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Νικητα  μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου 
του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου 
πατρος ημων Συμεων. (11) 

 
1. Το λιαν ανατατικον τε και διηρμενον αυτο τε το υπερ αισθησιν των 

εγγεγραμμενων ενταυθα και το υψος της θεολογιας και το βαθος της τουτων 
αντικρυς γνωσεως ου πασιν, οιμαι, καταληπτον τε και ευεπιβατον εστι˙ ταις 
γαρ θειαις εμφασεσι περιαυγαζομενον του απροσιτου φωτος, υπερανω 
πασης ανθρωπινης συνεσεως ον, εκεινων αρα προς την των εγκειμενων 
καταληψιν δεεται των τα αισθητηρια της ψυχης ερρωμενων τη ευεξια του 
λογου και τον νουν ες υψος επτερωμενων τη του πνευματος αυρα και ολην 
ολως προς ουρανους και τα βαθη Θεου εμβαθυνουσαν εχοντων σαφως την 
διανοιαν. Οθεν μοι και αγαν ευκαιρον επωφελες τε και αρμοδιον εδοξε το 
σεβας εικοτως αφοσιουντι τω διδασκαλω προκατασφαλισασθαι τους 
εγκυπτειν ενταυθα βουλομενους τω λογω, ινα μη τη προς τα βαθη του 
πνευματος απειρω επιβολη και τη περι τα θεια ανασκητω εξει και διανοια 
βλαβην τουτων τινες, αλλα μη ωφελειαν εις εαυτους αναμαξοιντο, κακως 
δηλαδη και απειρως τα θεια και υπερ αισθησιν εκλαμβανοντες.  

2. Ιστεον ουν, οτι τον εις θεολογων ανδρων εγκυπτειν γραφας 
προαιρουμενον και επι τουτο ερωτι επειγομενον αναγνωσεως πρωτα μεν 
πιστον οντα κοσμον χρη φυγειν και τα εν κοσμω καθολου τω σωματι και τω 
πνευματι (12) και την προσυλον απο ψυχης αμαρτιαν μισησαι και την 
προσκαιρον αποσεισασθαι των ηδεων απολαυσιν˙ θειναι τε θεμελιον 
ακολουθως καλον επι την ερηρεισμενην πετραν της πιστεως δια πραξεως και 
εργασιας των εντολων του Χριστου και επι τουτον ευτεχνως τον οικον 
εποικοδομησαι των αρετων και τον παλαιον και φθειρομενον ανθρωπον κατα 
τας επιθυμιας αυτου αποδυσασθαι, και τον ανακαινουμενον εις Χριστον 
επενδυσασθαι, αρτιον δηλονοτι πεφθακοτα και τη ενδεχομενη καλως 
τελειοτητι αναβεβηκοτα εις ανδρα τελειον, εις μετρον ηλικιας του πληρωματος 
του Χριστου˙ ετι δε προκαθαρθηναι και προφωτισθηναι και ελλαμφηναι τω 
πνευματι προθεωρησαι τε την απασαν κτισιν ομματι νοος καθαρω, 
προκαταμαθειν τε και προκαταστοχασασθαι τους λογους και τας κινησεις 
αυτης τηλαυγως και εξω γενεσθαι των ορωμενων της ταπεινωσεως, υπερανω 
δηπου πασης σαρκος και αισθησεως˙ ενθεν τοι και το στομα τρανως 
διανοιξαντα ελκυσαι δυναμει την χαριν του πνευματος κακειθεν φωτος αγαθου 
πληρωθηναι και κατα την αναλογιαν των εκ καθαρσεως εν αυτω γενομενων 



ιερων εμφασεων ανωθεν θεολογησαι τρανως και ουτως, οια δη τηλαυγης την 
διανοιαν, εν τοις ωδε γεγραμμενοις εγκυψαι, φημι δη τοις πονημασι της 
υψηλοτατης και θεολογικωτατης διανοιας του μακαριωτατου και τρισολβιου 
πατρος Συμεων.  

3. Τον γουν ετι κατω τω στηθει και τη κοιλια συρομενον, λεγω δη τοις 
χοϊκοις φρονημασι και ταις προσυλοις επιθυμιαις αυτου, δεδεμενον τε υπο τα 
δεσμα της απατωσης του κοσμου αισθησεως, αναγνον οντα και τας αισθησεις 
πεπηρωμενον της διανοιας δεινως, μη κατατολμησαι προβεβαιουμεθα των 
γεγραμμενων ενταυθα της αναγνωσεως, ινα μη τω μετα λημης των οφθαλμων 
εις τας ακτινας (13) ενατενιζοντι του ηλιου επισης υπομεινη την τυφλωσιν και 
αυτην την αμυδραν ορασιν προσαπολεση των οφθαλμων˙ καθαρθηναι γαρ 
πρωτον δει πασης ασθενειας και λημης των λογισμων και ουτω τω καθαρως 
και υπεραπειρως εις απειρον λαμποντι προσομιλησαι και πλησιασαι ηλιω, ειτε 
τουτω δη τω αισθητως και καθ� ημας φαινοντι ειτε τω της δικαιοσυνης και 
ταις εξ αυτου των λογων και νοηματων εκπεμπομεναις αυγαις˙ μονων γαρ 
εκεινων εστι το κατοπτευειν τα βαθη του Πνευματος, των εξ ακρας δηλονοτι 
καθαρσεως καταλαμπομενων απειρω φωτι του Θεου και ολολαμπη την 
διανοιαν αμα και την ψυχην κεκτημενων, των δε γε λοιπων τα στηθη τυπτειν 
επωφελες και αρμοδιον και ανωθεν εκκαλεισθαι τον ελεον.  

4. Σκοπειν τοινυν παντα χρεων τον τους λογους δυναμενον πιστως 
μελεταν τουτου δη του θειου πατρος και τουτων το βαθος εξερευναν την 
αυτου συνετως εκστασιν τε και θεωσιν˙ οπως, οια περ εξω σαρκος και 
σωματος και πασης αισθησεως ων, ηρπαζετο απο γης τω πνευματι εις 
ουρανους και Θεον, και θειων ηξιουτο ξενοτροπως αποκαλυψεων, και τας 
ενεργειας εβλεπεν εν εαυτω του θειου φωτος θεοπρεπως ενεργουσας, και 
θεωνυμιαις διαφοροις ερωτι κατοχος ων του Θεου ως τετρωμενος υπο της 
αγαπης αυτου τουτον εκαλει και προσωνομαζε, Διονυσιον τον μεγαν εν τουτω 
και μιμουμενος και ομοιως συναρπαζομενος αυτω απο γης˙ και γαρ εκεινω 
ταυτον ενεργουμενος υπο του Θειου Πνευματος και ο υψινους ουτος ανηρ ως 
παντων των αιτιον τον Θεον ομοιως αυτω πολυωνυμως εκ παντων των 
αιτιατων ανυμνει λαμπρως, ως αγαθον, ως καλον, ως σοφον, ως αγαπητον, 
ως Θεον θεων, (14) ως Κυριον κυριων, ως αγιον αγιων, ως αιωνιον, ως οντα 
και ως αιωνων αιτιον˙ ως ζωης χορηγον, ως σοφιαν, ως νουν, ως λογον, ως 
γνωστην, ως προεχοντα παντας τους θησαυρους απασης γνωσεως, ως 
δυναμιν, ως δυναστην, ως βασιλεα βασιλευοντων, ως παλαιον ημερων, ως 
αγηρω και αναλλοιωτον˙ ως σωτηριαν, ως δικαιοσυνην, ως αγιασμον, ως 
απολυτρωσιν, ως εν μεγεθει παντων υπερεχοντα και ως εν αυρα λεπτη˙ και 
εν ψυχαις και εν σωμασι και εν νοις αυτον ειναι εν ουρανω και εν γη και αμα 
εν ταυτω τον αυτον, εγκοσμιον, περικοσμιον, υπερκοσμιον, υπερουρανιον, 
υπερουσιον, ηλιον, αστερα, πυρ, υδωρ, πνευμα, δροσον, νεφελην, αυτολιθον 
και πετραν, παντα τα οντα, μηδεν οντα των οντων.  

5. Οθεν και αυτος ο πολυς τα θεια Διονυσιος εν τω Περι θειων ονοματων 
συνταγματι, τω τροπω και τη προς Θεον εκστασει του θεσπεσιου τουτου 
πατρος οια δι� ων γραφει συμμαρτυρων, τοιαδε φησιν˙ ουτως ουν τη παντων 
αιτια και υπερ παντα ουση και το ανωνυμον εφαρμοσει και παντα τα των 
οντων ονοματα, ινα ακριβως η των ολων βασιλεια και περι αυτην η τα παντα 
και αυτης ως αιτιας, ως αρχης, ως περατος εξηρτημενα, και αυτη κατα το 
λογιον η τα παντα εν πασι και αληθως υμνηται παντων υποστατις. Και μετ� 
ολιγα˙ παντα δε απλως και απεριοριστως εν εαυτη τα οντα προειληφε ταις 



παντελεσι της μιας αυτης και παναιτιου προνοιας αγαθοτησι και εκ των οντων 
απαντων εναρμονιως υμνειται και ονομαζεται.  

6. Και γουν ου ταυτας μονας οι θεολογοι τας θεωνυμιας πρεσβευουσι τας 
απο των παντελων η των μερικων προνοιων η των προνοουμενων, αλλα και 
απο τινων εσθ� οτε θειων φασματων εν τοις ιεροις ανακτοροις η αλλοθι ποι 
τους μυστας η τους προφητας καταλαμψαντων κατ� αλλας και αλλας αιτιας τε 
και δυναμεις ονομαζουσι την υπερφαη και υπερωνυμον αγαθοτητα και 
μορφας αυτη και τυπους ανθρωπικους η πυρινους η ηλεκτρινους περιτιθεασι 
και οφθαλμους αυτης και ωτα και πλοκαμους και προσωπα και χειρας και 
μεταφρενα και πτερα και βραχιονας και οπισθια και ποδας υμνουσι, 
στεφανους τε και θωκους και ποτηρια και κρατηρας αυτη και αλλα αττα  
μυστικα περιπλαττουσιν.  

7. Εις γαρ ακρον ο θειος ουτος εκκαθαρθεις την ψυχην, ως ηδη τα προς 
αυτου γεγραμμενα σαλπιγγος ηχουσης μεγαλοφωνοτερον εκβοα, ηξιωται και 
μεγαλων αποκαλυψεων και θεωριων απορρητων και μυστικης ομιλιας και 
ρηματων θειων ανωθεν αυτω ξενως ενηχηθεντων και συλληβδην ειπειν 
χαριτος αποστολικης, ολος πυρποληθεις υπο του θειου πυρος. Διο και της 
θυραθεν επιστημης των λογων παντη αγευστος και αμαθης ων υπερ παντα 
ρητορα και σοφον τη ευροια των λογων και τη των νοηματων δαψιλεια τε και 
πυκνοτητι εις υψος εμεγαλυνθη σοφιας ως τα θεια τω οντι σοφος και 
θεολογος δογματικωτατος.  

8. Και ου θαυμα˙ η γαρ του Θεου σοφια διηκει, κατα τον ειποντα, και χωρει 
δια παντων δια την καθαροτητα˙ ατμις γαρ εστι της του Θεου δυναμεως και 
απορροια της του παντοκρατορος δοξης ειλικρινης˙ μια δε, φησιν, ουσα 
παντα δυναται και μενουσα εν εαυτη τα παντα καινιζει και κατα γενεας εις 
ψυχας οσιας μεταβαινουσα φιλους Θεου (16) και  προφητας κατασκευαζει˙ 
ουδεν γαρ αγαπα ο Θεος ει μη τον σοφια συνοικουντα. Δια τοι τουτο και των 
λογων της σοφιας επιθυμησας εποθησε το καλλος αυτης˙ και ποθησας, κατα 
τον Σολομωντα, εζητησε δια πονων φιλοσοφιας τε και ασκησεως και ευρεν 
αυτην˙ και ευρων ηυξατο μετα δακρυων εμπονως και εδοθη αυτω φρονησις˙ 
και επεκαλεσατο πιστει βεβαια και ηλθεν επ� αυτον πνευμα σοφιας˙ οθεν 
ακοιμητον εσχε δια βιου παντος το εκ ταυτης ατεχνως φεγγος, δι� ου αρα και 
ηλθεν επ� αυτον παντα ομου τα αγαθα της αιωνιου ζωης και αναριθμητος 
πλουτος σοφιας και γνωσεως. Αμελλει και αδολως  παρα Θεου μαθων τα 
απορρητα αφθονως τοις πασι ταυτα γραφων παρεχει εις πνευματικην 
ευφροσυνην ομου και ωφελειαν˙ ου γαρ ως αγνωμων δουλος κατακρυπτει το 
δοθεν αυτω προς Θεου ταλαντον, αλλ� ως πιστος οικονομος τον πλουτον, ον 
εδεξατο εξ αυτου, της ακενωτου σοφιας ευγνωμονως κατα το γεγραμμενον ου 
κατορυττει˙ αδολως τε, φησιν, εμαθον αφθονως τε μεταδιδωμι, τον πλουτον 
αυτης ουκ αποκρυψομαι.  

9. Ενθεν τοι και αργυρος πεπυρωμενος ουσα η γλωσσα αυτου και 
δικαιοσυνης πληρης η ψυχη αυτου˙ τα χειλη αυτου οια δη τω οντι δικαιου 
ηπιστατο υψηλα και στομα αυτου απεσταζε χαριτας και απορρητον σοφιαν 
Θεου. Γεγονε δε τουτο εκ πολλης αληθως ταπεινοφροσυνης και καθαροτητος˙ 
στομα γαρ, φησι, ταπεινων μελετησει σοφιαν και εν καρδια αγαθη ανδρος 
σοφια, εν δε καρδια αφρονων ου διαγινωσκεται. Ειχε γαρ, (17) 
ταπεινοφροσυνης ων εμπλεως, διηνεκως εν μελετη καρδιας την του Θεου 
σοφιαν, κατα το ειρημενον, ητις τοις ταπεινοις την καρδιαν, και ου τοις αφροσι 
του κοσμου σοφοις καθολου διαγινωσκεται, και το φως αει του Θεου ην 
αληθως η πνοη αυτου˙ ο δικην λυχνου εχων εν διανοια, α εωρων οι οφθαλμοι 



αυτου νοερως, ως το λογιον, ελεγε τε και αριδηλοτατα μετα γνωσεως 
εγραφεν˙ α, φησιν, ειδον οι οφθαλμοι σου, λεγε˙ και λεγων υμνει σαφεστατα 
εκ των οντων το θειον, ως ον κοινον παντων των οντων. Ου γαρ ακοινωτητον 
εστι καθολου το αγαθον ουδενι των οντων, ως φησιν ο τα θεια πολυς 
Διονυσιος, αλλ� εφ� εαυτου μονιμως την υπερουσιον ιδρυσαν ακτινα ταις 
εκαστου των οντων αναλογοις ελλαμψεσιν αγαθοπρεπως επιφαινεται και 
προς την εφικτην αυτου θεωριαν και κοινωνιαν και ομοιωσιν ανατεινει τους 
νοερους νοας, ως θεμιτον αυτω και ιεροπρεπως επιβαλλοντας.  

10. Τοιγαρουν και κατα παντα τοις προς αυτου θεολογοις επομενος, το 
μεν υπερ νουν και φυσιν της θεοτητος κρυφιον ανεξερευνητοις υμνει και ιεραις 
νοος ευλαβειαις, ως φησι περι θεολογων ανθρων Διονυσιος, τα δε αρρητα 
σιγη τη σωφρονι διολου τιμων επι τας ελλαμπουσας αυτω εν τοις ιεροις 
νοημασιν αυγας ανετεινετο κακειθεν πλουσιως καταλαμπομενος τε και 
φωτιζομενος προς τους θεαρχικους και θεοπρεπεις υμνους και προς τας ιερας 
υμνολογιας υπ� αυτων υπερκοσμιως ετυπουτο προς το και οραν τα 
συμμετρως αυτω δι� αυτων δωρουμενα θεαρχικα φωτα και το αγαθοδοτην 
Κυριον ως απασης ιερας αρχης και φωτοφαενιας αιτιον ερωτικως ανυμνειν. 

11. (18) Παλαιον δε αρα τουτο και αρχεγονον σοφιας ειδος και 
αποτελεσμα˙ τοις γαρ παλαιοις και πιστοις, την πατριον παλαι φιλοσοφουσι 
φιλοσοφιαν, ανωθεν η θειας χαρις του Πνευματος ουτω δι� υπερβολην 
συγγινομενη καθαρσεως προς υμνους ερωτικους τε και θειους και προς μετρα 
λογων παντοιων εκινει τας διανοιας αυτων. Εκ δη τουτου ποιηται ασματων και 
υμνων και μελων θειων τοις τηνικαυτα θαυμασιως εδεικνυντο˙ ουκ εκ 
μαθηματων δε αναγωγης και τελειας των λογων ασκησεως προς τουτο 
σοφως τε και συνηθως απετελουντο, αλλ� εκ φιλοσοφιας των της ψυχης 
τροπων και εξ ακρας ασκησεως και φυλακης των γενικων αρετων . Ει τω δε 
φιλον το ειρημενον εξ εγγραφου πιστωθηναι αιτιας, Φιλωνι τω Ιουδαιω εν τω 
ουτω πωςς ειγεγραμμενω λογω αυτου Περι βιου θεωρητικου η περι ικετων 
εντυχετω και εισεται το του λογου πιστον εξ αυτης. Ινα δε βρασυ τι και ημεις 
λογιον εκειθεν αναλαβωμεθα προς την του λογου βεβαιωσιν, φησιν εκεινο 
ωδι˙ ωστε, φησιν, ου θεωρουσι μονον τα υψηλα νοος επιβολαις καθαρου, 
αλλα και ποιουσιν ασματα και υμνους εις τον Θεον δια παντοιων μετρων και 
μελων, αριθμοις σεμνοτεροις αναγκαιως χαρασσοντες.  

12. Α γουν και τουτω δη τω πατρι εν θεωρυμιαις υμνηται θεοφραστως, 
ταυτα, φησι Διονυσιος ο μεγας, προς των θειων λογιων μεμυηται, και πασαν, 
ως ειπειν, την ιεραν των θεολογων υμνολογιαν ευρησει τις, επιπονω δηλαδη 
ψυχη και καθαρα διανοια τας θειας γραφας, ερευνων, προς τας αγαθουργους 
προοδους της  θειας φυσεως εκφαντορικως και υμνητικως τας θεωνυμιας 
διασκευαζουσαν, Ειτα τον λογον ημων τρανοτερον επιβεβαιουμενος ουτω 
σαφως επιφερει περι των ειρημενων ο αυτος και αυθις φησι˙ (19) ταυταις οι 
θεοειδεις αγγελομιμητως, ως εφικτον, ενουμενοι νοες, ταις θειαις δηλονοτι των 
αγγελων δυναμεσιν, επειδη κατα πασης νοερας ενεργειας αποπαυσιν η 
τοιαδε γινεται των εκθεουμενων νοων προς το υπερθεον φως ενωσις, 
υμνουσιν αυτο κυριωτατα δια της παντων των οντων αφαιρεσεως, τουτο 
αληθως και υπερφυως ελλαμφθεντες εκ της προς αυτο  μακαριωτατης 
ενωσεως˙ οτι παντων μεν εστι των οντων αιτιον, αυτο δε ουδεν, ως παντων 
υπερουσιως εξηρημενον.  

13. Ειδως ουν ο θειος τουτο πατηρ Συμων, οια δη σοφος θεολογος, και 
ως ανωνυμον την θειαν και υπερ φυσιν φυσιν ανυμνει και ως παντος 
ονοματος ομοναζομενου αιτιαν και ανωνυμως υπεριδρυμενην των παντων 



εθεολογει˙ νυν μεν, οσα της παρουσης εστι πραγματειας, εκ των θεολογιων 
συναγων και ωσπερ τινι κανονι τοις ειρημενοι χρωμενος προς αυτα σκοπων 
επι την αναπτυξιν των νοητων θεωνυμιων προηρχετο˙ νυν δε θεοπτικη 
διανοια τας θεοφανεις εποπτευων εμφασεις και θεωριας, τοις αγιοις τα αγια 
κατα την θειαν του Αποστολου παραδοσιν παρατιθεμενος, ανεταττετο και τα  
προς αυτου ιερως εποπτευθεντα θεια θεαματα τοις μετ� αυτον χρεωστικως, 
ως πρωτος προς δευτερους και υφειμενους, αφθονως εν συμμετρια τη κατ� 
αυτους υπεδειξε και κατ� αξιαν τα ιερα τοις επιστημονικως και ολοκληρως 
μετασχουσι της ιερατικης τελειωσεως μετεδωκε, των αμυστων αυτα γελωτων 
και εμπαιγμων εξαιρουμενος, μαλλον δε αυτους εκεινους, ειπερ τινες τοιουτοι 
εισιν ανθρωποι, της επι τουτω θεομαχιας απολυτρουμενος, μη εκφορα ταυτα 
ποιων τοις πολλοις, εως αν εν τοις ζωσιν ην και εφαινετο, (20) καν τουτω τω 
μεγαλω Διονυσιω πειθομενος ουτω προς Τιμοθεον γραφοντι˙ ορα δη, φησιν, 
οπως ουκ εξορχηση τα αγια των αγιων, ευλαβηθηση δε και τα του κρυφιου 
Θεου ταιςνοεραις και αορατοις γνωσεσει τιμησεις, αμεθεκτα μεν αυτα και 
αχραντα τοις ατελεστοις διατηρων, ιεροις δε μονοις των ιερων μεθ� ιερας 
ελλαμψεως ιεροπρεπως κοινωνων.  

14. Ουτω γαρ ως η θεολογια και τοις θιασωταις ημιν παραδεδωκε, ταυτα 
και ημεις, ως αυτω μαθητευθεντες και το υψος και βαθος και πλατος της 
αυτου σοφιας ειδοτες, δια των ειρημενων και του παροντος λογου των παντη 
χοντρων και αμυστων διαστελλομεν και ανεκφορα τουτοις ειναι βουλομεθα, 
μονοις εκεινοις ταυτα δηλαδη σαφως αναπτυσσοντες τοις τα ωτα 
πεπετασμενα ιερως εχουσιν εξ επιμελειας των τροπων και συνεσεως θειας 
και αγιοις αντικρυς ουσιν εκ τε του βιου και της ανωθεν γνωσεως˙ τουτο γαρ 
και Παυλος ο θειος βουλεται προς Τιμοθεν ουτω γραφων˙ ταυτα παραθου 
πιστοις ανθρωποις, οιτινες ικανοι εσονται και ετερους διδαξαι.  

15. Ο γουν προς θεωριαν εκ φιλοσοφου πραξεως αναδραμοντες και εις 
βαθος θεολογικων εννοιων ανελθοντες πιστει προς ταυτα την της ψυχης 
ερευναν δοτωσαν, και πολλην αυτοθεν, ευ οιδα, τρυγησουσι την ωφελειαν˙ οι 
δε γε λοιποι, ων ο νους εις πολλας ετεροτητας διεσκεδασται και σκοτει 
αγνωσιας εζοφωτοι, οι μηδε ο τι ποτε εστι πραξις και θεωριας και θειων 
αποκαλυψις μυστηριων ειδοτες, της αναγνωσεως των ενταυθα γεγραμμενων 
αλλοτριουσθωσαν˙ αχωρητον γαρ την διανοιαν εχοντες των υψηλων και 
λογων αποκαλυψεων (21) τα θεια καταπατειν ειωθασι και κοινουν, προς 
μηδεν των υπερ ημας ανανευειν δυναμενοι.  

16. Αλλως τε δε και επει πασα ψυχη εις ακρον εκκαθαρθεισα καλως, 
αθανατος ουσα και νοερα, δυναμει θεια προς αγγελικας ζωας ανατεινεται κατα 
τον ιεροφαντην Διονυσιον ουτω λεγοντα˙ ηνικα γαρ εις εαυτον κατα κυκλικην 
κινησιν και ενοειδη συνελιξιν απο των εξω των νοερων αυτης δυναμεων 
γενηται, ωσπερ εν τινι κυκλω το απλανες αυτη η θεια δωρουμενη αγαθαρχια 
και απο των πολλων, των εξωθεν, αυτην επιστρεφουσα και συναγουσα 
πρωτον εις εαυτην, ειτα ως ενοειδη γενομενην ενουσα ταις ενιαιως ηνωμεναις 
δυναμεσι των αγγελων˙ δι� αυτων γαρ ως αγαθων καθηγεμονων (μετα τους 
ιερους και αγιους νοας αι ψυχαι και οσα ψυχων αγαθα)  επ� αυτην την 
παντων αγαθων αγαθαρχιαν αναγεται και των εκειθεν εκβλυζομενων 
αλλαμψεων εν μετουσια γινεται κατα την αναλογουσαν εν αυτη καθαρσιν και 
της του αγαθοειδους δωρεας, οποση δυναμις, μετεχει πλουσιως, ουκ οιομαι 
δικαιον ειναι κινδυνευειν ταυτης τας υψηλας θεωριας και ερωτικας θεολογιας 
απιστεισθαι εις ακοας πιπτουσας υπο φθονου βεβυσμενας καιαπιστιας, η 
μαλλον ειπειν εις ψυχας σκοτει αγνωσιας σφοδρα κεκαλυμμενας και υπο 



ημιονων και ονων η δρακοντων καταπατουμενας και οφεων, των ακαθαρτων 
λεγων και ολεθριων παθων˙ τα γαρ αγια αμεθεκτα εισι πασι τοις τον κυνωδη 
βιον και χοιρωδη βιουσιν, οις ου διδονται ταυτα, ως το λογιον, ουτε μην οι 
μαργαριται ριπτουνται του λογου, τοις δε προς το ισον εξ ακρας αναγομενοις 
καθαρσεως της αγιοτητος μεθεκτα τε εισι μεθ� ηδονης αφατου και (22) θειας 
και αναδοτικα της επ� αυτα σοφιας τε και υψωσεως ως φωτα φανα και πυρος 
του θειου γεννηματα.  

17. Ειεν, επει δε προς τοσουτον υψος ανηχθη η θεια τω οντι και 
καθαρωτατη ψυχη του καθηγεμονος ημων και τοιουτων εμφασεων ηξιωθη και 
τοιαυτης χαριτος της των αλιεων και αποστολων και επ�αυτην την παντων 
αγαθαργιαν εφθασε τη λαμπροτητι της εμπυρου διανοιας αυτης, ενθα πασαι 
ψυχαι των δικαιων αναγονται, και εν μετουσια των ελλαμψεων ταυτης 
πλουσιως εγενετο, καθα δη και τα ποιηματα και οι ερωτες των θειων υμνων 
εκβοωσιν αυτου, πως ουχ αγια τω φυσει αγιω και τοις παλαι αγιοις 
ανακραθεισα ως φωτι φως και πυρι πυρ και ηλιω ακτις, τα δευτερα τοις 
πρωτοις και τα εν εικοσι και τυποις τοις αρχετυποις και αληθειαις; Πως ουχ 
υμνητεα και υμνων και εγκωμιων παντων αξια, η υπερ ταυτα και υπερ πασαν 
δοξαν ομου γεηραν τε και ανθρωπινην; Πιπτετω φθονος ο τοις αει νεμεσων, 
και υμνεισθω και ευφημεισθω ο υμνων και εγκωμιων παντοιων επαξιος 
Συμεων, καθο και εν τω �Κατα αγιοκατηγορων�  λογω μετα χρησεων ιερων 
πλατυτερον εξεθεμεθα. Ει γαρ αι αποκαλυψεις αυται και αι φωναι ου φωναι 
Θεου ουδε ψυχης αποθεωθεισης και γενομενης εξω πασης του κοσμου 
αισθησεως και ολης καθολου αγιας, σχολη γ� αν αλλο τι των ανθρωπινων και 
προς ημων τελουμενων δια πασης σπουδης ευαποδεκτον αποδειχθειη Θεω 
και ανθρωποις επαινετον, ο μη σοφια και γνωσει τη ανωτατω Θεου το 
επιδοξον και λαμπρον επιφερεται. 

18. Ταυτα τοινυν δια τους φθονω προς τα καλα και απιστια και αγνωσια 
κεκρατμενους ημιν προετεθη των ερωτικων και θειων υμνων του διδασκαλου, 
ιν� η κατα πρωτην ευθυς επιβολην εντυγχανοντες τουτοις κρειττονες (23) 
γενοιντο ποτε και φθονου και βασκανιας ανωτεροι, και δοξασωσιν, ως 
εφικτον, τον εν πραξει και λογω και θεωρια δοξασαντα τον Θεον και το ονομα 
το υπερ παν ονομα εν τοις εαυτου μελεσιν αγιασαντα, η ως των καλων 
αγευστοι και παντη αχωρητοι των υψηλων θεαματων δια την αυτοις 
προσουσαν παχυτητα της εγχειρησεως και της των γεγραμμενων ενταυθα 
περιεργου ερευνης αποσχοιντο.  

 

Ο ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΡΩΤΩΝ 
ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΥΜΝΩΝ ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ  
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟς ΗΜΩΝ  
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, 
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ  
ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ  
ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΜΟΥ. (25) 
 
Ο πιναξ των θειων ερωτων 
 
α΄. Περι θειας ελλαμψεως και φωτισμου Πνευματος Αγιου˙ και 

οτι εις τοπος ο Θεος, εν ω μετα ποτμον την αναπαυσιν παντες οι 



Αγιοι εχουσι˙ και οτι ο του Θεου εκπιπτων εν ετερω τοπω ουχ εξει 
την αναπαυσιν εν τη μελλουση ζωη.  

β’. Τις η επι τω πατρι τουτω γενομενη αλλοιωσις και πως 
καθαρθεις εις ακρον ηνωθη Θεω και οιος εξ οιου εγενετο, οι προς 
Θεον ερωτικοι αυτου λογοι δηλουσιν εντευθεν˙ ος και θεολογων 
λεγει προς το τελος περι αγγελων.  

γ΄. Τις ο μοναχος και τις η αυτου εργασια˙ και εις οιον υψος 
ουτος ο θειος πατηρ θεωριας ανηλθεν.  

δ’. Διδασκαλια εις μοναχους αρτι αποταξαμενους κοσμω και 
τοις εν κοσμω˙ και περι του, οποιαν τις οφειλει πιστιν εχειν προς 
τον ιδιον πατερα. 

ε’. Αλφαβητος του αυτου κατα στοιχειον διπλους προτρεπων 
και οδηγων εις τελειοτητα βιου αναδραμειν τον αρτι απο του 
κοσμου αναχωρησαντα. 

στ’. Τετραστιχα του αυτου, τον προς Θεον αυτου εντευθεν 
δεικνυοντα ερωτα.  

ζ’. Εντευξις του αυτου εις Θεον˙ και οπως Θεω συναπτομενος 
(26) και δοξαν Θεου εν εαυτω ενεργουσαν εξεπληττετο.  

η’. Τισι Θεος εμφανιζεται και τινες εν εξει γινονται του καλου δια 
της των εντολων εργασιας.  

θ’. Οτι ο του Αγιου Πνευματος μετοχος γεγονως υπο του φωτος 
και της δυναμεως αυτου αρπαζομενος επανω παντων φερεται των 
παθων, μη βλαπτομενος τω πλησιασμω υπ� αυτων.  

ι’. Οτι ο θανατος τη λυπη και των στερροτερων καθαπτεται.  
ια’. Οπως ωραθη αυτω Θεος ως Στεφανω και Παυλω τοις 

αποστολοις, ενταυθα ο πατηρ εκπληττομενος διηγειται.  
ιβ’. Περι του ενος κατα παντα της τρισυποστατου θεοτητος 

θεολογια˙ και δι� ων τη ταπεινωσει χρωμενος λεγει περι εαυτου, 
των δοκουντων ειναι τι εντρεπει την οιησιν.  

ιγ’. Προτροπη εις μετανοιαν˙ και πως το θελημα της σαρκος τω 
θεληματι του Πνευματος ενωθεν θεοειδη τον ανθρωπον 
απεργαζεται.  

ιδ’. Ευχαριστια προς Θεον των δωρεων ενεκα, ων παρ� αυτου 
ηξιωθη˙ και οτι φρικτον και αγγελοις το της ιερωσυνης και 
ηγουμενιας αξιωμα.  

ιε’. Οπως βλεπων την δοξαν του Θεου ενηργειτο υπο του 
Παναγιου Πνευματος˙ και οτι το Θειον εντος και εκτος εστι του 
παντος, αλλα και ληπτον τε και αληπτον τοις αξιοις˙ και οτι οικος 
Δαβιδ ημεις εσμεν και οτι εις πολλα γινομενος ο Χριστος και Θεος 
ημων μελη εις εστι και ο αυτος, μενων αμεριστος τε και 
αναλλοιωτος. 

ιστ’. Οτι ποθεινον τε και επιθυμητον κατα φυσιν μονον το Θειον˙ 
ου ο μετεχων παντων εν μετοχη γεγονε των καλων.  



ιζ’. Οτι ο φοβος γεννα την αγαπην, η δε αγαπη εκριζοι τον 
φοβον απο της ψυχης και μενει μονη εν αυτη, Πνευμα Θειον ουσα 
και Αγιον.  

ιη’. (27) Διδασκαλια συν θεολογια περι των ενεργειων της αγιας 
αγαπης, ηγουν αυτου του φωτος του Αγιου Πνευματος.  

ιθ’. Διδασκαλια συν θεολογια, εν η και περι ιερωσυνης αμα και 
απαθους θεωριας.  

κ’. Ευχαριστια και εξομολογησις συν θεολογια˙ και περι δωρεας 
και μετουσιας Πνευματος Αγιου.  

κα’. Επιστολη προς μοναχον ερωτησαντα˙ Πως χωριζεις τον 
Υιον απο του Πατρος, επινοια η πραγματι; Εν η ευρησεις πλουτον 
θεολογιας ανατρεπουσης την αυτου βλασφημιαν. 

 κβ’. Ευχαριστια συν θεολογια˙ και περι ων η θεια χαρις του 
Πνευματος δια των ενεργειων ωνομασται.  

κγ’. Περι της ακαληπτου και απεριγραπτου Θεοτητος ακριβης 
θεολογια˙ και οτι απεριγραπτος ουσα η θεια φυσις ουτε εντος ουτε 
εκτος εστι του παντος, αλλα και εντος και εκτος εστιν ως των ολων 
αιτια˙ και οτι μονον κατα νουν τω ανθρωπω ληπτον αληπτως το 
Θειον, ως τοις οφθαλμοις αι του ηλιου ακτινες.  

κδ’. Δι� ων εξομολογουμενος εν τω παροντι γραφει λογω, 
δεικνυσι το βαθος της εαυτου ταπεινωσεως, και προϊων διδασκει 
αυτην τον εις μετρον ελασαντα τελειοτητος και αξιωθεντα τοιουτων 
εν θεωρια αποκαλυψεων, Παυλον τον θειον καν τουτω 
μιμουμενος, αμαρτωλον εαυτον αποκαλουντα και αναξιον του 
καλεισθαι αποστολον. 

κε’. Πετρι της γενομενης θεωριας αυτω του θειου φωτος˙ και 
οπως το θειον φως ου καταλαμβανεται υπο σκοτους˙ εν οις και δια 
την υπερβολην των αποκαλυψεων εκπληττομενος μεμνηται της 
ανθρωπινης ασθενειας και εαυτον κατακρινει.  

κστ’. Οτι ο εν αγνωσια Θεου ετι ζων νεκρος εστι μεσον των 
ζωντων εν γνωσει Θεου και οτι τοις αναξιως των μυστηριων 
μεταλαμβανουσιν αληπτον το θειον σωμα και αιμα του Χριστου 
γινεται.  

κζ’. (28) Οποιον δει ειναι τον μοναχον και τις η εργασια και τις η 
τουτου προκοπη και αναβασις. 

κη’. Περι νοητης αποκαλυψεως των ενεργειων του θειου φωτος 
και εργασιας νοερας τε και θειας της εναρετου ζωης.  

κθ’. Οτι μονοις εκεινοις καταφανη τα των θειων πραγματων, οις 
δια της μετουσιας του Αγιου Πνευματος ολοις ολος ηνωθη Θεος.  

