Θεον την καθ’ ημας τρισσην γεννησιν, τουτεστι 
τους καθολου τροπους της ημων εις το ειναι και το ευ ειναι και αει 
ειναι γενεσεως, την μεν εκ σωματων, μιαν ουσαν του συναμφοτερου 
κατα  την  αμα  των  μερων  αλληλοις  συνυπαρξιν,  ψυχης  λεγω  και 
σωματος,  εις  δυο  διαιρουμενην,  δια  τον  ετεροιον  της  εκατερου 
γενεσεως τροπον, δι’ ης το ειναι λαμβανομεν, την δε εκ βαπτισματος, 
καθ’ ην το ευ ειναι πλουσιως υποδεχομεθα, την δε εξ αναστασεως, 
καθ’ ην προς το αει ειναι δια χαριτος μεταποιουμεθα. Ακριβως τοινυν 
δει τοις του διδασκαλου λογοις επισκηπτειν δια τους επηρεαστας των 
καλων  κειμενων.  Τη  γαρ  επινοια  μονη  διελων  την  εκ  σωματων 
γεννησιν δια την αποδοθεισαν αιτιαν, αμα τη συλληψει κατα ταυτον 
χρονικης ου ολως ροπης  προεπινουμενης,  ειληφεναι  τον  Κυριον το 
ζωτικον πνευμα, ητοι εμφυσημα κατα το ανθρωπινον αυτου, λεγω δε 
την νοεραν ψυχην μετα του σωματος του εκ της αχραντου Παρθενου, 
και ου μετα την συλληψιν, ο διδασκαλος διοριζεται. 

Προς τους λεγοντας προυπαρχειν των σωματων τας ψυχας. 
Τινες μεν γαρ φασιν, ως ηδη προλαβων εφην, προυπαρχειν των 

σωματων τας ψυχας, τινες δε το εναντιον, των ψυχων προυπαρχειν τα 
σωματα. Ημεις δε την μεσην οδον ως βασιλικην κατα τους πατερας 
ημων οδευοντες ουτε προυπαρξιν ουτε μεθυπαρξιν ψυχης η σωματος, 
συνυπαρξιν  δε  μαλλον  φαμεν,  τας  εφ’  εκατερα  φυλαττομενοι 
εγκλισεις, και μητε αριστερα μητε δεξια, καθως φησιν η αγια Γραφη, 
πανταπασιν ρεποντες, φοβον φοβουμενοι (1328) ου πλεον φοβεισθαι 
ουδεν εστι φοβερωτερον, μηπως προυπαρχειν λεγοντες των σωματων 
τας ψυχας, και τιμωριας ενεκεν των ψυχων εφευρεσθαι τα σωματα, 
δια την προγεγενημενην των ασωματων κακιαν, της των ορομενων 
εκπρεπους  μεγαλουργιας,  δι’  ης  ο  Θεος  γινωσκεται  σιωπη 
κηρυττομενος, αιτιαν εικοτως ειναι μονην υποτιθεμεθα την κακιαν, 
αναγκην  επαγουσαν  τω  Θεω  παρα  προθεσιν  ην  ουκ  ευδοκησεν 



ουσιαν δημιουργησαι,  ης τυχον υπ’ αρχης ουδε τον λογον εχει  προ 
των αιωνων μετα των αλλων αποκρυφον. Των γαρ παρα προθεσιν 
γινομενων λεγειν τον Θεον εχειν τους της ουσιωσεως λογους, ου μοι 
δοκει  συνετης  διανοιας  ειναι,  και  οπωσουν ευ  συνησθημενης  Θεου 
μεγαλειοτητος, του απαθους και μονου αληθους, και μηδεν εχοντος 
καθολου κατα τους εν αυτω προοντας των οντων λογους προσφατον, 
και  μαλιστα παρα προθεσιν.  Παντα γαρ αυτω τα οπωσουν οντα η 
γενησομενα κατα την ουσιαν προτεθεληται τε και προεννενοηται, και 
προεγνωσται· εκαστον δε των οντων κατα τον ευθετον και επιτηδειον 
καιρον  ουσιοι  και  υφιστησι.  Μηδε  γαρ  οτε  τι  κατασκευαζοντα  τον 
Θεον ορωμεν, τοτε και της περι αυτο θελησεως ηρχθαι εννοιας τε και 
γνωσεως  αυτον  νομισωμεν.  Απαγε.  Πολλης  γαρ  οντως  εστι  τουτο 
μεστον  ατοπιας,  ει  οπερ  ο  Θεος  εξ  αρχης  προ  των  αιωνων  μητε 
ενενοησεν η εγνω η εθελησεν ειναι, νυν νοησας τε και θελησας και 
γνους, η μεταγνους ειπειν οικειοτερον, ως καλον εξετελεσεν· ινα μη 
λεγω  οτι  ουδε  αυτην  ων  τους  λογους  προηγουμενως  ουκ  εχει, 
γινωσκει  την  ποιησιν.  Αλλα  παντα  τη  βουλησει  του  Θεου 
προγνωστικως  κατα  την  απειρον  αυτου  δυναμιν  αει  περιεχεσθαι 
πιστευομεν,  μηδενος  αυτω  καθ’  οιανδηποτε  τροπον  προσφατως 
επινοουμενου, και το ειναι κατα την ουσιαν λαμβανοντος. Μηδε γαρ 
οιεσθαι  δειν  ευσεβως  φρονουντας  υπολαμβανω  τον  Θεον  τα  κατα 
προγνωσιν  απειροδυναμως  εν  εαυτω  κατα  τους  εαυτων  λογους 
προπεριεχομενα εκαστα μανθανειν δια της εις το ειναι παραγωγης. 
Αλλ’ ημιν οι αιωνες τε και οι χρονοι κατα τον προωρισμενον και τον 
ευθετον εκαστου καιρον σοφως εκαστα δημιουργουμενα δεικνυουσι, 
και εις το ειναι προβαλλονται, καθα και περι του Λευι φησιν ο θειος 
Αποστολος ουτωσι διεξιων, Ετι γαρ εν τη οσφυι του πατρος ην, πριν 
εις το ειναι παρελθειν. Οστις δυναμει μεν εν τω πατριαρχη Αβρααμ 
υπαρχων,  κατα δε  τον  τετελεσμενον  καιρον  την  προς  το  ειναι  δια 
κυησεως  κατ’  ενεργειαν  γενεσιν  λαβων,  ειρμω και  ταξει  κατα  την 
απορρητον  σοφιαν  του  Θεου  τα  παντα  την  προς  το  ειναι  γενεσιν 
δεχεσθαι νοειν ημας και πιστευειν κατα τον προγνωσθεντα καιρον 
υπηγαγετο. 

(1329)  Παντων  ουν  των  κατ’  ουσιαν  υπαρκτικως  οντων  τε  και 
εσομενων,  η  γενομενων,  η  γενησομενων  η  φαινομενων,  η 
φανησομενων, εν τω Θεω προυπαρχουσι παγιως οντες οι λογοι, καθ’ 
ους και εισι τα παντα και γεγονασι και διαμενουσιν αει τοις εαυτων 



κατα προθεσιν λογοις, δια κινησεως φυσικης εγγιζοντα και προς το 
ειναι  μαλλον  συνεχομενα,  κατα  την  ποιαν  τε  και  ποσην  της 
προαιρεσεως κινησιν τε και ροπην, το ευ δι’ αρετην και την προς τον 
λογον καθ’ ον εστιν ευθυποριαν, η το φευ ειναι δια κακιαν και την 
παρα  τον  λογον  καθ’  ον  εστι  κινησιν  λαμβανοντα,  και  συντομως 
ειπειν κατα την εξιν η την στερησιν της αυτων κατα φυσιν μεθεκτικης 
δυναμεως  του  παντελως  αμεθεκτου  κατα  φυσιν  υπαρχοντος,  και 
πασιν  απλως  εαυτον  αξιοις  τε  και  αναξιοις  ολον  κατα  χαριν  δι’ 
απειρον αγαθοτητα παρεχοντος, και την του αει ειναι καθως εκαστος 
υφ’ εαυτου διατεθειται τε και εστι διαμονην εμποιησοντος. Οις η του 
κυριως οντος και ευ οντος και αει οντος αναλογος μεθεξις η αμεθεξια, 
τιμωριας  των  μετασχειν  μη  δυναμενων,  και  απολαυσεως  των 
μετασχειν  δυναμενων,  επιτασις  εστι  και  επαυξησις.  Ουδεν  γαρ  το 
παραπαν  εστι  των  οντων  ου  μη  παρα  τω  Θεω  παντων  ο  λογος 
προενεστιν. Ων δε παρα τω Θεω προυπαρχουσιν οντες της ουσιας οι 
λογοι, τουτων δηλαδη κατα προθεσιν θειαν παντως εστιν η γενεσις. 
Ων δε κατα προθεσιν θειαν εστιν η  γενεσις,  τουτων η κατ’  ουσιαν 
υπαρξις  μενει  προς  το  μη ον  αμεταχωρητος.  Ων δε  προς το  μη ον 
αμεταχωρητος  μετα  την  γενεσιν  απο  του  οντος  η  κατ’  ουσιαν 
υφεστηκεν  υπαρξις,  τουτων  οι  λογοι  τυγχανουσι  μονιμοι  τε  και 
βασιμοι, μονην εχοντες αρχην του ειναι την σοφιαν, εξ ης και δι’ ην 
υπαρχουσι,  και υφ’ ης την προς το ειναι δυνασθαι παγιως δυναμιν 
εχουσιν. Ων δε οι λογοι μονιμως υπαρχουσι παρα τω Θεω, και η περι 
αυτους του πεποιηκοτος τα παντα Θεου προθεσις εστιν αδιαπτωτος· 
χρονικοις  γαρ  η  του  Θεου  προθεσις  πανταπασιν  ου  περιειληπται 
περασιν,  ουτε  μεν  την  εκ  μεταβολης  αλλοιωσιν  επιδεχεται  τοις 
υποκειμενοις συμμεταπιπτουσα, τουτων αναμφηριστως αι υπαρξεις 
σαφως εισιν αδιαφθοροι. Η γαρ ουν κατα προθεσιν θελων πεποιηκεν 
ο  Θεος  τα  ανθρωπινα σωματα,  και  μενει  δι’  αυτον  προς  το  μη ον 
αμεταπτωτα  παντελως,  αει  θελοντα  ειναι  το  συν  λογω  και  σοφια 
κατα προθεσιν θεληθεν, και ουκ εσται κατ’ αυτους η παντελης των 
σωματων προς το μη ον απογενεσις, η κατα προθεσιν ου πεποιηκε, 
και μη θελων ετυραννηθη, κατα βιαν αγομενος προς γενεσιν, ων τους 
λογους  εχων ου πεφανται.  Και  ει  μεν  τυραννηθεις  παρα προθεσιν 
ηλθε ποιησαι  μη θελων τα σωματα, λογος δηλονοτι  και  σοφια της 
τουτων γενεσεως ουδαμως καθηγησατο. Το γαρ παρα προθεσιν θειαν 
γινομενον,  λογου  και  σοφιας  παντελως  εστερηται  τε  (1332)  και 



ηλλοτριωται. Το δε λογου και σοφιας παντελως εστερημενον μονον 
εστι το κακον, ου το ειναι χαρακτηριζει η ανυπαρξια, ουτινος ποιητην 
τον  Θεον  μητε  εννοειν  ημιν  γενοιτο  πωποτε,  μητιγε  δε  λεγειν 
αναφανδον, και πιστευειν ολεθριως τολμαν. Τις δε ο τυραννησας τον 
Θεον,  ειπερ  τετυραννηται,  και  θεμις  ολως  ειπειν  ποιησαι  παρα 
προθεσιν ο μη βεβουληται;  Και πως ο τυραννηθεις εστι Θεος, προς 
αναγκης υφιστων παρα προθεσιν επ’ απωλεια γενεσιν πραγματων; 
Οι ταυτην περιεποντες την δοξαν λεγειν τολματωσαν. Η γαρ αν τον 
Θεον  ταυτα  πεποιηκεναι  φαιεν,  και  τα  μεγιστα  βλασφημησαιεν, 
αναγκην  επαγοντες  τω  Θεω  ποιησαι  τι  παρα  προθεσιν·  η  μη 
πεποιηκεναι,  και  εξ  αναγκης  αλλην αρχην  Μανιχαικως την  ταυτα 
ποιουσαν εισαγοντες φωραθησονται. Παντως γαρ ιδιον εστι των δυο 
αρχας αλληλαις αντιπαρεξαγοντων το της προυπαρξεως δογμα. Ους 
χαριτι  Θεου  του  παντελεημονος  ο  βαθυς  της  αφανειας  ζοφος 
περιλαβων εις τελειαν απηλασε ληθην, το φεγγος της κηρυττομενης 
υπο των αγιων Πατερων ημων αληθειας ου φεροντας. 

Θαυμαζω  δε  πως  αυτους,  ινα  παραλειψω  νυν  οσα  ρηθηναι 
δυνατον εστι,  δια  την συμμετριαν του λογου,  το  κατα Χριστον τον 
αληθινον  Θεον  ημων  μυστηριον,  ου  δυσωπει  ταυτην  προθυμως 
εαυτων εκτιναξασθαι την δοξαν. Ει γαρ παντων των θειων μυστηριων 
μυστηριωδεστερον το κατα Χριστον υπαρχει μυστηριον, και πασης της 
κατα πασαν εννοιαν εν πασιν η ουσης η γενησομοενης τελειοτητος 
οριστικον, και παντος ορου και περατος υπερανω καθεστηκε, τουτο δε 
το μυστηριον μετα του σαρκωθεντος και τελειως ενανθρωπησαντος 
Θεου  Λογου  ειναι  τε  και  υπαρχειν  διδασκει  το  σωμα  το  εξ  ημων 
ληφθεν και ομοουσιον ηνωμενον αυτω καθ’ υποστασιν, μεθ’ ου και 
ανεληφθη  εις  ουρανους,  υπερανω  πασης  αρχης  και  εξουσιας  και 
δυναμεως  και  κυριοτητος  και  παντος  ονοματος  ονομαζομενου,  ου 
μονον εν τω αιωνι τουτω, αλλα και εν τω μελλοντι, και τω Θεω και 
Πατρι  νυν  τε  και  εις  τους  απειρους  αιωνας  συγκαθεζεται,  παντας 
διεληλυθως  τους  ουρανους,  και  υπερανων  παντων  γενομενος,  και 
παλιν ελευσεται επι μεταποιησει τε και μεταστοιχειωσει του παντος 
και  σωτηρια  των  ημετερων  ψυχων  τε  και  σωματων,  καθως 
επιστευσαμεν τε και πιστευομεν και εις αει πιστευοντες διαμενοιμεν, 
-  τις  ουτως  τολμηρος  εστι  και  αυθαδης,  και  προς  τα  δηλα  τε  και 
προφανη  μαχεσθαι  μονον  ειδως  προπετως,  ωστε  καν  ψιλως 
ενθυμηθηναι παροδον την (1333) εις το μη ον εξειν ποτε τα σωματα, 



κατα την εις το τελειον, ως εκεινοι φασι, των λογικων προκοπην, τον 
Κυριον αυτον και Θεον των ολων πιστευων μετα σωματος ειναι νυν τε 
και  εις  αει,  τον  και  τοις  αλλοις  την  του  προκοπτειν  δυνασθαι 
παρεχομενον  δυναμιν,  και  παντας  προς  την  οικειαν  δοξαν,  ως 
εφικτον  τη  δυναμει  της  ενανθρωπησεως,  εναγοντα  τε  και 
προσκαλουμενον ως αρχηγον της παντων σωτηριας, και τας εν ολοις 
ανακαθαιροντα κηλιδας; 

Αλλ’ ουχ υπ’ εκεινων ως τυπων της αυτου τελειοτητος, ειπερ ολως 
τουτο  καν  εννοησαι  τολμησαιεν,  αγομενον  προς  αποθεσιν  του 
σωματος. Ου γαρ επεται προς τελειωσιν αλλοις, ουτε δια προκοπης 
ενθεωρουμενον εχει το τελειον, ο μονος κατα φυσιν τελειοτατος και 
πασης  ποιητης  τελειοτητος,  ουτε  συν  αλλοις  αναμενει  το  τελειον 
δεξασθαι,  κατ’  ουδεν  ουδενι  των  οντων  το  συνολον  εις  το  δεισθαι 
προκοπης υπαρχων ομοιος, ινα και αυτος τοτε του σωματος την φυσιν 
αποθηται,  οτε  τοις  λοιποις  η  επ’  ακρον προκοπη την του σωματος 
αποθεσιν  γενεσθαι  παρασκευαζει.  Επει  ουκ  ετι  αρχηγος  των 
σωζομενων εστι και Σωτηρ, ως το καθ’ ημας τελος της τελειοτητος 
μυστικως εφ’ απαξ εν εαυτω μη παραδειξας, αλλ’ εις των σωζομενων 
και αρχομενων και δεομενων αλλου του δεικνυοντος εν εαυτω την εφ’ 
ην παντες οι λογου φυσικως μετειληφοτες επειγονται τελειοτητα και 
αυτος υπαρχων αναφανησεται. Ουχ ουτω δε τουτ’ εχει. Ποθεν; Ουδε 
της αληθειας ο λογος των ταυτα λεγοντων ανεχεται.  Αρχηγον γαρ 
και τελειωτην της ημων σωτηριας αυτον φησιν ο θειος Αποστολος, ως 
σαρκωθεντα δι’ ημας ινα την ημων αμαρτιαν εν εαυτω δαπανηση, και 
της κατ’ αρετην αγωγης εαυτον πασιν δω τυπον και προγραμμα τοις 
πιστευουσιν εις αυτον, ως διδασκαλος αγαθος τε και σοφος, τα ρητεα 
και  τα  πρακτεα  προς  υποτυπωσιν  ημων  δι’  εαυτου  προτερον 
εκτελουντα,  αποθανοντα  και  ανασταντα  και  αναληφθεντα  εις 
ουρανους, και καθεσθεντα μετα του σωματος εκ δεξιων του Θεου και 
Πατρος, ινα και ημεις αποθνησκοντες βεβαιως ελπιζωμεν αναστηναι, 
και  ζωην  ζησαι  παντος  θανατου  και  πασης  φθορας  παντελως 
κεχωρισμενην, και αναληφθηναι εις ουρανους, και την εν τω Θεω και 
Πατρι δια του Υιου αυτου μεσιτευοντος τιμην τε και δοξαν ληψεσθαι, 
και  την  συν  αυτω  μακαριαν  και  αιωνιον  μονην,  σωματος  δε  καθ’ 
οτιουν αποθεσιν μη εκδεχεσθαι, οτι μηδε της αγιας Γραφης ο λογος 
ημας τουτο διδασκει.  Μητε  μην εν  τω αρχηγω της σωτηριας  ημων 
τεθεαμεθα τουτο προγεγενημενον. Ει γαρ φιλον ην αυτω και τουτο 



γενεσθαι, πρωτος αν αυτος εν εαυτω προενηργει και τουτο μετα των 
λοιπων,  οις  εαυτον  δι’  ημας  ως  φιλανθρωπος  υποθεις  καθ’  ημας 
ετελειωσεν,  εις  το  ημας  μετα  των  αλλων  εις  τουτο  πιστευοντας 
ελπιζειν.  Πως δε,  ειπερ ανασχοιμεθα 1336)  τουτο λεγοντων αυτων, 
κατα τον αγιον τουτον διδασκαλον,  πιστευσομεν οτι  το  ενωθεν τω 
Θεω και σωζεται; " Ο γαρ, φησι προς Κληδονιον γραφων, ηνωται τω 
Θεω, τουτο και σωζεται." Ηνωθη δε τω Θεω Λογω μετα της ψυχης και 
το σωμα. Αρα μετα της ψυχης και το σωμα σωθησεται. Και παλιν, ει 
δια τουτο σαρκουται, κατα τον θεοφρονα τουτον διδασκαλον, ο του 
Θεου Λογος, ινα και την εικονα σωση και την σαρκα αθανατιση, πως 
το  σωζομενον  απολειται,  και  θνηξεται  παλιν  το  αθανατιζομενον, 
μαλλον  δε  κυριωτερον  ειπειν,  θεωθεν  ολον  δια  μεσης  της  νοερας 
ψυχης  θεοτητι  μεσιτευουσης  και  σωματι,  παρουσαν  ολην  αρρητως 
ουσιωδως την του σαρκωθεντος υποστασιν Θεου Λογου δεξαμενον, 
και  ιδιον  αυτο  σωμα  ποιησαμενου  τε  και  αποφηναντος,  ουκ  εχω 
συνιδειν.  Τινος  δε  χαριν,  ειπερ  τω  μυστηριω  της  εκκλησιαστικης 
πιστεως  και  τουτο  περιεχεται  το  δογμα,  μη  τοις  αλλοις 
συμπεριεληφθη εν τω συμβολω της κατα την αμωμητον πιστιν των 
Χριστιανων εκθεσεως υπο των αγιων και μακαριων Πατερων ημων, 
των  συναθροισθεντων  κατα  καιρους  επι  βεβαιωσει  των  θειων  της 
αγιας του Θεου και  αποστολικης Εκκλησιας δογματων,  λεγειν  τοις 
σοφοις  καταλειψωμεν.  Αλλ’  αρχειν  οιμαι  προς  το  παρον 
παρεκβατικως  ταυτα  ρηθηναι  προς  τουτους.  Προς  δε  τους  αλλους 
τρεψωμεθα. 

Προς τους λεγοντας των ψυχων προυπαρχειν τα σωματα. 
Το μεθυπαρχειν των σωματων τας ψυχας, ω ουτοι, λεγειν ευκολον 

και του βουλομενου παντος, το δε λογω συστησασθαι το λεγομενον 
πανυ δυσκολον και εργωδες, και ουποτε ραστην εχον της σπουδης την 
αποδειξιν.  Ει  γαρ το  καταβαλλομενον καθ’  υμας εις  προφασιν  της 
ανθρωπινης  γενεσεως  πανταπασιν  εστιν  αψυχον,  και  ζωτικης 
δηλονοτι  δυναμεως  παντη  καθεστηκεν  αμοιρον.  Το  γαρ  ψυχης 
παντελως  της  οιασουν  εστερημενον  και  πασης  ζωτικης  ενεργειας 
εστιν ερημον. Ει δε ψυχης και της κατ’ αυτην ζωτικης δυναμεως τε και 
ενεργειας παντελως καθεστηκεν αμοιρον, δηλονοτι νεκρον τυγχανει· 
ει δε νεκρον αυτο υποτιθεμεθα ειναι, ουτε τρεφεται ουτε αυξεται, ουδ’ 
ολως υποστησαι δυνησεται, και μειναι παντελως ασκεδαστον τε και 



αδιαχυτον.  Τεκμηριοι  δε  το  λεχθεν  ο  εν  τοις  σωμασι  των  ελκων 
ακεσμος.  Ηνικα  γαρ  εφαπτονται  τουτων ιατρων  παιδες,  ει  ευροιεν 
επιπολαζον  σωμα  νεκρον,  τοις  κατεσθιουσι  τουτο  φαρμακοις 
προαναλωσαντες, ουτω τα προς τουτο φαρμακοις προαναλωσαντες, 
ουτω τα προς αναδοσιν του κοιλανθεντος εκ  της ωτειλης σωματος 
επιβαλλουσιν  εις  αναπληρωσιν,  ως  του  ζωντος  (1337)  δηλαδη 
σωματος φυσιν  εχοντος αναπεμπαζουσαν και  δυναμον της οικειας 
εξεως  συστατικην  τε  και  επανακλητικην,  του  δε  νεκρου  τουτο 
μηδαμως  ενεργουντος,  απαξ  νενεκρωμενου  και  παντελως  ζωτικης 
εστερημενου δυναμεως, και δια τουτο ανενεργητου τυγχανοντος. Πως 
δε  και  στησεται  το  φυσει  σκεδαστον  τε  και  ευδιαλυτον,  μη  οιονει 
θεμελιου  τροπον  κατ’  επινοιαν  προυποκειμενης  τινος  ζωτικης 
δυναμεως, περι εαυτην φυσικως συγκρινουσης τε και διασφιγγουσης 
το σκεδαννυμενον, εν η το ειναι τε και ειδοποιεισθαι παρα της τα ολα 
σοφως τεχνιτευουσης δυναμεως εχειν ελαχεν; Εν ω γαρ αν πραγματι 
μετα το τεχθηναι  περιεστιν αληθως το ειναι  τω σωματι,  εν εκεινω 
παντως  δικαιως  αν  λεγοιτο  εχειν  και  την  αρχην  της  υπαρξεως. 
Ουτινος γαρ τω χωρισμω διαλυεσθαι πεφυκε το σωμα, τουτου δηλαδη 
τη υπαρξει κατα την γενεσιν ευλογως αν παντως και συνυφεστηκεν.

Ει δε τουτοις στενοχωρουμενοι τοις λογισμοις,  ω ουτοι,  φατε μη 
νεκρον  ειναι  πανταπασι  το  καταβαλλομενον  εις  προφασιν  της 
ανθρωπινης  συστασεως,  ζωτικης  δε  τινος  καν  ποσως  μετεχειν 
δυναμεως,  ως ψυχην εχον δηλονοτι της τοιαυτης μεθεξει  δυναμεως 
(χωρις γαρ ψυχης ειδος ζωης ουκ αν ειη πωποτε καθαπαξ εν τοις υπο 
φυσιν  αναγομενοις  και  της  ουρανιου  δηλον  αεικινητου  περιφορας 
εντος διειλημμενοις, αει δε ζωης ειδος ανευ ψυχης το παραπαν ουκ 
εστι κατα την λογικην ακολουθιαν), οιον δ’ αν υποτιθεσθε ζωης ειδος 
το  καταβαλλομενον  εχειν  κατα την  συλληψην,  ψυχης  τινος  μονον 
ιδιοτητα  ενεφηνατε,  συστατικην  μεν  της  εν  ηπερ  εστιν  ουσιας 
αφοριστικην δε των μη τοιουτων διαφοραν. Ει δε και ψυχην εχειν το 
εμβρυον βιας προς το δεον υπο της αληθειας ωθουμενοι λεγετε, τινα 
τε  και  οποιαν  ταυτην,  και  πως  θεωρουμενην  η  λεγομενην,  υμας 
λεγειν  εστιν  ακολουθον  τε  και  προσφορον.  Και  ει  μεν  μονην  την 
θρεπτικην τε και αυξητικην εχειν αυτο διαβεβαιουσθαι ψυχην, φυτου 
τινος  δηλονοτι  και  ουκ  ανθρωπου  τω  λογω  τουτω  καθ’  υμας  το 
τρεφομενον και αυξομενον εσται σωμα. Και πως του φυτου πατηρ ο 
ανθρωπος  εσται  σινιδειν  ουκ  εχω,  πολλα  σκοπων,  εξ  ανθρωπου 



παντελως το ειναι κατα φυσιν εχοντος. Ει δε την αισθητικην μονην τω 
εμβρυω προσνεμετε ψυχην, ιππου παντως η βοος η ετερου τινος των 
χερσαιων  η  εναεριων  ζωων  ψυχην  εχων  δειχθησεται  κατα  τον 
συλληψιν  το  εμβρυον,  και  πατηρ ουκ εσται  κατα φυσιν  ανθρωπου 
καθ’ υμας ο ανθρωπος, κατα την πρωτην συστασιν· αλλα φυτου τινος, 
καθως  εφην,  η  ζωου  των  επι  γης.  Ου  τι  γενοιτ’  αν  ατοπωτερον  η 
φρενοβλαβεστερον; Το γαρ μη συνυπαρχειν διαβεβαιουσθαι τη πρωτη 
συστασει  των  οντων  κατα  την  εκαστου  φυσικην  διαφοραν 
απαραλειπτως τους οικειους της υπαρξεως ορισμους, φυρειν εστιν εις 
αλληλα τα παντα, και μηδεν ειναι κυριως των οντων οπερ εστι τε και 
λεγεται διισχυριζεσθαι. Και το δη μειζον κακον, διαβολην (1340) της 
θειας  σοφιας  τε  και  δυναμεως  αριδηλον  εχον  μεγιστην  παντως 
δειχθησεται.  Ει  γαρ παντα τα οπωσουν οντα  προ  γενεσεως  αυτων 
κατα  την  προγνωσιν  του  Θεου  τω  οικειω  λογω  το  τελειον  εχει, 
δηλονοτι  και  αμα  τω  ειναι  κατα  τον  ιδιον  λογον  προς  γενεσιν 
παραγομενα απαραλειπτως αυτη τη ενεργεια το τελειον εξει. Ει δε το 
μεν τελειον κατα την προγνωσιν εχει τα οντα, κατα δε την εις το ειναι 
παραγωγην τε  και  γενεσιν  το  ατελες,  η  ουκ  αυτα εκεινα εσται  τα 
προγνωσθεντα, αλλ’ καθ’ ετερων ετερα, η του δημιουργου προδηλος 
ασθενεια τουτο αν ειη και σαφης, μη δυνηθεντος κατα την προγνωσιν 
το προγνωσθεν αθροως αμα τη γενεσει κατα την ενεργειαν ως ειναι 
πεφυκε κατα την ουσιαν, παραστησαι πληρεστερον. 

Ει δε τουτους υφορωμενοι τους ελεγχους επ’ εκεινο καταφυγοιτε 
τελευταιον, φασκοντες μη δικαιον ειναι το κατ’ εικονα Θεου και θειον 
(ουτω  την  νοεραν  καλουντες  ψυχην)  ρευσει  και  ηδονη  ρυπαρα 
συνυπαρχειν,  μετα  δε  τας  τεσσαρακοντα  της  συλληψεως  ημερας 
επεισκρινεσθαι λεγειν ευσχημονεστερον οιεσθαι δειν, τον της φυσεως 
δημιουργον  σαφως  αιτιωμενοι  φανησεσθε,  και  τον  εντευθεν  της 
βλασφημιας  αναφαινομενον  εικοτως  υπεχοντες  φοβερον 
δειχθησεσθε κινδυνον.  Ει  γαρ κακος ο γαμος,  δηλονοτι  και  ο κατα 
φυσιν της γενεσεως ο νομος· ει δε κακος ο τοιουτος της κατα φυσιν 
γενεσεως  νομος,  ο  την  φυσιν  δηλονοτι  πεποιηκως,  και  δους  αυτη 
νομον γενεσεως, δικαιως αν καθ’ ημας αιτιαθησεται. Και τι τους απο 
Μανεντος και τους προ αυτου αιρετικους, ταυτης ενεκα τροπον τινα 
και μονης της αιτιας, δυο αρχας υποστησαμενους, και τον επι παντων 
Θεον αρνησαμενους, αποστρεφομεθα, το αυτο λεγοντας, ει και μη δια 
των  αυτων,  και  υμας  ευρηκοτες;  Ει  δε  ταυτης  ενεκα  της  αιτιας 



συνυπαρχειν  τω  σωματι  κατα  την  συλληψιν  την  λογικην  τε  και 
νοεραν ψυχην λεγειν δι’ αισχυνης ευλαβειαν παραιτεισθε μηδε μετα 
τεσσαρακοντα ημερας, μητε μετα τον εννεαμηνιαιον της κυοφοριας 
χρονον, μητε μην μετα τον τοκον, προ των μ΄ ημερων του καθαρισμου 
φαναι τολμησετε το γεννηθεν εχειν την λογικην τε και νοεραν ψυχην. 
Ου γαρ προσιτον τω ναω του Θεου τεως εστι το τεχθεν, ως ακαθαρτον 
τω  νομω  διοριζομενον.  Ως  λοιπον  μεχρι  της  των  ημερων  του 
καθαρισμου συμπληρωσεως μη εχειν το τικτομενον την λογικην τε 
και νοεραν ψυχην κατα τον εικοτα λογον υπονοειν, αλλα τινος, ως 
εφην  μικρω  προσθεν,  φυτου  η  ζωου  αλογου  των  εν  τοις  ουσι 
διειλημμενων. Ει δε προφασις υμιν του τοιουτου λογου καθεστηκε το 
γεγραφεναι τον μεγαν Μωυσην, δικας μη απαιτεισθαι τον πληξαντα 
την κυοφορουσαν γυναικα, προ τεσσαρακοντα ημερων ει συμβαιη δια 
της πληγης αυτην παρα τον καιρον αποθεσθαι το εμβρυον, ιστεον ως 
ου  την  εις  το  σωμα  τοτε  της  λογικης  ψυχης  γινομενην  εισοδον 
εμφαινων  ο  σοφος  Μωυσης,  αλλα  τον  τελειον  του  καταβληθεντος 
εξεικονισμον  απαρτιζεσαι  τοτε  δηλων,  (1341)  τεως  κατα  τον 
προχειρον νουν τουτο γεγραφε. Προσεπιτουτοις δε πασι, δεδοικα τον 
τοιουτον  προσδεξασθαι  λογον,  μηπως  η  του  λογου  καθ’  ειρμον 
προβαινουσα  ταξις  φοβερων  ποιηση  με  δικαιως  εγκληματων 
υπευθυνον, οπερ μη θεμις ειπειν οσον εκ της ακολουθιας του λογου 
με βιαζομενη τον Κυριον ημων και Θεον λεγειν, ειπερ αληθως καθ’ 
ημας  γενεσθαι  κατηξιωσεως  ανθρωπος  χωρις  αμαρτιας,  κατα  την 
συλληψιν  αψυχον  και  ανουν  ανθρωπον  γεγονεναι,  και  τας 
τεσσαρακοντα  ημερας  ουτως  εχοντα  μεμενηκεναι,  των  αγιων 
Πατερων ημων και διδασκαλων διαρρηδην βοωντων, μαλλον δε της 
δι’ αυτων λαλουσης τε και λαλουμενης αληθειας, αμα τη καθοδω του 
Θεου Λογου κατα την συλληψιν αχρονως δια μεσης ψυχης λογικης 
ενωθηναι σαρκι τον Κυριον αυτον και Θεον Λογον, αλλ’ ου δια μεσης 
σαρκος  αψυχου  λογικην  ψυχην  προσδεξασθαι  προσγινομενην,  και 
ουκ αψυχον σωμα παντελως η ανουν ψυχην και αλογον ενειληφεναι, 
αλλα τελειαν ανελλιπως την φυσιν την εκ ψυχης λογικης αμα και 
σωματος συνισταμενην εαυτω καθ’ υποστασιν αρρητως ενωσαι. Διο 
μαλιστα περιεχομαι του της συνυπαρξεως λογου, τους εφ’ εκατερα δι’ 
εναντιας  οντας  αλληλοις  τε  και  τη  μεσοτητι  προσφυως 
αποπεμπομενος, αυτον τον της φυσως ποιητην εχων τω καθ’ εαυτον 
μυστηριω της ενσωματωσεως του τοιουτου λογου συνηγορον τε και 



διδασκαλον απαραλογιστον,  τον γενομενον αληθως ανθρωπον, και 
την  φυσιν  τελειως  εχουσαν  αμα  τω  ειναι  κατα  την  γενεσιν 
υφιστασθαι  δι’  εαυτου  βεβαιωσαμενον,  και  μονην  καινοτομησαντα 
την καινοτομιαν της φυσεως λεγω δη την δια σπορας συλληψιν και 
την  δια  φθορας  γεννησιν,  ασπερ  η  φυσις  μετα  την  παραβασιν 
επεσπασατο,  της  θειας  αποπεσουσα  και  πνευματικης  εις  πληθος 
αυξησεως, αλλ’ ου τον λογον της φυσεως καθ’ ον εστι τε και γινεσθαι 
πεφυκεν αμα τω ειναι εκ ψυχης λογικης υφισταμενη και σωματος.

Περι  του  πως  καινοτομια  γενεται  των  καινοτομουμενων 
πραγματων μενοντων ατρεπτων κατα την φυσιν. 
Πασα  γαρ  καθολου  φαναι  καινοτομια  περι  τον  τροπον  του 

καινοτομουμενου πραγματος πεφυκεν,  αλλ’  ου περι  τον λογον της 
φυσεως γινεσθαι,  διοπερ ο μεν λογος καινοτομουμενος φθειρει  την 
φυσιν,  ουκ  εχουσαν  τον  καθ’  ον  εστι  λογον  αραδιουργητον,  ο  δε 
τροπος  καινοτομουμενος  φυλαττομενου  δηλαδη  του  κατα  φυσιν 
λογου θαυματος ενδεικνυται δυναμιν, ως την φυσιν ενεργουμενην τε 
και ενεργουσαν υπερ τον εαυτης αποδεικνυς δηλονοτι θεσμον. Λογος 
δε φυσεως ανθρωπινης εστι το ψυχην και σωμα και εκ ψυχης λογικης 
ειναι  την  φυσιν  και  σωματος,  τροπος  δε  η  εν  τω  ενεργειν  και 
ενεργεισθαι  φυσικως  ταξις  εστιν,  αμειβομενη  τε  πολλακις  και 
αλλοιουμενη, την δε φυσιν εαυτη παντελως ου συναμειβουσα. (1344) 
Καθαπερ και  επ’  αλλου παντος  εχει  πραγματος,  ηνικα καινισαι  τι 
περι  την  εαυτου  κτισιν  ο  Θεος  βουληθη  προνοιας  ενεκεν  των 
προνοουμενων,  και  ενδειξεως  της  επι  παντα  και  δια  παντων 
διηκουσης δυναμεως.  Ωσπερ αμελει  παραδοξοποιων ταις  ανεκαθεν 
των  θαυματων  τε  και  σημειων  μεγαλειοτησι  καινοτομιας  λογω 
πεποιηκε, προς ετερον ειδος ζωης παρα το εν σαρκι τη υπο φθοραν 
μεταβιβασας  τον  Ενωχ  τε  και  τον  Ηλιαν  τους  μακαριους,  ου  κατ’ 
αλλοιωσιν φυσεως, αλλα κατα παραλλαγην της κατ’ αυτην αγωγης 
και διοικησεως, υδωρ εις επικλυσιν των επι γης μοχθηρων ανθρωπων 
καθιστων  τω  πολλαπλασιον,  εν  τη  κιβωτω  μετα  θηριων  αγριων 
αποφαινων  τον  πρωτον  πλωτηρα  Νωε  διαιταν  εχειν  αλυμαντον, 
Αβρααμ και Σαρραν τους μεγαλους αυτου θεραποντας παιδι τιμων 
παρ’  ηλικιαν  και  τον  νενομισμενον  προς  παιδοποιιαν  ορον  τε  και 
χρονον  της  φυσεως,  πυρ  την  επι  τα  κατω  ποιεισθαι  φοραν  εις 
επικλυσιν ασεβων παρασκευαζων, ουδ’ ολως του κατα φυσιν λογου 



δια τουτο μειουμενον, της βατου πυρ ακαυστως εξαπτων εις την του 
θεραποντος προσκλησιν, υδωρ εν Αιγυπτω προς αιματος μεταβαλλων 
ποιοτητα,  την  φυσιν  αυτου  παντελως  μη  ηρνημενον,  υδωρ  μειναν 
κατα φυσιν και μετα την φοινιξιν, και τα λοιπα των εκεισε θαυματων 
τε  και  σημειων  επιτελων,  προς  το  δουναι  τοις  μεν  πιστοις  των 
κατεχοντων δεινων ελευθεριας ελπιδα, τοις απιστοις δε συναισθησιν 
της  κολαζουσης  δυναμεως,  προς  αποθεσιν  της  κατεχουσης  αυτους 
περι το Θειον πωρωσεως,  θαλασσαν τεμνων ραβδω και το συνεχες 
διαλυων του υδατος, της οικειας μη εξισταμενου φυσεως, εις διοδον 
μεν των δι’ αυτον διωκομενων, εποχην δε των αναιτιως διωκοντων το 
ευγενες και ελευθερον, υδωρ ξυλω γλυκαινων, και αρτον ανηροτον 
ουρανοθεν υων ξενον και αγνωστον,  και πληθος ορνεων εδωδιμων 
εξαιφνης της θαλαττης εκβραζων, χωρις της κατα φυσιν εξ αλληλων 
διαδοχης, προς παραμυθιαν των εν τη ερημω κακοπαθουντων, υδατος 
μητερα την πετραν αποδεικνυς,  εις  βεβαιωσιν πιστεως των εν τοις 
αγωσι  λειποτακτουντων,  ποταμον  ανακοπτων  προς  διαβασιν 
αβροχον  λαου  θεοσεβους,  ηλιου  τε  και  σεληνης  δρομον  επεχων 
ακωλυτον παραδοξως, την αεικινητον του περιεχοντος φυσιν στησας 
ακινητον,  προς  ολεθρον  ασεβους  δυναστειας  αμαθως 
αντιπαραταττομενης  Θεω,  και  πριν  λαβη  περας  των  ορομενων  η 
δυναμις,  και  εις  κατασχεσιν  της  πορρωθεν  αψευδως επηγγελμενης 
κληρονομιας. Και τα λοιπα οσα δη πεποιηκεναι λεγεται, κατα τε την 
γην της κατασχεσεως και τας λοιπας εις οσας ηλθε παρανομησας ο 
παλαιος  Ισραηλ,  περι  τον  τροπον  της  ενεργειας,  αλλ’  ου  περι  τον 
λογον της υπαρξεως, την φυσιν καινοτομησας των καινοτομηθεντων 
πεποιηκεν ο Θεος. Μεθ’ ων απαντων και μεθ’ α το δι’ ο παντα και δι’ 
ου καινοτατον οντως μυστηριον της αυτου δι’ ημας ενανθρωπησεως 
επιτελεσας περι τον τροπον, αλλ’ ου περι τον λογον την φυσιν (1345) 
εκαινοτομησε, προσληψει σαρκος δια μεσης ψυχης νοερας, αρρητως 
κυηθεις ανευ σπορας, και γεννηθεις αληθως ανευ φθορας ανθρωπος 
τελειος,  ψυχην  νοεραν  μετα  σωματος  εξ  αυτης  της  αφραστου 
συλληψεως εσχηκως.

Οτι πασα φυσις τω οικειω λογω διαπαντος εχει το τελος. 
Πασα γαρ, καθολικως ειπειν, φυσις, νοητη τε και αισθητη, ηγουν 

απλη και συνθετος, καθ’ οιονδηποτε τροπον εκ μερους την προς το 
ειναι  της  γενεσεως αρχην,  ουδεποτε δεχεται,  ουτε  μην εξ  ημισειας 



μοιρας υφιστασθαι δυναται.  Αλλ’ ει  μεν συνθετος φυσις εστιν, ολη 
τελεια τελειοις τοις οικειοις μερεσιν αθροως συνυφισταται, μη εχουσα 
προς εαυτην η προς αλληλα των εξ ων εστι μερων την οιανουν κατα 
τον χρονον διαστασιν. Ει δε απλη φυσις εστιν, ηγουν νοητη, ωσαυτως 
αμα  τοις  εαυτης  απαραλειπτως  λογοις  τελεια  τελειοις  αθροως 
συνυφιστασθαι πεφυκε, χρονου τινος το συνολον αυτην των οικειων 
λογων, ουδαμως διακρινοντος. Ουτε γαρ ην ποτε καθολου τις φυσις 
εν  τοις  ουσιν,  ουτε  εστιν,  ουτε  εσται  κατα  τον  εαυτης  λογον 
υπαρχουσα οπερ νυν ουκ εστιν, ουτε μην νυν εστιν η ες υστερον εσται 
οπερ ουκ ην προτερον. Ων γαρ οι λογοι παρα τω Θεω αμα τω ειναι το 
τελειον  εσχον,  τουτων η κατα τους οικειους λογους παραγωγη και 
ουσιωσις  προσθηκης  πασης  και  ελλειψεως  της  προς  το  ειναι  οπερ 
οντα τυγχανει παντελως εστιν ανεπιδεκτος. Αλλ’ αρκειν οιμαι κατα 
την του λογου παρεκβασιν και προς τουτους τα νυν ρηθεντα, προς το 
μη  παρασυρεσθαι  ραδιως  εις  ατοπους  δοξας  παρα  των  πιστιν 
ποιουμενων την εν ταις κομψειαις των λογων τεχνικην πιθανοτητα.

Δια τι  συνηψε τη σαρκωσει  την εκ βαπτισματος  γεννησιν  ο 
διδασκαλος.

Προς τι δε βλεπων και τινος ενεκεν τη σαρκωσει συνηψε την εκ 
βαπτισματος γεννησιν ο διδασκαλος (τουτο γαρ εις την εξετασιν ετι 
του  προκειμενου  λειπεται  λογου),  συντομως  ως  εμαθον  ερω  κατα 
δυναμιν.  Φασιν  οι  τα  θεια  μυστικως  περιεποντες  λογια,  και  τοις 
υψηλοτεροις,  ως  εικος,  αυτα  σεμνυνοντες  θεωρημασι,  κατ’  εικονα 
Θεου  κατ’  αρχας  γεγενησθαι  τον  ανθρωπον,  επι  τω  παντως 
γεννηθηναι  κατα  προαιρεσιν  πνευματι,  και  προσλαβειν  το  καθ’ 
ομοιωσιν δια της τηρησεως της θειας εντολης αυτω προσγενομενον, 
ινα η ο αυτος ανθρωπος πλασμα μεν του κατα φυσιν, Υιος δε Θεου 
και Θεος δια Πνευματος κατα χαριν. Ου γαρ ην δυνατον αλλως Υιον 
αποδειχθηναι  Θεου  και  Θεον  κατα  την  εκ  χαριτος  θεωσιν  τον 
γενομενον ανθρωπον, μη προτερον κατα προαιρεσιν γεννηθεντα τω 
Πνευματι, δια την ενουσαν αυτω φυσικως αυτοκινητον και αδεσποτον 
δυναμιν. (1348) Ηντινα θεοποιον και θειαν και αυλον γεννησιν, δια το 
προτιμησαι  των  νοουμενων  και  αδηλων  τεως  αγαθων  το  κατ’ 
αισθησιν τερπνον και επιδηλον, παραλιπων ο πρωτος ανθρωπος, την 
εκ  σωματων  εικοτως  απροαιρετον  και  υλικην  και  επικηρον  εχειν 
καταδικαζεται γεννησιν, αξιως κριναντος του Θεου τον εκουσιως των 



κρειττονων  τα  χειρονα  προελομενον,  την  εμπαθη  και  δουλην  και 
κατηναγκασμενην,  καθ’  ομοιοτητα  των  επι  γης  αλογων  τε  και 
ανοητων  κτηνων  γεννησιν  της  ελευθεριας  και  απαθους  και 
αυθαιρετου και αγνης ανταλλαξαι γεννησεως, και της συν Θεω και 
θειας και ανεκλαλητου τιμης την μετα των ανοητων κτηνων ατιμον 
αντιλαβειν  συμαπαρενυλησιν.  Ηστινος τον ανθρωπον ελευθερωσαι 
και προς την θειαν ευκληριαν επαναγαγειν βουλομενος ο την φυσιν 
των  ανθρωπων  δημιουργησας  Λογος,  ανθρωπος  εξ  ανθρωπων 
αληθως γινεται τε και γενναται σωματικως χωρις αμαρτιας δια τον 
ανθρωπον, και βαπτιζεται, την εις υιοθεσιαν πνευματικην υπερ ημων 
εκουσιως υπερχομενος γεννησιν, ο κατ’ ουσιαν Θεος και Θεου κατα 
φυσιν Υιος, εις αθετησιν της εκ σωματων γεννησεως. Επειδη τοινυν 
δι’  ημας ο  ποιησας ημας και  μονος τω Πατρι  μετα του Πνευματος 
ομοθεος και  ομοδοξος Υιος  και  Λογος καθ’  ημας εξ  ημων αληθως 
ανθρωπος γινεται, και σωματικως γενναται χωρις αμαρτιας, και την 
εκ  βαπτισματος  εις  υιοθεσιαν  πνευματικην  υπερ  ημων  υπελθειν 
καταδεχεται γεννησιν ο φυσει Θεος, δια τουτο συνηψε τη σαρκωσει, 
καθως  οιμαι,  την  εκ  βαπτισματος  γεννησιν  ο  διδασκαλος,  ως  εις 
αθετησιν και λυσιν της εκ σωματων επινοηθηναι γεννησεως.  Οπερ 
γαρ ο Αδαμ (λεγω δε την εις θεωσιν εκ πνευματος γεννησιν) εκουσιως 
παραλιπων γεννασθαι σωματικως εις φθοραν κατεκριθη, τουτο κατα 
θελησιν  ως  αγαθος  και  φιλανθρωπος  εν  τω  ημων  παραπτωματι 
γενομενος  ανθρωπος,  και  συγκατακρινας  ημιν  εαυτον  εκουσιως,  ο 
μονος ελευθερος και αναμαρτητος, και την εκ σωματων γεννηθηναι 
καταδεξαμενος  γεννησιν,  εν  η  το  κρατος  υπηρχε  της  ημων 
κατακρισεως,  την εν πνευματι  μυστικως διωρθωσατο γεννησιν,  και 
της  σωματικης  γεννησεως  λυσας  υπερ  ημων  εν  εαυτω  τα  δεσμα 
δεδωκεν  ημιν  εξουσιαν  δια  της  κατα  πνευμα  γεννησεως  κατα 
θελησιν,  τεκνα  Θεου  αντι  σαρκος  και  αιματος  γενεσθαι  τοις 
πιστευουσιν  εις  το  ονομα  αυτου.  Σαρκωσις  ουν  και  σωματικη 
προτερον  της  εμης  ενεκα  κατακρισεως  επι  του  Κυριου 
παρηκολουθησε  γεννησις,  και  ουτως  η  δια  του  βαπτισματος  εν 
πνευματι  παραλειφθεισα  επηκολουθησε  γεννησις,  υπερ  της  εμης 
κατα  χαριν  σωτηριας  και  ανακλησεως,  η  σαφεστερον  ειπειν 
αναπλασεως· οια συναπτοντος περι εμε του Θεου τον τε του ειναι μου 
λογον  και  τον  του  ευ  ειναι,  και  την  γενομενην  παρ’  εμου  τουτων 
ενοποιουντος τομην και διαστασιν, και δια τουτων προς τον του αει 



ειναι λογον σοφως συνελαυνοντος, καθ’ ον ουκετι το φερειν εστι και 
φερεσθαι περι τον ανθρωπον, λαβουσης τελος περι το φερεσθαι της 
των φαινομενων οικονομιας δια της μεγαλης και κοινης αναστασεως, 
εις  αθανασιαν  (1349)  γεννωσης  τον  ανθρωπον  καθ’  υπαρξιν 
αναλλοιωτον, δι’ ον των φαινομενων η φυσις το ειναι κατα γενεσιν 
ειληφε, και μεθ’ ου ληψεται χαριτι το κατ’ ουσιαν μη φθειρεσθαι. Αλλ’ 
ει  δοκει  των  ειρημενων  κατ’  επιτομην επιμνησθεντες  την δυναμιν, 
κεφαλαιωσωμεν.  Εχομεν  την  εκ  σωματων  γεννησιν  του  Σωτηρος 
ημων κατ’ επινοιαν διαιρεθεισαν εις τον προηγουμενον της φυσεως 
λογον και εις τον νυν αυθις υπαρχοντα καθ’ ημας, εις ον ετελευτησε, 
και  παλιν  εις  τον  κατα φυσιν  της γενεσεως  λογον και  εις  τον  της 
γενεσεως τροπον, προσετι γε μην και εις διαφορους τροπους της κατ’ 
ουσιαν γενεσεως της ψυχης και του σωματος και προσεπιτουτοις εις 
την ανευ σπορας συλληψιν και την ανευ φθορας γεννησιν. Εφ’ υμιν 
ουν εστιν ως κριταις δικαιοις των λελεγμενων επιβολων εγκριναι την 
κρειττονα. 

Του αυτου εκ του αυτου λογου, εις το,  "Τι φαρμακα επιζητεις, 
τα μηδεν ονησοντα; τι κριτικον ιδρωτα, ισως παρεστωτος του 
εξοδιου; " 
Τουτο,  καθως  εφασκεν  ο  μακαριος  γερων,  προς  τους 

υπερτιθεμενους το βαπτισμα, το ρητον τεθεικεν ο διδασκαλος, ελπιδι 
του  ζησεσθαι  το  βαπτισμα  φιληδονιας  ενεκεν  υπερτιθεμενους,  και 
φησι, "Τι παρ’ αλλου δεη μαθειν την εξοδον, του βιου δηλονοτι, αλλ’ 
ουχ  ως  ηδη  παρουσης  διανοηση;  Τι  φαρμακα  επιζητεις,  τα  μηδεν 
ονησοντα; τι κριτικον ιδρωτα, ισως παρεστωτος του εξοδιου;" Επειδη 
γαρ τεσσαρας ημερας κρισιμους ειναι  φασιν ιατρων παιδες  εν τοις 
πυρεκτιωσι, την δ΄, και την ζ΄, και την θ΄, και την ια΄, τυχον δε και την 
ιγ΄,  (εν  ταυταις  γαρ  αν  ευρωσιν  εν  τω  νοσουντι,  καθως  φασι, 
νενοτισμενον εξ ιδρωτος το σωμα τεκμηριουσι ζησειν τον κειμενον), 
ινα  ουν  μη  τουτον  εκδεχομενος  ο  νοσων  τον  ιδρωτα  κακοβουλως 
υπερτιθεται  το  βαπτισμα,  περιοδον  εχειν  ετων,  συμβουλευει  πανυ 
σοφως ο διδασκαλος τω καμνοντι,  μη τουτω τω ιδρωτι θαρρειν και 
ματην  ερειδεσθαι,  δυνατου  οντος  αντι  τουτου  τον  εξοδιον  ιδρωτα 
συμβηναι, τον βοωντα της παρουσης ζωης το τελος, ινα μη, ως ειπον, 
δια τουτον απατωμενος ο νοσων τον ιδρωτα της μεν προδηλου και 
θειας  ζωης  και  αει  διαμενουσης  αλλοτριουμενος  λαθη,  την  δε 



ανθρωπινην  και  επικηρον  και  παντως  λυθησομενην  ευρεθη 
περιεπων, ακρατητον κατα φυσιν υπαρχουσαν και αει δια φθορας και 
αλλοιωσεως ρεουσαν,  και θαττον τας των εχειν νομιζοντων χειρας 
διαφευγουσαν η οναρ ανυποστατον βλεποντα.

Εκ του αυτου λογου, εις το,  " Ου γαρ πολλακις Χριστος φιλει 
κλεπτομενος, και ει λιαν εστι φιλανθρωπος." 
Τι δηποτε, φασιν ενταυθα του λογου γενομενοι τινες, ει λιαν εστι 

φιλανθρωπος ο Θεος, και πηγη φιλανθρωπιας ανεκλειπτος, ωστε μηδ’ 
οτιουν υπο των αρυομενων ελαττουσθαι, μη φιλει κλεπτομενος; Ουτω 
γαρ αν μαλλον το φιλανθρωπον επεδεικνυτο, (1352) μη ελαττουμενον 
δια του διδοναι χωραν τοις εθελουσι κλεπτειν, και μαλιστα κλοπην 
σωτηριον, και οσακις αν θελοιεν. Προς ους Θεου λογον χαριζομενου 
φαμεν, οτιπερ αυτο τουτο φιλανθρωπιας πληρες εστι, μαλλον δε αυτο 
φιλανθρωπια,  και  τους  περι  τι  κλεπτειν  εθελοντας,  αγαθης 
προμηθειας  ενδειξις  σαφεστατη,  το  μη  συγχωρειν  τοις  εθελουσι 
τυγχανοντος του σφετερισμου της σωτηριας ραστη γενηται κατα το 
εικος και η του δωρηθεντος αποβολη, ως ευμαρως παλιν ληφθηναι 
δυναμενου, και της εν τω καλω αμεταθετου και παγιας εξεως αμαθεις 
αποφανθωσιν οι τυγχανοντες της δωρεας, ευεμπτωτον εις κακιαν την 
γνωμην εχοντες δια την ευμαρειαν της του καλου κτησεως, τω ευωνω 
καταφρονουμενης.

Του  αυτου  εκ  του  εις  το  Πασχα  λογου,  εις  το,  " Γυμνον  τη 
απλοτητι και ζωη ατεχνω, και διχα παντος επικαλυμματος και 
προβληματος. Τοιουτον γαρ επρεπεν ειναι τον υπ’ αρχης." 
Τι  μεν  δια  τουτων  ο  μεγας  ουτος  διδασκαλος  κρυφιως 

αποκαλυπτει,  μονους  εκεινους ειδεναι  φημι  τους  το  ισον αυτω της 
σοφιας ειληφοτας και της γνωσεως χαρισμα, οι δια το πασαν την εκ 
παθων και πασης υλικης προσπαθειας λημην αποθεσθαι των νοερων 
ομματων  την  ακτινα  της  εν  ολοις  αληθους  γνωσως  χωρειν 
εδυνηθησαν, καθ’ ην τω απλω κατα το εφικτον και ενοειδει λογω τον 
νουν απο των πολλων περιστειλαντες πασαν την επιστημονικην των 
οντων απλη συνεσει περιελαβον ειδησιν. Ημιν δε οις ο ζοφος ετι της 
αγνοιας επιπροσθει προς την του αληθους κατανοησιν, δια την περι 
μονα τα σαλευομενα του νου  συστροφην,  ωσπερ τυφλος  αμφω τω 
χειρε φορυτον υλης αφασσων ευρισκει πολλακις τι των τιμιων, ουτως 



επιχειρουμεν και ημεις μετα της εαυτων ασθενειας ειπειν τι περι του 
προκειμενου ζητηματος. Και δη λεγομεν αλλο το παραπαν ουδεν η 
οπερ ο Θεος εν χερσιν ημων παραδω κατα το γεγραμμενον, προς το 
θρεψαι κατα δυναμιν ημων τους καλους πατερας υμας, λεγω δε τω 
ψυλαφητικω  λογω  της  εν  ημιν  νοερας  δυναμεως  απλουν  και 
απεριττον  θεωρημα  και  ημιν  συμμετρον,  και  πατρικην  ευλογιαν 
προσκαλουμενον, μηπως αφυως τον αγρον των αισθητων αισθητως 
κατα τον Ησαυ περιοδευοντες στερηθωμεν δια βραδυτητα της ετοιμης 
του  τρεφομενου  πατρος  ευλογιας,  η  παλιν  δι’  υψηλοφροσυνην  τι 
μειζον της δυναμεως ημων επιζητουντες εκ των οικουντων ετι το ορος 
ημων της θεωριας, τρωθωμεν κατα τον Ισραηλ, περι ων ο νομος φησιν 
οτι  παραβιασαμενοι  τινες  ανεβησαν  εις  το  ορος,  και  εξηλθεν  ο 
Αμοιρραιος ο οικων εν τω ορει εκεινω και ετιτρωσκεν αυτους. Υπονοω 
τοινυν οτι την διαφοραν της (1353) προ του παραπτωματος κρασεως 
του  ανθρωπινου  σωματος  εν  τω  προπατορι  Αδαμ  προς  την  νυν 
θεωρουμενην εν ημιν και κρατουσαν ενδειξασθαι βουλομενος ταυτα 
φησιν  ο  διδασκαλος,  ως  τοτε  δηλαδη  του  ανθρωπου  εναντιαις  και 
φθαρτικαις αλληλων κατα την κρασιν του σωματος μη διελκομενου 
ποιοτησιν, αλλ’ ωσαυτως εχοντος διχα ροης και απορροης, και της εφ’ 
εκατερα  τουτων  κατα  την  ποιοτητων  επικρατειαν  συνεχους 
αλλοιωσεως  ελευθερου  τυγχανοντος,  οια  δη  της  κατα  χαριν 
αθανασιας  ουκ  αμοιρουντος,  και  την  νυν  μαστιγουσαν  αυτον  τοις 
εαυτης  κεντροις  φθοραν  ουκ  εχοντος,  αλλ’  ετεραν  δηλονοτι 
πρεπουσαν αυτω κρασιν του σωματος, αμαχοις και απλαις ποιοτησι 
συνεχομενην.  Καθ’  ην  γυμνος  ην  ο  πρωτος  ανθρωπος,  ουχ  ως 
ασαρκος και ασωματος, αλλ’ ως την παχυτεραν την σαρκα ποιουσαν 
και θνητην και αντιτυπον κρασιν ουκ εχων. Κατα τουτον τον μεγαν 
διδασκαλον  ατεχνως  τε  εζη  μη  διαπνεομενος  την  απαξ  ουσιωδως 
δοθεισαν αυτω φυσικην ευεξιαν, και περιβολης υπηρχεν απροσδεης, 
δια  τε  την ενουσαν απαθειαν αισχυνην  μη υφορωμενος  και  το  μη 
κρυμοις  και  θαλπεσιν αυτον υποκεισθαι,  δι’  α  μαλιστα της τε των 
οικων  και  των  εσθηματων  περιβολης  ο  τροπος  τοις  ανθρωποις 
επινενοηται.

Αλλη περι αυτου θεωρια.
Η μηποτε και εκ των νυν περι τον ανθρωπον θεωρουμενων τα τοτε 

περι  αυτον  οντα  τη  περιαιρεσει  των  νυν  περι  αυτον  οντων 



παραδεικνυσιν ο διδασκαλος.  Κινειται γαρ νυν ο ανθρωπος,  η περι 
φαντασιας αλογους παθων εξ απατης δια φιληδονιαν, η περι λογους 
τεχνων εκ περιστασεως δια την χρειαν, η περι φυσικους λογους εκ του 
νομου  της  φυσεως  δια  μαθησιν,  ων  ουδεν  κατ’  αρχην  εικοτως  αξ 
αναγκης  ειλκε  τον  ανθρωπον,  υπερανω  παντων  γενομενον.  Ουτω 
γαρ επρεπεν ειναι τον υπ’ αρχης, μηδενι το συνολον περισπωμενον, 
των υπ’ αυτον, η περι αυτον, η κατ’ αυτον, και προς τελειωσιν ενος 
μονου προσδεομενον,  της  προς τον υπερ αυτον,  φημι  δε  τον Θεον, 
καθ’ ολην την αγαπητικην δυναμιν ασχετου κινησεως. Απαθης γαρ 
χαριτι  ων  απατην  παθων  φαντασιας  δι’  ηδονης  ου  προσιετο·  και 
απροσδεης υπαρχων της περι τεχνας περιστατικης αναγκης δια την 
χρειαν  ελευθερος  ην·  και  σοφος  ων  της  περι  την  φυσιν  θεωριας 
υπερανω  καθειστηκει  δια  την  γνωσιν.  Ουδεν  ουν  ειχεν  ο  πρωτος 
ανθρωπος μεταξυ Θεου και αυτου προβεβλημενον προς ειδησιν, και 
κωλυον αυτου την δι’ αγαπης αυθαιρετον κατα την προς Θεον κινησιν 
γενησομενην  συγγενειαν,  και  δια  τουτο  "γυμνος  τη  απλοτητι" 
προσηγορευθη  τω  διδασκαλω,  ως  υπερανω  πασης  της  κατα  φυσιν 
υπαρχων ζητησεως, και "ζωη τη ατεχνω," ως πασης τεχνων ενδεους 
καθαρευων  ζωης,  και  "διχα  παντος  επικαλυμματος  και 
προβληματος,"  οια  της προς τα αισθητα των αισθησεων εμπαθους 
συμπλοκης  τυγχανων  ελευθερος,  εις  υπηχθη  δικαιως  υστερον, 
ελλειψας την ελλειψιν, (1356) και του πληρης ειναι το κενος παντων 
γενεσθαι  αυθαιρετως  ελομενος,  κατω  γενομενος  ων  υπερανω 
φυσικως υπηρχε γεγενημενος. 

Αλλη περι αυτου θεωρια.
Η  μηποτε  "γυμνος,"  ως  φησιν  ο  διδασκαλος,  της  περι  φυσιν 

ποικιλης θεωριας και γνωσεως, και "ζωη τη ατεχνω," της περι πραξιν 
και  αρετην  πολυτροπου  μεθοδειας  υπαρχων  εκτος,  κατα  την  εξιν 
εχων  τους  των  αρετων  αμολυντους  λογους,  και  "διχα  παντος 
επικαλυμματος  και  προβληματος,"  της  επ’  αισθησεσι  των 
φαινομενων διανοιας προς κατανοησιν των θειων, προηγουμενως ου 
χρηζων,  μονην την απλην της ενοειδους και απλης και συνεκτικης 
των  μετα  Θεον  αρετης  τε  και  γνωσεως  εχων  προβολην,  της  επ’ 
ενεργεια  μονης  κινησεως  προς  εκφανσιν  αυθαιρετον  χρηζουσαν. 
Αμελει  γουν  οσοι  φιλοσοφω  λογω  της  του  προπατορος  εγειρειν 
εαυτους  βουλονται  παραπτωσεως,  πρωτον  απαρχονται  της  των 



παθων παντελους αφαιρεσεως, ειθ’ ουτως της περι τους λογους των 
τεχνων ασχολιας, και τελος την φυσικην υπερκυψαντες θεωριαν εις 
την αυλον παρακυπτουσι γνωσιν, την μη εχουσαν παντελως αισθησει 
τυπουμενην μορφην, η νοημα προφορα λογου χωρουμενον, καθως εξ 
αρχης τον πρωτον ανθρωπον εποιησεν ο Θεος, γυμνοι τη απλοτητι 
της γνωσεως και τη απορισπαστω ζωη, και τη νεκρωσει του νομου της 
σαρκος  γενομενοι.  Ην  μεντοι  και  κατ’  αλλον  τροπον  υψηλοτερως 
θεωρησαι  το  προκειμενον απορον,  αλλα παρεισθω τα νυν δι’  ην  ο 
αρχομενος του λογου προειπον αιτιαν. 

Του αυτου λογου εις το·  " Ενιαυσιον δε, ως ηλιον δικαιοσυνης, 
η εκειθεν ορμωμενον, η τω ορωμενω περιγραπτον." 
Πολλαι του Σωτηρος ημων εισιν αι προσηγοριαι, και πολυτροπος ο 

εφ’  εκαστη  κατα την  αυτης  επινοιαν  της  κατα θεωριαν  αναγωγης 
καθεστηκεν τροπος,  δια το πολλας κατα την φυσικην θεωριαν του 
παραδειγματικως  εις  προσηγοριαν  του  Κυριου  λαμβανομενου 
πραγματος  επιδεχεσθαι  δυνασθαι  θεωρηματων  επιβολας.  Ωσπερ 
αμελει και το νυν προκειμενον ημιν απορον εχει. Πολλους γαρ οσους 
ουδεπω δυνατου τυγχανοντος του λογου θεωρηματων περι του ηλιου 
τροπους  εκθεσθαι  δια  το  συντομον,  καθ’  ην  ο  διδασκαλος  αυτο 
επινοιαν εθεωρησε, και ημεις θεωρησωμεν, τα συνεπτυγμενως αυτω 
δηλονοτι ρηθεντα κατα δυναμιν εξαπλουντες.  Ενιαυτος τοινυν εστι 
κατα τους αγιους και σοφους ημων διδασκαλους η του ηλιου απο του 
αυτου σημειου εις το αυτο σημειον αποκαταστασις, της κατα χρονον 
πενταπλης ιδιοτητος περιεκτικη. Ο γαρ χρονος εις ημεραν (1357) και 
εβδομαδα  και  μηνα  και  καιρον  και  ενιαυτον  μεριζεσθαι  τε  και 
συναγεται·  και  ο  ενιαυτος  ωσαυτως,  εις  ωραν  και  ημεραν  και 
εβδομαδα και  μηνα και  καιρον,  συνεχους  και  αδιαστατου της  κατ’ 
αυτον μενουσης κινησεως, περι ην αι κατα την αλλοιωσιν διαιρεσεις 
θεωρουμεναι  την  συνεχη  και  αδιαστατον  ηριθμησαν  του  χρονου 
κινησιν. Ει δη τουτω τω τροπω παρ’ ημιν κατα την του ηλιου φοραν 
ενιαυτος  γινεται,  ενιαυτος  δηλαδη  Κυριου  δεκτος  εστι  παντως,  ως 
γεγραπται,  κατα  τον  της  αληγοριας  τροπον,  η  πασα  των  αιωνων 
παρατασις, υπ’ αρχης ης ευδοκησεν ο Θεος ουσιωσαι τα οντα, και τοις 
μη  ουσιν  υπαρξιν  δουναι,  και  δια  της  προνοιας,  ωσπερ  τις  νοητος 
ηλιος  της  προς  διαμονην  συνεχουσης  το  παν  δυναμεως, 
συγκαταβατικως  εφειναι  την  ακτινα  ανεχομενος,  ποικιλαι  τους 



τροπους  αξιωσας  προς  τελεσφορησιν  ων  τοις  ουσιν  οικειων 
κατεσπειρεν αγαθων μεχρι της παντων αποπερατωσεως των αιωνων, 
καθ’ ην συλλεξει της οικειας σπορας τους καρπους ζιζανιων αμιγεις 
και  πασης  αχυρωδους  αχνης  και  συμφορησεως  καθαρους,  και  ο 
συμπας  της  των  κινουμενων  κινησεως  περαιωθησεται  λογος, 
λαβοντων  των  αξιων  την  επηγγελμενην  της  θεωσεως  εσχατην 
μακαριοτητα. " Ηλιος" ουν "δικαιοσυνης" ο Κυριος προσηγορευται, ως 
ποιητης και συντελεστης των αιωνων, και ως αρχη παντων και τελος, 
και  της  πενταπλης  κατα  την  προνοιαν  των  προνοουμενων  σοφης 
ευταξιας  δημιουργος,  και  ως  πληρων  τα  παντα  φωτος  αιδιου  ταις 
ανεκλειπτοις επιβολαις  της αγαθοτητος,  και  τους ευρυνοντας προς 
υποδοχην της αυτου μακαριας ακτινος τους εαυτων νοητους πορους 
πεπειρους και εδωδιμους τω Θεω και Πατρι ποιουμενος. Ο αυτος δε 
και  ενιαυτος  εστι  Κυριου  δεκτος,  ως  δια  παντων  των  σωζομενων 
πληρουμενος  κατα  την  υπ’  αυτου  νοητως  γινομενην  πεντατροπον 
κινησιν, ως Ηλιου δικαιοσυνης, ηντινα νοησει παντως ο δια της των 
φαινομενων  ακριβους  κατα  λογον  φυσικης  θεωριας  την  των 
νοουμενων  πνευματικην  επιστημην  συλλεγομενος.Εκειθεν  δε 
"ορμωμενος" ειρηται τω διδασκαλω, " η τω ορωμενω περιγραπτος," η 
ως φως εκ φωτος, και Θεος αληθινος εκ Θεου κατ’ ουσιαν αληθινου 
του Πατρος γεννητως ορμωμενος,  η ως ανθρωπος ο αυτος τω καθ’ 
ημας ορωμενω της φυσεως ειδει περιγραπτος, καθαπερ ηλιος ο εκ του 
ουρανου ορμωμενος τω φαινομενω δισκοειδει σωματι περιγεγραπται. 

Εκ του αυτου λογου εις το· " Θαυμαστον ουδεν ει μαλιστα κατ’ 
οικον εκαστον επιζητειται το προβατον." 
Ειποι  δ’  αν  τις,  και  ευλογως,  ως  οιμαι,  τυχον,  Ειπερ  εις  εστιν  ο 

Χριστος  ο  δια  νομου  και  προφητων  και  της  κατα  την  κτισιν 
μεγαλειοτητος μυστικως (1360)  τοις  ακουειν  πνευματικως και  οραν 
δυναμενοις  κηρυττομενος,  πως  τον  τυπον  ο  νομος  επιτελων  του 
Χριστου πολλα προβατα κελευει θυεσθαι κατ’ οικους πατριων; Προς 
ον φαμεν, ως ειπερ αυτον δεξοιμεθα τον λογον, νοητως των ωτων της 
ψυχης  και  των  ομματων  απτομενον,  και  διανοιγοντα  ταυτα  προς 
υποδοχην μεν και θεωριαν των αυτου μυστηριων, εκδικησιν δε πασης 
παρακοης και αποστροφην πασης ματαιοτητος, γνοιημεν παντως το 
μυστικον  βουλημα  της  αγιας  Γραφης,  τω  προκειμενω  συναψαντες 
ομοιον εκ του αγιου Αποστολου φασκοντος, το· Ουδεν εκρινα ειδεναι 



εν υμιν, ει μη Χριστον Ιησουν, και τουτον εσταυρωμενον. Ωσπερ ουν 
εκαστος των πεπιστευκοτων τω Χριστω κατα την οικειαν δυναμιν και 
την υποκειμενην αυτω της αρετης εξιν τε και ποιοτητα σταυρουται τε 
και  συσταυροι  εαυτω  τον  Χριστον,  Χριστω  δηλονοτι  πνευματικως 
συσταυρουμενος.  Αλλος  γαρ  κατ’  αλλον  αρετης  τροπον  εαυτω 
καταληλον ποιειται την σταυρωσιν· ο μεν μονη σταυρουμενος τη κατ’ 
ενεργειαν  αμαρτια,  και  ταυτην  νεκρων  τω  φοβω  του  Θεου 
προσηλωμενην·  ο  δε  και  αυτοις  τοις  παθεσι  σταυρουμενος και  τας 
δυναμεις  της  ψυχης  εξιωμενος·  ο  δε  και  αυταις  των  παθων  ταις 
φαντασιαις, ουκ εων τας αισθησεις αφετους, προς υποδοχην τινος των 
κατα ταυτα μετεωρισμων· ο δε και τοις περι τα παθη λογισμοις και 
ενθυμημασιν· ο δε και τη κατ’ αισθησιν απατη· αλλος δε και την προς 
τα  αισθητα  των  αισθησεων  δια  της  φυσικης  οικειοτητος 
σταυρουμενος  αποτιθεται  σχεσιν·  αλλος  δε  και  πασαν  καθολικως 
αισθητικην τω σταυρω κατασβεννυσι κινησιν, προς το μηδεν εχειν εν 
εαυτω το παραπαν φυσικως ενεργουμενον· αλλος δε και αυτης της 
κατα νουν αποπαυεται παντελως ενεργειας, και ινα το μειζον ειπω, ο 
μεν τη πρακτικη σταυρουμενος φιλοσοφια δι’ απαθειας, και προς την 
εν πνευματι φυσικην θεωριαν ωσπερ απο τινος σαρκος του Χριστου 
προς  την  ψυχην  αυτου  μεταβαινων,  ο  δε  και  τη  φυσικη  θεωρια 
νεκρουμενος,  δια  της  αποβολης  της  κατα  νουν  περι  τα  οντα 
συμβολικης θεωριας, και προς την ενοειδη και απλην της θεολογικης 
επιστημης μυσταγωγιαν ωσπερ απο τινος ψυχης του Χριστου προς 
τον  νουν  αυτου  μετατιθεμενος,  ο  δε  και  απο  ταυτης  εις  την  δι’ 
αποφασεως παντελους  αρρητον αφαιρετικην  αοριστιαν ωσπερ απο 
τινος  ψυχης  του  Χριστου  νοος  προς  την  αυτου  θεοτητα  μυστικως 
αναγομενος·  εκαστος,  ως  εφην,  κατα  την  εαυτου  δυναμιν,  και  την 
κατ’  αξιαν  χορηγουμενην  αυτω  τας  υψηλας  δια  της  προς  παντα 
νεκρωσεως  αναβασεις  ποιουμενον,  ουτως  και  τον  θειον  αμνον 
εκαστος  ημων  ως  εν  οικια  τινι  τω  ιδιω  ταγματι  της  κατ’  αρετην 
αρμοζουσης αυτω καταστασεως θυει τε τον αμνον και μεταλαμβανει 
των  αυτου  σαρκων,  και  εμφορειται  του  Ιησου.  Εκαστου  γαρ  ιδιος 
γινεται αμνος Χριστος Ιησους, ως εκαστος χωρειν τε και εσθιειν αυτον 
δυναται, ιδιος, Παυλου του μεγαλου της αληθειας (1361) κηρυκος, και 
ιδιοτροπως ιδιος εκαστου των αγιων κατα το μετρον της εν εκαστω 
πιστεως,  και  την  επιχορηγουμενην  χαριν  του  Πνευματος,  ω  μεν 
ουτως, ω δε ουτως, ευρισκομενος ολος ολω, πασι δε παντα γινομενος.



Εκ του αυτου λογου εις το· " Οσον μεν σαρκωδες του λογου και 
τροφιμον,  μετα  των  ενδοσθιων  και  των  κρυφιων  του  νου 
βρωθησεται και εις πεψιν πνευματικην αναδοθησεται." 
Ο πασαν μετα σοφιας φυσιν υποστησας Θεος, και πρωτην εκαστη 

των λογικων ουσιων δυναμιν την αυτου γνωσιν κρυφιως ενθεμενος, 
δεδωκε  και  ημιν  τοις  ταπεινοις  ανθρωποις,  ως  μεγαλοδωρος 
Δεσποτης, κατα φυσιν τον εις αυτον ποθον και ερωτα, συνεπιπλεξας 
αυτω  φυσικως  του  λογου  την  δυναμιν,  εφ’  ω  δυνηθηναι  μετα 
ραστωνης γνωναι τους τροπους της του ποθου πληρωσεως,  και  μη 
παρασφαλεντας διαμαρτειν ου τυχειν αγωνιζομεθα. Κατα τουτον ουν 
κινουμενοι τον ποθον περι τε της αληθειας αυτης και της ευτακτως 
τοις ολοις εμφαινομενης σοφιας τε και διοικησεως ζητειν εναγομεθα 
εκεινου τυχειν, δια τουτων γλιχομενοι, ου χαριν τον ποθον ελαβομεν. 
Και  τουτο  μυστικως  εγνωκοτες  οι  φιλομαθεις  και  φιλοτιμοι  της 
αληθειας ερασται μιαν εστησαντο σχολην και προσεδρειαν εαυτοις 
την  περι  τουτου  φιλοπονον  ασκησιν,  ακριβως  υπ’  αυτης  των 
πραγματων της αληθους κατανοησεως τε και ακολουθιας μαθοντες 
ως, ειπερ κατα τον αιωνα τουτον ποσως δι’ ευσεβων θεωρηματων την 
μελλουσαν αληθειαν εικονισαιντο, και τον ποθον πληροφορησουσιν, 
ετοιμοτεραν  ως  τοις  ενταυθα  καλως  γυμνασθεισαν  την  ψυχην 
εσχηκοτες, ακμητι μετα τον βιον τουτον επι την μελλουσαν αληθειαν 
μεταβησονται, σκαγραφηθεισαν αυτοις ηδη καλως δια των θειοτερων 
νοηματων, αγοντος αυτους επ’ αυτην δηλαδη την αληθειαν του Θεου 
και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου, και απλην και αριδηλον και διχα 
πασης αποριας,  συμβολικης τε ποικιλιας και  πασης αινιγματωδους 
ασαφειας,  αυτοις  παραδεικνυντος,  αποδρασασης  αυτοις  ωσπερ  επι 
της  πρακτικης  αρετης  οδυνης  και  λυπης  και  στεναγμου  δια  την 
απαθειαν,  ουτω και επι  της θεωρητικης γνωσεως,  ασαφειας πασης 
και αποριας, δια την σοφιαν, προστεθεισης αυτοις, εντευθεν λαβουσι 
τας υποτυπωσεις αυτης, τηνικαυτα γυμνης της αληθειας. Παντι γαρ, 
φησι, τω εχοντι, δηλονοτι τον περι των μελλοντων ποθον, δοθησεται, 
και  προτεθησεται  παντως  η  των  αιωνιων  αγαθων  απολαυσις. 
Πλουσιος γαρ υπαρχων ο Θεος ημων ουδεποτε ληγει τοις αγαπωσιν 
αυτον  τα  θεια  διανεμων  δωρα  της  γνωσεως,  απερ  ουδ’  ονομαζειν 
κατα τον αιωνα τουτον δυναμεθα, δια το αυτων υψος και μεγεθος, 
ειπερ  αληθευει  φασκων  περι  της  εσχατης  μακαριοτητος  ο  μεγας 



Αποστολος υπερανω παντος ονοματος ονομαζομενου αυτην ειναι, ου 
μονον εν τω αιωνι τουτω, αλλα και εν τω μελλοντι την μετα πασαν 
παντων  των  χαρισματων  διανομην  τε  και  (1364)  αναβασιν 
δειχθησομενην  των αγαθων ακροτατην  κορυφην  αινιττομενος,  την 
μηδηνι λογω η νω ρηθηναι η γνωσθηναι δυναμενην, τον τε κατα τον 
αιωνα  τουτον  ημιν  εφικτων,  των  τε  κατα  τον  μελλοντα 
δειχθησομενων,  και  ονομασθηναι  και  γνωσθηναι  τυχον  ημιν 
δυναμενων. Αει γαρ ο διεληλυθως τους ουρανους Ιησους, ο του Θεου 
Λογος,  και  υπερανων  παντων  των  ουρανων  γενομενος,  τους 
ακολουθουντας  αυτω δια  πραξεως  και  θεωριας  μεταβιβαζει  τε  και 
μετατιθησιν  απο  των  ηττονων  επι  τα  κρειττονα,  και  απο  τουτων 
παλιν επι τα ετι τουτων ανωτερα, και απλως ειπειν, επιλειψει με ο 
χρονος λεγοντα τας θειας των αγιων αναβασεις τε και αποκαλυψεις 
κατα την απο δοξης εις δοξαν αλλοιωσιν, εως εκαστος την εν τω ιδιω 
ταγματι, αρμοζουσαν δεξοιτο θεωσιν. Τον τοινυν προρρηθεντα περι 
Θεου φυσικον ποθον εχοντας ημας ειδως ουτος ο μεγας διδασκαλος 
προτρεπει τε παντας και καλει δια της αυτου διδασκαλιας προς την 
πνευματικην βρωσιν του υπερ ημων σφαγιασθεντος αμνου, φυλαξαι 
τε  ευκρινως  και  ευχρηστως  υποτιθεται  των  αυτου,  του  αμνου 
δηλονοτι,  μελων την αρμονιαν αθραυστον και ασυμφυρτον,  ινα μη 
κατακριθωμεν  ως  διασπωντες  και  διασπαραττοντες  την  ευθετον 
αρμονιαν του θειου σωματος, η θρασεως, ως υπερ δυναμιν, η ανιερως, 
ως παρα δυναμιν, του αμνου και Λογου τας σαρκας εσθιοντες· αλλ’ 
εκαστος κατα την αυτου δυναμιν τε και ταξιν, και την επιβαλλουσαν 
αυτω χαριν του Πνευματος,  μεταλαμβανετω του θειου Λογου κατα 
την εκαστου μελους επινοιαν. Οιον κεφαλης μεν ο εξ αναποδεικτων 
αρχων  αφετους  παντελως  εχουσαν  τους  περι  θεολογιας  λογους 
πιστιν κεκτημενος μεταληψεται, εξ ης το παν σωμα των αρετων τε και 
των γνωσεων συμβιβαζομενον αυξει την πνευματικην αυξησιν. Ωτων 
δε  μεταληψεται  ο  τους  θειους  λογους πνευματικως μετ’  επιστημης 
υποδεχομενος,  και  ευπειθης  και  υπηκοος  Θεω  δι’  αυτους  μεχρι 
θανατου  δια  των  εργων  γινομενος·  οφθαλμων  δε,  ο  την  κτισιν 
πνευματικως κατανοων, και παντας τους κατ’ αισθησιν τε και νουν 
λογους  απροσκοπως  εις  μιαν  δοξης  θεου  συναγων  εκπληρωσιν. 
Στηθους  δε  μεταληψεται  ο  την  καρδιαν  θεολογικων  πληρωσας 
θεωρηματων,  κατα  τον  μεγαν  ευαγγελιστην  Ιωαννην,  και  πηγης 
αενναου  δικην  τον  περιεκτικον  της  του  παντος  προνοιας  ευσεβως 



προχεων  τοις  μανθανουσι  λογον  τε  και  τροπον.  Χειρων  δ’  αυ 
μεταλαμβανει δεοντως ο μηδεν των κατ’ εντολην ανειμενως εργων 
και ημελημενως επιτελων, αλλ’ ολην εχων ετοιμην και ευτονον προς 
εκπληρωσιν  των  θειων  νομων  της  ψυχης  την  κατα  την  πραξιν 
ενεργειαν· κοιλιας δε, ο το γονιμον της ψυχης αειβλυστον εχων, και 
πληθυνομενος τοις πνευματικοις θεωρημασι, και ακατασβεστον τον 
καυστικωτατον  της  προς  την  θειαν  συνουσιαν  απαθους  εφεσεως 
ερωτα  κεκτημενος.  Ενδοσθιων  δε  μεταληψεται  προσηκοντως,  ο  τη 
κρυφιωτερα  ζητησει  τε  και  γνωσει  του  νου  τα  βαθη  του  Θεου 
διερευνωμενος,  και  απορρητων  εμφορουμενος  μυστηριων. 
(1365)Τολμησει  τι  μειζον  ο  λογος.  Των  κατω  του  Λογου  μερων 
μεταλαμβανετω σωφρονως, ο λογικως κατα της υλης ισταμενος, και 
πανταπασιν  αμολυντον  μετα  της  ψυχης  την  σαρκα  διατηρων,  και 
ολον απαραλειπτως αυτη τον Λογον ταις αρεταις διαμορφων σαρκα 
γενομενον. Μηρων δε μεταληψεται ο τον λογον επικειμενον εχων τω 
της  ψυχης  παθητικω  μερει,  και  παντελως  εκτεμνων  αυτης  την 
προσυλον  κινησιν·  γονατων  δε,  ο  προς  τους  κειμενους  και 
ασθενουντας τη πιστει συμπαθως κατα προνοιαν επικλινομενος, και 
την προς ημας του Λογου μιμουμενος συγκαταβασιν. Κνημων δε και 
ποδων μεταλαμβανετω προς τουτοις, ο επι της πιστεως και της αρετης 
και  της  γνωσεως  ασαλευτους  εχων  της  ψυχης  τας  βασεις  και 
ακλονητους,  και  κατα σκοπον προς  το  βραβειον  της  ανω κλησεως 
επειγομενος,  και  της  αγνοιας  τα ορη και  τους  βουνους  της κακιας 
υπερπηδων  μετα  του  Λογου  και  διαλλομενος.  Αλλα  τις  δυνησεται 
πασας του Σωτηρος ημων Θεου τας δι’  ημας επινοιας εξαριθμησαι 
καθ’  ας  εδωδιμον  εαυτον  και  μεταληπτον  αναλογως  εκαστω 
πεποιηκεν. Ετι γαρ εχει προς τουτοις πασιν ο Κυριος βοστρυχους, και 
ρινας, και χειλη, τραχηλον τε, και ωμους, και δακτυλους, και οσα της 
ημετερας κατασκευης επ’ αυτου λεγεται τροπολογικως. Ων προσφυως 
τε και ευχρηστως μεταλαμβανουσιν οι προς εκαστον και δι’ εκαστου 
μελους σημαινομενον πνευματικον μεταποιουμενοι λογον. Ουτως ο 
αμνος  του  Θεου  βιβρωσκεται,  κατα  τον  αγιον  τουτον  και  μεγαν 
διδασκαλον, και εις πεψιν πνευματικην αναδιδοται, μεταποιων προς 
εαυτον τω πνευματι τους μεταλαμβανοντας, εκαστον αυτων εις τον 
του βρωθεντος υπ’ αυτου πνευματικως μελους τοπον κατα την θεσιν 
της  σωματικης  αρμονιας  εναγων  τε  και  μετατιθεμενος,  ωστε 



φιλανθρωπως  τον  εν  τοις  ολοις  λογον  τοις  πραγμασιν  ουσιαν 
γινεσθαι τον μονον υπερ φυσιν και λογον. 

Εκ του αυτου λογου, εις το· "Νεκρωσας τα μελη τα επι της γης, 
και  την  ζωνην  Ιωαννου  μιμουμενος,  του  ερημικου  και 
προδρομου και μεγαλου της αληθειας κηρυκος."
Ο την Ιωαννου ζωνην μιμουμενος εστιν ο τη δυναμει του λογου το 

γονιμον  της  ψυχης  δια  γνωσεως  πρακτικως  επισφιγγων,  και 
αδιαχυτον  αυτο  προς  την  υλην  διαφυλαττων.  Ερημικος  δε  εστιν  ο 
παθων καθαρευουσαν την εξιν κτησαμενος. Προδρομος δε ο δια της 
γνησιας μετανοιας την απακολουθουσαν αυτη δικαιοσυνην, και δια 
της  φαινομενης  αρετης  την  επιδημειν  αυτων  μελλουσαν  γνωσιν 
προμηνυων. Μεγας δε της αληθειας κηρυξ εστιν ο τω οικειω βιω τον 
υπ’ αυτου λαλουμενον της διδασκαλιας λογον πιστουμενος. 

(1368) Εκ του αυτου λογου, εις το·  " Και ει τις μαθητης επι το 
Ευαγγελιον πεμπεται,  φιλοσοφως και απεριττως· ον δει  προς 
τω αχαλκω και αραβδω και μονοχιτωνι, ετι και γυμνοποδειν, 
ινα φανωσιν οι ποδες ωραιοι των ευαγγελιζομενων ειρηνην." 
Ευαγγελιον  εστιν  ο  περι  της  του  Θεου  βασιλειας  υψηλοτερος 

λογος· βασιλεια δε εστι Θεου η πασης υλης και πασων των κατ’ αυτην 
φαντασιων  καθαρευουσα  ληξις.  Μηθητης  ουν  επι  το  Ευαγγελιον 
πεμπομενος  εικοτως  εστιν  ο  τοις  τροποις  παντελως  την  προς  τον 
κοσμον  τουτον  επιδεικνυμενος  αλλοτριωσιν  τω  τε  αχαλκω  και 
αραβδω και μονοχιτωνι, την τε φιλαργυριαν και τον θυμον η την επι 
δυναστεια  τινι  πεποιθησιν  εαυτου  περικοψας,  ατεχναστον  τε  και 
απλαστον και μονοτροπον και πασης ελευθεραν διπλοης την ηθικην, 
ωσπερ εν χιτωνιον, μετιων φιλοσοφιαν, μηδεν το συνολον νεκροτητος 
τω  ιχνει  της  ψυχης,  ωσπερ  υποδημα,  συμβολον  εναφεις,  οια  της 
μεγαλης ειρηνης υπαρχων αγγελος, και της μηκετι φοβουμενης τον 
εκ  των  παθων  πολεμον,  μηδε  θανατον  σωματος  υποστελλομενης 
καταστασεως κηρυξ, ωστε δυνασθαι τους εις αυτον συνετως ορωντας 
εκ  της  καθ’  αρετην περι  τον  βιον  αναλλοιωτου ταυτοτητος  την  εν 
αγγελοις  περι  Θεον  ευπρεπεστατην  εικονιζεσθαι  πολιτειαν  τε  και 
ευστατειαν. 

Αλλο εις το αυτο θεωρημα. 



Η  μηποτε  δια  το  απλως  ειπειν,  και  κατα  μιμησιν  της  Ιωαννου 
ζωνης, και παλιν ευαγγελικως δυνασθαι το πασχα εσθιεσθαι, τας τε 
διαφορας των μεταλαμβανοντων και τους τροπους αυτου του Πασχα 
διδασκαλικως ο Πατηρ παρηνιξατο. Τρια γαρ Πασχα παραδιδωσιν ο 
Παλαιας  Γραφης λογος,  εν  κατα την Αιγυπτον επιτελουμενον,  και 
ετερον κατα την ερημον, και το αλλο κατα την γην της επαγγελιας. Η 
μεν  ουν  Αιγυπτος  κατα  μιαν  των  περι  αυτην  επινοιων 
αλληγορουμενη τουτον δηλοι τον κοσμον, η δε ερημος ωσαυτως κατα 
μιαν  των  επ’  αυτης  θεωριων  την  μετα  θανατον  καταστασιν  των 
ψυχων  αλληλογορικως  υποφαινει,  η  δε  γη  της  επαγγελιας  τον 
μελλοντα προτυποι. Τρεις γαρ τοποι και καταστασεις εισιν εν οις οι 
ανθρωποι γινομεθα· ουτος ο εν ω το ειναι λαμβανοντες γεννωμεθα 
κοσμος, και ο μετα θανατον εν ω εντευθεν απιοντες γινομεθα τοπος, 
και ο μελλων αιων, εν ω μετα ψυχων συγκλειομεθα και σωματων. Εφ’ 
οσον ουν χρονον εσμεν εν τω κοσμω τουτω, εν Αιγυπτω αγομεν το 
πασχα, των καθ’ αμαρτιαν κηλιδων εκκαθαιρομενοι· επαν δε ταυτην 
δια θανατου περασωμεν την ζωην, ως εν ερημω παλιν αγομεν ετερον 
πασχα, τρανοτερους τους των οντων λογους, (1369) χωρις συμβολων 
και  αινιγματων  και  της  δι’  αισθησεως  ποικιλιας,  νοητως  τε  και 
ασωματως  μανθανοντες·  και  αυθις  κατα  τον  μελλοντα  των  θειων 
απαγγελιων  αιωνα  εορταζομεν  το  πασχα,  τον  ακροτατον  αμεσως 
εσθιοντες  της  σοφιας  λογον,  προς  ον  μεταποιηθεντες  κατα  χαριν 
θεουμεθα,  την  προς  αλλο  πασχα διαβασιν  καθ’  οτιουν  αλλην  ουκ 
εχοντες, πλην οτι και ενταυθα παρουσιν ημιν δυνατον εστι προς την 
εκαστου καταστασιν εικονισθηναι των ειρημενων τοπων τον ιδιοτητα. 
Ο γαρ εκαστου ημων βιος χαρακτηριστικος εστι του εν ω εστι τοπου. 
Οιον,  ει  μεν  την πρακτικην  ανδρικως μετερχομεθα φιλοσοφιαν,  εν 
Αιγυπτω  το  πασχα  καλως  επιτελουμεν,  μετα  των  Αιγυπτιων  μεν 
υπαρχοντες, ουκ Αιγυπτιοι δε τυγχανοντες, ως εν σαρκι μεν οντες, ου 
κατα σαρκα δε στρατευομενοι. Ει δε την φυσικην εν πνευματι θεωριαν 
ευσεβως  εξασκουμεθα,  οπλα  τω  Θεω  δυνατα  τας  της  ψυχης 
ποιουμενοι δυναμεις, προς καθαιρεσιν μεν οχυρωματων και παντος 
υψωματος επαιρομενου κατα της γνωσεως του Θεου, θεωριαν δε των 
εν τοις ουσι πνευματικων λογων, ωσπερ γυμνοι σωματος και της κατα 
την  αισθησιν  απατηλης  φαντασιας  ελευθεροι,  την  προς  τας  θειας 
επαγγελιας γνωστικως ποιουμενοι  πορειαν,  εσμεν εν τη ερημω,  τη 
παθων λεγω, και πασης υλικης φαντασιας καθαρευουση καταστασει. 



Ει  δε  την  θεολογικην  μυσταγωγιαν  αρρητοις  νοος  κινημασι 
μορφαζομεθα, τι το πλατος και μηκος και βαθος και το υπερβαλλον 
εις ημας μεγεθος της του Θεου σοφιας κατα το εφικτον ανθρωποις 
ουκ αγνοουντες, εσμεν εν τη γη της επαγγελιας. Την πρακτικην ουν, 
και  την  φυσικην,  και  την  θεολογικην  φιλοσοφιαν  οιμαι  δια  της 
διαιρεσεως των τριων προσωπων τον διδασκαλον παραινιττεσθαι, δι’ 
ων αναλογως εκαστος κατα την υπουσαν αυτω δυναμιν το νοητον 
εσθιει πασχα. 

Εκ του αυτου λογου, εις το·  "Ει μεν τις ει Ραχηλ η Λεια, ψυχη 
πατριαρχικη και μεγαλη, και τα ειδωλα κλεψον απερ αν ευρης 
του  σου  πατρος,  ουχ  ινα  φυλαξης,  αλλ’  ινα  αφανισης·  ει  δε 
Ισραηλιτης σοφος, προς την γην της επαγγελιας μετενεγκαι." 
Ραχηλ  μεν,  ως  φασιν,  αμνας  η  ποιμαινουσα  ερμηνευεται,  η  δε 

Λεια,  κοπουμενη  η  κοπωσις  ερμηνευεται.  Ποιμαινεται  ουν  και 
ποιμαινει  και  αγεται  και  αγει  η Ραχηλ,  κατα την της προσηγοριας 
δυναμιν. Ραχηλ ουν εστι πασα ψυχη θεωρητικη, η τω νομω του θεου 
ως αμνας ποιμαινομενη τε και αγομενη, και κατα τον νομον του Θεου 
τοις  κατα  πραξιν  θεσμοις  ποιμαινουσα  τε  και  αγουσα  αυτης  τα 
κινηματα και τα διανοηματα, και τα παθη της σαρκος τω γονιμω της 
αρετης υποτασσουσα τεως,  και  ουτως μετα την εις  γνωσιν εισοδον 
παντελως αφανιζουσα. Λεια δε εστι πασα ψυχη πρακτικη, την υπερ 
αρετης εχουσα κοπωσιν, ην μαλιστα πρωτην πας τις την θειαν μετιων 
(1372)  φιλοσοφιαν  γαμικως  εισοικιζεται.  Ισραηλιτης  δε  σοφος  εστι 
νους θεωρητικος τα του αιωνος τουτου νοηματα προς την χωραν της 
γνωσεως μεταβιβαζων κατα τον μεγαν εκεινον Ιακωβ, τον παντα τα 
του Λαβαν προς την γην των Πατερων μετακομισαντα. Καθαπερ γαρ 
εκεινος  ο  θαυμαστος  Ιακωβ  ιστορικως  τας  ραβδους  λεπισας  και 
υποθεις  ταις  ληνοις  των  υδατων  προς  αυτας  εγκισσαν  εποιει  τα 
πινοντα  προβατα,  ουτω  και  πας  εν  πνευματι  σοφωτατος  νους  της 
περικειμενης υλης τους των οντων θειοτερους λογους απογυμνωσας, 
και τοις κατα την θεωριαν τροποις της γνωσεως υποθεμενος, την των 
ασωματων  καταστασιν  μορφουσθαι,  τους  τε  μανθανοντας  παντας 
και τα της εαυτου ψυχης εκδιδασκει κινηματα. Πατριαρχης ουν των 
μεν δια πρακτικης κοπωσεως την αρετην κατορθουντων εστιν η Λεια, 
των δε δια της φυσικης θεωριας την αρετην λογικως μετιοντων εστιν 
η Ραχηλ, ως ευπειθως αγομενη τω νομω του Θεου και πραως κατ’ 



αυτον  αγουσα.  Των  δε  κατα  θεωριαν  πνευματικην  το  υψος 
μεταδιωκοντων  της  γνωσεως,  Ιακωβ  ο  πανευφημος,  των  μη  τα 
φαινομενα  καθως  φαινονται  παντελως,  αλλα  καθως  νοουνται, 
θεωμενων τε και γινωσκοντων, και μετα των εν τουτοις νοηματων 
πλουσιως προς την αυλον και ασωματον μεταβιβαζομενων γνωσιν.

Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το·  " Αν  Σιμων  ης  Κυρηναιος,  τον 
σταυρον αρον και ακολουθησον." 
Σιμων  μεν  υπακοη,  Κυρηναιος  δε  ετοιμοτης,  ως  φασιν, 

ερμηνευεται.  Πας  ουν  ετοιμος  προς  υπακοην  του  Ευαγγελιου,  και 
προθυμως δια νεκρωσεως των επι γης μελων την υπερ αρετης κατα 
την  πρακτικην  φιλοσοφιαν  υπερχομενος  κακωσιν,  Σιμων  γεγονε 
Κυρηναιος, εκουσιον μετερχομενος αρετην, επ’ ωμων τε τον σταυρον 
εχων και ακολουθων τω Χριστω ανεσταλμενην παντελως της γης του 
κατα Θεον βιου την αγωγην επιδεικνυμενος.

Εκ του αυτου λογου, εις το· " Εαν συσταυρωθης ως ληστης, ως 
ευγνωμων τον Θεον γνωρισον." 
Ληστης  εστιν  ευγνωμων  συσταυρουμενος  τω  Χριστω  πας 

ανθρωπος  υπερ  αμαρτιων  πασχων  κακως  ως  υπευθυνος,  τω 
ανευθυνως δι’ αυτον κακοπαθουντι λογω συγκακοπαθων και φερων 
μετ’ ευχαριστιας, και τον κατα προνοιαν της δικαιας κρισεως λογον 
συνοντα γνωριζον, και ομολογων την υπερ ων πασχει κακως αιτιαν, 
και  αιτιων  ωσπερ  αυτω  του  παθους  εκοινωνησεν  ανευθυνος  ων  ο 
λογος,  ουτω  δι’  εαυτον  τον  λογον  της  οικειας  ευπαθειας  αναξιω 
τυγχανοντι  μεταδουναι,  και  την  εκ  περιστασεως  νεκρωσιν  εις 
εκουσιον αυτου αρετην δια την ευγνωμοσυνην λογισασθαι, ηνικα της 
προνοιας  τα  σοφα  του  λογου  προκαλυμματα  περας  λαβοντα  της 
αυτου (1373) βασιλειας το φως φανη το απροσιτον. Ουτω περιισταται 
αυτω  πασχοντι  δι’  αμαρτιας  η  εκ  περιστασεως  των  μελων  του 
σωματος  νεκρωσις,  δι’  ευγνωμονος  ευχαριστιας  εις  αυθαιρετον 
αρετην  μεταπιπτουσα,  καθ’  ην  των  καθ’  αμαρτιαν  πολλων 
απολυομενος  οφληματων  μετα  του  λογου  δικαιως  εισεισιν  εις  την 
χωραν  της  γνωσεως,  φημι  δε  τον  παραδεισον,  εν  η  γενομενος 
γνωσεται  την  αιτιαν  της  εν  η  καθειργμεθα  νυν  καταδικης  και 
κακοπαθειας.  Ληστης  δε  αγνωμων  εστιν  ο  δι’  αμαρτιας  πασχων 
κακως ως υπευθυνος, και μη γνωριζων δια φιλαπεχθημονα γνωμην 



τον  ανευθυνως  υπερ  φιλανθρωπιας  αυτω  συμπασχοντα  της 
δικαιοσυνης λογον, αλλα βλασφημως αποπεμπομενος τον επ’ αυτω 
κατα προνοιαν δικαιως ορισθεντα της κρισεως λογον, ος επειδη μη 
εγνωρισε τον ατιμως αυτω κατα βουλησιν συγκαταδικασθεντα λογον 
και  ητησατο  χαριν  ων  επλημμελησεν,  αφιεται  της  βασιλειας 
αλλοτριος,  ουδεμιαν  του  ποτε  ταυτης  τευξεσθαι  παρα  του  λογου 
λαβων επαγγελον. 

Αλλος εις το αυτο θεωρημα. 
Και παλιν ληστης εστιν ευγνωμων ο καν επ’ αυτο το περας της 

παρουσης  αυτω  γενομενος  ζωης  ελθων  εις  συναισθησιν  των 
πλημμεληθεντων αυτω, και γνωριζων μετα συνεσεως τον επ’ αυτω 
δικαιως ωρισμενον ενταυθα της θειας κρισεως συντελουμενον αυτω 
λογον,  και  αιτων  συγγνωμην  ειλικρινως  εκ  βαθους  ψυχης  ων 
ημαρτεν.  Αγνωμων  δε  ληστης  εστιν  ο  κατ’  αυτο  το  περας  της 
παρουσης  αυτω  ζωης  γενομενος  και  τον  κατα  ψηφον  δικαιαν  του 
Θεου τεθεντα σοφως του μερισμου της ψυχης απο του σωματος νομον 
τε και ορον ως μη καλως δοθεντα δια φιλοζωιαν μεμφομενος.

Αλλο εις το αυτο θεωρημα. 
Και  παλιν  επειδηπερ  εκαστος  ημων διπλους  εστι  την  φυσιν,  εκ 

ψυχης και σωματος συνεστως, ληστης εστιν ο καθ’ εκατερον των εξ 
ων συνεστηκε κατα την θατερου φυσιν νομον υπερ αρετης τω λογω 
μυστικως  συσταυρουμενος,  και  τον  μεν  της  σαρκος  νομον,  ωσπερ 
αγνωμονα  ληστην  τω  λογω  της  αρετης  αντιπιπτοντα,  τον  δε  του 
πνευματος νομον ωσπερ ληστην εχων ευγνωμονα, και τον Σωτηρα 
Λογον  δια  των  κατα  την  πρακτικην  τροπων,  καν  επιπονοι  ωσιν, 
αποδεχομενον, ω συνεισερχεται γεγηθως εις τον της ευωχιας τοπον 
τον  πασης  κατακορον  γνωσεως,  του  κατα  σαρκα  φρονηματος 
παντελως απηλλαγμενος.

Αλλο εις το αυτο θεωρημα. 
Και αυθις ληστης εστιν ευγνωμων ο καταξιωθεις συσταυρωθηναι 

Χριστω  δια  παντελους  και  ολοκληρου  των  παθων  νεκρωσεως,  και 
δεξιως  αυτω  συσταυρουμενος,  τουτεστι  μετα  λογου  και  γνωσεως 
πασαν διεξιων αρετην, και απροσκοπον πασιν ((1376) ανθρωποις τον 
βιον  διατηρων,  και  μηδεμιαν  εχων  το  παραπαν  της  του  λογου 



πραοτητος απαδουσαν δι’ αυστηροτητα κινησιν. Αγνωμων δε ληστης 
εστιν  ο  δοξης  ενεκεν  η  λημματων  αδροτερων  τοις  φαινομενοις 
τροποις υπουλως τον κατ’  αρετην βιον υποκρινομενος,  και  ενα και 
μονον προς τους εξω τον κολακα λογον αντι  πασης αρετης τε και 
γνωσεως  μετερχομενος,  προς  δε  τους  συνηθεις  σκολιος  τις  την 
γνωμην πανταπασιν ων και δυσαντητος, ον δει μαλα γε την οδον του 
Θεου βλασφημουντα μετα συνεσεως επιστομιζειν. Ισως γαρ παυσεται 
του διαβαλλειν δια της οικειας αναστροφης τον λογον τη παραινεσει 
του  επιπλησσοντος,  ωσπερ  επι  του  σταυρου  πεπονθεν  ο  την 
βλασφημιαν αδεως προσενεγκας ληστης. Το γαρ μη αντιφθεγξασθαι 
τω επιπληξαντι σημειον εχει της του ρηθεντος αποδοχης λογου την 
σιωπην.  Καθ’  ηντινα  γουν  των  ειρημενων  θεωριαν  τω  Χριστω 
συσταυρουμεθα  σπουδασωμεν,  ως  εσμεν  ενταυθα,  τον 
συσταυρουμενον ημιν ιλεωσασθαι λογον, και την αψευδη δεξασθαι 
κατα συνειδησιν καθαρθεισαν των πλησσοντων αυτην νοηματων της 
αναπαυσεως επαγγελιαν, ειπερ η σημερον την ενεστωσαν τουτου του 
αιωνος ημεραν ενδεικνυται (σημερον γαρ, φησιν, εση μετ’ εμου εν τω 
παραδεισω),  η  δε αυριον την του μελλοντος,  καθ’  ην ουδεμιαν μεν 
αφεσιν  αμαρτηματων  εκδεχεσθαι  χρη,  μονην  δε  της  εκαστω 
πρεπουσης κατ’ αξιαν αμοιβης των βεβιωμενων αντιδοσιν. 

Εκ του αυτου λογου, εις το· " Καν Ιωσηφ ης ο απο Αριμαθαιας, 
αιτησαι το σωμα παρα του σταυρουντος. " 
Το σωμα του Χριστου εστιν η ψυχη,  η  αι  ταυτης δυναμεις,  η  αι 

αισθησεις, η το σωμα του καθ’ εκαστον, η τα μελη του σωματος, η αι 
εντολαι,  η  αι  αρεται,  η  οι  λογοι  των  γεγονοτων,  η  απλως  ειπειν 
αληθεστερον, ιδια τε και κοινη, ταυτα παντα και τουτων εκαστον εστι 
το  σωμα  του  Χριστου.  Σταυροι  δε  τουτο,  ηγουν  ταυτα  παντα  ο 
διαβολος, εν τω παραδεξαμενω τουτων την σταυρωσιν, ουκ εων αυτα, 
κατα φυσιν ενεργεισθαι. Ιωσηφ δε ερμηνευεται κατα Εβραιων φωνην, 
Προσθεσις·  Αριμαθια  δε,  Αρον  εκεινο.  Πως  ουν;  Ανθρωπος 
προσθηκας πιστεως εχων και τοις κατ’ αρετην ηυξημενος τροποις, και 
πασαν απατην των υλικων εαυτου περιελομενος,  ουτος Ιωσηφ εστι 
πνευματικος,  δυναμενος  το  σωμα  λαβειν  του  Χριστου  και  καλως 
ενταφιασαι και ενθειναι τη εκ πιστεως λελατομημενη καρδια, το τε 
σωμα το εαυτου ως Χριστου σωμα δια την χαριν, και τα σωματος μελη 
οπλα δικαιοσυνης τω Θεω εις αγιασμον ποιουμενος, τας δε αισθησεις 



του σωματος υπουργους ειναι τη ψυχη κατα τον εμφυτον λογον προς 
την  εν  πνευματι  φυσικην  θεωριαν  παρασκευαζων,  αυτην  δε  την 
ψυχην ισονομειν  ταις  δυναμεσι  (1377)  ποιων προς  την των αρετων 
εκπληρωσιν, και ετι την ψυχην τε και τας αυτης δυναμεις δουλωσας 
ταις  εντολαις  του  Θεου,  αυτας  δε  τας  εντολας φυσικας  της  ψυχης 
αποδεικνυς ενεργειας, και δια της κατ’ αρετην αμεταθετου και παγιας 
εξεως  εις  κατανοησιν  αυ  και  υποδοχην  των  εγκεκρυμμενων  ταις 
εντολαις θειοτερων λογων διεγειρομενος, και ωσπερ σινδονι τινι τοις 
περι τον αιωνα τουτον πνευματικοις λογοις περιβαλλειν τον πρωτον, 
εξ ου και δι’ ου και εις ον τα παντα, Λογον. Ο ταυτην ουτω τηρησας 
την ευκοσμον ευταξιαν, Ιωσηφ εστι, το μυστικον σωμα του Χριστου 
μυστικως ενταφιαζων. 

Αλλο εις το αυτο θεωρημα.
 Και  ετι  συντομως  ειπειν,  ο  πραξει  και  θεωρια  τους  περι  του 

σταυρου τοις  ακουουσι  θαυμαστως λογους αποδιδους,  ουτος Ιωσηφ 
μεν γεγονεν αλλος δια της προσθηκης των κατα την θεωριαν αγαθων 
εις γνωσιν επαυξησας πνευματικην, Αριμαθαιος δε δια της γνησιας 
των αρετων οικειοτητος κατα την πραξιν πασαν των υλικων εαυτου 
περιτεμνων την προσπαθειαν. 

Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
Σταυρουσι  δε  παλιν  τον  Χριστον  οι  βλασφημως  τους  περι  της 

ενσωματωσεως του Θεου διδασκοντες λογους, ενταφιαζει δε παλιν ο 
τους περι  της  σαρκωσεως του Θεου λογους  μετα παρρησιας  πασιν 
ευσεβως ανακηρυττων. 

Εκ του αυτου λογου, εις το·  " Καν Νικοδημος ης ο νυκτερινος 
θεοσεβης, μυροις αυτον ενταφιασον. " 
Νικοδημος  εστιν,  νυκτερινος  θεοσεβης  και  μυροις  το  σωμα  του 

Χριστου  ενταφιαζων,  ο  κατα  διανοιαν  μεν  ερρωμενος  εις  την 
επιγνωσιν του Χριστου, την δε της πραξεως των εντολων φιλοτιμιαν 
ως δειλος δια τον φοβον των Ιουδαιων (λεγω δε των παθων η των 
δαιμονων τας προσβολας) φειδοι της σαρκος παραιτουμενος, ω μεγα 
προς  αποδοχην  καν  το  καλα  φρονειν  περι  Χριστου  και  μη 
βλασφημους προιεσθαι λογους. 