λ’. Προς ενα των μαθητων, οτι ταις καθαρθεισαις ψυχαις δια 
δακρυων και μετανοιας προσψαυσαν το θειον του Πνευματος πυρ 
δρασσεται αυτων και πλεον καθαιρει, φωτιζον τα υπο της αμαρτιας 



εσκοτισμενα μερη αυτων, και τα τραυματα εξιωμενον εις τελειαν 
φερει συνουλωσιν, ως τω θειω καλλει υπεραστραπτειν αυτας.  

λα’. Περι θεολογιας˙ και οτι ανεξερευνητος η θεια φυσις και 
παντη τοις ανθρωποις ακατανοητος.  

λβ’. Οτι οι ενδοξοι της γης και σοβαροι των πλουτω περι την 
σκιαν των ορωμενων πλανωνται, οι δε γε των παροντων 
καταφρονησαντες εν απλανει μεθεξει του Θειου γινονται 
Πνευματος.  

λγ’. Περι θεολογιας˙ και οτι οι το κατ� εικονα φυλαξαντες τας 
πονηρας δυναμεις του αρχοντος του σκοτους καταπατουσιν, οι δ� 
αλλοι, οις εμπαθης ο βιος, υπ� αυτου κρατουνται και 
βασιλευονται. 

λδ’. Οτι η του Παναγιου Πνευματος ενωσις προς κεκαθαρμενας 
ψυχας εν αισθησει τρανει, ηγουν εν επιγνωσει γινεται και, εν αις αν 
γενηται, φωτοειδεις ομοιας εαυτου και φως αυτας απεργαζεται.  

λε’. Οτι παντες οι αγιοι ελλαμπομενοι αυγαζονται και την δοξαν 
του Θεου καθορωσιν, ως θεμιτον ανθρωπινη φυσει Θεον οραν.  

λστ’. Ευχαριστια υπερ της εξοριας και των θλιψεων, ων υπεστη 
εν τω κατ� αυτον διωγμω.  

λζ’. (29) Δεησις και προσευχη του αυτου προς τον Θεον της 
εκεινου ενεκα βοηθειας.  

λη’. Περι θεολογιας˙ και οτι ο νους της υλης των παθων 
καθαρθεις αΰλως τον αϋλον και αορατον καθορα.  

λθ’. Οτι ο ποθος και η προς τον Θεον αγαπη υπερβαινει πασαν 
αγαπην και παντα ποθον ανθρωπινον˙ βαφεις δε ο νους των 
καθαιρομενων εν τω φωτι του Θεου ολος θεουται και νους εκειθεν 
χρηματιζει Χριστου. 

μ’. Ομολογια της χαριτος των του Θεου δωρεων˙ και οπως ο 
ταυτα γραφων πατηρ υπο του Αγιου ενηργειτο Πνευματος˙ και 
διδασκαλια υπο Θεου, του τι δει ποιουντα τινα, της των 
σωζομενων σωτηριας τυχειν.  

μα’. Ευχαριστια προς Θεον υπερ των παρ� αυτου γεγονοτων 
ευεργεσιων και αιτησις του μαθειν, τινος χαριν οι τελειοι γεγονοτες 
υπο των δαιμονων παραχωρουνται πειραζεσθαι˙ και περι των 
αποτασσομενων τω κοσμω διασκαλια και υποτυπωσις ρηθεισα 
παρα Θεου.  

μβ’. Οτι οι τω Θεω απ� εντευθεν ηδη δια της του Αγιου 
Πνευματος μετουσιας ενωθεντες, εκδημουντες του βιου εις αιωνας 
αυτω εκειθεν συνεσονται˙ ει δ� ουν, αλλα το αναπαλιν τοις αλλως 
εχουσιν ενταυθα τοτε γενησεται.  

μγ’. Οτι κρεισσον το καλως ποιμαινεσθαι η τους μη 
βουλομενους ποιμαινειν˙ ουδεν γαρ εσται κερδος τω αλλους μεν 



σπουδαζοντι σωσαι, εαυτον δε δια της εκεινων απολεσαντι 
προστασιας.  

μδ’. Τι εστι το κατ� εικονα, και πως εικοτως νοειται ως του 
πρωτοτυπου εικων ο ανθρωπος˙ και οτι ο τους εχθρους ως 
ευεργετας φιλων μιμητης εστι του Θεου, Πνευματος δε Αγιου 
εντευθεν μετοχος γεγονως θεσει θεος και χαριτι γινεται, μονοις 
εκεινοις γνωριζομενος, τοις υπο του Αγιου Πνευματος 
ενεργουμενοις. 

με’. Περι θεολογιας ακριβεστατης˙ και οτι ο μη ορων το φως της 
του Θεου δοξης χειρων τυγχανει τυφλων.  

μστ’. (30) Εξομολογησις ευχη συνημμενη˙ και  περι συναφειας 
Πνευματος Αγιου και απαθειας. 

μζ’. Περι νοητου παραδεισου τηλαυγης θεωρια˙ και περι του εν 
αυτω ξυλου ζωης.  

μη’. Οτι δοξα και τιμη εστι παντι ανθρωπω υβριζομενω και 
πασχοντι κακως δια Θεου εντολην, η υπερ αυτης της εντολης του 
Θεου ατιμια˙ και διαλογος προς την ιδιαν ψυχην, διδασκων τον 
ακενωτον πλουτον του Πνευματος.  

μθ’. Οτι εστιν οτε και δια της εις τον πλησιον επιμελειας και 
διορθωσεως συγκατασπασθαι τον διδασκαλον εις την ενουσαν 
εκεινω του παθους ασθενειαν. 

ν’. Περι θεωριας Θεου και θειων πραγματων και Αγιου 
Πνευματος παραδοξου ενεργειας˙ και περι των ιδιων της Αγιας και 
Ομοουσιου Τριαδος˙ και οτι ο μη φθασας εισελθειν εις την 
βασιλειαν των ουρανων ουδεν ωφεληθησεται, καν εκτος γενηται 
των του αδου κολασεων. 

να’. Οτι του Πνευματος λαμποντος εν ημιν του Αγιου παντα τα 
των παθων φυγαδευονται ως υπο του φωτος το σκοτος˙ 
συστελλοντος δε αυτου τας ακτινας, υπο τουτων και των πονηρων 
βαλλομεθα λογισμων.  

νβ’. Περι θεολογιας˙ και οτι τω μη αλλοιωθεντι τη του Αγιου 
Πνευματος μετουσια και γεγονοτι θεσει εν γνωσει Θεω διδασκειν 
τα θεια τους ανθρωπους ουκ εξεστιν.  

νγ’. Κατα διαλεκτον Θεου και του πατρος των λογων ο λογος˙ 
και οπως υπο του Αγιου Πνευματος ελλαμπομενος ο θειος ουτος 
πατηρ ωμιλει Θεω, και υπ� εκεινου εμυσταγωγειτο τα θεια τε και 
ανθρωπινα.  

νδ’. Οτι εκαστω των ανθρωπων δεδωκεν ο Θεος προσφυως και 
προς το συμφερον το χαρισμα δια Πνευματος Αγιου εις το 
ενεργειν, ουχ ωσπερ αυτος θελει, αλλ� ως υπ� αυτου 
προωρισθη, εις το μη κενον ειναι μεσον της εκκλησιας αυτου.  



νε’. Οτι τοις το αγιον φυλαξασι βαπτισμα καθαρον (31) 
παραμενει το Πνευμα το Αγιον˙ απο δε των μολυναντων αυτο 
απανισταται.  

νστ’. Ευχη προς Θεον επι τοις γεγονοσιν εις αυτον, ικετηριος τε 
ομου και ευχαριστηριος.  

νζ’. Οτι ο τον Θεον εξ ολης ποθησας ψυχης μισει τον κοσμον.  
νη’. Διδασκαλια κοινη συν ελεγχω προς παντας˙ βασιλεις, 

αρχιερεις, ιερεις, μοναζοντας, λαϊκους, υπο στοματος λαληθεισα 
και λεγομενη Θεου. 

ΕΥΧΗ ΜΥΣΤΙΚΗ 
Του εν αγιοις πατρος ημων Συμεων ευχη μυστικη, δι� ης επικαλειται 

το Πνευμα το Αγιον ο αυτο προορων. (33)  
 
Ελθε το φως το αληθινον, ελθε η αιωνιος ζωη, ελθε το 

αποκεκρυμμενον μυστηριον, ελθε ο ακατονομαστος θησαυρος, 
ελθε το ανεκφωνητον πραγμα, ελθε το ακατανοητον προσωπον, 
ελθε η αΐδιος αγαλλιασις, ελθε το ανεσπερον φως, ελθε παντων 
των μελλοντων σωθηναι η αληθινη προσδοκια, ελθε των κειμενων 
η εγερσις, ελθε των νεκρων η αναστασις, ελθε ο δυνατος, ο παντα 
αει ποιων και μεταποιων και αλλοιων μονω τω βουλεσθαι! Ελθε ο 
αορατος και αναφης παντη αψηλαφητος, ελθε ο αει μενων 
αμετακινητος και καθ� ωραν ολος μετακινουμενος και ερχομενος 
προς ημας τους εν τω αδη κειμενους, ο υπερανω παντων των 
ουρανων, ελθε το περιποθητον ονομα και θρυλουμενον, λαληθηναι 
δε παρ� ημων, οπερ εις, η γνωσθηναι, οποιος η ποταπος, ολως 
ημιν ανεπιδεκτον. Ελθε η αιωνιος χαρα, ελθε το στεφος το 
αμαραντινον, ελθε η πορφυρα του μεγαλου Θεου και βασιλεως 
ημων, ελθε η ζωνη η κρυσταλλοειδης και διαλιθος, ελθε το 
υποδημα το απροσιτον, ελθε η  βασιλειος αλουργις και 
αυτοκρατορικη οντως δεξια! Ελθε, ον εποθησε και ποθει η 
ταλαιπωρος μου ψυχη, ελθε ο μονος προς μονον, οτι μονος ειμι, 
καθαπερ ορας! Ελθε ο χωρισας εκ  παντων και ποιησας με μονον 
επι της γης, ελθε ο γενομενος ποθος (34) αυτος εν εμοι και ποθειν 
σε ποιησας με, τον απροσιτον παντελως! Ελθε η πνοη μου και η 
ζωη, ελθε η παραμυθια της ταπεινης μου ψυχης, ελθε η χαρα και η 
δοξα και η διηνεκης μου τρυφη!  

Ευχαριστω σοι, οτι εν πνευμα εγενου μετ� εμου˙ ασυγχυτως, 
ατρεπτως, αναλλοιωτως ο επι παντων Θεος, και αυτος μοι τα 
παντα εν πασι γεγενησαι, τροφη ανεκλαλητος και εις απαν 
αδαπανος, αεναως υπερεκχεομενη τοις της εμης ψυχης χειλεσι και 
υπερεκβλυζουσα εν τη πηγη της καρδιας μου, ενδυμα 
απαστραπτον και καταφλεγον τους δαιμονας, καθαρσις δια 



αφθαρτων και αγιων δακρυων εκπλυνουσα με, ων η ση παρουσια, 
προς ους παραγινη, χαριζεται. Ευχαριστω σοι, το φως ανεσπερον 
μοι γεγενησαι και ηλιος αδυτος, που κρυβηναι μη εχων ο πληρων 
της σης δοξης τα συμπαντα. Ουδεποτε γαρ απεκρυβης απο τινος, 
αλλ� ημεις αει κρυπτομεθα απο σου, ελθειν προς σε μη 
βουλομενοι. Που γαρ και κρυβηση ο μηδαμου εχων τοπον της σης 
καταπαυσεως; Η δια τι, ο μηποτε αποστρεφομενος των παντων 
τινα, μητε τινα αυτων εντρεπομενος; Νυν ουν ενσκηνωσον, 
Δεσποτα, εν εμοι και κατοικησον και μεινον αδιαστατως, 
αχωριστως μεχρι τελους εν εμοι τω δουλω σου, αγαθε, ινα καγω 
ευρεθω εν τη εξοδω μου και μετα την εξοδον εν σοι, αγαθε, και 
συμβασιλευσω σοι, τω επι παντων Θεω!  Μεινον, Δεσποτα, και μη 
εασης με μονον, ινα ερχομενοι οι εχθροι μου, οι ζητουντες αει του 
καταπιειν την ψυχην μου και ευρισκοντες σε μενοντα εν εμοι, 
φευξωνται παντελως και μη ισχυσωσι κατ� εμου, βλεποντες σε, 
τον ισχυροτερον παντων, ενδοθεν καθημενον εν τη οικια της 
ταπεινης μου ψυχης. (35) Ναι, Δεσποτα, ως εμνησθης μου, οτε εν 
τω κοσμω ετυγχανον και αγνοουντος μου αυτος εξελεξω με και 
απο του κοσμου εχωρισας και προ προσωπου της δοξης σου 
εστησας, ουτω και νυν ενδον ισταμενον με εις αει και αμετακινητον 
εν τη εμοι οικησει σου διαφυλαξον, ινα μη βλεπων σε διηνεκως ο 
νεκρος εγω ζω, και εχων σε ο πενης αει πλουτω, και βασιλεων 
παντων εσομαι πλουσιωτερος, και εσθιων και πινων σε καθ� 
ωραν επενδυομενος εν ανεκλαλητοις ω και εσομαι εντρυφων 
αγαθοις, οτι συ υπαρχεις παν αγαθον και πασα δοξα και πασα 
τρυφη και σοι πρεπει η δοξα, τη Αγια και Ομοουσιω και Ζωοποιω 
Τριαδι, τη εν Πατρι και Υιω και Αγιω Πνευματι σεβομενη τε και 
γνωριζομενη και προσκυνουμενη και λατρευομενη υπο παντων 
νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων, αμην.  

 
 

Α’.  

Περι θειας ελλαμψεως και φωτισμου Πνευματος Αγιου˙ και 
οτι εις τοπος ο Θεος, εν ω μετα ποτμον την αναπαυσιν παντες 
οι Αγιοι εχουσι˙ και οτι ο του Θεου εκπιπτων εν ετερω τοπω 
ουχ εξει την αναπαυσιν εν τη μελλουση ζωη. (37)  
Τι το φρικτον μυστηριον, ο εν εμοι τελειται; 
Λογος εκφραζειν ουδαμως ισχυει, ουδε γραφειν  
η χειρ μου η ταλαιπωρος εις επαινον και δοξαν  
του οντος υπερ επαινον, του οντος υπερ λογον.  
    5 Ει γαρ τα νυν τελουμενα εν εμοι τω ασωτω 



αρρητα, ανεκλαλητα πελουσι, πως εκεινος,  
ο των τοιουτων παροχευς και ποιητης, ειπε μοι,  
επαινον χρηζει παρ� ημων η δοξαν προσλαβεσθαι;  
       Ουδε γαρ δοξασθησεται ο ων δεδοξασμενος, 
   10 ως ουδε λαμπρυνθησεται η φωτος μεταλαβοι 
       ο παρ� ημων βλεπομενος ηλιος εν τω κοσμω˙  
        φωτιζει, ου φωτιζεται˙ φαινει, φως ου λαμβανει. 
       Εχει γαρ, οπερ ελαβεν, εξ αρχης, εκ του κτιστου. 
       Ει ουν ποιησας ηλιον Θεος ο παντων κτιστης 
  15 ανενδεη πεποιηκεν, αφθονον σελας φαινειν  
      και μηδαμως παρα τινος αλλου πλειονος χρηζειν,  
       πως δοξαν λαβοι παρ� εμου του τεταπεινωμενου;  
      Ανενδεης γαρ παντελως ο του ηλιου κτιστης,  
      ο εμπιπλων τα συμπαντα των αγαθων απαντων  
  20     (38) νευματι βουληματι την ισχυν κεκτημενος.  
      Εν τουτω και η γλωσσα μου εξαπορει ρηματων  
  και τα τελουμενα ο νους ορα, ουχ ερμηνευει˙  
βλεπει και βουλεται ειπειν και λογον ουχ ευρισκει˙ 
αορατα γαρ καθορα, ανειδεα εις απαν,  
25  απλα, παντη ασυνθετα, απειρα τω μεγεθει.  
Ουτε αρχην γαρ καθορα, ου τελος ολως βλεπει; 
Ανακεφαλαιουμενον ολον, δοκω, οραται˙  
ου τη ουσια παντως δε, αλλα τη μετουσια.  
Εκ του πυρος αναπτεις γαρ και πυρ ολον λαμβανεις,  
κακεινο μενει ατμητον, ανεκλειπτον ως πρωην,  
πλην το μεταδιδομενον χωριζεται του πρωτου 
 και εις λαμπαδας γινεται πολλας˙σωματικον γαρ.  
Εκεινο δε πνευματικον, αμεριστον υπαρχον,  
35  και παντελως αχωριστον και ατμητον υπαρχει˙  
ου γαρ μεταδιδομενον εις πολλα διαιρειται,  
αλλα και μενει ατμητον και εν εμοι υπαρχει˙  
εξανατελλει εν εμοι ενδοθεν της ταλαινης 
καρδιας μου ως ηλιος η ως δισκος ηλιου 
σφαιροειδης διεκνυμενος, φωτοειδης, ως φως γαρ. 
Ουκ οιδα, καθως ειρηται, τι ειπω περι τουτου, και ηθελον του 
σιωπαν, ειθε και εδυναμην, αλλα το θαυμα φρικτον κινει μου την 
καρδιαν  
και εξανοιγει στομα μου το κατεσπιλωμενον, 
και μη βουλομενον ποιει λαλειν με τε και γραφειν. 
Ο ανατειλας αρτι μου εν σκοτεινη καρδια, 
ο δειξας μοι θαυμασια, α οφθαλμοι ουκ ειδον,  
ο κατελθων και εν εμοι ως εις εσχατον παντων,  
ο αποστολου μαθητην και υιον αποδειξας  



εμε, ον ειχεν ο δεινος δρακων και βροτοκτονος 
(39) το πριν εργατην υπουργον πασης παρανομιας,  
ο προ αιωνων ηλιος ο εν τω αδη λαμψας,  
υστερον και φωτισας μου ψυχην εσκοτισμενην  
και χαρισαμενος εμοι ανεσπερον ημεραν,  
55  το δυσπιστον τοις κατ� εμε οκνηροις και ραθυμοις, 
ο πλησας παντων αγαθων την εν εμοι πτωχειαν, 
αυτος και λογον δωρησαι και ρηματα παρασχου 
του πασι  διηγησασθαι τας σας τερατουργιας 
και απερ σημερον ποιεις μεθ� ημων των σων δουλων, 
60  ινα και οι καθευδοντες εν σκοτει ραθυμιας 
και λεγοντες˙ Αδυνατον αμαρτωλους σωθηναι 
και, ωσπερ Πετρον και λοιπους αποστολους, αγιους,  
οσιους και δικαιους τε, αυτους ελεηθηναι,  
γνωσωσι και μαθησωνται, οτι ευκολον τουτο  
τη αγαθοτητι τη ση ην και εστι και εσται!  
Και οι δοκουντες εχειν σε, το φως παντος του κοσμου,  
και μη βλεπειν σε λεγοντες, μη εν φωτι διαγειν,  
μη λαμπεσθαι, μη καθοραν αεναως σε, Σωτερ,  
 μαθωσιν, ως ουκ ελαμψας αυτων εν διανοια, 
70 ουδε κατωκησας αυτων την ρυπαραν καρδιαν 
 και ματην επαγαλλωνται επι κεναις ελπισιν 
οιομενοι θεασασθαι το φως σου μετα τελος.  
Ο αραββων εντευθεν γαρ, η σφραγις παντως ωδε 
παρα σου, Σωτερ, διδοται τοις δεξιοις προβατοις˙ 
75 ει γαρ εκαστου θανατος ο συγκλεισμος τυγχανει 
μετα τελος απρακτα πασιν επισης εστι 
και ουτε φαυλον η καλον δυναται τις ποιησαι, 
Σωτηρ μου, παντως εκαστος, ως ευρεθη, και εσται. 
Τουτο φοβει με, Δεσποτα, τουτο ποιει με τρεμειν, 
τουτο εκτηκει απαντα τα αισθητηρια μου, 
οτι τυφλος αποθανων και μεταστας εκεισε (40) 
ουκετι τουτον ηλιον αισθητως θεωρησει, 
ει και το φως των οφθαλμων αναστας παλιν λαβοι˙ 
ουτως ουδ� ο τον νουν εχων τυφλον, ει αποθανοι,  
τον νοητον θεασεται ηλιον σε, Θεε μου, 
αλλα εκ σκοτους εξελθων προς σκοτος ενδημησει 
 και εις αιωνας εσεται εκ σου κεχωρισμενος.  
Μηδεις ανθρωπων, Δεσποτα, των εις σε πιστευοντων, 
μηδεις των εις το ονομα το σον βεβαπτισμενων  
το μεγα τουτο και φρικτον υποστησεται βαρος  
του χωρισμου σου, ευσπλαχνε˙ δεινη γαρ αυτη θλιψις, 
δεινη, ανυπομονητος, αιωνιος η λυπη. 



Τι γαρ και χειρον εσεται του χωρισμου σου, Σωτερ;  
95 Τι δε οδυνηροτερον ζωης διαζευχθηναι 
και ζην εκειθεν ως νεκρος ζωης εστερημενος, 
απαντων τε των αγαθων ομου αποστερεισθαι; 
Σου γαρ ο χωριζομενος παντος καλου στερειται˙ 
ου γαρ, ως εστιν επι γης τα νυν, εσται και τοτε˙ 
νυν γαρ οι αγνοουντες σε σωματικως τρυφωσιν 
ενταυθα και αγαλλονται ως αλογα σκιρτωντες, 
απερ δεδωκας εχοντες εις απολαυσιν βιου 
και ταυτα μονα βλεποντες, ουτως ειναι δοκουσι  
και τα μετα την εξοδον της ψυχης και του βιου. 
Αλλα κακως τεκμαιρονται, αλλα κακως φρονουσιν 
105 οι λεγοντες μη μετα σου, αλλ� εν ανεσει ειναι 
και τοπον ετοιμαζοντες τινα - ω αφροσυνης! –  
μητε φωτος μετεχοντα και σκοτους αμοιρουντα, 
της βασιλειας εξωθεν, αλλα και της γεεννης, 
και του νυμφωνος πορρωθεν και του πυρος της δικης, 
εν ω και οι ταλαιπωροι ευχονται καταντησαι 
και λεγουσι μη χρηζειν σου την αιωνιον δοξαν (41)  
η βασιλειαν ουρανων, αλλ� εν ανεσει ειναι. 
Φευ της αυτων σκοτωσεως, φευ της αυτων αγνοιας,  
φευ της ταλαιπωριας τε και των κενων ελπιδων!  

115 Ουδαμου τουτο γεγραπται, ουδε γαρ εσται τουτο, 
αλλ� εν φωτι μεν αγαθων οι πεπραχοτες θεια, 
εν σκοτει δ� εσονται ποινων οι των φαυλων εργαται, 
μεσον δε χασμα φοβερον εκατερους διειργον, 
ως αυτος συ εδιδαξας, ο ετοιμασας ταυτα. 
120 Τω γαρ μεσον εμπιπτοντι ανθρωπω υπερ πασαν 
βασανον εσται φοβεραν τουτο και τιμωριαν,  
εις αββυσον κολασεων , εις χαος απωλειας 
εγκυβιστωντι δυστυχως και καταφερομενω, 
ου επιβηναι δυσχερες τοις ουσιν εν βασανοις, 
125 ινα διαπερασωσιν εν τη γη των δικαιων, 
οι προαιρουνται εν πυρι δεινως αποτεφρουσθαι 
η γαρ εις χαος το φρικτον εαυτους επιρριψαι. 
Οι ουν εκει ευχομενοι γενεσθαι μετα ποτμον 
πολλων δακρυων αξιοι τυγχανουσι και θρηνων, 
130 οτι ως κτηνη αλογα ολως αναισθητουσι 
και εαυτων κατευχονται και εαυτους πλανωσιν. 
Συ βασιλεια ουρανων, συ γη, Χριστε, πραεων, 
συ χλοης ο παραδεισος, συ ο νυμφων ο θειος,  
συ ο παστος ο αρρητος, συ η τραπεζα παντων, 
135 συ εις ο αρτος της ζωης, συ καινοτατον πομα, 



συ και ο κρατηρ του υδατος, συ και ζωης το υδωρ,  
συ και λαμπας καθ� εκαστον ασβεστος τοις αγιοις,  
συ και χιτων και στεφανος και διαιρων στεφανους, 
συ και χαρα και ανεσις, συ τρυφη τε και δοξα, 
140 συ και η αγαλλιασις, συ και η ευφροσυνη,  
και λαμψει ωσπερ ηλιος η χαρις σου, Θεε μου, (42) 
του Παναγιου Πνευματος εν πασι τοις αγιοις, 
και λαμψεις ο απροσιτος ηλιος τουτων μεσον 
και παντες ελλαμφθησονται κατα αναλογιαν  
145 της πιστεως, της πραξεως, ελπιδος και αγαπης, 
καθαρσεως και φωτισμου του εκ του Πνευματος σου, 
Θεε, μονε μακροθυμε και κριτα των απαντων,  
οις μοναι λογισθησονται διαφοροι και τοποι, 
τα μετρα της λαμπροτητος, τα μετρα της αγαπης,  
150 της θεωριας τε της σης, το ποσον εσται παλιν 
μεγαλειοτητος αυτης δοξα, τρυφη και κλεος 
εις διαιρεσεις οικιων και μονων παραδοξων. 
Τουτο σκηναι διαφοροι, τουτο  πολλαι οικιαι, 
τουτο στολαι λαμπροταται πολλων αξιωματων 
155 και στεφανοι παμποικιλοι, λιθοι και μαργαριται 
και ανθη τα αμαραντα ξενην εχοντα θεαν˙  
τουτο και κλιναι και στρωμναι και τραπεζαι και θρονοι 
και απαν, οπερ εις τρυφην ηδυτατον υπαρχει,  
ην και εστι και εσεται το βλεπειν σε και μονον. 
160 Οι ουν, καθαπερ ειρηται, μη  βλεποντες το φως σου, 
μη παρα σου βλεπομενοι, αλλα κεχωρισμενοι  
της παναγαθου θεας σου, των αγαθων στερουνται. 
Που αν ευρωσιν ανεσιν, που ανωδυνον τοπον; 
Εν τινι κατοικησουσιν ευθεις μη γεγονοτες; 
165 Συν τω προσωπω σου και γαρ ευθεις κατοικιουσι˙ 
μεμορφωσαι και γαρ αυτων εν τη ευθει καρδια 
και κατοικουσι συν τη ση μορφη εν σοι, Χριστε μου. 
Ω θαυμα, ω παραδοξον αγαθωσυνης δωρον! 
Εν τη μορφη τη του Θεου τους ανθρωπους γενεσθαι  
170 και μορφωθηναι εν αυτοις τον αχωρητον πασι,  
τον αναλλοιωτον Θεον, τον ατρεπτον τη φυσει,  
τον εις παντας βουλομενον ενοικειν τους αξιους, (43) 
ως ολον εχειν εκαστον εντος τον βασιλεα, 
την βασιλειαν τε αυτην και τα της βασιλειας 
175  και λαμπειν, ωσπερ ελαμψεν αναστας ο Θεος μου, 
υπερ ηλιου τας  βολας του ορωμενου τουτου 
 και ουτως τω δοξασαντι αυτους παρεστηκοτες  
εκθαμβοι διαμεινουσιν υπερβολη της δοξης 



και προσθηκη διηνεκει λαμπροτητος της θειας˙  
180 ουδε γαρ τελος εσεται προκοπης εις αιωνας,  
η στασις της  προσθηκης γαρ του ατελεστου τελους 
ποιησει και καταληψιν παντως ακαταληπτου,  
και προσκορης γενησεται ο ακορεστος πασιν. 
Αλλα το πληρωμα αυτου και του φωτος η δοξα 
185 αβυσσος εσται προκοπης, ατελεστος αρχη δε˙  
και ωσπερ εχοντες Χριστον ενδον μεμορφωμενον 
τουτω αυτω παριστανται λαμποντι απροσιτως˙  
ουτω το τελος εν αυτοις αρχη τυγχανει δοξης,  
και - ινα σοι σαφεστερον το νοημα ποιησω –  
190 εν τελει εξουσιν αρχην και εν αρχη το τελος. 
Τον υπερπληρη νοει μοι ανενδεη προσθηκης,  
του ατελους το τελος δε τους τρεχοντα μη φθανειν. 
Ει γαρ παρελθη ουρανος ο ορωμενος ουτος 
και γη και παντα τα εν γη, στοχασθητι, τι ειπον˙  
195 εσται τοπου καταληψις, ενθα τελος ευρησεις˙  
ου λεγω σοι σωματικον, αλλα νοΐ ισχυσεις 
καταλαβειν το πληρωμα του ασωματου κοσμου˙ 
ου κοσμος δε, αλλα αηρ υπαρχει ωσπερ πρωην˙  
ουδε αηρ, αλλ� αφθεγκτος χωρος, ονπερ το παν καλουσι, 
200  και εστιν αβυσσος ατελεστος εις απαν,  
εξ ισης ολον παντοθεν, μερων εξ εκατερων˙ 
τουτο το παν πεπληρωται θεοτητος της θειας. 
Οι ουν αυτου μετεχοντες, εν αυτω τε οικουντες, (44)  
πως ολον περιλαβωσιν, ινα και κορεσθωσιν; 
205  Η πως του τελους δραξωνται του ατελους, ειπε μοι; 
Αδυνατον και παντη δε αμηχανον υπαρχει˙ 
 ουτε γαρ ωδε πελουσιν εν σαρκι τοις αγιοις,  
ουτε εκει εν τω Θεω μεταστασι τοιαυτη 
εννοια ολως εν αυτοις υπεισελθειν ισχυει˙  
210  και γαρ κατακαλυπτονται φωτι της θειας δοξης,  
ελλαμπονται και λαμπουσι και τρυφωσιν εν τουτοις 
και ισασιν ως αληθως παση πληροφορια, 
ως εσεται ατελεστος η τουτων τελειοτης 
και η της δοξης προκοπη αεναος υπαρξει. 
215  Οι δε Θεου εκπιπτονες θαυμαζω, που και στωσιν, 
απο του οντος πανταχου αφεστηκοτες πορρω,  
και οντως φρικης, αδελφοι, θαυμα μεγαλης γεμον, 
δεομενον τε λογισμου νοος πεφωτισμενου, 
ινα καλως νοησειε τουτο και μη εμπεση 
220  εις αιρεσιν ως απιστων Θειου Πνευματος λογους. 
Εντος μεν παντως του παντος υπαρξουσι και ουτοι,  



εξω του θειου δε φωτος και Θεου οντως εξω˙ 
ωσπερ γαρ οι μη βλεποντες λαμποντος του ηλιου, 
καν ολοι περιλαμπωνται, εξω φωτος τελουσιν, 
225  αισθησει θεωρια τε κεχωρισμενοι τουτου˙ 
ουτως εστιν εν τω παντι φως της Τριαδος θειον 
και μεσον οι αμαρτωλοι εν σκοτει καθειργμενοι,  
μη βλεποντες, μη αισθησιν ολως εχοντες θειαν, 
αλλα κατακαιομενοι αυτων τη συνειδησει 
230  και καταδικαζομενοι, απορρητον την θλιψιν 
και την οδυνην αφθεγκτον εξουσιν εις αιωνας. 
 
 

Β΄ 

Τις η επι τω πατρι τουτω γενομενη αλλοιωσις και πως 
καθαρθεις εις ακρον ηνωθη Θεω και οιος εξ οιου εγενετο, οι 
προς Θεον ερωτικοι αυτου λογοι δηλουσιν ενταυθα˙ ος και 
θεολογων λεγει προς το τελος περι αγγελων.   (45) 

 
Τις η αμετρος ευσπλαγνια σου, Σωτερ; 
Πως ηξιωσας μελος σον με γενεσθαι,  
τον ακαθαρτον, τον ασωτον, τον πορνον;  
Πως ενεδυσας στολην με λαμπροτατην 
απαστραπτουσαν αιγλην αθανασιας 
και φως ποιουσαν απαντα μου τα μελη;  
Σωμα γαρ το σον, το αχραντον και θειον, 
απαστραπτει ολον πυρι θεοτητος σου 
αναφυραθεν και συμμιγεν αρρητως˙  
τουτο ουν καμοι εδωρησω, Θεε μου. 
Το γαρ ρυπαρον και φθαρτον τουτο σκηνος 
τω παναχραντω ενωθεν σωματι σου 
και μιγεν το αιμα μου τω αιματι σου  
ηνωθην, οιδα, και τη θεοτητι σου 
και γεγονα σον καθαρωτατον σωμα,  
μελος εκλαμπον, μελος αγιον οντως, 
μελος τηλαυγες και διαυγες και λαμπον.  
Ορω το καλλος, βλεπω την λαμπηδονα,  
ενοπτριζομαι το φως της χαριτος σου 
και το αρρητον εκπληττομαι της αιγλης 
(46) και εξισταμαι κατανοων εαυτον˙  
εκ ποιου οιος εγενομην, ω θαυμα! 
Και ευλαβουμαι και εμαυτον αιδουμαι 



και, ως σε αυτον, και τιμω και φοβουμαι 
και εξαπορω, εντρεπομενος ολως, 
το που καθισω και τινι προσεγγισω 
και που τα μελη τα σα προσανακλινω, 
εις ποια εργα, εις ποιας ταυτα πραξεις 
ολως χρησωμαι τα φρικτα τε και θεια. 
Δος μοι και λαλειν και πραττειν, απερ λεγω, 
ω δημιουργε και πλαστα και Θεε μου!  
Ει γαρ, α λαλω, ουκ εκπληρω εξ εργου, 
γεγονα χαλκος ηχων ματην μεγαλα  
και αναισθητων προς την ηχην των κτυπων˙ 
αλλα μη αφης μηδε εγκαταλιπης, 
μηδε πλανασθαι εασης με, Σωτηρ  μου, 
και ταλαιπωρον, τον πτωχον τε και ξενον, 
τον μυρια σοι ταλαντα χρεωστουντα, 
αλλ� ωσπερ παλαι, και νυν πατρωας πασης,  
πατρος, αδελφων, μητρος, ιδιων, ξενων 
και αλλων παντων συγγενων τε και φιλων 
απεχωρισας αμαρτωλον με οντα 
και παντων τουτων ευτελεστερον, Σωτερ, 
και προσελαβου σαις αχραντοις αγκαλαις 
τον αγνωμονα φανεντα τοις καλοις σου. 
Ουτω και νυν με ελεησον, οικτιρμον,  
ουτω μαλλον δε μειζονως, ω Θεε μου, 
και σπλαχνισθητι και περιφυλαξον με 
και του θυμου  μου πραϋνον τας κινησεις 
και ικανωσον του μακροθυμως φερειν 
(47) παντα πειρασμον και λυπην την του βιου, 
οσα εμαυτω προξενω κακοφρονως, 
οσα δαιμονων πειραζει φθονερα φυσις 
και οι ασθενεις τουτων των αδελφων μου 
εργω μοι, λογω προξενουσι˙ φευ, οιμοι,  
οτι τα εμα μελη με δαπανωσι, 
και οδυνωμαι δι� αυτα ταυτα παλιν. 
Αγομαι ποσι κεφαλη λαχων ειναι,  
και γυμνοποδω και ακανθαις κεντουμαι 
και σφοδρα αλγω την οδυνην μη φερων˙ 
τοις εμπροσθεν εις των εμων ποδων βαινει 
και εις τουπισω στρεφεται παλιν αλλος˙ 
ενθεν κακειθεν συρουσιν, ελκουσι με 
και περισκελιζομαι και πιπτω κατω.  
Ακολουθειν ουν ουκ ισχυω τοις πασι˙ 
το κεισθαι κακον και το οδευειν ουτως  



χειρον πελει του κεισθαι, ως δεινον οντως,  
ως πασας αλλας συμφορας υπερβαινον.  
Κυριε, δος μοι κατανυξιν και πενθος 
αξιωσον εν τω σκοτει του βιου,  
εν τω κοσμω τουτω τε, τω της λυπης χωριω 
εκδουλευσαι σοι και καλως θεραπευσαι 
και τας αγιας εντολας σου φυλαξαι.  
Ευχαριστω σοι, οτι ζην δεδωκας μοι 
και γινωσκειν σε και προσκυνειν, Θεε μου˙ 
τουτο γαρ ζωη, το σε γινωσκειν μονον  
Θεον, κτιστην τε και ποιητην απαντων,  
αγεννητον, ακτιστον, αναρχον, μονον, 
και το σον υιον απο σου γεννηθεντα, 
και εκπορευτον το Παναγιον Πνευμα, 
την πανυμνητον τριαδικην μοναδα, 
ην το προσκυνειν ευσεβως και λατρευειν  
(48) υπερ δοξαν απασαν αλλην υπαρχει,  
καν επιγειον, καν ουρανιον ειπης.  
Τι γαρ αγγελων, τι δε των αρχαγγελων,  
κυριοτητων, Χερουβιμ, Σεραφιμ τε 
και παςων αλλων στρατιων ουρανιων 
 υπαρχει δοξα η φως αθανασιας 
η χαρα η ελλαμψις ζωης αΰλου, 
ει μη το εν φως της Αγιας Τριαδος 
διαιρουμενον τρισσως αδιαιρετως, 
ο εν υπαρχει εν τρισι χαρακτηρσι,  
γινωσκομενον αγνωστως, οσον θελει; 
Ουδε γαρ ενδεχεται κτισμα τον κτιστην  
ουτω γινωσκειν η νοΐ βλεπειν ολον,  
ως αυτος οιδεν εαυτον κατα φυσιν˙ 
κατα χαριν δε βλεπουσι και νοουσιν  
αγγελοι παντες και πασα κτιστη φυσις, 
ου καταλαμβανοντες, αλλα νοουντες, 
καθο γνωσθηναι η φανηναι θελησει 
τοις τυφλοις το φως η και βλεπουσι παντως˙ 
και γαρ οφθαλμος χωρις φωτος ου βλεπει, 
αλλα και οραν εκ του φωτος λαμβανει, 
οτι παρ� αυτου και εδημιουργηθη. 
Καν ασωματον, καν ενσωματον ειπης, 
ευρησεις παντα Θεον πεποιηκοτα. 
Τα εν ουρανοις ει τι δι� αν και ακουσης, 
τα επι της γης και τα εν ταις αβυσσοις, 
και τουτων παντων μια ζωη και δοξα, 



μια εφεσις και μια βασιλεια, 
πλουτος, χαρα, στεφανος, νικος, ειρηνη 
και πασα ευπρεπεια υπαρχει αλλη, 
η επιγνωσις της αρχης και αιτιας,  
οθεν παρηχθη και γεγονασι παντα. 
(49) Τουτο συστασις των ανω και των κατω, 
τουτο η ταξις παντων των νοουμενων, 
τουτο δουλωσις παντων των ορωμενων, 
τουτο εσχον αγγελοι στασιν βεβαιαν 
προσλαβομενοι γνωσιν και φοβον πλειω, 
οτει πιπτοντα τον Σαταναν εωρων 
και τους συν αυτω υπαχθεντας οιησει˙  
οσοι γαρ μονον επελαθοντο τουτου  
και κατεπεσον επαρσει δουλωθεντες, 
οσοι δε τουτο παλιν ειχον εις γνωσιν, 
εκουφιζοντο φοβω και τη αγαπη,  
προσκολλωμενοι τω εαυτων Δεσποτη.  
Οθεν η επιγνωσις της δεσποτειας 
και την προσθηκην της αγαπης εποιει, 
οτι και πλειω την αστραπτουσαν αιγλην 
και τρανοτεραν εωρων της Τριαδος, 
και τουτο παλιν πασαν εννοιαν αλλην 
απεκρουετο και ατρεπτους εποιει 
τους τρεπτην φυσιν το κατ� αρχας λαβοντας, 
εν τω υψει μενοντας των ουρανιων. 
 