Εκ του αυτου λογου, εις το·  " Καν Μαρια τις ης, καν η αλλη 
Μαρια, καν Σαλωμη, καν Ιωαννα, δακρυσον ορθρια. Ιδε πρωτη 
τον λιθον ηρμενον,  τυχον δε  και  τους  αγγελους,  και  Ιησουν 
αυτον. " 
Μαρια η  πρωτη,  εξ  ης  εκβεβληκεν ο  λογος επτα δαιμονια,  εστι 

πασα πρακτικη ψυχη, δια του λογου των ευαγγελικων εντολων της 
περι τον αιωνα τουτον καθαρθεισα πτοησεως. Εβδοματικος γαρ ουτος 
ο  αιων,  τη  εις  εαυτον  του  χρονου  περιελιξει  (1380)  πληρουμενος, 
ουτινος  ελευθεροι  τους  εαυτου  διασωτας  ο  Λογος,  παντως  αυτους 
υπερανω τιθεις των υπο χρονον. Η δε αλλη Μαρια εστι πασα ψυχη 
θεωρητικη,  δια  γνωσεως  αληθους  την  προς  τον  λογον  κατα  χαριν 
κτησαμενη συγγενειαν. Σαλωμη δε εστιν, ητις ερμηνευεται Ειρηνη η 
Πληρεστατη,  πασα  ψυχη  δια  μεν  της  αποβολης  των  παθων 
ειρηνευουσα,  και  τη περιουσια των πρακτικων αρετων το φρονημα 
της  σαρκος  καθυποταξασα  τω  νομω  του  πνευματος,  δια  δε  της 
πληρωσεως  των  κατα  θεωριαν  πνευματικων  νοηματων  την  των 
οντων γωσιν κατα το δυνατον σοφως περιλαβουσα. Ιωαννα δε εστιν, 
ητις  ερμηνευεται  περιστερα,  το  πραον  ζωον  και  αχολον  και 
πολυγονον,  πασα ψυχη δια πραοτητος το εμπαθες αποθεμενη,  και 
την εν γνωσει πολυγονιαν του πνευματος διαπυρον εχουσα. Αυται δε 
δακρυουσιν ορθριαι, τουτεστι δακρυα προχεουσι γνωστικα, ζητουσαι 
τον πασης αρετης τε και γνωσεως αρχικωτατον Λογον. Και πρωτον 
ορωσι τον λιθον εκ της θυρας ηρμενον του μνημειου,  τουτεστι  την 
επικειμενην τη καρδια της ασαφειας του Λογου πωρωσιν· ειτα τους 
αγγελους,  τουτεστι  τους  εν  πνευματι  των οντων φυσικους  λογους, 
σιωπη κηρυττοντας τον παναιτιον Λογον. 

Αλλο θεωρημα εις τους αγγελους.
Η τους λογους της αγιας Γραφης, την περι του Χριστου ως Θεου 

και ανθρωπου, ηγουν την περι θεολογιας και οικονομιας, τρανοτεραν 
αυταις  παρεχομενους  εννοιαν.  Ενα  γαρ  φησιν  ο  λογος  αυτας 
εωρακεναι προς τη κεφαλη, και ενα προς τοις ποσι. Προς τη κεφαλη 
γαρ ειναι τον της θεολογιας λογον δια την θεοτητα του Χριστου, προς 
δε τοις ποσι τον της οικονομιας δια την σαρκωσιν, και Χριστου μεν 
κεφαλην  την  θεοτητα  αυτου,  ποδας  δε  την  ανθρωποτητα  αυτου 
λεγων τις του εικοτος ουχ αμαρτησεται.

Αλλο θεωρημα εις τους αυτους. 



Η  τυχον  τας  κατα  συνειδησιν  περι  τον  λογον  της  ευσεβειας 
κινησεις  ειναι  τους  αγγελους,  δια  την  παντελη  της  κακιας  τε  και 
αγνωσιας αποβολην· κηρυττουσας αυταις νοητως του ποτε δια κακιαν 
εν αυταις νεκρωθεντος Λογου την αναστασιν. Και τελος αυτον ορωσι 
τον  Λογον  διαρρηδην  αυταις  εμφανιζομενον,  συμβολων  διχα  και 
τυπων, και πληρουντα χαρας νοητης τας νοερας αυτων χωρησεις. 

Εκ του αυτου λογου, εις το·  " Γενου Πετρος η Ιωαννης· επι τον 
ταφον επειχθητι, αντιτρεχων, συντρεχων, την καλην αμιλλαν 
αμιλλωμενος." 
Πετρος  μεν  εστι  πας  ανθρωπος  το  στερεωμα  της  εις  Χριστον 

πιστεως κατα την αναστροφην του βιου κτησαμενος· Ιωαννης δε ο δια 
πραοτητα πολλην (1381) και την εκ ταυτης ακραιφνη καθαροτητα της 
καρδιας αγαπωμενος τω Λογω, και δια τουτο τους της σοφιας και της 
γνωσεως θησαυρους πιστευομενος, και τη επι το στηθος αναπτωσει 
εξ  αυτης  του  Λογου  της  κρυφιας  θεοτητος  την  της  θεολογιας 
κομισαμενος δυναμιν.  Αντιτρεχουσι  δε  αλληλοις  ουτοι,  ο  μεν κατα 
την εναρετον πραξιν την του ετερου θεωριαν νικησαι φιλονεικων, ο δε 
κατα  την  γνωστικην  θεωριαν  την  πραξιν  του  αλλου  παραδραμειν 
επειγομενος. Συντρεχουσι δε κατα την προθεσιν αλληλοις, εκατερος 
κατα τον ισον περι το οικειον αγαθον ευοδουμενος.

Αλλο θεωρημα εις τους αυτους. 
Πετρος  δε  εστι  παλιν,  και  Ιωαννης,  εκαστος  ανθρωπος  Θεω 

πλησιαζειν  ηξιωμενος,  και  το  μεν  πρακτικον  της  ψυχης  οιον  τινα 
Πετρον,  το  δε  θεωρητικον  οιον  τινα  Ιωαννην,  αλληλοις  κατα  τον 
λογον  εχων  συντρεχοντα,  διχα  της  θατερου  προς  το  ετερον 
υπερβολην  και  ελλειψεως·  και  παλιν  αλληλοις  κατα  την  προθεσιν 
αντιστρεχοντα τω περι εκατερον ακρω παραδραμεισθαι θατερον υπο 
θατερου νομιζεται.

Εκ  του  αυτου,  εις  το·  " Καν  ως  Θωμας  απολειφθης  των 
μαθητων οις Χριστος εμφανιζεται, οταν ιδης, μη απιστηστης. 
Καν απιστησης, τοις λεγουσι πιστευσον. Ει δε μη τουτοις, τοις 
τυποις των ηλων πιστωθητι. Ι 
Θωμας  ερμηνευεται  διδυμος,  ο  εστι  δισταγμος  η  δισταζων  τοις 

λογισμοις, και δια τουτο χωρις της των τυπων των ηλων ψηλαφησεως 



μηδε πιστευων γεγονεναι του Λογου την αναστασιν. Θωμας ουν εστι 
πας διστακτικος ανθρωπος την του εν αυτω Λογου της αρετης και της 
γνωσεως γινεσθαι δυσκολως πιστευων αναστασιν,  οντινα μονον αι 
μνημαι των προγεγονοτων αμαρτηματων, απαθως τυπουμεναι κατα 
διανοιαν, πειθουσι του εν αυτω θειου Λογου δεξασθαι την αναστασιν, 
και  ομολογησαι  αυτον  Κυριον  και  Θεον·  Κυριον  μεν  ως  της  κατα 
πραξιν  τελειοτητος  νομοθετην,  Θεον  δε  ως  της  κατα  την  θεωριαν 
παντελους  μυσταγωγιας  υφηγητην.  Απαθης  δε  μνημη  εστι  των 
προγεγενημενων τυπωσις η χωρις ηδονης και λυπης περι πραξιν και 
Λογον  εγγινομενη  τη  ψυχη  περι  των  ιδιων  εργων  η  νοηματων 
διαγνωσις, τυπους, αλλ’ ου τρησεις εχουσα των τραυματων δια την 
εγγενομενην απαθειαν συνουλωθεντων.

Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
Η  παλιν  ηλοι  τυγχανουσιν  οι  κατα  την  πρακτικην  φιλοσοφιαν 

τροποι  των  αρετων,  προσηλωμενην  μετα  πονου  τω  θειω  φοβω 
κρατουντες της ψυχης την (1384) διαθεσιν, ους οι απαθεις και απλοι 
και αρρητοι της γνωσεως διαδεξαμενοι λογοι διαπρυσιον βρωσι την 
κατα  την  θεωσιν  της  ψυχης  γενομενην  αυτη  του  θειου  Λογου 
αναστασιν, πιστως μαρτυρουσαν προδεικνυντες της θεοειδους εξεως 
την  απαθειαν·  ην  ο  μη  παθων  ουδ’  αλλω  ποτε  αφηγουμενω  περι 
αυτης  πιστευσειεν,  ωσπερ  ουδε  Θωμας  ταυτην  παθουσι  την 
αναστασιν τοις αποστολοις προ της δια του παθειν πειρας επιστευσε 
λεγουσιν. 

Εκ του αυτου λογου, εις το·  " Αν εις αδου κατιη, συγκατελθε. 
Γνωθι και τα εκει του Θεου μυστηρια τις ο λογος της διπλης 
καταβασεως." 
Ο  πνευματικος  ανθρωπος  πανταχου  γινωσκων  αχραντως 

υπαρχειν τον του Θεου Λογον επεται δια θεωριας αυτω, της επι παντα 
προνοιας  μετα  συνεσεως  την  επιστημην  δρεπομενος.  Ουτω και  εις 
αδου κατερχομενω τω λογω συγκατεισιν, ουκ επι κακω δηλον, αλλ’ 
επι τω ερευνησαι και μαθειν το μυστηριον της εις τον αδην του Θεου 
καταβασεως,  και  των  εκεισε  γινομενων  τε  και  επιτελουμεων  τον 
υπερφυα διδαχθηναι λογον.

Αλλο θεωρημα εις το αυτο.



Η παλιν, επειδη αδης εστι πασα αμαρτια, ζοφεραν και αειδη και 
διεφθαρμενην την υπ’  αυτης κρατουμενην απεργαζομενη ψυχην,  ο 
περι παθων διαλεγομενος εις αδην κατιοντι τω λογω της διδασκαλιας 
συγκατεισι,  την  υφ’  εκαστης  κακιας  νεκρωθεισαν  αρετην  δια  του 
λογου ζωοποιων και εις αναστασιν αγων, και τα δεσμα της υλικης 
προσπαθειας των ψυχων, ανδρικως τω λογω συνδιαρρησσων. Λογος 
δε της διπλης καταβασεως κατα τον προχειρον νουν εστι, προς μεν 
την  πρωτην  επιβολην,  το  και  μετα  σωματων  ψυχας  σωζειν  δια 
πιστεως και αγωγης βιου καθαρας, επι της γης, και χωρις σωματων 
εις  τον  αδην  κατελθοντα  τον  Λογον  τας  εκεισε  των 
προτετελευτηκοτων  ψυχας  δια  μονης  περιποιεισθαι  της  πιστεως 
δυνασθαι· προς δε την δευτεραν επιβολην, το και την εξιν της κακιας 
και  την  ενεργειαν  υπο  του  Λογου  δεχεσθαι  την  προς  αρετην  και 
γνωσιν επανοδον. 

Εκ του αυτου λογου, εις το· " Καν εις ουρανους ανιη, συνανελθε. 
Γενου μετα των παραπεμποντων αγγελων η των δεχομενων· 
αρθηναι ταις πυλαις διακελευσαι. " 
Ο δια  πολλην  περιουσιαν  γνωσεως  και  την  του  πνευματος  του 

αγιου  πλουσιαν  μετοχην  τον  περι  προνοιας  αρκουντως  κατα  το 
δυνατον περαιωσας λογον, και την κατ’ αυτον επιστημην περιλαβων 
εις ουρανους απο γης ανιοντι τω Λογω συνανεισι, την παντων των 
προνοουμενων φυσιν, ορατων τε και αορατων, μετα των κατ’ αυτην 
λογων  γνωστικως  (1385)  διαπερασας,  και  εις  την  ουδ’  ολως  την 
οιανουν  φοραν η  κινησιν  εχουσαν,  προς  ην  ηπειγετο  μαλιστα,  δια 
παντος  λογου  τε  και  τροπου  ληξιν  αναληφθεις,  απο  των 
παραπεμποντων ωσπερ αγγελων τινων των εν τοις ουσι της προνοιας 
λογων επι την των υποδεχομενων αρρητων της θεολογιας λογων τε 
και μυστηριων χωραν αναγομενος, και ταις κατα μερος αναβασεσιν 
υψηλοτερας  ποιων  προς  υποδοχην  του  θεαρχικωτατου  Λογου,  τας 
νοερας της ψυχης πυλας. 

Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
Και ετερως δε παλιν ανιοντι τω λογω συνανεισιν ο απο των κατ’ 

αρετην τροπων της πρακτικης φιλοσοφιας ωσπερ απο τινος γης εις 
τινας  ουρανους  τους  κατα θεωριαν  πνευματικους  της  γνωσεως  τω 
ανατατικως ελκοντι θειω συνυψουμενος Λογω. 



Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
Και  μυστικωτερον  ετι  περι  τουτων ειπειν,  ο  δυναμενος απο της 

κατα την οικονομιαν γνωσεως, αφ’ ης ο της σαρκος του Λογου κοσμος 
γεγονε παρα τω Πατρι, εις την της προ του τον κοσμον της του Λογου 
σαρκωσεως  ειναι  παρα  τω  Πατρι  δοξης  εννοιαν  αναχθηναι,  κατα 
αληθειαν  ουτος  συνανηλθεν  εις  ουρανους  τω  δι’  αυτον  επι  γης 
κατελθοντι Θεω και Λογω, πληρωσας της ανθρωποις χωρητης κατα 
τον αιωνα τουτον γνωσεως το μετρον, και γενομενος τοσουτον Θεος 
οσον  εκεινος  ανθρωπος,  τω  υψωθηναι  τοσουτον  ταις  θειαις 
αναβασεσι  δια  τον  Θεον,  οσον  δια  τον  ανθρωπον  ο  Θεος  προς  το 
εσχατον  της  ημετερας  φυσεως  εαυτον  ατρεπτως  κενωσας 
κατεληλυθεν.

Του αυτου,  εκ  του  εις  την Καινην Κυριακην λογου,  εις  το·  " 
Εγκαινιζεται δε η σκηνη του μαρτυριου, και λιαν πολυτελως, 
ην  Θεος  παρεδειξε,  και  Βεσελεηλ  ετελειωσε  και  Μωυσης 
επηξατο. " 
Πολυτροπον οντα τον κατα την σκηνην αναγωγικον της θεωριας 

λογον επι  του παροντος  ως  ελαβεν  αυτον ο  διδασκαλος  και  ημειν 
θεωρησωμεν αυτον. Σκηνη τοιγαρουν του μαρτυριου η μυστηριωδης 
εστιν οικονομια της του Θεου Λογου σαρκωσεως, ην ο Θεος και Πατηρ 
ευδοκησας  παρεδειξε,  και  το  Πνευμα  το  αγιον  δια  του  σοφου 
Βεσελεηλ  προτυπουμενον  συνεργησαν  ετελειωσε,  και  ο  νοητος 
Μωυσης  ο  του  Θεου  και  Πατρος  μονογενης  Υιος  αυτουργησε,  την 
ανθρωπινην φυσιν εν εαυτω πηξαμενος ενωσει τη καθ’ υποστασιν.

Αλλο εις το αυτο θεωρημα. 
Πλην οτι και της ολης κτισεως νοητης τε και αισθητης εστιν εικων 

η σκηνη, ην ο Θεος και (1388) Πατηρ οια νους ενενοησε, και ο Υιος οια 
λογος εδημιουργησε, και το Πνευμα το αγιον ετελειωσε. Και αυθις της 
αισθητης μονης φυσεως, και μονου του ανθρωπου του εκ ψυχης οντος 
και  σωματος,  και  μονης  αυ  της  ψυχης  καθ’  εαυτην  τω  λογω 
θεωρουμενης,  εστιν  εικων  η  σκηνη,  κατα  τον  εκαστω  πρεποντα 
δηλαδη θεωρουμενη λογον. 



Εκ του αυτου λογου, εις το· " Εγκαινιζεται δε η βασιλεια Δαβιδ, 
και  ουχ  απαξ,  αλλη  χρισμενου  το  προτερον,  και 
αναγορευομενου το δευτερον." 
Ομοιως  και  τον  μεγαν  Δαβιδ  τον  προφητην  και  βασιλεα, 

πολυσεμνον εχοντα τον επ’ αυτω της αναγωγης λογον, καθ’ ον επι 
του παροντος αυτον ο διδασκαλος εθεωρησε, και ημεις εκδεξωμεθα. 
Δαβιδ  τοινυν  εστι  νοητος  ο  αληθινος  βασιλευς  του  Ισραηλ  και 
ορωντος  Θεον  Ιησους  Χριστος,  κατα  μεν  την  πρωτην  αυτου 
παρουσιαν, τη επινοια της ανθρωποτητος χριομενος, ωσπερ αλλαχου 
φησιν  ο  διδασκαλος,  χρισας  την  ανθρωποτητα  τη  θεοτητι,  και 
ποιησας οπερ  το  χρισαν·  κατα δε  την δευτεραν αυτου και  ενδοξον 
επιφανειαν,  ως  Θεος  και  Κυριος  και  πασης  κτισεως  βασιλευς,  και 
υπαρχων και αναγορευομενος. 

Εις τον παροντα λογον τινες απορουσι φασκοντες, Τι δηποτε 
φησας  ο  διδασκαλος  υπερβαινειν  την  αναστασιμον  ημεραν 
πασας τας επι γης εορτας, ου τας ανθρωπικας μονον και χαμαι 
ερχομενας, αλλ’ ηδη και τας αυτου του Χριστου και επ’ αυτω 
τελουμενας,  ωσπερ  επιλαθομενος  της  ιδιας  αποφασεως,  την 
των εγκαινιων ημεραν ταυτης υπερτιθησιν ειπων,  " Υψηλως 
υψηλοτερα,  και  θαυμασιας  θαυμασιοτερα," ως  εκ  τουτου 
νομισθηναι εαυτω περιπιπτειν τον διδασκαλον.
Προς ταυτα λεκτεον,  ως  αυτος  ο  διδασκαλος  εν  τω αυτω λογω 

μετα τινα φησιν· " Ου βουλοται σε ο λογος ποτε εν τω αυτω μενειν, 
αλλ’ αει κινητον ειναι, ευκινητον, παντως νεοκτιστον." Ωσπερ ουν τον 
εγκαινιζομενον υψηλοτερον εαυτου γινεσθαι και θεοειδεστερον ταις 
εις αρετην προκοπαις φαιδρυνομενον γινωσκομεν, ουτω δη και πασαν 
δι’  ημας επινοηθεισαν εορτης ημεραν εν  ημιν και  δι’  ημων εαυτης 
υψηλοτεραν  γινεσθαι  πιστευειν  ημας  χρη,  του  δι’  αυτης 
σημαινομενου μυστηριου την οικειαν δυναμιν εν ημιν προς τελειωσιν 
αγοντος. Εικοτως ουν υψηλης υψηλοτεραν την καινην ο διδασκαλος 
εφη  Κυριακην,  ως  αει  της  αυτης  ημιν  συνυψουμενης,  και  εαυτην 
υπερβαινουσης· οια της αναστασεως, λεγω δε της πρωτης Κυριακης, 
κρυφιως δια του κατ’ αυτην μυστηριου πασης προσυλου (1389) μονον 
φαντασιας πανταπασι καθαρευουσαν ζωην δωρουμενης τοις ουτω το 
κατ’ αυτην πνευματικως επιτελουσι μυστηριον, της δε νεας Κυριακης 



προς τουτοις και πασης αυτους εν μετουσια ποιουσης της ων η προ 
αυτης απηρξατο θειων αγαθων απολαυσεως. 

Αλλο θεωρημα εις το αυτο.
Ει δε τω πιστον ειναι δοκει το λεγομενον, φασι την μεν πρωτην 

Κυριακην  τυπον  ειναι  της  κατα  την  προαιρεσιν  εις  αρετην 
αναστασεως, την δε δευτεραν της κατα προαιρεσιν εξεως εις γνωσιν 
τελειοτητος. 

Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
Και  αυθις  την  μεν  πρωτην  Κυριακην  της  μελλουσης  φυσικης 

αναστασεως  και  αφθαρσιας  ειναι  συμβολον,  την  δε  δευτεραν  της 
κατα  χαριν  μελλουσης  θεωσεως  φερειν  εικονα.  Ει  τοινυν  της  μεν 
καθαρευουσης κακων εξεως η των αγαθων απολαυσις εστι τιμιωτερα, 
της  δε  κατ’  αρετην  υγιους  προαιρεσεως  εξις  της  κατα  την  αληθη 
γνωσιν τελειοτητος, και της φυσικης αφθαρσιας η εν χαριτι προς τον 
Θεον κατα την θεωσιν μεταποιησις, ων η μεν πρωτη Κυριακη φερει 
τυπον, η δε δευτερα τυγχανει συμβολον, εικοτως υψηλης υψηλοτεραν 
αγομενος πνευματι, την καινην ο διδασκαλος εφη Κυριακην. 

Εκ του αυτου λογου, εις το· " Μισω και την δι’ αερος συνηθειαν. 
" 

Προς  γυναικας,  και  μαλιστα  τον  μονηρη  βιον  επανηρημενας, 
πολυν  περι  κατορθωσεως  ηθων  αποτεινας  λογον  δι’  εμφασεως  ο 
διδασκαλος ηπιως, οιμαι, παραινει, μη δειν τας ασκουμενας οικοθεν 
θυρισι κατοπτευειν τινα παντελως, και μαλιστα τους παριοντας, ως 
αν μη λαβοιεν κεντρα θανατου δια της ακαιρου θεωριας.

Του αυτου εκ του εις την αγιαν Πεντηκοστην λογου, εις το·  " 
Μιας  δεουσης  ημερας,  ην  εκ  του  μελλοντος  αιωνος 
προσειληφαμεν,  ογδοην  τε  ουσαν  την  αυτην  και  πρωτην, 
μαλλον δε μιαν και ακαταλυτον. Δει γαρ εκεισε καταληξαι τον 
ενταυθα σαββατισμον των ψυχων. "
Ο  επτα  κατα  την  αγιαν  Γραφην,  ως  μεν  αριθμος  μονον 

λαμβανομενος,  πολλην  εχει  φυσικως  την  επ’  αυτω  κειμενην 
φιλοπονουντων τα θεια μυστικην θεωριαν. Σημαινει γαρ και χρονον, 
και αιωνα, και αιωνας, κινησιν τε και περιοχην και μετρον, και ορον 



και  προνοιαν,  και  ετερα  πολλα,  κατα  την  εκαστου  λογον  καλως 
θεωρουμενος. Ως αναπαυσις δε μονον σκοπουμενος, και ουτω πολλην 
εχει την (1392) επ’ αυτω μυσταγωγουμενην γνωσιν. Αλλ’ ινα μη καθ’ 
εκαστον  διεξιων  φορτικον  τον  λογον  ποιησωμαι,  το  δοκουν 
υψηλοτερον των αλλων ειναι γυμνασωμεν. Τρεις γαρ φασι τροπους οι 
των  θειων  επιτημονες.  Ο  συμπας  της  ολης  των  λογικων  ουσιων 
γνεσεως εχων θεωρειται λογος τον του ειναι, τον του ευ ειναι, και τον 
του αει ειναι, και τον μεν του ειναι πρωτον κατ’ ουσιαν δεδωρησθαι 
τοις ουσι, τον δε του ειναι δευτερον δεδοσθαι κατα προαιρεσιν αυτοις 
ως  αυτοκινητοις,  τον  δε  του  αει  ειναι  τριτον  αυτοις  κατα  χαριν 
πεφιλοτιμησθαι.  Και  τον  μεν  πρωτον  δυναμεως,  τον  δε  δευτερον 
ενεργειας, τον δε τριτον αργιας ειναι περιεκτικον. Οιον ο μεν του ειναι 
λογος  μονην  φυσικως  εχων  την  προς  ενεργειαν  δυναμιν,  αυτην 
πληρεστατην διχα της προαιρεσεως την ενεργειαν εχειν ου δυναται 
παντελως· ο δε του ευ ειναι αυτην μονην γνωμικως εχων της φυσικης 
δυναμεως την ενεργειαν, αυτην ολοκληρον την δυναμιν το συνολον 
χωρις ουκ εχει της φυσεως· ο δε του αει ειναι των προ αυτου καθ’ ολου 
περιγραφων, του μεν την δυναμιν, του δε την ενεργειαν, ουτε φυσικως 
κατα δυναμιν τοις ουσιν ενυπαρχει παντελως, ουτε μην εξ αναγκης 
τοπαραπαν θελησει προαιρεσεως επεται·  πως γαρ τοις αρχην κατα 
φυσιν και τελος κατα κινησιν εχουσιν οιον τε ενειναι το αει ον και 
αρχην και τελος ουκ εχον; αλλ’ ορος εστι, στασιμον ποιεων την μεν 
φυσιν κατα την δυναμιν, την δε προαιρεσιν κατα την ενεργειαν, ουδ’ 
ετερας αμειβων πανταπασι τον καθ’ ον εστι λογον, και πασι παντας 
αιωνας τε και χρονους οριζων. Και τουτο εστιν,  ως οιμαι,  τυχον το 
μυστικως ευλογημενον Σαββατον, και η μεγαλη της των θειων εργων 
καταπαυσεως ημερα, ητις, κατα την γραφην της κοσμογενειας, ουτε 
αρχην, ουτε τελος, ουτε γενεσιν εχουσα φαινεται, η μετα την των εν 
μετρω διωρισμενων κινησιν των υπερ ορον και  μετρησιν εκφανσις, 
και  η  μετα την των κεχωρημενων και  περιγεγραμμενων ποσοτητα 
των αχωρητων και απεριγραφων απειρος ταυτοτης. Ως αν ουν η κατα 
προαιρεσιν  ενεργεια  χρησαιτο  τη  δυναμει  της  φυσεως,  ειτε  κατα 
φυσιν, ειτε παρα φυσιν, το ευ η το φευ ειναι το περας αυτην εχουσαν 
υποδεξεται,  οπερ  εστι  το  αει  ειναι,  εν  ω  σαββατιζουσιν  αι  ψυχαι, 
πασης λαβουσαι παυλαν κινησεως. Ογδοη και πρωτη, μαλλον δε μια 
και  ακαταλυτος  ημερα  η  ακραιφνης  εστι  του  Θεου  και  παμφαης 
παρουσια, μετα την των κινουμενων στασιν γινομενη, και τοις μεν τω 



του  ειναι  λογω  κατα  φυσιν  προαιρετικως  χρησαμενοις,  ολου 
προσηκοντως ολοις επιδημουντος, και το αει ευ ειναι παρεχοντος δια 
της οικειας μετοχης, ως μονου κυριως και οντος και αει οντος και ευ 
οντος, τοις δε παρα φυσιν τω του ειναι λογω γνωμικως χρησαμενοις, 
αντι του ευ το αει φευ ειναι κατα το εικος απονεμοντος, ως ουκ οντος 
αυτοις λοιπον χωρητου του ευ ειναι, εναντιως προς αυτο διακειμενοις, 
και  κινησιν  παντελως  ουκ  εχουσι  μετα  την  του  ζητουμενου 
φανερωσιν, καθ’ ην τοις ζητουσι πεφυκε φανερουσθαι το ζητητον.

(1393) Αλλο εις το αυτο θεωρημα. 
Και παλιν εβδομη και Σαββατον εστιν η των κατ’ αρετην απαντων 

τροπων και των κατα θεωριαν γνωστικων λογων διαβασις. Ογδοη δε 
εστιν η προς την αρχην και αιτιαν των πρακτικως πεποιημενων και 
των θεωριτηκων εγνωσμενων κατα την χαριν αληθης μεταποιησις. 

Αλλη εις το αυτο θεωρια.
Εστι μεν ουν και αυθις εβδομη και Σαββατον η την κατ’ αρετην 

διαδεχομενη  πρακτικην  φιλοσοφιαν  απαθεια.  Ογδοη  δε  και  πρωτη 
εστιν,  ως  μια  και  ακαταλυτος,  η  μετα  την  γνωστικην  θεωριαν 
επιγινομενη σοφια.  Και  κατ’  αλλους δε  τροπους παντοδαπους εστι 
δυνατον  τοις  των  θειων  φιλοθεαμοσι  τον  περι  των  τοιουτων 
εκδεχεσθα λογον, και πολλας καλας τε και αληθεις εφευρειν θεωριας.

Εκ  του  αυτου  λογου,  πως  το·  "Δισσωσατε  και  τρισσωσατε,  " 
λαβων ο διδασκαλος εις το περι της εβδομης μυστηριον φησιν· 
" Ως δε και την εβδομην αναστροφην Ηλιου του προφητου, τω 
της Σαραφθιας υιω, το ζην εμπνευσασαν, και του αυτου την 
ισαριθμον κατα των σχιδακων επικλυσιν." 
Ο μακαριος  γερων παρ’  εμου τουτο ερωτηθεις  εφη,  Κατα τουτο 

τυχον περι του επτα διεξιοντα τον διδασκαλον αριθμου τεκμηρασθαι 
δυνατον. Πρωτον μεν κατα τους λεγομενους αριθμητικους. Φασι γαρ 
εκεινοι  συνιστασθαι  τινας  αριθμους  εκ  δισσουμενων  και 
τρισσουμενων ετερων, της μοναδος, τελευταιον προστιθεμενης. Οιον 
εκ δισσουμενων μεν ο ξδ΄ συνισταται, της μοναδος δισσουμεης μετα 
των  εξ  αριθμων,  προστιθεμενης  και  της  μοναδος,  και  ουτως  η 
εβδομας πληρουται, οιον δις α΄ β΄, δις β΄ δ΄, δις δ΄ η΄, δις η΄ ιστ΄, δις ιστ΄ 
λβ΄, δις λβ΄ ξδ΄. Τουτων ουτω διαπλασθεντων δι’ εξ αριθμων δοκουσι 



συντεθεισθαι,  αλλα  παραλαμβανομενη  τελευταιον  και  η  μονας 
πληρει τον επτα, εξ ης την αρχην ο διπλασιασμος ειληφεν. Ουτως ουν 
κανταυθα  τον  αυτον  κανονα  κατασχοντες  απαρτισομεν  τον  επτα 
αριθμον. Φησι γαρ, " Εκχεατε, δισσωσατε και τρισσωσατε. " Δις ουν 
μια  β΄,  τρις  β΄  εξ,  και  η  πρωτη  μονας  προστιθεμενη  τοις  εξασιν 
απαρτιζειν  τον  επτα  αριθμον.  Φασι  δε  και  συγγενειαν  τινα 
πνευματικην κατα μυστικην θεωριαν προς τον ζ΄ αριθμον εχειν τον γ΄ 
κατα τοιονδε τροπον, τω την πανσεπτον και προσκυνητην Τριαδα δια 
του γ΄ σημαινεσθαι, και παλιν την αυτην δια του ζ΄, τω τον ζ΄ αριθμον 
παρθενον ειναι. Των γαρ (1396) εντος δεκαδος αριθμων μονος ουτος 
ουτε γεννα, ουτε γενναται. Τουτο δε σαφως ενδεικνυται διεξιων εν τη 
βιβλω των επων Περι  παρθενιας,  ουτωσι  λεγων,  "Πρωτη παρθενος 
εστιν αγνη Τριας." 

Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
Η  και  ουτως.  Τη  αγια  Τριαδι  μυστικως  τω  λογω  την  αυτης 

επιθεωρησας  ενεργειαν,  φημι  δε  το  αγαθον  οπερ  τας  τεσσαρας 
εμφαινει γενικας αρετας, τον επτα πληρωσεις αριθμον. Τη γαρ αγια 
και πανυμνητω Τριαδι μυστικως την αυτης επιθεωρουντες ενεργειαν 
τον επτα παρθενον απαρτιζομεν αριθμον.

Εκ  του  αυτου  λογου,  εις  το·  Ιησους  δε  αυτος,  η  καθαρα 
τελειοτης,  οιδε  μεν  τρεφειν  εν  ερημια  και  πεντε  αρτοις 
πεντακισχιλιους, οιδε δε παλιν και επτα τετρακισχιλιους· και 
τα  του  κορου  λειψανα εκει  μεν  δωδεκα κοφινοι,  ενταυθα δε 
σπυριδες  ζ΄.  Ουθετερον  αλογως  οιμαι,  ουδε  αναξιως  του 
Πνευματος. 
Γυμνασθεισαν ηδη προς θεωρητικην εξιν εν τοις προλαβουσι δια 

πλατους, ως οιον τε ην, ειρημενοις την διανοιαν, πληθει λογων αυτην, 
ει δοκει, μη βαρησωμεν, δυναμενην λοιπον και κατ’ επιτομην την των 
θειων επιστημονως δεχεσθαι θεωριαν.  Οι  κριθινοι  τοιγαρουν πεντε 
αρτοι τους προχειρους της φυσικης θεωριας παραδηλουσι λογους. Οι 
δε  τουτοις  τρεφομενοι  πεντακισχιλιοι  ανδρες  τους  περι  φυσιν  μεν 
κινουμενους, ουπω δε παντη της περι το παθητικον και αλογον της 
ψυχης μερος εκκαρθεντας σχετικης διαθεσεως εμφαινουσι. Ως νοειν 
διδωσι τοις των τοιουτων λογων θεαμασι εκ κριθης ειναι τους αρτους, 
κοινον δε τουτο κτηνων τε και ανθρωπων ειδος υπαρχει τροφης, και 
το  συν  γυναιξιν  ειναι  και  παισιν,  οπερ  δηλοι  σαφως  μη  των  καθ’ 



ηδονην  παντελως  επιθυμιων  και  της  ατελους  των  λογισμων 
νηπιοτητος αυτους ηλλοτριωσθαι. Η δε ερημος εστιν ο κοσμος ουτος, 
εν ω τοις δια της φυσικης θεωριας περι το θειον κινουμενοις τους της 
φυσεως πνευματικως διαθρυπτων λογους ο του Θεου Λογος πασαν 
αγαθων χαριζεται  πλησμονην,  ως δηλουσιν  οι  των περισσευματων 
κοφινοι, δωδεκα οντες τον αριθμον. 

Θεωρια εις το ιβ΄ αριθμον. 
Εμφαινει  δε  ο  δωδεκα  αριθμος,  η  τους  κατα  χρονον  και  φυσιν 

λογους,  ως  εκ  πεντε  και  επτα  κατα  συνθεσιν  συμπληρουμενος. 
Εβδοματικος γαρ ο χρονος, ως κυκλικως κινουμενος, και την προς το 
κινεισθαι  προσφυως  εχων  επιτηδειοτητα,  την  των  ακρων  απο  του 
μεσου κατα τον αριθμον τουτον ισην (1397) αποστασιν. Πενταδικη η 
φυσις,  υπο  τον  αριθμον  τον  πεντε  πεφυκυια  ταττεσθαι,  δια  τε  το 
πλεον της απλως λεγομενης υλης της τετραχως διαιρουμενης εχειν το 
ειδος. Η φυσις γαρ ουδεν αλλο καθεστηκεν ουσα η υλη ειδοποιημενη. 
Το γαρ ειδος τη υλη προστεθεν φυσιν απεργαζεται. 

Αλλο θεωρημα εις το αυτο.
Η τας των οντων γενητων και αιωνιων νοησεις, ως κινουμενων και 

περιγεγραμμενων,  και  τον  του  τι  και  ποιον  και  πως  ειναι  λογον 
επιδεχομενων. Παν γαρ κινητον τε και γενητον υπαρχει, και δια τουτο 
παντως  και  υπο  χρονον  εστι,  καν  ει  μη  τον  κινησει  μετρουμενον. 
Αρχην γαρ εχει  του ειναι  παν γενητον ως ηργμενον του ειναι,  και 
διαστημα, αφ’ ου του ειναι ηρξατο.  Ει  δε και  εστι  και  κινειται  παν 
γενητον, και υπο φυσιν παντως εστι και χρονον, την μεν δια το ειναι, 
τον δε δια το κινεισθαι, δι’ ων κατα συμπλοκην ο του δωδεκα κατα τον 
αποδοθεντα τροπον συμπληρουται λογος.

Αλλη θεωρια. 
Η την ηθικην και φυσικην και θεολογικην φιλοσοφιαν ο αριθμος 

ουτος  δηλοι,  ως  εκ  τεσσαρων  και  πεντε  και  τριων  συναγομενος. 
Τετραδικη γαρ δια τας δ’  γενικας αρετας εστιν η εν τοις πραγμασι 
κατ’ ηθος ακριβης φιλοσοφια. Πενταδικη δε η φυσικη θεωρια δια την 
ειρημενην  αιτιαν,  φημι  δε  την πενταχως κατα φυσιν  διαιρουμενην 
αισθησιν. Τριαδικη δε η μυστικη θεολογια, δια τας ομοουσιους αγιας 



τρεις  υποστασεις της παναγιου μοναδος,  η εν αις η αγια μονας,  η, 
κυριωτερον ειπειν, απερ η αγια μονας. 

Αλλη θεωρια. 
Η την καθολου και γενικωτατην αρετην και γνωσιν, την μεν ως 

ενταυθα δια των δ’ αρετων κατορθουμενην, την δε ως δια των οκτω 
την θεωτεραν των μελλοντων μυστικως παραδηλουσων καταστασιν 
σημαινομενην, εξ ων ο δωδεκα κατα συνθεσιν αριθμος απαρτιζεται.

Αλλη θεωρια. 
Η τα παροντα τε και τα μελλοντα, ως των μεν παροντων τον δ΄ 

στοιχειωδη τε και υλικον αριθμον οντα φυσικως παραδεχομενων, των 
δε  μελλοντων  μυστικως  επιθεωρουμενον  αυτοις  επιδεχομενων  τον 
οκτω  αριθμον,  ως  της  κατα  χρονον  εβδοματικης  υπερθετικης 
ιδιοτητος. 

(1400) Αλλη θεωρια. 
Η  τους  περι  νοητων  και  αισθητων  κρισεως  τε  και  προνοιας 

τριττους λογους ο δωδεκα σαφως αριθμος παραδηλοι. Εκαστον γαρ 
τουτων εφ’ εαυτο του ειναι τουθ’ οπερ εστι τρεις επιδεχεται λογους, 
καθως τοις  ακροις  λογοις  των θειων μυσταις  και  μυσταγωγοις  δια 
πολλην  ασκησιν  των  λογιων  εκ  πολλων  καταδηλον  γεγονε. 
Τριπλασιαζοντες ουν εαυτοις οι καθολου τριττοι των οντων λογοι τα 
εφ’  οις  θεωρουνται  δ΄  οντα,  η  το  εμπαλιν  τοις  ων  εισιν  αυτοι 
τετραπλουμενοι, τον δωδεκα ποιουσιν αριθμον. Ει γαρ τα οντα ουσιαν 
εχει  και  δυναμιν  και  ενεργειαν,  τριττον  τον  επ’  αυτοις  του  ειναι 
δηλονοτι κεκτηνται λογον. Ει δε τουτους συνδει τους λογους προς το 
ειναι δηλονοτι καθο εισιν η προνοια, τριπλους και ο αυτης παντως 
υπαρχων καθεστηκε λογος. Ει δε των λωβωσεων των καθ’ ενα των 
ειρημενων παρατραποντων λογων,  παρελθουσων τε και  παρουσων 
και  μελλουσων,  η  κρισις  εστι  τιμωρητικη  ως  κακιας  κολαστικη, 
τριπλουν  εχει  και  αυτη  τον  επ’  αυτη  της  θεωριας  λογον,  καθ’  ον 
ουσιαν τε και δυναμιν και ενεργειαν των οντων περιγραφουσα μενει 
την οικειαν εις το διηνεκες αοριστιαν φυλαττουσα. 

Αλλη θεωρια. 



Η  παλιν  την  εφικτην  του  αιτιου  και  των  αιτιατων  τελειαν 
επιγνωσιν ο αριθμος ουτος δηλοι. Δεκαδι γαρ προστεθεισα δυας ποιει 
τον  ιβ΄·  δεκας  δε  εστιν  Ιησους  ο  Κυριος  και  Θεος  των  ολων,  ως 
ανεκφοιτητως  ταις  απο  μοναδος  προοδοις  προς  εαυτον  μοναδικως 
παλιν αποκαθισταμενος.  Μονας γαρ και  η δεκας,  και ως ορος των 
οριζομενων  και  περιοχη  των  κλινουμενων  και  περας  πασης 
αριθμητικης  αποπερατωσεως.  Και  δυας  εστι  παλιν  πασα των μετα 
Θεον  οντων  η  συμπηξις,  οιον  τα  μεν  αισθητα  παντα  ως  εξ  υλης 
συνεστηκοτα και ειδους εστι δυας, τα δε νοητα, ωσαυτως εξουσιας και 
του ειδοποιουντος αυτα ουσιωδως συμβεβηκοτος.  Ουδε γαρ εστι  το 
παραπαν γενητον κυριως απλουν,  οτι  μη τοδε μονον εστιν η τοδε, 
αλλ’  ως  εν  υποκειμενω  τη  ουσια  εχει  την  συστατικην  τε  και 
αφοριστικην  διαφοραν  συνεπιθεωρουμενην,  την  αυτο  μεν  εκεινο 
συνιστωσαν,  αλλου δε  αυτο φανερως διακρινουσαν.  Ουδεν δε  καθ’ 
οιονδηποτε  τροπον  ουσιωδως  εχον  συνεπιθεωρουμενον  τι  προς 
δηλωσιν της οικειας υπαρξεως δυναται κυριως ειναι απλουν. 

Αλλη θεωρια. 
Η  παλιν  την  θειαν  ουσιαν  και  την  αυτης  δραστικην  ενεργειαν 

επικεκρυμμενως ο αριθμος ουτος υποσημαινει. Την μεν θειαν ουσιαν, 
δια του τρεις αριθμου δηλουμενην ως τριαδικως υμνουμενην δια την 
τρισυποστατον υπαρξιν· τριας γαρ εστιν η μονας(1401) ως εν τελειαις 
ουσα τελεια ταις υποστασεσιν,  ηγουν τω της υπαρξεως τροπω, και 
μονας εστιν η τριας αληθως τω της ουσιας, ηγουν τω του ειναι λογω. 
Την  δε  δραστικην  ενεργειαν  δια  του  εξ  αριθμου  μηνυομενην,  ως 
μονου των εντος δεκαδος αριθμου τελειου και πληρους,  και εκ των 
οικειων  συνισταμενου  μερων,  και  των  αυ  καθολου  και  ανισων 
αριθμων περιεκτικου, του αρτιου φημι και του περιττου, ως και μονην 
τελειαν  τελειων,  καθ’  ον  εισι  λογον,  απεργαστικην  τε  και 
φρουρητικην. Ανισα γαρ τα μετα τοις ακροις κινουμενα προς την των 
ακρων αεικινητον στασιν. Οιον ιν’ εξ ενος και των λοιπων ποιησωμαι 
τοις  φιλοπονοις  την  την  ενστασιν,  ακρον  μεν  εστι  το·  Και  ειπεν  ο 
Θεος, Ποιησωμεν ανθρωπον κατ’ εικονα ημετεραν και καθ’ ομοιωσιν· 
μεσον  δε  το·  Και  εποιησεν  ο  Θεος  τον  ανθρωπον,  αρσεν και  θηλυ 
εποιησεν αυτους·  και ακρον παλιν·  Εν γαρ Χριστω Ιησου ουκ εστιν 
ουτε αρσεν ουτε θηλυ. Των ακρων ουν και των μεσων ανισων οντων, 
ως των μεν το αρρεν εχοντων και το θηλυ, των δε μη εχοντων, εστι 



ποιητικη τε και περιεκτικη η θεια ενεργεια, ηντινα μυστικως, καθαπερ 
οιμαι, μυηθεις ο σοφωτατος Μωυσης, και τοις λοιποις των ανθρωπων 
αγαθοπρεπως  υπεμφαινων,  εν  εξ  ημεραις  γεγραφε  τον  Θεον 
πεποιηκεναι τον συμπαντα κοσμον· ητινι καθ’ ειρμον και και ταξιν 
μετα  της  προνοιας  και  της  κρισεως  των  οντων  πρεποντως 
συνεπιθεωρουντες την γενεσιν (περιεχεται γαρ αυτη ταυτα) τον ιβ΄ 
πληρεστατον απαρτιζομεν αριθμον. 

Θεωρια εις τους κοφινους. 
Κοφινους δε φησιν ο λογος, εν οις απετεθη τα περισσευσαντα, την 

παιδευτικην οικονομιαν, των πνευματικως τραφεντων τους νοητους 
των  ειρημενων  λογους,  δια  το  μηπω  της  παιδαγωγικης  αυτους 
υπερανω  γενεσθαι  διδασκαλιας,  της  και  τα  χρησιμα  δεοντως 
υποτιθεμενης,  και  την  αλγεινην  τοις  ουτω  παιδευομενοις  αγωγην 
προτεινουσης, ως νοειν διδωσιν η εξ ης οικοδομουνται οι κοφινοι υλη, 
πληκτικη κατα φυσιν υπαρχουσα. 

Θεωρια των ζ΄ αρτων. 
Οι  δε  επτα  των  τετρακισχιλιων  αρτοι  την  νομικην,  ως  οιμαι, 

μυσταγωγιαν υποτυπουσιν, ητοι τους κατ’ αυτην θειοτερους λογους, 
ουστινας  τοις  προσμενουσι  τρεις  ημερας  τω  λογω,  τουτεστι  μεθ’ 
υπομονης  τον  περι  την  ηθικην  τε  και  φυσικην  και  θεολογικην 
φιλοσοφιαν  περιποιητικον  του  φωτισμου  της  γνωσεως  πονον 
μακροθυμως φερουσιν, ο λογος μυστικως διδωσιν. 

Αλλη θεωρια περι των τριων ημερων. 
Η τον φυσικον τυχον και γραπτον και πνευματικον νομον αι τρεις 

ημεραι  παραδηλουσιν,  (1404)  ως  εκαστου  του  κατ’  αυτον 
πνευματικωτερου λογου τον φωτισμον τοις φιλοπονουσι παρεχοντος, 
καθ’ ας αμεμπτως οι καλως τε και αληθως πεινωντες τα θεια, τω Θεω 
και  Λογω  προσμενοντες,  δεχονται  τροφην  μυστικην  κατα  ταυτον 
νικης τε και βασιλειας εχουσαν συμβολα του κορου τα λειψανα. Αι 
γαρ επτα σπυριδες εκ φοινικων την υλην εχουσαι (νικης δε συμβολον 
και βασιλειας ο φοινιξ)  ,  προς δε και της ακλονητου προς τας των 
βιαιων  πνευματων  εμβολας  υπερ  αληθειας  ενστασεως  δι’  εαυτων 
τους τραφεντας πασης κακιας και αγνωσιας νικητας αποφαινουσιν, 



ως την κατα παθων τε και δαιμονων παρα του Θεου Λογου αηττητον 
λαβοντας δυναστειαν. 

Θεωρια του αριθμου των τετρακισχιλιων ανδρων. 
Και  ο  αυτων  δε  εκεινων  των  τουτους  τραφεντων  τους 

πνευματικους λογους αριθμος της αληθους αυτων αριδηλος μαρτυς 
εστι  τελειοτητος,  ως  τας  τεσσαρας  γενικας  περιεχων  μοναδας,  ων 
πρωτη μεν εστιν  η  πρωτη μονας,  δευτερα δε  μονας εστιν η  δεκας, 
τριτη δε μονας εστιν η εκατοντας, και τεταρτη μονας εστιν η χιλιας. 
Εκαστη γαρ τουτων, χωρις της πρωτης μοναδος, και μονας εστι και 
δεκας· μονας μεν των μετ’ αυτην, ως εις εαυτην συντιθεμενη, και τω 
δεκαπλασιασμω την  αυτης  απαρτιζουσα δεκαδα·  δεκας  δε,  ως  των 
προ αυτης μοναδων την συνθεσιν εις εαυτην περιγραφουσα· χιλιας δε 
τετραπλουμενη τετρακισχιλιους υφιστησιν. Εστιν ουν η πρωτη μονας 
μυστικης θεολογιας συμβολον, η δε δευτερα μονας θειας οικονομιας 
και αγαθοτητος τυπος, η δε τριτη μονας αρετης και γνωσεως εστιν 
εικων,  και  η  τεταρτη  μονας  της  καθολου  των  οντων  θειοτερας 
μεταποιησεως δηλωσις.

Αλλη θεωρια εις τον ζ΄. αριθμον. 
Ο δε επτα αριθμος των σπυριδων κατ’  αλλον προς τω προτερω 

θεωρουμενος τροπω, ως φασιν,  εμφαινει  σοφιαν και  φρονησιν,  την 
μεν ως περι την αιτιαν τρισσως κατα νουν κινουμενην, την δε περι τα 
μετα την αιτιαν και περι την αιτιαν οντα κατα λογον δια την αιτιαν 
τετραχως  κινουμενην.  Ουδετερον  ουν  αλογως  παρα  του  Κυριου 
γεγενηται  κατα  τον  μεγαν  τουτον  διδασκαλον,  ουδε  αναξιως  του 
πνευματος.

Εκ του αυτου λογου, εις το·  " Και εστι διαφορα χαρισματων, 
αλλου δεομενη χαρισματος προς διακρισιν του βελτιονος." 
Η διαφορα των χαρισματων η  αλλου δεομενη χαρισματος  προς 

διακρισιν  κατα  τον  μεγαν  τουτον  διδασκαλον  εστιν,  η  προφητεια, 
καθως οιμαι, και το λαλειν γλωσσαις. Η μεν γαρ προφητεια δειται του 
χαρισματος της διακρισεως των πνευματων, προς το γνωσθηναι τις 
και ποθεν και που φερουσα (1405) και ποιου πνευματος εστι, και δι’ ην 
αιτιαν, μη πως φληναφος εστι, μονον εικη προφερομενη εκ της κατα 
το  ηγεμονικον  βλαβης  του  λεγοντος,  η  αυτοκινητος  τις  ορμη  του 



δηθεν προφητευοντος, εξ αγχινοιας περι τινων φυσικως κατα λογον 
δια  πολυπειριαν  τεκμαιρομενου  πραγματων,  η  του  πονηρου  και 
δαιμονιωδους  πνευματος,  ωσπερ  εν  Μοντανω  και  τοις  εκεινω 
παραπλησιοις εστι τερατολογια εν προφητειας ειδει το λεγομενον, η 
δοξης ενεκεν κενης τοις αλλων αλλος τυχον αβρυνεται, λεγων τε και 
πομοπευων  απερ  αυτος  ουκ  εγεννησεν,  υπερ  του  θαυμασθηναι 
ψευδομενος, και πατερα νοθον ορφανων λογων και νοηματων εαυτον 
υπερ  του  δοξαι  σοφος  τις  ειναι  προβαλλεσθαι  ουκ  αισχυνομενος. 
Προφηται γαρ β΄, φησιν ο θειος Αποστολος, η τρεις λαλειτωσαν, και οι 
αλλοι διακρινετωσαν. Τινες δε τυγχανουσιν οι αλλοι δηλονοτι οι το 
χαρισμα της διακρισεως εχοντες των πνευματων. Δειται τοινυν η μεν 
προφητεια, καθως εφην, της διακρισεως των πνευματων, ινα γνωσθη 
και  πιστευθη και  εγκριθη,  το  δε  χαρισμα των γλωσσων δειται  του 
χαρισματος  της  ερμηνειας,  ινα  μη  δοξη  τοις  παρουσιν  ο  τοιουτος 
μαινεσθαι, μη δυναμενου τινος των ακουοντων παρακολουθησαι τοις 
λαλουμενοις. Εαν γαρ, φησιν ο μεγας Αποστολος, λαλειτε γλωσσαις, 
εισελθη  δε  τις  απιστος  η  ιδιωτης,  ουκ  ερουσιν  οτι  μαινεσθε;  Και 
κελευει  μαλλον  σιωπαν  τον  λαλουντα  γλωσσαις,  εαν  μη  η  ο 
διερμηνευων.  Το  δε  "Προς  διακρισιν"  φαναι  το  διδασκαλον  "του 
βελτιονος"  φασιν  οι  τοις  θειοις  τον  νουν  καταφωτισαντες  λογοις 
υπερεχειν το της προφητειας και το των γλωσσων χαρισμα των ων 
προς διακρισιν τε και διασαφησιν χρηζουσι χαρισματων,τουτεστι της 
διακρισεως  των  πνευματων  και  της  ερμηνειας.  Οπερ  ειδως  ο 
διδασκαλος εφη, "Προς διακρισιν του βελτιονος." 

 Του αυτου, εκ του εις Ηρωνα τον φιλοσοφον λογου εις το·  " 
Συμβαματα και παρασυμβαματα. " 
Συμβαμα  εστι  κατα  γραμματικους  προτασις  εξ  ονοματος  και 

ρηματος αυτοτελη διανοιαν απαρτιζουσα, οιον, " Ιωαννης περιπατει. " 
Παρασυμβαμα  δε  εστι  προτασις  εξ  ονοματος  και  ρηματος  ουκ 
αυτοτελη διανοιαν απαρτιζουσα, οιον Ιωαννη μελει. Φησας ουν τις, " 
Ιωαννης περιπατει, " ουδενος ετερου χρηζειν εδειξε ειπων δε, " Ιωαννη 
μελει, " περι τινος αυτω μελει παρελειψεν ειπειν. 

Του αυτου εκ του εις τον αγιον Βασιλειον επιταφιου, εις το· "Επ’ 
ουδενος  ουν  των  απαντων  ουκ  εστιν  εφ’  οτω  ουχι  των 
απαντων." 



Οτι ποτε τις αποδεχεται των καλων, κατ’ εκεινο (1408) παντως και 
ποιειται την επιδοσιν και τοις περι αυτου λεγομενοις δηλον ηδεται και 
παρακαλειται. Ηδεται μεν προστιθεμενος αυτω πλεον κατα ψυχην ως 
καταθυμιω  πραγματι,  παρακαλειται  δε  της  κατ’  αυτο  πλειονος 
επιδοσεως, εκ του περι αυτου δεχομενος επαινου μειζονα προτροπην. 
" Ων γαρ, φησιν ο διδασκαλος, τους επαινους οιδα, τουτων σαφως και 
επιδοσεις,"  τουτεστιν,  ων  οιδα  πραγματων  τους  επαινους,  και  των 
αποδεχομενων  αυτα  σαφως  ανθρωπων  τας  εις  αρετην  επιδοσεις, 
ηγουν  επαυξησεις,  επισταμαι.  Επ’  ουδενος  ουν  των  πραγματων 
παντων δηλονοτι των επαινουμενων ουκ εστιν εφ’ ωτινι ουχι παντως 
των επ’ αυτοις ηδομενων ευροις την επαυξησιν· η επειδη τρια προθεις 
ο  διδασκαλος  ανωτερω,  εαυτον,  τους  λογους,  τους  της  αρετης 
επαινετας,  εν  τουτοις  περιλαβων  κατα  ρητορας  εξηπλωσε,  τας 
επαγωγας  τοις  τρισιν  εφαρμοσας,  και  εξ  εαυτου  προτερον  της 
αποδοσεως  αρξαμενος,  ειτα  δια  μεσων  των  αρετης  επαινετων 
διελθων, εις τους λογους αυτας επληρωσεν,  ως της κατα τον αγιον 
Βασιλειον υποθεσεως και  αυτω πρεπουσης,  ως διδασκαλω,  και  του 
λογου προβεβλημενω, και τοις αγαπωσι την αρετην, ηγουν τοις αυτης 
επαινεταις, πεποθημενης, οια ποθουσι γνωναι τους τροπους της δια 
μιμησεως εις αρετην επιδοσεως, και τοις λογοις αυτοις αρμοζουσης, 
ως εκφαντορικοις των κατ’  αρετην καλων. Παντος μεν ουν ανδρος 
βιον  εχοντος  κατα  Θεον  επαινουμενον,  μαλιστα  δε  Βασιλειου  του 
πανυ, καν τε δυνηθωσι πασαν περιλαβειν, και ωσπερ εικονα ζωσαν 
και εμψυχον υποδειξαι τοις ερασταις την του ανδρος αρετην, καν τε 
μη δυνηθωσι του ταυτης εφικεσθαι  μεγεθους,  επ’  ουδενος ουν ουκ 
εστι των απαντων, και λογου και λεγοντος και ακουοντος, εφ’ ωτινι το 
της υποθεσεως καλον ουχ αρμοσει, η καθως ανωτερω ακριβεστερον 
μαλλον εξητασται.