Γ’.  

Τις ο μοναχος και και τις η αυτου εργασια˙ και εις οιον 
υψος ουτος ο θειος πατηρ θεωριας ανηλθεν.  

 
Μοναχος, οστις αμιγης εστι κοσμω 
και αεναως ομιλει Θεω μονω,  
βλεπων βλεπεται, φιλων φιλειται 
και γινεται φως λαμπομενος αρρητως˙  
δοξαζομενος δοκει πλεον πτωχευειν 
και προσοικειουμενος ως ξενος πελει. 
Ω ξενου παντη θαυματος και αφραστου! 
Δια πλουτον απειρον υπαρχω πενης 
και μηδεν εχειν δοκω πολυ κατεχων 
και λεγω˙ Διψω δια πληθος υδατων 
και τις μοι δωσει, οπερ εχω πλουσιως, 



και που ευρησως, ον ορω καθ� εκαστην; 
Πως δε κρατησω, ο εντος μου υπαρχει 
και εξω κοσμου, ου γαρ βλεπεται ολως; 
Ο εων ωτα ακουειν ακουετω 
νοων αληθως ρηματα αγραμματου.  
 

Δ’.  

Διδασκαλια εις μοναχους αρτι αποταξαμενους κοσμω και 
τοις εν κοσμω˙ και περι του, οποιαν τις οφειλει πιστιν εχειν 
προς τον ιδιον πατερα. (51) 

 
Αφες κοσμον απαντα και τους εν κοσμω˙  
μονον προσλαβου το μακαριον πενθος. 
Θρηνησον μονα τα κακως σοι πραχθεντα, 
οτι ταυτα σε του ποιητου των ολων 
απεστερησαν, Χριστου και των αγιων. 
Μηδενος αλλου φροντισης εκτος τουτου, 
αλλα και το σωμα σου ως ξενον εχε 
και κατω βλεπε ως κατακεκριμενος 
και την επι θανατον οδον βαδιζων 
στεναζε αει εκ βαθους της καρδιας 
Και το προσωπον μονοις δακρυσι πλυνε. 
Τους δε ποδας σου, τους εις κακα δραμοντας 
μη θελησης υδατι νιψαι μηδολως, 
ναι δη, και τας χειρας σου συνεσταλμενας εχε˙ 
ταυτας αναιδως προς Θεον μη εκτεινης,  
ας πολλακις ηπλωσας εις αμαρτιαν. 
Κρατει προπετους, οση δυναμις, γλωσσης 
-ευχερης  και γαρ αυτη προς αμαρτιαν -,  
επει δι� αυτης μονης και των μεγαλων 
πολλοι απεσφαλησαν οδου ευθειας 
και απωλεσαν ουρανων βασιλειαν. 
(52) Ταυτης δε πρωτον φραξον τας ακοας σου, 
ακουειν μηδεν των αισχρων και ματαιων, 
και τοτε ισως κυριευσεις και ταυτης. 
Ακουε μονας πατρος σου νουθεσιας,  
ποιου ταπεινας προς αυτον αποκρισεις 
και ως τω Θεω λεγε τους λογισμους σου 
μεχρι προσβολης και μηδεν αποκρυψης. 
μηδε τι πραξης ανευ γνωμης της τουτου, 
μηδε κοιμηθης μητε φαγης η πιης. 



Και οτε ταυτα φυλαξης επι χρονοις, 
μηδεν δοκησης μεγα κατωρθωκεναι˙  
και γαρ εσπειρας εν ιδρωτι και κοπω, 
ουπω δε καρπον των σων πονων εδρεψω. 
Μη ουν πλανηθης η δοξης ευρηκεναι, 
πριν η οφθαλμους ψυχικους επικτηση 
και σης καρδιας καθαρθωσι τα ωτα 
τοις δακρυσι σου εκπλυθεντα του ρυπου 
και πνευματικως βλεπειν τε και ακουειν 
και αλλοτριουσθαι ολας αισθησεις αρξη, 
και γαρ θεαση πολλα των ανεκφραστων 
και ακουσεις πλειονα πανεξαισιως,  
α ου δυνηση τη γλωσση σου λαλησαι. 
Φρικτον ουν θαυμα πνευματικως ακουειν, 
και το ουτως βλεπειν δε θαυμα θαυματων!  
Ουδεν σαρκικον εννοει ποτε ο τοιουτος, 
πατει δε την γην ως εις αερα βαινων,  
παντα τε ορα μεχρι και των αβυσσων 
και κατανοει τα ποιηματα παντα,  
γνωριζει Θεον, εκπληττεται τω φοβω 
και ως ποιητην προσκυνει και δοξαζει˙  
μεγα το γνωρισαι δε την δεσποτειαν,  
(53) καν παντες νομιζωσι τουτο ειδεναι, 
απατωνται δε πλειστοι, μη αμφιβαλλης! 
Τουτο ισασιν οι φωτισθεντες,  
οι δ� αλλοι παντες, ω της δεινης αγνοιας, 
σκοτεινοτεροι εισι και των δαιμονων.  
Αλλ� ω Κυριε και Κτιστα των απαντων,  
ος εποιησας ζωον θνητον εκ γης με 
και ετιμησας χαριτι αθανατω  
και ζην δεδωκας και λαλειν και κινεισθαι 
και δοξαζειν σε, τον Δεσποτην των ολων,  
αυτος, Δεσποτα, δος μοι τω ταλαιπωρω 
και προσπιπτειν σοι και αιτειν το συμφερον.  
Αγνοω και γαρ, πως παρηχθην εν κοσμω  
και τι τα τηδε, α νομιζουσιν ειναι˙ 
τις η ορασις η εμη, ω Θεε μου,  
τι δε τα ορωμενα, ειπειν ουκ εχω, 
πως εματαιωθημεν ανθρωποι παντες 
και κρισιν ορθην ουκ εχομεν των οντων. 
Χθες ηλθον παντως και αυριον υπαγω 
και ειναι δοκω αθανατος ενταυθα. 
Εχειν σε Θεον ομολογω τοις πασιν, 



αρνουμαι δε σε τοις εργοις καθ� εκαστην˙  
διδασκομαι σε ποιητην ειναι παντων,  
ανευ δε σου βιαζομαι παντα εχειν.  
Συ βασιλευεις των ανω και των κατω 
καγω μονος σοι αντιπιπτειν ου φρισσω˙ 
δος τω απορω, δος μοι τω παναθλιω  
πασαν απορριψασθαι ψυχης κακιαν,  
ην φυσιωσις, ην επαρσις ματαια 
συνθλωσιν αμα και συντριβουσιν, οιμοι! 
Δος ταπεινωσιν, δος χειρα βοηθειας 
και καθαρισον τον ρυπον της ψυχης μου 
(54) και παρασχου μοι δακρυα μετανοιας,  
δακρυα ποθου, δακρυα σωτηριας, 
δακρυα καθαιροντα ζοφον νοος μου 
και λαμπρον με ανωθεν αποτελουντα, 
τον οραν σε θελοντα, το φως του κοσμου,  
το φως των εμων οφθαλμων, του αθλιου, 
και καρδιαν γεμουσαν κακων του βιου 
εχοντος πολλων εκ θλιψεων και φθονου 
των δραματουργων της εμης εξοριας 
η, μαλλον ειπειν, των εμων ευεργετων, 
των δεσποτων μου, των εμων οντως φιλων, 
οις αντι κακων δος αγαθα, Χριστε μου,  
τα αιωνια, τα και πλουσια και θεια, 
α ητοιμασας εις αιωνας αιωνων 
τοις σε ποθουσι και φιλουσιν εκθυμως. 
 

Ε’.  

Αλφαβητος του αυτου κατα στοιχειον διπλους προτρεπων 
και οδηγων εις τελειοτητα βιου αναδραμειν τον αρτι απο του 
κοσμου αναχωρησαντα.  (55) 

 
Αρχην ποιησας Χριστον και θερμην πιστιν  
      ουτως αναχωρησον απο του κοσμου. 
Βαδιζε φευγων συγγενεις τε και φιλους,  
      τουτο γαρ ωφελιμον τοις αρχαριοις.  
Γυμνος προσελθε των υλων τω αΰλω,  
      ουδεν μειζον ευρησεις εις συμμαχιαν. 
Δειλιαν πασαν απο σου απορριψας,  
      προς δυνατον γαρ προσεφυγες Δεσποτην. 
Ελπιδα μαλλον προσλαβων αδιστακτως,  



     και γαρ κηδεται των μικρων στρουθιων. 
Ζυγον βαστασον τον ελαφρον Κυριου,  
    πολλη η αντιδοσις γαρ των μελλοντων. 
Ημας βροτους απαντας σωζοντας δωρον, 
    και γαρ ηγορασθημεν αιματι θειω˙ 
θεους δεικνυντα δυναμει του καλουντος, 
    τουτο γαρ η σαρκωσις η του Δεσποτου, 
ιν� εργω γνως των εργων τας εκβασεις˙  
    το παντων θαυμαστοτερον των ορωμενων! 
Καλον σοι κερδος εκκοπη θεληματων,  
    μαρτυρα δεικνυει σε τη συνειδησει.  
(56) Λογους πατρος σου και πρσταγματα πραττε, 
    οδηγουσι γαρ την οδον απροσκοπως 
μεχρι θανατου˙ υψος γαρ τουτο μεγα! 
    Θεος φαινεται δια σε τουτο πραξας. 
Νομιζε ειναι ευτελεστερος παντων,  
    τουτο πρωτον σε ποιει της βασιλειας, 
ξενος τε πτωχοτερος, ταπεινοτερος αλλων˙ 
    μεγαλα οντως, ει ταυτα κατορθωσης. 
Ολος υπαρξης μιμητης του Δεσποτου,  
    τι δε υπαρχει αγαθοτερον τουτου;  
Παντα κατορθοι το πενθειν καθ� εκαστην,  
    γλυκυ γαρ τουτο υπερ βρωσιν και ποσιν 
ρεοντων και εστωτων διδασκον γνωσιν˙ 
    αφιστα γαρ προτερον παντος του κοσμου. 
Σιωπην ασκει, την φυλαττουσαν ταυτα,  
    ριζας κοπτει γαρ ανωφελεις παντοιας. 
Την μνημην εχει παντοτε του θανατου˙  
    αυτη γαρ προξενος ταπεινωσεως πελει˙ 
Υφ� ων καθαρθεις και αυγασθεις καρδιαν 
    ω του θαυματος του ζητουμενου πασι 
φως αξιωθης ιδειν καλως το θειον, 
    βελος γαρ εστιν αϋλον εξ αΰλου˙ 
Χριστος δε εστιν η τελεια αγαπη, 
    ο εχων αυτην θεσει Θεος υπαρχει,  
ψυχας φωτιζων τας αυτον εκζητουσας˙  
    αυται μοναι ζησονται, μηδεις πλανασθω!  
Ω θεοποιος αγαπη, Θεος ουσα!  
    Εκπληξις τουτο και δυσευρετον πραγμα. 
 
 



ΣΤ’.  

Τετραστιχα του αυτου τον προς Θεον αυτου εντευθεν 
δεικνυοντα ερωτα. (57) 

 
Πως και πυρ υπαρχεις βλυζον, 
πως και υδωρ εις δροσιζον,  
πως και καιεις και γλυκαινεις,  
πως φθοραν εξαφανιζεις; 
 
Πως θεους ποιεις ανθρωπους,  
πως το σκοτος φως εργαζη,  
πως αναγεις εκ του αδου,  
πως θνητους εξαφθαρτιζεις; 
 
Πως προς φως το σκοτος ελκεις, 
πως την νυκτα περιδρασση,  
πως καρδιαν περιλαμπεις,  
πως με ολον μεταβαλλεις;  
 
Πως ενουσαι τοις ανθρωποις,  
πως υιους Θεου εργαζη, 
πως εκκαιεις σου τω ποθω, 
πως τιτρωσκεις ανευ ξιφους;  
 
Πως ανεχη, πως βασταζεις,  
πως ευθυς ουκ αποδιδως, 
πως υπαρχων εξω παντων 
 βλεπεις παντων τα πρακτεα; 
 
(58) Πως μακραν ημων τυγχανων 
καθορας εκαστου πραξιν;  
Δος υπομονην σοις δουλοις,  
μη καλυψη τουτους θλιψις! 
 

Ζ’.  

Εντευξις του αυτου εις Θεον˙ και οπως Θεω συναπτομενος 
και δοξαν Θεου ορων εν εαυτω ενεργουσαν εξεπληττετο. (59)  

 
Πως σε εντος μου προσκυνω, πως δε μακραν σε βλεπω, 
πως εν εμοι κατανοω, εν ουρανω δ� ορω σε;  



Συ μονος οιδας, ο ποιων ταυτα και λαμπων ωσπερ 
ηλιος εν καρδια μου, τη υλικη, αΰλως. 
Ο διαυγασας μοι το φως της δοξης σου, Θεε μου,  
δια του αποστολου σου και μαθητου και δουλου, 
του παναγιου Συμεων, αυτος και νυν μοι λαμψον 
και διδαξον εν Πνευματι υμνους εκεινω ασαι, 
καινους ομου και παλαιους, θειους και κεκρυμμενους, 
ιν� εξ εμου θαυμαστωθη η γνωσις σου, Θεε μου,  
και η σοφια η πολλη παραδειχθη μειζονως˙ 
και παντες σε αινεσουσιν ακουσαντες, Χριστε μου,  
οτι καιναις εγω λαλω γλωσσαις τη χαριτι σου. 
Αμην, γενοιτο, Κυριε, κατα το θελημα σου. 
Εγω πονω, εγω αλγω την ταπεινην ψυχην μου,  
οταν φανη εντος αυτης λαμψαν τρανως το φως σου˙ 
ο ποθος πονος παρ� εμοι και καλειται και εστιν. 
Αλγος τω μη ισχυειν με ολον περιλαβειν σε 
και κορεσθηναι, ως ποθω, υπαρχει μοι και στενω˙ 
ομως οτι και βλεπω σε, αρκετον μοι και τουτο 
και δοξα εσται και χαρα και στεφος βασιλειας,  
(60) και υπερ παντα τα τερπνα και ποθεινα του κοσμου˙ 
τουτο και των αγγελων με ομοιον αποδειξει, 
ισως και μειζοντα αυτων, Δεσποτα μου, ποιησει. 
Ει γαρ αορατος αυτοις υπαρχεις τη ουσια, 
τη φυσει τε απροσιτος, εμοι δε καθορασαι, 
παντως και τη της φυσεως σου μιγνυσαι μοι ουσια˙  
ου γαρ διΐσταται τα σα, ου τεμνονται δε ολως, 
αλλ� η φυσις ουσια σου και η ουσια φυσις. 
Της ουν σαρκος σου μετασχων της φυσεως μετεχω 
και της ουσιας αληθως της σης μεταλαμβανω,  
συγκοινωνος θεοτητος, αλλα και κληρονομος  
γινομενος εν σωματι, μειζων των ασωματων 
υπολαμβανω, γινομαι υιος Θεου, ως ειπας, 
ου προς αγγελους, προς ημας δε, θεους ουτω καλεσας˙ 
Εγω ειπα˙ Θεοι εστε και υιοι Υψιστου παντες. 
Δοξα τη ευσπλαγχνια σου και τη οικονομια, 
οτι ανθρωπος γεγονας Θεος ων κατα φυσιν, 
ατρεπτως, ασυγχυτως τε μεινας τουτο κακεινο 
και θεον με πεποιηκας, βροτον οντα την φυσιν,  
θεσει και χαριτι τη ση δια του Πνευματος σου  
τα διεστωτα ως Θεος παραδοξως ενωσας. 
 



Η’.  

Τισι Θεος εμφανιζεται και τινες εν εξει γινονται του καλου 
δια της των εντολων εργασιας. (61)  

 
Πως βλεπεις κεκρυμμενος ων, πως εφορας τα παντα, 
πως ουχ ορασαι παρ� ημων, ημας ορας δε παντας;  
Αλλ� ουχι παντας, ους ορας, και γινωσκεις, Θεε μου, 
αλλα τους αγαπωντας σε μονους φιλων γινωσκεις 
και κατ� εξαιρετον αυτοις σεαυτον εμφανιζεις˙  
ηλιος κεκρυμμενος ων παση βροτεια φυσει 
εξανατελλεις εν τοις σοις, ορασαι παρ� εκεινων, 
και ανατελλουσιν εν σοι οι πριν εσκοτισμενοι 
πορνοι, μοιχοι και ασωτοι, αμαρτωλοι, τελωναι. 
Μετανοουντες γινονται υιοι φωτος σου θειου˙  
το φως δε φως παντως γεννα, φως ουν καυτοι τελουσι,  
τεκνα Θεου, ως γεγραπται, θεοι τε κατα χαριν. 
Οσοι καλως φυλαξουσι τας θειας εντολα σους, 
οσοι κοσμον αρνησονται τον ματαιον και πλανον,  
οσοι γονεις και αδελφους μισησουσιν αμισως, 
ως ξενους ηγησαμενοι τω βιω παροδιτας, 
οσοι γυμνοι γενησονται πλουτου τε και χρηματων  
και την προσπαθειαν αυτων αρνησονται εις απαν,  
οσοι την δοξαν την κενην, ανθρωπων τους επαινους, 
απο ψυχης βδελυξονται δια την των ανω δοξαν, 
(62) οσοι θελημα ιδιον εξεκοψαν τελειως 
και ως ακακα προβατα εγενοντο τοις ποιμεσιν, 
οσοι νεκροι τω σωματι προς πασαν κακην πραξιν 
γεγονασιν ιδρωσαντες εις αρετων τους πονους 
και μονω τω θεληματι ζωντες του κυβερνητου, 
υπακοη νεκρουμενοι, ζωουμενοι τε αυθις, 
οσοι τω φοβω του Θεου και μνημη του θανατου  
καθ� εκαστην δακρυουσι νυκτα τε και ημεραν 
και νοερως προσπιπτουσι τοις ποσι του Δεσποτου 
 ελεος εξαιτουμενοι και αφεσιν σφαλματων˙ 
ουτοι εν εξει γινονται του καλου δια πασης 
της εργασιας των καλων θρηνουντες καθ� εκαστην  
και επιμονως κρουοντες ελεος επισπωνται. 
Ουτοι δεησεσι συχναις, φωναις τε αλαληλοις 
και των δακρυων ταις ροαις ψυχην εκκαθαιρουσι˙ 
καθαιρομενην δε αυτην βλεποντες οι τοιουτοι 
πυρ ποθου προσλαμβανονται και πυρ επιθυμιας,  
του τελεον θεασασθαι ταυτην εκκαθαρθεισαν. 



Επει δε τελος του φωτος ευρειν αδυνατουσιν, 
ατελεστος η καθαρσις υπαρχει τοις τοιουτοις˙  
οσον γαρ καθαρθησομαι και λαμπρυνθω, ο ταλας, 
οσον δ� αν και οφθησεται το καθαιρον με Πνευμα, 
αρχη μοι παντοτε δοκει και καθαρμου και θεας. 
Εν αοριστω γαρ βυθω, εν αμετρητω υψει 
τις εφευρειν δυνησεται μεσοτητα η τελος; 
Οιδα, οτι πολυ εστι, το δε ποσον ουκ οιδα˙  
επιθυμω του πλειονος και παντοτε στεναζω,  
οτι ολιγον το δοθεν, ει και πολυ ηγουμαι, 
προς το υπονοουμενον μακροθεν μου τυγχανειν,  
οπερ ορων επιθυμω, και δοκω μηδεν εχειν,  
μη ολως αισθανομενος του δοθεντος μοι πλουτου. 
Οτι ορω τον ηλιον, ου λογιζομαι τουτο˙ 
(63) και πως; Ακουσον, πιστευσον, οπερ εγω πανθανω˙ 
γλυκυς εστιν ο ηλιος, αρρητως εν αισθησει 
ελκων εις ποθον την ψυχην ανεκφραστον και θειον.  
Ορωσα αυτη φλεγεται και καιεται τω ποθω 
και ολον το φαινομενον κατασχειν ενδον ταυτης 
θελει, αλλα ου δυναται και λυπειται εν τουτω 
και ου λογιζεται καλον η οραν η πανθανειν. 
Οτε ουν ο ορωμενος αχωρητος ων πασιν,  
απροσιτος επαληθως θελησει ελεησαι 
την τεθλιμμενην μου ψυχην και τεταπεινωμενην, 
αιφνης, οιος οραται μοι προ προσωπου εκλαμπων, 
τοιουτος ολος εν εμοι οραται εξαστραπτων 
και ολος ολης με χαρας, πασης επιθυμιας 
εμπιπλα και γλυκυτητος, τον ταπεινον, της θειας˙ 
αθροα η μεταβολη, η αλλοιωσις ξενη, 
το εν εμοι τελουμενον ανεκφραστον τυγχανει. 
Ει γαρ τουτον τον ηλιον, ονπερ παντες ορωμεν, 
ενδον εν τη καρδια τις εβλεψε κατελθοντα 
και ολον ενοικησαντα και λαμποντα ωσαυτως, 
ουχι νεκρος τω θαυματι και αφωνος υπηρξε, 
και παντες εξεπλαγησαν οι τουτον κατιδοντες; 
Ο δε τον τουτου ποιητην ορων φωστηρος δικην 
εντος αυτου εκλαμποντα, ενεργουντα, λαλουντα, 
πως αν ουκ εκπλαγησεται βλεπων, πως αν ου φριξει, 
πως αν ουκ αγαπησειε τον την ζωην διδοντα; 
Ανθρωποι τους ομοιους αυτοις ανθρωπους αγαπωσιν, 
οταν των αλλων πλεον τι δοκωσιν υπερεχειν˙  
τον δε των παντων ποιητην, τον αθανατον μονον, 
τον πασι παντα δυνατον τις ιδων ου ποθησει; 



Εξ ακοης πιστευσαντες ηγαπησαν οι πλειους 
και δι� αυτον απεθανον οι αγιοι και ζωσιν˙ 
οι δε και θεας της αυτου και φωτος μετασχοντες,  
(64) γνωσθεντες και γνωρισαντες αυτον, πως μη ποθουσιν; 
Ειπε, πως ου πενθησουσι δι� αυτον αεναως, 
πως ου καταφρονησουσι κοσμου και των εν κοσμω; 
Πως δε ουκ απαρνησονται πασαν τιμην και δοξαν, 
υπερ την δοξαν την εν γη, υπερ πασαν τιμην δε  
γενομενοι, τον εξω γης, εξω των ορωμενων παντων, 
μαλλον δε τον ποιησαντα τα ορωμενα παντα, 
ναι δη και τα αορατα, ποθησαντες Δεσποτην 
και δοξαν την αθανατον ευροντες και λαβοντες 
και εχοντες ανελλιπως παν αγαθον εκειθεν,  
αλλα και πασαν εφεσιν, πασαν επιθυμιαν  
των αιωνιων αγαθων, των πραγματων των θειων;  
Εξ αυτης κατεπλουτησαν πηγης της αειζωου,  
ης κορεσθηναι, Δεσποτα, δος και ημιν πλουσιως  
και πασι τοις ζητουσι σε καιποθουσιν εκθυμως, 
ως αν τρυφησωμεν καυτοι μετα των σων αγιων 
των αιωνιων αγαθων εις αιωνας αιωνων˙ 
αμην. 
  

Θ’.  

Οτι ο του Αγιου Πνευματος μετοχος γεγονως υπο του 
φωτος και της δυναμεως αυτου αρπαζομενος επανω παντων 
φερεται των παθων, μη βλαπτομενος τω πλησιασμω υπ� 
αυτων.  (65) 

 
Αι, αι, Θεε, Κυριε, παντοκρατορ! 
Τις χορτασθη σου του αορατου καλλους, 
τις εμπλησθη σου της ακαταληψιας; 
Τις αξιως προρευθη των εντολων σου 
και το φως θεασεται του σου προσωπου 
μεγα, θαυμαστον, μη χωρουμενον ολως 
εν τουτω τω βαρει και σκοτεινωδει κοσμω, 
το τον ορωντα αφαιρουμενον κοσμου  
μετα σωματος, ω μυστηριου ξενου!  
Τις ο το τειχος παρελθων της σαρκος αυτου, 
τις ο διαβας της φθορας το γνοφωδες 
και κοσμον παντα καταλειψας εκρυβη; 
Βαβαι γνωσεως και λογων ευτελειας!  



Που γαρ εκρυβη ο τον κοσμον περασας 
και παντων εξω γενομενος, ων βλεπει; 
Λεγε, σοφια σοφων ηθετημενη, 
ινα μη λεγω, Θεω μεμωραμενη,  
ως φησι Παυλος και πας τις Θεου δουλος. 
Ουτος επιθυμιων ανηρ των του Πνευματος,  
ουτος σωματι σωμασι πλησιαζων  
(66) δυναται τω πνευματι αγιος ειναι˙ 
εξω γαρ κοσμου και των σωματων τουτων 
ουδε ορεξις εστι σαρκικου παθους,  
αλλ� απαθεια τις. Ο ταυτην φιλησας 
και εκ του φιληματος ζωην κερδησας,  
ει γαρ και βλεπεις δηθεν ασχημονουντα  
και προς την πραξιν ωσπερ αυτομολουντα, 
νεκρον το σωμα γινωσκε τουτο πραττειν! 
Ου λεγω διχα ψυχης, δι� ης κινειται,  
αλλα της κακης εκτος επιθυμιας˙ 
η γαρ ηδονη της καλης απαθειας 
και το εξ αυτης φιλουν με φως αρρητως  
ολον μου τον νουν εξιστων αφαρπαζει 
και γυμνον αυτον κρατουν χειρι αΰλω 
πεσειν ουκ εα της αυτου με αγαπης 
η εννοησαι λογισμον εμπαθειας,  
αλλα κατασπαζεται αδιαλειπτως 
και την ψυχην μου ο ποθος καταφλεγει 
και ουκ εστιν εν εμοι αισθησις αλλη. 
Οσω γαρ κοπρου καθαρωτατος αρτος 
τιμιωτερος και ηδυτερος πελει,  
τοσουτω πλεον ασυγκριτως τα ανω  
υπερ τα κατω τοις καλως γεγευμενοις. 
Καταισχυνθητι των σοφων η σοφια, 
η της οντως γνωσεως εστερημενη!  
Η γαρ απλοτης των ημετερων λογων 
εργω κεκτηται την αληθη σοφιαν 
Θεω πλησιαζουσα και προσκυνουσα, 
εξ ου πασα διδοται ζωης σοφια, 
δι� ης αναπλαττομαι η και θεουμια 
Θεον καθορων εις αιωνας αιωνων˙ 
αμην.  
 



Ι’. 

 Οτι ο θανατος τη λυπη και των στερροτερων καθαπτεται. 
(67) 

 
Ηκουσα πραγμα ξενον και πληρες θαμβους,  
φυσιν αϋλον, την λιθου στερροτεραν,  
ισον αδαμαντος καλουμενου παθουσαν, 
ος μη μαλαχθεις η πυρι η σιδηρω 
γεγονε κηρος εμπλεχθεις τω μολυβδω. 
Αρτ� επιστευσα μικρον υδατος ρευμα 
πετρας το στερρον εγχρονιζον κοιλαινειν 
και οντως ουδεν ατρεπτον των εν βιω. 
Μηδεις μ� εκ του νυν απαταν νομιζετω!  
Φευ τω βλεποντι τα φευγοντα του βιου 
ως κρατουμενα και τερπομενω τουτοις!  
Ταυτα πεισεται, απερ καγω, ο ταλας. 
Νυξ μ� εχωρισεν αδελφου γλυκυτατου, 
το ατμητον φως της αγαπης τεμουσα. 
 

 

ΙΑ’ 

Οπως ωραθη αυτω Θεος ως Στεφανω και Παυλω τοις 
αποστολοις, ενταυθα ο πατηρ εκπληττομενος διηγειται. (68)  

 
Τι το καινον του θαυματος του και νυν  γινομενου; 
Θεος και νυν αμαρτωλοις αρα ορασθαι θελει, 
ο παλαι ανω αναβας και καθεσθεις εν θρονω,  
εν ουρανω τω πατρικω, και κεκρυμμενος πελων; 
Εκρυβη γαρ εξ οφθαλμων των θειων αποστολων 
και μονος, ως ηκουσαμεν, Στεφανος μετα ταυτα 
ανεωγοτας ουρανους ειδε και τοτε ειπεν˙ 
Ορω εστωτα τον Υιον εκ δεξιων της δοξης 
της του Πατρος˙ και παραυτα ως βλασφημα λαλησας 
 λιθοβολειται προς αυτων των νομοδιδασκαλων 
και θνησκει νομω φυσεως και ζη εις τους αιωνας. 
Πλην ην αυτος αποστολος, ην και αγιασμενος 
και εμπλεως του Πνευματος ολος του Παναγιου, 
αρχη δε του κηρυγματος και πληθος των απιστων, 
οι τω Χριστω πιστευοντες δια των αποστολων  
και την χαριν ελαμβανον πιστεως ουσαν δωρον. 



Νυν δε, τι αρα βουλεται το ξενον τουτο πραγμα, 
το εν εμοι γινομενον, τι δε αν θελοι ειναι 
η φοβερα καταπληξις του νυνι τελουμενου; 
Τις ο αρτι δεικνυμενος τροπος φιλανθρωπιας, 
ξενος πλουτος χρηστοτητος, αλλη πηγη ελεους,  
(69) πολυ το πλεον εχουσα των παλαι γεγονοτων; 
Πολλοι γαρ ηλεηθησαν θεια φιλανθρωπια, 
πλην και αυτοι προσεφερον ιδιον τι την πιστιν, 
ειτε και αλλας αρετας και πραξεις αποδεκτους˙ 
εγω δε παντων εμαυτον τουτων εστερημενον  
κατανοων εξισταμαι και φερειν ουκ ισχυω 
τα εις εμε γινομενα, τον ασωτον εκ μητρας,  
παρα Θεου του κτισαντος λογω την πασαν κτισιν˙ 
απερ και φριττω εννοειν, πως δε και λογω γραψω; 
Ποια χειρ λειτουργησειε, ποιος καλαμος γραψει, 
ποιος λογος εκφρασειε, ποια γλωσσα εξειποι,  
ποια χειλη λαλησουσιν, α εν εμοι ορωνται 
γινομενα, τελουμενα δι� ολης της ημερας; 
Και γαρ και εν αυτη νυκτι και εν αυτω τω σκοτει 
βλεπω Χριστον τους ουρανους φρικτως ανοιγοντα μοι, 
αυτον τε παρακυπτοντα και καθορωμενον μοι  
αμα Πατρι και Πνευματι, φωτι τω τρισαγιω,  
εν ον εν τοις τρισι και εν ενι τα τρια. 
Αυτα το φως παντως εισι, και το φως εν τα τρια, 
ο και υπερ τον ηλιον φωτιζει την ψυχην μου 
και καταλαμπει μου τον νουν οντα εσκοτισμενον. 
Ου γαρ εωρα μου ο νους εξ αρχης, α εωρα,  
αλλα τυφλος, πιστευσατε, υπηρχον και μη βλεπων,  
και δια τουτο πλεον με το θαυμα καταπληττει, 
οταν πως μου τον οφθαλμον του νοος διανοιγη, 
και πως το βλεπειν διδωσι και βλεπομενον εστιν. 
Αυτος γαρ φως εν τω φωτι φαινεται τοις ορωσι 
και οι ορωντες εν φωτι αυτον βλεπουσι παλιν. 
Εν φωτι γαρ του Πνευματος βλεπουσιν οι ορωντες,  
και οι εν τουτω βλεποντες τον Υιον καθορωσιν˙ 
ο δε Υιον αξιωθεις ιδειν Πατερα βλεπει,  
(70) Πατερα δε ο θεωρων συν Υιω παντως βλεπει. 
Οπερ και νυν, ως ειρηται, εν εμοι εκτελειται, 
και τα ακατανοητα ποςως καταμανθανω, 
και νυν μακροθεν καθορω τα αθεατα καλλη 
τω απροσιτω του φωτος, τω αστεκτω της δοξης  
καταπληττομενος σφοδρως, συνεχομενος τρομω, 
πλην οτι μιαν καθορω εξ αβυσσου σταγονα. 



Ως εν σταγονι δε το παν δεικνυται των υδατων, 
οποιον την ποιοτητα και ποταπον το ειδος, 
ως εξ ακρου του κρασπεδου ολον το υφασμα 
και, ως φασιν, εξ ονυχων το θηριον, ο λεων, 
ουτως ολον εν ολιγω ασπαζομενον βλεπω, 
αυτον τ� εκεινον προσκυνω, τον Χριστον και Θεον μου. 
Ειχον δ� εν διανοια μου μικραν παραμυθιαν 
του μη καταφλεχθηναι με, του μη κατακαηναι  
ωσπερ κηρος απο πυρος, ως ειπεν ο προφητης,  
το μακροθεν υπαρχειν με πυρος του απροσιτου 
και σκοτους μεσον ιστασθαι και κρυπτεσθαι εν τουτω, 
οθεν ως εξ οπης μικρας και ορων ιλιγγιων. 
Εν τουτοις μου διαγοντος και τον νουν ασχολουντος  
και οιονει εν ουρανω δοκουντος ατενιζειν 
και τρεμοντος, μη πλειον με παραδεχθεις εκλειξη, 
αυτον εκεινον ευρηκα, ον μακροθεν εωρων, 
ον Στεφανος εωρακεν ουρανων ανοιγεντων 
και Παυλος παλιν υστερον ιδων απετυφλωθη,  
ολον ως πυρ επ� αληθως μεσον εμης καρδιας. 
Θροηθεις ουν τω θαυματι και τρομαξας μεγαλως 
εξεστην, ολος εκλυθεις, ολος εξαπορησας,  
μη φερων τε το αστεκτον της δοξης απεστραφην, 
εν τη νυκτι τε εφυγον αισθησεων των ωδε 
και σκεπασθεις τοις λογισμοις απεκρυβην εν τουτοις, 
(71) ωσπερ εν μνηματι εμβας, και αντι λιθου τουτο 
το σωμα το βαρυτατον επιθεις εσκεπασθην 
και απεκρυβην τω δοκειν τον πανταχου παροντα, 
τον παλαι  με εγειραντα νεκρον και τεθαμμενον. 
Φριξας γαρ και μη ισχυων βλεπειν αυτου την δοξαν 
υπεισελθειν προηρημαι και προσμειναι τω ταφω 
και κατοικειν μετα νεκρων, ζων αυτος εν τω ταφω, 
ηπερ καταφλεχθηναι με και αρδην απολεσθαι. 
Εκει παντως καθημενον δει με θρηνειν απαυστως, 
και κλαιειν χρη τον ασωτον, οτι του ποθουμενου  
απετυχον και γεγονα κειμενος εν τω ταφω. 
Ζων δε νεκρος, υπογειος, λιθω κακαλυμμενος 
ζωην ευρον, Θεον αυτον, τον την ζωην διδοντα, 
ω πρεπει δοξα και τιμη νυν και εις τους αιωνας˙ 
αμην.  
 



ΙΒ’  

Περι του ενος κατα παντα της τρισυποστατου θεοτητος 
θεολογια˙ και δι� ων τη ταπεινωσει χρωμενος λεγει περι 
εαυτου, των δοκουντων ειναι τι εντρεπων την οιησιν. (72)  

 
Πως, α ποτε ηφανισας, εν εμοι παλιν ζωσι 
και σκοτους με και θλιψεως εμπιπλωσι, Θεε μου;  
Παθη θυμου τε κ αι οργης, εξ ων εγγινεται μοι  
αναθυμιασις, αχλυς επι την κεφαλην μου, 
και πηρωσιν τοις νοεροις ομμασι μου ποιουσι, 
και γαρ, ωσπερ καλυπτονται και καμμυειν τω ζοφω, 
οιμοι, καταναγκαζονται, και σου αποστερουμαι, 
φωτος, ου πας εφιεται, ολιγοι δ� εκζητουσιν. 
Αλλα και οι αξιωθεντες σου μετασχειν των αρρητων 
και υλικως μεταλαβειν εν αΰλω αισθησει  
μυστηριων των φοβερων και τοις πασιν αφραστων 
γνωναι τε την αορατον εν ορωμενοις δοξαν 
και το ξενον μυστηριον, ο εν κοσμω επραχθη, 
κομιδη ολιγωτεροι εισιν, ευ οιδα, παντως˙ 
οι και τουτων εγενοντο εν τρανει θεωρια 
παρα του οντος εν αρχη προ παντων των αιωνων 
εκ του Πατρος συν Πνευματι Υιου, Θεου και Λογου, 
φωτος τρισσου εν τω ενι, ενος εν τοις τρισι δε. 
Αμφοτερα και γαρ εν φως, Πατηρ, Υιος και Πνευμα, 
ατμητον ον εν τοις τρισι προσωποις ασυγχυτως, 
πλην ηνωμενοις και αυτοις κατα την θειαν φυσιν 
αρχης, δοξης, δυναμεως, θεληματος ωσαυτως. 
Τα τρια γαρ οραται μοι, ως εν ενι προσωπω  
(73) ωραιοι δυο οφθαλμοι φωτος πεπληρωμενοι˙ 
προσωπου διχα οφθαλμοι πως βλεψουσιν, ειπε μοι; 
Προσωπον δ� ανευ οφθαλμων ου χρη παντως καλεισθαι, 
λειπεται γαρ του πλειονος, η ειπειν μαλλον ολου˙ 
ηλιος γαρ, ει στερηθη φωτος της ευπρεπειας, 
απολειται πρωτος αυτος, επειτα κτισις πασα, 
η υπ� αυτου το λαμπεσθαι και το βλεπειν λαχουσα. 
Ουτω Θεος τοις νοητοις ενος ει στερηθειη, 
ειτε Υιου η Πνευματος, Πατηρ ουκετι εσται, 
αλλ� ουδε ζων υπαρξειεν αποβαλων το Πνευμα, 
εξ ου τοις πασι διδοται και το ζην και το ειναι. 
Σεβεσθω τοινυν απασα λογικη οντως φυσις, 
οση υπο τον ηλιον, οση δ� υπερθεν τουτου, 
φυσιν την τρισυποστατον ανερμηνευτον παντη!  



Θεου γαρ ουτε ονομα, ου φυσιν, ουκ ιδεαν, 
ου μορφην, ουχ υποστασιν των ανθρωπων τις εγνω, 
ινα ειπη και γραψη και μεταδω τοις αλλοις, 
αλλ� ωσπερ λαμπων ηλιος τοις νεφεσιν εισδυνει 
και ουχ οραται μεν αυτος, ουδ� ολως φωτι φαινει,  
αλλ� αμυδρον τοις εν τη γη το φως αυτου παρεχει, 
ουτω μου νοει τον Θεον αφ� ημων κεκρυμμενον  
και σκοτος μεγα βαθυ παντας ημας κατεχον. 
Αλλα το θαυμαστοτερον νοει παντως ενταυθα˙ 
Θεου γαρ ου συστελλεται το φως, ως του ηλιου, 
αλλα λαμπει πανταχου και φωτιζει τα παντα˙  
και μεσον εγω του παντος περιεχομαι σκοτει 
και του εμε ποιησαντος φωτος αποστερουμια. 
Τις ουν εμε μη κλαυσειε και τις αν ου πενθηση 
και τις ουκ αν στεναξειεν επ� εμοι και δακρυση, 
οτι Θεος εν απασι και πανταχου υπαρχει 
και φως ολος αυτος εστιν, εν ω ουκ εστιν ολως 
ου τροπης αποσκιασμα, ου νυκτος παρουσια, 
(74) ου σκοτος παρεμποδισμος εγγινεται εις απαν, 
αλλ� εφηπλωται τω παντι και απροσιτως λαμπει 
και τοις αξιοις προσιτος και ληπτος καθοραται,  
ολιγον μεν, ως εφαμεν, προς ολην την ακτινα 
και προς τον ηλιον αυτον, οτε φανειται ολος, 
πολυ δε παντως προς αυτους τους σκοτει καθημενους, 
οτι κατηξιωθησαν μικραν αυγην ιδεσθαι. 
Εγω δε, ο ταλαιπωρος, προτιμωμια το σκοτος 
και μεριμνω τα εν αυτω και προστιθω τον ζοφον, 
και γινεται παχυτερον τη ταπεινη ψυχη μου,  
εξ ου τα παθη τρεφονται και εν εμοι ζωουνται 
και δρακοντες μοι γινονται και ερπετα και οφεις 
διαταρασσοντες αει της ψυχης μου τα μελη˙ 
και γαρ η δοξα δακνει με, η κενη και ματαια, 
και τους οδοντας πεπηγεν εν τη εμη καρδια˙ 
εξ ης αδυνατησαντος και εκλυθεντος ολως 
ηλθον κυνες οι αγριοι, ηλθεν θηριων πληθος, 
και ευροντα με κειμενον κατεμασησαντο με. 
Τρυφη γαρ και ο επαινος μυελον και τα νευρα 
διεσπασαν μου, της ψυχης ισχυν και προθυμιαν. 
Αφηρηκοτα απ� εμου, οιμοι, πως παντα γραψω;  
Οιησιν δε και οκνον μοι ως ληστας επιθεντες, 
ηδονην τε και μεριμναν, πως ανθρωποις αρεσω, 
απ� εναντιας συροντες διεμερισαντο με˙ 
η μεν την σωφροσυνην μου και το νηφαλιον μου, 



η δε τα εργα τα καλα και πραξεις τας ενθεους 
εφ� εαυτας δεικνυοντες νεκρον απεδειξαν με, 
οιησιν, το παραδοξον και θαυμαστον και μεγα, 
καταλιποντες εν εμοι τω κατερρυπωμενω. 
Πως γαρ, ειπε, ου θαυμαστον, πως ου πληρες ελεους, 
οτι τοσαυτα παθη με επιπεσοντα αιφνης 
και πασης αρετης γυμνον και νεκρον δειξαντα με  
(75) ελαθον παλιν εμαυτον μηδεν των γενομενων 
επεγνωκως, αλλ� οιομαι μειζων παντων υπαρχειν  
και απαθης και αγιος και σοφος θεολογος,  
δικαιως και τιμωμενος παρα παντων ανθρωπων, 
αλλα και επαινουμενος, ως αξιος επαινων 
απαντας προσκαλουμενος δοκω τιμην συναγειν. 
Συναγομενων γαρ αυτων εγω φυσωμαι πλεον 
και συχνως περιβλεπομαι, μη που τις απελειφθη, 
οστις ου παραγενετο και εθεασατο με˙ 
και ει που ευρεθειη τις παραβλεψαμενος με, 
μνησικακω και λοιδορω και διασυρω τουτον, 
οπως ακουσας και αυτος μη φερων μου τους ψογους 
ελθη, προσαγορευση με, φανη υποσδονδος μου 
και ως κακεινος χρηζει μου της ευχης και αγαπης, 
και λεγω παντας τους λοιπους˙ Ερχεται και ο δεινα 
και τας ευχας κομιζεται και τους λογους ακουει 
και την διδασκαλιαν μου – φευ μοι της ευπηθειας!  
Πως ουν βλεπω γυμνωσιν της αθλιοτητος μου 
και των πληγων αισθανομαι και λυπουμαι και κλαιω 
και ιασιν επιζητω ανακλιθεις ξενωνι 
και ιατρους παρακαλω δεικνυς τους μωλωπας μου, 
απογυμνωσας τε αυτοις και τα κρυπτα μου παθη, 
ως αν ξηρια, εμπλαστρα και καυστρας επιθωσι,  
και υπομεινω καρτερως δια την ιασιν μου, 
αλλα και μαλλον προστιθω τραυματα καθ� εκαστην;  
Αλλ�, ω Θεε μου, οικτειρον εμε πεπλανημενον  
και φοβον σου εμφυτευσον εν τη εμη καρδια, 
ινα τον κοσμον φυγοιμι κατα τας εντολας σου 
και μισος εξω προς αυτον και συσταλω εμφρονως, 
και μη εασης με, Χριστε, μεσον τουτου πλανασθαι, 
οτι σε μονον αγαπω μηπω σε αγαπησας, 
και σου μονου προσδοκω τας εντολας φυλαττειν, 
ολως ων εν τοις παθεσι, μηδε επεγνωκως σε. 
Τις γαρ των επιγνοντων σε χρηζει δοξης του κοσμου; 
(78) Αλλο και γαρ το θελημα σαρκος ρευστης υπαρχει, 
ετερον δε του Πνευματος, και αλλο της ψυχης μου. 



Πλην ου τριπλους, αλλα διπλους, ως ανθρωπος, υπαρχω˙  
η ψυχη μου συνδεδεται αρρητως τη σαρκι μου, 
πλην ου ζητει τα εαυτου εκαστον καταλληλως, 
οιον φαγειν τε και πιειν, οιον το καθευδησαι, 
α και σαρκος θεληματα χοϊκα ειναι λεγω. 
Επει δε παλιν χωρισθεν ψυχης ουδεν ζητει τοιουτον, 
αλλα νεκρον, αναισθητον, ωσπερ πηλος τυγχανει, 
το παν ψυχης ειναι δοκω, εν θελημα ανθρωπου. 
Ο ουν τω Θειω Πνευματι το ιδιον ενωσας 
θεοειδης εγενετο Χριστον λαβων εν στερνοις, 
Χριστιανος απο Χριστου, Χριστον μεμορφωμενον  
εχων εν εαυτω παντως τον αληπτον και μονον, 
τον αληθως απροσιτον τοις ποιημασι πασιν. 
Αλλ�, ω φυσις αμολυντε, ουσια κεκρυμμενη, 
φιλανθρωπια αγνωστε τοις πλειοσιν ανθρωποις, 
ελεος ουχ ορωμενον τοις αφρονως βιουσιν, 
ουσια αναλλοιωτε, ατμητε, τρισαγια, 
φως απλουν και ανειδεον, ασυνθετον εις απαν, 
ασωματον, αχωριστον, αληπτον παση φυσει, 
πως καθωραθης ως εγω, εγνωσθης τοις εν σκοτει 
και εκρατηθης εν χερσι μητρος σου της αγιας, 
και εδεσμευθης ως φονευς, επαθες ωςκακουργος 
σωματικως, ω βασιλευ, θελων παντως με σωσαι 
και παλιν επαναγαγειν εις παραδεισον δοξης; 
Τουτο οικονομια σου, τουτο η παρουσια, 
τουτο η ευσπλαγχνια σου και η φιλανθρωπια, 
η γενομενη δι� ημας, παντας ανθρωπους, Λογε, 
πιστους, απιστους, εθνικους, αμαρτωλους, αγιους˙ 
κοινη γαρ παντων γεγονεν η επιφανεια σου, 
σωτηρια και λυτρωσις ζωντων και των θανοντων. 
(79) Το δε κρυπτως γινομενον εν εμοι τω ασωτω  
και μερικως τελουμενον εν γνωστη αγνωσια 
-γνωστη μεν παντως παρ� εμοι, αγνωστω δε τοις αλλοις-, 
ποια γλωσσα λαλησειε, ποιος νους ερμηνευση, 
ποιος λογος εκφρασειεν, ινα και χειρ μου γραψη;  
Φρικτον γαρ οντως, Δεσποτα, φρικτον και υπερ λογον, 
οτι οραται μοι το φως, ο ο κοσμος ουκ εχει, 
και αγαπα με ο μη ων ενδον τουτου του κοσμου, 
και αγαπω τον μηδαμου οντα εν ορωμενοις. 
Επι της κλινης καθημαι εξωθεν ων του κοσμου 
και μεσον ων της κελλης μου τον εξωθεν του κοσμου 
οντα τε και γενομενον βλεπω, ω και ομιλω 
- ειπειν  δε τολμα – και φιλω, φιλει με και εκεινος, 



εσθιω, τρεφομαι καλως μονη τη θεωρια 
και συνενουμενος αυτω ουρανους υπερβαινω 
και τουτο οιδα αληθες και βεβαιον υπαρχειν, 
το που το σωμα τοτε δε υπαρχει, ου γινωσκω. 
Οιδα, οτι κατερχεται ο υπαρχων ακινητος˙  
οιδα, οτι οραται μοι ο τυγχανων αορατος˙ 
οιδα, ο πασης κτισεως αποκεχωρισμενος 
ενδον αυτου λαμβανει με και εν αγκαλαις κρυπτει, 
και εκ παντος ευρισκομαι εξω τοτε του κοσμου. 
Εγω δε παλιν, ο βροτος και μικρος εν τω κοσμω, 
εντος μου ολον καθορω τον ποιητην του κοσμου, 
και οιδα, ως ου θνηξομαι ενδον ζωης τυγχανων,  
και ολην εχω γτην ζωην βλυστανουσαν εντος μου˙ 
εν τη καρδια μου εστιν, εν ουρανω δ� υπαρχει, 
ωδε κακει οραται μοι επισης απαστραπτων. 
Οπως δε ταυτα γινονται, πως αν καλως νοησω, 
πως δ� εξειπειν σοι δυνηθω, οσα νοω και βλεπω;  
Εισι γαρ οντως αφθεκτα και αρρητα εις απαν, 
α οφθαλμος ουχ εωρακεν, ουκ ακηκοεν ους δε,  
(80) επι καρδιαν σε ποτε ουκ ενεβη σαρκινην. 
Ευχαριστω σοι, Δεσποτα, οτι ηλεησας με 
και δεδωκας ιδεσθαι με ταυτα και ουτως γραψαι, 
τοις μετ�εμου κηρυξαι τε την σην φιλανθρωπιαν, 
ινα και νυν μυηθωσι λαοι, φυλαι και γλωσσαι, 
οτι τους παντας ελεεις θερμως μετανοουντας 
ισον τοις αποστολοις σου και πασι τοις αγιοις,  
ευεργετεις τε και τιμας και δοξαζεις, Θεε μου, 
ως μετα ποθου σε μονον βλεποντας, τον ποιητην του κοσμου, 
ω πρεπει δοξα και τιμη, κρατος, μεγαλωσυνη, 
ως βασιλει τε και Θεω του παντος και Δεσποτη 
νυν και αει δια παντος εις αιωνας αιωνων˙ 
αμην. 
 

ΙΔ’.  

Ευχαριστια προς Θεον των δωρεων ενεκα, ων παρ� αυτου 
ηξιωθη˙ και οτι φρικτον και αγγελοις το της ιερωσυνης και 
ηγουμενειας αξιωμα. (81)  

 
Εγω, καν θελω, Δεσποτα, λαλησαι ουκ ισχυω. 
Τι γαρ ολως και φθεγξομαι ακαθαρτος υπαρχων 
και λογισμοις και πραξεσι και εννοιαις απασαις;  



Πλην την ψυχην τιτρωσκομαι, φλεγομαι τα εντος μου 
επιθυμων λαλησαι σοι, καν ποσως, ο Θεος μου. 
Βλεπω, και γαρ επιστασαι τα εμα, ω Θεε μου, 
οτι τα μελη απαντα σωματος και ψυχης μου  
εμιανα εκ γενετης, ολος ων αμαρτια. 
Τεκμαιρομαι το ελεος και την φιλανθρωπιαν 
και τα καλα σου τα πολλα, α εις εμε ειργασω, 
και αφωνος καθισταμαι μικρου απογινωσκων  
και θλιβομαι διηνεκως λυπουμενος, ο ταλας, 
οτι αναξιος ειμι των αγαθων σου παντων.  
Οποταν ελθω εις εμαυτον και κατα νουν θελησω 
αναλογισθαι, Χριστε, τα πληθη των κακων μου, 
και οτι εν αγαθον ουκ επραξα εν βιω, 
αντι δε των κολασεων, οργης σου της δικαιας, 
ων υπομειναι εμελλον ως πολλα σε λυπησας, 
τοσουτων μαλλον αγαθων νυν κατηξιωσας με, 
ερχομαι εις απογνωσιν, φοβουμαι σου το κριμα, 
οτι και μαλλον προστιθω πταισματα καθ� εκαστην,  
(82) και το πολυ σου ελεος και την φιλανθρωπιαν 
τρεμω μη τρεψης εις θυμον μειζονος τιμωριας,  
οτι ευεργετουμενος αχαριστω σοι πλεον,  
δουλος υπαρχων πονηρος σου, του καλου Δεσποτου. 
Παντα ουν ταλλα, Κυριε, υπομονην παρειχον, 
ελπιδα προξενουντα μοι ζωης της αιωνιου˙ 
ου ενεκεν και εχαιρον πολλα, ως οιδας μονος, 
θαρρων εις την χρηστοτητα και εις το ελεος σου. 
Δια γαρ τουτο εκ παντος ηρες με εκ του κοσμου 
και παντων απεχωρισας συγγενων τε και φιλων, 
οπως και ελεησης με και σωσης με, Χριστε μου˙  
τουτο πληροφορουμενος παρα της χαριτος σου 
ειχον χαραν απληρωτον και βεβαιαν ελπιδα. 
Τα δυο δε τα εσχατα οπως ειπω, ουκ οιδα, 
α εις εμε ευδοκησας γενεσθαι, Βασιλευ μου, 
και την ψυχην μου και τον νουν λογου αποστερουσι 
και ενεργειας παυσουσι και φρονησεις απασας, 
αλλα και τω μεγεθει σου βαρυνουσι της δοξης 
και παυσασθαι παρα μικρον πειθουσι με, Σωτηρ μου,  
μηδεν λαλειν,μηδεν ποιειν, μηδε απτεσθαι τουτων, 
και απορω εν εμαυτω και θαυμαζων λυπουμια. 
Πως τοις τοιουτοις εμαυτον πραγμασιν απορρητοις 
εξεδωκα διακονειν και λειτουργειν, ο ταλας;  
Εν οις αγγελοι φριττουσιν αδεως ατενισαι, 
προφηται εδειλιασαν ενωτισθεντες αμα 



δοξης το ακαταληπτον και της οικονομιας˙  
αποστολοι και μαρτυρες και διδασκαλων πληθος 
βοωσι και κραυγαζουσιν εαυτους αναξιους 
διαρρηδην κηρυττοντες απασι τοις εν κοσμω. 
Εγω δε πως, ο ασωτος, και πως εγω, ο πορνος, 
και πως εγω, ο ταπεινος, γενεσθαι ηξιωθην 
και αδελφων ηγουμενος, των θειων μυστηριων 
(83) ιερουργος και λειτουργος της αχραντου Τριαδος;  
Οπου γαρ αρτος σαρκος και του αιματος, Λογε, 
εκει υπαρχεις συ αυτος, ο Θεος μου και Λογος, 
και ταυτα σωμα γινεται σον αληθως και αιμα 
επελευσει του Πνευματος και δυναμει Υψιστου˙  
και τολμωντες απτομεθα θεου του απροσιτου, 
μαλλον δε του οικουντος εν φωτι απροσιτω, 
ου μονον φυσει τη φθαρτη ταυτη και ανθρωπινη, 
αλλα και πασαις νεοραις στρατιαις των αγγελων. 
Τουτο ουν το απορρητον, τουτο το υπερ φυσιν 
εργον τε και εγχειρημα, οπερ ποιειν εταχθην, 
πειθει με και τον θανατον προ οφθαλμων μου βλεπειν˙ 
 οθεν αφεις το ηδεσθαι τω τρομω συνεσχεθην  
ειδως, οτι αδυνατον εμοι και πασιν, οιμαι,  
το κατ� αξιαν λειτουργειν και βιον ουτως εχειν 
αγγελικον εν σωματι, μαλλον δ� υπερ αγγελους,  
ιν� ο λογος εδειξε και η αληθεια εχει,  
και οικειοτερος αυτων γενηται κατ� αξιαν 
ως και χερσιν απτομενος και στοματι εσθιων, 
ονπερ εκεινοι φριττοντες παριστανται συν τρομω. 
Το δε κριμα των αδελφων, ους τεταγμαι ποιμαινειν,  
ποια ψυχη βαστασειε, ποιος νους ευπορηση 
ακατακριτως μετελθειν ενος εκαστου γνωμην 
και παντα τα παρ� εαυτου ανελλιπως εισφερειν 
και εξελεσθαι κριματος εαυτον του εκεινων;  
Ου μοι δοκει πως δυνατον ανθρωποις ειναι τουτο˙  
πειθομαι ουν βουλομαι μαθητης ειναι μαλλον 
ενος δουλευων θελημα, ενος ακουων λογους, 
και υπερ τουτου του ενος μονον υφεξειν λογους,  
η τροποις και θελημασι δουλευειν των πλειονων 
(84) και τουτων γνωμας ερευνας και βουλας εξευρισκειν 
και πραξεις τε και λογισμους εξιχνιαζειν πλεον,  
επει και κρισις μενει με και δουναι μελλω λογους, 
ανθ� ωνπερ ημαρτηκασιν, ους εγωγε ποιμαινειν  
λογοις αρρητοις του Θεου παντως ηρεθην μονος. 
Εκαστος γαρ κριθησεται και λογους παντως δωσει, 



ων επραξεν αυτος, ει τι χρηστον η φαυλον, 
υπερ εκαστου λογον δε μονος εγω παρεξω˙  
και πως σωθηναι βουλομαι η πως ελεηθηναι, 
ο μηδε καν υπερ εμης μιας ψυχης αθλιας 
εχων ολως ενδειξασθαι εργον προς σωτηριαν;  
Και γαρ, πληροφορηθητι, ουκ εχων, ο,τι φρασσω, 
ουδε γαρ επραξα ποτε εργον μικρον η μεγα, 
δι� ου και μελλω σωζεσθαι πυρος του αιωνιου. 
Αλλ� ω φιλανθρωπε Σωτηρ, ευσπλαγχνε, ελεημων, 
θειαν μοι δος τω ταπεινω δυναμιν, ωστε λογω, 
ους δεδωκας μοι αδελφους, ποιμαινειν εν συνεσει, 
καθοδηγειν επι νομας των  νομων σου των θειων 
και ανασωζειν εις μονας της ανω βασιλειας 
σωους, απημονας, φαιδρους των αρετων τω καλλει, 
αξιους τε προσκυνητας του φοβερου σου θρονου˙ 
καμε δε τον αναξιον προσλαβου εκ του κοσμου, 
ει και καταστικτον πολλαις αμαρτιων αικιαις, 
αλλ� ομως λατριν αμα σον και αχρειον οικετην, 
και τοις χοροις των εκλεκτων, οις κριμασι γινωσκεις, 
συγκαταριθμησον ομου μετα των μαθητων μου, 
ιν� αμα παντες βλεπωμεν την δοξαν σου την θειαν 
και των αφραστων σου, Χριστε, αγαθων εντρυφωμεν. 
Συ γαρ ει η απολαυσις, η τρυφη και το κλεος 
των αγαπωντων σε θερμως εις αιωνας αιωνων˙ 
αμην.  
 

ΙΕ’.  

Οπως βλεπων την δοξαν του Θεου ενηργειτο υπο του 
Παναγιου Πνευματος, και οτι το Θειον εντος και εκτος εστι του 
παντος, αλλα και ληπτον τε και αληπτον τοις αξιοις, και οτι 
οικος Δαυιδ ημεις εσμεν, και οτι εις πολλα γινομενος ο 
Χριστος και Θεος ημων μελη εις εστι και ο αυτος και μενων 
αμεριστος. (85)  

 
Αποκαλυπτομενου σου, Δεσποτα των απαντων,  
και δοξαν του προσωπου σου τρανοτερον δεικνυντος  
ολος τρομω συνεχομαι ανωθεν καθορων σε,  
ως εφικτον εστιν εμοι, τω ταπεινω την φυσιν, 
και φοβω συνεχομενος εκπληττομαι και λεγω˙  
Υπερ καταληψιν εμην παντα τα σα, Θεε μου, 
και γαρ ειμι ακαθαρτος, αναξιος εις απαν 



του βλεπειν σε, τον καθαρον και αγιον Δεσποτην, 
ον ευλαβουνται αγγελοι και λειτουργουσι τρομω,  
και απο του προσωπου σου κλονειται πασα κτισις. 
Οταν δε ταυτα ειποιμι και οφθαλμους καμμυσω, 
τουτεστι κατω μου τον νουν αποστρεψω, μη βλεπειν 
η καθοραν δυναμενος την αστεκτον σου θεαν, 
τοτε θρηνω στερουμενος του καλλους σου, Θεε μου, 
μη φερων σου τον χωρισμον, του φιλανθρωπου μονου. 
Θρηνουντα δε και κλαιοντα ολον με περιλαμπεις, 
βαβαι, και καταπληττομαι και επι πλειον κλαιω, 
το προς εμε σου ευσπλαγχονον τον ασωτον θαυμαζων. 
Τοτε βλεπω του σωματος πολλην ασχημοσυνην  
(86) και την αναξιοτητα ψυχης μου της αθλιας, 
και ταυτα τεκμαιρομενος εξισταμαι κραυγαζων˙  
Τις ουν εγω ειμι, Θεε και ποιητα των ολων, 
και τις ολως πεποιηκα αγαθον εν τω βιω,  
η ποιαν ολως σου ποτε εντολην ειργασαμην, 
οτι τοιαυτη δοξη με τον ταπεινον δοξαζεις;  
Και ποθεν η και δια τι ουτως με περιλαμπειν,  
τον αθλιον, ηξιωσας εν νυκτι και ημερα;  
Μη γαρ ποτε εδιψησα σε ζητων, Βασιλευ μου, 
μη γαρ εκακοπαθησα σων εντολων τοις πονοις, 
μη πειρασμους υπεμεινα και μαστιγας, ως παντες 
οι ταυτα καρτερησαντες αγιοι απ� αιωνος, 
οπως εκεινοις με, Χριστε, συναριθμησας σωσης;  
Ου γαρ των εργων με χωρις συ ραθυμουντα σωσεις˙ 
καν σφοδρα συ φιλανθρωπος ως πλαστης των ανθρωπων,. 
Ακουω Παυλου λεγοντος νεκραν ειναι την πιστιν  
εργων χωρις τυγχανουσαν και φριττω τιμωριας 
παντως εκει μενουσας με, τον κατημελημενον. 
Πως ουν εγω θαρρησαιμι ως πιστος συν εκεινοις 
αριμνηθηναι, Δεσποτα, τοις  προεργασαμενοις,  
ο μηδεν μιαν εντολην ποτε τετηρηκως σου; 
Αλλ� οιδα, παντα δυνασαι, παντα ποιεις, ως θελεις, 
και τοις εσχατοις, Δεσποτα, διδως ως και τοις πρωτοις, 
και πρωτον, ω του θαυματος, των πρωτων τοις εσχατοις. 
Ταυτα προς σε λεγοντος, τον ποιητην του κοσμου, 
τον ανω πριν φαινομενον και παλαι με κρυβεντα 
και υστερον ακτισι με ολον περικυκλουντα,  
αιφνης σε ολον εν εμοι καθορω γεγονοτα, 
τον ανω πριν φαινομενον, αλλα κρυβεντα παλιν 
νεφει, καθαπερ ηλιος ακτινων ολως διχα. 
Ως ουν εκεινος προσιτος εστι τοις καθορωσι 



(87) και τοτε μαλλον οιονει ολος πασιν οραται,  
ουτω και συ μοι προσιτος κεκρυμμενος εντος μου 
τυγχανεις, ο απροσιτος, ομμασι νοεροις μου,  
ως οιδας, οπτανομενος, κατα μικρον αυξανων, 
φαιδροτερον δεικνυμενος, φαιδροτερον αστραπτων˙  
αλλοτε παλιν φαινη μοι απροσιτος εις απαν. 
Διο και μεγαλυνω σου την ακαταληψιαν, 
την αγαθοτητα την σην κηρυττων εκβοω σοι˙ 
Δοξα τω ουτως την ημων δοξασαντι ουσιαν,  
δοξα τη αμετρητω σου, Σωτηρ, συγκαταβασει, 
δοξα τη ευσπλαγχνια σου, δοξα τη δυναστεια, 
δοξα σοι, οτι ατρεπτος, αναλλοιωτος μενων 
ολος τε ει ακινητος, αεικινητος πελων,  
ολος εκτος της κτισεως, ολος δ� εν παση κτισει, 
ολος τα συμπαντα πληροις, ολος ων εξω παντων, 
υπερ τα παντα, Δεσποτα, υπερ αρχην δε πασαν, 
υπερ ουσιαν απασαν, υπερ φυσεως φυσιν, 
υπερ αιωνας απαντας, υπερ φως απαν, Σωτερ, 
υπερ ουσιας νοερας, εργον σον γαρ κακειναι, 
μαλλον δε εννοηματος σου τυγχανουσιν εργον. 
Συ γαρ των παντων ει ουδεν, ανωτερος δε παντων˙  
των οντων γαρ ει αιτιος ως των παντων κτιστης 
και δια τουτο παντων ει αποκεχωρισμενος, 
ανωθεν που νοουμενος υπερ τα οντα παντα, 
αορατος, απροσιτος, αληπτος αναφης τε, 
ακατανοητος τε ων αναλλοιωτος μενεις, 
απλους τυγχανων ολος δε συ ει πεποικιλμενος, 
και ολως νους αδυνατει δοξης την ποικιλιαν  
και ωραιοτητα του σου καλλους κατανοησαι. 
Ο ουν των παντων ων ουδεν ως υπερανω παντων, 
ο εξω παντων ως Θεος των παντων συ υπαρχων 
αορατος, απροσιτος, αληπτος αναφης τε,  
(88) αυτος εγενου και  βροτος, εισηλθες εν τω κοσμω  
και πασιν ωφθης προσιτος τη της σαρκος προσληψει. 
Εγνωσθης δε και τοις πιστοις θεοτητος τη δοξη 
και γεγονας αυτοις ληπτος, ο αληπτος εις απαν, 
και ορατος ολος αυτος, ο αορατος πασιν˙ 
και ειδοσαν την δοξαν σου, θεοτητος της θειας,  
μονοι πιστοι και βλεπουσιν, οι απιστοι δε παντες 
ιδοντες σε διεμειναν τυφλοι, το φως του κοσμου. 
Οι ουν πιστοι και τοτε σε και νυν αει ορωσι 
και εχουσι μεθ� εαυτων τον κτιστην σε των ολων 
συνοντα συνοικουντα τε εν σκοτει τω του βιου, 



ως ηλιον σε αδυτον, ως ασβεστον λαμπαδα, 
μη καταλαμβανομενος ολως υπο του σκοτους, 
αλλα καταφωτιζοντα αει τους σε ορωντας. 
Επει δε συ, ως ειρηται, εξω παντων υπαρχεις 
και, ους φωτιζεις, εξωθεν ποιεις των ορωμενων 
και ωσπερ συ αυτοθι ων ανω συν τω Πατρι σου 
αδιαστατως μεθ� ημων ολος αυτος τυγχανεις  
και εν τω κοσμω παλιν ων αχωρητος ει κοσμω 
- εν τω παντι γαρ ων αυτος υπερ το παν τυγχανεις-,  
ουτως ημας τους δουλους σου των αισθητων εν μεσω,  
των ορωμενων τε εντος υπαρχοντας εξαγεις 
και ανω ολως μετα σου λαμπομενους φωτι σου 
συναναφερεις και ποιεις εκ θνητων αθανατους˙  
και μενοντες, οπερ εσμεν, υιοι τη χαριτι σου 
ομοιοι σοι γινομεθα, θεοι Θεον ορωντες. 
Τις ουν ου προσδραμειται σοι, τω μονω φιλανθρωπω,  
τις ουκ ακολουθησει σοι, τις ουκ εκ ποθου φρασει˙ 
Ιδου, τα παντα ριψαντες ακολουθησομεν σοι,  
τω συμπαθει, τω προσινει, τω ευσπλαγχνω Δεσποτη,  
τω την ημων επιστροφην αει εκδεχομενω,  
(89) τω θανατω μη θελοντι των σοι προσκεκρουκοτων, 
τω εν ημιν τα φοβερα νυν τελεσιουργουντι, 
απερ ποτε ακουοντες εν οικω Δαυιδ παλαι 
γενομενα θαυμαζομεν. Τα δ� αν και ειεν ταυτα˙ 
οικος Δαυιδ ημεις εσμεν ως συγγενεις εκεινου, 
και γαρ αυτος συ γεγονας, ο των απαντων κτιστης, 
υιος εκεινου, και ημεις υιοι σου κατα χαριν˙ 
συ συγγενης ημων σαρκι, ημεις θεοτητι σου. 
Λαβων γαρ σαρκα δεδωκας ημιν Πνευμα σου Θειον, 
και οικος εις γεγοναμεν Δαυιδ, οι παντες αμα, 
τη ιδιοτητι τη ση, τη προς σε συγγενεια. 
Κυριος ουν συ του Δαυιδ, εν πνευματι τυγχανεις, 
ημεις δε τεκνα του Δαυιδ, σπερμα θειον σου παντες˙ 
συναγομενων τε ημων εις γινομεθα οικος,  
τουτεστι παντες συγγενεις, αδελφοι σου οι παντες. 
Και πως ου θαυμα φοβερον, η πως ου φριξει πας τις, 
ο τουτο ολως εννοων, τουτο καταμανθανων, 
οτι υπαρχεις μεθ� ημων νυν και εις τους αιωνας 
και οικον εκαστον ποιεις και ενοικεις εις παντας 
και οικος πασι γινη συ, και εν σοι ενοικουμεν,  
εις, Σωτερ, εκαστος ημων μετα σου ολος ολου, 
και μεθ� ενος εκαστου συ μονου μονος τυγχανων 
και υπερανωθεν ημων μονος ολος υπαρχεις;  



Νυν ουν υπαρχεις τα φρικτα εν ημιν παντα πρασσων. 
Ποια φρικτα; Ακουσατε εκ των πολλων ολιγα˙ 
ει γαρ και, α ειρηκαμεν, υπερ εκπληξιν παντα, 
αλλ� ομως αρτι ακουε φρικτοτερα εκεινων! 
Μελη Χριστου γινομεθα, μελη Χριστος  ημων δε,  
και χειρ Χριστος και πους Χτιστος εμου του παναθλιου, 
και χειρ Χριστου και πους Χριστου ο αθλιος εγω δε. 
Κινω την χειρα, και Χριστος η χειρ μου εστιν. 
(90) - Αμεριστον γαρ νοει μ οι θεοτητα την θειαν! – 
Κινω τον ποδα και, ιδου, αστραπτει ως εκεινος˙ 
μη ειπης, οτι βλασφημω, αλλ� αποδεξαι ταυτα  
και τω Χριστω προσκυνησον τοιουτον σε  ποιουντι!   
Ει γαρ και συ θελησειας, μελος αυτου γενηση, 
και ουτω μελη απαντα ενος ημων εκαστου 
μελη Χριστου γενησονται, και Χριστος ημων μελη, 
και παντα τα ασχημονα ευσχημονα ποιησει 
καλλει θεοτητος αυτα κατακοσμων και δοξη, 
και γενησομεθα ομου θεοι Θεω συνοντες, 
ασχημοσυνην σωματος ολως μη καθορωντες, 
αλλ� ολοι ολω σωματι Χριστω ομοιωθεντες, 
και μελος εκαστον ημων ολος Χριστος υπαρξει. 
Εις γαρ πολλα γινομενος εις αμεριστος μενει, 
μερις εκαστη δε αυτος ολος Χριστος υπαρχει˙ 
παντως ουν ουτως εγνωκας Χριστον και δακτυλον μου 
και βαλανον – ουκ εφριξας, η συ και επησχυνθης;  
Αλλα Θεος σοι ομοιος ουκ ησχυνθη γενεσθαι, 
συ δε εκεινω ομοιος αισχυνη γεγονεναι;-  
Ουχι εκεινω ομοιος αισχυνομαι γενεσθαι, 
αλλα εκεινον ομοιον του ασχημονος μελους 
ρηθεντα βλασφημιαν σε ειπειν υπενοηθην.-  
Κακως αρα υπελαβες, ου γαρ ασχημα ταυτα! 
Μελη δε Χριστου εισι κρυπτα, καλυπτονται γαρ, 
και κατα τουτο των λοιπων σεμνοτερα υπαρχει 
ως πασιν αθεωρητα του κρυπτου κρυπτα μελη, 
εξ ου το σπερμα διδοται εν συνουσια θεια, 
θειον εν θεια τη μορφη φρικτως μεμορφωμενον 
απο θεοτητος αυτης ολης, ολος Θεος γαρ, 
ος συνενουται μεθ� ημων, ω φρικτου μυστηριου!  
Και γαμος οντως γινεται, ο αρρητος και θειος˙ 
(91) ενι εκαστω μιγνυται, και παλιν ταυτα λεξω 
υφ� ηδονης, και εκαστος ενουται τω Δεσποτη. 
Ει ουν ολη ολον Χριστον σαρκι σου ενεδυσω,  
ανεπαισχυντως απαντα νοησεις, απερ λεγω. 