Του  αυτου  εκ  των  επων,  εις  το·  "Παιζει  γαρ  λογος  αιπυς  εν 
ειδεσι παντοδαποισι,  κρινας, ως εθελοι,  κοσμον εον ενθα και 
ενθα. 

Ηνικα τον νουν ως δια κλειθρων τινων των φαινομενων ο μεγας 
Δαβιδ  κατα  μονην  πιστιν  εν  πνευματι  προς  τα  νοητα  διελασας 
εδεξατο  τινα  παρα  της  θειας  σοφιας  των  εφικτων  ανθρωποις 
μυστηριων εμφασιν, τοτε, καθαπερ οιμαι, φησιν, Αβυσσος, αβυσσον 



επικαλειται  εις  φωνην  των  καραρρακτων  σου·  τουτοις  τυχον 
ενδεικνυμενος,  οτι  πας  νους  θεωρητικος,  δια  τε  το  κατα  φυσιν 
αορατον και το βαθος και πληθος των νοηματων αβυσσω παρεοικως, 
επειδαν των φαινομενων διαβας πασαν την διακοσμησιν, και εις την 
των  νοητων  σφοδρω  της  κινησεως  υπερβας  την  ευπρεπειαν,  εφ’ 
εαυτον (1409) στη, πεπηγως πανταπασι και ακινητος, δια την παντων 
διαβασιν,  τηνικαυτα  την  θειαν  δεοντως  επικαλειται  σοφιαν,  την 
οντως τε και αληθως κατα την γνωσιν αδιεξιτητον αβυσσον, φωνην 
αυτω  δουναι  των  θειων  καραρρακτων,  αλλ’  ουκ  αυτους  του 
καταρρακτας, οπερ εστιν εμφασιν τινα πιστεως γνωστικην των περι 
το παν της θειας προνοιας τροπων τε και λογων αιτων υποδεξασθαι, 
δι’ ης μνησθηναι δυνησεται του Θεου εκ γης Ιορδανου και Ερμονιειμ, 
εν η της θειας προς ανθρωπους του Θεου Λογου συγκαταβασεως το 
μεγα και φρικτον δια σαρκος ετελεσθη μυστηριον, εν ω της εις Θεον 
ευσεβειας  εδωρηθη  τοις  ανθρωποις  το  αληθες,  οπερ  δια  το  πασαν 
εκβεβηκενεαι φυσεως ταξιν και δυναμιν· τω μεν θειω και της θειας 
μυστη τε και μυσταγωγω κρυφιογνωστου σοφιας Παυλω τω μεγαλω 
αποστολω  μωρια  ωνομασθη  Θεου  και  ασθενεια,  δια  την 
υπερβαλλουσαν οιμαι σοφιαν και δυναμιν· τω δε θεοφρονι μεγαλω 
Γρηγοριω παιγνιον προσηγορευθη, δια την υπερβαλλουσαν φρονησιν. 
Ο μεν γαρ φησι. Το μωρον του Θεου σοφωτερον των ανθρωπων εστι, 
και  το  ασθενες  του  Θεου  ισχυροτερον  των  ανθρωπων  εστι·  ο  δε. 
Παιζει  γαρ  λογος  αιπυς  εν  ειδεσι  παντοδαποισι,  Κρινας  ως  εθελοι 
κοσμον  εον  ενθα  και  ενθα·  εκατερος  τη  στερησει  των  παρ’  ημιν 
κρατιστων θεσεων την θειαν ενδεικνυμενος εξιν, και ταις αποφασεσι 
των ημετερων ποιουμενος την των θειων καταφασιν. Μωρια γαρ παρ’ 
ημιν και ασθενεια και παιγνιον στερησεις εισιν, η μεν σοφιας, η δε 
δυναμεως,  η  δε  φρονησεως,  επι  Θεου  δε  λεγομεναι  σοφιας  και 
δυναμεως και φρονησεως υπερβολην σαφως υποδηλουσιν. Ει τι ουν 
παρ’ ημιν κατα στερησιν λεγοιτο, επι Θεου λεγομενον εξιν υποδηλουν 
παντως εκδεχεσθαι δικαιον, και το εμπαλιν, ει τι κατα εξιν εφ’ ημων 
λεγοιτο,  επι  Θεου  στερησιν  δια  την  υπεροχην  εκδεχεσθαι  δηλουν 
πρεπωδεστατον. Αι γαρ των θειων υπερβολαι και κατα στερησιν δι’ 
αντιφασεως λεγομεναι παρ’ ημων αποδεουσι πολυ της αληθους καθ’ 
ον  εισι  λογον εμφασεως.  Ει  δε  τουτο κατα τον εικοτα λογον εστιν 
αληθες (ου γαρ συμβαινει  πωποτε τα θεια τοις ανθρωπινοις ),  αρα 
μωρια Θεου και  ασθενεια  κατα τον αγιον αποστολον Παυλον,  και 



παιγνιον  Θεου  κατα  Γρηγοριον  τον  θαυμαστον  και  μεγαν 
διδασκαλον, το μυστηριον εστι της θειας ενανθρωπησεως, ως πασης 
φυσεως  δυναμεως  τε  και  ενεργειας  πασαν  υπερουσιως  εκβεβηκος 
ταξιν  και  αρμονιαν,  οπερ  πνευματι  θειω  πορρωθεν  κατα  νουν 
θεασαμενος  και  μυηθεις  ο  θειοτατος  Δαβιδ,  και  οιον  την  του 
Αποστολου λεγομενην δια στερησεως υπερβαλλουσαν εξιν του Θεου 
προερμηνευων, Ιουδαιων, σοφως οιμαι, καταβοων· Εν τω πληθει της 
δυναμεως σου ψευσονται σε οι εχθροι σου. Πας γαρ ανθρωπος εχθρος 
παντως του Θεου και ψευστης προδηλως καθισταται ο τον Θεον τω 
νομω της  φυσεως  αμαθως τε  και  ασεβως περικλειων,  και  απαθως 
υπερ φυσιν εν τοις υπο φυσιν ουσιωδως γενομενον τα κατα φυσιν ως 
παντα  δυναμενον  ενεργησαι  πιστευειν  μη  (1412)  αρχομενος.  Ουτω 
μεν ουν κατα μιαν επιβολην τεως θεωρησαι το μωρον του Θεου και το 
ασθενες  και  παιγνιον,  στοχαστικως  ο  λογος  ετολμησε,  μεθ’  ων 
παρεκβατικως,  ως  προθεωριαν  παραδειγματικην  του  προτεθεντος 
απορου, και την αβυσσον την επικαλουμενην την αβυσσον εις φωνην 
των θειων καταρρακτων λαβων ο λογος νουν γνωστικον ειναι σοφιαν 
επικαλουμενον δεξασθαι, μικραν τινα των επι τη θεια και αφραστω 
συγκαταβασει μυστηριων εμφασιν παρεδηλωσεν. Αβυσσος γαρ και ο 
της αβυσσου τοπος ομωνυμως ονομαζεται, τοπος δε της θειας σοφιας, 
ο καθαρος καθεστηκε νους. Αρα θεσει δια το δεκτικον αβυσσος και ο 
νους  προσαγορευεται,  και  η  σοφια  παλιν  το  αυτο  δια  την  φυσιν 
κατανομαζεται. 

Αλλη θεωρια εις το αυτο. 
Καθ’ ετερον δε το προκειμενον απορον διασκοπουντες τροπον τη 

βοηθεια της θειας χαριτος στοχαστικως, αλλ’ ουκ αποφαντικως (το 
μεν  γαρ  μετριον,  το  δε  προπετες),  εγχειρειν  τω  προκειμενω  ρητω 
τολμωμεν, φασκοντες την των μεσων τυχον προβολην, κατα το ισον 
απο  των  ακρων  εχουσαν  αποστασιν,  παιγνιον  ειρησθαι  Θεου  τω 
μεγαλω  διδασκαλω,  δια  την  επιρρυτον  αυτων  και  ευαλλοιωτον 
στασιν,  μαλλον  δε,  στασιμον  ρευσιν  ειπειν  οικειοτερον.  Ο  και 
παραδοξον, στασιν αει ρεουσαν και φερομενην θεασθαι, και ρευσιν 
αεικινητον προνοητικως της των οικονομουμενων ενεκεν βελτιωσεως 
θεοθεν  επινενοημενην,  τους  δι’  αυτης  παιδαγωγουμενους  σοφισαι 
δυναμενην, αλλαχου μεταστησεσθαι παντως ελπιζειν, και περας του 
κατ’ αυτην επ’ αυτοις μυστηριου τη προς Θεον νευσει βεβαιως δια της 



χαριτος θεωθησεσθαι πιστευειν. Μεσα δε λεγω την των ορωμενων και 
νυν περι  τον ανθρωπον οντων η εν οις  ο ανθρωπος συμπληρωσιν, 
ακρα δε  την των μη φαινομενων και  περι  τον ανθρωπον αψευδως 
εσεσθαι μελλοντων υποστασιν, των κυριως τε και αληθως κατα τον 
αρρητον  και  προηγουμενον  σκοπον  τε  και  λογον  της  θειας 
αγαθοτητος  πεποιημενων  τε  και  γεγενημενων.  Καθως  ο  σοφος 
Εκκλησιαστης μεγαλω τε και τρανω ψυχης ομματι των ορωμενων τε 
και  ρεοντων  υπερκυψας  την  γενεσιν,  και  οιον  εν  φαντασια  των 
αληθως  πεποιημενων  και  γεγενημενων  γενομενος·  Τι  το 
γεγενημενον;  αυτο  το  γενησομενον·  και  τι  το  πεποιημενον;  Αυτο, 
φησι,  το  ποιηθησομενον·  των  πρωτων  δηλαδη  και  των  τελευταιων 
επιμνησθεις, ως των αυτων οντων και αληθως οντων, των δε μεσων 
και παρερχομενων ουδολως κατα τον τοπον μνησθεις. Μετα γαρ το 
εξελθειν,  ως  οιον  τε  ην  μεγαλοφυως  μαλιστα  το  διδασκαλον,  περι 
τινος  φυσεως  ζωων  και  λιθων,  και  απλως  ειπειν  αοριστως  περι 
πολλων των εν τοις ουσι θεωρουμενων, επιφερει τουτοις· " Παιζει γαρ 
λογος αιπυς εν (1413) ειδεσι παντοδαποισι, κρινας ως εθελει κοσμον 
εον  ενθα  και  ενθα."  Μηποτε  ουν  καθως  αυτος  εν  τω  της  αγιας 
Πεντηκοστης λογω φησι, περι θεοτητος διεξιων και κτιστης φυσεως, " 
Εως  εκατερον  επι  της  ιδιας  μενει,  το  μεν  περιωπης,  το  δε 
ταπεινωσεως, αμικτος η αγαθοτης και το φιλανθρωπον ακοινωνητον, 
και  χασμα  μεγα  εν  μεσω  και  αδιαβατον,  ου  τον  πλουσιον  του 
Λαζαρου και των ορεκτων του Αβρααμ κολπων διειργον,  πασαν δε 
την  γενητην  φυσιν  και  ρεουσαν  της  αγενητου  και  εστηκυιας;"  Ω 
παρεμφερη τε και ομοια και ο θεηγορος μεγας διεξερχεται Διονυσιος 
ο  Αρεοπαγιτης  φασκων·  "Τολμητεον  δε  και  τουτο  υπερ  αληθειας 
ειπειν, οτι και αυτος ο παντων αιτιος τω καλω και αγαθω των παντων 
ερωτι  δι’  υπερβολην της  ερωτικης  αγαθοτητος  εξω εαυτου  γινεται, 
ταις εις τα οντα παντα προνοιαις, και οιον αγαθοτητι και αγαπησει 
και ερωτι  θελγεται,  και  εκ του υπερ παντα και παντα και παντων 
εξηρημενου προς το εν πασι καταγεται, κατ’ εκστατικην υπερουσιον 
δυναμιν ενεκφοιτητον εαυτου. Μηπως ουν, καθως εφην, κακ τουτον 
τον  περι  του,  "  Παιζει  γαρ  Λογος  αιπυς,  "  επιτομως  αποδοθεντα 
τροπον  εξαπλωσαι  κατα  διανοιαν  τοιαυτην  ημιν  εστι  δυνατον 
φασκουσιν,  Ωσπερ  οι  γονεις  (ινα  τοις  καθ’  ημας  παραδειγμασι 
χρησωμαι εις την των υπερ ημας πραγματων υπογραφην), αφορμας 
τοις τεκνοις παρεχοντες την νωθειαν αποσεισασθαι συγκαταβασεως 



τροπω,  δοκουσι  κατα  συμπεριφοραν  παιδικα  παιγνια  μετιεναι,  ως 
φερε  ειπειν  καρυατιζειν,  και  αστραγαλοις  μετ’  αυτων 
συμπεριφερεσθαι,  η  και  ανθη πολυχροα τουτοις  παρατιθεντες,  και 
πολυβαφεις  εσθητας  των  αισθησεων  θελκτηριους,  απηγον  η 
κατεπληττον,  ως  των  παιδων  ετεραν  τεως  εργασιαν  ουκ  εχοντων, 
μετα βραχυ δε και παιδευτηριοις αυτους των γονεων παραδιδοντων, 
ειτα και λογου τελεωτερου και πραγματων ιδιων μεταδιδοντων, ουτω 
τυχον και τον επι παντων Θεον φησι δια των ειρημενων ο διδασκαλος 
δια  της  τεως  ιστοριωδους  των  φαινομενων  κτισματων  φυσεως  εις 
εκπληξιν η και απαγωγην δια της αυτων θεας και γνωσεως νυν ημας 
οια  κομιδη  παιδας  εμβαλλοντα,  επειτα  και  την  των  εν  αυτοις 
πνευματικωτερων  λογων  θεωριαν  ενιεντα,  και  τελευταιον  επι  την 
εαυτου  καθως  εστιν  εφικτον  δια  θεολογιας  μυστικωτεραν  γνωσιν 
εναγοντα, την πασης της εν ειδει και ποιω και σχηματι και ποσω, τω 
εν πληθει  τε και  ογκω πανταπασι καθαρευουσαν,  ποικιλιας τε και 
συνθεσεως εν τοις προπαιδευμασιν, ως προς το τερμα της θεωριας, " 
παιζειν" ειρηται τω θεοφορω Γρηγοριω, και τω θεοφορω Διονυσιω " 
θελγεσθαι" τε και "εξιστασθαι εαυτου." 

Τω οντι γαρ εκ παραλληλου κατα παραθεσιν θεωρουμενα προς τα 
κυριως  και  αληθως  οντα,  (1416)  και  ες  υστερον  φανησομενα,  τα 
παροντα  και  φαινομενα  και  παιγνιον  ειναι  δοκει,  και  ετι  τουτου 
πορρωτερω.  Προς  γαρ  την  των  κυριως  θειων  και  πρωτοτυπων 
πραγματων  αληθειαν  συγκρινομενη  των  παροντων  και  ορωμενων 
πραγματων η διακοσμησις ουδε το παραπαν ειναι νομισθησεται τοις 
ολον  χωρειν  κατα  το  δυνατον  το  της  θειας  ωραιοτητος  καλλος 
αξιουμενοις, ωσπερ ουδε το παιγνιον αληθινω τινι και οντι πραγματι 
συγκρινομενον ειναι καθαπαξ νομιζεται.

Αλλη θεωρια εις το αυτο. 
Τυχον  δε  και  το  μεταπτωτικον  ων  εγχειριζομεν  υλικων 

πραγματων αλλην αλλως μεταφεροντων τε και μεταφερομενων, και 
μηδεμιαν βασιν εχοντων στερεμνιον, πλην του πρωτου λογου καθ’ ον 
φερονται σοφως τε και προνοητικως και φερουσι, και τω κρατεισθαι 
υφ’ ημων νομιζεσθαι, διαφευγοντων πλεον η κρατουμενων, και την 
εφεσιν  ημων  των  αυτοις  ανεχομενων  κρατεισθαι,  μαλλον  εαυτων 
οιον  απωθουμενων,  και  κρατειν  η  καρατεισθαι  παντελως  μη 
δυναμενων,  οια  δη  μονον  σταθηρον  της  εαυτων  φυσεως  ορον 



κεκτημενων το απορρειν και μη ιστασθαι,  παιγνιον εικοτως ερρεθη 
Θεου τω διδασκαλω, ως δια τουτων μεταγοντος ημας επι τα οντως 
οντα, και μηδεποτε σαλευομενα. 

Αλλη θεωρια εις το αυτο. 
Ει δε και ημεις αυτοι, κατα την καρατουσαν επι του παροντος της 

φυσεως ημων ακολουθιαν, νυν μεν καθ’ ομοιοτητα των λοιπων επι 
γης  ζωων  γεννωμενοι,  επειτα  παιδες  γινομενοι,  ειτα  ανθους 
ωκυμορου  δικην  της  νεοτητος  επι  το  ρικνον  της  παλαιοτητος 
φθασασης  τεθνηξομενοι,  και  προς  ετερον  βιον  μετατιθεμενοι, 
"παιγνιον  ερηθημεν  του  Θεου"  τω θεοφορω τουτω διδασκαλω,  ουκ 
εξω  του  εικοτος.  Προς  γαρ την  μελλουσαν  της  θειας  και  αληθους 
ζωης  αρχετυπιαν η  παρουσα συγκρινομενη ζωη παιγνιον  εστι,  και 
παν  ει  τι  αλλο  τουτου  καθεστηκεν  ανουσιωτερον.  Οπερ  εν  τω  εις 
Καισαριον επιταφιω δεικνυσι σαφεστερον, ουτωσι λεγων· "Τοιουτος ο 
βιος  ημων,  αδελφοι,  των  ζωντων  προσκαιρα·  τοιουτο  το  επι  γης 
παιγνιον· ουκ οντας γενεσθαι, γενομενους αναλυθηναι· οναρ εσμεν 
ουχ  ισταμενον,  φασμα  τι  μη  κρατουμενον,  πτησις  ορνεου 
παρερχομενου,  ναυς επι  θαλασσης ιχνος ουκ εχουσα,  κονις,  ατμις, 
εωθινη  δροσος,  ανθος  καιρω  φυομενον  και  καιρω  λυομενον, 
ανθρωπος ωσει χορτος αι ημεραι αυτου, ωσει ανθος του αγρου, ουτως 
εξανθησει,  καλως  ο  θειος  Δαβιδ  περι  της  ασθενειας  ημων 
εφιλοσοφησε." 

(1417) Ταυτα περι ων τοις θειοτατοις του μεγαλου Πατρος ημων 
και διδασκαλου Γρηγοριου λογοις ηπορησατε και ειπειν εκελευσατε 
μοι,  μακαριωτατοι,  κατα  την  εμην  δυναμιν.  Τω  υμετερω  νευματι 
δικαιως υπεικων εφην εγω στοχαζομενος, αλλ’ ουκ αποφαινομενος. 
Ου γαρ εφικνειται της μεγαλης και υψηλης του θεοφορου διδασκαλου 
διανοιας  ο  ημετερος  νους,  πολλαις  ετι  κατα  θελησιν  ακισι  παθων 
βαλλομενος,  ων  τοις  μωλωψι  μαλλον  χαιρει  στιζομενος  η  χαρισιν 
αρετων  καθαιρομενος,  δια  την  μακραν  του  κακου  συνηθειαν  εξιν 
λαβων φιλαμαρτημονα. Και ει μεν φανωσιν υμιν τινα λογον εχειν της 
υποθεσεως αξιον, και μη παντη της αληθειας απολειπομενον, τω Θεω 
χαρις,  τω  την  χαμαιζηλον  (ινα  και  τουτο  θαυματουργηση)  και 
χαμαιπετη  διανοιαν  φωτισαντι,  και  λογον  συμμετρον  χαρισαμενω, 
προς  το  χαραξαι  την  συμμετριαν  των  νοηθενων  και  υμιν  τοις 
υποταξασι και τη των ευχων βοηθεια το παν κατορθωσασιν. " Ει δε 



ουκ  ορθως  η  ατελως  και  της  αληθειας  η  ολικως  η  μερικως 
αποπεπλανημαι  "  (τον  γαρ  μεγαν  και  θεοφαντορα  καν  τουτω  σοι 
προσφερω Διονυσιον παρακλητορα) , " της σης αν ειη φιλανθρωπιας 
επανορθωσασθαι τον ακουσιως αγνοουντα, και μαθειν δεομενω, και 
επαμυναι  τω  μη  αυταρκη  δυναμιν  εχοντι,  και  ιασασθαι  τον  ουκ 
εθελοντα  αρρωστειν,  ινα  και  τουτο  μετα  των  αλλων  σου  καλων, 
μαλλον  δε  προ  των  αλλων,  αναθημα  τιμιον  και  πασης  θυσιας 
αιδεσιμωτερον ιερουργησης τω Θεω την φιλανθρωπιαν, τω εν ουρανω 
και  επι  γης  παρα  πασης  δοξαζομενω  της  κτισεως,  και  μονην 
απαιτουντι παρ’ ημων θυσιαν την εις αλληλους φιλανθρωπιαν. 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΒΒΑ ( Σελ. 1428)
Περι αγαπης και εγκρατειας, και της κατα νουν πολιτειας, 
Προς Παυλον πρεσβυτερον.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Α΄. 

Ης η ακροστιχις ηδε·

Πνευματικω αδελφω και αγαπητω κυριω Παυλω Θαλασσιος, τω 
μεν φαινομενω Ησυχαστης· τη δε αληθεια πραγματευτης κενοδοξιας.

α΄. Ποθος προς Θεον ολικος τεταγμενος, θεω αλληλοις συνδεσμει 
τους ποθουντας. 

β΄. Νους πνευματικην αγαπην κτησαμενος ου λογιζεται περι του 
πελας τα τη αγαπη μη πρεποντα.

γ΄. Εν πλασματι αγαπης την υποκρισιν κρυπτει, ο τω μεν στοματι 
ευλογων, τη δε καρδια εξουδενων. 

δ΄.  Υπομενει  αταραχως  ο  αγαπην  κτησαμενος  τα  παρ’  εχθρων 
απαγομενα λυπηρα, και επιπονα. 

ε΄.  Μονη  η  αγαπη  συναπτει  την  κτισιν  Θεω  και  αλληλοις  εις 
ομονοιαν. 

στ΄.  Αγαπην  αληθινην  εκεινος  κεκτηται,  ο  υπονοιων  μη 
ανεχομενος, μηδε λογου κατα του πελας. 



ζ΄.  Τιμιος  υπαρχει  παρα  Θεω  και  ανθρωποις  ο  προς  καταλυσιν 
αγαπης μηδεν επιτηδευων. 

η΄.  Ιδιον  υπαρχει  της  ανυποκριτου  αγαπης,  ο  λογος  αληθης  εκ 
συνειδησεως αγαθης.

(1420)  θ΄.  Κρυπτει  τον  φθονον  εν  σχηματι  ευνοιας,  ο  ψογον  τω 
αδελφω εξ ετερω(ν) προσφερων.

ι΄. Ωσπερ αι σαρκικαι αρεται την των ανθρωπων δοξαν, ουτω και 
αι πνευματικαι την του Θεου επισπωνται.

ια΄. Αγαπη και εγκρατεια ψυχην καθαιρουσι· νουν δε λαμπρυνει 
προσευχη καθαρα.

ιβ΄. Δυνατος ανηρ εκεινος υπαρχει, ο πραξει και γνωσει την κακιαν 
απελαυνων. 

ιγ΄. Ευρε χαριν ουτος παρα τω Θεω, ο απαθειαν κτησαμενος και 
γνωσιν πνευματικην.

ιδ΄. Λογισμων εμπαθων ει περιγενεσθαι θελης, εγκρατειαν κτησαι, 
και αγαπην προς τους πλησιον. 

ιε΄.  Φυλαξιν  σαυτον  απο  ακρασιας  και  μισους,  και  μη  ευρης 
προσκομμα εν καιρω προσευχης σου.

ιστ΄. Ωσπερ ουκ εστιν ευρειν εν βορβορω αρωματα, ουτως ουδ’ εν 
ψυχη μνησικακου αγαπης ευωδιαν. 

ιζ΄. Κρατει γενναιως θυμου και επιθυμιας, και πονηρων λογισμων 
ταχιστα απαλλαττη. 

ιη΄.  Αναιρει  κενοδοξιαν  η  κρυπτη  εργασια,  απελαυνει  δε 
υπερηφανιαν το μηδενα εξουθενειν.

ιθ΄. Ιδιον κενοδοξιας υποκρισις και ψευδος· της δε υπερηφανιας, η 
οιησις και φθονος.

κ΄. Αρχων εκεινος ο εαυτου αρξας, και ψυχην και σωμα τω λογω 
υποταξας. 

κα΄. Γνησιοτης φιλου εν πειρασμω δεικνυται, ηνικα της αναγκης 
συγκοινωνος γενηται.

κβ΄. Ασφαλισαι τας αισθησεις τω τροπω της ησυχιας, και δικασον 
τους λογισμους εφεστωτας τη καρδια. 

κγ΄. Προς τους λυπηρους λογισμους, αμνησικακως απαντα· προς 
δε τους φιλοδονους εχθρωδως διακεισο. 

κδ΄. Ησυχια και προσευχη, και αγαπη, και εγκρατεια τετραπλοκον 
εστιν αρμα, εις ουρανους αναγον τον νουν. 



κε΄. Τηξον την σαρκα σου ασιτια και αγρυπνια, και απελαυνεις τον 
δημιον της ηδονης λογισμου.

κστ΄. Ως τηκεται κηρος απο προσωπου πυρος, ουτως απο φοβου 
Θεου ακαθαρτος λογισμος. 

κζ΄. Κακη ζημια ψυχης συνετης εγχρονισαι παθει ψεκτω.
κη΄. Υπομεινον τας των λυπηρων και οδυνηρων επαγωγας· δια γαρ 

τουτων σε καθαιρει η του Θεου προνοια. 
κθ΄.  Ριψας  την  υλην  και  τω  κοσμω  αποταξαμενος·  αποταξαι 

λοιπον και τοις πονηροις λογισμοις. 
λ΄. Ιδιον εργον υπαρχει του νου, το λογοις Θεου σχολαζειν αει. 
λα΄.  Ωσπερ  εργον  Θεου  διοικησαι  τον  κοσμον,  ουτω  και  ψυχης 

κυβερναν το σωμα. 
λβ΄. Ποια ελπιδι τω Χριστω απαντησομεν, ταις της σαρκος ηδοναις 

μεχρι του νυν δουλευοντες; 
(1432) λγ΄. Αναιρει ηδονην κακοπαθεια και λυπη, η εκουσιος, η εκ 

της προνοιας επαγομενη.
λδ΄.  Υλη  παθων  φιλαργυρια  τυγχανει·  ως  αυξητικη  ουσα  της 

περιεκτικης ηδονης.
λε΄.  Λυπην  τικτει  αποτυχια  ηδονης·  ηδονη  δε  παντι  παθει 

συνεζευκται.
λστ΄.  Ω μετρω μετρεις  τω σωματι  σου,  αντιστροφως παρα Θεου 

αντιμετρηθησεται σοι.
λζ΄.  Θειων κριματων εργα τυγχανει ανταποδοσις δικαια των δια 

του σωματος πεπραγμενων. 
λη΄.  Αθανασιαν  τικτει  αρετη  και  γνωσις·  ων  η  στερησις,  του 

θανατου γεγονε μητηρ. 
λθ΄.  Λυπη  κατα  Θεον  αναιρει  ηδονην·  ηδονης  δε  αναιρεσις, 

αναστασις υπαρχει ψυχης. 
μ΄.  Απαθεια  εστιν  ακινησια  ψυχης  προς  κακιαν·  ης  τυχειν 

αμηχανον ανευ ελεους Χριστου. 
μα΄. Σωτηρ υπαρχει ψυχης και σωματος ο Χριστος, ου τοις ιχνεσιν 

ο ακολουθων, ελευθερουται κακιας. 
μβ΄.  Σωτηριας  ει  θελεις  τυχειν,  αποταξαι  ταις  ηδοναις·  και 

εγκρατειαν, και αγαπην, και προσευχην αναλαβου. 
μγ΄.  Ιδιον  απαθειας,  διακρισις  αληθινη·  καθ’  ην  παντα  πραττε 

μετρω και κανονι. 



μδ΄. Ο Κυριος ημων και Θεος Ιησους εστιν ο Χριστος· και νους ο 
ακολουθων αυτω, μη μεινη εν τη σκοτια.

με΄.  Συναγαγε τον νουν σου,  και  τηρει  τους λογισμους,  και  ους 
ευρης εμπαθεις, πολεμησον προς αυτους. 

μστ΄.  Τρια υπαρχουσι πραγματα, δι’  ων λαμβανεις λογισμους·  η 
αισθησις, και η μνημη, και η κρασις του σωματος· χαλεπωτεροι δε οι 
αυτοι απο της μνημης εισιν. 

μζ΄.  Ω  εδοθη  σοφια,  εγνω  λογους  ασωματων,  και  τις  η  αρχη 
υπαρχει, και τι το τελος του κοσμου. 

μη΄.  Μη  αμελει  πρακτικης,  και  φωτισθησεται  ο  νους  σου.  " 
Θησαυρους, φησιν, αποκρυφους και αορατους ανοιξω σοι. " 

μθ΄.  Ευρε χαριν παρα Θεω, ο παθων ελευθερωθεις,  και το μεγα 
ελεος ο γνωσεως καταξιωθεις.

ν΄. Νους παθων ελευθερωθεις, φωτοειδης γινεται, ταις των οντων 
θεωριαις αδιαλειπτως καταλαμπομενος.

να΄. Φεγγος ψυχης η γνωσις εστιν, ης στερηθεις ο αφρων εν σκοτει 
διαπορευεται. 

νβ΄.  Αφρων  εστιν  ο  εν  σκοτει  διαγων·  ον  διαδεχεται  το  σκοτος 
αγνωσιας. 

νγ΄. Ιησουν ο αγαπων, ελευθερωθησεται κακιας· και ο ακολουθων 
αυτω οψεται γνωσιν αληθη. 

νδ΄.  Νους  παθων  ελευθερωθεις,  ψιλα  βλεπει  τα  νοηματα,  και 
εγρηγοροτος του σωματος, και κατα τους υπνους αυτου. 

(1433) νε΄. Ο νους εις ακρον καθαρθεις στενοχωρειται τοις ουσι· και 
εξω θελει γινεσθαι παντων των γεγονοτων. 

νστ΄. Μακαριος ο φθασας εις την απεραντον απειριαν· εκεινος δ’ 
εφθασεν, ο τα πεπερασμενα περασας. 

νζ΄. Ερευνα λογους Θεου ο σεβομενος αυτον· ευρισκει δε αυτους ο 
της αληθειας εραστης.

νη΄.  Νους  εξ  ορθοτητος  κινουμενος,  ευρισκει  αληθειαν·  ο  δε  εκ 
παθους τινος, αποτευξεται αυτης.

νθ΄. Ωσπερ τη ουσια ανωστος ο Θεος, ουτως και τη μεγαλοσυνη 
εστιν απεραντος.

ξ΄. Ης ουσιας αρχη και τελος ουκ εστιν, ουτε της σοφιας εξευρεσις. 
ξα΄.  Σωτηρια  υπαρχει  πασης  κτισεως,  η  υπεραγαθος  του 

Κτισαντος περι αυτην προνοια.



ξβ΄. Υποστηριζει Κυριος παντας τους καταπιπτοντας εν οικτιρμοις, 
και ανορθοι παντας τους κατερραγμενους.

ξγ΄.  Χριστος  εστι  ζωντων  και  νεκρων  κριτης,  και  της  εκαστου 
πραξεως δικαιος ανταποδοτης. 

ξδ΄. Αρξαι ει θελεις της ψυχης και του σωματος, προλαβων τας των 
παθων αιτιας περικοπτε.

ξε΄. Συζευξον ταις αρεταις τας της ψυχης διναμεις, και πασης της 
των παθων ορμης αποζευγνυνται.

ξστ΄.  Τς  της  επιθυμιας  ορμας  εγκρατεια  χαλινωσον·  τας  δε  του 
θυμου, αγαπη πνευματικη.

ξζ΄.  Ησυχια και προσευχη, μεγιστα οπλα αρετης·  αυται γαρ τον 
νουν καθαιρουσαι, διορατικον απεργαζονται.

ξη΄. Συντυχια ωφελει μονη η πνευματικη· των δε λοιπων πασων 
προτιμωτερα ησυχια.

ξθ΄.  Των  πεντε  τροπων  συντυχιας,  τους  τρεις  επιλεξαι·  τω  δε 
τεταρτω μη συχνασης· του πεμπτου αποστηθι.

ο΄. Ησυχιαν αγαπα ο μη πασχων προς τα του κοσμου. Και παντας 
τους ανθρωπους, ο μηδεν αγαπων ανθρωπινον. 

οα΄.  Δισασκαλος  αληθης  η  συνειδησις  υπαρχει,  η  ο  υπακουων 
απροσκοπος διαμενει.

οβ΄. Εκεινους μονους ου κρινει το συνειδος, τους εις το ακρον της 
αρετης η της κακιας φθασαντας.

ογ΄.  Ακρα  απαθεια  ψιλα  ποιει  τα  νοηματα·  ακρα  δε  γνωσις  τω 
υπεραγνωστω παριστησιν. 

οδ΄.  Λυπη  εστιν  ψεκτη  αποτυχια  ηδονων,  ων  ο  καταφρονησας, 
αλυπος διαμενει.

δε΄. Η λυπη καθολου στερησις εστιν ηδονης, καν τε της κατα Θεον, 
καν της κατα κοσμον νοησης. 

δστ΄. Θεου εστι βασιλεια, αγαθοτης και σοφια, ων ο επιτυχων, εν 
ουρανοις πολιτευεται. 

οζ΄. Εκεινος αθλιος ανθρωπος, ο της ψυχης μεν το σωμα, του Θεου 
δε τον κοσμον τοις εργοις προτιμησας. 

(1436)  οη΄.  Ισην  την  αγαπην  προς  παντας  κεκτηται  ο  τοις  μεν 
σπουδαιοις μη φθονων, τους δε φαυλους ελεων.

οθ΄. Αρξαι ως αληθως εκεινος ωφειλεν, ο και ψυχη και σωματι τα 
της αρετης νομοθετησας.



π΄. Πραγματευτης πνευματικος εκεινος υπαρχει, ο εξ ισου δια τα 
μελλοντα και των ηδεων του βιου και των αυστειρων αποταξαμενος.

πα΄. Ρωννυσι ψυχην μεν, αγαπη και εγκρατεια· νουν δε προσευχη 
καθαρα, και θεωρια πνευματικη.

πβ΄.  Γνωμη  πονηρα  κακα  ενθυμειται,  και  τα  κατορθωματα  του 
πλησιον εις ελαττονα παραγνωριζει. 

πδ΄.  Μη πιστευε τω λογισμω κρινοντι  τον πλησιον,  οτι  πονηρον 
εχων θησαυρον, πονηρα και λογιζεται.

πε΄. Αγαθη καρδια αγαθας εννοιας φερει· προς γαρ τον θησαυρον 
αυτου, και τα ενθυμηματα αυτου.

πστ΄.  Τηρει  τους  λογισμους,  και  φευγε  απο  κακιας·  ινα  μη 
σκοτισθεις ο νους αλλα αντ’ αλλων βλεπη. 

πζ΄.  Εννοει  τους  Ιουδαιους,  και  ασφαλισαι  σεαυτον.  Οι  εκ  του 
φθονου  τυφλωθεντες,  τον  Κυριον  και  Θεον  εις  Βεελζεβουλ 
παρεγνωρισαν. 

πη΄.  Υπονοια πονηρα σκοτιζει  διανοιαν,  και  ποιει,  τα  παρα την 
οδον, αντι της οδου θεωρειν.

πθ΄. Ταις αρεταις απασαις παραπεπηγασιν αι κακιαι· και δια τουτο 
τας αρετας οι πονηροι εις κακιας παραγνωριζουσι. 

Τεσσαρα  ανοικτο.΄  Ηδονη  η  λυπη  εγχρονιζων  ο  νους,  τω  της 
ακηδιας παθει ταχιστα περιπιπτει. 

Τεσσ. ανοικτο α΄. Συνειδησις καθαρα διεγειρει ψυχην, λογισμος δε 
ρυπαρος καταχθονιζει αυτην. 

Τεσσ.  ανοικ.  β΄.  Κινουμενα  τα  παθη  απελαυνουσι  κενοδοξιαν· 
αναιρουμενα δε, παλιν αυτην υποστρεφουσιν. 

Τεσσ. ανοικ. γ΄. Ει παντων ομου των παθων απαλλαγηναι θελεις, 
εγκρατειαν και αγαπην και προσευχην αναλαβε. 

Τεσσ. ανοικ. δ΄.  Νους δια προσευχης τω Θεω εγχρονιζων, και το 
παθητικον της ψυχης των παθων απαλλαττει. 

Τεσσ. ανοικ. ε΄. Ο Θεος το ειναι τοις ουσι δεδωκως, και τη προνοια 
αυτου αμα τα παντα συνεδησεν. 

Τεσσ. ανοικ. στ΄. Δεσποτης δε υπαρχων, και δουλος γενομενος, το 
ακρον της προνοιας τη κτισει εξεφηνεν. 

Τεσσ. ανοικ. ζ΄. Ο Θεος και Λογος ατρεπτως σαρκωθεις, παση τη 
κτισει δια της σαρκος ηνωθη. 



Τεσσ. ανοικ. η΄. Ξενον θαυμα εν ουρανω και επι γης, οτι Θεος επι 
γης, καν ανθρωπος εν ουρανοις· ινα ανθρωπους αγγελοις συναψας, 
αμα παση τη κτισει την θεωσιν χαρισηται. 

(14370  Τεσσ.  ανοικ.  θ΄.  Αγιασμος  και  θεωσις  αγγελων  και 
ανθρωπων, η γνωσις της αγιας και ομοουσιου Τριαδος. 

ρ΄.  Συγχωρησις  αμαρτιων,  παθων  εστιν  ελευθερια,  ων  ο  μηπω 
απαλλαγεις χαριτι, της συγχωρησεως ουπω ετυχεν. 

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Β΄. 

Ης η ακροστιχις ηδε 

Ευξαι  υπερ εμου αδελφε τιμιωτατε,  οτι  μεγαλα κακα προσδοκω 
αξια της εμης προαιρεσεως, λυπας τη ψυχη, και οδυνας τω σωματι.

α΄. Εθελεις υφ’ εν των κακιων απαλλαγηναι; τη μητρι των κακων 
τη φιλαυτια αποταξαι.

β΄.  Υγεια  ψυχης,  απαθεια  και  γνωσις,  ης  τυχειν  αμηχανον  τον 
ηδοναις δουλευοντα. 

γ΄. Ξηραινει τας ηδονας τας σωματικας τε, και ψυχικας εγκρατεια 
μεθ’ υπομονης, και αγαπη μετα μακροθυμιας. 

δ΄. Αρχη κακων τη ψυχη η φιλαυτια γεγονεν· φιλαυτια δε εστιν η 
του σωματος φιλια.

ε΄.  Ιδιον του λογικου το υποταγηναι τω λογω, και το υποπιασαι, 
και δουλαγωγησαι το σωμα. 

στ΄. Υβρις τω λογικω υποταγηναι τω αλογω, και προνοιαν αυτου 
ποιεισθαι εις επιθυμιας αισχρας. 

ζ΄.  Πονηρον εργον ψυχης λογικης, καταλιμπανειν τον Κτισαντα, 
και λατρευειν τω σωματι.

η΄. Εκελευσθης το σωμα υπηρετην εχειν, ου μην δε ταις ηδοναις 
αυτου παρα φυσιν δουλευειν. 

θ΄. Ρηξον τα δεσμα της προς το σωμα φιλιας, και μηδεν παρασχης 
τω δουλω, ο τι μη πασα αναγκη. 

ι΄. Εγκλεισον τας αισθησεις εν τω φρουριω της ησυχιας, ινα μη τον 
νουν περισπωσιν εις τας ιδιας απιθυμιας. 

ια΄. Μεγιστα οπλα του μεθ’ υπομονης ησυχαζοντος, εγκρατεια και 
αγαπη και προσευχη και αναγνωσις.



ιβ΄.  Ου παυεται ο νους περι τας ηδονας κυκλευων, αχρις ου την 
σαρκα δουλαγωγησας θεωρια σχολαζεται. 

ιγ. Υπερ των εντολων αγωνιζωμεθα, ινα παθων ελευθερ(ωθ)ωμεν· 
υπερ δε των θειων δογματων, ινα γνωσεως αξιωθωμεν. 

(1440)  ιδ΄.  Αταραξια  ψυχης  απαθεια  και  γνωσις·  ης  τυχειν 
αμηχανον τον ηδοναις δουλευοντα. 

ιε΄.  Δουλαγωγει  το  σωμα περιελων  τας  ηδονας,  και  απαλλαξον 
αυτο μοχθηρας δουλειας.

ιστ΄.  Ελευθερος  κτισθεις,  και  επ’  ελευθερια  κληθεις,  μη ανασχη 
δουλευειν παθεσιν ακαθαρτοις. 

ιζ΄.  Λυπαις και ηδοναις,  επιθυμιαις και φοβοις,  συνδεσμουσι τον 
νουν τοις αισθητοις οι δαινομες. 

ιη΄. Φοβος Θεου κρατει επιθυμιων, και λυπη κατα Θεον απελαυνει 
την ηδονην.

ιθ΄.  Επιθυμια  σοφιας  καταφρονει  φοβου,  και  η  δοκη  γνωσεως 
αποδιωκει λυπην.

κ΄.  Τα  τεσσαρα  ταυτα  αι  Γραφαι  περιεχουσι·  τας  εντολας,  τα 
δογματα, τας απειλας, τας επαγγελιας. 

κα΄.  Ιστησιν την επιθυμιαν ευκρατεια και  κοπος·  μειοι  δε αυτον 
αγαπη και συμπαθεια. 

κδ΄.  Ω εδοθη γνωσις,  εδοθη φως νοερον·  ος  δε  λαβων ατιμαζει, 
οψεται σκοτος. 

κε΄.  Τηρησις  εντολων  Θεου,  τικτει  απαθειαν·  απαθει  δε  ψυχης 
συντηρει γνωσιν. 

κστ΄. Αναγαγε τα αισθητα επι νοητην θεωριαν, και ανθελκεις την 
αισθησιν επανω των αισθητων.

κζ΄.  Το  αισθητον  γυναιον  σημαινει  ψυχην  πρακτικην·  η  ο  νους 
συγγενομενος αποτικτει τας αρετας.

κη΄.  Ερευνα λογων Θεου,  διδασκει  γνωσιν Θεου τον εν  αληθεια 
ζητουντα, εν ευλαβεια και ποθω.

κθ΄. Οπερ εστι το φως τοις ορωσι και ορωμενοις, τουτο και ο Θεος 
τοις νοουσι, και νουομενοις.

λ΄. Το αισθητον στερεωμα, το της πιστεως σημαινειι στερεωμα, εν 
ω παντες οι αγιοι δικην φωστηρων λαμπουσι.

λα΄. Ιερουσαλημ εστιν επουρανιος, γνωσις των ασωματων· εν αυτη 
γαρ θεωρειται η ορασις της ειρηνης.



λβ΄.  Μη αμελει  της  πραξεως,  επει  μειουται  η γνωσις·  και  λιμου 
γενομενου καταβαινεις εις Αιγυπτον. 

λγ΄.  Ελευθερια  εστι  νοητη,  η  των  παθων  απαλλαγη·  ης  ουδεις 
επιτυγχανει ανευ ελεους Χριστου. 

(1441)  λδ΄.  Γη  εστιν  επαγγελιας  η  βασιλεια  των  ουρανων,  ης 
προξενοι γινονται απαθεια και γνωσις.

λε΄.  Αιγυπτος  εστι  νοητη,  σκοτασμος  των  παθων·  εις  ην  ουδεις 
καταβαινει, ει μη λιμω περιπεση. 

λστ΄. Λογοις πνευματικοις επισυχνασεις το ους σου, και λογισμων 
ακαθαρτων απομακρυνει ο νους σου.

λζ΄. Αγαθος και σοφος φυσει μονος ο Θεος· γινεται δε μεθεξει και 
ο νους, εαν σπουδαση. 

λη΄. Κρατει γαστρος και υπνου, και θυμου, και γλωσσης· και ου μη 
προσκοψεις προς λιθον τον ποδα σου. 

λθ΄. Αγωνιζου αγαπησαι παντα ανθρωπον εξ ισου, και απελαυνεις 
συλληβδην παντα τα παθη.

μ΄. Κοινη νου και αισθησεως η θεωρια των αισθητων· ιδια δε του 
νου η γνωσις των νοητων.

μα΄. Αδυνατον τον νουν σχολασαι τοις νοητοις, ει μη την σχεσιν 
την προς την αισθησιν, και τα αισθητα αποκοψη. 

μβ΄. Προσπαθειαν φυσικην η αισθησις εχει προς τα αισθητα, και 
συμπερισπα τον νουν περισπωμενη περι αυτα. 

μγ΄. Ριψον την αισθησιν περι την του νου υπουργιαν, και μη δως 
αυτη καιρον αντιπερισπασαι αυτον.

μδ΄. Οταν συμβη τον νουν σχολασαι τοις αισθητοις, αντιπερισπα 
την αισθησιν, προς νουν αναγων τα παρακειμενα. 

με΄.  Σημειον,  οτι  σχολαζει  ο  νους  περι  τα  νοητα,  το  παντων 
καταφρονειν των την αισθησιν σαινοντων.

μστ΄.  Διανοιγομενος  ο  νους  περι  την  των  νοητων  θεωριαν, 
δυσαποσταστον εχει την περι αυτα ηδονην. 

μζ΄. Οταν ο νους πλουτηση την της μοναδος γνωσιν, τοτε και την 
αισθησιν παντη δεδουλωμενην εχει.

μη΄. Κωλυε τον νουν σου κυκλευειν τα αισθητα, ινα μη ηδονας και 
λυπας εν αυτοις καρπωσηται.

μθ΄. Ων ο νους εν τοις θειοις σχολαζει διαπαντος, τουτων και το 
παθητικον μερος θειον γεγονεν οπλον.



ν΄.  Αδυνατον τον νουν τη γνωσει ποιωθηναι,  ει  μη προτερον το 
παθητικον ταις οικειας αρεταις εξ αυτου πελασει.

να΄. Ξενος των του κοσμου ο νους τοτε γινεται, οταν την προς την 
αισθησιν σχεσιν παντελως αποκοψη. 

νβ΄. Ιδιον του λογιστικου της ψυχης, σχολαζειν γνωσει Θεου· του 
δε παθητικου αυτης, αγαπη και εγκρατεια. 

νγ΄.(1444) Αδυνατον τον νουν πραγματι χρονιζειν αισθητω, ει μη 
παντως παθος κεκτηται προς αυτο. 

νδ΄.  Τελειος  εστιν  ο  νους  ο  ποιωθεις  τη  γνωσει.  Ψυχη  δε  εστι 
τελεια, η ταις αρεταις ανακραθεισα. 

νε΄. Η προς την αισθησιν σχεσις του νου, δουλον αυτον καθιστησι 
των του σωματος ηδονων. 

νστ΄.  Σαλευεται  ο  νους  εκ  του  τοπου  της  γνωσεως,  οτι  το 
παθητικον αυτου κινηθη εκ των ιδιων αρετων.

νζ΄. Ελαβομεν εξουσιαν τεκνα γενεσθαι Θεου· ου γινομεθα δε ει 
μη τα παθη αποδυσωμεθα. 

νη΄. Μηδεις οιεσθω τεκνον Θεου κατ’ ενεργειαν γεγονεναι, μηπω 
τους θειους χαρακτηρας εν εαυτω κτησαμενος. 

νθ΄. Η κατα τον τροπον ομοιωσις του αγαθου, η του πονηρου, η του 
Θεου υιους, η του Σατανα απεργαζεται.

ξ΄. Συνετος ανηρ ο προσεχων εαυτω, και σπευδων χωρισθηναι απο 
παντος μολυσμου.

ξα΄.  Πεπωρωμενη  ψυχη,  μαστιζομενη  ουκ  αισθανεται,  και  εις 
συναισθησιν ελθειν του ευεργετου ουκ ανεχεται. 

ξβ΄.  Ρυπαρα  εσθης  θειων  γαμων  εκβαλλεται,  και  κοινωνον 
απεργαζεται σκοτους εξωτερου.

ξγ΄. Ο φοβουμενονς τον Θεον, επιμελειται της εαυτου ψυχης, και 
πονηρας κοινωνιας απαλλαττει εαυτον.

ξδ΄. Αμηχανον εστι τυχειν ελεους Θεου τον καταλειποντα αυτον, 
και ηδοναις δουλευοντα. 

ξε΄. Ιησους εστιν ο λεγων, καν πιστευειν ου θελωμεν, οτι ουδεις 
δυναται δυσι κυριοις δουλευειν.

ξστ΄.  Ρυπωθεισα ψυχη,  απο παθων πεπωρωται,  και ανευ τομων 
και καυτηρων πιστευειν ουκ ανεχεται.

ξζ΄. Ετασμοι φοβεροι τους πηρους διαδεχονται· διχα γαρ μεγαλων 
πονων μαλαχθηναι ου καταδεχονται. 



ξη΄. Συνετος ανηρ επιμελειται εαυτου· και δι’ εκουσιων πονων τους 
ακουσιους εκφευγει.

ξθ΄. Επιμελεια ψυχης, κακοπαθεια και ταπεινωσις· δι’ ων ο Θεος 
συγχωρει πασας αμαρτιας. 

ο΄.  Ωσπερ  επιθυμιαι  και  οργαι  αμαρτιας  πληθυνουσιν·  ουτως  η 
εγκρατεια και ταπεινωσις εξαλειφουσιν αυτας.

οα΄.  Συντριβει  καρδιαν  λυπη  κατα Θεον·  αυτην  δε  τικτει  φοβος 
κολασεως. 

οβ΄. Λυπη κατα Θεον καθαιρει καρδιαν· και τους μολυσμους των 
ηδονων μακρυνει υπ’ αυτης.

ογ΄.  Υπομονη  εστιν  φιλοπονια  ψυχης·  ενθα  δε  φιλοπονια, 
φιληδονια εξωρισται.

οδ΄. Πασα αμαρτια δια την ηδονην γινεται· και πασα συγχωρησις, 
δια την κακοπαθειαν, και λυπην. 

(1445)  οε΄.  Ακουσιοις  πονοις  κατα  προνοιαν  περιπιπτει,  ο  δι’ 
εκουσιων πονων μετανοειν μη ανεχομενος.

οστ΄.  Σωτηρ  εστιν  ο  Χριστος  του  συμπαντος  κοσμου·  και  την 
μετανοιαν εις σωτηριαν τοις ανθρωποις εχαρισατο.

οζ΄. Τηρησιν εντολων τικτει μετανοια· η δε των εντολων τηρησις, 
ψυχης ποιει την καθαρσιν.

οη΄.  Η  της  ψυχης  καθαρσις,  παθων  εστιν  απαλλαγη·  η  δε  των 
παθων απαλλαγη, αγαπην τικτει Θεου.

οθ΄. Ψυχη καθαρα η τον Θεον αγαπωσα, και νους εστιν καθαρος ο 
αγνοιας χωρισθεις.

π΄. Υπερ των εντολων του Θεου μεχρι θανατου αγωνισαι, οτι δι’ 
αυτων καθαρθεις εις την ζωην εισελευση.

πα΄. Χρησαι τω σωματι ως υπηρετη των εντολων, ανωδυνον αυτο 
τηρων και ανοσον οση δυναμις.

πβ΄.  Η  της  σαρκος  επαναστασις,  εξ  αμελειας  γινεται  της 
προσευχης τε και διαιτης, και καλης ησυχιας.

πγ΄. Καλα εγγονα τικτει η καλη ησυχια· εγκρατειαν και αγαπην 
και την προσευχην καθαραν.

πδ΄.  Αναγνωσις  και  προσευχη  νουν  καθαιρουσιν·  αγαπη  δε  και 
εγκρατεια το παθητικον της ψυχης.

πε΄. Ισην διαπαντος τηρει την εγκρατειαν, ινα μη τη ανωμαλια εις 
τα εναντια πεσης.



πστ΄.  Ο  νομοθετων  εαυτω  μη  παραβη  εαυτον·  γαρ  εαυτον 
παραλογιζομενος, εαυτον απατα.

πζ΄. Δυσμαι εισιν νοηται, ψυχαι εμπαθεις· ταις γαρ τοιαυταις εδυ 
της δικαιοσυνης ο ηλιος.

πη΄. Υιος εστιν Θεου ο ομοιωθεις τω Θεω δι’ αγαθοτητος, και της 
σοφιας, και δυναμεως, και δικαιοσυνης.

πθ΄.  Νοσος  εστιν  ψυχης,  η  της  κακιας  εξις,  θανατος  δε  η  κατ’ 
ενεργειαν αμαρτια.

Τεσσ. ανοικ.΄. Ακτημοσυνη εστιν νοητη, η παντελης απαθεια, καθ’ 
ην γενομενος ο νους αναχωρει των ενταυθα.

Τεσσ. ανοικ. α΄. Συμφωνους τηρει τας της ψυχης αρετας· εκ τουτου 
γαρ τικτεται ο της δικαιοσυνης καρπος.

Τεσσ. αν. β΄. Την των νοητων θεωριαν, ασωματον ειναι φασιν, ως 
υλης και ειδους παντη απηλλαγμενην.

Τεσσ. αν. γ΄. Ωσπερ τα τεσσαρα στοιχει εκ της υλης και του ειδους· 
ουτως και τα εξ αυτων σωματα εκ των αυτων συνεστηκεν.

Τεσσ. αν. δ΄. Σαρξ γενομενος δια την φιλανθρωπιαν ο Λογος, ουτε 
ο ην μετεβαλεν, ουδ’ ο γεγονεν, ηλλοιωσεν.

(1448) Τεσσ. αν. ε΄. Ωσπερ εκ θεοτητος και ανθρωποτητος, και εν 
θεοτητι,  και  ανθρωποτητι,  ουτως  και  εκ  δυο  φυσεων,  και  εν  δυο 
φυσεσι λεγομεν τον ενα Θεον.

Τεσσ.  αν.  στ΄.  Μιαν  υποστασιν  Χριστου  ομολογουμεν  εν  δυο 
φυσεσιν ηνωμενας αδιαιρετως. 

Τεσσ. αν. ζ΄. Αδιαιρετον την μιαν Χριστου υποστασιν δοξαζομεν, 
και ασυγχυτον την των φυσεων ενωσιν ομολογουμεν. 

Τεσσ.  αν.  η΄.  Τρισυποστατον  την  μιαν  της  θεοτητος  ουσιαν 
προσκυνουμεν, και ομοουσιον την αγιαν Τριαδα θεολογουμεν. 

Τεσσ.  αν.  θ΄.  δια  των  τριων  υποστασεων  πατροτης,  υιοτης, 
εκπορευσις·  και  κοινα των αυτων παλιν  εστιν,  η  ουσια,  η  φυσις,  η 
θεοτης, η αγαθοτης.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Γ΄. (1448) 
Ης η ακροστοιχις ηδε·

Αλλ’  ην  κακα  κυριως,  ου  τα  την  συνειδησιν  λυπουντα,  την  δε 
ψυχην καθαιροντα, αλλα τα την συνειδησιν λυπουντα, τερποντα δε 
την σαρκα.



α΄. Αγαθα διανοου, και περι παντος ανθρωπου καλα διαλογιζου.
β΄. Λογων και εργων και εννοιων απολογιαν απαιτουμεθα παρα 

Θεου εν ημερα κρισεως.
γ΄. Η εξις της αρετης η της κακιας κινει ημας επι τα καλα η τα 

κακα εννοειν, η λεγειν, η διαπραττεσθαι.
δ΄.  Νους  απο  παθων  κεκρατημενος,  εννοει  τα  μη  πρεποντα· 

φανερουσι δε την εννοιαν οι λογοι και τα εργα. 
ε΄.  Κακης  εννοιας  προηγειται  παθος,  του  δε  παθους  αιτια 

καθεστηκεν  η  αισθησις,  της  δε  κακης  αυτης  χρησεως,  δηλον  οτι  ο 
νους.

στ΄. Αποκλεισον την αισθησιν· και πολεμησον την προληψιν, και 
οπλοις των εντολων ανελε σου τα παθη.

ζ΄.  Κακια  χρονισασα,  ασκησεως  δειται  χρονιας·  συνηθεια  γαρ 
παγιωθεισα αθροως ου μετακινειται.

η΄. Ασκησις επιτεταμενη εγκρατειας και αγαπης, δι’ υπομονης και 
ησυχιας ανειλε τα εγκειμενα.

θ΄. (1449) Κινει τον νουν εις προσευχην συνεχως, και διαφθειρεις 
τους λογισμους εφεστωτας τη καρδια.

ι΄.  Υπομονης  δειται  και  μακροθυμιας  ασκησις·  χρονια  γαρ 
φιλοπονια φιληδονια εξοριζεται.

ια΄. Ραδιως γυμναζη εις τους της ασκησεως πονους, εαν παντα τω 
μετρω και κανονι διαπραξη. 

ιβ΄. Ισον το μετρον της ασκησεως φυλαττε, και μη λυσης κανονα 
εκτος της αναγκης.

ιγ΄. Ωσπερ λογισμους καθαιρει αγαπη και εγκρατεια, ουτως παν 
υψωμα επαιρομενον θεωρια και προσευχη.

ιδ΄. Συνειδησιν καθαραν πονοι ποιουσιν ασκησεως, οιον νηστεια, 
αγρυπνια, υπομονη, μακροθυμια.

ιε΄.  Ο  των  ακουσιων  πειρασμων  τας  επαγωγας  υπομενων, 
ταπεινοφρων, και δοκιμος, και ευελπις γινεται.

ιστ΄.  Υπομονη  εστιν  φιλοπονια  ψυχης·  συνισταται  δε  αυτη  εξ 
εκουσιων πονων και ακουσιων πειρασμων.

ιζ΄. Τικτει ακακιαν η των δεινων καρτερια, και απολυσιν κακιας εις 
το τελος η μεχρι τελους υπομονη.

ιη΄.  Αισθησιν οδυνα πονων επαγωγη,  και ηδονην αναιρει  λυπης 
επιφορα. 



ιθ΄.  Τεσσαρα  εστι  γενικωτατα  παθη,  οις  σοφως  κατ’  αλληλων 
υπονοια κεχρηται.

κ΄. Ηδονην γαρ συστελλει λυπης επαγωγη, και επιθυμιαν μαραινει 
φοβος κολασεων. 

κα΄. Νους φρονιμος γυμναζει ψυχην αυτου, και εις πασαν ασκησιν 
εθιζει το σωμα αυτου.

κβ΄. Σπευσον δειξαι μοναχον, μη τον εξω ανθρωπον, αλλα και τον 
εσω των παθων απαλλαττων.

κγ΄. Αποταγη πρωτη η των πραγματων απαλλαγη, δευτερα δε και 
τριτη η των παθων και της αγνοιας.

κδ΄.  Ραδιως  τις  βουληθεις  των  πραγματων  απαλλαττεται,  ουκ 
ολιγω δε καματω, των προς αυτα παθηματων.

κε΄. Κρατων επιθυμιας, και θυμου περιεση· αυτη γαρ αιτια της του 
θυμου ταραχης.

κστ΄. Αρα απηλλαγημεν των εμπαθων νοηματων, και της καθαρας 
και αυλου απολαυομεν προσευχης η ουπω; 

κζ΄.  Μεγας  νους,  ο  των  παθων  απαλλαγεις,  και  των  οντων 
χωρισθεις, και εν τω Θεω διαγων.

κη΄. Εν τοις τρισι τουτοις ο προκοπτων φιλοσοφει, εν ταις εντολαις, 
εν τοις δογμασι, και εν τη πιστει της Τριαδος.

κθ΄. Νους παθων γυμνωθεις εν τουτοις ευρισκεται, εν τοις ψιλοις 
νοημασι, εν τη θεωρια των οντων, εν τω αιδιω φωτι.

λ΄. (1452) Κακιστα παθη εν ταις ψυχαις ημων κεκρυπται· τοτε δε 
φαινεται, οταν τα πραγματα ελεγχωνται. 

λα΄. Ανενοχλητος μενει εσθ’ οτι ο νους, μερικης τυχων απαθειας· 
αδοκιμος δε εστιν δια την των πραγματων απουσιαν. 

λβ΄. Κινουνται τα παθη δια των τριων τουτων, δια τε της μνημης 
και της κρασεως, και της αισθησεως, ως πρειρηται.

λγ΄. Ο νους την τε αισθησιν αποκλεισας, και την κρασιν ομαλισας, 
προς μονην την μνημην εχει τον πολεμον. 

λδ΄.  Υπο  των  αισθησεων  τοτε  τα  παθη  κινουνται,  οπηνικα 
εγκρατεια μη παρη, και αγαπη πνευματικη. 

λε΄.  Νηστεια  συμμετρος,  και  αγρυπνια,  και  ψαλμωδια  πεφηκεν 
ομαλιζειν την κρασιν του σωματος.

λστ΄.  Τα  τρια  ταυτα  την  κρασιν  κατα  το  χειρον  δηλον  οτι 
αλλοιουσιν, η της διαιτης αταξια, η των αερων μεταβολη, και η των 
δαιμονων επαφη.



λζ΄. Αι εμπαθεις μνημαι δια τουτων ψιλουνται, δια προσευχης, και 
αναγνωσεως, και εγκρατειας, και αγαπης. 

λη΄.  Την  αισθησιν  πρωτον  τη  ησυχια  αποκλεισον,  και  τοτε  τοις 
οπλοις των αρετων προς τας μνημας πολεμησον.

λθ΄. Η κατα διανοιαν κακια, η παραχρησις εστι των νοηματων· η 
δε κατ’ ενεργειαν αμαρτια η παραχρησις εστι των πραγματων.

μ΄. Νοηματων και πραγματων εστιν παραχρησις,  το μη ευσεβως 
και δικαιως τοις αμφοτεροις χρησασθαι

μα΄. Δεσμα υπαρχουσι, παθη ψεκτα, κατεχοντα τον νουν εν τοις 
αισθητοις πραγματων.

μβ΄.  Εκεινος  τελειαν  εχει  απαθειαν,  ο  μηδε  προς  τα  πραγματα 
πασχων, μηδε προς τας μνημας αυτων.

μγ΄.  Ψυχη  αγαθη  ευεργετει  τον  πλησιον,  και  αγνωμονουμενη 
μακροθυμει επ’ αυτω, και πασχουσα υπομενει τα παρ’ αυτου.

μδ΄.  Υπαρχοντα  εστι  κακα,  λογισμοι  πονηροι,  οις  ο  μη 
αποτασσομενος, ου μαθητευει τη γνωσει.

με΄.  Χριστου  ο  ακουων,  εαυτον  φωταγωγει,  και  ο  μιμουμενος 
αυτον, διορθουται. 

μστ΄.  Η  μνησικακια  λεπρα  εστι  ψυχης·  συμβαινει  δε  αυτη  απο 
ατιμιων, η ζημιας, η λογισμων υπονοιας. 

μζ΄. Κυριος νουν φθονερον εκτυφλοι, οτι λυπειται αδικως επι τοις 
αγαθοις του πλησιον.

μη΄. Καταλαλος δε ψυχη τριβωλον εχων γλωσσαν· εαυτον γαρ και 
τον ακουοντα, ισθ’ οτι δε και τον καταλαλουμενον βλαπτει.

μθ΄. (1453) Αμνησικακος εστιν ο προσευχομενος υπερ λυπησαντος· 
και απαλλαττεται μνησικακιας ο μη φειδομενος δωρων. 

ν΄.  Θανατος  ψυχης  μισος  προς  τον  πλησιον·  τουτον  εχει  και 
πραττει η του καταλαλου γλωσσα. 

να΄. Ακηδια εστιν ολιγωρια ψυχης· ολιγωρει δε ψυχη φιληδονουσα.
νβ΄. Ιησουν ο αγαπων γυμναζεται εν πονοις, καρτερια δε πονων 

εκδιωκει ακηδιαν.
νγ΄. Ρωννυται ψυχη δια πονων ασκησεως, και εν τω παντα μετρω 

ποιειν απελαυνει ακηδιαν. 
νδ΄.  Ο  κρατων  γαστρος,  μαραινει  επιθυμιαν,  και  λογισμοις 

πορνειας ου δουλευει ο νους αυτου.
νε΄.  Νους  εγκρατους  ναος  αγιου  Πνευματος·  ο  δε  του 

γαστριμαργου, κατοικητηριον κορακων. 



νστ΄. Της των βρωματων ποικιλιας ο κορος ποιει επιθυμιαν, η δε 
ενδεια ηδυνει και αυτον ψιλον τον αρτον. 

νζ΄. Απαλλαττεται φθονου ο συγχαιρων τω φθονουμενω κρυπτως 
του φθονουντος. 

νη΄.  Του  αμελως  βιουντος  μακρυνον  σεαυτον,  καν  ονομα  μεγα 
παρα πολλοις κεκτηται.

νθ΄. Ανδρα φιλοπονον κτησαι φιλον, και ευρησεις σκεπην των σων 
σφαλματων.

ξ΄. Δεσποταις πολλοις ο αμελης πεπραται, και ως αγουσιν αυτον, 
ουτως διαγινεται. 

ξα΄. Ευνοει σοι ως φιλος εν καιρω ειρηνης, και εν καιρω πειρασμου 
ως εχθρος πολεμει. 

ξβ΄. Την ψυχην τιθησιν υπερ σου προ της κινησεως των παθων, και 
οταν κινηθωσιν, την ψυχην σου λαμβανει.

ξγ΄.  Η χερσωθεισα γη,  ακανθων πεπληρωται,  και  αμελης  ψυχη 
παθων ακαθαρτων. 

ξδ΄. Νους φρονιμος χαλινοι ψυχην αυτου, και υποπιαζει το σωμα, 
και δουλαγωγει τα παθη.

ξε΄.  Σημεια  των  ενδον  τα  προφανη  κινηματα,  ως  και  των 
αγνωστων δενδρων οι προφερομενοι καρποι.

ξς΄.  Υποκριτην  ελεγχουσιν  οι  λογοι  και  τα  εργα,  και  τον 
κεκρυμμενον ψευδοπροφητην εις φανερωσιν αγουσιν.

ξζ΄. Νους ηλογημενος ου παιδευει ψυχην αυτου, και αγαπης και 
της εγκρατειας απομακρυνει αυτην.

ξη΄.  Εννοιων  φαυλων  αιτια  εξις  πονηρα,  απο  κενοδοξιας  και 
υπερηφανειας και αλαζονειας συνισταμενη.

ξθ΄. Ιδια των προειρημενων υποκρισις, και δολος πανουργια τε και 
ειρωνεια, και το παμφαυλον ψευδος. 

ο΄. Δουλευουσιν τοις προλεχθεισι φθονος και ερις, θυμος και οργη, 
λυπη και μνησικακια.

οα΄.  1456)  Ηδε  οδος  των  εν  αμελεια  βιουντων,  και  ουτος  ο 
θησαυρος των εν εμοι κεκρυμμενων. 

οβ΄.  Σωζουσι  ψυχην  κακοπαθεια  και  ταπεινωσις,  και  εκ  των 
προειρημενων παθων απαλλαττουσιν αυτην.

ογ΄.  Ιδιον  εννοιας  συνετης  λογος  ωφελιμος,  και  ψυχης  αγαθης 
πραξις σπουδαια. 



οδ΄.  Νους  πεφωτισμενος  λογους  προφερει  σοφους,  και  ψυχη 
καθαρα λογισμους γεωργει θειους. 

οε΄.  Λογισμοι  σπουδαιου  σοφιαν  μελετωσι,  και  οι  λογοι  αυτου 
φωτιζουσι τους ακουοντας. 

οστ΄. Υποκειμενων εν ψυχη αρετων, αγαθους γεωργει λογισμους· 
κακιων δε υποκειμενων, φαυλας τικτει εννοιας. 

οζ΄.  Πονηρων  εννοιων  εργαστηριον,  ψυχη  εμπαθης·  και  εκ  του 
εαυτης θησαυρου προφερει τα πονηρα. 

οη΄. Ο αγαθος θησαυρος, η εξις εστι της αρετης, και ο αγαθος νους 
εκ ταυτης προφερει τα αγαθα. 

οθ΄. Υπο θειας αγαπης ενεγουμενος ο νους, αγαθας εννοιας περι 
Θεου γεωργει· υπο δε της φιλαυτιας εκ του εναντιου.

π΄. Νους υπο της εις τον πλησιον αγαπης κινουμενος, καλα περι 
αυτου αδιαλειπτως λογιζεται, και παλιν εκ του εναντιου τα πονηρα 
υποτιθεται.

πα΄.  Των  αγαθων  εννοιων  αι  αρεται  αιτιαι,  των  δε  αρετων  αι 
εντολαι· της δε τουτων εργασιας, η προαιρεσις. 

πβ΄.  Αι  αρεται  και  αι  κακιαι  γινομεναι  και  απογινομεναι,  ευ  η 
κακως την ψυχην διατιθεασι, κινουσαι εις εννοιας κατ’ αλληλων.

πγ΄.  Των  πονηρων  εννοιων  αιτιαι  αι  κακιαι,  των  δε  κακιων  η 
παρακοη, της δε παρακοης η της αισθησεως απατη, της δε απατης η 
του νου περι την ασφαλειαν αυτης αμελεια. 

πδ΄. Εν μεν τοις προκοπτουσιν ευμεταπτωτοι γινονται αι διαθεσεις 
των εναντιων. Εν δε τοις τελειοις κατ’ αμφω εξεις δυσκινητοι. 

πε΄.  Ρωμη ψυχης εστιν εξις αρετης δυσκινητος,  εις ην ο φθασας 
ελεγεν· Τις ημας χωρισει απο της αγαπης του Χριστου; και τα εξης.

πστ΄.  Προηγειται μεν παντων των παθων η φιλαυτια,  επεται δε 
παντων εσχατον η υπερηφανια. 

πζ΄. Οι τρεις γενικωτατοι της επιθυμιας λογισμοι, εκ του παθους 
της φιλαυτιας την γεννησιν εχουσιν.

πη΄. Νοει παντως τους τε της γαστριμαργιας και κενοδοξιας και 
φιλαργυριας  λογισμους,  οις  επονται  παντες  οι  εμπαθεις  λογισμοι, 
αλλ’ ου παντες κοινως.

πθ΄. Τω της γαστριμαργιας λογισμω επεται ο της πορνειας, τω δε 
της κενοδοξιας ο της υπερηφανιας· οι δε λοιποι κοινως τοις τρισιν.

Τεσσ. αν.΄.  Ακολουθουσι κοινως τοις τρισιν, οι τε της λυπης,  και 
της οργης και της μνησικακιας και φθονου και ακηδιας, και οι λοιποι.



Τεσσ.  αν.  α΄.  (1457)  Δεσποτα  των  απαντων  Χριστε,  εκ  παντων 
τουτων ημας ελευθερωσον, των τε ολεθριων παθων, και των εξ αυτων 
τικτομενων λογισμων.

Τεσσ. αν. β΄. Ενεκα σου γεγοναμεν, ινα σου κατατρυφησωμεν εν 
παραδεισω τιθεντες, τω υπο σου φυτευθεντι. 

Τεσσ.  αν.  γ΄.  Την  τε  νυν  ατιμιαν  εαυτοις  επεσπασαμεθα  της 
μακαριας τρυφης την ολεθριαν προτιμησαντες.

Τεσσ. αν. δ΄. Ης αντιμισθιαν εν εαυτοις απελαβομεν, ζωης αιδιου 
θανατον ανταλλαξαμενοι. 

Τεσσ. αν. ε΄. Νυν ουν, Δεσποτα, καθως επεβλεψας, και εις τελος 
επιβλεψον· καθως ενανθρωπησας, και σωσον παντας ημας.

Τεσσ.  αν.  στ΄.  Σωσαι  γαρ  ηλθες  τους  απολωλοτας  ημας·  μη 
χωρισης ημας της των σωζομενων μεριδος. 

Τεσσ. αν. ζ΄. Αναστησον ψυχας, και σωσον τα σωματα, καθαιρων 
παντας ημας απο παντος μολυσμου.

Τεσσ.  αν.  η΄.  Ρηξον  τα  θεσμα  των  κατεχοντων  ημας  παθων,  ο 
ρηξας τας φαλαγγας των ακαθαρτων δαιμονων.

Τεσσ. αν. θ΄. Και απαλλαξον ημας της εξ αυτων τυραννιδος, ινα 
σοι μονω λατρευσωμεν τω αιωνιω φωτι. 

ρ΄.  Ανασταντες  εκ  νεκρων,  και  συν  αγγελοις  χορευοντες  την 
μακαριαν και αιωνιαν και ακαταλυτον χορειαν. Αμην.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Δ΄. (1457) 

Ης η ακροστιχις ηδε.

Ομως  ουν  και  εκ  των  κυριων  κακων,  και  των  μη  κυριως, 
νομιζομενων  δε,  ευξαι  εκτενως  προς  τον  Θεον  ημων,  λυτρωθηναι 
ημας. 

α΄.  Ο  της  προς  τον  σαρκα  φιλιας  και  κολακειας  τον  νουν 
αποχωρισας·  ουτος  τω  ζωτικω  πνευματι  τας  πραξεις  του  σωματος 
εθανατωσεν 

β΄. Μη νομιζε κεχωρισθαι της προς την σαρκα σχεσεως, ετι εν τοις 
της σαρκος οικειοις τον νουν εχων ανασχολουμενον. 

γ΄. Ωσπερ της σαρκος ιδια η αισθησις, και τα αισθητα, ουτω και της 
ψυχης ιδια ο νους και τα νοηματα. 



δ΄. Συστειλον την ψυχην εκ της αισθησεως και των αισθητων, και 
ευρισκεται ο νους εν τω Θεω και εν τοις νοητοις.

ε΄. (1460) Οικειον θεοτητος αι νοεραι φυσεις, και νω μονω ληπται· η 
δε αισθησις και τα αισθητα εις υπουργιαν του νου εκτισθη.

στ΄. Υπουργειτω σοι η αισθησις και τα αισθητα, προς θεωριαν την 
πνευματικην, και μη σοι αντιστροφως τη αισθησει τα προς επιθυμιαν 
της σαρκος.

ζ΄. Νεκρωσαι εκελευσθης τας πραξεις του σωματος, ινα την ψυχην 
ηδοναις νεκρωθεισαν τοις πονοις εξαναστησης.

η΄. Κυριευου απο Θεου, και κυριευε της αισθησεως, και μη δος την 
εξουσιαν ο κρειττων τω χειρονι. 

θ΄. Αιδιος Θεος, και απεραντος, και αοριστος, και αιδια αγαθα, και 
απεραντα, και ανεκλαλητα τοις αυτω υπακουουσιν επηγγειλατο. 

ι΄. Ιδιον του νου το εν τω Θεω διαγειν, και περι αυτου διανοεισθαι, 
και της αυτου προνοιας, και των φοβερων αυτου κριματων.

ια΄.  Εχεις  την  εξουσιαν  της  επ’  αμφοτερα  ροπης,  γενου  του 
κρειττοντος, και υποτασσεις το χειρον. 

ιβ΄.  Καλη  η  αισθησις,  και  καλα τα  αισθητα,  ως  Θεου  εργα  του 
αγαθου, ου συγκρινονται δε ομως πανταπασι τω νω και τοις νοητοις. 

ιγ΄. Την λογικην και νοεραν ουσιαν δεκτικην του πνευματος και 
της εαυτου γνωσεως ο Θεος εδημιουργησεν· την δε αισθησιν και τα 
αισθητα, εις χρησιν αυτης παρηγαγεν.

ιδ΄.  Ωσπερ  ατοπον  δουλω  φαυλω  δεσποτην  αγαθον  υποταξαι, 
ουτως ατοπον νουν λογικον σωματι δουλαγωγησαι φθαρτω.

ιε΄. Νους μη επιστατων τη αισθησει, δι’ αυτης περιπιπτει κακοις· 
υφ’ ηδονης γαρ των αισθητων απατηθεισα, τικτει αυτω φαυλοτητα.

ιστ΄. Κρατων της αισθησεως, ασφαλιζου και την μνημην· αι γαρ 
δια της αισθησεως προληψεις δια της μνημης ανακινουσι τα παθη.

ιζ΄.  Υποπιαζε  το  σωμα,  και  προσευχου  συνεχως,  και  των  εκ 
προληψεως λογισμων ταχιστα απαλλαττη. 

ιη΄.  Ρημασι  θειοις  αδιαλειπτως  σχολαζε·  η  γαρ  περι  αυτα 
φιλοπονια καταναλισκει τα παθη. 

ιθ΄.  Ιστησι  τον  νουν  της  περι  τα  παθη  πλανης  αναγνωσις,  και 
αγρυπνια και προσευχη και ψαλμωδια.

κ΄. Ωσπερ το εαρ προς το βλαστανειν ανακινει τα φυτα, ουτως και 
η απαθεια τον νουν, προς την γνωσιν των οντων.



κα΄.  Συντηρησον  εντολας,  και  ευρησεις  ειρηνην·  και  τον  Θεον 
αγαπησον, και γνωσεως επιτευξη.

κβ΄.  Κοπω  και  μοχθω,  και  ιδρωτι  προσωπου  τον  αρτον  της 
γνωσεως κατεκριθης εσθιειν.

κγ΄. (1461) Αμελεια τον προπατορα εις παραβασιν ηγαγεν, και αντι 
της τρυφης παραδεισου κατεκρινε θανατω.

κδ΄. Κρατει και συ της Ευας, τον οφιν φυλαξαι, ινα μη απατηθεισα 
του ξυλου σοι μεταδω. 

κε΄.  Ωσπερ το σωμα κατα φυσιν η ψυχη ζωοποιει,  ουτω και την 
ψυχην η αρετη και η γνωσις.

κστ΄.  Νεφελη  εστιν  ανυδρος  νους  οιησισοφος,  υπο  των  της 
κενοδοξιας και υπερηφανιας πνευματων παραφερομενος. 

κζ΄.  Κενοδοξιας  κρατων απο της  πορνειας προσεχε,  μηποτε τας 
τιμας φευγων ατιμια περιπεσης

κη΄.  Αποφυγων κενοδοξιαν,  εις  τον  Θεον αποβλεπε·  ει  δε  μηγε, 
οιησει η πορνεια περιπιπτεις.

κθ΄.  Ιδιον  της  κενοδοξιας  η  επιδεικτικη  επιτηδευσις·  της  δε 
υπερηφανιας το εξουθενειν και θυμουσθαι.

λ΄.  Την γαστριμαργιαν φευγων,  την ανθρωπαρεσκειαν φυλαξαι, 
την ωχροτητα του προσωπου σου επιδειξασθαι προσφανταζουσαν.

λα΄.  Ωραια  νηστεια,  η  βραχυφαγια  χαιρουσα,  και  λιτοφαγιαν 
εχουσα, και ανθρωπαρεσκειαν φευγουσα.

 λβ΄. Νηστευων εως οψε, μη χορταστης εις κορον, ινα μη α απαξ 
καταλυεις, ταυτα παλιν οικοδομησης.

λγ. Μη πιων οινον, μη χορτασθης υδατος· ει δε μηγε, την αυτην 
υλην τη πορνεια παρεχεις. 

λδ΄. Η υπερηφανια της θειας αφιστασιαι ποιει βοηθειας, εφ’ εαυτω 
πεποιθεναι, και των ανθρωπων κατεπαιρεσθαι.

λε΄.  Φαρμακα κατα της υπερηφανιας δυο προκεινται πραγματα· 
απερ ο μη καταδεχομενος, τριτον εξει σφοδρα δριμυτατον.

λστ΄.  Υπερηφανιαν  αναιρει  προσευχη  μετα  δακρυων,  και  το 
μηδενα εξουθενειν, και ακουσιοι επιφοραι.

λζ΄.  Ραβδος  εστιν  νοητη,  η  δια  πειρασμων  παιδευσις, 
ταπεινοφρονειν εκδιδασκουσα τον εν αφροσυνη επαιρομενον. 

λη΄.  Ιδιον  εργον  του  νου,  το  μη  ανεχεσθαι  λογισμου  λαθρα 
καταλαλουντος κατα του πλησιον.



λθ΄.  Ωσπερ ο κηπουρος, μη απαιρων τας βοτανας, αποπνιγει τα 
λαχανα·  ουτως και  ο  νους μη καθαιρων τους λογισμους,  απολλυσι 
τους πονους. 

μ΄.  Συνετος  ανηρ,  ο  συμβουλης  ανεχομενος,  και  μαλιστα  του 
πνευματικου πατρος κατα Θεον συμβουλευοντος.

μα΄.  Νενεκρωμενος υπο παθων, συμβουλης ουκ αισθανεται,  και 
της παιδευσεως πνευματικης το συνολον ουκ ανεχεται. 

μβ΄.  Ο μη δεχομενος συμβουλην,  ου  κατορθοι  τας  οδους  αυτου, 
αλλα κατα κρημνων αει και φαραγγων φερεται. 

μγ΄. 1464) Μοναχος εστιν, νους ο τη αισθησει αποταξαμενος, και 
λογισμον ηδονης μηδε ιδειν ανεχομενος. 

μδ΄. Ιατρος εστι νους ο εαυτον ισασαμενος, και εξ ων ιαθη τους 
αλλους ιωμενος.

με΄. Ζητησον την αρετην, και μη ζωμιωθης αυτην, ινα μη και ζησης 
αισχρως, και αποθανης ελεεινως.

μστ΄. Ο Κυριος ημων Ιησους Χριστος πασι το φως εχαρισατο, αλλ’ 
οι μη πειθομενοι αυτω, εαυτους σκοτιζουσιν. 

μζ΄. Μη μικρον ειναι νομιζε την της αρετης ζημιαν· δια ταυτην γαρ 
θανατος εις τον κοσμον εισηλθεν. 

μη΄. Εντολης υπακοη, νεκρων εστιν αναστασις. Τη γαρ αρετη κατα 
την φυσιν επακολουθει η ζωη. 

μθ΄. Νεκρωθεντος του νου τη της εντολης παραβασει, επηκολουθει 
εξ αναγκης και ο του σωματος θανατος.

ν΄.  Ωσπερ  ο  Αδαμ παραβας,  θανατω υπεπεσεν,  ουτως  ο  Σωτηρ 
υπακουσας, τον θανατον ενεκρωσεν. 

να΄. Νεκρωσον την κακιαν, ινα νεκρος μη αναστης, και εκ μικρου 
θανατου εις μεγαν μεταβης. 

νβ΄. Δια την του Αδαμ παραβασιν ο Σωτηρ ενηνθρωπησεν, ινα το 
κατα μικρον λυσας τους παντας εξαναστηση.

νγ΄. Εκ ζωης εις ζωην εκεινος μεταβαινει, ο τα παθη νεκρωσας, και 
της αγνοιας χωρισθεις.

νδ΄.  Ερευνησον  τας  Γραφας,  και  ευρισκεις  τας  εντολας,  και  τα 
λεγομενα ποιησον, και των παθων απαλαττη. 

νε΄.  Υπακοη  εντολης,  ψυχης  ποιει  καθαρσιν,  η  δε  της  ψυχης 
καθαρσις, φωτος ποιει μεθεξιν. 

νστ΄.  Ξυλον  ζωης  γνωσις  εστι  Θεου,  ου  μετεχων  ο  καθαρος, 
αθανατος διαμενει. 



νζ΄. Αρχη πρακτικης, πιστις Χριστου, τελος δε αυτης αγαπη Θεου.
νη΄. Ιησους εστιν ο Χριστος και Κυριος ημων και Θεος, ο την εις 

αυτον πιστιν προς ζωην ημιν χαρισαμενος. 
νθ΄. Εκ ψυχης, και σωματος, και θεοτητος ημιν επεφανεν, ινα και 

ψυχην και σωμα ως Θεος εκ θανατου λυτρωσηται.
ξ΄. Κτησωμεθα πιστιν, ινα ελθωμεν εις αγαπης, εξ ης τικτεται ο 

της γνωσεως φωτισμος. 
ξα΄. Τω της γνωσεως κτηματι ταυτα καθεξης επακολουθει , φοβος 

Θεου, εγκρατεια ηδονων, υπομονη πονων, ελπις εις Θεον, απαθεια, 
αγαπη. 

ξβ΄.  Εξ  αγαπης  ειλικρινους  τικτεται  γνωσις  φυσικη.  Ταυτην  δε 
διαδεχεται το εσχατον ορεκτον· τουτο δε εστιν η της θεολογιας χαρις.

ξγ΄. Νους κρατων των παθων, εκ φοβου παντος κρατει, πιστευων 
τω Θεω, περι ων ηπειλησε, και περι ων επηγγειλατο. 

ξδ΄.  (1465)  Ω εδοθη πιστις,  απαιτειται  εγκρατει  ητις  χρονιζουσα 
τικτει την υπομονην, εξιν ουσαν φιλοπονον.

ξε΄. Σημειον υπομονης η των πονων φιλια, εις ους θαρρων ο νους 
ελπιζει τυχειν των επηγγελμενων, και εκφευγει τα ηπειλημενα.

ξστ΄. Προσδοκια των μελλοντων αγαθων, συναπτει τον νουν τοις 
προσδοκωμενοις·  εν  αυτοις  δε  χρονιζων  επιλανθανεται  των 
παροντων. 

ξζ΄. Ριπτει τα παροντα ο των ελπιζομενων γευσαμενος· ολον γαρ 
τον ποθον εν εκεινοις εκενωσεν.

ξη΄.  Ο  Θεος  εστιν  ο  τα  μελλοντα  επαγγειλαμενος  αγαθα·  ω  ο 
πιστευων ως παροντα ποθει τα μελλοντα. 

ξθ΄. Σημειον του εν τοις ελπιζομενοις αγαθοις διατριβειν τον νουν, 
το ληθην μεν ποιεισθαι παντελη των ενταυθα, πλατυνεσθαι δε αυτον 
εν τη γνωσει των μελλοντων. 

ο΄. Καλη η αληθεια, ην ο Θεος διδασκει της αληθειας, απεντευθεν 
πληροφορων την θεοφιλη ψυχην.

οα΄. Υπεραιωνια ειναι και προ παντος αιωνος, και υπερ νουν και 
λογον, τα αποκειμενα αγαθα τοις κληρονομοις της επαγγελιας.

οβ΄.  Ρυθμισωμεν  εαυτους  τοις  κανοσι  της  ευσεβειας,  ινα  μη  εις 
παθη παρατραπεντες εκπεσωμεν της ελπιδος.

ογ΄.  Ιησους  εστιν  ο  Χριστος  ο  εις  της  αγιας  Τριαδος,  ου  και 
συγκληρονομος μελλεις εσεσθαι. 



οδ΄. Ο την γνωσιν των οντων παρα Θεου διδαχθεις ου δυσπιστει τη 
γραφη περι των προειρημενων.

οε΄.  Νουν  παθων  γυμνωθεντα  ευρισκον  το  Πνευμα  το  αγιον, 
μυσταγωγει αυτον αναλογως περι παντων των ελπιζομενων. 

οστ΄.  Τη  αναλογια  της  του  νου  καθαρσεως  και  την  των  θειων 
γνωσιν η ψυχη χορηγειται. 

οζ΄. Ο το σωμα κανονισας, και εν τη γνωσει διατριβων, υπ’ αυτης 
της γνωσεως επιπλειον καθαιρεται. 

οη΄.  Νους αρχομενος τα θεια φιλοσοφειν,  απο πιστεως αρχεται, 
και δι’  αυτων εν μεσω οδευων, εις την πιστιν παλιν καταληγει την 
ανωτατην. 

οθ.΄. Θεωρειται τη μεν αρχη της φιλοσοφιας φοβος επομενος· τω δε 
τελει αγαπη προηγουμενη. 

π΄.  Εκ πιστεως της προσεχους ο νους αρχομενος φιλοσοφιαν εις 
την παντος επεκεινα νου καταληγει  θεολογιαν,  ην αληστον πιστιν 
και πραγματος αφανους θεωριαν οριζουσι.

πα΄. Οι περι Θεου λογοι ουκ εκ των κατ’ αυτον, αλλ’ εκ των περι 
αυτον τοις αγιοις και μακαριοις ημων Πατρασι θεωρουνται. 

πβ΄. Νοουνται δε οι περι αυτον, δηλον οτι τον Θερον, παντες λογοι, 
οι μεν κατα θεσιν, οι δε κατα αφαιρεσιν, οιον. 

πγ΄.  1468)  Η  ουσια,  η  θεοτης,  η  αγαθοτης,  και  οσα  αλλα 
καταφατικως  λεγεται  και  κατα  θεσιν·  το  δε  αναρχον  παλιν,  και 
απειρον, και αοριστον και οσα αποφατικως, κατα την αφαιρεσιν.

πδ΄.  Μιας ουσης της υπερ νουν και λογον και κρυφιας θεοτητος 
της αγιας Τριαδος, τα περι αυτην θεωρουμενα τα προειρημενα ειναι 
φασιν, και τα ομοια.

πε΄. Ωσπερ δε μιαν θεοτητα της αγιας Τριαδος λεγουσιν· ουτως και 
τρεις τας υποστασεις της μιας θεοτητος δοξαζουσιν. 

πστ΄. Νοουσι δε τα κατα αφαιρεσιν και θεσιν προειρημενα, κοινα 
επι της αγιας και ομοουσιου Τριαδος χωρις των ιδιωματων· επειδη και 
αυτων τα πλειστα μεν κατα θεσιν, τινα δε κατα αφαιρεσιν λεγουσιν.

πζ΄. Λεγουσιν δε παλιν τα ιδιωματα των θειων υποστασεων ταυτα, 
οιον  την  πατροτητα,  την  υιοτητα,  την  εκπορευσιν,  και  οσα  αλλα 
ιδικως λεγεται.

πη΄. Υποστασιν δε οριζουσιν, ουσιαν μετα ιδιωματων, δι’ ο εκαστη 
η  υποστασις  εχει  εν  το  κοινον  της  ουσιας,  και  το  ιδιον  της 
υποστασεως.



πθ΄.  Τα δε κοινων παλιν επι  της αγιας Τριαδος κατα αφαιρεσιν 
προειρημενα,  των κατα θεσιν λεχθεντων κυριωτερα κρινουσιν,  ουχ 
ουτως μεντοι και επι των ιδιωματων· επειδη και αυτων τα μεν κατα 
θεσιν,  τα  δε  κατα  αφαιρεσιν,  ως  προειρηται,  λεγουσιν,  ως  το 
γεννητον, και τα ομοια. Η γαρ αγεννησια της γεννησεως, κατα μονην 
διαφερει την σημασιαν. Η μεν γαρ το μη γεγεννησθαι τον Πατερα, η 
δε το γεγεννησθαι τον Υιον σημαινει.

Τεσσ. αν΄. Ρημασι δ’ αυ και ονομασι κεχρηνται προς την των περι 
την  ουσιαν,  ως  ειρηται,  της  αγιας  Τριαδος  θεωρουμενων  λογων 
σαφηνειαν· ου μεντοι γε των κατα την ουσιαν· αγνωστοι γαρ ουτοι νω 
παντη,  και  αρρητω  λογω  παντη,  και  μονη  τη  Τριαδι  εισιν 
γινωσκομενοι.

Τεσσ.  αν.  α΄.  Ωσπερ  δε  τρισυποστατον  την  μιαν  ουσιαν  της 
θεοτητος  λεγουσιν,  ουτως  και  ομοουσιον  την  αγιαν  Τριαδα 
ομολογουσιν. 

Τεσσ. αν. β΄. Θεωρειται δε αυτοις παλιν ο Πατηρ και αναρχος και 
αρχη·  και  αναρχος  μεν  ως  αγεννητος,  αρχη  δε  ως  γεννητωρ  και 
προβολευς των εξ αυτου κατ’ ουσιαν εξ αιδιου υπαρχοντων εν εαυτω, 
Υιου τε λεγω και Πνευματος αγιου.

Τεσσ. αν. γ΄. Η μονας μεχρι Τριαδος παρ’ αυτοις κινουμενη μενει 
μονας,  και  η  Τριας  μεχρι  μοναδος  συναγομενη,  μενει  Τριας·  ο  και 
παραδοξον. 

Τεσσ.  αν.  δ΄.  Νοσουσι  δε  παλιν  τον  Υιον,  και  το  Πνευμα,  ουκ 
αναρχα μεν, αιδια δε· και ουκ αναρχα μεν ως προς αρχην και πηγην 
αναφερομενα τον Πατερα, αιδια δε, ως εξ αιδιου, του μεν γεννητως, 
του δε εκπορευτως Πατρι συνυπαρχοντος.

Τεσσ. αν. ε΄.  (1469)  Αδιαιρετον δε την μιαν θεοτητα της Τριαδος 
φυλαττουσι, και ασυγχυτους τας τρεις υποστασεις της μιας θεοτητος 
διατηρουσι.

Τεσσ.  αν.στ΄.  Ιδιοτητας  δε  του  μεν  Πατρος,  το  αναρχον  και 
αγεννητον λεγουσι· του δε Υιου το εν αρχη, και το γεννητον. Του δε 
Υιου και του αγιου Πνευματος ου χρονικην λεγουσι την αρχην. Πως 
γαρ; αλλα την αυτην δηλουσιν, εξ ης, ως εξ ηλιου το φως, ουτως εξ 
αιδιου την υπαρξιν εχουσιν. Εξ αυτης γαρ κατ’ ουσιαν, ει και μη μετ’ 
αυτην.



Τεσσ.  αν.  ζ΄.  Η  ιδιοτης  παλιν  των  υποστασεων,  ακινητος  και 
αμεταπτωτος παρ’ αυτοις φυλαττεται· και η κοινοτης δε της ουσιας, 
ηγουν θεοτης αδιαιρετος. 

Τεσσ.  αν.  η΄.  Μοναδα  εν  Τριαδι,  και  Τριαδα  εν  μοναδι 
ομολογουμεν,  ως  διαιρουμενην  αδιαιρετως,  και  συναπτομενη 
διηρημενως. 

Τεσσ. αν. θ΄. Αρχην δε μιαν των ολων τον Πατερα οιδασιν, του μεν 
Υιου  και  του  Πνευματος,  ως  γεννητορα,  και  ως  πηγην  αιδιον  και 
συναπειρον  και  αοριστον,  και  ομοουσιον,  και  αχωριστον.  Των  δε 
κτισματων, ως δημιουργον και προνοητην, και κριτην δι’ Υιου, δηλαδη 
εν αγιω Πνευματι. Εξ αυτου γαρ, φησι, και δι’ αυτου, και εις αυτον τα 
παντα. Αυτω η δοξα εις τους αιωνας. 

ρ΄. Συναιδια παλιν λεγουσι τω Πατρι τον Υιον, και το Πνευμα το 
αγιον, ου συναναρχα δε· και συναιδια μεν, ως εξ απειρου τω Πατρι 
συνυπαρχοντα· ου συναναρχα δε, ως ουκ αναιτια. Εξ αυτου γαρ, ει και 
μη μετ’ αυτον, ως γαρ ηλιου το φως, καθως προειρηται. Λεγουσι δε 
παλιν και αναρχα, οταν τις την απο χρονου λαμβανη αρχην, ινα μη 
υπο χρονου νοηθη τα εξ ων ο χρονος. Ουκ αναρχα ουν τω αιτιω, τω δε 
χρονω  αναρχα,  ως  προ  παντος  και  χρονου,  και  αιωνος,  και  υπερ 
αιωνα και χρονον. Δι’ ων απας και αιων, και χρονος, και τα εν αιωνι, 
και τα εν χρονω, και ως τω Πατρι, ως προειρηται, συναιδια. Μεθ’ ων 
αυτω η δοξα, και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην. 

ΕJUSDΕM TΗALASSΙΙ  LΙBΕLUS AD TΗΕODOSΙUM 
ΙMPΕRATORΕM

Τοις ευσεβεστατοις,  και  τιμηθεισι,  και  τιμωμενοις παρα Θεω 
και ανθρωποις, Χριστιανοις βασιλευσι, Φλαυιοις Θεοδοσιω και 
Ουαλεντινιανω,  δεησις,  ειτουν  παρακλησις  παρα  Βασιλειου 
διακονου και αρχιμανδριτου, και Θαλασσιου αναγνωστου και 
μοναζοντος, και λοιπων Χριστιανων μοναχων.

Α΄.  Η φιλανθρωπια  του  Θεου,  η  αναριθμητων παρα ανθρωποις 
καλων  μετουσιαν  δωρησαμενη  τε  και  δωρουμενη  τω  γενει  των 
ανθρωπων, εν πασι, και επι πασιν εστιν.Εν τουτοις δε τοις απο του 
Θεου δωροις ενεστιν η αληθινη γνωσις, και το μισος της ψευδωνυμου 
γνωσεως·  ωστε  ειδεναι  ημας  την  ανωθεν  και  εξ  αρχης  υπο  των 



αποστολων,  και μαρτυρων,  και  ομολογητων,  και επισκοπων αγιων, 
συνεργουντων  και  των  ευσεβεστατων  βασιλεων,  παραδοθεισαν  τη 
καθολικη Εκκλησια πιστιν· πρωτον υπο Πετρου του αποστολου, του 
πρωτοστατου, ειποντος, κατα αποκαλυψιν και γνωσιν και ομολογιαν 
και παραδοσιν τοις μετα ταυτα, οτι Συ ει ο Χριστος, ο υιος του Θεου 
του  ζωντος·  Ιακωβου  αποστολου  και  αρχιεπισκοπου,  Ιωαννου 
αποστολου και ευαγγελιστου, και λοιπων ευαγγελιστων, μαρτυρων, 
ομολογητων,  επισκοπων,  και  παντων  των  πιστευσαντων  και 
πιστευοντων τη ομοουσιω Τριαδι· Ειρηναιου, Γρηγοριου του μεγαλου 
επισκοπου Νεοκαισαρειας· της αγιας συνοδου των ρπ΄ επισκοπων, εν 
Αντιοχεια  συναθροισθεισης  κατα  Παυλου  του  Σαμοτεως,  ητις 
καθειλεν  αυτον  δια  την  ασεβειαν  αυτου,  δια  το  μη  ομολογειν  τον 
Χριστον φυσει Θεον, και Υιον Θεου Πατρος· της εν Νικαια μεγαλης 
και αγιας συνοδου των τιη΄  επισκοπων,  της βεβαιωσασης τον ορον 
των  εν  Αντιοχεια·  Βασιλειου  και  Γρηγοριου  αδελφων  επισκοπων, 
Αθανασιου επισκοπου Αλεξανδρειας,  Εφραιμ του Συρου,  Γρηγοριου 
επισκοπου,Αμμωνος  επισκοπου,  Ουιταλιου  επισκοπου,  Αμφιλοχιου, 
Παυλου,  Αντιοχου,  Ευσταθιου,  Μεθοδιου,  Οπτιμου,  Λεποριου, 
Αμβοσιου  Μεδιολανων·  ολης  της  εν  τη  Αφρικη  συνοδου·  Ιωαννου, 
Σευηριανου,  Αττικου  επισκοπου,  Κυριλλου,  του  επισκοπου 
Αλεξανδρειας, του νυν ζωντος, και τω νομω της ημετερας ευσεβειας 
εξακολοθουντος.  Ουδεις  μεν  ουν  ανθρωπων  δυναται  παντας  τους 
πιστους  εξαριθμησασθαι,  τους  πιστευσαντας  και  πιστευοντας  εις 
Χριστον τον Υιον του Θεου, οτι οντως αληθινος Θεος εστιν. Ου γαρ, 
επειδη  δι’  ημας  εγενετο  ανθρωπος,  μεινας  ο  ην  Θεος,  ως  και  η 
υμετερα ευσεβεια διεμαθεν, ηδη και το, ην, αρνησομεθα. Αλλα ημεις 
πιστευομεν, και ομολογουμεν και κηρυττομεν, οτι ο προ των αιωνων 
Θεος Λογος,  ο μονογενης Υιος του Θεου υπαρχων, δια την πολλην 
αυτου  φιλανθρωπιαν  την  προς  ημας  ουσαν,  γεγονεν  ανθρωπος 
τελειος,  ως  εις  εξ  ημων κατα παντα χωρις  αμαρτιας,  μεινας  ο  ην, 
Θεος,  δια  την  του  γενους  ημων  σωτηριαν  γεννηθεις  εκ  της  αγιας 
Παρθενου Μαρις, ως αυτος οιδε.

Β΄.  Τουτου  ενεκα  του  αληθους  δογματος,  του  εν  τη  αγιωτατη 
Εκκλησια ακριβως κηρυττομενου, και του αιρετικου Παυλου δικαιως 
εξωσθεντος, εγενοντο σχισματα λαων, ακαταστασιαι ιερεων, ταραχη 
ποιμενων. Οθεν και νυν κατα προσωπον του εγχειρισθεντος τον της 
επισκοπης θρονον Νεστοριου· ει δει ειπειν επισκοπον· εν τω συνεδριω, 



πολλακις τινες των ευλαβεστατων πρεσβυτερων ηλεγξαν αυτον και 
δια την απειθειαν αυτου, το μη λεγειν Θεοτοκον την αγιαν Παρθενον, 
και  Θεον  οντα  φυσει  αληθινον  τον  Χριστον,  της  αυτου  κοινωνιας 
εαυτους εξεβαλον, και κατεχουσιν εως αρτι· τινες δε λαθρα ομοιως 
της  αυτου  κοινωνιας  στελλονται.Αλλοι  δε  των  ευλαβεστατων 
πρεσβυτερων,  δια το λεγειν  εν τη αγια ταυτη Εκκλησια,  Ειρηνη τη 
παραθαλασσια, κατα του ανανεωθεντος κακως δογματος, του λεγειν 
εκωλυθησαν.Οθεν  επεβοα  ο  λαος,  ζητων  της  ορθοδοξιας  συνηθη 
διδασκαλιαν,  λεγων·  Βασιλεα  εχομεν,  επισκοπον  ουκ  εχομεν.  Και 
τεως  μεν  ανεκδικητον  εμεινε  το  του  λαου  πειρατηριον,  του 
συλληφθεντος  εκ  μερους  παρα  των υπερετων,  και  εν  τω  δικανικω 
τυπτηθεντος διαφορως εν πολει βασιλευουση· α ουτε εν τοις εθνεσι 
τοις  βαρβαρικοις  εγενετο.Τινες  κατα  προσωπον  εν  τη  αγιωτατη 
εκκλησια επι λαου ηλεγξαν, και θλιψιν ου μικραν υπεμειναν. Των δε 
αφελεστερων τις μοναζοντων ηναγκασθη κατα ζηλον , ανα μεσον της 
εκκλησιας,  τον  κηρυκα  της  ανομιας  επισχειν  του  μη  εισελθειν, 
συναξεως  ουσης,  αιρετικου  αυτου  οντος.  Τουτον  δε  τυπτησας,  τοις 
μεγαλοπρεπεστατοις  επαρχοις  παρεδωκεν·  ετι  δε  τυπτηθεντα,  και 
πομπευθεντα  δημοσια  του  κηρυκος  βοωντος  εμπροσθεν  αυτου,  τη 
εξορια  παρεπεμψεν.  Ου  μονον  δε  τουτο,  αλλα  και  εν  αυτη  τη 
αγιωτατη εκκλησια, μετα την αθεμιτον αυτου ομιλιαν, οι της φατριας 
αυτου  του  κατεχοντος,  φονον  εμελλον  ποιειν,  ει  μη  η  του  Θεου 
βοηθεια κατελαβε.

Γ΄. Τα περι ημων δυσπιστα εστι ταχα πολλοις τοις ακουουσι. Κατα 
γαρ  κελευσιν  αυτου  και  προτροπην  ανηλθομεν  εν  τω  επισκοπειω 
πληροφορηθηναι,  ει  καθως  ενοησαμεν,  α  περι  αυτου  ηκουσαμεν, 
εστιν, η ου. Και εις υπερθεσιν δευτερον και τριτον ημας εβαλε. Και 
τοτε μολις εκελευσεν ημιν ειπειν, τι εστιν ο βουλομεθα.Ως δε ηκουσε 
παρ’ ημων, οτι ταυτα τα παρ’ αυτου λεχθεντα, το, Ουκ ετεκε, φησι, 
Μαρια, ει  μη ανθρωπον ομοουσιον εαυτης· και το γεγεννημενον εκ 
της σαρκος, σαρξ εστιν, ουκ εστιν ορθοδοξων· παραχρημα εκελευσε 
συλληφθηναι  ημας·  κακειθεν  τυπτομενοι  παρα  του  οχλου  των 
δικανων, απηγομεθα εν τω δικανικω· κακει γυμνους ημας δεσμιους, 
ως  και  υπευθυνους  τη  τιμωρια  εστυλισαν,  εκρεβατισαν,  και 
επτερνισαν. Οπερ ου πασχουσιν εν τοις εξω δικαστηριοις, ου λεγομεν 
οτι κληρικοι και αρχιμανδριται, η μοναζοντες, αλλ’ ουτε οι τυχοντες 
κοσμικοι,  ο ημεις εν τη εκκλησια παρα του παρανομου παρανομως 



πεπονθαμεν.  Θλιβομενοι  εν  τω  δικανικω,  λιμωττοντες,  εν  οικετια 
φυλαττομενοι  επι  χρονον  πολυν  διετελεσαμεν.  Και  ουκ  ηρκεσθη 
τουτοις η αυτου μανια· αλλα και μετα ταυτα τω μεγαλοπρεπεστατω 
επαρχω  τησδε  της  μεγαλωνυμου  πολεως  κατ’  απατην  τινα 
παρεδοθημεν, και σιδηρωθεντες απηχθημεν εν τη φυλακη, και μετα 
ταυτα ανηχθημεν εν τω πραιτωριω τω αυτω τροπω μετα των δεσμων. 
Και  επειδη  ουδεις  ην  ο  κατηγορων,  εν  τω  δικανικω  παλιν  δια  της 
ταξεως  ηχθημεν·  και  ουτω  παλιν  εκολασεν  ημας  κατα  προσωπον 
τυπτησας. Και διαλεχθεις, και συνθεμενος κατ’ απατην, ως τα μετα 
ταυτα εδειξε, περι του φυσει Υιου του Θεου, οτι ετεχθη απο της αγιας 
Μαριας της Θεοτοκου λεγων·  επει  ενι  αλλος υιος·  ουτως απελυσεν 
ημας.

Δ΄.  Παρακαλουμεν  ουν  την  αθανατον  υμων  και  ευσεβεστατην 
πιστιν,  ωστε  μη παριδειν  εκ  του  λοιπου  την  ορθοδοξον  Εκκλησιαν 
μοιχευομενην παρα αιρετικων εν τοις καιροις υμων των ορθοδοξων 
και ευσεβεστατων βασιλεων· ουχ ως δια τουτο τας ημετερας υβρεις 
βουλομενοι εκδικειν· ο Θεος οιδεν· αλλ’ ως θελοντες το στερεωμα της 
εις  Χριστον  πιστεως  ασαλευτον  μενειν·  και  κελευσει  το  υμετερον 
κρατος, την αγιαν και οικουμενικην συνοδον παραγενεσθαι ενταυθα 
ηδη,  ινα της  συνοδου παραγενομενης,  την αγιωτατην Εκκλησιαν ο 
Θεος ενωση, και τον λαον συναξη, και τους ιερεας απολαβειν εν τω 
της  αληθινης  πιστεως  κηρυγματι  ποιηση,  προ  του  εις  πλατος  την 
αδικον  διδασκαλιαν  ελθειν.  Κακεινο  δη  παρακαλουμεν,  αξιουντες, 
επειδη  πειραται  πτοειν,  απειλων,  ελαυνων,  εξωθων,  κακουργων, 
ραδιουργων,  και  κακων,  και  ινα  την  αυτου  μανιαν  και  ασεβειαν 
κρατυνη, παντα ποιων αφειδως, ου Θεον φοβουμενος, ουκ ανθρωπους 
αισχυνομενος,  ουκ  επισκοπους  ευλαβουμενος,  ουτε  ιερεα  τινα,  ου 
κληρον  τινα,  ουχ  αγιους  μοναχους,  ουκ  ευλαβειαν  λαικων,  ου  τον 
κατα  των  αδικουντων  επηρτημενον  φοβον,  ου  τον  νομον  των 
εκτελουντων  διακονιαν  τινα  Θεω  εις  οργην  κατα  των  αξιων,  αλλ’ 
ενδυσαμενος την υπεροψιαν κατα παντων, θαρρων τοις χρημασι, και 
τινων διεφθαρμενων τη ισχυι, η ινα αφοβως ειπωμεν, και τω υμετερω 
κρατει, ταυτα ποιει· αξιουμεν μηδεν αυτω κατα τινων εξειναι ποιειν, 
εαν μη πρωτον διορθωσιν λαβη τα κατα την ορθοδοξον πιστιν, ινα μη 
ταυτην διασκεδαση, και την αυτου παρεισαγαγη ταυτα ποιων. Οιδε 
γαρ,  ως οιεται,  οτι  καν τω φοβω πολλους αμβλυνας αποστηση της 
πιστεως·  και  λοιπον  ευρων  ομογνωμονας  αυτου,  παρασχη  αυτοις 



θαρσος, ωστε και εως πληγων δημοσια επιχειρειν, και διωγμον ποιειν. 
Ου μονον δε τους αυτου δηθεν κληρικους, η συγκελλους, αλλα και εκ 
των εξωθεν παροικιων προσελαβετο τινας, οις μαλιστα ουκ εξεστιν 
ειναι κατα τους εκκλησιαστικους κανονας εις ετερον επισκοπειον, η 
εις αλλην εκκλησιαν, αλλ’αναγκη αυτους εις τας ιδιας παροικιας, η 
πολεις,  οπου  εχειροτονηθησαν,  κακει  ησυσχη  διαγειν·  ινα  μη  τω 
μακρω χρονω δια της προσκαιρου δυναστειας, ερψη περισσοτερως η 
παρανομια και επιγραφη τη υμετερα ευσεβεια· και εις τουτο γαρ υμας 
εθετο ο Θεος διακονους, υπερ της δοξης αυτου του δοξασαντος υμας, 
και δοξαζοντος, και αποδιδοντος υμιν τον μισθον μετα παντων των 
αγιων, των καλως φυλαξαντων τας εγχειρισθεισας αυτοις διακονιας. 
Προς ους ειπεν· Ευ, δουλε αγαθε και πιστε, επι ολιγα ης πιστος, επι 
πολλων σε  καταστησω·  εισελθε  εις  την  χαραν του  Κυριου  σου.  Οι 
οντως Χριστανοι τουτοις τοις λογοις δια των εργων πιστευουσιν· οι δε 
απιστοι και απερριμμενοι, και τη εαυτων κοιλια ζωντες, και εις αυτο 
τουτο  προσκαρτερουντες,  εαν  ακουσωσιν  ομολογουντα  τινα,  τον 
Χριστον ειναι Θεον, διαπριονται, ως οι τοτε Ιουδαιοι συνεσχον τα ωτα 
αυτων,  του  αγιου  Στεφανου  του  πρωτομαρτυρος  διηγουμενου,  οτι 
Θεωρω,  φησι,  τους  ουρανους  ανεωγμενους,  και  τον  Υιον  του 
ανθρωπου  εκ  δεξιων  εστωτα  του  αορατου  Θεου.  Ουτω  και  ουτοι 
διαπριονται  κατα  των  Χριστιανων,  καιπαντα  θυμον  σπουδαζουσιν 
εκτελειν.