Ει δε ουδ� ολως η επιβλημα μικρον, αχραντου 
χιτωνος λεγω του Χριστου, επεβαλες ψυχη σου,  
εν ιματιω παλαιω, εν ενι παντως τοπω 
υπαρχεις και αισχυνεσαι τα λοιπα παντα μελη, 
το σωμα κεκτημενος δε ρυπαρον ολον μαλλον, 
 ενδεδυμενος ρυπαρα, πως ουκ ερυθριασεις;  
Εμου λαλουντος τα φρικτα περι μελων αγιων 
και δοξαν βλεποντος πολλην και τον νουν λαμπομενου  
και χαιροντος και σαρκικον μηδεν ενθυμουμενου, 
συ μεν τας σαρκας βλεπει σου τας κατερρυπωμενας 
και τω νοΐ τας πραξεις σου διερχη τας ατοπους, 
και ο νους σου τουτοις αει ως σκωληξ ιλυσπαται. 
Διο προσαπτεις τω Χριστω καμοι την σην αισχυνην 
και λεγεις˙ Ουκ αισχυνη συ περι των ασχημονων, 
μαλλον δε εις ασχημονα μελη Χριστον καταγειν;  
Εγω δε παλιν λεγω σοι˙ Βλεπε Χριστον εν μητρα,  
και τα εν μητρα νοησον και μητραν υπεκδυντα,  
και ποθεν εξερχομενος ο Θεος μου διηλθε!  
Και πλειον τι ευρησειας, υπερ α εγω ειπον, 
απερ και κατεδεξατο εις ημετεραν δοξαν, 
ινα μηδεις αισχυνηται μιμουμενος εκεινον 
μηδε, α πεπονθε, λαλων η και αυτος πανθανων.  
Ανθρωπος ολος γεγονε και Θεος ολος οντως,  
εις ουτος, ου μεμερισται, ανηρ τελειος παντως˙  
ο δε αυτος Θεος εστιν, ολος μελεσιν ολοις. 
Ουτως εγενετο και νυν εν τοις εσχατοις χρονοις 
ο Συμεων ο αγιος, Ευλαβης ο Στουδιτης,  
(92) ουτος ουκ επησχυνετο μελη παντος ανθρωπου 
ουδε γυμνους τινας οραν, ουδε γυμνος ορασθαι˙ 
ειχε γαρ ολον τον Χριστον, ολος αυτος Χριστος ην, 
και μελη απαντα αυτου και παντος αλλου μελη 
καθ� εν και παντα ως Χριστον ουτος αει εωρα 
και εμενεν ακινητος, αβλαβης, απαθης τε, 
ως ολος ων Χριστος αυτος και Χριστον παντας βλεπων 
τους βαπτισθεντας και Χριστον ολον ενδυσαμενους. 
Ει δε γυμνος υπαρχεις συ και σαρξ σαρκος προσψαυσει, 
θηλυμανης γεγενησαι ως ονος η ως ιππος, 
ινα τι και τον αγιον τολμας ενδιαβαλλειν 
και βλασφημεις εις τον Χριστον, τον ημιν ενωθεντα 
και δοντα την απαθειαν δουλοις αυτου αγιοις; 
Και γαρ νυμφιος γινεται - ακουεις; - καθ� εκαστην, 
και νυμφαι παντων αι ψυχαι, αις ο κτιστης ενουται, 
κακεινω παλιν αυται δε, και γινεται ο γαμος 



πνευματικως, θεοπρεπως συμμιγνυμενος ταυταις. 
Ου φθειρει ολως, απαγε, αλλ� ει και εφθαρμενας  
λαβοι και ταυταις ενωθη, ευθυς ποιει αφθαρτους, 
και βλεπουσι τα προτερον φθορα μεμολυσμενα  
αγια παντα, αφθορα, ολως συνουλωμενα. 
Τον ευσπαγχνον δοξαζουσι, ποθουσι τον ωραιον 
και τη αγαπη τη αυτου ολη ολαι κολλωνται, 
μαλλον δε σπερμα αγιον, ως ειπομεν, λαβουσαι 
Θεον ολον εντος αυτων μεμορφωμενον κτωνται. 
Τι ουν ουχι αληθεια ταυτα εισι, πατερες; 
Ουχι ορθως εξειπομεν περι πραγματων θειων, 
ουχι απαραποιητα ταις γραφαις ισως ειπον;  
Ει τοινυν συ ενδεδυσαι σαρκος σου την αισχυνην 
και νουν ουκ απεγυμνωσας, ψυχην ουκ απεδυσω, 
το φως ιδειν ουκ ισχυσας σκοτει κεκαλυμμενος, 
εγω σοι τι ποιησαιμι, τα φρικτα πως σοι δειξω,  
(93) πως εις τον οικον δε, οιμοι, του Δαυιδ εισενεγκω; 
Εστι και γαρ απροσιτος τοις κατ� εμε ραθυμοις, 
εστιν ολος αορατος τυφλοις εμοι ομοιοις, 
εστι μακραν απιστων τε και οκνηρων εις απαν, 
πονηρων παντων πορρωθεν, παντων των φιλοκοσμων˙ 
των κενοδοξων δε ουτως ασυγκριτως απεχει 
ως υπερ υψος ουρανου, υπερ αβυσσου βαθος.  
Και τις η πως εις ουρανον αναβησεται ολως, 
η υπο γην κατελθοι δε ανερευνων αβυσσους; 
Και μαργαριτην εκζητων, ως σιναπεως κοκκον 
σμικροτατον υπαρχοντα, πως ευρειν εξισχυσει; 
Αλλ�, ω παιδες συναχθητε, αλλ�, ω γυναικες, δευτε!  
Αλλ�, ω πατερες, φθασατε, πριν η το τελος φθασει, 
και συν εμοι θρηνησατε και κλαυσατε οι παντες, 
οτι εν τω βαπτισματι μικροι Θεον λαβοντες,  
μαλλον δε υιοι Θεου νηπιοι γεγονοτες,  
εξω οι αμαρτησαντες εβληθημεν ευθεως 
απο του οικου του Δαυιδ και τουτο αναισθητως 
πεπονθαμεν, και δραμωμεν δια της μετανοιας!  
Εκειθεν γαρ εισερχονται οι εκβληθεντες παντες,  
αλλως δ� ουκ ενι ενδοθεν εισελθειν, μη πλανασθε,  
ουδε ιδειν τα εν αυτω τελεσιουργηθεντα, 
και νυν τελεσιουργουμενα και εις απειρους αιωνας 
εν τω Χριστω μου και Θεω, ω πρεπει πασα δοξα,  
τιμη τε και προσκυνησις νυν και εις τους αιωνας. 
Αμην.  
 



ΙΣΤ’.  

Οτι ποθεινον τε και επιθυμητον κατα φυσιν μονον το Θειον, 
ου ο μετεχων παντων εν μετοχη γεγονε των καλων  (94)  
 

Ω τι το πραγμα το κρυπτον παση κτιστη ουσια,  
και τι το φως το νοητον, ο τινι ουχ οραται,  
και τις ο πλουτος ο πολυς, ον ουδεις εν τω κοσμω 
ευρειν ολως εξισχυσεν η κατασχειν εις απαν;  
Εστι γαρ πασιν αληπτος, αχωρητος τω κοσμω, 
εστι και επιθυμητος, καθ� οσον υπερεχει  
των ορωμενων ο αυτα Θεος κατασκευασας. 
Κατα τουτο τιτρωσκομαι τη αγαπη εκεινου˙ 
καθ� οσον δ� ουχ οραται μοι εκτηκομαι τας φρενας, 
τον νουν και την καρδιαν μου φλεγομενος και στενων. 
Περιπατω και καιομαι ζητων ωδε κακεισε 
και ουδαμου τον εραστην ευρισκω της ψυχης μου˙  
και περιβλεπομαι συχνως, ιδειν τον ποθητον μου,  
κακεινος, ως αορατος, ουχ οραται ολως. 
Οτε δε αρξομαι θρηνειν ως απελπισας, τοτε 
οραται μοι και βλεπει με, ο καθορων τα παντα˙  
θαυμαζων καταπληττομαι καλλους την ευμορφιαν, 
και πως ανοιξας ουρανους διεκυψεν ο κτιστης 
και δοξαν μοι παρεδειξε την αφραστον και ξενην˙  
και τις αρα εγγυτερον γενησεται εκεινου 
η πως ανενεχθησεται εις αμετρητον υψος;  
(95) Λογιζομενου μου, αυτος ευρισκεται εντος μου, 
ενδον εν τη ταλαινη μου καρδια απαστραπτων, 
παντοθεν περιλαμπων με τη αθανατω αιγλη, 
απαντα δε τα μελη μου ακτισι καταυγαζων,  
ολος περιπλεκομενος, ολον καταφιλει με, 
ολον τε διδωσιν αυτον εμοι τω αναξιω, 
και εμφορουμαι της αυτου αγαπης και του καλλους, 
και ηδονης και γλυκασμου εμπιπλαμαι του θειου. 
Μεταλαμβανω του φωτος, μετεχω και της δοξης,  
και λαμπει μου το προσωπον ως και του ποθητου μου 
και απαντα τα μελη μου γινονται φωτοφορα. 
Ωραιων ωραιοτερος τοτε αποτελουμαι,  
πλουσιων πλουσιωτερος και δυνατων απαντων  
υπαρχω δυνατωτερος και βασιλεων μειζων 
και τιμιωτερος πολυ των ορωμενων παντων, 
ουχι της γης και των της γης, αλλα και ουρανου δε  
και παντων των εν ουρανω, τον παντων εχων κτιστην, 



ω πρεπει δοξα και τιμη νυν και εις τους αιωνας˙ 
αμην.  
 

ΙΖ’.  

Οτι ο φοβος γεννα την αγαπην, η δε αγαπη εκριζοι τον 
φοβον απο της ψυχης και μενει μονη εν αυτη, Πνευμα Θειον 
ουσα και Αγιον. (96)  

 
Πως υμνησω, πως δοξασω,  
πως αξιως ευφημησω 
τον πολλα παραδραμοντα 
αμαρτηματα Θεον μου; 
Πως εις υψος ολως βλεψω, 
πως τους οφθαλμους διαρω, 
πως ανοιξω στομα, Σωτερ, 
πως τα χειλη μου κινησω; 
Πως εκτεινω μου τας χειρας 
προς του ουρανου το υψος, 
ποιους λογους δε εφευρω, 
ποια ρηματα προσαξω; 
Πως λαλησαι δε τολμησω,  
πως την αφεσιν αιτησω  
των αμετρων μου πταισματων, 
των πολλων πλημμεληματων; 
Οντως επραξα γαρ εργα 
υπερ απασαν συγγνωμην!  
Οιδας απερ λεγω, Σωτερ, 
πασαν φυσιν υπερεβην 
παρα φυσιν εργα πραξας˙  
των αλογων ωφθην χειρων, 
παντων ζωων εναλιων,  
(97) παντων τε κτηνων χερσαιων, 
ερπετων τε και θηριων 
εγενομην οντως χειρων 
παραβας τας εντολας σου 
υπερ την αλογων φυσιν. 
Το ουν σωμα μου μολυνας 
και ψυχην καταρρυπωσας 
πως οφθω σοι, πως σε βλεψω,  
ολως πως τολμησω στηναι 
προ προσωπου σου, ο ταλας;  



Πως μη φευξομαι σην δοξαν 
και το φως το απαστραπτον 
του Αγιου Πνευματος σου; 
Πως δε μονος ου χωρησω 
προς το σκοτος, ο του σκοτους  
εργα πραξας, και Αγιων 
χωρισθησομαι πληθυος; 
Πως ανεξομαι φωνης σου 
εκπεμπουσης με εις σκοτος, 
ο εντευθεν εκ των εργων 
φερων μου την καταδικην; 
Φριττων ολος, τρεμων ολος, 
ολος φοβω και εκπληξει 
συνεχομενος  βοω σοι˙  
Οιδα, Σωτερ, οτι αλλος 
ως εγω ουκ επταισε σοι,  
ουδε επραξε τας πραξεις,  
ασπερ επραξα εγω ο ταλας, 
και παραιτιος και αλλοις 
εγενομην απωλειας. 
Αλλα τουτο παλιν οιδα,  
(98) τουτο πεπεισμαι, Θεε μου, 
ως ου μεγεθος πταισματων,  
ουχ αμαρτηματων πληθος, 
ουδε πραξεων αισχροτης  
υπερβησεται ποτε σου 
το φιλανθρωπον και μεγα, 
μαλλον δε υπερ το μεγα, 
υπερ λογον, υπερ νουν τε  
ελεος, οπερ πλουσιως  
προς τους πταιοντας εκχεεις 
και θερμως μετανοουντας, 
και καθαιρεις και φωτιζεις 
και φωτος ποιεις μετοχους, 
κοινωνους θεοτητος σου,  
ομιλεις και συλλαλεις τε 
ωσπερ φιλοις σου γνησιοις˙ 
ω χρηστοτητος απειρου, 
ω αγαπης ανεκφραστου!  
Δια τουτο και προσπιπτω 
και θερμως αναβοω σοι˙  
ως τον ασωτον εδεξω 
και την πορνην προσελθοντας,  



ουτως δεξαι με, οικτιρμον, 
εκ ψυχης μετανοουντα, 
και δακρυων μου ρανιδας 
ως πηγας αει βλυζουσας 
λογισαμενος, Χριστε μου, 
πλυνον εν αυταις ψυχης μου, 
πλυνον και του σωματος μου 
τας εκ των παθων κηλιδας.  
(99) Εκπλυνον και την καρδιαν 
απο πασης πονηριας. 
Αυτη γαρ εστιν η ριζα 
και πηγη της αμαρτιας˙  
πονηρια του σπορεως 
πονηρου σπορα υπαρχει. 
Ενθα δ� εστι, και βλαστανει 
και εις υψος αναβαινει 
και εκφυει πλειστους κλαδους 
πονηριας και κακιας. 
Τουτου ριζας εκ βαθεων 
εξανασπασον, Χριστε μου, 
και καθαρισον ψυχης μου 
και καρδιας τας αρουρας 
και εμφυτευσον τον φοβον 
εν αυταις, τον σον, οικτιρμον,  
και αξιωσον ριζωσαι  
και καλως αναβλαστησαι, 
οπως αυξηθη εις υψος 
φυλακη των εντολων σου 
προστιθεμενος καθ� ωραν. 
Τη προσθηκη δε δακρυων 
προστιθεις ροας βλυζουσας,  
ποτιζομενος δ� εκ τουτων  
επι πλειον και αυξανει 
και, καθ� οσον στερεουται, 
και εις υψος αναβαινει. 
Αναλογως συναυξανει 
η ταπεινωσις τω φοβω, 
ταπεινωσει δε τα παθη 
απαντα υποχωρουσι˙  
συν αυτοις δε και δαιμονων 
(100) απεληλαται η φαλαγξ, 
αρεται δε πασαι ωσπερ  
βασιλιδι κυκλω ταυτης 



συνεπομεναι ορωνται, 
οια φυλακες και φιλαι 
και θεραπαιναι δεσποινης. 
Τουτων συναθροισθεισων δε 
και ενωθεισων αλληλαις, 
μεσον τουτων ωσπερ δενδρον 
εις υδατων διεξοδους 
φοβος σος πεφυτευμενος 
εξανθει και κατ� ολιγον  
δεικνυσι μοι ξενον ανθος.  
Ω Χριστε μου, ξενον ανθος! 
Ξενον ειπον, οτι πασα  
φυσις κατα γενος τικτει 
και των δενδρων παντων σπερμα 
κατα γενος εν εκαστω˙ 
ο δε φοβος σου και ανθος 
ξενης φυσεως δεικνυει 
και καρπον ομοιως ξενον 
και αλλοτριον εκεινου. 
Εστι γαρ ο φοβος φυσει  
κατηφειας πεπλησμενος  
και τους τουτον κτησαμενους 
αεναως σκυθρωπαζειν  
απεργαζεται ως δουλους, 
ως πολλων πληγων αξιους, 
ως ελπιζοντας καθ� ωραν 
εκτομην την του θανατου 
και το δρεπανον ορωντας 
(101) και την ωραν αγνοουντας 
και μη εχοντας ελπιδα,  
μητε μην πληροφοριαν 
συγχωρησεως τελειας, 
αλλα τρεμοντας το περας, 
αλλα φριττοντας το τελος 
ως αμφιβολον της δικης 
περιφεροντας εκεινης  
την αποφασιν, Θεε μου. 
Το γουν ανθος, οπερ φερει, 
αφραστον τω ειδει πελει,  
αφραστοτερον τω τροπω˙ 
εξανθουν γαρ καθοραται,  
αποκρυπτεται δ� ευθεως,  
οπερ φυσεως ουκ εστιν, 



αλλ� ουδε ακολουθιας, 
υπερ φυσεως δε φυσιν, 
πασαν φυσιν υπεραιρον. 
Τεως δεικνυται ωραιον  
ανθος υπερ παντα λογον 
και αρπαζει προς την θεαν 
την εκεινου ολον νουν μου, 
μηδενος εων μεμνησθαι, 
α παρεχειν οιδε φοβον, 
αλλα ληθην  τουτων παντων  
απεργαζεται μοι τοτε 
και αφιπταται συντομως. 
Το δε δενδρον το του φοβου 
παλιν ανθους εστι διχα, 
και λυπουμαι και στεναζω 
και προς σε θερμως κραυγαζω 
και το ανθος παλιν βλεπω 
(102) εν τοις κλαδοις τοις του δενδρου 
και το ομμα, ω Χριστε μου,  
προς το ανθος μονον εχων 
ουχ ορω το δενδρον τοτε. 
Συχνοτερως δε το ανθος 
επανθουν και προς εκεινο 
ολον με τω ποθω ελκον 
εις καρπον αγαπης ληγει. 
Ο καρπος δε ουτος παλιν 
ουκ ανεχεται τω δενδρω 
τω του φοβου βασταχθηναι, 
αλλα μαλλον οτε πληρης  
ωριμασει, τοτε μονος  
διχα δενδρου καθοραται. 
Φοβος γαρ εν τη αγαπη 
ουχ ευρισκεται ουδ� ολως, 
ουδε παλιν διχα φοβου 
εν ψυχη καρποφορειται. 
Οντως θαυμα υπερ λογον, 
υπερ εννοιαν δε πασαν, 
οτι δενδρον μετα κοπου 
εξανθει και καρπον φερει˙ 
ο καρπος αυτου δε παλιν 
ολον εκριζοι το δενδρον, 
μενει δ� ο καρπος και μονος. 
Πως καρπος του δενδρου διχα,  



ολως εξειπειν ουκ εχω˙  
τεως μενει, τεως εστιν 
η αγαπη διχα φοβου 
του αυτην αποτεκοντος. 
Η αγαπη ουν υπαρχει  
οντως πασα ευφροσυνη, 
(103) και χαρας και θυμηδιας 
εμπιπλα τον κεκτημενον 
και του κοσμου εν αισθησει 
τουτον εξωθεν εκβαλλει, 
οπερ φοβος ουκ ισχυει 
απεργασασθαι ουδ� ολως. 
Ενδον γαρ των ορωμενων 
και των αισθητων ων ενδον, 
πως τον εχοντα ισχυει 
τουτων πορρω βαλλειν αρα,  
εν αισθησει τε συναψαι 
ολον αν τοις αορατοις;  
Οντως ουδαμως ισχυσει!  
Το δε ανθος, ο καρπος τε, 
ον ο φοβος αποτικτει, 
εξωθεν του κοσμου εστιν, 
α και νουν αρπαζειν οιδε 
και ψυχην συν τουτω αιρειν 
και του κοσμου εξω βαλλειν. 
Πως, ειπε μοι, εξω κοσμου 
η αγαπη ταυτα βαλλει, 
ηθελον σαφως ειδεναι. 
Αφραστα, ως ειπον, ταυτα,  
ομως προσεχε και λεξω˙ 
Πνευμα Θειον η αγαπη, 
παντουργον φως και φωτιζον, 
πλην ουκ εστιν εκ του κοσμου, 
ουδε ολως τι του κοσμου,  
ουδε κτισμα˙ ακτιστον γαρ  
και κτισματων παντων εξω, 
ακτιστον κτιστων εν μεσω. 
Νοει α σοι, τεκνον, λεγω! 
(104) Εστι γαρ κεχωρισμενον, 
το δε ακτιστον ουδεπω 
κτισμα δεχεται γενεσθαι˙ 
πλην ει βουλοιτο, και τουτο 
δυνατον αυτω ποιησαι. 



Γεγονε και γαρ ο Λογος 
Πνευματος τη συνεργια 
και Πατρος τη ευδοκια 
ανθρωπος ατρεπτως ολος, 
ακτιστος Θεος ων φυσει 
γεγονε κτιστος αρρητως 
και το προσλημμα θεωσας 
εδειξε διπλουν μοι θαυμα 
αμφοτεραις ενεργειαις 
και θελησεσιν ωσαυτως˙ 
ορατον αορατον τε, 
κρατητον ακρατητον δε, 
και δεικνυμενος ως κτισμα 
των κτισματων μεσον παντων˙ 
ως ου κτισμα δε τυγχανων, 
ως εδοκουν, ηφαντουτο˙  
πλην ουδ� ολως ηφαντουτο, 
αλλ� εν μεσω ων των παντων 
αισθητων κτιστων ο Λογος 
εωρατο συνημμενος 
τω προσλημματι ως κτισμα. 
Προσλαμβανων δε το κτισμα 
και εγκρυπτων η αναγων 
εις το υψος, εις την δοξαν  
την οικειαν υπερ λογον 
απεκρυπτετο ευθεως. 
Υουτο ελεγον εκεινοι 
αφαντουσθαι τον Δεσποτην,  
(105) το καθ� εαυτους δε παντως˙ 
ο γαρ κτιστης των απαντων 
ων αχωρητος τοις πασιν, 
ως Θεος παντα πληρων δε, 
πως αν αλλως γε κρυβειη;  
Μεταστησεις απο τοπου 
τον Δεσποτην και προς αλλον 
τοπον δωσεις γεγονεναι 
εξ οφθαλμων κρυβηναι 
των αγιων Αποστολων; 
Απαγε, μη εξ αγνοιας 
περιπεσης βλασφημια!  
Ακουε δε της αγαπης, 
ει βουλει, τας ενεργειας, 
και μαθηση, πως υπαρχει 



μειζων παντων η αγαπη!  
Ποιων παντων; Ουκ ακουεις 
βοωντος του Αποστολου;  
Του λαλειν αγγελων γλωσσαις 
και απαντων των ανθρωπων,  
του την πιστιν πασαν εχειν, 
ωστε ορη μεθιστανειν, 
του ειδεναι πασαν γνωσιν, 
βαθος τε των μυστηριων, 
του σκορπισαι παντα πλουτον 
και πτωχον αυτον γενεσθαι, 
του και το σωμα εις καυσιν 
υπερ του Χριστου εκδουναι 
μειζων εστιν η αγαπη. 
Και τοσουτω μειζων πελει, 
οτι διχα ταυτης ταυτα 
-ειτε εν ειτε και παντα –  
(106) εις ουδεν τω κεκτημενω 
οφελος ολως υπαρχει. 
Οστις ουν και της αγαπης 
και των ειρημενων παντων  
αποστερηται, ειπε μοι,  
που φανειται, τι ποιησει, 
πως πιστον τοις ερωτωσιν 
ειπειν εαυτον τολμησει;  
Δια τουτο προσεκτεον 
λεγοντι περι αγαπης. 
Καθημαι εν τω κελλιω 
εν νυκτι η εν ημερα, 
συνυπαρχει αφανως μοι 
και αγνωστως η αγαπη. 
Εξω δε κτισματων παντων ουσα 
εστιν αυ και  μετα παντων,  
εστι πυρ, εστι και αιγλη, 
γινεται φωτος νεφελη, 
ηλιος αποτελειται. 
˙Ως ουν  πυρ ψυχην θερμαινει  
και καρδιαν μου εκκαιει 
και διανιστα προς ποθον 
και αγαπην, την του κτιστου. 
Ικανως δε πυρωθεντα 
ωσπερ αιγλη φωτοφορος 
περιΐπταται με πασα, 



φεγγοβολους αφιεισα 
τη ψυχη μου τας ακτινας 
και τον νουν λαμπρυνουσα μοι 
και προς θεωριας υψος 
επιτηδειον δεικνυει 
(107) οπτικον εργασαμενη. 
Τουτο ην, οπερ προειπον  
ανθος ειναι το του φοβου. 
Κατιδων δ� εγω την αιγλην 
και πλησθεις χαρας αφατου 
ουκ εχαρην οτι ειδον, 
αλλ� αυτη χαρας με θειας 
εμφορησασα απεστη 
και συνηρπασε τον νουν μου 
και την αισθησιν και πασαν  
κοσμικην επιθυμιαν˙ 
και κατετρεχεν ο νους μου 
και καταλαβειν εζητει 
την φανεισαν αιγλην ποθω. 
Αλλ� ουχ ευρισκε το κτισμα, 
ουδ� ηδυνατο γενεσθαι 
των κτισματων ολως εξω, 
ινα δραξηται της αιγλης 
της ακτιστου και αληπτου. 
Ομως περιηει παντα  
και ιδειν εμηχανατο, 
εξηρευνα τον αερα, 
ουρανους περιεπολει, 
περιηρχετο αβυσσους 
και τα εσχατα του κοσμου, 
ως εδοκει, εξεζητει. 
Αλλ� ουδεν εν τουτοις πασιν 
ευρισκε, κτιστα γαρ παντα˙  
και εθρηνουν και επενθουν 
και τα σπλαγχνα εφλεγομην 
και ως εκφρων εν εκστασει 
γεγονως ουτως διηγον.  
(108) Ηλθεν ουν, ως ηβουληθη, 
και νεφελης ωσπερ ειδος 
φωτεινης επιπεσουσα 
και ολη προς τη κεφαλη μου 
εωρατο καθημενη 
και κραυγαζειν ενεποιει 



εν εκπληξει γενομενω. 
Ομως παλιν αποσπασα  
εγκατελιπε με μονον 
και ζητουντι μοι εμπονως 
ταυτην, αιφνης ολη παλιν 
εν εμοι γνωστως ευρεθη, 
εν καρδια μου τε μεσον 
ως φωστηρ, ως δισκος οντως 
του ηλιου καθωραθη. 
Ουτω δε αναφανεισα  
και γνωστως αποδειχθεισα 
ετρεψε δαιμονων στιφος, 
απεδιωξε δειλιαν,  
ενεποιησεν ανδρειαν,  
της αισθησεως του κοσμου 
απεγυμνωσε τον νουν μου 
και αισθησεως χιτωνα 
νοερας ενεδυσε με, 
ορατων δ� εχωρισε με 
και συνηψεν αορατοις 
και τον ακτιστον οραν με 
εχαρισατο και χαιρειν, 
οτι παντων εχωρισθην 
των κτιστων και ορωμενων 
και συντομως φθειρομενων, 
και ηνωθην τω ακτιστω,  
τω αφθαρτω, τω αναρχω,  
(109) τω τοις πασιν αορατω˙  
τουτο γαρ αγαπη πελει. 
Δραμωμεν πιστοι ευτονως, 
σπευσωμεν νωθροι εμπονως!  
Οκνηροι διεγερθωμεν, 
οπως εγκρατεις αγαπης, 
μετοχοι δε ταυτης μαλλον 
γενησομεθα και ουτως  
μεταβωμεν των ενθενδε, 
ινα συν αυτη τω Κτιστη  
και Δεσποτη παραστωμεν, 
εξωθεν των ορωμενων 
γεγονοτες συν εκεινη!  
Ει δε μη, τοις ορωμενοις  
και τοις κτισμασιν ως κτισμα 
οντες εναπολειφθωμεν 



εν πυρι τε και ταρταρω 
και φρικτοις κολαστηριοις, 
διχα ταυτης ευρεθεντες, 
διχα της αγαπης λεγω.  
Ει δε και σωθηναι ενι  
διχα ταυτης, ω Χριστε  μου,  
πως υπαρξει τουτο ολως;  
Ουδαμως γαρ εσται τουτο!  
Του φωτος ει χωρισθωμεν, 
πως φευξομεθα το σκοτος;  
Της χαρας ει στερηθωμεν,  
πως απαλλαγωμεν λυπης;  
Του νυμφωνος οντες εξω 
πως αν ολως ευφρανθωμεν;  
Βασιλειας εκπεσοντες, 
της σης θεας λεγω, Σωτερ, 
ποιαν αλλην σωτηριαν,  
(110) ποιαν δε παραμυθιαν 
η εν ποιω αλλω τοπω 
δυνηθωμεν εφευρεσθαι;  
Οντως ουδαμου ουδ� ολως 
καν δοκη τισιν αφρονως, 
αφρων γαρ ο τουτο λεγων. 
Αλλ� αποκριθεις τις ισως ερει ταυτα˙  
Πως εκτος της βασιλειας, 
πως εκτος δε του νυμφωνος 
και χορου του των δικαιων 
αλλος τοπος σωτηριας 
η ανεσεως ουκ εσται; - 
Αφρων, ειπεν η αγαπη, 
ουκ ακουεις, οτι μιαν  
ο Αδαμ εν παραδεισω 
εντολην, ο σος προπατωρ,  
παραβας απεγυμνωθη 
δοξης θειας, και η Ευα 
συν αυτω του παραδεισου  
εξωρισθησαν ευθεως, 
ηδονης αντιλαβοντες  
-ω - τον θανατον αθλιως 
και τον ιδρωτων γεμοντα και πονων, οιμοι, βιον, 
και ζην και θνησκειν παρ� αυτω δικαιως ορισθεντες;  
Ουτως νοει μοι και τοτε, 
οτε γενηται η κρισις, 



οτι ος αν ευρεθειη 
δοξης θειας ως εκεινος 
αληθως γεγυμνωμενος, 
εξω τε του παραδεισου, 
ναι δη, και της βασιλειας 
και του νυμφωνος ουρανιου 
(111) ελαθησεται ευθεως.  
Καν αμαρτημα μη εχη, 
αρετων δ� υπαρχη διχα, 
ισταται γεγυμνωμενος. 
Αρετων πασων δε πρωτη, 
 βασιλις τε και κυρια 
εστιν οντως η αγαπη. 
Κεφαλη των παντων εστι 
και ιματιον και δοξα. 
Κεφαλης χωρις δε σωμα 
και νεκρον και απνουν εστι. 
Σωμα δε χωρις χιτωνος  
πως ουχι γυμνον υπαρξει;  
Αρεται χωρις αγαπης 
εωλοι, ανωφελεις τε˙ 
και γυμνος της θειας δοξης, 
ο μη εχων την αγαπην, 
αρετας καν πασας εχη, 
ισταται γεγυμνωμενος, 
και την γυμνωσιν μη φερων 
κρυπτεσθαι μαλλον εθελει. 
Την αισχυνην γαρ ως εχων 
εχει και την καταδικην 
και «ουκ οιδα σε» ακουει 
παρα του κριτου των ολων. 
Ηλθεν επι γης ο κτιστης, 
ελαβε ψυχην και σαρκα, 
εδωκε δε Πνευμα Θειον, 
οπερ εστιν η αγαπη. 
Ει ουν βουλει και ει θελεις 
του λαβειν το Θειον Πνευμα,  
(112) πιστευσον Θεω τελειως,  
αρνησαι σαυτον ωσαυτως, 
επι ωμων αδιστακτως  
αρον τον σταυρον και ληψη˙  
θανον τη προθεσει, τεκνον, 
ινα μετοχος γενηση 



της ζωης της αθανατου! 
Μη πλανησωσι σε πλανοι 
ταις αυτων ψευδολογιαις, 
μετα θανατον λαμβανειν 
την ζωην τους τελευτωντας˙ 
μη πεισθεις καταμελησης 
και ζωης ου μεταληψη!  
Ακουσον Θεου τους λογους, 
ακουσον των Αποστολων, 
ακουσον των διδασκαλων, 
των επι της εκκλησιας, 
τι Χριστος βοα καθ� ωραν. 
«Ποταμοι εκ της κοιλιας 
εις εμε των πιστευοντων 
ρευσουσι πηγης της θειας, 
υδατος του αειζωου.» 
Τι το υδωρ τουτο λεγων, 
ει μη Πνευματος την χαριν; 
Καθαρους δε τη καρδια 
μακαριζει, λεγων τουτους 
οψεσθαι Θεον ενταυθα. 
Οι Αποστολοι δε παντες  
και διδασκαλοι βοωσιν 
απεντευθεν και το Πνευμα 
και Χριστον αυτον λαμβανειν, 
(113) ειπερ μελλοιμεν σωθηναι. 
Ακουσον φωνας Δεσποτου, 
ακουσον του Λογου λογους, 
πως δηλοι την βασιλειαν 
την των ουρανων λαμβανειν 
απεντευθεν τους ανθρωπους. 
«Ωμοιωθη, λεγων, αυτη  
μαργαριτη πολυτιμω˙» 
μαργαριτην δε ακουσας 
αρα τι υπολαμβανεις;  
Λιθον ειναι λεγεις τουτον 
η κρατουμενον καν ολως 
η ορωμενον ποσως δε;  
Απαγε της βλασφημιας!  
Νοητος και γαρ υπαρχει,  
Εμπορος ευρων δε τουτον, 
πως εφευρεν, αρτι λεξον, 
ει ακρατητος υπαρχει,  



ει αορατος τυγχανει;  
Που ουν τουτον ολως ευρε,  
πως κατειδε, διδαξον με. 
Πως δε απαντα πωλησας 
εξωνησατο εκεινον, 
ον ουχ ευρεν, ον ουκ ειδεν, 
ον ουκ εσχεν επι χειρας, 
αλλ� ουδ� ελαβεν εν κολπω;  
Πιστει δε με μονη παντως 
και ελπιδι ωσπερ εχων 
διακεισεται, διδαξεις;  
Αλλ� ουκ ειπεν ο Δεσποτης, 
ωσπερ συ υπολαμβανεις, 
ουδ� ελπισι του ευρεσθαι  
(114) ουδ� ελπισι του λαβεσθαι 
τα υπαρχοντα πωλησαι. 
Τι πλανασθε, τι ματαιαις  
επερειδεσθε ελπισι; 
Τι και αλλοις απωλειας, 
εαυτοις τε τιμωριας 
αιτιοι σφοδρας γενεσθαι  
ματην βουλεσθε πεισθεισιν;  
Αλλα προτερον ευρειν σοι 
παραινει τον μαργαριτην, 
και ατιμητον ως οντα 
θεασαμενον σε τουτον 
και αυτον τοτε πωλησας 
απαντα εξαγορασαι˙ 
συ δε λεγεις εν ελπισι 
και σαυτον αποδεικνυεις 
ως ου θελοντα πωλησαι 
τα υπαρχοντα και αραι 
ουρανων την βασιλειαν, 
ην εντος σου, εαν θελης, 
ο Δεσποτης ειπεν ειναι. 
Ισως δε πτωχος υπαρχεις  
και ου κεκτησαι χρυσιον, 
ουδε κτηματα, ου πλουτον, 
και ακουων, οτι παντων  
υπαρχοντων διαπρασει 
ο ατιμητος ωνειται 
μαργαριτης, ινα λεγης 
οτι˙ Αρα πως  μη εχων 



υπαρξιν εγω ισχυσω 
(115) κτησασθαι τον θειον τουτον 
και ωραιον μαργαριτην;  
Περι τουτου ουν ακουσαι 
συνετως παρακαλως σε. 
Εαν απαντα τον κοσμον 
και τα εν τω κοσμω εχης  
και σκορπισας διανειμης 
ορφανοις και χηραις ταυτα 
και πτωχοις ηπορημενοις,  
και πτωχος αυτος γενηση, 
ως ανταξιον δε ολως 
τιμημα ει εννοησης 
ο,τι κατεβαλου, λεγων˙  
Δοτε μοι τον μαργαριτην, 
δεδωκα γαρ απαντα μου! 
παρ� ευθυς τουτο ακουση 
λεγοντος σου του Δεσποτου˙ 
Ποια απαντα σου λεγεις; 
Συ γυμνος απο κοιλιας 
εξεληλυθας μητρος σου 
και γυμνος εν τω μνημειω 
παλιν παντως εισελευση. 
Σα δε ποια λεγεις ειναι;  
Αφρων, ολως ουκ αισθανη; 
Και ου ληψη μαργαριτην, 
ουδε λαβης βασιλειαν. 
Αν δε απαντα σκορπισης 
τα υπαρχοντα σου ολως 
η πτωχος υπαρχης λιαν 
και προσελθης λεγων ουτως˙ 
Ιδε, Σωτερ, νυν καρδιαν 
(116) και ψυχην συντετριμμενην 
και δεινως κολαζομενην 
και σφοδρως εκκαιομενην!  
Ιδε, Δεσποτα, γυμνον με, 
ιδε με ηπορημενον 
αρετης απασης ξενον 
και πτωχον εν τουτοις λιαν 
και μη εχοντα τι δουναι 
εις εξωνησιν σου, Λογε, 
και ελεησον με, μονε 
ανεξικακε Θεε μου.  