ς΄.  Αξιουμεν ουν προνοια του μεγαλοπρεπεστατου επαρχου της 
νεας Ρωμης, κωλυεσθαι τους κατα των ορθοδοξων επανισταμενους, 
και προφασει δικαιολογιων, ως φασιν, επιχειρουντας κατα τινος, εως 
οτε  τα  της  πιστεως  διορθωσιν  λαβοι·  ει  δε  παρακουσετε,  ημων 
αμελησαντες,  διαμαρτυρομεθα  υμιν  ενωπιον  του  βασιλεως  των 
αιωνων,  αφθαρτου,  αορατου,  μονου σοφου Θεου,  του ελθοντος και 
επιφανεντος,  ως  ηθελησε,  δια  την  σωτηριαν  ημων,  και  παλιν 
ερχομενου  κριναι  ζωντας  και  νεκρους,  ω  καμπτει  παν  γονυ 
επουρανιων,  και  επιγειων,  και  καταχθονιων,  και  πασα  γλωσσα 
εξομολογησεται  αυτω,  οτι  αθωοι  εσμεν.  Ημεις  γαρ  υμας 
παρεκαλεσαμεν περι συνοδου οικουμενικης, της δυναμενης ακριβως 
κρατυναι  και  ανορθωσαι  τα  σαλευομενα,  ειτουν  καταρραγεντα·  ου 
κατισχυσουσι δε αυτης δια της χαριτος και αντιληψεως του Θεου, της 
ενεργουσης εν υμιν, κακωσαι πυλαι αδου, ατινα εστι τα στοματα των 
αιρετικων· ινα τουτου τυχοντες, τας συνηθεις ευχας εν ομονοια υπερ 



της  κοινης  σωτηριας  και  της  βασιλειας  υμων,  ευαρεστως  και 
ορθοδοξως τω Θεω αναπεμπωμεν. Αμην.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΡΑΙΘΟΥ (1484)

Προπαρασκευη τις και γυμνασια, τω βουλομενω μαθειν τις ο 
τροπος  της  θειας  ενανθρωπησεως,  και  οικονομιας,  καθ’  ον 
πεπρακται, και τινα τα προς τους ταυτην μη ορθως νοουντας 
λεγομενα παρα των της Εκκλησιας τροφιμων.
Ατοπον οιμαι, και καλως μεν τουτο νενομικα· και γαρ εστιν οντως 

ατοπον,  ει  ουτοι  μεν,  οι  εξ  Ευτυχεως  και  Διοσκορου  τω  ψευδει 
συνισταμενοι, και στρατευομενοι κατα αληθειας, ουτω καρτερως και 
αγρυπνως  πολεμουσι  την  μονην  καθολικην  και  αποστολικην  του 
Θεου Εκκλησιαν· ωστε και τα παρ’ αυτοις παιδια μηπω τρανωθεισης 
αυτοις  της γλωσσης,  πριν εις  διδασκαλους φοιτησαι,  και  τα πρωτα 
στοιχεια μαθειν, ακοναν τε και εμβιβαζειν, οπως λεγειν και ακουειν 
δυναιντο  υπερ  του  παρ’  αυτοις  πρεσβευομενου  δογματος,  ημας  δε 
ουτω  καταρραθυμειν  και  αναπεπτωκεναι,  ως  μηδε  αυτο  τουτο 
σπουδαζειν ειδεναι, τις η διαφορα τουτων προς την Εκκλησιαν, και εκ 
ποιων αρχων ο προς ημας αυτοις συνεστηκε πολεμος, τινες τε και οι 
ηγεμονες αυτων ουτοι, αφ’ ων εχουσι την προσωνυμιαν. Δια ταυτα μη 
παρεργον ηγεισθαι οφειλομεν την περι ταυτα σχολην, μηδε, οτι Θεου 
χαριτι  και  ευμενεια  ειρηνευει  τα  της  Εκκλησιας,  εν  γαληνη  τε  και 
αταραξια εσμεν, πασης αιρεσεως εκποδων εις τους εαυτης φωλεους 
κατακεκρυμμενης, ηδη και ημεις αοπλοι τινες ωμεν απειροπολεμοι· 
μηπως  και  αφνω  ενσταντος  πολεμου,  γυμνοι  και  απαρασκευοι 
ευρεθεντες  υπο της δυσσεβειας αναιρεθωμεν.  Εως εξ  ουριας πλεις, 
φοβηθητι  το  ναυαγιον,  φησιν  ο  Θεολογος  Γρηγοριος,  και  ηττον 
ναυαγησεις,  τη  δειλια  βοηθω  χρωμενος.  Τοινυν  κατα  την  εντολην 
(1485)  του  κορυφαιου  των  αποστολων,  Ετοιμοι  γενωμεθα  προς 
απολογιαν  αει,  παντι  τω  αιτουντι  ημας  λογον  περι  της  εν  ημιν 
ελπιδος, μετα πραυτητος και φοβου, συνειδησιν εχοντες αγαθην· ινα 
εν των οποτερων παντως ημιν υπαρξη δια της τοιαυτης αξιεπαινου 
σπουδης,  η  το  σωζειν  τους  αποδιοριζοντας  εαυτους,  και  εκ  της 
πονηρας διακρισεως ταυτης αυτους εξαρπαζειν, καθα παραινει ο κατ’ 
επικλην αδελφος του Κυριου· η ει μη τουτο, καν απορραπτειν αυτων 
στομα  τοις  δικαιοις  ελεγχοις,  ως  μηδε  καιρον  εχειν  αυτους 



αθυρογλωττειν  κατα της αληθειας.  Ο δε  τουτων τιμιωτερον  τε  και 
μειζον,  ινα ημεις  αυτοι  γινωσκωμεν και  πεπληροφορημεθα εφ’  οια 
πιστει  εστηκαμεν  και  καυχωμεθα,  παρρησιαζομενοι  τε  και 
ελευθεροστομουντες  τη  αυτης  ομολογια,  ου  χαριν  τους  ταυτη 
αντικειμενους αποστρεφομεθα. Στοχαζομαι δε οτι  κατα τον καιρον 
της ανταποδοσεως, μειζων ο μισθος εσται και η αποδοχη πλειων τοις 
μετα  γνωσεως  εμμελους,  αραροτως  και  εδρασμενως  εχομενοις  της 
ευσεβειας, των απλως και ως ετυχεν εκ πατροπαραδοτου συνηθειας 
εν τη αυτη πιστει γνωριζομενων. Οι μεν γαρ κατα συμβεβηκος μονον, 
οι δε και απο διανοιας και γνωμης πιστοι γεγονοτες ευρισκονται· ως, 
ειπερ  ετυχεν  εκεινους  τους  ραθυμους  και  ουκ  εξεταστικους  υπο 
αιρετικων  γονεων  υπαρξαι,  ουδ’  αν  εφροντισαν  την  πατρωαν 
δυσσεβειαν αποδυσασθαι·  ουτω καταγνωστον  η  αμαθια,  και  το  μη 
θελειν  διδασκεσθαι·  δια  τουτο  και  ειρηται·  Σοφιαν  και  παιδειαν  ο 
εξουθενων, ταλαιπωρος· ο δε αγαπων παιδειαν, ευρησει γνωσιν μετα 
διακαιοσυνης.  Ινα  δε  ευληπτα  γενηται  παντι  τω  εντυγχανοντι  τω 
προκειμενω πονηματι τα προς τους δι’ εναντιας λεγομενα, μικρα τινα 
προς  εισαγωγην  συνταξαι  αναγκαιον  ενομισα,  ης  και  αρχομενος, 
ουτω φημι· 

Δοξα Μανεντος.
Μανης  ο  του  αντιθετου  σκοτους  εφευρετης,  μαλλον  δε  της 

εξουσιας  του  σκοτους  αναπλασμα,  φαντασια  ψιλη  και  σχηματι 
διακενω σωματος ανθρωπινου, πεφανερωσθαι τον Κυριον εφαντασθη 
ως αληθως και ωνειρωξεν, ωστε, φησι, και πασχειν δοκειν αυτον και 
πραττειν,  απερ  εδρα  και  πεπονθε  καθ’  ημας,  μηδεν  δε  τουτων 
πραγματι  και  αληθεια  υπαρξαι,  αλλα  δοκησει  μονον  και  απατη 
αποβουκολειν  τους  ανθρωπους,  οις  και  συνανεστραφθαι 
νενομισται.Δια  τουτο  και  δυο  φυσεις  παραιτειται  λεγειν  επι  του 
Κυριου,  αλλα  μιαν  την  της  θεοτητος,  ως  ατε  του  πεφενακισμενου 
(εκεινου  σχηματος,  μη  αξιουμενου)  παρ’  αυτου  ανθρωπινη  φυσις 
κατονομαζεσθαι.

Δοξα Παυλου Σαμοσατεως. 
Παυλος δε τις τουτω τω Μανεντι συγχρονος γεγονως, Σαμοσατευς 

μεν το γενος, Αντιοχειας δε της Συριας προεδρος,  ψιλον ανθρωπον 
ειναι τον Κυριον εδυσφημησε Ωσπερ δε εις εκαστον των προφητων, 



ουτω και εν αυτω γενεσθαι του Θεου Λογου την οικησιν· ενθεν και 
δυο φυσεις διηρημενως εχουσας και ακοινωνητους προς εαυτας ειναι 
πανταπασιν εν τω Χριστω, αλλου οντος αυτου του (1488) Χριστου, και 
αλλου  του  εν  αυτω  κατοικουντος  Θεου  Λογου.  Αυται  μεν  ουν  αι 
πρωται φυαι του την μιαν φυσιν, και τας δυο κακως και δυσφημως 
λεγεσθαι  επι  του  Σωτηρος  Χριστου·  το  μεν  επ’  αναιρεσει  της 
ανθρωποτητος, το δε της θεοτητος.

Δοξα Απολιναριου.
Χρονου  δε  ου  μικρου  προιοντος  Απολιναριος  τις  προεδρος 

γενομενος  Λαοδικειας  της  Συριας,  της  παραλου,  ετερας 
ματαιοφροσυνης  ηγησατο.Των  γαρ  Αρειανων  πανταπασιν  αψυχον 
λεγοντων την του Κυριου σαρκα, αυτος ο Απολιναριος εφη, οτι σαρκα 
μεν  εμψυχωμενην  ψυχη  ζωτικη  ανελαβεν  ο  Κυριος,  νουν  δε  τον 
ημετερον ου προσηκατο· μηδε γαρ δεηθηναι νοος ανθρωπινου εκεινην 
την σαρκα, ηγεμονευομενην υπο του αυτην ενδεδυκοτος Θεου Λογου· 
αλλα μηδε χωρειν αυτην αλλην νοεραν δυναμιν παρα την θειαν· μηδε 
γαρ αυτον τον ανθρωπινον νουν υποστηναι δυνασθαι την μετα του 
κρειττονος  και  Δεσποτου  ενοικησιν.  Ταυτα  υποθεμενος  διατεινεται 
μιαν  ειναι  φυσιν  του  Λογου,  και  της  σαρκος,  ως  ατε  της  σαρκος 
ατελους ουσης εις το ειναι ανθρωπον ολον, και δια τουτο μηδε αξιαν, 
φυσιν προσαγορευεσθαι.

Δοξα Θεοδωρου Μοψουεστιας.
Μετα  τουτον  δε  τον  Απολιναριον,  ευθεως  αναφαινεται  τις 

Θεοδωρος της Μοψουεστιας ουτω λεγομενης εν τη γη των Κιλικων 
την ηγεμονιαν λαχων·  ος  εκ  διαμετρου τω Απολιναριω φερομενος, 
υβρεις  ου τας τυχουσας τολμηρα ψυχη και αφοβω καρδια καταχεει 
του  Δεσποτου  Χριστου·  ανθρωπον  ενα  των  καθ’  ημας  κοινον 
αποκαλων,  και  εκ  προκοπης  λαβοντα  την  χαριν  του  Θεου,  Θεον 
ονομαζεσθαι·  και εκ του εν τω Ιορδανη βαπτισματος αξιωθηναι  εν 
πρωτοις  της  του  αγιου  Πνευματος  δωρεας,  εις  ονομα  Πατερος  και 
Υιου και αγιου Πνευματος βαπτισθεντα. Τον δε Θεον Λογον δια την 
υπερβαλλουσαν αυτου αρετην κατ’ ευδοκιαν εν αυτω κατοικησαντα, 
μεταδουναι  αυτω  της  θεικης  αξιας  και  προσκυνησεως  εις  υστερον 
μετα την τελειωσιν· ταυτα τε και ετερα πολλα δυσφημησας τοιαυτα, 
δυο φυσεις ιδιοπεριοριστους φησιν ειδεναι επι Χριστου, σχεσει τινι και 



μονον  αλληλαις  οικειωμενας.  Δευτερα  και  αυτη  πλανη  του  μιαν 
φυσιν  και  δυο  φυσεις  ιδιοπεριοριστους,  μη  κατα  τον  ορθον  λογον 
ομολογεισθαι εν τω Χριστω.

Δοξα Νεστοριου. 
Μετα τουτους δε  γινεται  τις  Νεστοριος  ονοματι,  ος ωρματο μεν 

απο Γερμανικειας της εν Συρια·  κληρουται δε εν Αντιοχια τη παρα 
Οροντην  ποταμον,  Κωνσταντινουπολεως  δε  τον  θρονον  λαμβανει. 
Ουτος  παλιν  τη  φωνη  των  δυο  φυσεων  των  εν  Χριστω,  κακοφυως 
αποκεχρηται ομοιως Παυλω και Θεοδωρω τοις εαυτου προγονοις. Ου 
γαρ  ινα  την  αληθοτητα  της  κατα  Χριστον  θεοτητος  τε  και  (1489) 
ανθρωποτητος,  και  την  τουτων  ατρεψιαν  και  επιμονην  και 
ασυγχυσιαν σημανη, τον αριθμον των δυο καταφραζει φυσεων, αλλ’ 
ινα δυο προσωπα δι’ αυτου του δυο αριθμου δολερως υπαινιξηται, την 
των φυσεων κλησιν αντι των προσωπων λαμβανων κακουργως,  ως 
αληθως και κακοηθως, πεπαρρησιασμενη προσωνυμια των φυσεων 
το απηγορευμενον των προσωπων εισαγων, ωστε αλλον ειναι παρ’ 
αυτω τον Χριστον,  και  αλλον τον Θεον Λογον,  κατα την πατρωαν 
αυτου  πλανην·  υιος  γαρ  ην  του  Κιλικος,  του  δε  Σαμοσατεως 
απογονος. Και δια τουτο προς την σεμνην Παρθενον ασπονδον ηρατο 
πολεμον,  μη  δυσωπηθεις  την  θεομητερα  και  αγνην  Μαριαν,  ως 
Δεσποτου Μητερα·  αλλ’  ως  δουλος τραχηλιαστης  και  αναισχυντος, 
αρνουμενος τον εαυτου Κυριον, και ατιμαζων την Δεσποιναν εαυτου, 
βασκαινων ου τοσουτον αυτη της, Θεοτοκος, προσηγοριας, οσον της, 
Θεος, τω εξ αυτης γεννηθεντι. Ουτος μεν ουν ο Νεστοριος τριτος εις 
εαυτον αυτην περιεστησεν.

Δοξα Ευτυχους. 
Της δε αντιθετου μοιρας, της κατα Μανην και Απολιναριον, τριτος 

παλιν  προασπιστης  ο  Ευτυχης  αναφαινεται,  ος  ην  ηγουμενος 
μοναστηριου ενος των περι το Βυζαντιον. Ουτος γαρ μη ανεχομενος 
ομοουσιον ημιν και ομοφυη την σαρκα του Κυριου ομολογειν, τας δυο 
φυσεις  απηρνειτο  σωζεσθαι  λεγειν  εν  τω Χριστω μετα  της  τουτων 
ενωσεως τε και συμφυιας· ου μονον δε, αλλα και τερατωδη τινα και 
αλλοκοτα  επλαττεν,  εξ  ουρανου  λεγων  κατηνεχθαι  του  Κυριου  το 
σωμα,  και  ως  δια  σωληνος  της  Παρθενου  παραδραμειν  τον  Θεον 
Λογον, ουρανοθεν τουτο ενδεδομενον, ινα δοξη δηθεν γεγεννησθαι εκ 



γυναικος, καιπερ μητε γεγεννημενον. Μανιχαιος ο λογος ουτος, και 
πεφαντασιασμενος πολλω μαλλον εκεινου. Και ουτως ουν μιαν φυσιν 
τον Χριστον διεστραμμενη καρδια επρεσβευσε.  Των ουν δυο μερων 
τουτων, του τε κατα Μανην και Απολιναριον και Ευτυχεα, και του 
κατα Παυλον και Θεοδωρον και Νεστοριον, των μεν μιαν φυσιν, των 
δε δυο φυσεις εξ εναντιας αλληλων τον Δεσποτην Χριστον αμαθως 
ειρηκοτων,  τας  εφ’  εκατερα  κακιστας  μετατροπας  και  δυσσεβεις 
παρεγκλισεις απαναινομενη η καθολικη Εκκλησια, μεσην αμφοτερων 
βαδιζει,  οδω βασιλικη πορευομενη,  μη εγκλινουσα εις  τα δοκουντα 
δεξια,  μηδε  εις  το  προφανη  αριστερα.  Κατα  γαρ  Μανητα  και 
Απολιναριον και Ευτυχεα μιαν φυσιν απλως επι Χριστου λεγειν ου 
παραδεχεται, αλλα μιαν φυσιν του Θεου Λογου σεσαρκωμενην· δια 
της  προσθηκης  του,  σεσαρκωμενην,  δηλουσιν  την  φυσιν  της 
ανθρωποτητος, ην η φυσις του Θεου Λογου προσλαμβανομενη, αμα 
τε και συν ταυτη εις Κυριος Ιησους Χριστος γεγονεν· ουδε αυτη η του 
Λογου  φυσις  ετερα  παρ’  εαυτην  και  των  κατ’  αυτην  θεοπρεπως 
αυχηματων γενομενη, ει και εν προσληψει σαρκος γεγονε, σαρκος δε 
ουχ απλως·  τουτο γαρ Αρειανικον·  αλλα σαρκος εμψυχωμενης·  και 
ουχι  εμψυχωμενης  μονο·  παλιν  γαρ  Απολιναριου  και  τουτο·  αλλ’ 
εμψυχωμενης ψυχη νοερα και λογικη· ουδε μην την ανθρωπου φυσιν, 
(1492) ης εν προσληψει γεγονεν, εις εαυτην ανεχεεν, η αυτην εκεινην 
ηλλοιωσεν εξω του κατα τον φυσικον αυτης και  ουσιωδη ορον και 
λογον,  ουδε,  ως  κηρον  πυρ,  ταυτην  εξεδαπανησεν.  Ωστε  τον  ολον 
ορον ταυτα δηλουντα ουτωσι λεγεσθαι προς των ευσεβων· Μια φυσις 
του Θεου Λογου σεσαρκωμενη, σαρκι εμψυχωμενη, ψυχη νοερα και 
λογικη.  Παλιν  δε  κατα  Παυλον  και  Θεοδωρον  και  Νεστοριον  δυο 
φυσεις  απλως  επι  Χριστου  λεγειν  αποδεδοκιμακεν  ο  λογος  ο 
εκκλησιαστικος·  αλλα  δυο  φυσεις  ουσιωδως  ηνωμενας·  δια  της 
επα[γω]γης ταυτης αποβαλλων πασαν διαιρετικην εννοιαν, και τον 
καθ’  οτιουν  επιχειρουντα  διαζευγνυναι  την  οντως  υπερφυα  και 
θαυμαασιαν ενωσιν·  και ου μονον δυο φυσεις ουσιωδως ηνωμενας, 
αλλα  και  ενωσει  τη  καθ’  υποστασιν  αδιασπαστως  αμα  και 
ασυγχυτως. 

Εξηγησις του ορου.
Ο δε τοιουτος ορος,  δια μεν του λεγειν δυο φυσεις,  σημαινει,  το 

ετερογενες  και  ετεροουσιον  των  συνελθουσων  δυο  φυσεων,  της  τε 



προσλαβουσης θεοτητος και της προσειλημμενης ανθρωποτητος. Δια 
δε του λεγειν ουσιωδως ηνωμενας, σημαινει το μη κατ’ ευδοκιαν, η 
ετεραν τινα σχετικην εννοιαν νοεισθαι την των δυο φυσεων ενωσιν, 
αλλ’ αυτη ουσια και υποκειμενω και πραγματι συνυφεσταναι ταυτας 
και  συντεθεισθαι.  Δια  δε  του  λεγειν,  ενωσει  τη  καθ’  υποστασιν, 
σημαινει το μη προτερον διαπεπλασθαι την ανθρωποτητα, και ουτως 
αυτη εισδεδυκεναι την θεοτητα, αλλ’ οτι κατ’ αυτο το υφιστασθαι την 
πρωτην αρχην ηνωτο τη θεοτητι. Δια δε του επαγειν, αδιασπαστως 
αμα και ασυγχυτως, σημαινει μηδε καινοτομηθηναι τας συνελθουσας 
φυσεις  δια  της  ενοτητος,  αλλα  και  την  ενωσιν  τουτων  αει  τε  και 
ωσαυτως διαπεφυλαχθαι, και εκατεραν των φυσεων αμειωτως επι τω 
ουσιωδει  αυτης  ορω  και  λογω.  Ταις  ουν  τοιαυταις  ανεπηρεαστοις 
επαγωγαις,  τους  εξ  εκατερου  μερους  αποσφαλεντας,  και  μακραν 
αποπεμπεται ο λογος της Εκκλησιας, και τοις συκοφαντειν εθελουσι 
την αληθειαν, χωραν ου διδωσιν. Ει μεν γαρ τις φιλοδιαιρετης δια την 
των  δυο  φυσεων  ομολογιας,  δυο  υποστασεις,  ηγουν  προσωπα, 
συναγαγειν  επιχειροιη,  ουχ  ηκιστα  μεν  και  ταις  προλεχθεισαις 
επαγωγαις,  πολλω δε μαλλον τω ετερω των ορων διαλεγχεται,  και 
μαλα ραδιως. Φημι δε τω, μια φυσις του Λογου σεσαρκωμενη.

Ουτος γαρ ο ορος εναργως παριστησι, ουκ αν ποτε εν υποστασει το 
καθολου  γνωσθηναι  την  κατα  Χριστον  ανθρωποτητα,  ει  μη  η  του 
Λογου  θεικη  φυσις  υπεισδυσα  την  παρθενικην  νηδυν,  εξ  αυτης 
αρρητω  λογω  ταυτην  εαυτη  περιεμορφου  και  περιεπλαττεν,  ωστε 
μηδε  αυτας  τας  πρωτας  της  ζωοπλαστιας  αρχας  εσχηκεναι  την 
προσληφθεισαν  φυσιν,  ανευ  της  ουσιωδους  και  φυσικης 
εμφολοχωρησεως  της  προσλαμβανομενης  αυτην  Θεου  Λογου 
φυσεως. Και τι λεγω τας της θεοπλαστιας αρχας, οπουγε ουδ’ αν αυτη 
η μακαρια Παρθενος υπερ τον ορον της φυσεως γονιμον (1493) ελαβε 
δυναμιν εις  το τεκνωσαι,  μη δια της ενδημιας του Λογου εις  τουτο 
παρορμηθεισα; Πως ουν αυτη η εν Χριστω ανθρωποτης εν ιδιαζουση 
υποστασει καθ’ εαυτην ουποτε γενομενη, αλλ’ εν τω προσλαμβομενω 
αυτην Θεω Λογω, το ειναι τε και υποστηναι λαχουσα, υποστασις αν 
λεχθειη ποτε, η προσωπον ιδιοσυστατον καθ’ εαυτο, και ανα μερος 
γνωριζομενον  εχοι;  Ηλιθιον  οντως  και  ματαιον  το  ταυτα 
συνομολογειν, και δυο υποστασεις η προσωπα ζητειν επι του τοιουτου 
αποτελεσματος. Ει μητι αρα τις τοις χειλεσι μεν τιμα και ασπαζεται 
ταυτα,  η  δε  καρδια  αυτου  πορρω  απεχει  υπ’  αυτων.  Ωστε  ει  τις 



γνησιως  και  εκκλησιαστικως  ομολογειν  εθελει  τας  εν  Χριστω  δυο 
φυσεις, και το, μια φυσις του Θεου Λογου σεσαρκωμενη, υπτιαις χερσι 
και ολοκληρω καρδια καταδεξασθω, ως τα προειρημενα δηλοι. Ει δε 
συγχειν  ημας  δια  τουτο  νομιζει  την  θειαν  οικονομιαν,  ως  του 
σεσαρκωμενου  και  αλλως  νοεισθαι  δυναμενου  παρα  τον  της 
ευσεβειας λογον, λαβων την επαγωγην την σαρκι ψυχωμενη, ψυχη 
νοερα και λογικη, παυσασθω λοιπον του προφασιζεσθαι προφασεις 
εν αμαρτιαις.

Οιον δε τι λεγω· το, σεσαρκωμενη, φημι, δυναται και τη μια φυσει 
προσκεισθαι, και ετεραν φυσιν ταυτη μη επεισαγειν, τροπην δε τινα 
ητοι μεταβολην ταυτης σημαινειν· ωσπερ λεγομεν τον κρυσταλλον, 
φυσιν  υδατος  ειναι  κεκρυσταλλωμενην.  Ιδου  γαρ  την  φυσιν  του 
υδατος  μιαν  ειδοτες,  και  το,  κεκρυσταλλωμενην,  ταυτη  επαγοντες, 
ετεραν φυσιν δια της τοιαυτης σημασιας ου προσηγαγομεν, μονον δε 
πηξιν  τινα  περι  αυτην  γενομενην  νενοηκαμεν,  δια  της 
κεκρυσταλλωμενης φωνης. Προς τουτο φαμεν, οτι επι των τοιουτων 
αποτελεσματων  ουκ  αναδιπλασιαζονται  αι  τοιαυται  φωναι·  ο  γαρ 
αναδιπλασιασμος ενταυθα σημασιαν φυσεως ετερας ποιειται.  Οιον, 
ου  δυναμεθα  λεγειν  υδατος  φυσιν  κεκρυσταλλωμενην  κρυσταλλω· 
επει παρ’ αυτα εσημηναμεν ετερον ειναι την του υδατος φυσιν, και 
ετερον την του κρυσταλλου· ως ηνικα λεγομεν ξυλον κεκρυσωμενον 
χρυσω· δια γαρ του αναδιπλασιασμου τουτου ενοησαμεν αλλο τι ειναι 
το ξυλον, και αλλο τον χρυσον. Ουτως ουν ενταυθα, οταν ειπωμεν 
μιαν  φυσιν  του  Θεου  Λογου  σεσαρκωμενην,  φυσιν  εναργως 
υπεσημηναμεθα, και οτι μη αυτη η θεοτης εις σαρκα μεταπεποιηται 
αλλα  μεινασα  οπερ  ην,  δια  του  καταπετασματος,  τουτ’  εστι  της 
προσληφθεισης υπ’ αυτης σαρκος, ημιν πεφανερωται.  Εντελως αρα 
και η τοιαυτη εννοια, δια του αναδιπλασιασμου αποδεδοται τουτου. 

Ει  δε  τις  παλιν  αναχυτικος  και  συμφυρτης,  προσιεται  μεν  τον 
τοιουτον ορον,  ως συντρεχοντα δε τω αυτου δυσσεβηματι·  μαλιστα 
μεν  και  αι  προλεχθεισαι  επαγωγαι  ως  πορρωτατω  την  αυτου 
κακονοιαν  αποσειονται·  πολλω  δε  μαλλον  ο  ετερος  ορος,  ο  τον 
Χριστον  εν  δυο  φυσεσι  γνωριζομενον  απαγγελλων,  και 
λαθροκακουργουντα αυτον απελεγχει.  Ουτος γαρ ο ορος διαρρηδην 
βοα το εδραιαν και ανεκφοιτητον της θατερας φυσεως ιδιοτητα καν τη 
ενωσει  μεμενηκεναι,  ωστε  ραδιως  διαγινωσκειν  δυνασθαι,  (1496)  τι 
ιδιον εκαστου των συνελθοντων, και τι των οικειων εκαστον αλληλοις 



παρεχον, τα παρα του συνυφεστωτος και συγκειμενου αντικομιζεται. 
Τουτο  δε  διηρθρωμενης  οντως  και  καθαρωτατης  ενωσεως,  και  τα 
κοινα  του  συναμφοτερου,  και  τα  ιδια  εκαστου  των  συνημμενων 
εμφαινειν.  Ει  γαρ μη ιδιοτης πρωτον γνωσθειη,  ουδ’  αν η κοινοτης 
επιγνωσθησεται. Πως γαρ η εν τινι κοινωνια γενησεται, μη εχοντος 
εκαστου  των  κοινωνουντων  ιδιον  τι;  Σκοπει  δε  ουτως·  Ιδιον  της 
προσλαβομενης Θεου Λογου φυσεως,  το ειναι Υιον Θεου.  Ιδιον της 
προσληφθεισης  ανθρωπου  φυσεως,  το  ειναι  Υιον  ανθρωπου. 
Κιρναμενων  ουν  των  τοιουτων  φυσεων,  και  περιχωρουσων  εις 
αλλληλας  τω  λογω  της  συμφυιας  και  της  ενωσεως,  κιρνωνται  και 
περιχωρουσιν  εις  αλληλας  ωσαυτως  και  κλησεις,  και  γινεται 
αμφοτερα, εις Υιος Θεου τε ομου και ανθρωπου, τουτ’ εστι του Θεου 
Πατρος και της Παρθενου μητρος· οιον· Συ ει ο Χριστος ο Υιος του 
Θεου του ζωντος· και· εξαπεστειλεν ο Θεος τον Υιον αυτου γενομενον 
εκ γυναικος. Αρα ουν αμεμφης ο εκκλησιαστικος λογος· δια μεν του 
ειναι  ενα Κυριον Ιησουν Χριστον Θεον τε  ομου και  ανθρωπον,  δυο 
φυσεις τον αυτον ενα Κυριον Ιησουν Χριστον απαγγελλων· το γαρ, 
Θεος,  φυσεως  ονομα,  και  το,  ανθρωπος,  ωσαυτως  φυσεως  ονομα. 
Επειδη ουν ο αυτος Θεος εστι και ανθρωπος· δια τουτο δυο φυσεις εις 
ο αυτος ομολογειται Κυριος. Παλιν δε δια το ειναι αυτον ενα Υιον του 
τε  Θεου  Πατρος,  και  της  Παρθενου  μητρος·  το  δε  υιος  ονομα 
υποστασεως υπαρχει σημαντικον, και ου φυσεως. Δια τουτο και μια 
υποστασις,  το  τε  θειον  ομου  και  ανθρωπινον  ο  Χριστος  παρα  των 
ευσεβουντων δοξαζεται.

Μιαν  ουν  υποστασιν  και  δυο  φυσεις  πρεσβευων  ο  λογος  της 
Εκκλησιας,  μεσην  τινα  οδον  πεπορευται·  ουτε  δια  την  ενωσιν 
Μανιχαιος, και τας φυσεις φυσιν αναπλαττων, ουτε δια την διαιρεσιν, 
την  κατ’  επινοιαν  των  ηνωμενων  φυσεως  Παυλιανιζων,  και  την 
υποστασιν  υποστασεις  ποιων·  οτι  μη  ανα  μερος  εν  των  οποτερων 
ποιει,  η  την  διαιρεσιν  χωρις  της  ενωσεως,  η  την  ενωσιν  χωρις  της 
διαιρεσεως, αλλ’ αμα και κατ’ αλληλων. Ηνωμενως γαρ διαιρει, μιαν 
μεν υποστασιν  λεγων,  φυσεις  δε  δυο·  και  διακεκριμενως συναπτει, 
δυο μεν φυσεις λεγων, υποστασιν δε μιαν· εμπαλιν επι της θεολογιας 
κατα τον μεγαν Γρηγοριον.  Εκει  μεν γαρ ταις υποστασεσι  διαιρων, 
ενοι  τη  φυσει·  εντευθεν  δε  τη  υποστασει  ενιζων,  διακρινει  ταις 
φυσεσιν. Εκει μεν γαρ υποστασεις διαφοροι, φυσις δε η αυτη· ενταυθα 
δε φυσεις μεν διαφοροι, υποστασις δε η αυτη. Ει τις ουν κατα τον νουν 



της  Εκκλησιας  εκλαμβανει  το,  μιαν  του  Θεου  Λογου  φυσιν 
σεσαρκωμενην, ασπασιως καταδεξασθω και το δυο φυσεις ουσιωδως 
ηνωμενας λεγειν εν τω Χριστω. Ει γαρ επι παραστασει και σημασια 
της ανθρωπινης φυσεως, μετα το ειπειν μιαν φυσιν του Θεου Λογου, 
επαγει το, σεσαρκωμενην· τινι λογω (1497) λοιπον αναδυεται το δυο 
φυσεις  ομολογειν,  μιαν  μεν  την  του  Θεου  Λογου,  ετεραν  δε  την 
ανθρωπινην,  ην  αυτος δια  της  σεσαρκωμενης  λεξεως  απαγγελλειν 
διισχυριζεται;  α  γαρ  ομολογει  και  αριθμειτω,  κατα  τον  μεγαν 
Βασιλειον.  Ει  δε  αιτιαται  τον  δυο  αριθμον,  ως  διχαστικον  τινα  και 
διαιρετικον, γινωσκετω μη ευλογον ειναι την τοιαυτην παραιτησιν. Ει 
μεν γαρ, ως και ανωτερω ειρηται, ειπων ο ορος δυο φυσεις απλως εν 
τω  Χριστω  γινωσκειν,  και  μηδεν  ετερον  προσεπιφερων,  απεσιωπα, 
χωραν  ισως  εδιδου  ταις  τοιαυταις  υποψιαις,  ως  μηπου  την  εαυτου 
εννοιαν  τρανως  παραστησας,  οπως  οιδε  τας  τοιαυτας  δυο  φυσεις 
εχειν προς εαυτας. Ει δε επαγει το, ηνωμενας, και προς τουτοις την 
μιαν  κηρυττει  υποστασιν,  ουδε  εθελοντι  τινι  συκοφαντιας  τοπον 
παρεχεται.  Δεδεκται  ουν  εκ  παντος,  οτι  ταυτον  αμφοτεροις  τοις 
ορισμοις τουτοις το βουλημα, και ο ετερος του ετερου ερμηνευτικος 
μαλλον και ουκ εναντιος υπαρχει. Και ταυτα μεν ως εν προεισαγωγης 
ειδει λελεχθωσαν νυν. 

Ο  δ’ουν  ο  λογος  ωρμητο  διηγησαθαι,  οτι  της  Εκκλησιας 
παρωσαμενης  τας  εφ’  εκατερα τροπας,  μεσην  τε  και  αληθεστατην 
τεμνουσης οδον·  Σευηρος τις τη των εν Αντιοχεια προεδρια εαυτον 
εισωθησας, την ετεραν των ομομοιρων τουτων, τουτ’ εστι την κατα 
Μανην, Απολιναριον τε και Ευτυχεα, διεκδικειν επειρατο, κυκων οση 
δυναμις αυτω την της Εκκλησιας ειρηνην. Ελαθεις δε της Αντιοχεων 
ως στασιωδης και ταραξιας, τη Αλεξανδρεων κουφοτητι λαιλαπος και 
θυελλης  δικην  ενεσκηψεν.  Ενθα  και  ετερας  καταιγιδος 
αντιπνευσασης  αυτω,  ημερωτερος  μεν  και  ηττον  ζαλωδης  αυτος 
εαυτου γινεται·  οι  δε υπ’  αυτου κλυδωνιζομενοι και περιφερομενοι, 
διεσπαρησαν  υπ’  αλληλων,  και  διηρεθησαν  χειρονως  η  προτερον. 
Διεσκεδασε  γαρ  αυτους  Ιουλιανος,  επιχαρμα  των  εχθρων  αυτου, 
καθως γεγραπται. Ιουλιανος δε ουτος Αλικαρνασσου μεν της Ασιας 
επισκοπος  ην,  της  δε  Ευτυχιανης  συμμοριας  προαγωνιστης 
εκθυμοτατος,  Σευηρου  τε  τα  πρωτα  συνηθης  και  φιλος, 
συγκεκροτημενοι τε αμφω κατα της αληθειας· υστερον δε εμπεσοντος 
αυτοις  του  τοιουτου  ζητηματος,  ποτερον  φθαρτον  φυσει  λεγειν  το 



σωμα  του  Κυριου  ποτε,  η  ουδε  ποτε,  αλλ’  εξ  αυτης  της  ενωσεως 
απαρνηθηναι  της  φθαρτης  φυσεως  το  ιδιωμα,  ως  μιας  φυσεως 
γινομενων  των  δυο,  και  της  ουσιωδους  διαφορας  αμφοιν  μηκετι 
γινωσκομενης,  του  δε  κρειττονος  τε  και  θειου  μαλλον  πως 
εκνικησαντος αμα τη πρωτη συναφεια, και προς το εαυτου ιδιωμα το 
ηττον  εν  ακαρει  μεθαρμοσαντος  της  κατ’  αυτο  φυσικης  ιδιοτητος. 
Κοινον δε αμφοτεροις Ιουλιανω και Σευηρω τουτι το απορημα· αμφω 
γαρ της συγχυτικης προεμαχουν ενωσεως.

Δοξα Ιουλιανου. 
Ιουλιανος γουν καλως ποιησειν διεγνω, ει πανταπασιν εξ αποπτου 

χωρηση κατα της αληθειας, και μη εαυτω τε και ταυτη πολεμιος η και 
αναρμοστος· (1500) ακολουθον ειναι νομισας τω λεγοντι μιαν φυσιν 
μη  προς  εαυτην  εναντιαν  και  διαφερομενην  ποτε  ταυτην  ποιειν. 
Διαφορας δε μη ουσης ασεβεστερον φαναι, το χειρον μετελθειν προς 
το  κρειττον,  τουτ’  εστι  το  φθαρτον  προς  το  αφθαρτον.  Ταυτα 
συλλογισαμενος, και μηδ’ ως ετερον εναντιουμενον εαυτω προιδων, 
αφθαρτον  αει  τε  και  κατα  παντα  την  του  Κυριου  σαρκα 
εξουσιαστικως  απεφηνατο.  Σευηρος  δε  τουτοις  μη  αρεσθεις  ως 
διαρρηδην  κηρυττουσι  την  αναχυσιν  τε  και  συμφυσιν,  ουτε 
σπεισασθαι προς την Εκκλησιαν εβουλετο, ως ακολουθως τη διαφορα 
και ταις ιδιοτησι και τας φυσεις απαριθμουσαν, περι  ας η διαφορα 
θεωρειται,  και ων εισιν αι  ιδιοτητες φυσικως αυταις ενυπαρχουσαι. 
Και  το  συνθεσθαι  ταις  Ιουλιανου  τολμηριαις,  αναιδες  αμα  και 
προπετες  υπελαμβανε,  και  ουδεν  ετερον  η  γυμνη  τη  κεφαλη,  και 
απερικαλυπτω τω στοματι πολεμειν την ευσεβειαν.

Δοξα Σευηρου.
Εκ  τουτου  Σευηρος  γινεται  και  εαυτω  και  τη  αληθεια  και  τω 

γειτονι  αυτου  ψευδει  αντιθετος,  και  ουτε  ολως  αληθης  ουτε  ολως 
ψευδης,  αλλ’  οιον  ειπειν  ψευδαληθης,  ομοιος  τη  υπ’  αυτου 
επινενοημενη μια συνθετω φυσει. Δια τουτο και προς εαυτον μαχιμος 
και απαλιμβολος, ηλιθιως οντως και αμαθως μεσον τι χρημα ψευδους 
και  αληθειας  ζητων,  οπερ  ουκ  εστι.  Μεσοτητα  γαρ  αληθειας  και 
ψευδους  ουτε  ευρειν,  ουτε  επινοησαι  δυνατον·  η  μεν  γαρ  αληθεια 
μεση αει και απαρεγκλιτος, και δια τουτο εδραια και παντοθεν ιση και 
ευθυτονος·  ου  παραδεχεται  ουν  ετερον  τι  το  εγκαρσιον  αυτην 



αποτελουν,  και  εξωθουν  της  οικειας  στασεως  και  μονιμοτητος, 
εκτοξευει  δε  παν  το  επιβουλως  αυτη  προσπελαζον,  και  το  μεσον 
αυτης  διασαλευειν  πειρωμενον.  Οπερ  και  Σευηρον  υπ’  αυτης 
πεπονθοτα ευρισκομεν. Επειδη γαρ, ως εφαμεν, καινον τι μεσον παρα 
την  αληθειαν  ευρειν  επεχειρησε,  πλαγιασθεν,  ως  ουκ  εγνω  μεσην 
εαυτου και του ομοφυλου αυτω ψευδους, πεποιηκε ταυτην. Αυτου γαρ 
Σευηρου μιαν φυσιν λεγοντος ειναι  τον Χριστον,  και  την διαφοραν 
την εν τω Χριστω δεχομενου.  Ιουλιανου δε μιαν μεν κατα Σευηρον 
λεγοντος φυσιν, αναιρουντος δε την διαφοραν· η αληθεια, τουτ’ εστιν 
ο εκκλησιαστικος λογος, την μεσοτητα εαυτη πανταχου διασωζουσα, 
δεχεται μεν την διαφοραν, ου κατα Σευηρον δε· Ουδε γαρ οιδε ποτε 
μιαν  φυσιν  εαυτη  εναντιαν.  Δυο  γαρ  φυσεις  εν  τω  Χριστω 
γινωσκουσα,  θεοτητα  και  ανθρωποτητα,  τουτων  και  διαφοραν  την 
προς  αλληλα  τηλαυγεστατην  θεωρει.  Ου  γαρ  ταυτον  θεοτης,  και 
ανθρωποτης,  ει  και  εις  ο  Χριστος  ο  εν  αμφοτεραις  υπαρχων,  και 
αμφοτερον· ει γαρ και το συναμφοτερον εν, αλλ’ ου τη φυσει, τη δε 
συνοδω,  ο  εκκλησιαστικος κηρυξ  αριδηλως βοα.  Μη δεχομενη δε  η 
Εκκλησια κατα Σευηρον την διαφοραν· αλλα κατα τον εαυτης λογον 
ουκ αποβαλλεται ταυτην καθ’ ομοιοτητα του Αλικαρνασσεως. Σαρκα 
γαρ  αληθη  και  ψυχην  νοεραν  μετα  των  οικειων  ιδιωματων  (1501) 
αναλαβοντα τον  Λογον  επισταται·  και  ενωθεν  οιδε  τω  φθαρτω  το 
αθανατον, ως ο προλεχθεις Θεολογος Γρηγοριος εφη.

Αρ’ ουν, οπερ ελεγομεν, μεση μεμενηκεν αμφοτερων και ακινητος 
η αληθεια,  αποβαλλομενη μεν το λεγειν κατα Σευηρον μιαν φυσιν 
και  διαφοραν·  αινιγματος  γαρ  και  τερατομυθιας  ουδεν  ηττον 
διενηνοχε τουτο. Πως γαρ η αυτη φυσις δυο εσται τα εναντια; πως δε 
και υποστησεται κατ’  αυτο το πεφυκεναι πολεμουμενη υφ’ εαυτης, 
και αυτην πολεμουσα; Και εν τουτω δε κατα καιρον μνημονευτεον του 
Κυριου βοωντος, οτι πασα οικια η βασιλεια καθ’ εαυτην μερισθεισα, 
ου σταθησεται. Ει ουν κατ’ αυτον η μια φυσις εμερισθη εφ’ εαυτην, 
πως σταθησεται η ταυτης υπαρξις; αρ’ ουν κατα τας κοινας εννοιας 
κατα τε αυτον τον του Κυριου λογον, ευ γε ποιων ο της Εκκλησιας 
λογος,  ου παραδεχεται  μιαν φυσιν  προς εαυτην διαφερομενην,  και 
αυτη  εναντιαν,  κατα  την  του  Σευηρου  αστατον  και  μαχιμωτατην 
επινοιαν.  Αλλα μην ουδε κατα Ιουλιανον πανταπασι την διαφοραν 
αποβαλλεται η του Θεου Εκκλησια. Ει γαρ μια μεν φυσις κατ’ εκεινον 
ο Χριστος, και διαφοραν ουσιωδη μη καθ’ οτιουν παραδεδεκται, εν των 



οποτερων αναγκη παντως ομολογειν  τον ταυτα διισχυριζομενον,  η 
ανθρωπον ψιλον ειναι τον Κυριον, και τα λεγομενα επ’ αυτου, θειαν 
δυναμιν  ετεραν  παρ’  αυτον  ουσαν,  και  εν  αυτω  ουσαν,  και 
ενεργουσαν πεπραχθαι· η Θεον γυμνον και μη ενηνθρωπηκοτα ειναι 
τον Χριστον, και τα λεγομενα επ’ αυτου ανθρωπινα, μη ως ανθρωπον, 
αλλ’  ως  Θεον  ταυτα  παθειν,  εις  την  μιαν  αυτου  φυσιν  ταυτα 
ανδεχομενον· η ει  μηδε εν τουτων, φαντασια τινι και απατη λεγειν 
περι αυτου δεδρακεναι απερ εδρα, ητοι τα θεια, ητοι τα ανθρωπινα, η 
το παραπαν ψευδη ειναι την περι αυτου πασαν ευαγγελικην ιστοριαν, 
και ματην απατασθαι τους Χριστιανους, και κενην μακαριαν ειναι, το 
δη λεγομενον, την εις Χριστον ελπιδα. Καιρος δε λοιπον και το του 
Αποστολου λεγειν, Κενον αρα το κηρυγμα ημων. Ευρισκομεθα δε και 
ψευδομαρτυρες του Θεου,  οτι  ψευδοεμαρτυρησαμεν κατα του Θεου, 
οτι ηγειρε τον Χριστον, ον ουκ ηγειρε.

Ματαιοτης  οντως  οι  τοιουτοι  συλλογισμοι,  και  της  πιστεως 
ανατροπη  κατα  τον  Θεολογον  Γρηγοριον.  Εκ  παντος  ουν 
αποδεδεικται κεκαθαρμενην αντιρρησεως απασης, και ανεξελεγκτον 
ειναι, και μονην επι της αληθειας εσταναι την δοξαν της αγιας του 
Θεου  καθολικης  Εκκλησιας.  Οταν  μεν  γαρ  τον  τροπον  καθ’  ον 
γεγονεν η εκ θειας φιλανθρωπιας προς ημας συγκαταβασις βουληται 
παρισταν,  την  μιαν  του  Θεου  Λογου  φυσιν  σεσαρκωμενην 
ομολογουσιν· ως ατε του Λογου αναρχου τε οντος και αιδιως εν τω 
Πατρι,  εν  υστερω  δε  δι’  ημας  και  την  ημετεραν  σωτηριαν 
ενανθρωπησαντος, και σπερματος Αβρααμ επιλαβομενου, και κατα 
παντα ημιν ομοιωθεντος διχα μονης αμαρτιας. Οταν δε τα εν οις ο 
Χριστος,  η  και  οσα ο  Χριστος,  βουληται  θεωρειν,  δυο  φυσεις  (1504) 
ουσιωδως  ηνωμενας  ομολογουσα,  κακ  τουτου  παριστωσα  το 
μεγαλειον  του  ελεους,  και  των  οικτιρμων  του  Θεου  περι  ημας 
καταδεξαμενου,  δια  την  προς  ημας  στοργην  συνειναι  τε  και 
συναριθμεισθαι τη εαυτου φυσει την ημετεραν· και χαρις τω Θεω επι 
τη ανεκδιηγητω αυτου δωρεα. Και ταυτα μεν εις τοσουτον. Επειδη δε ο 
Σευηρος ψιλαις προκαθεζεται φωναις, εν ρημασι τε μονοις και ηχοις 
την ευσεβειαν υποτιθεται· καιτοιγε του Αποστολου λεγοντος· Ου γαρ 
εν λογω η βασιλεια του Θεου, αλλ’ εν δυναμει, και αληθεια. Ουτως δε 
παρ’  αυτω  Σευηρω  κρατιστος  θεολογος  γνωριζεται,  ωσαν  τας 
κατηγοριας Αριστοτελους, και τα λοιπα των εξω φιλοσοφων κομψα 
ησκημενος  τυγχανη·  αναγκαιον  ημας  τα  σημαινομενα  εκαστης 



λεξεως,  των  εις  τα  προς  αυτον  Σευηρον  λεγομενα  χρειωδως 
λαμβανομενων,  επι  καιρου  σαφηνισαι,  κατα  τον  νουν  των 
εκκλησιαστικων διδασκαλων, καθ’ ον ταυτα εξειληφασιν· ινα εχοιεν 
οι εντυγχανοντες τοις υπογεγραμμενοις λογοις, εκ πρωτης εντευξεως 
νοειν  των  λεγομενων  την  δυναμιν,  και  μη  δια  την  αγνοιαν  του 
σημαινομενου  των  λεξεων,  προς  την  καταληψιν  των  εν  αυτοις 
θεωρηματων παραποδιζωνται.


	Πληκτρολόγηση κειμένου για Εύρέση
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	Α΄. 
	Β΄.
	Γ΄. 
	Δ΄. 
	Ε΄. 
	ΣΤ΄. 
	Ζ΄. 
	Η΄. 
	Θ΄. 
	Ι΄. 
	ΙΑ΄. 
	ΙΒ΄. 
	ΙΓ΄. 
	ΙΔ΄. 
	ΙΕ΄.
	ΙΣΤ΄.
	ΙΖ΄. 
	ΙΗ΄. 
	ΙΘ΄. 
	Κ΄. 
	ΚΑ΄. 
	ΚΒ΄.
	ΚΓ΄. 
	ΚΔ΄. 
	ΚΕ΄.
	ΚΣΤ΄. 
	ΚΖ΄. 
	ΚΗ΄. 
	ΚΘ΄. 
	Λ΄. 
	ΛΑ΄. 
	ΛΒ΄. 
	ΛΓ΄. 
	ΛΔ΄. 
	ΛΕ΄.
	ΛΣΤ΄. 
	ΛΖ΄. 
	ΛΗ΄. 
	ΛΘ΄ .
	Μ΄. 
	ΜΑ΄.
	ΜΒ΄. 

	ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Σελ. (110)
	Γενομενης, μεταξυ του κυριου αββα Μαξιμου, και των συν αυτω, και των αρχοντων επι σεκρετου.
	Α΄ .
	Β΄. 
	Γ΄ . 
	Δ΄. 
	Ε΄. 
	ΣΤ΄ . 
	Ζ΄.
	Η΄. 
	Θ΄. 
	Ι΄. 
	ΙΑ΄. 
	ΙΓ΄. 
	ΙΔ΄. 
	ΙΕ΄.

	ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΑ (132)
	Περι των πραχθεντων εν τη πρωτη εξορια, ητοι εν Βιζυη· τα παρα του Θεοδοσιου επισκοπου Καισαρειας Βιθυνιας, και αυτου διαλεχθεντα.
	Α΄. 
	Β΄. 
	Γ΄. 
	Ε΄ . 
	ΣΤ΄. 
	Ζ΄. 
	Η΄. 
	Θ΄. 
	Ι΄. 
	ΙΑ΄.
	ΙΒ΄.
	ΙΓ΄. 
	 ΙΔ . 

	ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ ( Τομ. Β΄. Σελ. 180 )
	Εκ του κατα Βηρωνος και Ηλικος των αιρετικων περι θεολογιας και σαρκωσεως κατα στοιχειον, ου η αρχη· "Αγιος, αγιος, αγιος, Κυριος Σαβαωθ ασιγητω φωνη βοωντα τα Σεραφιμ τον Θεον δοξαζουσιν."
	ΙΖ΄.
	(181) Του αυτου εκ του αυτου λογου β΄. 
	ΙΗ΄ . 
	Του αυτου, εκ του αυτου λογου γ΄. 
	ΙΘ΄.
	Του αυτου, εκ του αυτου λογου δ΄. 
	Κ΄. 
	Του αυτου, εκ του αυτου λογου ε΄. 
	ΚΑ΄.
	Του αυτου, εκ του αυτου λογου στ΄. 
	ΚΒ΄. 
	Του αυτου, εκ του αυτου λογου ζ΄. 
	ΚΓ΄. 
	Του αυτου, εκ του αυτου λογου η΄. 
	ΚΔ΄. 
	Ι Ε΄. 
	ΙΣΤ΄ . 
	ΙΖ ΄. 
	ΙΘ΄. 
	Κ΄ . 
	ΚΑ΄. 
	ΚΒ΄. 
	ΚΓ΄.
	ΚΔ΄. 
	ΚΕ΄. 
	ΚΣΤ΄. 
	ΚΖ΄. 
	ΚΗ΄. 
	ΚΘ΄. 
	Λ΄.
	ΛΑ΄. 
	ΛΒ΄. 
	ΛΓ΄. 

	ΚΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ Σελ. 201 Τομ. β΄. 
	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ α΄.