Τι γαρ αξιον ευρησω 
εν τω κοσμω, ω Θεε μου, 
οπερ δωσω εις τιμην σου, 
του ποιησαντος τα παντα;  
Τι γαρ εδωκεν η πορνη,  
τι δε ο ληστης παρεσχεν, 
ο δε ασωτος, Χριστε μου,  
ποιον πλουτον σοι προσηξε; 
Ταυτα λεξον, και ακουση˙ 
Ναι, προσεφερον μοι δωρα,  
ναι, προσεφερον μοι πλουτον˙  
δεδωκοτες απερ ειχον, 
ελαβον τον μαργαριτην 
του παντος κρειττω του κοσμου. 
Ταυτα μοι και συ, ει βουλει, 
κομισον και ληψη παντως. 
Μετα τουτων προσελθε μοι 
και ευθυς σοι υποδειξω, 
ονπερ ελαβον εκεινοι 
μαργαριτην, και χαρηση˙ 
και ψυχην αυτην ει δωσεις, 
(117) αξιον ουδεν νομισεις, 
αξιον ουδεν λογιση,  
ο,τι ολως κατεβαλου. 
Εγω γαρ, εαν προσελθης, 
ως η πορνη μοι προσηλθε, 
παντως εχω εξουσιαν,  
παντως εχω μαργαριτας,  
ους ο κοσμος, εαν λαβη, 
και συν κοσμω τουτω αλλαι 
μυριαδες αλλων κοσμων, 
ουκ εκλειψει μαργαριτης 
μονος εις εκ θησαυρων μου, 
και παρεξω σοι και δωρον, 
ως εκεινη παρεσχομην. 
Ταυτα σοι Θεος προσειπη 
και διδαξει, πως προσηλθεν 
ο ληστης και πως η πορνη, 
οι αδομενοι εν κοσμω, 
πως δε ασωτος ευθεως 
υποστρεψας προσεδεχθη. 
Πιστει δε ληστης εσωθη, 
ο πολλα κακα ποιησας,  



και δικαιως, οτι μονος  
παντων με αρνησαμενων, 
παντων δε σκανδαλισθεντων 
κρεμαμενου μου τω ξυλω 
ωμολογησεν εκεινος  
και Θεον και βασιλεα 
και αθανατον με ειναι 
εκ καρδιας ανεβοα. 
Δια τουτο και προ παντων 
(118) ελαβε την βασιλειαν. 
Πορνης δε τον ποθον αρα 
ποιος λογος παραστησει, 
ον εβασταζεν εκεινη 
εν καρδια προσελθουσα 
ως Θεω μοι και Δεσποτη 
ορατων και αορατων  
και προσεφερε πλουσιως 
ως ουδεις των μεχρι τοτε, 
ον ιδων απεδεξαμην;  
Και ουκ ελαβον τον ποθον, 
αλλ� αυτη τον μαργαριτην  
δους αφηκα και τον ποθον, 
μαλλον δε και προσανηψα 
και πυρσονν εις μεγαν ηρα 
και απελυσα παρθενων 
σεμνοτεραν ουσαν ταυτην. 
Αφνω γαρ τον νομον παντα 
ωσπερ τειχος διαβασα, 
η ως κλιμακα τας πασας 
αρετας υπεραρθεισα 
εφθασεν εις τελος νομου, 
οπερ εστιν η αγαπη, 
και απηλθε μεχρι τελους 
ατρωτον τηρουσα ταυτην. 
Ο δε ασωτος ομοιως 
εκ καρδιας επιστρεψας 
μετενοησε γνωσιως, 
και υιος μου ων το προσθεν 
ου προσηλθεν ως υιος μου, 
αλλ� ως εις με εξητειτο 
(119) των μισθιων μου γενεσθαι. 
Ου τω στοματι δε μονον, 
αλλα και ψυχη ελαλει, 



και τοις εργοις επεδεικνυ 
απερ ελεγε τοις λογοις. 
Η ταπεινωσις με τουτου 
ειλκυσε προς ευσπαγχνιαν 
και επλουτισα ευθεως 
και εδοξασα συντομως,  
οτι εβλεπον εξ ολης 
προσερχομενον ψυχης μοι,  
οτι οπισθεν ουδ� ολως 
- ως πολλοι τουτο ποιουσιν – 
απεστρεφετο τας φρενας. 
Ουτως ουν, ει πας προσελθοι 
και προσπεσοι μοι γνησιως, 
- ακουσατω πασα κτισις! –  
δεξομαι αυτον ευθεως. 
Οστις δε μου μετα δολου 
βουλεται λαβειν την χαριν, 
υποκρισει δε προσελθοι, 
η κακιαν ενδον εχων 
η θαρρων αυτου τοις εργοις, 
κατεχομενος επαρσει 
η φθονω, ουκ εχει ολως 
μετ� εμου, Χριστου, μεριδα. 
Ταυτα σοι Θεος και πασι 
δι� ημων βοα καθ� ωραν. 
Ει δε βουλει, και εξ αλλων  
δειξω σοι τρανως ενταυθα, 
οτι δει την βασιλειαν 
ουρανων λαβειν σε ολην,  
(120) ει εν ταυτη εισελθειν σε 
βουλει και μετα το τελος. 
Ακουσον Θεου σοι παλιν 
εν παραβολαις λαλουντος˙ 
«Τινι αρα ομοιωσω 
ουρανων την βασιλειαν;  
Ομοια εστιν, προσεχε, 
του σιναπεως τω κοκκω, 
ον λαβων τις των ανθρωπων 
εβαλεν αυτου εις κηπον, 
και εβλαστησε και δενδρον  
οντως γεγονεν εις μεγα.» 
Λεγε τοινυν, ο ακουων, 
τις εστιν ο κοκκος ουτος;  



Τι νομιζεις ειναι τουτον; 
Λεγε μετα παρρησιας! 
Ει δε μη, εγω σοι λεξω 
και το αληθες εξειπω˙ 
Παντως βασιλειαν ειπε 
την των ουρανων σοι κοκκον. 
Ο δε κοκκος ουτος  εστι 
Θειου Πνευματος η χαρις, 
ο δε κηπος η καρδια 
η εκαστου των ανθρωπων, 
ενθα ο λαβων το Πνευμα 
βαλλει ενδον τε και κρυπτει 
ταις λαγοσι ταις των σπλαγχνων, 
ως μηδενα τουτο βλεπειν,  
και φυλαττει μετα πασης 
ακριβειας, οπως φυη, 
οπως γενηται εις δενδρον 
και εις ουρανον ανελθη.  
(121) Ει ουν λεγεις˙ Ουχι ωδε, 
αλλα μετα τελος παντες 
ληψονται την βασιλειαν,  
οι θερμως ταυτης ερωντες,  
ανατρεπεις του Σωτηρος 
και Θεου ημων τους λογους. 
Τον γαρ κοκκον ει μη λαβης, 
τον σιναπεως, ον ειπεν, 
ει μη βαλης σου εις κηπον, 
μενεις ολως διχα σπορου. 
Ει δε και τον σπορον λαβοις  
και συμπνιξεις ταις ακανθαις 
η προδωσεις τοις ορνεοις 
και αρπασουσι τον κοκκον 
η αποτιστον εασεις 
κηπον σου τη αμελεια  
και ου φυει σου ο σπορος, 
ου βλαστησει, ου καρπευσει, 
τις σοι εκ του σπορου εσται 
η ωφελεια, ειπε μοι; 
Ποτε δε, ει μη ενταυθα,  
αλλοτε τον σπορον λαβοις; 
Μετα θανατον, μοι ειπης, 
αλλα σφαλλη του εικοτος˙ 
ποιω κηπω τοτε τουτον 



κατακρυψεις, ερωτω σε, 
ποιαις δε ταις εργασιαις 
θεραπευσεις, ινα φυη; 
Οντως ολος γεμεις πλανης, 
αδελφε, ηπατημενης!  
Ο γαρ χρονος ουτος εργων, 
ο δε μελλων των στεφανων˙ 
(122) ωδε συ τους αρραβωνας  
λαβε, ειπεν ο Δεσποτης,  
ωδε δεξαι την σφραγιδα. 
Απ� εντευθεν την λαμπαδα 
αναψον την της ψυχης σου, 
πριν σκοταση, πριν κλεισθωσιν 
αι της εργασιας πυλαι. 
Ειπερ φρονιμος υπαρχεις, 
ωδε σοι και μαργαριτης 
γινομαι και εξωνουμαι,  
ωδε σοι και σιτος πελω 
και σιναπεως ως κοκκος, 
ωδε γινομαι σοι ζυμη 
και ζυμω το φυραμα σου, 
ωδε σοι ως υδωρ πελω, 
γινομαι και πυρ γλυκαζον˙  
ωδε και ιματιον σοι  
και τροφη και ποσις πασα, 
εαν βουλει, γινομαι σοι. 
Ο Δεσποτης ταυτα λεγει. 
Ει ουν ουτως εκ των ωδε 
και τοιουτον με γνωρισεις,  
εξεις με κακει αρρητως 
απαντα γινομενον σοι˙ 
ει δ� απελθης αγνοων μου 
χαριτος τας ενεργειας,  
μονον με κριτην εκεισε 
ασυμπαθητον ευρησεις. 
Ω Χριστε μου και Θεε μου, 
μη με κατακρινης τοτε,  
(123) μηδε δικη υποβαλης 
τον πολλα σοι επταικοτα, 
αλλα δεξαι με ως ενα 
των εσχατων σου μισθιων 
και αξιωσον εντευθεν 
θεραπευσαι σε, Σωτηρ μου, 



και λαβειν σου Πνευμα Θειον, 
αραββωνα βασιλειας 
και εκειθεν απολαυσαι 
του νυμφωνος σου της δοξης,  
καθορωντα σε, Θεε μου,  
εις αιωνας αιωνιους, 
αμην. 
 

ΙΗ’.  

Διδασκαλια συν θεολογια περι των ενεργειων της αγιας 
αγαπης, ηγουν αυτου του φωτος του Αγιου Πνευματος. (124)  

 
Τις εξισχυσει, Δεσποτα, περι σου διηγεισθαι; 
Οι αγνοουντες σφαλλονται μηδεν ολως ειδοτες, 
οι δε την σην θεοτητα επιγνοντες εν πιστει 
φοβω πολλω συνεχονται και εξιστανται τρομω 
και τι λεγειν ουκ εχουσιν˙υπερ νουν γαρ υπαρχεις˙ 
παντα ακατανοητα, ακαταληπτα παντα 
τα εργα και η δοξα σου και η επιγνωσις σου. 
Οτι μεν εις, γινωσκομεν και το φως σου ορωμεν˙ 
οποιος δε και ποταπος, απαντες αγνοουμεν. 
Πλην την ελπιδα εχομεν και την πιστιν κρατουμεν 
και την αγαπην οιδαμεν, ην ημιν εδωρησω, 
απειρον, ανεκλαλητον, μηδαμου χωρουμενην,  
φως ουσαν, φως απροσιτον, φως ενεργουν τα παντα. 
Τουτο και χειρ σου λεγεται και οφθαλμος καλειται 
και στομα το παναγιον και δυναμις και δοξα 
και προσωπον γνωριζεται ωραιον υπερ παντα. 
Τουτο ηλιος αδυτος τοις υψηλοις τα θεια, 
τουτο αστηρ αειλαμπης τοις μη πλεον χωρουσι˙ 
τουτο λυπη αντικειται, τουτο φθονον διωκει 
και ζηλον τον σατανικον παντελως αφανιζει. 
Τουτο εκτηκει εν αρχη και λεπτυνει καθαιρον,  
(125) αποδιωκει λογισμους και κινησεις συστελλει. 
Τουτο αποκρυπτομενον παιδευει ταπεινουσθαι 
και διαχεισθαι ουκ εα, ουδε ρεμβεσθαι ολως. 
Τουτο παλιν φαινομενον κοσμον αποχωριζει 
και ληθην παντων εμποιει ανιαρων του βιου. 
Τουτο και τρεφει τα πολλα και την διψαν ιαται 
και δυναμιν χαριζεται τοις καλως κοπιωσι. 
Τουτο σβεννυσι τον θυμον και ζεσιν της καρδιας 



και ουκ εα οργιζεσθαι η ταρασσεσθαι ολως. 
Τουτο φευγον διωκεται παρα των τετρωμενων 
και τη αγαπη τη πολλη εκ καρδιας ζητειται, 
επιστραφεν δε και φανεν και λαμψαν φιλανθρωπως 
εκκλινειν τοις διωκουσιν, συστελλεσθαι ποιε δε,  
και το πολλα εκζητηθεν αποπεμπεσθαι φοβω,  
ως ουκ αξιως του καλου, του υπερ πασαν κτισιν. 
Ω δωρου, ω χαρισματος θειου και ανεκφραστου! 
Τι γαρ και ουκ εργαζεται, τι δε και ουχ υπαρχει; 
Τουτο τερπνοτης και χαρα, πραοτης και ειρηνη,  
ελεος αναριθμητον, αβυσσος ευσπλαγχνιας, 
αορατον βλεπομενον, χωρητον αχωρητως, 
αναφες αψηλαφητον, κρατητον εν νοΐ μου. 
Τουτο εχων ου καθορω, θεωρων δε αφιεν 
ταχος ορμω του δραξασθαι, και αφιπταται απαν. 
Εξαπορω και φλεγομαι και μανθανω αιτεισθαι 
και εκζητειν μετα κλαυθμου εν πολλη ταπεινωσει 
και μη δοκειν ως δυνατα τα υπερ φυσιν ειναι 
και της ισχυος της εμης και σπουδης ανθρωπινης, 
αλλ� ευσπλαγχνιας του Θεου και ελεους απειρου. 
Τουτο χρονον ολιγον φαινεται και συστελλεται, 
εν, εν δε των παθων εκβαλλει της καρδιας. 
Ου γαρ δυναται ανθρωπος εκνικησαι τα παθη, 
ει μη συμπαραγενηται εις βοηθειαν τουτο,  
(126) ουδε παλιν απο μιας απαντα εκδιωκει. 
Ου γαρ εισδεξασθαι χωρει αιφνης ολον το Πνευμα 
ο ανθρωπος ο ψυχικος και απαθης γενεσθαι,  
αλλ� οταν τα εις δυναμιν διαπραξηται παντα˙  
γυμνωσιν, απροσπαθειαν, χωρισμον των ιδιων, 
εκκοπην του θεληματος και αρνησιν του κοσμου,  
υπομονην των πειρασμων και προσευχην και πενθος,  
ευτελειαν, ταπεινωσιν, οσον ισχυος εχει. 
Τοτε ολιγον ως λεπτη αιγλη και σμικροτατη 
αιφνης τον νουν κυκλωσσα εις εκστασιν αρπαζει, 
καταλιμπανουσα ταχυ, ινα μη αποθανη,  
ωστε τω ταχει τω πολλω μηδε κατανοησαι,  
μη καλλους μνημονευειν τε συγχωρειν τον ιδοντα, 
ινα μη φαγη νηπιος τροφην ανδρων τελειων 
και παρ� ευθυ διαρραγη η βλαβη και εμεση. 
Εκτοτε ουν χειραγωγει, ενισχυει, διδασκει 
δεικνυμενη και φευγουσα, οτε χρηζομεν ταυτης˙  
ουχ οταν ημεις θελωμεν – τουτο γαρ των τελειων -,  
αλλ� οταν απορησωμεν και εκλυθωμεν ολως, 



ερχεται εις βοηθειαν, ανατελλει μακροθεν 
και ταυτην εν καρδια μου ποιει αισθανεσθαι με. 
Θροουμαι, περισφιγγομαι κρατησαι ταυτην θελων  
και νυξ τα παντα και κεναι αι αθλιαι μου χειρες. 
Παντων επιλανθανομαι και καθημαι και κλαιω 
μη επελπιζων αλλοτε ταυτην ουτως ιδεσθαι. 
Οτε θρηνησω δε πολλα και παυσασθαι θελησω 
τοτε ελθουσα μυστικως κρατει της κορυφης μου 
και συγχεομαι δακρυσιν αγνοων τις υπαρχει  
και καταυγαζει μου τον νουν φωτι γλυκειω σφοδρα. 
Οταν δε γνω ητις εστιν, αφιπταται συντομως 
καταλιπουσα μοι το  πυρ του θειου αυτης ποθου, 
ο γελαν ουκ αφιησιν η προς ανθρωπους βλεπειν,  
(127) ουδε ποθον εισδεξασθαι τινος των ορωμενων. 
Κατα μικρον αναπτεται, υπομονη φυσαται 
και φλοξ μεγαλη γινεται ουρανους δρασσομενη˙  
ταυτην σβεννυσιν ανεσις, περισπασμος οικειων 
και μεριμνα βιωτικων, εν αρχη γαρ τυγχανει. 
Ανακαλειται σιωπην και μισος πασης δοξης 
το κυλινδεισθαι επι γης και πατεισθαι ως κοπρον˙  
επι τουτοις γαρ τερπεται και συμπαρειναι θελει, 
ταπεινωσιν διδασκουσα την παντα δυναμενην. 
Οταν ουν ταυτην κτησωμαι ταπεινος γενωμαι, 
τοτε υπαρχει συν εμοι αχωριστος κακεινη˙  
ομιλει μοι, φωτιζει με, βλεπει με, ην και βλεπω. 
Εν τη καρδια μου εστιν, εν ουρανω υπαρχει,  
ερμηνευει μοι τας γραφας και προστιθει μ οι γνωσιν, 
μυστηρια διδασκει με, α λαλειν ουκ ισχυω, 
εκ του κοσμου δεικνυει μοι πως αυτη ηρπασε με 
και ελεειν προστασσει μοι παντας τους εν τω κοσμω. 
Τοιχοι ουν με συνεχουσι και σωματι κρατουμαι 
και εξω τουτων αληθως ειμι, μη απιστησης!  
Κτυπων ουκ επαισθανομαι, φωνας δε ουκ ακουω, 
ουδε φοβουμαι θανατον, παρηλθον γαρ και τουτον. 
Θλιψιν ουκ οιδα, τι εστι, καν παντες με λυπωσιν˙  
αι ηδοναι πικρια μοι, φευγουσι παντα παθη, 
και φως ορω δια παντος εν νυκτι και ημερα. 
Ημερα νυξ μοι φαινεται και νυξ ημερα εστιν,  
και υπνωσαι ου βουλομαι, ζημια γαρ μοι τουτο. 
Οταν δε παντα τα κακα περικυκλωσωσι με 
και τω δοκειν καθελξωσι και κατισχυσωσι μου,  
εξω παντων ευρισκομαι συν αυτη αιφνης τοτε, 
χαροπιων και λυπηρων και ηδονων του κοσμου˙ 



(128) επαπολαυω της χαρας της αρρητου και θειας, 
καλλους αυτης κατατρυφω, συχνως ασπαζομαι ταυτην,  
καταφιλω και προσκυνω, χαριν εχω μεγαλην 
τοις εμε προξενησασιν ιδειν, ηνπερ εποθουν, 
και του αφραστου μετασχειν φωτος και φως γενεσθαι 
και κοινωνησαι της αυτου δωρεας απ� εντευθεν 
και κτησασθαι τον χορηγον των αγαθων απαντων 
και γενεσθαι ανελλιπης ψυχικων χαρισματων. 
Τις με  προς ταυτα τα καλα ωδηγησεν ελκυσας, 
τις εκ βυθου ανηγαγε κοσμικης με απατης; 
Τις απεχωρισε πατρος και αδελφων και φιλων, 
συγγενων τε και ηδονων και της χαρας του κοσμου; 
Τις μοι υπεδειξεν οδον μετανοιας και πενθους, 
οθεν ημεραν ευρηκα, την μη εχουσαν τελος; 
Αγγελος ην, ουκ ανθρωπος˙ ανθρωπος δ� ομως πελει 
παρ� ου κοσμος εμπαιζεται και ο δρακων πατειται, 
και τρεμουσιν οι δαιμονες τουτου την παρουσιαν. 
Πως σοι εξειπω, αδελφε, α ειδον εν Αιγυπτω 
θαυμασια και τερατα παρ� αυτου γεγονοτα;  
Εν τεως τουτο λεξω σοι, ου γαρ δυναμαι παντα. 
Κατηλθε γαρ και ευρε με δουλον και παροικουντα  
και ειπε˙ Δευρο, τεκνον μου, προς Θεον σε απαξω!  
Εγω δε ειπον προς αυτον εκ πολλης απιστιας˙  
Και τι σημειον δειξεις μοι, ινα με βεβαιωσης, 
οτι αυτος με δυνασαι ρυσασθαι εξ Αιγυπτου 
και αφαρπασαι των χειρων Φαραω του δολιου, 
μηπως ακολουθησας σοι μειζονως κινδυνευσω; 
Πυρ, εφη, μεγα αναψον και ιν� εισελθω μεσον, 
και αν μη μεινω αφλεκτος, μη μοι ακολουθησης!  
Ο λογος με εξεπληξε, το κελευσθεν εποιουν.  
(129) και η φλοξ διανηπτετο, και αυτος εστη μεσος, 
ασινης και αλωβητος καμε προσεκαλειτο. 
Φοβουμαι, εφην, Δεσποτα, αμαρτωλος τυγχανω! 
Εξηλθεν, ηλθε προς εμε και κατησπασατο με˙  
Τι εφοβηθης, ειπε μοι, τι δειλιας και τρεμεις;  
Μεγα το θαυμα και φρικτον, μειζονα τουτου οψει. 
Εξεστην, ειπον, Κυριε, εγγιζειν ου τολμω σοι 
ουδε φανηναι του πυρος τολμηροτερος θελω˙  
και γαρ ορω σε ανθρωπον υπερ ανθρωπον οντα  
και ουδε βλεπειν σε τολμω, ον το πυρ εσεβασθη. 
Εγγυτερον με ηγαγεν, ενηγκαλισατο με 
και παλιν κατεφιλησε φιληματι αγιω 
και αυτος ολος εμυρισεν οσμην αθανασιας. 



Επιστευσα, ηγαπησα ακολουθησαι τουτω 
και δουλος επεποθησα τουτου μονου γενεσθαι. 
Ο Φαραω εκρατει με, οι δεινοι εργοδοται 
την πλινθον και τα αχυρα ηναγκαζον φροντιζειν˙  
μονος ουκ ισχυον φυγειν, ουδε γαρ ειχον οπλα. 
Μωσης ελαλει τω Θεω ποιησαι το συμφερον˙ 
Θεος μαστιζει Αιγυπτον πληγαις δεκαπλασιοις,  
και ουκ εκαμφθη Φαραω ουδε απελυσε με˙  
και δη πρεσβευει ο πατηρ, και Θεος υπακουει 
και λεγει τω θεραποντι λαβειν εκ της χειρος με 
και υπισχνειται μεθ� ημων συμπορευεσθαι αμα, 
του Φαραω λυτρουμενος και των κακων Αιγυπτου, 
και θαρσος ενεποιησεν εις την εμην καρδιαν 
και τολμαν εχαρισατο, Φαραω μη φοβεισθαι. 
Ουτω δη και εποιησεν ο του Θεου εργατης˙ 
εκρατησε μου της χειρος προπορευομενος μου 
και ουτως απηρξαμεθα την οδον διανυειν.  
(130) Κυριε, δος μοι συνεσιν πρεσβειαις του πατρος μου 
και λογον, διηγησασθαι θαυμασια χειρος σου, 
α εξειργασω δι� εμε, τον ασωτον και πορνον,  
δια χειρος του δουλου σου εξαγων εξ Αιγυπτου. 
Εγνω την αναχωρησιν ο βασιλευς Αιγυπτου,  
ως ενος κατεφρονησε και αυτος ουκ εξηλθεν, 
αλλα δουλους απεστειλεν, ους υποσπονδους ειχεν. 
Κατεδραμον, κατελαβον εν οριοις Αιγυπτου, 
παντες εστραφησαν κενοι, παντες συντετριμμενοι˙ 
ξιφη αυτων κατεκλασαν, εκενωσαν τα βελη, 
αι χειρες εξελυθησαν καθ� ημων ενεργουσαι, 
και ημεις διεμειναμεν μηδεν αδικηθεντες. 
Ο στυλος ηπτε του πυρος, παρην και η νεφελη, 
και μονοι διηρχομεθα εν αλλοτρια χωρα, 
μεσον ληστων, μεσον πολλων εθνων και βασιλεων. 
Εμαθε και ο βασιλευς λαου αυτου την ητταν, 
εμανη και ηγησατο μεγαλην ατιμιαν 
παρα ενος εμπαιζεσθαι και νικασθαι ανθρωπου. 
Εζευξεν αρματα αυτου και τον λαον επηρε 
και κατεδιωξεν αυτος καυχωμενος μεγαλα. 
Ηλθε και μονον ευρε με κειμενον εκ του κοπου, 
(ηγρυπνει δε ο Μωϋσης και Θεω προσωμιλει),  
προσεταξε δεθηναι μου χειρας αμα και ποδας 
και τω δοκειν εκρατουν με και δεσμειν επεχειρουν˙  
εγω δ� εγελων κειμενος και ευχη ωπλιζομην 
και τω σημειω του σταυρου παντας απεκρουομην, 



και μη τολμωντες αψασθαι η εγγυς μου γενεσθαι 
πορρωθεν που ισταμενοι εδοκουν εκφοβειν με, 
πυρ ταις χερσι κατεχοντες καυσαι με προσηπειλουν˙ 
μεγαλα τε εκραυγαζον και κτυπους απετελουν 
και, ινα μη καυχησωνται ως μεγα τι ποιουντες,  
(131) ειδον με φως γενομενον πρεσβειαις του πατρος μου 
και αφνω υπεχωρησαν ομου κατησχυμμενοι. 
Εξηλθεν εκ Θεου Μωσης, ευρε με θαρσαλεον, 
περιχαρη και συντρομον εκ της θαυματουργιας. 
Ηρωτησε τι το συμβαν, το παν αυτω εξειπον, 
και οτι˙ Φαραω ην, βασιλευς της Αιγυπτου, 
παραγενομενον νυνι μετα λαου απειρου 
και δησαι με ουκ ισχυσεν, ηθελε δε με καυσαι 
και παντες φλοξ εγενοντο, οι μετ� αυτου ελθοντες,  
και κατ� εμου εξεπεμπον πυρ εκ του στοματος αυτων. 
Και οτι˙Φως ιδοντες με γεγονοτα ευχαις σου 
σκοτος παντες γεγονασι και μονος ειμι αρτι. 
Βλεπε, αντεπεκριθη μοι Μωσης, και μη θαρρησης, 
μηδε τα φανερα βλεπης, τα κρυφη φοβου μαλλον!  
Δευρο, φυγη χρησωμεθα! Ουτω Θεος κελευει, 
και πολεμησει ο Χριστος ανθ� ημων Αιγυπτιοις. 
Αγωμεν, εφην, Κυριε, ου χωρισθησομαι σου, 
ου παραβω σου εντολην, αλλα πασας φυλαξω˙  
αμην. 
 

ΙΘ’.  

Διδασκαλια συν θεολογια, εν η και περι ιερωσυνης αμα και 
απαθους θεωριας.  (132) 

 
Πως σου εξειπω, Δεσποτα, τα θαυμαστα και ξενα,  
πως λογω διηγησομαι σων κριματων τα βαθη, 
α καθ� εκαστην εκτελεις εν ημιν, τοις σοις δουλοις; 
Πως  παραβλεπεις απειρα των σφαλματων μου πληθη 
και ου λογιζη, Δεσποτα, τας των κακων μου πραξεις, 
αλλ� ελεεις και σκεπεις με και φωτιζεις και τρεφεις 
ως εκπληρουντα πασας σου τας εντολας, Σωτηρ μου; 
Ου μονον δε με ελεεις, αλλα και πλεον τουτου  
καταξιοις ενωπιον της σης παραστασθαι με 
δοξης τε και δυναμεως και της μεγαλωσυνης˙ 
προσομιλεις μοι και λαλεις λογους αθανασιας 
τω ασθενει και ταπεινω και του ζην αναξιω. 



Πως μου λαμπρυνεις την ψυχην, την κατεσπιλωμενην,  
και φως αυτην αποτελεις, αχραντον τε και θειον; 
Πως λαμπροφορους εκτελεις τας αθλιας μου χειρας, 
ας αμαρτων εμολυνα μολυσμοις αμαρτιας; 
Πως αλλοιοις τα χειλη μου αιγλη θεοτητος σου, 
εξ ακαθαρτων αγια ταυτα μετασκευαζων;  
Γλωσσαν μου δε την ρυπαραν, Χριστε, πως εκκαθαιρεις 
και μασησμω της σης σαρκος σου μετοχον εργαζη; 
Πως και οραν με αξιοις και παρ� εμου ορασθαι 
και ταις χερσι μου, ο κρατων τα συμπαντα, κρατεισθαι, 
ο πασιν αθεωρητος ταξεσιν ουρανιαις 
(133) και τω Μωση απροσιτος, τω εν προφηταις πρωτω; 
Ου γαρ ιδειν το προσωπον το σον κατηξιωθη, 
ουδ� εν ανθρωποις αλλοις τις, ινα μη αποθανη. 
Σε ουν τον ακατανοητον, σε τον αφραστον μονον, 
σε τον αχωρητον παντι και απροσιτον πασι, 
πως και κρατειν τε και φιλειν και οραν και εσθιειν 
και εχειν εν καρδια μου, Χριστε, καταξιουμαι 
και διαμενω αφλεκτος χαιρων αμα και τρεμων 
και ανυμνων σου την πολλην, Χριστε, φιλανθρωπιαν;  
Οι ουν τυφλοι και σαρκικοι, οι μη γινωσκοντες σε, 
αναισθητουντες, μαλλον δε την ιδιαν δεικνυντες 
ασθενειαν και σκοτωσιν και των καλων απαντων,  
Σωτηρ μου, αποστερησιν, πως τολμωσι του λεγειν˙ 
Τι δε και χρηζει ανθρωπος ιερωσυνην εχειν, 
εαν μη εν των τριων τυτων κερδανη˙  
η την τροφην του σωματος η πορισμον χρυσιου 
η θρονον εκ των υψηλων επισκοπης πλουσιας;  
Ω σκοτους, ω πωρωσεως, ω πτωχειας εσχατης, 
ω αθλιοτητος πολλης, ω αγνοιας μεγαλης, 
ω γεηρων τε και κενων ματαιων ονοματων, 
ω τολμης, ω φρονηματος Ιουδα του προδοτου! 
Ως γαρ εκεινω τα φρικτα του δεσποτικου δειπνου 
και του αχραντου σωματος εις ουδεν ελογισθη, 
αλλα κρεισσον ηγησατο αργυρια ολιγα, 
ουτω και ουτοι τα φθαρτα των αφθαρτων και θειων 
προτιμωντες εκλεγονται την ψυχικην αγχονην. 
Ειπατε μοι, ω ματαιοι, ει επιστασθε τουτο!  
Τις τον Χριστον κτησαμενος ετερου πλεον χρηζει 
τινος αρα των αγαθων του παροντος αιωνος;  
Τις την χαριν του Πνευματος εχων εν τη καρδια 
ουχι Τριαδα την σεπτην εν αυτω κατοικουσαν 
(134) κεκτηται, την φωτιζουσαν και Θεον εκτελουσαν; 



Τις δε Θεος γενομενος χαριτι της Τριαδος 
και δοξης καταξιωθεις της ανω τε και πρωτης,  
πλεον τι εννοησειεν ενδοξοτερον αρα 
του λειτουργειν τε και οραν την ανωτατω φυσιν,  
την παντουργον, την αφραστον, την απροσιτον πασιν; 
Η τινος επιθυμησειε λαμπροτερου εν βιω,  
τω τε τουτω, λογισθητι, τω ολιγοχρονιω, 
η τω αλλω, μοι νοησον, τω μη εχοντι τελος; 
Ει ηδεις το κρυπτομενον βαθος των μυστηριων,  
ουκ αν με κατηναγκαζες ταυτα λαλειν η γραφειν. 
Φριττω γαρ ευλαβουμενος εγχαραττων τα θεια 
και γραμμασι σκιαγραφων τα απορρητα πασιν. 
Ει εθεασω τον Χριστον, ει ελαβες το Πνευμα 
και προσηνεχθης τω Πατρι δια τουτων των δυο, 
γινωσκειν ειχες α λαλω και α σοι εξηγουμαι, 
και οτι μεγα και φρικτον και επεκεινα πασης 
δοξης τε και λαμπροτητος, αρχης και εξουσιας,  
πλουτου τε και δυναμεως και πασης βασιλειας  
το λειτουργειν εν καθαρα καρδιας συνειδησει 
τη καθαρα και Αγια και αχραντω Τριαδι. 
Μη γαρ μοι ειπης σωματος την αναμαρτησιαν  
και, ων το βαθος ου νοεις, παραξης μαρτυριας, 
αλλ� απερ ειπεν ο Θεος δια των Αποστολων 
και Βασιλειου του σοφου, του πυρινου την γλωτταν, 
και Χρυσοστομου τε πατρος τας απλας μαρτυριας 
και Γρηγοριου του καλως ταυτα θεολογουντος 
ακουσον και πιστωθητι, ποταπον χρη υπαρχειν 
 τον λειτουργουντα τω Θεω, τω ποιητη των παντων! 
Και εκ της καταξιωσεως και εκ της αρετης σου 
εχεις του αξιωματος το μεγεθος θαυμασαι. 
(135) Μη πλανηθητε, αδελφοι, μη τολμησητε ολως 
αψασθαι η προσελθειν το απροσιτω φυσει. 
Ος γαρ ουκ αποταξεται κοσμω και τοις εν κοσμω 
και την ψυχην αρνησεται την εαυτου και σωμα 
και ολος γενηται νεκρος ταις αισθησεσι πασαις 
μηδεν προσβλεπων εμπαθως των ηδεων του βιου, 
μηδενος ολως επιθυμων των του κοσμου πραγματων 
μηδε ενηδυνομενος λογοις τισιν ανθρωπων,  
ος ου κωφος τε και τυφλος γενηται τοις του κοσμου 
πραγμασι τε και ηθεσι, πραξεσι τε και λογοις 
ορων μεν οσα οφθαλμος φυσει οραν ισχυει, 
μηδεν δε ενδοθεν εων εισελθειν εν καρδια 
και τυπους τουτων και μορφας ανιστορεισθαι ταυτην 



ακουων δ� οσα ακοη δεχεται ανθρωπινη,  
και μενων ωσπερ αψυχος και αναισθητος λιθος, 
μη ηχην, μη την δυναμιν των φωνων μεμνημενος,  
ου δυναται την μυστικην και αναιμακτον θυειν 
Θεω θυσιαν καθαρως τω καθαρω την φυσιν. 
Οταν γαρ ταυτα αισθηθη ποιειν εν αληθεια, 
απεχωρισθη του παντος κοσμου και των του κοσμου 
και γνωσει και πιστευσει μοι, α μελλω παλιν γραφειν. 
Τον αερα τον σκοτεινον, ον Δαυιδ τειχος λεγει 
και θαλασσαν ωνομασαν του βιου οι Πατερες, 
υπερεβη, επερασεν, εισηλθεν εις λιμενα,  
εν ω πας ο γενομενος παν αγαθον ευρισκει. 
Εκει γαρ ο παραδεισος, εκει ζωης το ξυλον, 
εκει ο αρτος ο γλυκυς, εκει πομα το θειον, 
εκει ο ανεξαντλητος πλουτος των χαρισματων. 
Εκει η βατος καιεται μη καταφλεγομενη  
και των ποδων μου λυονται πεδιλα ευθεως˙ 
(136) εκει θαλασσα ρηγνυται και διερχομαι μονος 
και ορω εν τοις υδασιν εχθρους ποντιζομενους˙ 
εκει το ξυλον θεωρω εν τη εμη καρδια 
βαλλομενον και τα πικρα παντα μεταποιουνται˙ 
εκει την πετραν βλυζουσν μελι εκαρπωσαμην 
και η ψυχη μου εκτοτε θλιψεως ου μετεσχεν˙ 
εκει ευρηκα τον Χριστον, τον παροχεα τουτων, 
και ηκολουθησα αυτω εξ ολης της ψυχης μου˙  
εκει το μαννα εφαγον και αρτον των Αγγελων 
και ουδενος επεθυμησα των ανθρωπινων ετι˙  
εκει την ραβδον Ααρων την ξηραν εξανθουσαν 
ειδον τε και εθαυμασα Θεου τερατουργιας˙ 
εκει την στειραν μου ψυχην ειδον καρποφορουσαν 
και πως το ξυλον το ξηρον ποιει καρπον ωραιον˙ 
εκει την βορβορωδη μου και ασωτον καρδιαν 
εθεασαμην καθαραν και αγνην και παρθενον 
και το˙ Χαιρε, ακουουσαν, η κεχαριτωμενη, 
μετα σου γαρ ο Κυριος και εν σοι εις αιωνας!  
Εκει το˙ Νιψαι, ηκουσα, κολυμβηθρα δακρυων! 
και ποιησας επιστευσα και ανεβλεψα αιφνης˙ 
εκει εταφην μνηματι ταπεινωσει τελεια, 
και παρεγενετο Χριστος αμετρητω ελεει 
και λιθον ηρε τον βαρυν εκειθεν των κακων μου 
και ειπε˙ Δευρο, εξελθε ως εκ ταφου του κοσμου! 
Εκει, πως επαθεν, ειδον, απαθως ο Θεος μου 
και πως νεκρος εγενετο αθανατος υπαρχων 



και ανεστη του μνηματος μη λυσας τας σφραγιδας. 
Εκει την μελλουσαν ειδον ζωην και αφθαρσιαν,  
(137) ην ο Χριστος χαριζεται τοις αυτον εκζητουσι, 
και βασιλειαν ουρανων ουσαν εντος μου ευρον, 
ητις υπαρχει ο Πατηρ, ο Υιος και το Πνευμα, 
θεοτης αδιαιρετος εν τρισι τοις προσωποις, 
ην οι μη προτιμησαντες αντι παντος του κοσμου 
και δοξαν ηγησαμενοι και τιμην τε και πλουτον 
το προσκυνειν, το λειτουργειν και παριστασθαι μονον 
αναξιοι τυγχανουσι και της αχραντου θεας 
και της τρυφης και της χαρας και των καλων απαντων, 
ων ου μη μεταλαβωσι μετανοιαν μη σχοντες, 
ει μη παντα ως ειπομεν, γενωνται διδαχθεντες 
και παντα πραξωσι σπουδη, α ειπεν ο Θεος μου, 
και τοτε μολις τις πολλω φοβω και ευλαβεια, 
ει ο Θεος κελευσειεν, απτεσθω των αψαυστων. 
Ουδε γαρ πασιν εξεστι λειτουργειν τοις τοιουτοις, 
αλλ� ει και πασαν δεξεται του Πνευματος την χαριν 
και καθαρος απο μητρος υπαρχει αμαρτιας, 
ει μη Θεου κελευσματι και εκλογη εκεινου, 
πληροφορουντος την αυτου ψυχην ελλαμψει θεια 
και εμπυριζοντος αυτην ποθω θειας αγαπης, 
ουκ αν δοκη μοι ευλογον ιερουργειν τα θεια 
και των αψαυστων και φρικτων απτεσθαι  μυστηριων, 
οις πρεπει δοξα και τιμη και προσκυνησις πασα  
νυν και αει δια παντος, εις παντας τους αιωνας. 
 

Κ’.  

Ευχαριστια και εξομολογησις συν θεολογια˙ και περι 
δωρεας και μετουσιας Πνευματος Αγιου.  (138) 

 
Ωφθης δι� εμε επι γης εκ Παρθενου, 
ο προ αιωνων αορατος υπαρχων,  
και σαρξ εγενου και ανθρωπος εδειχθης, 
ο απροσιτω φωτι ενειλημμενος,  
και περιγραπτος τοις πασιν ενομισθης,  
ο πανταπασιν αχωρητος υπαρχων,  
ον ουκ ισχυει λογος απας εκφρασαι, 
νους δε βιαζομενος δρασσεται ποθω 
και κρατειν ου δυναται συστελλομενος φοβω 
και παλιν ζητει καιομενος τα ενδον,  



φαντασθεις δε σου βραχυ τη λαμπηδονι 
τρομω αποπεμπεται και χαρα χαιρει. 
Στεγειν γαρ ου δυναται φυσις ανθρωπων  
ολον σε τρανως καθοραν, τον Χριστον μου, 
ει και ολον σε πιστευομεν λαμβανειν 
εκ του Πνευματος, ου διδως, ο Θεος μου, 
και των αχραντων αιματος και σαρκος σου, 
ων κοινωνουντες σε κρατειν και εσθιειν 
αδιαιρετως, Θεε, ομολογουμεν 
και ασυγχυτως˙ ου γαρ μεταλαμβανεις 
φθορας η ρυπου, αλλ� εμοι μεταδιδως 
της σης αφθαρτου καθαροτητος, Λογε, 
(139) και αποπλυνεις τον ρυπον των κακων μου 
και εκδιωκεις ζοφον αμαρτιων μου 
και της καρδιας καθαιρεις μου το αισχος 
και της κακιας εκλεπτυνεις το παχος 
και φως ποιεις με, τον πριν εσκοτισμενον, 
και ωραιον με κατ� αμφω απεργαζη˙ 
αιγλη περιλαμπεις με αθανασιας 
και εκπληττομαι και καιομαι τα ενδον  
επιθυμων σε αυτον προσκυνησαι. 
Οτε δε τουτο ενθυμηθω ο ταλας, 
ω του θαυματος, εν εμοι σε ευρισκω 
καταμενοντα, κινουμενον, λαλουντα 
και αφωνον με τοτε αποτελουντα 
τη καταπληξει δοξης της απροσιτου. 
Θαμβος ουν συνεχει με και απορια, 
οτι τον παντα συνεχοντα παλαμη 
συνεχομενον εν καρδια μου βλεπω. 
Αλλα τι σου, Χριστε μου, το ξενον του ελεους, 
τις η απειρος συγκαταβασις, Λογε; 
Τι προς την εμην εληθυθας πτωχειαν,  
πως και εισηλθες εις ρυπωσαν οικιαν, 
ο απροσιτω οικων φωτι, Θεε μου; 
Πως δε και τηρεις ακαταφλεκτον ταυτην, 
πυρ υπαρχων αστεκτον φυσει βροτεια; 
Τι δε ποιησω αξιον σου της δοξης 
και τι ευρησω προς τοσαυτην αγαπην; 
Τι σοι προσαξω, τω τοιαυτη με δοξη  
και τιμη δοξασαντι, τον αναξιον; 
Ον γαρ ανθρωποι βλεπειν απαξιουσιν, 
αλλ� ουδε λαλειν ουδε συνεστιασθαι 
ολως εμοι βουλονται τω παναθλιω, 



συ ο πνοην απασαν τρεφων και φυσιν,  
(140) ο τοις Σεραφειμ απροσιτος υπαρχων, 
ο παντων κτιστης, ποιητης και δεσποτης 
ου μονον ορας και λαλεις   μοι και τρεφεις, 
αλλα και την σην ουσιωδως μοι σαρκα  
κατηξιωσας και κρατειν και εσθιειν 
και το αιμα σου το παναγιον πινειν, 
ο εξεχυθη δι� εμε σου σφαγεντος. 
Διακονον τε και λειτουργον και μυστην 
τουτων με κατεστησας, ονπερ γινωσκεις, 
ο παντα ειδως, πριν ποιησεις αιωνας 
και πριν παραξεις τι των μη βλεπομενων 
- τα γαρ ορατα υστερον συνεστησω -, 
τον αμαρτωλον, ασωτον, τον τελωνην, 
ληστην, φονεα εμαυτου γεγονοτα, 
ψευστην των καλων, εργατην ανομιας 
και πασων των σων εντολων παραβατην. 
Συ ουν αληθη ταυτα ειναι γινωσκεις˙ 
πως ενωπιον οφθω σου, ω Χριστε μου, 
πως δε τη ση πλησιασω τραπεζη; 
Πως του αχραντου σωματος σου κρατησω, 
ο χειρας εχων παντη εσπιλωμενας; 
Πως υμνησω σε, πως αλλοις μεσιτευσω 
μη εχων εκ πιστεως και καλων εργων 
την προς σε αγαπησιν και παρρησιαν, 
αλλ� υποχρεως αυτος ων, ωσπερ οιδας, 
πολλων ταλαντων, πολλων ανομηματων; 
Ο νους απορει, ησθενησεν η γλωσσα 
και λογος ουδεις ευρισκεται μοι, Σωτερ, 
τα σα εξειπειν αγαθοτητος εργα, 
α εποιησας εις εμε τον σον δουλον. 
(141) Φλεγονται δε μου ως εκ πυρος τα ενδον 
και ου δυναμαι σιωπων υποφερειν 
το μεγα βαρος των πολλων δωρεων σου. 
Ο τα στρουθια φωναις λαλειν ποιησας 
δωρησαι καμοι λογον, τω παναθλιω, 
ινα τοις πασιν εγγραφως και αγραφως 
διηγησωμαι, α εις εμε ειργασω 
δια ελεος απειρον, ο Θεος μου, 
και δια μονην την σην φιλανθρωπιαν. 
Και γαρ υπερ νουν φρικτα τε και  μεγαλα 
πελουσιν, απερ παρεσχες μοι τω ξενω, 
τω αμαθει, τω πτωχω, τω απαρρησιαστω, 



τω απο παντος απερριμενω ανθρωπου. 
Γονεις ου προσειχον μοι φυσικη τη αγαπη, 
οι αδελφοι και φιλοι μου παντες ενεπαιζον μοι, 
αγαπαν γαρ με λεγοντες εψευδοντο εις απαν. 
Οι συγγενεις, οι εξωθεν, οι αρχοντες του κοσμου 
τοσουτον με απεστρεφοντο και ηνειχοντο βλεπειν, 
οσον συναπολεσαι με ταις αυτων ασεβειαις. 
Πολλακις επεθυμησα δοξης αναμαρτητως 
και ουπω ταυτην ευρηκα εν τω παροντι βιω˙  
η δοξα γαρ η κοσμικη, καθως εβεβαιωθην, 
και διχα αλλης πραξεως αμαρτια τυγχανει. 
Ποσακις επεθυμησα ανθρωπους αγαπαν με 
και εχειν οικειοτητος προς αυτους παρρησιαν, 
και ουδεις μου ηνεσχετο των αγαθα φρονουντων˙  
αλλοι δε μαλλον ηθελον βλεπειν με και γνωριζειν, 
εγω δε τουτους εφευγον ως των κακων εργατας.  
Ταυτα ουν  παντα, Δεσποτα, και αλλα τουτων πλειω, 
α ουδε λεγειν ευπορω, ουδ� απομνημονευειν, 
συ εις εμε, τον ασωτον, προνοων απειργασω, 
ινα ελκυσης εκ βυθου και κοσμικου  με σκοτους 
(142) και της απατης, της δεινης, των του βιου ηδεων. 
Οι αγαθοι με εφευγον δια το εξω σχημα, 
τους δε φαυλους εξεφευγον οικεια προαιρεσει˙  
ηγαπων γαρ, ως ειρηται, δοξαν και πλουτον κοσμου 
και φαντασμον ενδυματος και βλακευματων ηθη. 
Ουκ οιδα δε τι φθεγξομαι, ουκ οιδα τι σοι ειπω˙  
φοβουμαι γαρ και το λαλειν και γραφειν τα τοιαυτα, 
μη περιπεσω τοις εμοις λογοις και αμαρτησω, 
και εσται ανεξαλειπτον το ψευδως γεγραμμενον. 
Οταν προσεκαλειτο με εις εργα τις μανιας 
και αμαρτιας, αληθως, του πλανου κοσμου τουτου, 
εσωθεν η καρδια μου συνελεγετο ολη 
και ωσπερ κατεκρυπτετο εαυτην αιδουμενη, 
συνεχομενη αφανως παντως χειρι σου θεια. 
Και τα μεν αλλα απαντα ηγαπων τα του βιου, 
οσα τε οψιν τερπουσι και λεαινουσι λαρυγγα 
και σωμα καλλωπιζουσι, το φθειρομενον τουτο. 
Τας πραξεις δε τας μυσαρας και ασελγεις ορεξεις 
συ δη εκ της καρδιας μου απηλειψας, Θεε μου, 
και μισος ενεποιησας προς ταυτα τη ψυχη μου˙ 
ει και τη προαιρεσει μου προσεκειμην εν τουτοις, 
και ορεξιν τε απρακτον και πραξεις ανορεκτους 
εποιεις μαλλον εχειν με – θαυμα μεγιστον παντη -  



και παντων απεχωρισας οικονομια θεια  
 βασιλεων, αρχοντων τε και πλουσιων του κοσμου. 
Πολλων πολλακις και εμου θελησαντος εις ταυτα  
αυτος βουλην ουκ ειασας τινος εν τουτοις στηναι, 
αλλους δοξαζειν λεγοντας και πλουτειν με εν βιω 
μισος εμισουν, Δεσποτα, μισος απο καρδιας,  
ως μητε συντυχιαν με κινειν ποτε προς τουτοις, 
οι και μανεντες βακλοις με σφοδρως ετυψαν μαλλον˙  
αλλοι δε λοιδοριαις με  προς παντας ελοιδορουν  
(143) εργατην ειναι λεγοντες πασης παρανομιας,  
θελοντες διαστρεψαι με απο οδου ευθειας˙ 
τας πραξεις γαρ εξεφευγον, ινα μη λοιδορωμαι, 
αυτοι δε ελοιδορουν με, οπως εις πραξεις ελθω, 
ει αρα και τον επαινον τον των ανθρωπων χρηζω, 
οι προσετιθουν λεγοντες παντοτε λοιδορειν με, 
εως αν εις το φρονημα το εκεινων συνελθω. 
Τοις δε την δοξαν λεγουσι διδοναι την του κοσμου 
ουτως ανταποκρινεσθαι δεδωκας με, Σωτηρ μου˙ 
Ει πασαν δοξαν, ελεγον, την του κοσμου εκρατεις 
και στεφος σου τη κορυφη βασιλειας υπηρχε, 
τοις δε  ποσι σου κοκκινον ην υποδεδεμενον 
και τουτων παντων αιφνης με κυριον απειργασω, 
αυτος δε εστης παγανος, δουλος μου θελων ειναι,  
ουκ αν ταις πονηριαις σου και τοις φρονημασι σου 
ολως συνεκοινωνησα η συνηλθον εν βιω.  
Ποιος χαρτης χωρησειε τας σας ευεργεσιας 
και τα καλα σου τα πολλα, α εις εμε ειργασω; 
Ει γαρ μυριαι γλωσσαι μοι δοθησονται και χειρες, 
ουκ αν ισχυσω εξειπειν η περι παντων γραψαι˙  
εισι γαρ παντως αβυσσος εν απειρω τω  πληθει, 
εισιν ακατανοητα τω της δοξης μεγεθει,  
και ασθενω τον λογισμον, πονω μου την καρδιαν, 
οτι λαλειν ου δυναμαι περι σου, ο Θεος μου. 
Οταν γαρ, απερ επραξα, ενυμηθω, ο ταλας, 
οσα μοι εβοηθησας, εξ οιων με εξειλου 
και ποσων, Σωτερ, με κακων απερ διεπραξαμην, 
αλλ� ως πολλα ποιησαντα αγαθα και μεγαλα 
και καθαρον απο μητρος αγιας κολυμβηθρας 
ουτως και προσελαβου με, ουτως ετιμησας με, 
ουτως με κατεκοσμησας στολη τη βασιλειω, 
(144) ολος τρομω συνεχομαι και εξισταμαι χαιρων 
και αφωνος καθισταμαι και εκλυομαι σφοδρα, 
οτι θεος εδοθης μοι, ο ποιητης του κοσμου, 



ανθρωπω λιαν μυσαρω και βδελυκτω τοις πασιν 
ανθρωποις τε και δαιμοσιν ως ηδη γεγονοτι 
και υπερβαντι πραξεσιν εργων ατοπωτατων 
κακεινους. Οιμοι τω αισχρω και ρυπαρω - πως ειπω;-  
ηνωθης μοι, φιλανθρωπε, αμετρω ευσπλαγχνια, 
ο καθαροτητι πολυς, αγιωσυνη μειζων, 
δυναμεις τε ασυγκριτος και ανεικαστος δοξη, 
και συγκατηλθεν ανωθεν αφ� υψους αμετρητου  
εως εσχατου των πυλων αδου αμαρτιων μου 
και σκοτους της πτωχειας μου και οικου συμπτωθεντος 
απο πολλων ανομιων, μεγιστης αμελειας 
ημελημενου παντελως και γε ρερυπωμενου, 
ος προτερον ανεστησας εμε κειμενον κατω 
και επι πετραν εστησας των θειων εντολων σου 
και λουσας εκαθαρισας βορβορου των κακων μου 
και χιτωνα ενεδυσας λευκον υπερ χιονα,  
τον οικον τε εσαρωσας τον κατεσπιλωμενον  
και εισελθων ενωκισας, ω Τριας, ο Θεος μου,  
ειτα θρονον με απετελεσας θεοτητος σου θειας 
και οικον απροσιτου σου δοξης και βασιλειας 
και σταμνον μαννα φερουσαν το της αθανασιας, 
και λυχνον ενδον εχοντα φως ασβεστον και θειον, 
πυξιον τε ως αληθως του καλου μαργαριτου 
και γαρ αγρον, εν ω κεκρυπται ο θησαυρος του κοσμου, 
πηγην, εξ ης οι πινοντες ουδεποτε διψωσιν, 
ητις και βλυζει μαλιστα υδωρ δεκαπλασιως 
και τους εν πιστει πινοντας εκτελει αθανατους,  
(145) παραδεισον ξυλον ζωης μεσον εχοντα παλιν 
και γην περικαλυπτουσαν τον αχωρητον πασι, 
σε, ον εζητησα ποτε εξ ολης μου καρδιας, 
και επεθυμουν περι σου λογον αει ακουειν 
και ηθελον την μνειαν σου εχειν εν τη ψυχη μου 
και συχνοτερως περι σου και λαλειν και ακουειν. 
Ει γαρ και πρωην μου ο νους περι σου φαντασθηναι 
καθαρως ουκ ηδυνατο, παντη ρερυπωμενος,  
ουδ� οφθαλμοι θεασασθαι η ακοη ακουσαι, 
ουδ� αναβασεις δεξασθαι η καρδια μου θειας, 
αλλα μονη τη ακοη κατεπληττετο ολη 
και φοβω συνεστελλετο η ψυχη μου και τρομω, 
αλλ� ενδοθεν ορωσα σε νυν εαυτης εκπληττεται  
και ενοπτριζομενη σε, οσον αυτη γε διδως,  
ολον εν ολω τω παντι, ολον εκτος δε τουτου,  
εντος τε παλιν εαυτης, ολον κατανοουσα  



ολον ακατανοητον θεοτητι τη θεια, 
τον τοις πασιν αορατον και αποκεκρυμμενον,  
σε τον απροσιτον και προσιτον μονοις οις ηβουληθης, 
καθως αυτος ηθελησας φιλανθρωπως φανηναι, 
τον Σεραφειμ και Χερουβιμ και πασι τοις αγγελοις 
απροσιτον και φοβερον αυγη φυσεως θειας, 
μετα ανθρωπων προσιτον τον φυσει αληπτον τε, 
ολη ολως εξισταται, εκπληττεται δε πλεον 
την αγαθοτητα την σην και την φιλανθρωπιαν,  
οτι καθαιρεις ρυπαρας ψυχας και νουν φωτιζεις 
και περιδρασση γεωδους και υλικης ουσιας, 
αναπτεις τε φλογα πολλην αγαπησεως θειας 
και ποθου θειου ερωτα οια πυρ μοι εμβαλλεις 
και μεχρι τριτου ουρανου φθανειν παρασκευαζεις 
και εις παραδεισον ποιεις, Σωτερ, αρπαζεσθαι με,  
εν ω ακουω ρηματα αρρητα τε και ξενα, 
(146) α ουκ εξον βροτοις λαλειν η λογω εξηγεισθαι. 
Σοι δε τιμη πρεπει, δοξα και μεγαλωσυνη, 
κρατος αιωνιον, Χριστε, τω του παντος Δεσποτη 
συν τω Πατρι και Πνευματι τω φυσει Παναγιω 
νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων˙  
αμην. 
 

ΚΑ’.  

Επιστολη προς μοναχον ερωτησαντα˙ Πως χωριζεις τον 
Υιον απο του Πατρος, επινοια η πραγματι; Εν η ευρησεις 
πλουτον θεολογιας ανατρεπουσης την αυτου βλασφημιαν. 
(147) 
 

Ελαμψας, εξεφανας φως το της δοξης, 
φως απροσιτον της σης ουσιας, Σωτερ,  
και κατηυγασας ψυχην εσκοτισμενην,  
μαλλον δε σκοτος ουσαν εξ αμαρτιας 
ως το φυσικον απολεσασαν καλλος, 
ως εξ αδου τε ανηγαγες κειμενην 
και φως ιδειν δεδωκας θειας ημερας 
και του ηλιου ακτισιν ελλαμφθηναι  
και φως γενεσθαι ταυτην, ω μεγα θαυμα!  
Ου πιστευουσιν οι δοξης των ανθρωπων  
μη καταφρονησαντες, ως ενετειλω, 
ουδε γαρ εγευσαντο δοξης της θειας, 



ην δεδωκας συ και διδως νυν, Θεε μου, 
τοις απο ψυχης ολη τη διαθεσει  
σε ζητησασι, την αιωνιον δοξαν, 
σε, τον αληθως Θεον δεδοξασμενον, 
ον το κατιδειν ακροτης εστι δοξης. 
Ο δε αει σε βλεπειν ηξιωμενος 
παντως ελαχεν αγγελικης αξιας, 
ει και δεδεται τη σαρκι κατα φυσιν. 
Ει δε και μειναι παρ� αυτω κατεδεξω  
(148) και καταμενειν εν σοι προσηβουληθης,  
την σην εξεπληρωσας οικονομιαν 
και ομοιον σου τον φθαρτον απειργασω  
θεον, ο Θεος, ο συνυπαρχων φυσει,  
ο προαναρχος Θεω τω συναναρχω 
Υιω και Λογω, τω εκ σου γεννηθεντι, 
ουκ επινοια εκ σου χωριζομενω, 
αλλα πραγματι αχωριστω σου οντι. 
Ει δε και χωριζεται, αλλ� ου τη φυσει, 
τη υποστασει δε μαλλον, ειτ� ουν προσωπω, 
το γαρ πραγματι ασεβων και αθεων,  
το δ�επινοια ολως εσκοτισμενων. 
Εχει γαρ ο νους γεννωμενον τον λογον  
απαυστως παντως και πως κεχωρισμενον˙  
ει δε γενναται και προερχεται οντως 
και κεχωρισται ενυποστατω λογω,  
αλλα και μενει του γεννησαντος ενδον,  
οπερ και κολπον πατρικον δει νοησαι, 
και διερχεται εις τον συμπαντα κοσμον 
και παντα πληροι του Πατρος ολως διχα  
και συν τω Πατρι ολος αυτος υπαρχει, 
μετερχεται δε παντως ταις ενεργειαις  
και τη ελλαμψει μεταβαινειν νοειται. 
Εμπεριπατειν ηκουσας γαρ και μενειν 
και αποστρεφειν το προσωπον και βλεπειν, 
κατερχεσθαι τε και ανερχεσθαι παλιν, 
παραγινεσθαι τε και αφιπτασθαι αυθις 
και αλλα πολλα της θειας ενεργειας 
αι  θειαι γραφαι πασαι δημηγορουσιν,  
α ελαλησεν εκπορευθεν το Πνευμα, 
(149) το Παναγιον, εκ του Πατρος αφραστως, 
και απεσταλη δι� Υιου τοις ανθρωποις˙  
ου τοις απιστοις ουδε τοις φιλοδοξοις, 
ου τοις ρητορσιν ουδε τοις φιλοσοφοις, 



ου τοις  μαθουσι συγγραφας των Ελληνων, 
ου τοις τα γραφας αγνοουσι τας εσω, 
ου τοις εξασκησασι σκηνικον βιον, 
ου τοις λαλουσι τορνευτως και πλουσιως, 
ου τοις λαχουσι μεγαλων ονοματων, 
ου τοις τυχουσι φιλεισθαι παρ� ενδοξων,      
ου συμπραξασι τοις πραξασιν ανομως,  
ου τοις καλουσιν ουδε τοις  καλουμενοις, 
ουδε παιζουσιν ουδε τοις παιζομενοις, 
αλλα τοις πτωχοις πνευματι και τω βιω, 
τοις την καρδιαν καθαροις και το σωμα, 
τοις λογον απλουν και απλουστερον βιον 
και απλουστεραν κεκτημενοις την γνωμην, 
τοις την δοξαν φευγουσιν ως πυρ γεεννης 
και κολακευτας απο ψυχης μισουσιν 
(ου γαρ δεχεται το Πνευμα κολακειας, 
ουδ� ανεχεται ακουειν, ο μη εστι), 
τοις προς μονην βλεπουσι ψυχης την δοξαν 
και των αδελφων την σωτηριαν παντων 
και μηδε μικρα καρδιακη κινησει  
αισθησιν λαμβανουσι προς τι του κοσμου, 
επαινων οιον η δοξης ανθρωπινης 
η πασης αλλης ηδονης ειτε παθους. 
Ουτοι γαρ νεκροι και ζωντες αληθεια,  
οτι πελουσιν αληθεις και ως πλανοι. 
Ουτοι ταπεινοι πνευματι και καρδια, 
(150) πραεις τε εισι και ζηλωται Κυριω. 
Ουτοι ασεβεις εισι τοις ασεβεσι 
και οσμη ζωης τοις εκλεκτοις Κυριου. 
Ουτοι και πορνοι τοις πορνοις τη καρδια 
και ισαγγελοι τοις την ψυχην παρθενοις. 
Ουτοι και δοξης εν μεσω ταπεινουνται 
και εν πενια εισι δεδοξασμενοι. 
Ουτοι και ευτελειαν ως βασιλειαν  
και βασιλειαν ως πτωχειαν ηγουνται. 
Ουτοι τρωγοντες εισιν εν εγκρατεια 
και νηστευοντες παν ειδος εμπιπλωνται. 
Ουτοι ου συνερχονται τη αδικια 
ουδε παριδειν δυνανται τεθλιμμενον 
και καταπονουμενον υπο πλουσιων. 
Ουτοι προσωπον ουκ αιδουνται ανθρωπων, 
το γαρ προσωπον ορωσι του Κυριου. 
Ουτοι ου κλωνται τοις δωροις την καρδιαν 



και ου παρορωσι νομον δικαιοσυνης, 
εχουσι και γαρ τον ασυλητον πλουτον 
και τα του κοσμου παντα λογιζονται ως κοπρον. 
Ουτοι εχοντες διδασκαλον το Πνευμα 
μηθησιν ου χρηζουσιν εκ των ανθρωπων, 
αλλα τω φωτι λαμπομενοι τω τουτου 
βλεπουσι τον Υιον, ορωσι τον Πατερα 
και προσκυνουσι Τριαδα τοις  προσωποις, 
τον ενα Θεον ηνωμενον τη φυσει αφραστως. 
Ουτοι μυουνται εκ του Πατρος δε παλιν, 
οτι γενναται ο Υιος αμεριστως, 
ως οιδε μονον, ειπειν γαρ ουκ ισχυω˙  
ει γαρ ισχυον, ειχε παντως ο λογος 
τα υπερ λογον και διανοιαν φρασαι 
(151) και ανω κατω τα συμπαντα γενεσθαι. 
Ει γαρ το κτισμα τον κτιστην καταμαθη 
και, οιος εστιν, ολον κατανοηση 
και ειπειν λογω γραψαι εξισχυση, 
γεγονε του κτισαντος το εργον κρεισσον. 
Παυσον, ανθρωπε, φριξον, βροτε, τη φυσει 
και εννοησον, οτι μη ων παρηχθης 
και της μητρωας νηδυος παρακυψας 
ειδες τον κοσμον τον προ σου παραχθεντα. 
Και ει δυνηθης ουρανου υψος γνωναι 
η την ουσιαν υποδειξαι οποια, 
του ηλιου τε, σεληνης και αστερων, 
που κεκολληνται και πως περιπατουσιν 
αψυχα οντα και αναισθητως κινουμενα,  
η της γης αυτης, εξ ης αυτος εληφθης, 
ορους και μετρα, πλατη τε και μεγεθη, 
και επι τινος εποχειται, ει ειδες, 
παλιν δ� εκεινο τι εστιν η που την βασιν εχει, 
ταυτα ει εγνως και καθ� εν ευρες τελος, 
και της θαλασσης ει μετρησης την ψαμμον, 
ειτε σου αυτου διαγνωναι την φυσιν 
και της σοφιας το εργον ερμηνευσαι, 
τοτε και αυτον τον ποιητην νοησεις, 
πως εν Τριαδι η Μονας ασυγχυτως  
και εν Μοναδι Τριας αδιαιρετως. 
Ζητησον Πνευμα, εξω γενου του κοσμου! 
Μη δωης υπνον οφθαλμοις το παραπαν, 
μητε φροντισης της ζωης της παρουσης! 
Κλαυσον, πενθησον, ον απωλεσας χρονον! 