	Σελ. 244 Τομ. Β΄.
	Προς Θαλασσιον τον οσιωτατον πρεσβυτερον και ηγουμενον Περι Διαφορων απορων της θειας Γραφης.
	Τω οσιωτατω δουλω του Θεου, κυριω Θαλασσιω πρεσβυτερω και ηγουμενω, Μαξιμος ταπεινος μοναζων, χαιρειν. 
	ΠΡΟΛΟΓΟΣ
	Των παρακειμενων τοις μετωπιοις σχολιων.
	Εκ των Φωτιου.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Α΄ .
	Τα παθη αυτα καθ’ εαυτα κακα, η παρα την χρησιν κακα; Λεγω δε ηδονην και λυπην, επιθυμιαν και φοβον, και τα τουτοις επομενα.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Β΄ . (272)
	Ει παντα τα ειδη τα συμπληρουντα το κοσμον, εν ταις εξ ημεραις ο Δημιουργος εποιησεν, τι μετα ταυτα ο Πατηρ εργαζεται; Εφη γαρ ο Κυριος· "Ο Πατηρ μου εως αρτι εργαζεται, καγω εργαζομαι." Μη τι αρα των απαξ γεγονοτων ειδων συντηρησιν λεγει; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Γ΄ .
	Τις εστι κατα το Ευαγγελιον ο εν πολει το κεραμιον βασταζων του υδατος, ω οι υπο Χριστου πεμπομενοι μαθηται απαντωσι, και κελευονται ακολουθειν; Τις τε ο οικοδεσποτης; πως τοις (και δια τι παρα τοις) ευαγγελισταις σιωπαται το ονομα; και τι το ανωγεων το μεγα και εστρωμενον, εν ω το φρικτον του θειου δειπνου τελειται μυστηριον;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Δ΄ .
	Πως τοις μαθηταις ενετειλατο ο Κυριος, μη κτησασθαι δυο χιτωνας, αυτος πεντε κεκτημενος, κατα τον αγιον ευαγγελιστην Ιωαννην, ως εκ των μερισαμενων αυτα δηλον εστι· και τινα ταυτα τα ιματια;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ε΄.
	Τις η κατηραμενη γη εν τοις εργοις του Αδαμ κατα την αναγωγην, και τι το εν λυπαις αυτην φαγειν· και τι το, μετα το ανατειλαι ακανθας και τριβολους, τον χορτον εσθιειν· και τι το τελευταιον, εν ιδρωτι του προσωπου αυτου τον αρτον φαγειν; Και μεν τοι ουδεποτε ωφθη ανθρωπος γην εσθιων, ουδε χορτον· ουδε οι τον αρτον εσθιοντες, κατα την αποφασιν της ιστοριας, εν ιδρωτι του προσωπου εσθιουσιν.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Στ΄.
	Ει κατα τον αγιον Ιωαννην, " Ο γεγεννημενος εκ του Θεου, αμαρτιαν ου ποιει, οτι σπερμα αυτου εν αυτω μενει, και ου δυναται αμαρτανειν·" ο δε γεγεννημενος εξ υδατος και Πνευματος, ουτος εκ του Θεου γεγεννηται· πως οι εκ του Θεου δια του βαπτισματος γεγεννημενοι ημεις δυναμεθα αμαρτανειν;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ζ΄.
	Τι εστιν, "Εις τουτο γαρ και νεκροις ευηγγελισθη, ινα κριθωσι μεν κατα ανθρωπον σαρκι, ζωσι δε κατα θεον πνευματι·" Πως οι νεκροι σαρκι κρινονται;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Η΄.
	Επειδη παλιν λεγει ο αγιος Ιωαννης· "Ο Θεος φως εστι·" και μετ’ ολιγα παλιν·" Εαν εν τω φωτι περιπατωμεν, ως αυτος εστιν εν τω φωτι· "πως και φως ο αυτος λεγεται και εν τω φωτι ειναι, ως αλλος εν αλλω; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Θ΄ .
	Τι λεγει παλιν ο αγιος Ιωαννης· "Αδελφοι, νυν τεκνα Θεου εσμεν, και ουπω εφανερωθη τι εσομεθα;" Πως ο αγιος Παυλος λεγει· " Ημιν δε απεκαλυψεν ο Θεος δια του Πνευματος· το γαρ Πνευμα παντα ερευνα, και τα βαθη του Θεου." Πως δε και τα τοιαυτα φιλοσοφει περι του, τι εσομεθα;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ι΄.
	Ει ο φοβουμενος ου τετελειωται εν τη αγαπη, πως ουκ εστιν υστερημα τοις φοβουμενοις αυτον. Εαν ουκ εστιν υστερημα, δηλον οτι τετελειωται· πως ουν ο φοβουμενος ου τετελειωται;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΑ΄.
	Τις η αρχη των μη τηρησαντων αυτην αγγελων, και τι το οικητηριον ο απελιπον; και τινες οι αιδιοι δεσμοι; και τις ο ζοφος, υφ’ ον τετηρηνται; και τι εν τη κρισει της μεγαλης ημερας πεισονται;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΒ΄.
	Τις ο απο της σαρκος εσπιλωμενος χιτων.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΓ΄.
	Τι εστι, "Τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεως κοσμου τοις ποιημασι νοουμενα καθοραται· η τε αιδιος αυτου δυναμις και θειοτης; "Τινα τα αορατα του Θεου, και τις η αιδιος αυτου δυναμις και θειοτης;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΔ΄ .
	Τι εστι, "Και εσεβασθησαν και ελατρευσαν τη κτισει παρα τον Κτισαντα;" Τι εστι σεβας, και τι εστι λατρεια;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΕ΄ .
	Τι εστι, "Το γαρ αφθαρτον σου Πνευμα εστιν εν πασι· διο τους παραπιπτοντας, κατα μικρον ελεγχεις." Ει περι του αγιου Πνευματος λεγει, πως εις ασυνετον καρδιαν σοφια ουκ εισελευσεται, ουδε κατοικησει εν σωματι καταχρεω αμαρτιαις; εσημειωσαμεθα (Fr. εσημειωσαμην) δε τουτο, δια το απλως ειπειν, " Εν πασιν."
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ιστ΄ . 
	Τις ο χωνευτος μοσχος, και δια τι μοσχον ενικος λεγει· το δε, "Ουτοι οι θεοι σου, Ισραηλ" πληθυντικως. Και τι το, λεπτυνθηναι και διασπαρηναι υπο το υδωρ· και τινα τα ενωτια, και τα εξης κοσμια;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΖ΄ .
	Ει ο Θεος τον Μωυσην απεστειλεν εις Αιγυπτον, τινι τω λογω τον υπο του Θεου απεσταλμενον ο του Θεου αγγελος αποκτειναι εζητει, και αν απεκτεινεν, ει μη σπευσασα η γυνη το παιδιον περιετεμεν, και δι’ εαυτης την του αγγελου ορμην εστησε; Και ει αναγκαια ην η περιτομη του παιδιου, δια τι προ του αυτον τον Θεον αποστειλαι, μετα ημεροτητος ουκ ενετειλατο αυτω περιτεμειν το παιδιον; Δια τι δε και οτι πταισμα ην, ο αγαθος αγγελος τον υπο του Θεου εις τοιαυτην διακονιαν αποστελλομενον, ημερως ουκ ενουθετησεν;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΗ΄ .
	Ει οι ποιηται του νομου δικαιωθησονται, κατα τον Αποστολον, πως παλιν λεγει· " Οσοι εν νομω δικαιουσθε, της χαριτος εξεπεσατε;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΘ΄ .
	Τι εστιν· " Οσοι ανομως ημαρτον, ανομως και απολουνται· και οσοι εν νομω ημαρτον, δια νομου κριθησονται;" Και πως ο αυτος λεγει παλιν· " Οτε κρινει ο Θεος τα κρυπτα των ανθρωπων κατα το Ευαγγελιον μου, δια Ιησου Χριστου; " Ει δια νομου κριθησονται, πως δια Ιησου Χριστου;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Κ΄ .
	Τις η εν τω Ευαγγελιω παραλογως, οσον προς το φαινομενον, ξηρανθεισα συκη; Τις η ακρασια της πεινης, παρα καιρον επιζητουσης καρπον; Και τις η του αναισθητου καταρα;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΑ΄ .
	Τι εστιν, "Απεκδυσαμενος τας αρχας και τας εξουσιας," και τα εξης; Πως δε και ην αυτας ολως ενδυσαμενος, αμαρτιας χωρις γεγενημενος;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΒ΄ .
	Ει εν τοις αιωσι τοις επερχομενοις δειξει τον πλουτο αυτου ο Θεος, πως εις ημας τα τελη των αιωνων κατηντησεν;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΒ΄ .
	Ει Δαβιδ του κατα σαρκα μονον Ισραηλ εβασιλευσεν· ο δε κατα σαρκα Ισραηλ την του Χριστου απωσατο βασιλειαν, διο και μετηλθεν επι τα εθνη· πως κατα την φωνην του Αρχαγγελου (325) σταθησεται, το· "Και δωσει αυτω ο Θεος τον θρονον Δαβιδ του πατρος αυτου, και βασιλευσει επι τον οικον Ιακωβ εις αιωνας;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΔ΄. 
	 Τι εστι το εν ταις Πραξεσι περι του Πετρου κειμενον· " Διελθοντες πρωτην φυλακην και δευτεραν, ηλθομεν (ηλθον) επι την πυλην την σιδηραν;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΕ΄.
	Τι εστι, "Θελω υμας ειδεναι, οτι παντος ανδρος η κεφαλη ο Χριστος εστι, κεφαλη δε γυναικος ο ανηρ, κεφαλη δε Χριστου ο Θεος· και πας ανηρ προσευχομενος η προφητευων κατα κεφαλης εχων καταισχυνει την κεφαλην αυτου· πασα δε γυνη προσευχομενη η προφητευουσα ακατακαλυπτω τη κεφαλη καταισχυνει την κεφαλην αυτης· εν γαρ καιτο αυτο εστι τη εξυρημενη;" Και τι παλιν εστι το· "Δια τουτο οφειλει η γυνη εξουσιαν εχειν επι της κεφαλης δια τους αγγελους;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Κστ΄. 
	Ει ο βασιλευς Βαβυλωνος αλληγορειται εις τον διαβολον, τις ο λογος ον δια [Gist. ωδια] του, προφητου Ιερεμιου απειλει τοις βασιλευσι των εθνων, και τω βασιλει Ιουδα· κλοιους και δεσμους, και λιμον, και θανατον, και μαχαιραν, και αιχμαλωσιαν, εαν μη αυτω δουλευσωσι; Τοις δε εκουσιως δουλευουσι, μετα ανεσεως ειναι επι της γης αυτων· και οτι δουλον αυτον προσαγορευει, λεγων· " Εγω εδωκα πασαν την γην (341) Ναβουχοδονοσορ βασιλει Βαβυλωνος, τω δουλω μου, και τα θηρια του αγρου δεδωκα δουλευειν αυτω." Τις ουν εστιν η του διαβολου δουλεια, και τινα τα θηρια, και τινα τα εξ ειδη της απειλης, και τινες οι βασιλεις των εθνων, και ο βασιλευς Ιουδα; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΖ΄ .
	Του Κυριου μετα την αναστασιν φανερως εντειλαμενου μαθητευσαι παντα τα εθνη, πως εδειτο ο Πετρος επι του Κορνηλιου αποκαλυψεως δια τα εθνη; η πως οι εν Ιερουσαλημ ακουσαντες αποστολοι τα κατα τον Κορνηλιον, διεκρινοντος προς τον Πετρον;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΗ΄ .
	Το· "Δευτε, καταβαντες συγχεωμεν αυτων τας γλωσσας," προς τινας ελεγεν ο Θεος; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΘ΄.
	Τι εστι το εν ταις Πραξεσι κειμενον· "Οιτινες δια του Πνευματος ελεγον τω Παυλω, μη αναβαινειν εις Ιεροσολυμα;" Δια τι παρηκουσε του Πνευματος και ανεβη;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Λ΄.
	Τι εστι το· "Δυνασθε το ποτηριον, ο εγω πινω, ποειν, και το βαπτισμα, ο εγω βαπτιζομαι, βαπτισθηναι;" Τις η διαφορα του ποτηριου και του βαπτισματος;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΑ΄.
	Ει ουκ εν χειροποιητοις ναοις ο Θεος κατοικει, πως κατωκει εν τω ναω των Ιουδαιων;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΒ΄. 
	Τι εστιν, "Ει αρα ψηλαφησειεν, και ευροιεν Θεον;" Πως τις ψηλαφων ευρισκει Θεον;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΓ΄.
	Τι εστιν· " Αμην λεγω υμιν, οτι ος αν ειπη τω ορει τουτω, Αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν, και μη διακριθη εν τη καρδια αυτου, αλλα πιστευση οτι α λεγει γινεται, εσται αυτω ο εαν ειπη;" Τι εστι το, "Και μη διακριθη;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΔ΄.
	Τι παλιν εστι· "Δια τουτο λεγω υμιν, οτι παντα οσα αν προσευχομενοι αιτεισθε, πιστευετε οτι λαμβανετε, και εσται υμιν;" Πως τις δυναται πιστευειν, οτι παντα λαμβανει αιτων, μονου Θεου ειδοτος ει συμφερει το αιτουμενον, η μη, Και ει εξ αγνοιας ο ου συμφερει αιτει, πως παρεχει; Και ει ου παρεχει το μη συμφεροντως εξ αγνοιας αιτουμενον, πως πιστευειν τις δυναται επι παντι αιτηματι ο τι λαμβανει, και εσται αυτω;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΕ΄. 
	Επειδη ο Λογος σαρξ εγενετο, και ου μονον σαρξ, αλλα και αιμα και οστα· και κελευομεθα εσθιειν μεν την σαρκα, πινειν δε το αιμα, μη συντριβειν δε τα οστα, παρακαλω μαθειν, τις η τριμερης αυτη του ανθρωπισθεντος Λογου δυναμις;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΣΤ΄.
	Τι εστι των αλογων ζωων σωματα και αιματα, δι’ ων λατρευοντες οι Ισραηλιται, τα μεν σωματα ησθιον, τα δε αιματα ουκ ετι, προς δε την βασιν κυκλω του θυσιαστηριου προσεχεον;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΖ΄ .
	Λεγει εις τας Πραξεις περι του αγιου Παυλου· " Ωστε και επι τους ασθενουντας επιφερεσθαι απο του χρωτος αυτου σουδαρια και σημικινθια, και απαλλαττεσθαι απ’ αυτων (384) τας νοσους." Αρα γαρ δια την διακονιαν και τους απιστους τουτι εγινετο, η αγιασθεντος του σωματος ταυτα εκ του χρωτος αυτου επετελειτο; Και ει κατα τουτο, και επι της εχιδνης ουδεν επαθεν, τινι τω λογω, τω μεν ιω του θηριου ουχ υπεπεσε το σωμα του αγιου, τω δε ξιφει υπεπεσε; το δε αυτο ζητων και επι του σωματος του Ελισσαιου. Τινα δε τα σημικινθια εισιν;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΗ΄ .
	Αρα γαρ ως ετυχεν οι Σαδδουκαιοι τον αριθμον των επτα αδελφων ειπον επι της μιας γυναικος, η εχει τινα λογον βαθυτερον; Ει δε εχει, τινες εκεινοι, και τις αυτη;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΘ΄ .
	Τινες αι τρεις ημεραι, ας προσμενουσι τω Κυριω εν τη ερημω;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Μ΄ .
	Τι σημαινει ο αριθμος των εξ υδριων εν τω γαμω τω εν Κανα της Γαλιλαιας;
	(404) ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΑ΄ .
	Τις ο λογος των ε΄ ανδρων της Σαμαρειτιδος, και του εκτου και μη οντος ανδρος; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΒ΄ . 
	Πως ημεις μεν λεγομεθα ποιησαι την αμαρτιαν και ειδεναι, ο δε Κυριος γενεσθαι μεν αμαρτια λεγεται, μη γνωναι δε αυτην; Πως δε και του ποιησαι και ειδεναι αυτην ουκ εστι βαρυτερον το γενεσθαι και μη γνωναι; "Τον γαρ μη γνοντα αμαρτιαν, φησιν, υπερ ημων αμαρτιαν εποιησεν. "
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΓ΄ 
	Ει το ξυλον της ζωης σοφια λεγεται ειναι παρα τη Γραφη, εργον δε σοφιας το διακρινειν και (412) γνωναι το γνωστον του καλου και του πονηρου ξυλον, τι διαφερει λοιπον του ξυλου της ζωης;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΔ΄. 
	Προς τινα λεγει ο Θεος· "Ιδου Αδαμ γεγονεν ως εις εξ ημων;" Ει μεν προς τον Υιον, και πως συγκρινεται Αδαμ Θεω, μη ων της ουσιας αυτου; Ει δε προς αγγελους, πως τον αγγελον παλιν εαυτω συγκρινει, ως προς ισον κατα την ουσιαν λεγων το, " Ως εις εξ ημων;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΕ΄ . 
	Τι σημαινει το εν τω Λευιτικω στηθυνιον του επιθεματος, και ο βραχιων του αφαιρεματος, εις τιμην Θεου τοις ιερευσιν αφιερουμενος;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΣΤ΄. 
	Τις η διαφορα του εσοπτρου προς το αινιγμα;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΖ΄. 
	Τι εστι, " Φωνη βοωντος εν τη ερημω, "και τα εξης; Τις η ερημος, και τις ενταυθα η οδος Κυριου, και τις η ετοιμασια αυτης; Τινες τε αι τριβοι αυτου, και τι το ευθυναι αυτας; Τινες τε αι φαραγγες, και τι σημαινει το " Πληρωθησεται πασα φαραγξ;" Τινα τα ορη, και οι βουνοι, και τις η τουτων ταπεινωσις; Τινα τα σκολια, και πως εσται εις ευθειαν; Τινες αι τραχειαι, και πως εσονται εις οδους λειας; Και τι το μετα ταυτα παντα, "Και οψεται πασα σαρξ το Σωτηριον του Θεου;" 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΚ΄. 
	Περι του Οζιου φησιν η δευτερα των Παραλειπομενων, οτι " Εποιησε το ευθες ενωπιον Κυριου, και ην εκζητων τον Κυριον εν ταις ημεραις Ζαχαριου του συνιεντος εν φοβω Κυριου, και ευωδωσεν εν αυτω ο Κυριος. Και ωκοδομησεν Οζιας πυργους εν Ιερουσαλημ, και επι την πυλην της γωνιας, και επι την γωνιαν [Sgxt. πυλην] της φαραγγος, και επι των γωνιων· και κατισχυσεν, και ωκοδομησεν πυργους εν τη ερημω, και ελατομησεν λακκους πολλους, οτι κτηνη (433) πολλα υπηρχεν αυτω εν Σεφιλα, και εν τη πεδεινη· και αμπελουργοι εν τη ορεινη, και εν τω Καρμηλω, οτι γεωργος ην." Τινες οι πυργοι, και τις η πυλη της γωνιας, και τις η φαραγξ, και η γωνια αυτης· και τινες παλιν αι γωνιαι, τινες τε οι εν τη ερημω πυργοι· και τινες οι λελατομμενοι λακκοι, τινα τε τα κτηνη; και τις η Σεφιλα και η πεδεινη, τινες τε οι αμπελουργοι, και τις η ορεινη και ο Καρμηλος; και τι, " Οτι γεωργος ην;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΘ΄. 
	Τι εστι παλιν εν τη αυτη βιβλω· "Και ειδεν Εζεκιας οτι ηκει Σενναχειριμ, και το προσωπον αυτου του πολεμησαι, εν (Sgt. επι) Ιερουσαλημ· και εβουλευσατο μετα πρεσβυτερων αυτου και δυνατων, εμφραξαι τα υδατα των πηγων, α ην εξω της πολεως· και συνεπισχυσαν αυτω. Και συνηγε λαον πολυν, και ενεφραξε τα υδατα των πηγων, και τον ποταμον τον διοριζοντα δια της πολεως;" Τι θελει ταυτα σημαινειν κατα θεωριαν;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ν΄ .
	Τι εστι παλιν το σημαινομενον εν τη αυτη βιβλω, το· "Και προσηυξατο Εζεκιας ο βασιλευς, και Ησαιας υιος Αμως ο προφητης περι τουτων· και εβοησαν εις τον ουρανον. Και απεστειλε Κυριος αγγελον, και εξετριψε παντα δυνατον και πολεμιστην και αρχοντα και στρατηγον εν τη παρεμβολη βασιλεως Ασσουρ· και απεστρεψε μετ’ αισχυνης προσωπου εις την γην αυτου. " 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΑ΄ .
	"Και πολλοι εφερον δωρα τω Κυριω εις Ιερουσαλημ, και δοματα τω Εζεκια βασιλει Ιουδα. Και υπερηρθη κατ’ οφθαλμους παντων των εθνων". Τι τα δωρα, και τι τα δοματα; και τι το υπεραρθηναι κατ’ οφθαλμους παντων των εθνων.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΒ΄ .
	"Και ου κατα το ανταποδομα ο ανταπεδωκεν αυτω ο Θεος ανταπεδωκεν Εζεκιας· αλλ’ υψωθη η καρδια αυτου, και εγενετο επ’ αυτον οργη, και επι Ιουδαν και επι Ιερουσαλημ· και εταπεινωθη Εζεκιας απο του υψους της καρδιας αυτου, και οι κατοικουντες Ιερουσαλημ· και ουκ επηλθεν επ’ αυτους οργη Κυριου εν ταις ημεραις Εζεκιου. " Τι το ανταποδομα εστι, και τα εξης;
	 (501) ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΓ΄ . 
	Παλιν περι Εζεκιου φησι, "Και εθαψαν αυτον εν αναβασει ταφων υιων Δαβιδ· και δοξαν και τιμην εδωκαν αυτω εν τω θανατω αυτου πας Ιουδα, και οι κατοικουντες Ιερουσαλημ." Τι εστι το, " Εν αναβασει ταφων υιων Δαβιδ, " και τα εξης; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΔ΄ . 
	Εν τω πρωτω Εσδρα γεγραπται περι του Ζοροβαβελ· "Και οτε εξηλθεν ο νεανισκος, αρας το προσωπον εις τον ουρανον εναντιον Ιερουσαλημ, ευλογησε τω Βασιλει του ουρανου, λεγων. Παρα σου η νικη, και παρα σου η σοφια, και σου η δοξα· και εγω σος οικετης. Ευλογητος ει, ος εδωκας μοι σοφιαν· και σοι ομολογω, Δεσποτα των πατερων. " Τι σημαινει, το, " Αρας το προσωπον εις τον ουρανον εναντιον Ιερουσαλημ," και τα εξης;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΕ΄ . 
	" Οι δε παντες ησαν εξ Ισραηλ απο δωδεκαετους, και επανω, χωρις παιδων και γυναικων, μυριαδες τεσσαρες τρισχιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα. Παιδες τουτων και παιδισκαι, επτακισχιλιοι τριακοσιοι επτα. Ψαλται και ψαλτωδοι, οκτακοσιοι πεντηκοντα πεντε. Καμηλοι τετρακοσιοι τριακοντα πεντε. Και ιπποι επτακισχιλιοι επτακοσιοι τριακοντα εξ. Ημιονοι οκτακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε· υποζυγια πεντακισχιλια πεντακοσια εικοσι πεντε·" Ποιησον αγαπην τοιουτων μεγαλων και υψηλων περι της εκτης αιχμαλωσιας επανοδου υπο του αγιου Πνευματος δια του προφητου ειρημενων. Τις η τοσαυτη ταπεινοτης, και ακαιρογραφος εξηγησις, και αναξιοτης του Πνευματος, καμηλων μνημονευσαι και ιππων και ημιονων και ονων, και ταυτα μετ’ ακριβειας αριθμου;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΣΤ΄. 
	Παλιν γεγραπται εν τω δευτερω Εσδρα, "Και ακουσαντες οι εχθροι της φυλης Ιουδα και Βενιαμιν, εληλυθασιν επιγνωναι τις η φωνη των σαλπιγγων, και επεγνωσαν, οτι οι εκ της αιχμαλωσιας οικοδομουσι τον ναον τω Κυριω Θεω Ισραηλ. Και προσελθοντες τω Ζοροβαβελ και τω Ιησου και τοις ηγουμενοις των πατριων, λεγουσιν αυτοις, Συνοικοδομησωμεν υμιν· ομοιως γαρ υμιν ακουομεν Κυριου υμων, και αυτω επιθυομεν, αφ’ ημερων Ασβακαφαθ βασιλεως Ασσυριων, ος μετηγαγεν ημας ενταυθα. (577) Και ειπεν αυτοις Ζαροβαβελ και Ιησους και οι ηγουμενοι των πατριων Ισραηλ· Ουχ ημιν και υμιν του οικοδομησαι τον οικον Κυριω Θεω ημων· ημεις γαρ μονοι οικοδομησομεν τω Κυριω Θεω του Ισραηλ. " Τι αρα σημαινει ταυτα, και μαλιστα ο φθονος, δι’ ον ουκ ηθελησαν συνοικοδομησαι αυτοις τους τω αυτω θρησκευοντας Θεω; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΖ΄. 
	Πολυ ισχυει δικαιου ενεργουμενη· τι εστι το ενεργουμενη.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΗ΄. 
	" Εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι, ει δεον εστι λυπηθεντας υμας [Fr.ημας] εν ποικιλοις πειραμοις." Πως τις λυπουμενος εν πειρασμοις, δυναται αγαλλιασθαι εν ω λυπειται.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΘ΄. 
	Περι ης σωτηριας εξεζητησαν και εξηρευνησαν προφηται οι περι της εις υμας [Fr.ημας] χαριτος προφητευσαντες, ερευνωντες εις τινα η ποσον καιρον αδηλου το εν αυτοις Πνευμα Χριστου· μαρτυρουμενον [Fr. μαρτυρομενον] τα εις Χριστον παθηματα, και τας μετα ταυτα δοξας· εαν αυτοι οι μακαριοι προφηται απερ εκ Πνευματος αγιου ενηχηθησαν, ημιν εγγραφως κατελιπον εκζητειν και ερευνησαι· πως αυτοι εκ Πνευματος αγιου ενηχουμενοι, και τα αποκαλυπτομενα αυτοις συγγραφοντες, ποιαν εκζητησιν και εξερευνησιν εξεζητουν η εξηρευνων.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ξ΄ . 
	" Ως αμνου αμωμου και ασπιλου Χριστου, προεγνωσμενου μεν προ καταβολης κοσμου· φανερωθεντος δε επ’ εσχατων των χρονων δι’ ημας" [υμας]. Υπο τινος προεγνωσμενον; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΑ΄. 
	" Οτι καιρος του αρξασθαι το κριμα απο του (628) οικου του Θεου· ει δε πρωτον αφ’ ημων, τι τελος των απειθουντων τω του Θεου Ευαγγελιω; και ει ο μεν δικαιος μολις σωζεται, ο ασεβης και αμαρτωλος που φανειται; " Τι εστι το, "Καιρος του αρξασθαι το κριμα εκ του οικου του Θεου· " Και το, "Ει ο δικαιος μολις σωζεται;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΒ΄. 
	 Τι εστιν ο λεγει Ζαχαριας ο αγιος Προφητης, "Και ηρα τους οφθαλμους μου, και ιδον· και ιδου δρεπανον πετομενον, μηκος πηχεων εικοσι, και πλατος πηχεων δεκα· και ειπε προς με, Αυτη εστιν η αρα η εκπορευομενη επι προσωπον πασης της γης." Και μετ’ ολιγα, "Και εξοισω αυτο, λεγει Κυριος παντοκρατωρ, και εισελευσεται εις τον οικον του κλεπτου, και εις τον οικον του ομνυοντος εν τω ονοματι μου ψευδως· και καταλυσει αυτον, και τα ξυλα αυτου, και τους λιθους αυτου." Τι το δρεπανον εστι, και το μετρον τουτε μηκους και του πλατους· και δια τι πετομενον; και τις ο κλεπτης και επιορκος, και τις ο τουτου οικος· τινα τα ξυλα, και τινες οι λιθοι; 
	ΣΧΟΛΙΑ
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΓ΄.
	Εν τω αυτω προφητη γεγραπται παλιν· "Και ειπε προς με· Τι συ βλεπεις; Και ειπα· Εωρακα , και ιδου λυχνια χρυση ολη, και το λαμπαδιον επανω αυτης· και επτα λυχνοι επανω αυτης, και επτα επαρυστριδες τοις λυχνοις τοις επανω αυτης· και δυο ελαιαι επανω αυτης· μια εκ δεξιων του λαμπαδιου αυτης, και μια εξ ευωνυμων. " Τις η λυχνια; και δια τι χρυση, και τι το λαμπαδιον το επανω αυτης; τινες οι επτα επαρυστριδες των επτα λυχνων; και τινες αι δυο ελαιαι; και δια τι εξ δεξιων και εξ ευωνυμων του λαμπαδιου;
	ΣΧΟΛΙΑ
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΔ΄. 
	Ποιαν εννοιαν εχει το ρητον το εν τω Ιωνα τω προφητη περι της Νινευη φασκον· " Εν η κατοικουσιν πλειους η δωδεκα μυριαδες ανδρων, οιτινες ουκ εγνωσαν δεξιαν αυτων ουδε αριστεραν αυτων, επειδη απο του γραμματος ουχ ευρισκω μιαν παθραμυθιαν; Ου γαρ ειπε Παιδας, ινα περι νηπιων νομισω, αλλ’ Ανδρας. Ποιος δε ανηρ εχων αβλαβεις τας φρενας, αγνοει δεξιαν αυτου η αριστεραν αυτου; αλλ’ [Fr. η αριστεραν· αλλ’] ειπε τινες οι ανδρες, και τις η δεξια, και τις η αριστερα, κατα τον της αναγωγης λογον. 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΕ΄.
	Εν τη δευτερα των Βασιλειων γεγραπται· " Οτι εγενετο λιμος εν ταις ημεραις Δαβιδ τρια ετη· ενιαυτος εχομενος ενιαυτου. Και εξεζητησε Δαβιδ το προσωπον Κυριου. Και ειπε Κυριος· Επι Σαουλ, και επι τον οικον αυτου η αδικια· περι ου εθανατωσε τους Γαβαωνιτας, και ειπεν αυτοις· Τι ποιησω υμιν, και εν τινι εξιλασομαι, και ευλογησετε την κληρονομιαν Κυριου; Και ειπον προς τον βασιλεα· Ο ανηρ, ος συνετελεσεν ημας, και ελογισατο εξολοθρευσαι ημας, αφανισωμεν αυτον, του μη εσταναι εν παντι οριω Ισραηλ. Δοτε ημιν επτα ανδρας εξ των υιων αυτου, και εξηλιασομεν αυτους τω Κυριω εν τω βουνω Σαουλ. Και ελαβεν ο βασιλευς τους δυο υιους Ρεσφας, θυγατρος Αια παλλακης Σαουλ· και τους πεντε υιους Μερωβ θυγατρος Σαουλ, ους ετεκε τω Εσδριηλ, και εδωκεν αυτους εν χειρι των Γαβαωνιτων· και εξηλιασαν αυτους εν ορει εναντιον Κυριου, και επεσον εκει οι επτα επιτοαυτο· και εθανατωθησαν εν ημεραις θερισμου, εν αρχη θερισμου κριθων. Και ελαβε Ρεσφα θυγατηρ Αια το σακκον, και διεστρωσεν αυτον εαυτη επι την πετραν, εως εσταξαν επ’ αυτους υδατα Θεου εξ ουρανου. Και εποιησαν παντα οσα ενετειλατο ο βασιλευς. Και επηκουσεν ο Θεος τη γη μετα ταυτα." Διατι τι μετα τον θανατον Σαουλ ο Δαβιδ απητηθη δικας, λιμου κρατησαντος την γην, εως εδωκε τους εκ του σπερματος Σαουλ επτα ανδρας θανατωθηναι τοις Γαβαωνιταις. Τις η τουτων δυναμις των λογων, και πως πνευματικως αυτους θεωρησομεν.

	ΠΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Α΄. 
	Τινες αρεται ψυχης, και τινες σωματος;
	(788) ΕΡΩΤΗΣΙΣ Β΄. 
	Τι εστι το εν τω Αποστολω ειρημενον· " Ψαλω τω πνευματι, ψαλω δε και τω νοι. "
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Γ΄. 
	Τι εστιν; " Εν ανομιαις συνεληφθην, και εν αμαρτιαις εκισσησε με η μητηρ μου. " 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Δ΄. 
	Τι εστι το παρα τω Αποστολω λεγομενον. "Αναθεμα ειναι απο Χριστου υπερ των συγγενων μου."
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ε΄. 
	Κατα ποσους τροπους εξαμαρτανει ο ανθρωπος.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΤ΄. 
	Τι δηλοι εν τω Ευαγγελιω ο Κυριος λεγων; "Δυο στρουθια ασσαριου πωλειται. "
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ζ΄. 
	Τι εστι το υπο Ελισσαιου αναλαμβανομενον· τω Ηλιου ρηθεν· "Που ο Θεος Αφφου;"
	(792) ΕΡΩΤΗΣΙΣΙ Η΄ . 
	Κατα ποσους τροπους αι αλληγοριαι· και τι εστι τροπολογια; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Θ΄. 
	Τι εστι το εν τω Ψαλμω ειρημενον; "Καθημενος κατα του αδελφου σου κατελαλεις· και κατα του υιου της μητρος σου ετιθεις σκανδαλον. "
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ι΄. 
	Επειδη εν τω αγιω Διαδοχω εν τω εκατοστω κεφαλαιω γεγραπται, Κριθησεσθαι τινας δια πυρος και καθαιρεσθαι εν τω μελλοντι αιωνι, παρακαλω εκκαλυφθηναι δια της σαφηνειας τον σκοπον του Πατρος.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΑ΄. 
	Περι διαφορων δικαιοσυνων.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΒ΄. 
	Τινος χαριν επιτιμησας ο Κυριος τω Πετρω, ειρηκεν αυτω, Σατανα; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΓ΄. 
	Επειδη Γρηγοριος ο Νυσσης εν τοις εαυτου συγγραμμασι, φαινεται τοις μη το βαθος επισταμενοις της υψηλης αυτου θεωριας πανταχου [R. πολλαχου] αποκαταστασιν υπεμφαινειν, παρακαλω οπερ επιστασαι περι τουτου ειπε. 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΔ΄. 
	Τι δηποτε πολλων ουσων βαρυτερων υβρεων, ο Κυριος εν Ευαγγελιοις, τον λεγοντα τον αδελφον αυτου Μωρον, της γεεννης υπευθυνον οριζεται· τον δε λεγοντα Ρακα, τω συνεδριω υποκεισθαι λεγει. 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΕ΄. 
	Πως χρη νοειν το εν τω συμβολω λεγομενον, " Σαρκωθεντα εκ Πνευματος αγιου, και Μαριας της Παρθενου."
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΣΤ΄. 
	Τινας σημαινει ο Αποστολος, λεγων, "Τους προηλπικοτας εν τω Χριστω;" προς Εφεσιους γραφων.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΖ΄. 
	Τι εστι κατα τον Αποστολον· Οτι " Σαρξ και αιμα βασιλειαν Θεου κληρονομησαι ου δυνανται. " 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΗ΄. 
	Τι εστι διαψαλμα;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΘ΄. 
	Τι δηλοι η κατα τον Λαμεχ ιστορια. 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Κ΄. 
	Περι διαφορων θεληματων Θεου.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΑ΄. 
	Τι σημαινει ο Ψαλμωδος περι εχθρων λεγων; " Των κυκλω επιτιθεμενων;" 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΒ΄. 
	Τι εστι το; "Λαβετε ψαλμον, και δοτε τυμπανον· ψαλτηριον τερπνον μετα κιθαρας. " 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΓ΄. 
	Τι εστι; "Καλαμον συντετριμμενον ου κατεαξει, και λινον τετυφωμενον ου σβεσει."
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΔ΄. 
	Τι εστι το· "Εαν τις σε ραπιση εις την δεξιαν, στρεψον αυτω και την αλλην;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΕ΄. 
	Πως οφειλομεν ευσεβως νοησαι το του Ευαγγελιου; Οτι " Ο Πατηρ κρινει ουδενα· αλλα την κρισιν πασαν δεδωκε τω Υιω." Και πως εν αλλω τοπω λεγει; οτι "Εγω κρινω ουδενα· αλλ’ ο λογος ον ελαλησα, εκεινος κρινει αυτον."
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΣΣ΄. 
	Τι εστιν η του Πνευματος βλασφημια· και πως; "Παν αμαρτημα αφεθησεται τοις ανθρωποις· τοις δε εις αυτο βλασφημησασιν, ουκ αφεθησεται, ουτε εν τω αιωνι τουτω, ουτε εν τω μ ελλοντι." 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΖ΄. 
	Τι δηλοι το των Παροιμιων αινιγμα, το; "Εαν πεινα ο εχθρος σου, ψωμιζε αυτον· εαν διψα, ποτιζε αυτον· τουτο γαρ ποιων, ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου."
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΗ΄. 
	Τι σημαινει το εν τω ρα΄ ψαλμω ειρημενον, " Ωμοιωθην πελεκανι ερημικω."
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΘ΄. 
	Τι εστιν, " Εκει στρουθια εννοσσευσουσι;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Λ΄ . 
	Τι σημαινει το, "Ερωδιου η κατοικια ηγειται αυτων;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΑ΄. 
	Τι εστι το, "Αποδιδους αμαρτιας γονεων επι τεκνα, εως τριτης και τεταρτης γενεας, τοις μισουσι με;"
	ΕΡΩΤΗΣΙ ΛΒ΄. 
	Πως οφειλει ευσεβως νοηθηναι η εν τη Γραφη κειμενη του Θεου μεταμελεια.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΓ΄. 
	Τι σημαινει το, "Επι ταις τρισιν η τεσσαρσιν ασεβειαις Τυρου ουκ αποστραφησομαι;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΔ΄. 
	Δια τι ου δυναται λεγεσθαι Πατηρ Πνευματος, η Χριστος Πνευματος καθαπερ επι του Πατρος και του Υιου λεγεται διαφορως [αδιαφορως] Πνευμα Θεου, και Πνευμα Χριστου;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΕ΄. 
	Τι δηλοι το υπο του Κυριου λεγομενον, το, "Εαν ο οφθαλμος η η χειρ η ο πους σκανδαλιζη σε, εκκοψον αυτους, και βαλε απο σου;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΣτ΄. 
	Τι δηλοι το, "Επηρθη ο ηλιος, και η σεληνη εστη εν τη ταξει αυτης."
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΖ΄. 
	Τι εστι το εν τη καθολικη Πετρου γεγραμμενον, "Ινα κριθωσι κατα ανθρωπους σαρκι, ζωσι δε κατα Θεον πνευματι; "
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΗ΄. 
	Τι σημαινει Δαβιδ ψαλλων, και το πονηρον πνευμα του Σαουλ αποκαταπαυων,
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΘ΄. 
	Επειδη η Γραφη τρανως λεγει, οτι δεδωκε δεκατας ο Αβρααμ τω Μελχισεδεκ· αλλως τε και ει παντα απεδωκε, καθως αυτος λεγει, οτι εως σφαιρωτηρος υποδηματος ουκ ελαβε, ποθεν δεδωκε δεκατας; Ουδε γαρ αυτος ιδιον τι επεφερετο εις πολεμεον εκπληκτος απερχομενος.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Μ΄. 
	Τινος χαριν, οι μεν κατα νομον ιερεις γυναικας εχειν ουκ εκωλυοντο· οι δε κατα Χριστον ιερεις κωλυονται, οσον απο της συνηθειας;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΑ΄. (820)
	Τινος χαριν εν τη προθεσει του τιμιου σωματος και αιματος του Κυριου, τους αρτους και τα ποτηρια ανισους προτιθειν εθος της Εκκλησια;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΓ΄. 
	Τι σημαινει το Γαριζιν, και το Βαλ; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΔ΄. 
	Τι Χαυωνες, Κανα, Γαλιλαια, Δωηκ και Αερμων.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΕ΄. 
	Τι εστι το εν Ψαλμοις ειρημενον, "Σχολασατε, και γνωτε οτι εγω ειμι ο Θεος;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΣΤ΄. 
	Εις προσωπον τινος λαμβανεται ο Ιεφθαε, και η τουτου θυγατηρ; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΖ΄. (824)
	Πως νοησομεν το του Ευαγγελιου, οτι "Μειζων Ιωαννου εν γεννητοις ουκ εγηγερται· ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων, μειζων αυτου εστιν;" 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΗ΄. 
	Τι εστι, το των Παροιμιων, "Χειρι χειρας εμβαλων, ουκ αθωωθησεται;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΘ΄. 
	Τι εστι το, "Επτακις πεσειται ο δικαιος, και αναστησεται;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ν΄. 
	Τι σημαινει το Ευαγγελιον, λεγον, "Νιψαι σου το προσωπον, και αλειψαι σου τηνκεφαλην;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΑ΄. 
	Τι εστι το, "Συνεφερεν αυτω, ινα μυλος ονικος περιτεθη εν τω τραχηλω αυτου, και ριφη εν τη θαλασση, η ινα σκανδαλιση ενα των μικρων;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΒ΄. 
	Εις τι λαμβανεται ο Καιν, και ο Αβελ; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΓ΄. 
	Τι εστι το, "Μη μακαρισης ανδρα προ τελευτης αυτου;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΔ΄. 
	Τι δηλοι το, "Εαν διωκωσιν υμας εκ της πολεως ταυτης [vulg. εν τη πολει ταυτη], φευγετε εις την αλλην;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΕ΄. 
	Πως και, "Η ελεημοσυνη εις σταθμους, κατα τον αγιον Ησαιαν;" Ουδε γαρ τι αγαθον ακριτον, ει καν εν τοις τω αμπελωνι εδοξεν.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΣΤ΄. 
	Τι εστι το εν τω Εσδρα λεγομενον, "Φοβερισον αυτους εν νομω Κυριου;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΖ΄. (829)
	Τι εστιν, "Οπλον εν φοβοις νυκτερινοις, αναπαυσις κοπων ημερινων;" 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΗ΄. 
	Τι εστι το εν τω εβδομηκοστω πεμπτω ψαλμω ειρημενον, οτι "Ενθυμιον ανθρωπου εξομολογησεται σοι και εγκαταλειμμα ενθυμιου εορτασει σοι;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΘ΄. 
	Τι ετυμολογειται γαστριμαργια;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ξ΄. 
	Τις η παραβολη των εν τω Ευαγγελιω μισθωθεντων εργατων εις τον εμπελωνα; και τις η ανισοτης;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΑ΄. 
	Τινος χαριν μετα δεκα ημερας της αναληψεως του Κυριου, το Πνευμα κατηλθεν.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΒ΄. 
	Τι δηλοι, "Σπανιον εισαγαγε τον ποδα προς τον σεαυτου φιλον, μηποτε πλησθεις σου μισηση σε;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΓ΄. 
	Τι σημαινει η κατα τον νομον περι αγνοιας του φονου νευροκοπουμενη εν τη φαραγγι δαμαλις;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΔ΄. 
	Τι σημαινει ο παραλυτικος δια της στεγης υπο τεσσαρων χαλωμενος, και ει δυνατον κατα την ιστοριαν αποστεγασθηναι τον οικον;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΕ΄. 
	Τινος χαριν καταγελωμενου Ελλισαιου του προφητου εκ των παιδων, ηυξατο, και εξηλθον αρκοι, και ανωρυξαν [ανερρηξαν] μβ΄ παιδας;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΣΤ΄. 
	Πως οφειλομεν νοειν την περι συντελειας του Υιου αγνοιαν;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΖ΄. 
	Τι σημαινει το μοναχικον σχημα, και προ τουτου, τις η αποκαρσις των τριχων; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΗ΄. 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΘ΄. 
	Ει ολως νεκροι εγειρονται, τι ολως, φησι, τα σωματα ημων ουκ ανιστανται; Τι και εν τω βαπτιζεσθαι, εις αφθαρσιαν αυτα μεταποιεισθαι πιστευομεν; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ο΄. 
	ΕΡΩΤΗΣΙ ΟΑ΄. 
	Επειδη κατα τινα των αντιγραρων του Αποστολου περιεχεται, οτι "Παντες μεν κοιμηθησομεθα, ου παντες δε αλλαγησομεθα· " κατα τινα δε, οτι "Παντες μεν ου κοιμηθησομεθα, παντες δε αλλαγησομεθα· " παρακαλω μαθειν, ποιαν χρη των εκδοσεων εγκριναι· και τι τα εκ τουτων δηλουμενα.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΒ΄. 
	Τι δηποτε του λεγοντος του Λουκα εν ταις Πραξεσι περι του Παυλου, οτι "Εσπευδεν, ει δυνατον ην αυτω ποιησαι την ημεραν της Πεντηκοστης εις Ιεροσολυμα," φαινεται γονυκλισιας ποιησας, ο τοις κανοσιν απηγορευται.
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΓ΄. 
	Τι εστιν, "Οστις εποικοδομει επι τον θεμελιον τουτον χρυσον, η αργυρον, η λιθους τιμιους· ξυλα, χορτον, καλαμην· το πυρ αυτα δοκιμασει. Ει τινος ουν το εργον μενει ο επωκοδομησε, μισθον ληψεται· ει τινος δε το εργον κατακαησεται, ζημιωθησεται· αυτος δε σωθησεται, ουτως δε, ως δια πυρος;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΔ΄. 
	Τι εστιν οπερ ο Δαβιδ ψαλλει, λεγων, "Δος το κρατος σου τω παιδι σου, και σωσον τον υιον της παιδισκης σου;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΕ΄. 
	Επειδη εν ταις Βασιλειαις γεγραπται, οτι ο Θεος επεσεισε τον Δαβιδ αριθμησαι τον λαον· εν δε ταις Παραλειπομεναις τον διαβολον λεγει· πως δειχθησεται η θεια Γραφη εαυτη συμφωνουσα; 
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΣΤ΄. 
	Τι εστι το εν τω Αποστολω ειρημενον, "Ωφελον και αποκοψονται;"
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΖ΄. 
	Τινος χαριν Μωαβιται και Αμμανιται απαγορευονται εισελθειν εις τον ναον του Κυριου, εως τριτης και τεταρτης και δεκατης γενεας· και εως εις τον αιωνα;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΗ΄. 
	Τι δηποτε ο μεν εν μερει λεπρος, ακαθαρτος εστι παρα τω νομω· ο δε ολολεπρος ων, καθαρος εστιν;
	ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΘ΄. 
	Τι δηλουσιν αι κατα τον νομον προαγομεναι ε΄ θυσιαι, το προβατον, ο βους, η αιξ, η τρυγων, η περιστερα;

	ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ, ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ. (872)
	ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ 
	ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ 
	Κατα πευσιν και αποκρισιν (912) 
	ΕΚ ΤΩΝ ΦΩΤΙΟΥ (956)
	Ασκητικος λογος· και ετερα πραγματεια εν υ΄ κεφαλαιοις.
	Πρωτη εκατοντας των περι αγαπης κεφαλιων.
	Περι αγαπης εκατοντας δευτερα.
	Περι αγαπης τριτη εκατοντας.
	Περι αγαπης τεταρτη κεφαλαιων εκατοντας.
	ΑΝΕΠΙΓΡΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΑ. (1073)
	Εκ των Φωτιου. (1081) 

	ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ΄ (1084)
	Περι θεολογιας και της ενσαρκου οικονομιας του Υιου Θεου
	ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Α΄ 
	ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Β΄ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.
	ΑΝΕΠΙΓΡΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΑ.

	ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
	Και περι αρετης και κακιας. (1177)
	ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΗ.
	ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.
	ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΤΡΙΤΗ. (1260)
	ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ.
	ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΠΕΜΠΤΗ. 
	ΠΡΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΝ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΝ (1393)
	Ερωτησαντα περι του κριτου της αδικιας· και του, "Εαν τις σε ραπιση επι την δεξιαν σιαγονα· " και του, "Μη μου απτου, ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον Πατερα. " 
	ΕΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ. (1401)
	Εκ των ξγ΄. απορων, Προς τον θειοτατον βασιλεα τον Αχριδην.

	-=-
	ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗMΩΝ MΑΞΙMΟΥ ΤΟΥ ΟMΟΛΟΓΗΤΟΥ 
	ΠΡΟΣ MΑΡΙΝΟΝ ΤΟΝ ΟΣΙΩΤΑΤΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ 
	Περι φυσικου θεληματος, ηγουν θελησεως.
	Περι βουλησεως.
	Περι βουλης ηγουν βουλευσεως.
	Περι προαιρεσεως. 
	Περι τινων βουλευομεθα.
	Περι γνωμης. 
	Περι εξουσιας. 
	Περι δοξης 
	Περι φρονηματος(ε), ηγουν φρονησεως. 
	Οτι κατα παντα τροπον ουκ εσται μετα την αναστασιν εν το θελημα των αγιων προς αλληλους και τον Θεον, καν εν πασι το θεληθεν, ως τινες λεγουσιν.
	Οτιπερ εν θελημα ου δυνατον επι Χριστου λεγεσθαι· ειτε φυσικον, ειτε προαιρετικον λεχθη, καθως τισιν εδοξεν. 
	ΣΧΟΛΙΑ.
	Εκ της περι ενεργειων και θεληματων πραγματειας, κεφαλ. ν΄(ι). 
	Εκ της αυτης πραγματειας κεφαλ. να΄. 
	Οτι δυο θεληματα λεγοντες οι Πατερες επι Χριστου, τους φυσικους νομους, ου τας γνωμας εσημαναν.
	Προς ΓΕΩΡΓΙΟΝ τον οσιωτατον πρεσβυτερον και ηγουμενον, ερωτησαντα δι’ επιστολης περι του κατα Χριστον μυστηριου.
	Προς τους λεγοντας, οτι μιαν Χριστου χρη λεγειν ενεργειαν κατ’ επικρατειαν· δια το ως δραστικωτεραν την θειαν αυτου, κατεπικρατειν της ανθρωπινης ουτω χρη απολογεισθαι.
	Προς τους λεγοντας, οτι Ωσπερ οργανου και του κινουντος μια ενεργεια, ουτως και θεοτητος και ανθρωποτητος μια ενεργεια.
	Προς τους λεγοντας, μιαν συνθετον του Χριστου ενεργειαν.
	Περι του «Πατερ, ει δυνατον, παρελθετω απ’ εμου το ποτηριον».
	ΣΧΟΛΙΟΝ
	Τομος δογματικος σταλεις εν Κυπρω προς Μαρινον διακονον.
	ΣΧΟΛΙΑ.
	ΙΣΟΝ
	Επιστολης γενομενης προς τον αγιωτατον επισκοπον κυριον Νικανδρον, παρα του εν αγιοις Μαξιμου, περι των δυο εν Χριστω ενεργειων.
	ΣΧΟΛΙΟΝ
	(193) Ισον επιστολης προς τον κυριον Μαρινον τον πρεσβυτερον της Κυπρου.
	Εκ της επιστολης της εν Ρωμη γραφεισης.
	Περι των δυο του Χριστου φυσεων.
	Οροι διαφοροι.
	Πνευματικος τομος και δογματικος, αποδεικνυς την κατα καινοτομιαν γεγονυιαν επεισακτον εκθεσιν Ηρακλειου του βασιλεως, εξ υποστολης Σεργιου του Κωνσταντινουπολεως προεδρου, απαδουσα μεν των ιερων Λογιων τε και Πατερων· συναδουσα δε τοις ανιεροις αιρετικοις τοις την τε συγχυσιν αμα, και την διαιρεσιν τερατολογουσιν επι του κατα Χριστον τον Θεον ημων μυστηριου. Γραφεισα απο Ρωμης προς Στεφανον τον αγιωτατον επισκοπον Δωρων, τελουντα υπο τον αγιον και αποστολικον θρονον της αγιας Χριστου του θεου ημων πολεως.
	Περι θεληματων β΄ του ενος Χριστου του Θεου ημων. 
	ΣΧΟΛΙΑ.
	Περι ορων διαστολων. 
	 (213) ΣΧΟΛΙΟΝ. 
	Οροι ενωσεων. 

	TΗΕODORΙ BYZANTΙNΙ, MONOTΗΕLΙTAΕ
	TΗΕODORΙ BYZANTΙNΙ, MONOTΗΕLΙTAΕ QUAΕSTΙONΕS CUM MAXΙMΙ SOLUTΙONΙBUS.
	Πρωτη απορια Θεοδωρου διακονου Βυζαντιου ρητορος, και συνοδικαριου Παυλου αρχιεπισκοπου Κωνσταντινουπολεως.
	Του αυτου δευτερα απορια. 

	SANCTΙ MAXΙMΙ SOLUTΙONΕS
	Μαξιμου μοναχου προς Μαρινον πρεσβυτερον Επιλυσις των προτεταγμενων αποριων υπο Θεοδωρου διακονου και ρητορος, λυσις α΄. Σελ. 217
	Του αυτου αγιου Μαξιμου επιλυσις του δευτερου ατοπου. 

	ΤΟΜΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ. Σελ. 228.
	Ων ο λογος αρεταις ωραιζεται, τουτων ο νους γνωστικαις επιλαμπεται χαρισιν, εξιστωσαις ληθης απασης αυτον, ωσπερ εκεινον απατης εκειναι, και προς μυησιν αγουσαις του κρυφιου τοσουτον, οσον αυτου δι’ ημας εκφανθεντος προς μιμησιν επαναγουσι. Τουτο εν Πνευματι αγιω παρεδειξας, οις αυτος αμιλλωμενος εμμελεια τροπων ιερων και ιερωτερων πραξεων, θεοτιμητε Πατερ, υπερεχεις τοσουτον την ευφημιαν, οσον και ικανος προσβαλειν την ευτονια, περας μεν δρομου ποιουμενος την επεκτασιν, και λογου την επι τον Λογον αεικινητον ανοδον, ινα και φυσιν υπερβης, και τυπους απαντας διαρρηψης, και καθαρως τω καθαρωτατω προσομιλησης, κατα την εκ παντων και προς απαντας υποστολην εαυτου, και τελειαν εν σχεσει διαβασιν· ητις την αοριστον ευροιαν προξενει κατα χαριν πειγραφουσαν τε παν οριστον και υπερβαινουσαν, και εις τα Αγια των αγιων, ενθα προδρομος υπερ ημων εισηλθε το καθ’ ημας ο υπερ ημας Ιησους απριξ χωρησαι (229) παρασκευαζουσαν, τον απο δοξης εις δοξαν πρακτικως αυτω δι’ αρετης συναναβαινοντα, και τους ουρανους απο γνωσεως εις γνωσιν επιστημονικως διερχομενον, και τη κρυφιομυστω και πολυφωνοτατω σιγη, κατα πασαν νοερως ενεργειας απολειψιν, αγνωστως εντυγχανοντα τω Πατρι των πνευματων, ω δια χαριτος και της περι τα ιερουργα μακαριας σπουδης υπερφυως αναχθεις, αναγεις τους κατ’ εμε κατω κειμενους, χειρα τε συμπαθως ορεγων δια του γραμματος, και λογον δια της εν τουτω κρυπτομενης νοησεως, πειθων τε δια σπουδης υπεξιστασθαι των εξισταντων Θεου, και μονην ασχετως την αυτου και προς αυτον ενωτικην εξ ολης καρδιας (τιμαν, ασκειν, προτιμαν,) αγαπην, καθ’ ην, ως απλην και ανειδεον, πασαν διπλοην, και σχηματος επικαλυψον αυτης τε διανοιας, και του φαινομενου διακρουσασθαι παρακελευη, και την μακαριαν οντως, και των μακαριων εκφαντορικην αρετην κατορθουν, ηνα ταις σαις ιερωταταις στηριζομενος προσευχαις δυνηθειην εξανυσαι, ευπεριστατον αμαρτιαν απολιπων.
	Περι ποιοτητος, ιδιοτητος, και διαφορας, Θεοδωρω πρεσβυτερω τω εν Μαζαριω. Σελ. 246.
	Κεφαλαια περ’ ουσιας και φυσεως, υποστασεως τε και προσωπου. Σελ. 260
	Του αγιωτατου Κλημεντος πρεσβυτερου Αλεξανδρειας εκ του Περι Προνοιας. 
	Του πανσοφου Μαξιμου ορος υποστασεως. 
	Του μακαριωτατου Ευλογιου παπα Αλεξανδρειας, κεφαλαια επτα περι των δυο φυσεων του Κυριου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου. 
	Περι ουσιας και φυσεως και υποστασεως. 
	Οτι αδυνατον εν θελημα λεγειν επι Χριστου. Σελ. 268
	Κεφαλαια ι΄ περι των δυο θεληματων του Κυριου και Θεου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου. Εγραφη δε προς ορθοδοξους. Σελ. 268.
	 (276) Εκ των ερωτηθεντων αυτω παρα Θεοδωρου μοναχου. 
	Του αγιου Ειρηναιου επισκοπου Λουγδουνων, μαθητου του αγιου Ιωαννου του αποστολου και ευαγγελιστου, εκ των προς Δηματριον διακονον Βιαινης περι πιστεως λογων· ου η αρχη, "Ζητων τον Θεον, ακουε του Δαυιδ λεγοντος." 
	Κλημεντος του Στρωματεως εκ του Περι Προνοιας λογου. 
	(277) Του αγιου Αλεξανδρου παπα Αλεξανδρειας, εκ της προς Αιγλωνα επισκοπον Κυνυπολεως κατα Αρειανων Επιστολης.
	Του αγιου Ευσταθιου Πατριαρχου Αντιοχειας, εκ του Περι ψυχης λογου. 
	Του αγιου Αθανασιου παπα Αλεξανδρειας, εκ του Περι πιστεως μειζονος λογου. 
	Του αγιου Γρηγοριου επισκοπου Νυσσης, εκ του Κατα Απολιναριου λογου.
	Του αγιου Διαδοχου επισκοπου Φωτικης, εκ του εκτου κεφαλαιου των Ασκητικων.
	Του αγιου Αναστασιου πατριαρχου Αντιοχειας. 
	Του αγιου Νεμεσιου επισκοπου Εμεσης. 
	Του αυτου· Κατα τι λογικος ο ανθρωπος, και τι ενδιαθετος λογος, και τι προφορικος;
	(280) Του αγιου Μαξιμου, εκ των περι θεληματων αυτου συλλογισμων· τι φυσικον θελημα, και τι γνωμικον; 
	Του αυτου, εκ της προς Μαρινον πρεσβυτερον επιστολης, Τι θελησις, και τι προαιρεσις; 
	ΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
	Των αγιων και θεοφορων Πατερων ημων, περι των δυο ενεργειων του Κυριου και Θεου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου. Σελ. 280.
	Του αγιου Ιουστινου φιλοσοφου, και τελος μαρτυρος, εκ του προς Ευφρασιον σοφιστην, περι Προνοιας και Πιστεως λογου, ου η αρχη· "Αχραντος ο Λογος."
	Του αυτου, εκ του αυτου λογου. 
	Του αγιου Αλεξανδρου, εκ της προς Αιγλωνα επισκοπον Κυνοπολεως κατα Αρειανων επιστολης. 
	Γρηγοριου Νυσσης. 
	Του Χρυσοστομου. 
	Του αγιου Κυριλλου. 
	Του αγιου Βασιλειου. 
	Του αυτου, εκ των κατ’ Ευνομιου. 
	Του αγιου Γρηγοριου Νυσσης. 
	Κυριλλου. 
	Του αγιου Αμβροσιου επισκοπου Μεδιολανων, εκ του προς Γρατιανον τον βασιλεα δευτερου λογου. 
	Του αγιου Βασιλειου, εκ των κατα Ευνομιου συλλογισμων. 

	MAXΙMΙ DΙSPUTATΙO CUM PYRRΗO (288)
	ΠΑΡΑΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΖΗΤΗΣΕΩΣ χαριν των κεκινημενων περι των εκκλησιαστικων δογματων, παρουσια Γρηγοριου τη ευσεβεστατου πατρικιου, και των συνευρεθεντων αυτω οσιωτατων επισκοπων, και λοιπων θεοφιλων και ενδοξων ανδρων, παρα Πυρρου, του γενομενου πατριαρχου Κωνσταντινουπολεως, και Μαξιμου του ευλαβεστατου μοναχου, μηνι Ιουλιω, ινδικτιωνος γ΄. Πυρρου μεν συμμαχουντος τη παρεισαχθειση παρ’ αυτου τε, και του προ αυτου εν τω Βυζαντιω καινοτομια· τουτεστιν· ενος θεληματος· Μαξιμου δε συνηγορουντος τη ανωθεν εις ημας ελθουση πατρικη τε και αποστολικη διδασκαλια· δια του ρηθεντος υπερφυους ανδρος, φημι δε Γρηγοριου του υπερτιμου πατρικιου, των λεχθεντων ανδρων· τουτεστιν Πυρρου και Μαξιμου, αλληλοις προσοψισθεντων. Προκατηρξατο δε της προς Μαξιμον διαλεξεως ο Πυρρος, ουτως ειπων.
	Του μακαριου Μαξιμου μοναχου, Περι ψυχης. Σελ. 353.
	Τι το καταληπτικον της ψυχης κριτηριον. 
	Ει εστι ψυχη. 
	Ει ουσια εστιν η ψυχη. 
	Ει ασωματος η ψυχη. 
	Ει απλη η ψυχη. 
	Ει αθανατος η ψυχη. 
	Ει λογικη η ψυχη.
	Τι ψυχη.
	Τι δε νους.
	Τι φρενες. 
	Τι τροπος. 
	Τι αισθησις. 
	Τι πνευμα. 

	S. MAXΙMΙ CONFΕSSORΙS ΕPΙSTOLAΕ
	Α΄. - ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ Σελ. 364.
	Εν ειδει επιστολης
	Προς τον δουλον του θεου κυριον Γεωργιον τον πανευφημον επαρχον Αφρικης. 
	ΣΧΟΛΙΑ.
	Β΄. Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον, περι αγαπης. 
	 ΣΧΟΛΙΑ. 
	Γ΄. - Του αυτου προς τον αυτον. 
	(413) Δ΄. - Του αυτου προς τον αυτον, περι της κατα Θεον λυπης.
	Ε΄. - Του αυτου προς Κωνσταντινον.
	στ΄. - Του αυτου προς τον αγιωτατον και μακαριωτατον αρχιεπισκοπον Ιωαννην, περι του , Οτι ασωματος εστιν η ψυχη. 
	Ζ΄. - Του αυτου προς Ιωαννην πρεσβυτερον, περι του και μετα θανατον εχειν την ψυχην την νοεραν ενεργειαν, και μηδεμιας εξιστασθαι φυσικης δυναμεως. 
	Η΄. - Του αυτου προς τον αυτον.
	Θ΄. - Του αυτου προς Θαλλασιον πρεσβυτερον και ηγουμενον. 
	Ι΄- Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον. 
	ΙΑ΄. - Του αυτου προς ηγουμενην, περι ασκητριας εξελθουσης της μονης, και μετανοησασης.
	(460) ΙΒ΄. - Του αυτου, προς Ιωαννην κουβικουλαριον, Περι των ορθων της Εκκλησιας του Θεου δογματων· και κατα Σευηρου του αιρετικου.
	Εκθεσις ορθης ομολογιας. 
	(569) Περι διαφορας· και πως ευσεβως δει δυο φυσεις ομολογειν επι Χριστου μετα την ενωσιν.
	Ετερως περι των αυτων. 
	Οτι αριθμος ουτε διαιρει, ουτε διαιρειται· ουτε διαιρεσιν εισαγει κατα τον ιδιον λογον το συνολον οις επιλεγεται.
	Πως ευσεβως προς δηλωσιν της διαφορας ο αριθμος παραλαμβανεται.
	Πως χρη νοειν την κειμενην ρησιν εις την προς Σουκενσον επιστολην του αγιου Κυριλλου· και οτι ου μαχεται η, Εν δυο φωνη, τοις λεγουσι μιαν του Λογου φυσιν σεσαρκωμενην· ει μη κατα Νεστοριω δοκουν ασεβως λαμβανομενη.
	Οτι πραγματων ηγουν ουσιων επι Χριστου η διαφορα, αλλ’ ου ποιοτητων· και οτι πασα διαφορα, εξ αναγκης εαυτη συνεισαγει την ων ειναι λεγεται παντως ποσοτητα· η δε ποσοτης, τον εαυτης σημαντικον αριθμον, καν τε συνεχης εστιν η ποσοτης, καν τε διηρημενη.
	Οτι ασεβες εστι το λεγειν μιαν συνθετον φυσιν τον Χριστον, και τη αληθεια μαχομενον.
	Περι υποστασεως συνθετου. 
	Επιλυσις συντομος της Σευηρου αποριας κατα της, Εν δυο, φωνης.
	Εκθεσις συντομος της εκδοχης των ορθως επι Χριστου κατα την καθολικην Εκκλησιαν ομολογουμενων της πιστεως φωνων.
	ΙΓ΄. - Του αυτου προς Πετρον ιλλουστριον λογος επιτομος κατα των Σευηρου δογματων. 
	Περι αριθμου φυσικωτερα διαληψις. 
	Περι διαφορας, και ποσοτητος ακριβεστερον, και της αυτων ευσεβους ομολογιας. 
	Οτι βλασφημον το λεγειν τον Χριστον μιαν απλως φυσιν.
	Περι συνθετου φυσεως ακριβεστερον, και του κατ’αυτην λογου· και ως ασεβουσιν οι λεγοντες τον Χριστον μιαν συνθετον φυσιν.
	Οτι ο λεγων Θεον και ανθρωπον τον Χριστον μετα την ενωσιν, συνομολογει τοις ονομασι τας φυσεις εξ αναγκης μετα την ενωσιν, ορθως πιστευειν προηρημενος.
	Περι της Εν δυο φωνης· και περι της μιας του Λογου φυσεως σεσαρκωμενης ευσεβης ομολογια κατα τους Πατερας· και αρνησις της μιας συνθετου φυσεως.
	Περι υποστασεως συνθετου φυσικωτερα διαληψις· και αποδειξις ακριβης του μη τοις αυτοις περιπιπτειν ατοπημασι, τους ομολογουντας μιαν συνθετον υποστασιν τον Χριστον, τοις μιαν αυτον λεγουσι συνθετον φυσιν.
	Οτι κατα προσληψιν η προς την σαρκα μονη του Λογου γεγονε ενωσις, ως προοντος, και προς ενωσιν σαρκος κενωθηναι θελησαντος. 
	ΙΔ΄. - Του αυτου, προς τον αυτον, επιστολη δογματικη.
	ΣΧΟΛΙΟΝ.
	ΙΕ΄. - Του αυτου, περι κοινου και ιδιου, τουτεστιν ουσιας και υποστασεως, προς Κοσμαν τον θεοφιλεστατον διακονον Αλεξανδρειας. 
	Κατασκευη φυσικωτερα, παριστωσα ως ουδεν των οντων· ετερω ταυτον εστι κατ’ ουσιαν και υποστασιν· αλλα τα μεν κατ’ ουσιαν ταυτα ταις υποστασεσιν ετερα· τα δε ταυτα καθ’ υποστασιν, παντως κατ’ ουσιαν ετερα. 
	Οτι ο Χριστος ταις μεν κατ’ ουσιαν των οικειων μερων προς τα ακρα κοινοτησιν ενουμενος, την προς αλληλα των μερων σωζομενην ειχε διαφοραν· ταις δε των μερων ιδιοτησι, το καθ’ υποστασιν διεδεικνυ ταυτον ως ολου, κοινον αμφοτερων. 
	Οτι τα μεν καθ’ υποστασιν κοινα των μερων, το ολον ηγουν τον Χριστον ηφοριζε των ακρων· τα δε κατ’ ουσιαν προς τα ακρα κοινα των μερων, ως ολον συνηπτε τοις ακροις ουσιωδως τον Χριστον. 
	Οτι Θεος υπαρχων τελειος ο Χριστος, και ανθρωπος τελειος ο αυτος, των απερ ην, ειχε το κοινον και το ιδιον, οις προς εαυτον εποιειτο την των ακρων ενωσιν και διακρισιν· τη μεν προς εαυτον ενωσει των ακρων, εν εαυτω σωζομενας τας εξ ων συνετεθη δυο φυσεις πιστουμενος· τη δε προς εαυτον διακρισει των ακρων, το μοναδικον της οικειας παριστας υποστασεως. 
	Περι διαφορας διαληψις συντομος, δι’ ης δεικνυται το κατ’ ουσιαν ποσον των ηνωμενων σωζομενον.
	Κατασκευη πλατυτερα τε και φυσικωτερα περι διαφορας και ποσοτητος, και του δηλουντος αυτας αριθμου
	Οτι ο μη ταυτον φυσιν λεγων και υποστασιν, ευσεβως επι Χριστου λεγει την ενωσιν και την διαφοραν· την μεν καθ’ υποστασιν ειναι πιστευων, την δε κατα φυσιν.
	Οτι Σευηρος, ταυτον ειναι λεγων φυσιν και υποστασιν, συγχυσιν ποιει την ενωσιν, και διαιρεσιν την διαφοραν· καθ’ ην δεικνυται, τον τε της Τριαδος εις τετραδα προσωπων διαστελλων τον λογον· και το της μοναδος εις θεοτητων διαδα τεμνων μυστηριον· και πασης τον Χριστον βλασφημως εκβαλλων ουσιωδους υπαρξεως.
	Εκθεσις συντομος μετα της ορθης συνηγοριας της αληθους των Πατερων ομολογιας.
	ΣΧΟΛΙΑ. 
	Ιστ΄. Του αυτου, προς τον αυτον. 
	Του αυτου προς Ιουλιανον Σχολαστικον Αλεξανδρεα, περι του κατα την σαρκωσιν του Κυριου εκκλησιαστικου δογματος.
	ΙΗ΄- Του αυτου, εκ προσωπου Γεωργιου του πανευφημου επαρχου Αφρικης, προς ασκητριας αποστασας της καθολικης Εκκλησιας εν Αλεξανδρεια. 
	ΙΘ΄- Του αυτου προς Πυρρον τον οσιωτατον πρεσβυτερον και ηγουμενον. 
	Κ΄- Του αυτου προς Μαρινον μοναζοντα. 
	ΚΑ΄- Του αυτου προς αγιωτατον επισκοπον Κυδωνιας. 
	ΚΒ΄- Του αυτου προς Αυξεντιον. 
	ΚΓ΄- Του αυτου προς Στεφανον πρεσβυτερον. 
	ΚΔ΄. -Του αυτου προς Κωνσταντινον σακελλαριον. 
	ΚΕ΄- Του αυτου προς Κονωνα πρεσβυτερον και ηγουμενον.
	Κστ΄. (616) - Του αυτου προς Θαλασσιον πρεσβυτερον ερωτησαντα, πως ενιοι των εν τοις εθνεσι βασιλεων, υπερ οργης θεηλατου επικειμενης τω υπηκοω πληθει κατεθυον τεκνα και πρεσγενεις, και επαυετο η οργη, καθως πολλοις των αρχαιων ιστορηται.
	ΚΖ΄- Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον. 
	ΚΗ΄- Του αυτου προς Κυρισικιον επισκοπον. 
	ΚΘ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
	Λ΄- Του αυτου προς Ιωαννην επισκοπον. 
	ΛΑ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
	ΛΒ΄- Του αυτου προς αββαν Πολυχρονιον. 
	ΛΓ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
	ΛΔ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
	ΛΕ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
	Λστ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
	ΛΖ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
	ΛΗ΄- Του αυτου προς τον αυτον.
	ΛΘ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 

	MAXΙMΙ ΕPΙSTOLAΕ ALΙQUOT
	Μ΄.- Του αυτου προς τον αυτον Θαλασσιον πρεσβυτερον και ηγουμενον.
	ΜΑ΄ - Του αυτου προς τον αυτον. 
	ΜΒ΄- Του αυτου προς τον αυτον. 
	ΜΓ΄- Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον. 
	ΜΔ΄. - Του αυτου προς Ιωαννην κουβικουλαριον περι θετικης.
	ΜΕ΄. - Του αυτου προς τον αυτον. 

	DΕ SANCTA TRΙNΙTATΕ DΙALOGΙ TRΕS Σελ. (652)
	Τω θεοφιλεστατω και εις ακρον παιδειας εληλακοτι, κυριω Μαξιμω τω Μαργουνιω επισκοπω Κυθηρων, Δαβιδ ο Εσχελιος, ευδαιμονως διαζην. 
	 Εν Αυγουστη Ουινδελικων Μουνιχιωνος εβδομη φθινοντος, ετει απο της Ενσαρκωσεως του Λογου αφηθ΄. 
	Μαξιμος ο Μαργουνιος, ταπεινος Κυθηρων επισκοπος, Δαυιδη τω Εσχελιω, σοφωτατω ανδρι, ευ πραττειν. 
	Ο αυτος Μαξιμος Μαργουνιος, τοις περι την ιεραν φιλοσοφιαν εσχολακοσι, χαριτος θειας επιδοσιν. 

	ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ, Σελ. 657
	ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.
	ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ . Α΄. 
	Πως τε και ποιω τροπω εικων εστι και τυπος Θεου η αγια Εκκλησια. 
	ΚΕΦΑΛ. Β΄. 
	Περι του, πως, και τινα τροπον εικων εστι του εξ ορατων και αορατων ουσιων υφεστωτος κοσμου η αγια του Θεου Εκκλησια. 
	(672) ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 
	Οτι και μονου του αισθητου κοσμου εστιν εικων, η αγια του Θεου Εκκλησια. 
	ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 
	Πως τε και ποιω τροπω συμβολικως εικονιζει τον ανθρωπον η αγια του Θεου Εκκλησια· και αυτη ως ανθρωπος υπ’ αυτου εικονιζεται. 
	ΚΕΦΑΛ. Ε΄. Πως και ποιω τροπω παλιν της ψυχης καθ’ εαυτην νοουμενης, εικων τε και τυπος η αγια του Θεου Εκκλησια.
	ΚΕΦΑΛ. Στ΄. 
	Πως και ποιω τροπω ανθρωπος λεγεται και η αγια Γραφη. 
	ΚΕΦΑΛ. Ζ΄.
	Πως ο κοσμος ανθρωπος λεγεται· και ποιω τροπω και ο ανθρωπος, κοσμος. 
	ΚΕΦΑΛ. Η΄. 
	Τινων εισι συμβολα, η τε πρωτη της αγιας συναξεως εισοδος, και τα μετ’ αυτην τελουμενα. 
	ΚΕΦΑΛ. Θ΄. 
	Τινος εχει δηλωσιν και η του λαου εις την αγιαν του Θεου Εκκλησιαν εισοδος.
	ΚΕΦΑΛ. Ι΄. 
	Τινων εισι συμβολον τα θεια αναγνωσματα. 
	ΚΕΦΑΛ. ΙΑ΄. 
	Τινος εστι συμβολον τα θεια ασματα. 
	ΚΕΦΑΛ. ΙΒ΄. 
	Τι σημαινουσιν αι της ειρηνης προσφωνησεις. 
	ΚΕΦΑΛ. ΙΓ΄. 
	Τινος ιδικως επι του καθ’ εκαστον συμβολον εστιν η αναγνωσις του αγιου Ευαγγελιου, και τα μετ’ αυτην μυστικα.
	ΚΕΦΑΛ. ΙΔ΄. 
	Τινος εστι συμβολον και το γενικως σημαινομενον, η θεια του αγιου Ευαγγελιου αναγνωσις.
	ΚΕΦΑΛ. ΙΕ΄. 
	Τινος συμβολον εστι η κλεισις των θυρων της αγιας εκκλησιας, η μετα το αγιον Ευαγγελιον γιγνομενη.
	ΚΕΦΑΛ΄. Ιστ΄. 
	Τι σημαινει η των αγιων και μυστηριων εισοδος. 
	ΚΕΦΑΛ. ΙΖ΄. 
	Τινος εστι συμβολον ο θειος ασπασμος.
	ΚΕΦΑΛ. ΙΗ΄. 
	Τι σημαινει το θειον της πιστεως Συμβολον.
	ΚΕΦΑΛ. ΙΘ΄. 
	Τι σημαινει η του Τρισαγιου δοξολογια. 
	ΚΕΦΑΛ. Κ΄. 
	Τινος εστι συμβολον η αγια προσευχη του, "Πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις." 
	ΚΕΦΑΛ. ΚΑ΄. 
	Τι σημαινει το τελος της μυστικης ιερουργιας των εκφωνουμενων υμνων· τουτεστιν, " Εις Αγιος, εις Κυριος, " και τα εξης. 
	ΚΕΦΑΛ. ΚΒ΄. 
	Πως, και τινι τροπω και η της ψυχης καθ’ εαυτην νοουμενης επι του καθ’ εκαστον ιδικως εκθεωτικη και τελειοποιος δια των ειρημενων θεωρειται καταστασις. 
	ΚΕΦΑΛ. ΚΓ΄. 
	Οτι συμβολον των κατα ψυχην αρετων εστιν η πρωτη εισοδος της αγιας συναξεως.
	ΚΕΦΑΛ. ΚΔ΄. 
	Τινων εστιν ενεργητικη τε και αποτελιστικη μυστηριων, δια των τελουμενων κατα την αγιαν συναξιν θεσμων εν τοις πιστοις και πιστως συναγομενοις, η παραμενουσα του αγιου Πνευματος χαρις. 
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	ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ,
	Πως χρη αναγινωσκειν, η αναγινωσκοντι προσεχειν. 
	ΛΟΓΟΣ Α΄. 
	Περι βιου αρετης και κακιας. 
	ΛΟΓΟΣ Β΄. (732)
	Περι φρονησεως και βουλης. 
	ΛΟΓΟΣ Γ΄. 
	Περι αγνειας και σωφροσυνης.
	ΛΟΓΟΣ Δ΄. 
	Περι ανδρειας και ισχυος. 
	ΛΟΓΟΣ Ε. 
	Περι δικαιοσυνης. 
	ΛΟΓΟΣ Στ΄ . 
	Περι φιλων και φιλαδελφιας. 
	ΛΟΓΟΣ Ζ΄. 
	Περι ελεημοσυνης.
	ΛΟΓΟΣ Η΄. 
	Περι ευεργεσιας και χαριτος. 
	ΛΟΓΟΣ Θ΄. 
	Περι αρχης και εξουσιας. 
	ΛΟΓΟΣ Ι΄. 
	Περι ψογου και διαβολης. 
	ΛΟΓΟΣ ΙΑ΄. 
	Περι κολακειας. 
	ΛΟΓΟΣ ΙΒ΄. 
	Περι πλουτου, και πενιας, και φιλαργυριας.
	ΛΟΓΟΣ ΙΓ΄. 
	Περι αυταρκειας. 
	ΛΟΓΟΣ ΙΔ΄. 
	Περι προσευχης. 
	ΛΟΓΟΣ ΙΕ΄. 
	Περι διδαχης και λογων.
	ΛΟΓΟΣ ΙΣΤ΄. 
	Περι νουθεσιας.
	ΛΟΓΟΣ ΙΖ΄.
	Περι παιδεις και φιλοσοφιας. 
	(829) ΛΟΓΟΣ ΙΗ΄.
	Περι ευτυχιας και δυστυχιας. 
	ΛΟΓΟΣ ΙΘ΄. 
	Περι οργης και θυμου. 
	ΛΟΓΟΣ Κ΄. 
	Περι σιωπης και απορρητων. 
	ΛΟΓΟΣ ΚΑ΄. 
	Περι πολυπραγματοσυνης και ησυχιας. 
	ΛΟΓΟΣ ΚΒ΄.
	Περι πλεονεξιας. 
	ΛΟΓΟΣ ΚΓ΄. 
	Περι τιμης γονεων και φιλοτεκνιας.
	ΛΟΓΟΣ ΚΔ΄.
	Περι φοβου. 
	ΛΟΓΟΣ ΚΕ΄. 
	Περι των ταχεως μεταβαλλομενων, και περι μετανοιας. 
	ΛΟΓΟΣ κστ΄. 
	Περι αμαρτιας και εξαγορευσεως. 
	 ΛΟΓΟΣ ΚΖ΄. 
	Περι ακρασιας και γαστριμαργιας. 
	ΛΟΓΟΣ ΚΗ΄. 
	Περι λυπης και αθυμιας. 
	ΛΟΓΟΣ ΚΘ΄. 
	Περι υπνου. 
	ΛΟΓΟΣ Λ΄. 
	Περι μεθης. 
	ΛΟΓΟΣ ΛΑ΄. 
	Περι παρρησιας και του ελεγχου.
	ΛΟΓΟΣ ΛΒ΄. 
	Περι φιλοπονιας. 
	ΛΟΓΟΣ ΛΓ΄. 
	Περι ορκου. 
	ΛΟΓΟΣ ΛΔ΄. 
	Περι κενοδοξιας·
	 ΛΟΓΟΣ ΛΕ΄. 
	Περι αληθειας και ψευδους. 
	ΛΟΓΟΣ ΛΣΤ΄. 
	Περι θανατου. 
	ΛΟΓΟΣ ΛΖ΄. 
	Περι ειρηνης και πολεμου. 
	ΛΟΓΟΣ ΛΗ΄.
	Περι ελπιδος.
	ΛΟΓΟΣ ΛΘ΄. 
	Περι γυναικων. 
	ΛΟΓΟΣ Μ΄. 
	Περι αντιλογιας και θρασυτητος και εριδος. 
	ΛΟΓΟΣ ΜΑ΄. 
	Περι γηρως και νεοτητος. 
	ΛΟΓΟΣ ΜΒ΄. 
	Περι υπομονης και μακροθυμιας. 
	ΛΟΓΟΣ ΜΓ΄. 
	Περι επαινου. 
	ΛΟΓΟΣ ΜΔ΄. 
	Περι καλλους. 
	ΛΟΓΟΣ ΜΕ΄. 
	Περι μελλουσης κρισεως. 
	ΛΟΓΟΣ ΜΣΤ΄. 
	Περι δοξης. 
	ΛΟΓΟΣ ΜΖ΄. 
	Περι γλωσσαλγιας. 
	ΛΟΓΟΣ ΜΗ΄. 
	Περι προνοιας.
	ΛΟΓΟΣ ΜΘ΄. 
	Περι ταπεινοφροσυνης. 
	ΛΟΓΟΣ Ν΄. 
	Περι ιατρων. 
	ΛΟΓΟΣ ΝΑ΄. 
	Περι πιστεως. 
	ΛΟΓΟΣ ΝΒ΄. 
	Περι μνημης
	ΛΟΓΟΣ Ν Γ΄. 
	Περι ψυχης. 
	ΛΟΓΟΣ ΝΔ΄. 
	Περι φθονου. 
	ΛΟΓΟΣ ΝΕ΄. 
	Περι εκουσιου και ακουσιου.
	ΛΟΓΟΣ ΝΣΤ΄. 
	Περι του " Γνωθι σαυτον." 
	ΛΟΓΟΣ ΝΖ΄. 
	Περι χρηστοτητος. 
	ΛΟΓΟΣ ΝΗ΄. 
	Περι νομου.
	ΛΟΓΟΣ ΝΘ΄. 
	Περι λογικου και λογισμου.
	ΛΟΓΟΣ Ξ΄. 
	Περι αφροσυνης, αφρονος και ανοητου, και απαιδευτου και μωρου.
	ΛΟΓΟΣ ΞΑ΄. 
	Περι ασωτιας.
	ΛΟΓΟΣ Ξ Β΄. 
	Περι συνηθειας και εθους. 
	ΛΟΓΟΣ Ξ Γ΄. 
	Περι ευγενειας και δυσγενειας. 
	ΛΟΓΟΣ ΞΔ΄. 
	Περι γελωτος.
	ΛΟΓΟΣ ΞΕ΄. 
	Περι ενυπνιων. 
	ΛΟΓΟΣ ΞΣΤ΄. 
	Περι ακακιας και μνησικακιας. 
	ΛΟΓΟΣ ΞΖ΄. 
	Περι βιου ανωμαλιας. 
	ΛΟΓΟΣ ΞΗ΄. 
	Περι του, οτι δει τιμαν αρετην και κολαζειν κακιαν. 
	ΛΟΓΟΣ ΞΘ΄.
	Περι φιλαυτιας. 
	ΛΟΓΟΣ Ο΄. 
	Περι του, οτι ευκολος η κακια, και δυσποριστος αρετη.
	ΛΟΓΟΣ ΟΑ΄. 
	Περι του, οτι ουκ αει το πλειστον αριστον. 

	ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ, Σελ. 1018
	Συγγραφεισα και αποσταλεισα παρα Γρηγοριου Παπα Ρωμης, προς Γερμανον τον αγιωτατον πατριαρχην Κωνσταντινουπολεως.

	ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
	ΠΡΟΣ ΘΩΜΑΝ ΤΟΝ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΝ. Σελ. 1032.
	Του αγιου Γρηγοριου του Θεολογου, εκ του περι Υιου πρωτου λογου εις το· "Δια τουτο μονας υπ’ αρχης εις δυαδα κινηθεισα μεχρι Τριαδος εστη." Και παλιν του αυτου εκ του δευτερου (1036) Ειρηνικου εις το· "Μοναδος μεν κινηθεισης, δια το πλουσιον, δυαδος δε υπερβαθεισης· υπερ γαρ την υλην και το ειδος, εξ ων τα σωματα, Τριαδος δε ορισθεισης, δια το τελειον."
	Του αυτου εκ του αυτου πρωτου λογου εις το· " Ενι δε κεφαλαιω, τα μεν υψηλοτερα προσαγε τη θεοτητι και τη κρειττονι φυσει (1037) παθων και σωματος, τα δε ταπεινοτερα τω συνθετω και δια σε κενωθεντι και σαρκωθεντι, ουδεν δε χειρον ειπειν και ανθρωπισθεντι. " 
	Του αυτου εκ του αυτου λογου εις το· " Ουτος γαρ ο νυν σοι καταφρονουμενος ην οτε και υπερ σε ην· ο νυν ανθρωπος και ασυνθετος ην· (1040) ο μεν ην, διεμεινεν, ο δε ουκ ην, προσελαβεν· εν αρχη ην αναιτιως (τις γαρ αιτια Θεου;)· αλλα και υστερον γεγονε δι’ αιτιαν· η δε ην το σε σωθηναι τον υβριστην, ος δια τουτο περιφρονεις θεοτητα οτι την σην παχυτητα κατεδεξατο, δια μεσου νους ομιλησας σαρκι και γενομενος ανθρωπος ο κατω Θεος, επειδη συνακεκραθη Θεω και γεγονεν εις, του κρειττονος εκνικησαντος, ινα γενωμαι τοσουτον Θεος οσον εκεινος ανθρωπος. " 
	Εις την προς Γαιον τον θεραπευτην επιστολην του Διονυσιου του Αρεοπαγιτου, επισκοπου Αθηνων· " Πως, φης, Ιησους, ο παντων επεκεινα, πασιν ανθρωποις εστιν ουσιωδως συντεταγμενος; Ουδε γαρ ως αιτιος ανθρωπων ενθαδε λεγεται ανθρωπος, αλλ’ ως αυτος κατ’ ουσιαν ολην αληθωςανθρωπος ων." 
	ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ. (1061) 
	Προς Ιωαννην αρχιεπισκοπον Κυζικου Μαξιμος εν Κυριω χαιρειν. 
	Εκ του περι φιλοπτωχιας λογου, εις το, "Φειδομαι ως συνεργου, και ουκ εχω πως φυγω την επαναστασιν, η πως μη απο Θεου πεσω βαρηθεις ταις πεδαις κατασπωσαις η κατεχουσαις εις εδαφος." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, "Τις η περι εμε σοφια, και τι το μεγα τουτο μυστηριον; η βουλεται μοιραν ημας οντας Θεου, και ανωθεν ρευσαντας, ινα μη δια την αξιαν επαιρομενοι και μετεωριζομενοι καταφρονωμεν του Κτισαντος, εν τη προς το σωμα παλη και μαχη προς αυτον αει βλεπειν, και την συνεζευγμενην ασθενειαν παιδαγωγιαν ειναι του αξιωματος; "
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Εως αν και παρ’ εαυτης η υλη φερη το ατακτον ωσπερ εν ρευματι." 
	Του αυτου εκ του εις τον αγιον Αθανασιον λογου, εις το, "Ου γαρ εχει τι υψηλοτερον η ολως εξει." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ωτινι μεν ουν εξεγενετο δια λογου και θεωριας διασχοντι την υλην και το σαρκικον τουτο, ειτε νεφος χρη λεγειν, ειτε προκαλυμμα, Θεω συγγενεσθαι, και τω ακραιφνεστατω φωτι κραθηναι, καθ’ οσον εφικτον ανθρωπινη φυσει μακαριος ουτος της εντευθεν αναβασεως και της εκεισε θεωσεως, ην το γνησιως φιλοσοφησαι χαριζεσθαι, και το υπερ την υλικην δυαδα γενεσθαι δια την εν Τριαδι νοουμενην ενοτητα." 
	Πως εστι νεφος και προκαλυμμα η σαρξ.
	Πως ηδονη γινεται.
	Πως και ποσαι κινησεις εισι ψυχης. 
	(1117) Θεωρια της δια της θαλασσης διαβασεως δια Μωσεως. 
	Θεωρια της εις το ορος αναβασεως του Μωσεως. 
	Θεωρια της Ιησου ηγεμονιας, και της διαβασεως του Ιορδανου, και της δευτερας δι’ αυτου περιτομης τοις εκ πετρας ξιφεσιν.
	Θεωρια της Ιεριχους και των επτα περιοδων, και της κιβωτου και των σαλπιγγων και του αναθεματος. 
	Θεωρια Τυρου και του αυτης βασιλεως, και της αλωσεως αυτης. 
	(1121) Θεωρια εις το, "Οι ουρανοι διηγουνται δοξαν Θεου." 
	Θεωρια εις το, " Ο πατηρ μου και η μητηρ μου εγκατελιπον με. " 
	Θεωρια εις την οπτασιαν Ηλιου την εν τω σπηλαιω Χωρηβ.
	Θεωρια εις τον Ελισσαιον, τον αυτου μαθητην. 
	Θεωρια εις την Ανναν και τον Σαμουηλ. 
	Θεωρια εις τον αφοριζοντα την ακαθαρτον οικιαν. 
	Θεωρια εις τον αγιον Ηλιαν, και εις την Σαραφθιαν χηραν.
	Θεωρια εις την μεταμορφωσιν του Κυριου.
	Θεωρια του τε φυσικου και του γραπτου νομου, και της αυτων κατ’ επαλλαγην εις αλληλους συνδρομης.
	Περι των πεντε τροπων της φυσικης θεωριας συντομος εξηγησις. 
	Θεωρια εις τον Μελχισεδεκ. 
	Εξηγησις εις τον Κυριον, περι των λεγομενων εις τον Μελχισεδεκ. 
	Θεωρια αλλη εις τον Μελχισεδεκ. 
	Θεωρια εις το μητε αρχην ημερων εχειν, μητε τελος ζωης. 
	Θεωρια εις το, " Μενει ιερευς εις τον αιωνα. " 
	Θεωρια εις τον Αβρααμ. 
	Θεωρια εις τον Μωυσην. 
	Αλλη θεωρια εις τον αυτον συντομος. 
	Θεωρια περι του, Πως τους προ νομου και μετα νομον αγιους τις μιμησασθαι δυναται, και τις η του φυσικου νομου και του γραπτου κατα την εις αλληλους μεταχωρησιν ταυτοτης. 
	Οτι και οι κατα νομον αγιοι πνευματικως τον νομον εκδεχομενοι την δι’ αυτου μηνυομενην χαριν προεβλεπον.
	Οτι και υπερ τον γραπτον και υπερ τον φυσικον νομον γινεται ο τω Χριστω γνησιως δια των αρετων κατα διαθεσιν ακολουθων.
	(1153) Θεωρια του τροπου καθ’ ον υπερ τον φυσικον και τον γραπτον νομον γινεται ο δια παντων τω θεω γενομενος ευπειθης.
	Θεωρια εις το περι του εμπεσοντος εις τους ληστας ρητον του Ευαγγελιου. 
	Θεωρια του τροπου καθ’ ον γεγονεν του Αδαμ παραβασις. 
	Οτι εκ της αστατου περιφορας της παρουσης ζωης αλλην ειναι την αληθη και θειαν και ωσαυτως εχουσαν ζωην επαιδευθησαν οι αγιοι.
	Οτι μη καθ’ ημας η την φυσικην θεωριαν, η την γραφικην μυσταγωγιαν εποιουν οι αγιοι. 
	Θεωρια εις την Μεταμορφωσιν πλατυτερα. 
	(1161) Θεωρια εις τον Μωυσην και τον Ηλιαν. 
	Αλλη συνεκτικη θεωρια εις την μεταμορφωσιν.
	Οτι και εαυτου τυπος ο Κυριος γεγονεν κατα την εαυτου δια σαρκος οικονομιαν.
	Θεωρια του αστραψαντος προσωπου του Κυριου. 
	Θεωρια εις τα φανα του Κυριου ενδυματα.
	Θεωρια αλλη εις τον Μωυσην. 
	Θεωρια αλλη εις τον Ηλιαν. 
	Θεωρια περι της προς τον Κυριον κατα την μεταμορφωσιν διαλεξεως Μωυσεως και Ηλιου.
	Θεωρια φυσικη περι του τελος εξ αναγκης εχειν τον κοσμον.
	Θεωρια συντομος περι του μελλοντος, αιωνος, και τι το χασμα εστι το μεταξυ Θεου και ανθρωπων, και τι ο Λαζαρος και ο κολπος του πατριαρχου. 
	Θεωρια περι αρετων.
	Αλλη θεωρια εις το, "Εαν σταυρωθης ως ληστης." 
	(1176) Αλλη θεωρια προς τους απορουντας περι του ρητου του εν τω λογω των. Εγκαινιων του λεγοντος, " Υψηλης υψηλοτερα, και θαυμασιας θαυμασιωτερα." 
	Θεωρια φυσικη, δι’ ης τον Θεον εκ των κτισματων οι αγιοι εδιδασκοντο.
	Θεωρια φυσικη περι του αρχην εχειν τον κοσμον και γενεσιν, και παν αλλο μετα Θεον. 
	Θεωρια περι συστολης και διαστολης ουσιας, ποιοτητος τε και ποσοτητος, καθ’ ην αναρχοι ειναι ου δυνανται. 
	Αποδειξις του, Παν οτιουν ανευ Θεου παντως εν τοπω, και δια τουτο εξ αναγκης και εν χρονω, και οτι το εν τοπω παντως κατα χρονον και ηρκται του ειναι. 
	Αποδειξις του μη δυνασθαι απειρον ειναι, και δια τουτο ουτε αναρχον παν, ει τι κατα την εν πληθει ποσοτητα εχει το ειναι.
	Αποδειξις οτι παν κινουμενον, η αλλω διαφορω κατα την ουσιαν εξ αιδιου συνθεωρουμενον, απειρον ειναι ου δυναται, και οτι η δυας ουτε αρχη εστιν, ουτε αναρχος, και οτι η μονας μονη κυριως αρχη και αναρχος. 
	Θεωρια αποδεικτικη του ειναι κατα φυσιν επι παντων την του Θεου προνοιαν.
	Θεωρια διαφορος της διαβαθεισης υπο των αγιων υλικης δυαδος, και τις η εν τη Τριαδι νοουμενη ενοτης. 
	Εξηγησις περι του παθητικου της ψυχης, και των αυτου καθολικων διαιρεσεων τε και υποδιαιρεσεων. 
	Θεωρια εκ της Γραφης περι του μη δειν τον γνωστικον τω της φυσεως νομω τον της σοφιας λογον συναπτειν, και τις η προσθηκη του αλφα στοιχειου εις το ονομα του Αβρααμ. 
	Θεωρια εις τον Μωυσην περι των αφαιρουμενων υποδηματων. 
	Θεωρια εις μερη των θυσιων. 
	Θεωρια συντομος εις την κατα νομον διαφορον λεπραν.
	Θεωρια εις τον Φινεες και του αναιρεθεντας υπ’ αυτου. 
	Θεωρια εις το, "Μη δωτε τα αγια τοις κυσι, και εις το, μητε ραβδον μητε πηραν μητε υποδηματα χρηναι τους αποστολους βασταζειν." 
	Θεωρια περι του σεληνιαζομενου. 
	Εκ του μβ΄ λογου του Θεολογου περι ων εμνησθη του μακαριου Ιωβ, εις το,· "Τα δε εξης μικρα, και μικρων ενεκεν οικονομηθεντα. "
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Καθαιρει μεν το ιερον των θεοκαπηλων και χριστεμπορων, πλην οσον ου φραγελλιω πλεκτω, λογω δε πιθανω τουτο εργαζεται." 
	Του αυτου εκ του σχεδιασθεντος προς Ευνομιανους λογου, εις το, " Εισι τινες οι την ακοην κνηθομενοι και την γλωτταν." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ωσπερ ανθος εν χειμωνι παντελως αωρον, και γυναιξι κοσμος ανδρειος η ανδρασι γυναικειος, η πενθει γεωμετρια. "
	(1216) Του αυτου, εκ του μεγαλου θεολογικου, εις το, "του μεν γαρ ειναι Θεον και των παντων ποιητικην τε και συνεκτικην αιτιαν, και οψις διδασκαλος και ο φυσικος νομος, η μεν τοις ορωμενοις προσβαλλουσα και πεπηγοσι καλως και οδευουσι, και ακινητως, ιν’ ουτως ειπω, κινουμενοις τε και φερομενοις, ο δε δια των ορωμενων και τεταγμενων τον αρχηγον τουτων συλλογιζομενος." 
	Του αυτου λογου εις το, " Αλλ’ ει ασωματον, ουπω μεν ουδε τουτο της ουσιας παραστατικον, ωσπερ ουδε το αγεννητον, και το αναρχον, και το αναλλοιωτον, και αφθαρτον, και οσα περι Θεου η περι Θεον ειναι λεγεται. " 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, "Ως γαρ ουκ αρκει το σωμα ειπειν, η το γεγεννησθαι, προς το και περι ο ταυτα παραστησαι τε και δηλωσαι, αλλα δει και το υποκειμενον τουτοις ειπειν, ει μελλοι τελειως και αποχρωντως το νοουμενον παραστησασθαι· η γαρ ανθρωπος η βους η ιππος τουτο το εν σωματι και φθειρομενον. " 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ει γαρ το μη ον ουδαμου, το μηδαμου τυχον ουδε ον, ει δε εστι που, παντως, επειπερ εστιν, η εν τω παντι, η υπερ το παν." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, "Ειτε φαντασια τις ην ημερινη, ειτε νυκτος αψευδης οψις, ειτε του ηγεμονικου τυπωσις, συγγινομενου τοις μελλουσιν ως παρουσιν." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Παυλω δε ει μεν εκφορα ην α παρεσχεν ο τριτος ουρανος, και η μεχρις εκεινου προοδος, η αναβασις, η αναληψις." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ουδ’ αν αυτον δυνηθηναι χωρησαι τον κατω κοσμον, Ιωαννης ο του Λογου προδρομος, η μεγαλη της αληθειας φωνη, διωριζετο. " 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ο δε περι Θεου λογος, οσω τελεωτερος, τοσουτω δυσεφικτοτερος, και πλειους τας αντιληψεις εχων, και τας λυσεις εργωδεστερας. "
	Εκ του περι Υιου πρωτου λογου, εις το, " Δια τουτο μονας υπ’ αρχης εις δυαδα κινηθεισα μεχρι Τριαδος εστη. " 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Αλλ’ ετερον, οιμαι, θελων και θελησις, γεννων και γεννησις, λεγων και λογος, ει μη μεθυομεν· τα μεν ο κινουμενος, τα δε οιον η κινησις. Ουκουν θελησεως το θεληθεν, ουδε το γεννηθεν γεννησεως ( ουδε γαρ επεται παντως ), ου δε το ακουσθεν εκφωνησεως, αλλα του θελοντος και του γεννωντος και του λεγοντος. Τα του Θεου δε και υπερ παντα ταυτα, ω γεννησις εστιν ισως η του γενναν θελησις." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· "Επει τι κωλυει καμε ταυτην προτασιν ποιησαμενον την οτι, Ο Πατηρ μειζων τη φυσει, επειτα προσλαβοντα το, Φυσει δε ου παντως μειζον, ουδε Πατηρ, συναγαγειν, Το μειζον ου παντως μειζον, η, Ο Πατηρ ου παντως Πατηρ." 
	Εστω δε και ενεργειας, ει δοκει, ουδε ουτως ημας αιρησετε. Αυτο δε τουτο ενεργηκως αν ειη το ομουσιον, ει και ατοπος αλλως η της περι τουτο ενεργειας υποληψις." 
	Εκ του β΄ περι Υιου λογου, εις το· " Θεος δε λεγοιτο αν ου του Λογου, του ορωμενου δε. Πως γαρ ειη του κυριως Θεου Θεος; ωσπερ και Πατηρ ου του ορωμενου, του Λογου δε. Και γαρ ην διπλους, ωστε το μεν κυριως επ’ αμφοιν, το δε ου κυριως· εναντιως δε εφ’ ημων εχει. Ημων γαρ κυριως Θεος ο Θεος, ου κυριως δε Πατηρ." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Λαμβανειν αυτον, δηλαδη τον Χριστον, ζωην, η κρισιν, η κληρονομιαν εθνων, η εξουσιαν πασης σαρκος, η δοξαν, η μαθητας, η οσα λεγεται," και τουτοις επαγαγειν τον διδασκαλον οτι, " Και τουτο της ανθρωποτητος, ειτα προσεπαγαγειν," " Ει δε και τω Θεω δοιης, ουκ ατοπον. Ου γαρ ως επικτητα δωσεις, αλλ’ ως εξαρχης συνυπαρχοντα, και λογω φυσεως, αλλ’ ου χαριτος." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Ως γαρ αδυνατον ειναι λεγομεν πονηρον ειναι Θεον, η μη ειναι." 
	Εκ του αυτου λογους, εις το, "Εχεις τας του υιου προσηγοριας, βαδιζε δι’ αυτων, οσαι υψηλαι, θεικως, και οσαι σωματικαι, συμπαθως, μαλλον δε ολον θεικως, ινα γενη Θεος κατωθεν ανελθων δια τον κατελθοντα δι’ ημας ανωθεν." 
	Του αυτου, εκ του εις τα Γενεθλια λογου, εις το, " Νομοι φυσεως καταλυονται· πληρωθηναι δει τον ανω κοσμον. Χριστος κελευει· μη αντιτεινωμεν. "
	Αλλη επιβολη εις το αυτο.
	Αλλη θεωρια εις το αυτο. 
	Αλλη θεωρια, εις το· " Πληρωθηναι δει τον ανω κοσμον." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Παιδιον εγεννηθη ημιν Υιος και εδοθη ημιν, ου η αρχη επι του ωμου αυτου· τω γαρ σταυρω συνεπαιρεται." 
	Εκ του αυτου λογου εις το· " Ο λογος παχυνεται." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Ουκ εκ των κατ’ αυτον, αλλ’ εκ των περι αυτον, αλλης εξ αλλου φαντασιας συλλεγομενης, εις εν τι της αληθειας ινδαλμα." 
	Εκ του αυτου λογου· " Επει δε ουκ ηρκει τη αγαθοτητι τουτο το κεινεισθαι μονον τη εαυτης θεωρια, αλλ’ εδει χεθηναι το αγαθον και οδευσαι ως πλεονα ειναι τα ευεργετουμενα." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, "Δευτεραν κοινωνει κοινωνιαν, πολυ της προτερας παραδοξοτεραν." 
	Εκ του αυτου, εις το, " Νυνι δε μοι δεξαι την κυησιν, και προσκιρτησον, και ει μη ως Ιωαννης απο γαστρος, αλλ’ ως Δαβιδ επι τη καταπαυσει της κιβωτου." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· "Αν εις Αιγυπτον φευγη, προθυμως συμφυγαδευθητι· καλον τω Χριστω συμφευγειν διωκομενω. Αν εν Αιγυπτω βραδυνη, καλεσον αυτον εξ Αιγυπτου, καλως εκει προσκυνουμενον." 
	Του αυτου εκ του εις τα Φωτα λογου, εις το· " Ειπερ ασεβειν αυτους εδει παντως, και της του Θεου δοξης αποπεσειν, εις ειδωλα κατενεχθεντας και τεχνης εργα και χειρων πλασματα, μη αλλο τι κατ’ αυτων ευξασθαι τους νουν εχοντας, η τοιαυτα σεβασθηναι και ουτω τιμησαι." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ου δε καθαρσις, ελλαμψις, ελλαμψις δε ποθου πληρωσις, τοις των μεγιστων, η του μεγιστου, η υπερ το μεγα εφιεμενοις." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Καινοτομουνται φυσεις, και Θεος ανθρωπος γινεται. " 
	Αλλη εις το αυτο απορον θεωρια. 
	Του αυτου, εκ του εις το βαπτισμα β΄ λογου, εις το "Τρισσην γεννησιν ημιν οιδεν ο Λογος, την εκ σωματων, την εκ βαπτισματος, την εξ αναστασεως·" ειτα επειποντος τουτοις τινα, και τα γεννησεις ερμηνευοντος, φησαι, " Ταυτας δε τας γεννησεις απασας παρ’ εαυτου τιμησας ο εμος Χριστος φαινεται, την μεν τω εμφυσηματι τω πρωτω και ζωτικω, την δε τη σαρκωσει και τω βαπτισματι οπερ αυτος εβαπτισατο, την δε τη αναστασει ης αυτος απηρξατο, ως εγενετο πρωτοτοκος εν πολλοις αδελφοις, ουτω και πρωτοτοκος εκ νεκρων γενεσθαι καταξιωσας." 
	Θεωρια εις το, "Τρισσην γεννησιν ημιν οιδεν ο Λογος." 
	Αλλη εις το αυτο θεωρια. 
	Θεωρια συντομος προς τους λεγοντας προυπαρχειν η μεθυπαρχειν των σωματων τας ψυχας.
	Προς τους λεγοντας προυπαρχειν των σωματων τας ψυχας. 
	Προς τους λεγοντας των ψυχων προυπαρχειν τα σωματα. 
	Περι του πως καινοτομια γενεται των καινοτομουμενων πραγματων μενοντων ατρεπτων κατα την φυσιν. 
	Οτι πασα φυσις τω οικειω λογω διαπαντος εχει το τελος. 
	Δια τι συνηψε τη σαρκωσει την εκ βαπτισματος γεννησιν ο διδασκαλος.
	Του αυτου εκ του αυτου λογου, εις το, "Τι φαρμακα επιζητεις, τα μηδεν ονησοντα; τι κριτικον ιδρωτα, ισως παρεστωτος του εξοδιου; " 
	Εκ του αυτου λογου, εις το, " Ου γαρ πολλακις Χριστος φιλει κλεπτομενος, και ει λιαν εστι φιλανθρωπος." 
	Του αυτου εκ του εις το Πασχα λογου, εις το, " Γυμνον τη απλοτητι και ζωη ατεχνω, και διχα παντος επικαλυμματος και προβληματος. Τοιουτον γαρ επρεπεν ειναι τον υπ’ αρχης." 
	Αλλη περι αυτου θεωρια.
	Αλλη περι αυτου θεωρια.
	Του αυτου λογου εις το· " Ενιαυσιον δε, ως ηλιον δικαιοσυνης, η εκειθεν ορμωμενον, η τω ορωμενω περιγραπτον." 
	Εκ του αυτου λογου εις το· " Θαυμαστον ουδεν ει μαλιστα κατ’ οικον εκαστον επιζητειται το προβατον." 
	Εκ του αυτου λογου εις το· " Οσον μεν σαρκωδες του λογου και τροφιμον, μετα των ενδοσθιων και των κρυφιων του νου βρωθησεται και εις πεψιν πνευματικην αναδοθησεται." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· "Νεκρωσας τα μελη τα επι της γης, και την ζωνην Ιωαννου μιμουμενος, του ερημικου και προδρομου και μεγαλου της αληθειας κηρυκος."
	(1368) Εκ του αυτου λογου, εις το· " Και ει τις μαθητης επι το Ευαγγελιον πεμπεται, φιλοσοφως και απεριττως· ον δει προς τω αχαλκω και αραβδω και μονοχιτωνι, ετι και γυμνοποδειν, ινα φανωσιν οι ποδες ωραιοι των ευαγγελιζομενων ειρηνην." 
	Αλλο εις το αυτο θεωρημα. 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· "Ει μεν τις ει Ραχηλ η Λεια, ψυχη πατριαρχικη και μεγαλη, και τα ειδωλα κλεψον απερ αν ευρης του σου πατρος, ουχ ινα φυλαξης, αλλ’ ινα αφανισης· ει δε Ισραηλιτης σοφος, προς την γην της επαγγελιας μετενεγκαι." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Αν Σιμων ης Κυρηναιος, τον σταυρον αρον και ακολουθησον." 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Εαν συσταυρωθης ως ληστης, ως ευγνωμων τον Θεον γνωρισον." 
	Αλλος εις το αυτο θεωρημα. 
	Αλλο εις το αυτο θεωρημα. 
	Αλλο εις το αυτο θεωρημα. 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Καν Ιωσηφ ης ο απο Αριμαθαιας, αιτησαι το σωμα παρα του σταυρουντος. " 
	Αλλο εις το αυτο θεωρημα.
	Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Καν Νικοδημος ης ο νυκτερινος θεοσεβης, μυροις αυτον ενταφιασον. " 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Καν Μαρια τις ης, καν η αλλη Μαρια, καν Σαλωμη, καν Ιωαννα, δακρυσον ορθρια. Ιδε πρωτη τον λιθον ηρμενον, τυχον δε και τους αγγελους, και Ιησουν αυτον. " 
	Αλλο θεωρημα εις τους αγγελους.
	Αλλο θεωρημα εις τους αυτους. 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Γενου Πετρος η Ιωαννης· επι τον ταφον επειχθητι, αντιτρεχων, συντρεχων, την καλην αμιλλαν αμιλλωμενος." 
	Αλλο θεωρημα εις τους αυτους. 
	Εκ του αυτου, εις το· " Καν ως Θωμας απολειφθης των μαθητων οις Χριστος εμφανιζεται, οταν ιδης, μη απιστηστης. Καν απιστησης, τοις λεγουσι πιστευσον. Ει δε μη τουτοις, τοις τυποις των ηλων πιστωθητι. Ι 
	Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Αν εις αδου κατιη, συγκατελθε. Γνωθι και τα εκει του Θεου μυστηρια τις ο λογος της διπλης καταβασεως." 
	Αλλο θεωρημα εις το αυτο.
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Καν εις ουρανους ανιη, συνανελθε. Γενου μετα των παραπεμποντων αγγελων η των δεχομενων· αρθηναι ταις πυλαις διακελευσαι. " 
	Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
	Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
	Του αυτου, εκ του εις την Καινην Κυριακην λογου, εις το· " Εγκαινιζεται δε η σκηνη του μαρτυριου, και λιαν πολυτελως, ην Θεος παρεδειξε, και Βεσελεηλ ετελειωσε και Μωυσης επηξατο. " 
	Αλλο εις το αυτο θεωρημα. 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Εγκαινιζεται δε η βασιλεια Δαβιδ, και ουχ απαξ, αλλη χρισμενου το προτερον, και αναγορευομενου το δευτερον." 
	Εις τον παροντα λογον τινες απορουσι φασκοντες, Τι δηποτε φησας ο διδασκαλος υπερβαινειν την αναστασιμον ημεραν πασας τας επι γης εορτας, ου τας ανθρωπικας μονον και χαμαι ερχομενας, αλλ’ ηδη και τας αυτου του Χριστου και επ’ αυτω τελουμενας, ωσπερ επιλαθομενος της ιδιας αποφασεως, την των εγκαινιων ημεραν ταυτης υπερτιθησιν ειπων, " Υψηλως υψηλοτερα, και θαυμασιας θαυμασιοτερα," ως εκ τουτου νομισθηναι εαυτω περιπιπτειν τον διδασκαλον.
	Αλλο θεωρημα εις το αυτο.
	Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Μισω και την δι’ αερος συνηθειαν. " 
	Του αυτου εκ του εις την αγιαν Πεντηκοστην λογου, εις το· " Μιας δεουσης ημερας, ην εκ του μελλοντος αιωνος προσειληφαμεν, ογδοην τε ουσαν την αυτην και πρωτην, μαλλον δε μιαν και ακαταλυτον. Δει γαρ εκεισε καταληξαι τον ενταυθα σαββατισμον των ψυχων. "
	(1393) Αλλο εις το αυτο θεωρημα. 
	Αλλη εις το αυτο θεωρια.
	Εκ του αυτου λογου, πως το· "Δισσωσατε και τρισσωσατε, " λαβων ο διδασκαλος εις το περι της εβδομης μυστηριον φησιν· " Ως δε και την εβδομην αναστροφην Ηλιου του προφητου, τω της Σαραφθιας υιω, το ζην εμπνευσασαν, και του αυτου την ισαριθμον κατα των σχιδακων επικλυσιν." 
	Αλλο θεωρημα εις το αυτο. 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· Ιησους δε αυτος, η καθαρα τελειοτης, οιδε μεν τρεφειν εν ερημια και πεντε αρτοις πεντακισχιλιους, οιδε δε παλιν και επτα τετρακισχιλιους· και τα του κορου λειψανα εκει μεν δωδεκα κοφινοι, ενταυθα δε σπυριδες ζ΄. Ουθετερον αλογως οιμαι, ουδε αναξιως του Πνευματος. 
	Θεωρια εις το ιβ΄ αριθμον. 
	Αλλο θεωρημα εις το αυτο.
	Αλλη θεωρια. 
	Αλλη θεωρια. 
	Αλλη θεωρια. 
	(1400) Αλλη θεωρια. 
	Αλλη θεωρια. 
	Αλλη θεωρια. 
	Θεωρια εις τους κοφινους. 
	Θεωρια των ζ΄ αρτων. 
	Αλλη θεωρια περι των τριων ημερων. 
	Θεωρια του αριθμου των τετρακισχιλιων ανδρων. 
	Αλλη θεωρια εις τον ζ΄. αριθμον. 
	Εκ του αυτου λογου, εις το· " Και εστι διαφορα χαρισματων, αλλου δεομενη χαρισματος προς διακρισιν του βελτιονος." 
	 Του αυτου, εκ του εις Ηρωνα τον φιλοσοφον λογου εις το· " Συμβαματα και παρασυμβαματα. " 
	Του αυτου εκ του εις τον αγιον Βασιλειον επιταφιου, εις το· "Επ’ ουδενος ουν των απαντων ουκ εστιν εφ’ οτω ουχι των απαντων." 
	Του αυτου εκ των επων, εις το· "Παιζει γαρ λογος αιπυς εν ειδεσι παντοδαποισι, κρινας, ως εθελοι, κοσμον εον ενθα και ενθα. 
	Αλλη θεωρια εις το αυτο. 
	Αλλη θεωρια εις το αυτο. 
	Αλλη θεωρια εις το αυτο. 
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