Ισως ο Θεος παρακληθη και δωσει, 
(152) ωσπερ το πριν δεδωκεν ιδειν τον κοσμον 
και τον ηλιον και το φως της ημερας, 
ουτω και τα νυν λαμψαι καταξιωσει 
και υποδειξαι τον νοερον σοι κοσμον 
και φωτι ελλαμψαι σε τω τρισηλιω,  
ο ει θεαση, τοτε γνωση α λεγω˙ 
τοτε μαθηση του Πνευματος την χαριν, 
οτι και απον παρεστι τη δυναμει 
και παρον ουχ οραται τη θεια φυσει, 
αλλα και παντη και ουδαμου υπαρχει. 
Ει ζητησεις αισθητως ιδειν τουτο, 
που αν ευρησεις; Ουδαμου, παντως ειποις. 
Ει νοερως αναβλεψαι ισχυσεις, 
μαλλον δ� εκεινο τον νουν σου καταλαμψει 
και διανοιξει κορας της σης καρδιας˙  
τοτε πανταχου ειναι ουκ απαρνηση, 
αλλα δι� αυτου απαντα διδαχθηση, 
ει και αμαθης και αγροικος τυγχανεις. 
Ει δε ουκ εγνως οφθαλμον ανοιγεντα 
της διανοιας της σης και φως ιδοντα, 
ει ουκ ησθηθης γλυκυτητος της θειας, 
ει ουκ ελλαμφθης τω Πνευματι τω Θειω, 
ει ουκ εκλαυσας δακρυα ανωδυνως, 
ει εκπληθεντα τον νουν ουκ εθεασω, 
ει καθαρθεισαν ουκ εγνως σην καρδιαν 
και εκλαμψασαν φαιδρας αντανακλασεις 
και ανελπιστως ευρες Χριστον εντος σου 
και εξεπλαγης καλλος ιδων το θειον 
και επελαθου φυσεως ανθρωπινης 
ολον σεαυτον βλεπων ηλλοιωμενον, 
πως περι Θεου λαλειν, ειπε, ου φριττεις; 
Πως δε και τολμας σαρξ αυτος ολος πελων  
(153) και μηπω πνευμα γεγονως ως ο Παυλος 
περι Πνευματος φιλοσοφειν η λεγειν, 
ο εν τοιουτοις μη κατοικειν ακουεις 
δια το ειναι σαρκας αυτους, ως λογος; 
Αλλ� εγραψα ταυθ� ινα γνως πως πιστευω,  
και ει θελησεις, πεισθης μοι και στυγνασης. 
Ει γαρ αληθως τον θησαυρον ουκ εχεις,  
ονπερ ο κοσμος ου δυναται χωρησαι, 
ει ουπω ελαβες δοξαν των αλιεων, 
ην οι λαβοντες Θεον ελαβον οντως, 



καταλειψεις κοσμον και τα εν κοσμω, 
οξυποδησεις, δραμεις προ του κλεισθηναι 
πυλας βιου σοι και του τηδε θεατρου,  
και διαλυθη η πανηγυρις, οιμοι, 
και συσκοτασει ηλιος και τα αστρα 
και γη παρελθει και ανοιχθη ο αδης 
και το παν γενησεται σκοτος και χαος˙  
και τοτε γνωση, φιλη ψυχη, και μαθης, 
οτι οι μη εχοντες Πνευμα το Θειον  
εν διανοια λαμπαδος δικην λαμπον 
και εν καρδια ενοικουν ανεκφραστως 
τω αιωνιω παραπεμπονται σκοτει. 
Και γαρ το Πνευμα ο Κυριος υπαρχει, 
Πνευμα δ� ο Θεος, ο Πατηρ του Κυριου, 
εν παντως Πνευμα, ουδε γαρ διαιρειται. 
Τουτο ο εχων οντως εχει τα τρια, 
αλλ� ασυγχυτως, ει και αδιαιρετως. 
Εστι γαρ Πατηρ˙ και πως Υιος υπαρξει;  
(154) Εστι γαρ αγεννητος το κατ� ουσιαν, 
εστι τε Υιος˙ και πως γενηται Πνευμα;  
Πνευμα το Πνευμα˙ και πως Πατηρ φανειται; 
Πατηρ ο Πατηρ, οτι αει γεννητωρ˙  
πως δε γινεται η αει γεννησια;  
Οτι του Πατρος ου χωριζεται ολως 
και ολος προερχεται ανερμηνευτως, 
παντοτε μενει εν τω πατρικω κολπω 
και προερχεται παντοτε ανεκφραστως. 
Υιος εν Πατρι αεναως οραται 
γεγεννημενος, αλλα συνηνωμενος˙  
και εν Υιω γαρ ο Πατηρ καθοραται 
αδιαστατως, ατομως, αχωριστως. 
Υιος ο Υιος, οτι αει γενναται 
και προ αιωνων εστι γεγεννημενος, 
προερχομενος ου τεμνεται της ριζης, 
αλλα και χωρις αχωριστος τυγχανει 
και ηνωμενος ολος Πατρι τω ζωντι  
αυτος τε ζωη πασι το ζην παρεχων. 
Οσα ο Πατηρ, και ο Υιος τοσαυτα˙ 
οσα ο Υιος, και ο Πατηρ ωσαυτως. 
Βλεπεω τον Υιον, και βλεπω τον Πατερα, 
οραται Πατηρ Υιω απαραλλακτως, 
πλην ο μεν γεννα, ο δε αει γενναται. 
-Τι χωρις Πατρος εστιν, οπερ και εστι;  



Τι εστιν; ειπε, φρασον πασιν ανθρωποις-  
Θεος αναρχος και ποιητης των παντων,  
ει τι γεγονε και γενησεσθαι μελλει. 
Θεος τω Πατρι ισος και κατ� ουσιαν 
και κατα φυσιν και κατα εξουσιαν 
(155) και κατα μορφην οντως και κατ� ιδεαν 
και κατα χρονον Πατρος ουδεπω διχα. 
Πως προερχεται; Ως εκ νοος ο λογος. 
Πως χωριζεται; Ως φωνη εκ του λογου. 
Πως σωματουται; Ως γραφομενος λογος. 
Εκ των υψηλων εις ταπεινα κατηχθην 
και προς εμαυτον λυπηθεις εγενομην 
και το γενος εκλαυσα το των ανθρωπων, 
οτι ζητουσι παραδειγματα ξενα 
επινοιας τε και πραγματα, και λεξεις 
παρεισαγουσιν απο των ανθρωπινων 
εξεικονιζειν δοκουντες την θειαν φυσιν˙ 
φυσιν, ην ουδεις αγγελων η ανθρωπων  
η κατιδειν ισχυσεν η ονομασαι. 
Τι γαρ και καλεσειε τον κτιστην παντων;  
Ονοματα γαρ και πραγματα και λεξεις, 
παντα του Θεου γεγονασι προσταξει˙  
εθηκε γαρ ονοματα τοις εργοις 
εκαστω τε πραγματι κλησιν ιδιαν, 
ου πασι δ� αυτος, αλλ� εδωκε και εργοις 
τοις εργοις παλιν ονοματα τιθεναι, 
και αλλος αλλο και καλει και καλειται, 
ονομα δ� αυτου ημιν ουπω εγνωσθη, 
ει μη ο ων αφραστος Θεος, ως ειπεν. 
Ει ουν αφραστος, ει ονομα ουκ εχει, 
ει αορατος, ει αποκεκρυμμενος, 
ει απροσιτος, ει μονος υπερ λογον, 
υπερ εννοιαν ου μονον την βροτειαν, 
αλλα και αυτην την των αΰλων νοων 
-εθετο και γαρ αποκρυβην το σκοτος 
και παντα ταλλα ενθεν εισι του σκοτους, 
(156) μονος δ� εκεινος ως φως εξω του σκοτους -, 
πως περι αυτον επινοιαν εισαγεις 
ειτε πραγματι χωρισθεντα κατειδες;  
Ποθεν δε και πως πεπερακας το σκοτος 
και μονος παντων εχωρισθης κτισματων;  
Ει δε ταυτα σα ουκ εισιν, αλλ� ετερου,  
θαυμαζω τινος και μαθειν ερωτω σε˙  



αγγελου η τινος των αΰλων;  
Και ουκ αν εγνως, οτι και τα προσωπα  
και τους ποδας εχουσι κεκαλυμμενους 
πτερυξι θειαις ευλαβως και κοσμιως 
-ει τινας ταυτας πτερυγας νοησεις – 
το απροσιτον μη στεγοντες της δοξης;  
Ου γαρ την φυσιν, αλα της δοξης ορωσι δοξαν. 
Ανθρωπου δε ποιου ειπειν τολμησεις; 
Του Ιωαννου η Παυλου του μεγαλου; 
Αλλ� ο μεν βοα και τοις πασι κηρυττει, 
οτι ιμαντα μονον η σφαιρωτηρα 
υποδηματων ουκ εξισχυει λυσαι˙  
ο δε εις τριτον ουρανον ως ανηλθε 
και μετα ταυτα εις παραδεισον ηρθη, 
μη τι σοι μονω ειπε τι κατ� ιδιαν,  
οπερ εκρυβες και νυν βουλει κηρυξαι;  
Και γαρ εκεινον ημεις περι τοιουτου  
ουδεν ειποντα ηκουσαμεν εγγραφως,  
αλλα κακεινος φωνη μεγαλη λεγει˙ 
Λογους ηκουσα, ους ειπειν ουκ ισχυω, 
φωτι δε ο Θεος ενοικει απροσιτω. 
Ιωαννης ουν ου λυει σφαιρωτηρα,  
ουδε ικανος ιμαντα λυσαι μονον,  
Παυλος ρηματα ουκ ισχυσεν εκφρασαι,  
(157) απερ ηκουσεν, αρρητα λεγων ταυτα, 
και τις, ο ουτως τον Θεον ερευνησας, 
μεινας αφλεκτος φωτι τω απροσιτω 
και γενομενος της οικιας εν μεσω 
αυτην εθεασατο την του Δεσποτου φυσιν, 
ινα πλεον τι Ιωαννου και Παυλου 
ειπειν τολμησει ο αθλιος εκεινος;  
Τις γαρ ου φριξει και τις ου μη πενθησει 
τυφλωσιν και σκοτωσιν των νυν λεγοντων 
και νεουργουντων αιρεσιν οντως ξενην, 
αμφικρημνουσαν εις εν βαραθρον παντας 
τους ερωτωντας και τους ερωτωμενους; 
Ειτε γαρ επινοια χωρισουσι τον Λογον,  
ειτε πραγματι, σφαλλουσι κακοφρονως 
πιπτοντες εις αιρεσιν αμφοτερωθεν˙  
το γαρ πραγματι τομην ποιει του Λογου, 
το δ� επινοια συγχυσιν ως μη χωριζεσθαι ολως. 
Φριξον, ανθρωπε, καταμαθε σαυτον γε, 
ειπε περι σου, ειπε, ει τι και βουλει!  



Ισως ως Δαυιδ και συ αναβοησεις˙ 
Εθαυμαστωθη, λεγων, η ση σοφια 
και η γνωσις σου εξ εμου, ω Θεε μου! 
Ναι, καταλιπε την φιλοπραγμοσυνην 
και το βλασφημον των λεξεων αποθου! 
Και πρωτον ειπε το, πως ημεις σωθωμεν,  
επειτα λεξον και, πως αυτος εσωθης, 
ινα μη λογω φανης ημας διδασκων, 
αλλα και εργω ποιων προθυμοτερους. 
Ει μη σεαυτον μελλεις καταδικαζειν 
και κατακρινειν, ως μη πραξας α λεγεις, 
και δια τουτο υπερβωαινεις τους λογους, 
ως αρχην ποτε μη βαλων εν τοιουτοις,  
(158) θες την πετραν προτερον των θεμελιων, 
εις αερα γαρ ου συνισταται κτισις! 
Τας εντολας ποιησον Χριστου, της πετρας,  
του δομητορος της θειας εκκλησιας,  
του νεου λαου των λογικων προβατων. 
Πραξον και λεξον κτιζων επι της πετρας, 
μαλλον δε και αυτος υπο της πετρας κτιζου. 
Ουτος και ποιμην, ουτος και αρχιτεκτων,  
ουτος και θεμελιος εστω σοι βιου. 
Τι της οροφης χρεια προ θεμελιων; 
Οικοδομη πρωτον και τοτε στεγος, 
πραξις εν γνωσει και ουτως θεωρια. 
Τι προ του τρυγους τον οινον θελεις πινειν; 
Ουτος εις ασκον παλαιον ου χωρειται. 
Τι προ του σπορου τα δραγματα συλλεγειν 
και αλλοις οιει μεταδιδοναι ματην; 
Ει βουλει, δευρο, της οδου  μη εκπεσης, 
αλλα διδαξον περι βαθους κριματων, 
των περι ημας, πως ευδρομουσιν αλλοι 
ισως πονηροι και μη Θεον ειδοτες 
πως αλλοι δυστυχουσι Θεον ειδοτες 
και υπο Θεου γινωσκομενι μονου, 
αλλοι πενονται ισως ευχαριστουντες, 
αλλοι δε πτωχοι φερουσιν ευχαριστως,  
πλουτουσι δ� αλλοι κακως αγνωμονουντες, 
αρπαζοντες δ� ετεροι και αδικουντες  
οιονται Θεον θεραπευειν εκ τουτων, 
και αλλα πολλα, α ορας καθ� εκαστην, 
οτι βροτοι ποιουσι και πανθανουσι παλιν, 
και Θεος ανεχεται, ο παντων κτιστης. 



(159) Μη τις αδικος λογισθη τοις ανομοις 
η τοις κατ� εμε ουσιν ολιγοψυχοις; 
Ειπε, διδαξον περι κρισεως θειας,  
περι της ωρας εκεινης και ημερας, 
εν η γυμνοι απαντες παρασταθωμεν  
τω του Θεου μου βηματι και Σωτηρος 
και των ενταυθα πραξεων τε και λογων, 
διαλογισμων, ενθυμησεων αμα, 
τους μισθους ληψομεθα τους κατ� αξιαν˙  
λεγε, τις εκει πεπαρρησιασμενος 
και τις υπαρξει παλιν κατησχυμμενος; 
Εχεις το λεγειν απειρα περι τουτων˙ 
μετα δε ταυτα σκοπησον και την κτισιν,  
αβυσσον αλλην ευρησεις γαρ εν ταυτη!  
Ιδε ουρανον, ηλιον και τα αστρα, 
βλεψον εις την γην, την μητερα και ταφον 
ημων απαντων προσταξει γεγονυιαν! 
Ενταυθα δ� ελθων ειπε περι θανατου, 
φιλοσοφησον πολλα και αναγκαια,  
χρησιμα φιλοις αμα και συγγενεσιν, 
τοις πλουσιοις ωσαυτως και τοις ενδοξοις. 
Και μετα παντων σοι τω εξηγουμενω  
μεχρι τελευτης αρκεσει σοι του λεγειν 
περι τοιουτων πολλων και αναγκαιων,  
και ωφελησει σε μετα θανατον ταυτα. 
Επειτα ιδε τον περιγειον κοσμον, 
τα μεσον τουτου παντοιων ζωων γενη, 
των πτηνων τε τας ποικιλας ορασεις, 
αμα και φωνας των ευτελων στρουθιων, 
θαλασσης πλατη και μεγεθη και ορους  
θαυμασον, εκπλαγηθι, φρασον συντονως! 
(160) Ω βαθος πλουτου και γνωσεως της θειας,  
ω σοφιας σου, Θεε μου πανοικτιρμον! 
Δευρο και συσταληθι απο των εξω, 
συναξον τον νουν, σεαυτον κατανοει, 
μαλλον δε τα σα και σαυτον φιλοσοφει, 
και οσα βλεπεις, ευροις εν ορωμενοις 
εκαστον διδασκαλον της αρετης σοι  
η της κακιας εξεικονιζον παθος, 
ιν� εκ μεγεθους και καλλονης κτισματων 
την ακατανοητον Θεου σοφιαν  
και τον νοητον πολεμον καταμαθοις,  
ον προεξεικονισεν ο πλαστης παντων, 



και ως μεν οφις φρονησιν παντως κτηση, 
τον δε ιον εμεσης τον της κακιας! 
Ως δ� ιππος δραμης εν οδω τη δικαια, 
ου χρεμετισης παντως δε προς το θηλυ! 
Καττα γενηση μυν νοητον τηρουσα, 
ουχ αρπαζουσα ολως τα του πλησιον, 
ουδε κλεπτουσα μοιρας των αδελφων σου,  
αλλα και μυΐ μυας διωξης παντας  
τους εναντιους απο της σης οικιας! 
Λυκος ου γενηση δε, λυκους δε φυγης, 
μαλλον δε  κυων γενηση του Δεσποτου 
και πνευσης ολον θυμον σου κατ� εκεινων  
και ανιχνευσης οδους του σου Δεσποτου˙  
εως αν ευροις, εως αν καταλαβοις  
θυραν την θειαν, μη στραφης εις τουπισω, 
και γενη θηρα των νοητων θηριων!  
Μιμησαι πτωκα, ει  μη δυνασαι κυνα, 
και πετραν Χριστον καταφυγην σου κτησαι  
(161) και κρυβηθι, ενθα φοβος ουκ εστιν, 
η ελαφος αναβηθι εις τα ορη, 
των κυνηγετων αποδραθι τας χειρας 
η πετασθητι, ωσπερ καλον στρουθιον, 
και υπερβηθι τας παγιδας απασας! 
Πτερυγας νοει την αγιαν αγαπην, 
ης ανευ ουδαμου διαβηση˙  
μιμησαι πωλον βασταζοντα τον κτιστην, 
γενου δε και βους ελκων αροτρον θειον 
και γλυκειαν αυλακα τεμνων του λογου. 
Παντα μιμησαι διχα των εναντιων. 
Κακον αλωπηξ, υποκρισει βιουσα, 
ετερον ουσα και αλλο δεικνυμενη, 
προσποιησει γαρ θνησκει, ιν� αρπαση τι˙  
δεινον η αρκτος˙ει που ξιφει γαρ λαβη, 
ου παυεται ξεουσα το τραυμα ταυτης,  
εως αν αυτη εκ τουτου αποθανη˙  
κακον ο χοιρος ακορεστως εσθιων˙  
κακον η ασπις˙ βυει και γαρ τα ωτα˙ 
κακα τα κακα, α ει ερευναν θελεις 
και ει εκφυγειν, φιλη ψυχη, σπουδασεις,  
ευρησεις οντως την αληθη σοφιαν. 
Οδω βαδιζων ελθεις γαρ προς τα κρειττω 
και μετα παντων σεαυτον καταμαθεις 
και ερωτωντι τοτε μοι παντως φρασεις˙  



Λογον, ον λαλεις, καγω αυτον λαμβανω!  
Εστι και εν σοι, μεταβαινει και προς με˙  
η καταλιμπανει σε κενον του λογου;  
Ερεις˙ Οιδα, οτι και προς με ηλθε 
και ολος εστι μετα σου, ωσπερ πρωην.  
Πως ουν απο σου χωρισθεις προς με ηλθε 
(162) και ολος μενει εν σοι μη χωρισθεις σου;  
Ειπε μοι τουτο και τον Θεον νυν εα, 
μη συμπασα τρομαση κτισις και πεση 
και συνθραυση σου την σαρκα την παχειαν 
και συντριψη σου την ψυχην την σαρκωδη 
και τον νουν πυρικαυστον τον σον ποιηση,  
τον εις μηδεν χρησιμον κενεμβατουντα. 
Και γαρ ουδε πραγματι ουδ� επινοια 
το αμεριστον μεριζεται του λογου˙  
ο γαρ εν οικω ενδοθεν κεκλεισμενος, 
εξω δε τον νουν περιπολουντα εχων 
ου κατελειφθη ανους εν τη οικια, 
αλλα μετ� αυτου και εξω παντως εστι. 
Τον ουν χωρισμον τουτον τι ονομασεις;  
Πραγμα δη λεξεις η επινοιαν ειπης;  
Ει επινοιαν, πως ολος εστιν εξω, 
ει δε πραγμα τι, πως ενδον της οικιας; 
Καιτοι τι εστι το παραδειγμα τουτο 
προς τον υπερ νουν και διανοιαν Λογον;  
Εκ γαρ του Πατρος αποσταλεις ο Λογος κατηλθε 
και εν γαστρι ενωκησεν ολος τη της Παρθενου 
και ολος ην εν τω Πατρι και ολος εν κοιλια 
και ολος εν τω συμπαντι αχωρητος υπαρχων, 
μη συσταλεις, μη σμικρυνθεις παντως εισηλθεν ολως 
και μεινας αναλλοιωτος μορφην ελαβε δουλου 
και γεννηθεις εγενετο ανθρωπος κατα παντα, 
ολος την μητραν διελθων και γεγονως εν κοσμω, 
ολος παλιν αναληφθεις, οθεν ουκ εχωρισθη. 
Ταυτα ουν κατ� επινοιαν η πραγμα γεγονεναι 
ολως ειπειν τολμησειας, τα απορρητα πασιν 
αγγελοις, αρχαγγελοις τε και παςη κτιστη φυσει;  
(163) Νοειται και γαρ αληθως, ου φραζεται δε ολως, 
ουδε καταλαμβανεται νοΐ παντως τελειως. 
Πως ουν Θεος και ανθρωπος, ανθρωπος Θεος παλιν 
και του Πατρος εστιν Υιος, ολος αυτου αχωριστως, 
και της Παρθενου γεγονε και προηλθεν εν κοσμω 
και εμεινεν αχωρητος, ως ειρηται, τοις πασιν;  



Επινοια η πραγματι; ειπε. Παντως αρτι σιγησεις˙ 
καν γαρ ειπειν θελησειας, ο νους σου λογον ου δωσει 
και μεινη η πολυλαλος αργησασα σου γλωσσα. 
Ει δε θελησειας ειπειν πραγμα την θειαν φυσιν, 
παντως ειπης και ποταπον, εγω γαρ ου γινωσκω. 
Δοξα σοι, Πατερ και Υιε και το Αγιον Πνευμα, 
θεοτης απεριγραπτε, αμεριστε τη φυσει, 
σε προσκυνουμεν απαντες εν Πνευματι Αγιω, 
οι το Πνευμα σου εχοντες ως παρα σου λαβοντες 
και ορωντες την δοξαν σου ου πολυπραγμονουμεν, 
αλλ� εν αυτω σε βλεπομεν αγεννητον Πατερα 
και γεννητον τον απο σου προερχομενον Λογον, 
ατμητον ουν, ασυγχυτον προσκυνουμεν Τριαδα, 
εν μια τη θεοτητι και αρχη και δυναμει, 
αμην. 
 

ΚΒ’.  

Ευχαριστια συν θεολογια˙ και περι ων η θεια χαρις του 
Πνευματος δια των ενεργειων ωνομασται. (164) 

 
Τι το καινον μυστηριον, Δεσποτα των απαντων, 
ο εις εμε, τον ασωτον επεδειξω και πορνον; 
Τι το κατανοουμενον μεγα θαυμα εντος μου 
και μη περινοουμενον, αλλα κεκαλυμμενον; 
Ως αστρον γαρ οραται μοι ανατελλον μακροθεν 
και παλιν ωσπερ ηλιος μεγας αποτελειται,  
μη εχων μετρον η σταθμον η ορον τω μεγεθει, 
και αιγλη γινεται μικρα και φλοξ παλιν οραται  
μεσον εν τη καρδια μου και τοις εμοις εγκατοις,  
περιστρεφομενον συχνως και περιφλεγον παντα 
τα ενδοθεν των σπλαγχνων μου και φως ταυτα ποιουντα 
και ουτωσι φθεγγομενον και φιλικως διδασκον 
απορουμενω παντελως και μαθειν εκζητουντι. 
Εγω το αστρον το γλυκυ, οπερ ποτε ακουεις 
ανατελειν εξ Ιακωβ, υπαρχω μη διστασης, 
και ηλιος σοι δεικνυμαι μακροθεν ανατελλων, 
ο τοις δικαιοις απασι φως απροσιτον ειναι 
εν τη μελλουση βιοτη και ζωη αιωνια. 
Εγω και αιγλη δεικνυμαι και φως σοι καθορωμαι, 
ακαταφλεκτως φλεγων σου τα παθη της καρδιας 
και δροσισμω γλυκυτητος και χαριτος μου θειας 



αποπλυνων τον ρυπον σου και εις απαν σβεννυων  
(165) ανθρακας τους του σωματος, ηδονων αμαρτιας, 
και παντα εργαζομενος εμη φιλανθρωπια, 
α και παλαι πεποιηκα εν πασι τοις αγιοις. 
Ελεησον λυπουμενον, οικτειρον τεθλιμμενον, 
μη οργισθης, λαλησαι μοι και παλιν βουλομενω. 
Πως αστρον εκ του Ιακωβ, ο αχωρητος παντη, 
υπαρχεις τε και γινη συ μεχρι του νυν τοις πασι;  
Πως δε και ωσπερ ηλιος δεικνυσαι ανατελλων, 
ο μηδαμου και πανταχου και υπερ πασαν κτισιν 
ων τε και κηρυττομενος αορατος τοις πασι; 
Πως δε και αιγλη γινη συ και φλοξ μοι καθορασαι 
και φλεγεις υλην, αϋλος υπαρχων κατ� ουσιαν;  
Πως δροσιζεις και πλυνεις μου του σωματος τον ρυπον, 
ολος πυρ ων απροσιτον και αστεκτον αγγελοις; 
Πως περιπλεκεσαι φθαρτη ουσια σωματος μου 
και αναμιγνυσαι ψυχη αμικτως ανθρωπινη;  
Πως δι� αυτης εν τω παντι σωματι ασυγχυτως 
γινομενος, ο αναφης, ολον θεοποιεις με;  
Ειπον και˙ μη εκπεμψης με στυγνον και τεθλιμμενον, 
Ω τολμη, ω παρανοια, ω αφροσυνης λογοι! 
Πως ουτως ταυτα ερωταν ου φριττεις αποτομως;  
Πως δε και ουκ αισθανη, ερωτων α γινωσκεις, 
αλλα τολμας μετα Θεου λαλειν ως εκπειραζων, 
και α οιδας, ως μη ειδως προσποιη ερωταν με 
και γραφειν θελεις απασιν ενδεικτικως σην γνωσιν;  
Αλλ� ομως σου ανεχομαι φιλανθρωπως υπαρχων  
και παλιν εκδιδασκω σε, λεγων σοι ταυτα ουτως˙  
εγω τη φυσει αφραστος, αχωρητος υπαρχω, 
ανενδεης, απροσιτος, αορατος τοις πασιν, 
αναφης, αψηλαφητος, ατρεπτος την ουσιαν, 
μονος εν μονω τω παντι και μονος μετα παντων 
των επιγινωσκοντων με εν τω του βιου σκοτει˙  
(166) εξω δε κοσμου του παντος, εξω των ορωμενων, 
εξω του φωτος του αισθητου, ηλιου τε και σκοτους, 
τοπου τε των κολασεων και φρικτης καταδικης, 
εν ω περιπεπτωκασιν υπερηφανοι δουλοι 
κακως τραχηλιασαντες κατ� εμου, του Δεσποτου. 
Εγω αμετακινητος – που γαρ και ουχ υπαρχω, 
ινα τη μεταστασει μου τον τοπον καταλαβω;-  
Εγω και αεικινητος ειμι απεριγρατως –  
που γαρ ελθων ζητησεις με, ινα εκει με ευρης; -  
Ο ουρανος τω λογω μου ως ουδεν παρεισηχθη, 



ηλιος, αστρα και η γη ως παρεργον μικρον μοι 
γεγενηνται και τα λοιπα, οσα ορας, ωσαυτως. 
Οι αγγελοι μακροθεν μοι προ τουτων παραχθεντες 
δοξης την δοξαν βλεπουσιν, ουχι δ� αυτην την φυσιν˙  
μονον γαρ ενενοησα παραγαγειν δυναμεις 
και ευθυς παρειστησαν υμνουσαι μου το κρατος, 
Συ κατω δε καθημενος αυτου, εν εξορια, 
οπου παντες πεπτωκασιν οι πρωτοι παραβαται, 
ο τε Αδαμ και συν αυτω Ευα, η ση προμητωρ, 
και ο κακος διαβολος, ο τουτους απατησας, 
οπου το σκοτος το βαθυ, οπου λακκος ο μεγας, 
οπου οφεις οι δακνοντες υμων αει τας πτερνας, 
οπου το θρηνος, το ουαι, το απαυστον τε πενθος, 
οπου στενωσις απασα, μεριμνα τε και λυπη,  
θανατος αμα και φθορα παντας υμας κατεχει, 
πως αμεριμνεις, πως αμελεις, ειπε μοι;  
Πως ου φροντιζεις των κακων, ων επραξας εν κοσμω, 
και μονην την μετανοιαν περι πολλου ποιεισαι 
και σπουδαζεις αληθινην επιδειξασθαι ταυτην 
και ερωτας περι αυτης εν πολλη παρακλησει 
και ακριβως ανερευνας, πως αυτην κατορθωσης, 
οπως ισχυσης δι� αυτης εμη φιλανθρωπια 
(167) λαβειν μεγαλην αφησιν των σων ανομηματων; 
Αλλα ταυτην καταλιπων ζητεις τα υπερ φυσιν, 
ερευνας τα εν ουρανοις, μαλλον δε ουδε ταυτα, 
αλλα εμου του ουρανον, ως ειρηται, και παντα 
παραγαγοντος ως ουδεν, εξερευνας την φυσιν 
και βουλει τα περι εμου, ως ουδεις οιδεν αλλος, 
μανθανειν˙ ω του θαυματος, ω προθεσις ανθρωπου! 
Ει γαρ και εμεμψαμην σε, αλλ� επαινεσω παλιν, 
οτι και συ εργον εμον και ποιημα υπαρχεις. 
Πως απο γης, απο πηλου, απο χοος επλασθης 
και εν αυτη κρατουμενος και μετ� αυτης διαγων 
παντα ουδεν λογιζη, αλλ� ως σκιαν ηγεισαι, 
και παρατρεχεις απαντα και εμε ζητεις μονον; 
Περι εμου θελεις λαλειν, δι� εμε διηγεισθαι 
και βλεπειν με, ει δυνατον, δια παντος του βιου 
και μητε υπνου γευεσθαι, βρωσεως, ποσεως τε 
η ενδυματος σωματος το καθολου φροντιζειν. 
Αλλ� ωσπερ δενδρα καθ� οδον ισταμενα και ξυλα 
ουτως λογιζη απαντα τα ενδοξα του κοσμου, 
και παρατρεχεις ως ουδεν εν τη οδω του βιου, 
μηδε περιστρεφομενος ομματι διανοιας 



μηδε ψυχης τους οφθαλμους εων προς ταυτα βλεψαι, 
αλλ� εμε φανταζεσαι και μεμνησαι μου μονου 
και αγαπας με ως ουδεις των μετα σου συνοντων. 
Τις γαρ μου τω ονοματι γαννυται την καρδιαν 
και διεγειρεται ευθυς προς αγαπην η ποθον; 
Τις ακουσας την μνειαν μου πολλακις λαλουμενην 
 εδακρυσεν απο ψυχης ενθυμηθεις με μονον; 
Τις δε τους θειους λογους μου η τις τας εντολας μου 
μετα σπουδης εζητησε μαθειν τε και φυλαξαι;  
Τις ελογισθη με ως συ Θεον επανω παντων 
(168) και επεθυμησεν ευθυς εμοι μονω δουλευειν 
και δια τουτο και γονεις και αδελφους και οικον, 
γην τε ομου και συγγενεις και γειτονας και φιλους 
ουτως παρελογισαντο και ουτως μοι προσηλθεν, 
ως μηδε θεασαμενος ποτε τινα εκ τουτων, 
 μηδε γνωρισας επι γης ανθρωπον εν τω κοσμω, 
αλλ� ωσπερ ξενην επιβας χωραν τινα και πολιν 
ετερογλωσσους εχουσαν παντας τε και βαρβαρους, 
ουτως εν τοις συνηθεσι γνωριμοις τε και φιλοις, 
ιδιοις τε και αρχουσι και πλουσιοις του κοσμου 
διαγειν και διακεισθαι μεσον τουτων τυγχανων;  
Αλλα ψιλα ταυτα λεγομενα και μικρα αναισθητοις, 
μεγαλα δε και υψηλα εμοι εποπτη τουτων. 
Τις των μεγαλων επι γης εξουσιων και θρονων 
η των λεγοντων δι� εμου αρχειν και  βασιλευειν 
η των εκπροσωπουντων μου τους θειους αποστολους 
τουτο η ενενοησεν η ισχυσε φυλαξαι, 
ιν� εν καιρω τηρησεως εντολης μου και νομου 
ως ενα βλεπει απαντας, συγγενεις τε και ξενους, 
πλουσιους, πενητας ομου, ενδοξους και αδοξους, 
τους δε γε δυνατους αρα μετα ευτελεστερων;  
Τις ο δικασας απαθως, λεια βλεπων εν τουτοις;  
Ταυτα ψυχην ει ευροιμι φυλαξασαν εν κοσμω, 
εν τη παρουση μαλιστα γενεα και ημερα, 
ισα των αποστολων μου και προφητων δοξασω, 
και συγκαθησει μετ� εμου εν τη εμη ελευσει, 
κρινει γαρ ως επι της γης δικαιως αν και τοτε 
και δοξαν απενεγκηται κριτου νεκρων και ζωντων. 
Ταυτα καλον το εκζητειν και τα λοιπα συν τουτοις 
και τηρειν, οση δυναμις, και ακριβως φυλαττειν˙  
και την εμην μη εκζητειν φυσιν, υιε ανθρωπου, 
μηδε τας ενεργειας μου, Πνευματος του Αγιου, 
(169) οπως δεικνυται ηλιος, οπως οραται αστρον 



και μακροθεν που φαινομενον και υπερβαινον ορη, 
εκ δε τω αποκρυπτεσθαι απο των οφθαλμων σου, 
θλιψιν απαραμυθητον προξενουν σοι και λυπην, 
και εν τω σε λογιζεσθαι μηκετι σοι οφθηναι 
ενδοθεν ευρισκομενον εν τη ση καρδια 
και εκπληξιν σοι και χαραν νεμον απροσδοκητως˙  
μηδ� οτι φλοξ σοι δεικνυται, αιγλη και πυρ οραται, 
θαυμαζης η εξερευνας, ου γαρ καλον σοι τουτο! 
Φως ουν με ειναι πιστευε ασχηματιστον παντη, 
απλουν ολον, ασυνθετον, αμεριστον τη φυσει, 
ανεξερευνητον ομου, προσιτον απροσιτως˙  
βλεπομαι γαρφ ως αληθως, δεικνυμαι φιλανθρωπως 
κατα το ενεχομενον εκαστου των ανθρωπων 
μετασχηματιζομενος˙ ουκ εγω τουτο πασχω, 
αλλ� οι ορωντες ουτως με βλεπειν καταξιουνται. 
Αλλως γαρ ουκ ισχυουσιν ουδε πλεον χωρουσιν 
και δια τουτο οι αυτοι ποτε μεν καθορωσιν 
ηλιον, οταν εχωσι τον νουν κεκαθαρμενον, 
ποτε δε αστρον, οταν υπο τον γνοφον αρα 
και την νυκτα του σωματος ευρεθησονται τουτου. 
Πυρ δε και αιγλην ποιει με το ζεον της αγαπης. 
Οταν γαρ αναφθη εν σοι ανθραξ ο της φιλιας, 
τοτε καγω το προθυμον ορων σου της καρδιας 
ευρισκομαι ενουμενος αυτω και φως παρεχων 
και ωσπερ δεικνυμενος, ο το πυρ λογω κτισας. 
Αι ψυχικαι γαρ αρεται υποκεινται ως υλη, 
εν αις περιδρασσομενον φως του Πνευματος θειον 
κατα το υποκειμενον της υλης και καλειται˙  
ιδιον γαρ ου κεκτηται ονομα εν ανθρωποις. 
Οταν ουν κατανυσσηται ανθρωπος και δακρυη, 
τοτε και τουτο λεγεται υδωρ, και γαρ καθαιρει, 
τοις δακρυσιν ενουμενον παντα ρυπον εκπλυνει. 
(170) Οτε δε σβεση τον θυμον της καρδιας το πενθος 
τη συνεργεια τη αυτου, ωνομασται πραοτης˙  
παλιν δε αναπτομενος κατα της ασεβειας 
τουτο γινεται δι� αυτου, οπερ ζηλος καλειται, 
ειρηνη δ� αυθις και χαρα λεγεται και χρηστοτης, 
οτι και τα αμφοτερα δωρειται τω πενθουντι 
και ως πηγην βλυζειν ποιει την χαραν εν καρδια. 
Εξ ης πασα συμπαθεια και ελεημοσυνη 
εκχειται εξω ρεουσα απο ψυχης τοις πασι, 
μαλιστα τοις μετανοειν θελουσι και σωθηναι˙ 
και γαρ τους παντας ελεει, τουτοις δε και συντρεχει 



και συνεργει και συγκροτει και συμπασχει εν πασιν, 
ενουμενος κατα ψυχην αυτων τη προαιρεσει 
και τεκμαιρομενος νοΐ καλλος της μετανοιας 
γνησιεστεραν κεκτηται προς αυτους την αγαπην. 
Ταπεινωσις δε λεγεται, ως τα του κοσμου παντα, 
αλλα και την ψυχην αυτην και το ιδιον σωμα 
και πραξιν πασαν ως ουδεν ηγεισθαι γινομενην 
ανθρωπον τον γευσαμενον της γλυκυτητος τουτου  
και κατιδοντα του φωτος το αμηχανον καλλος. 
Ταυτα ειδως μηκετι μου περι τοιουτων λεγειν 
η ερμηνευειν σοι λεπτομερως δεηθης ολως!  
Φυσει γαρ αφθεγκτα εισιν, ανεκλαλητα παντη, 
ανθρωποις τε απορρητα, αγνωστα και αγγελοις 
και κτιστη παση αλλη τινι ουσια ολως ακατανοητα. 
Γνωθι δε μονον τα σαυτου η σαυτον μαλλον πλεον 
και τοτε γνωσεις, ως εγω ακαταληπτος παντη 
μονοις συνων, μονους φιλων τους εμε αγαπωντας 
και των εμων αει θερμως εντολων μεμνημενους 
και μηδαμως προσκρινοντας αυτων τι των ρεοντων˙  
οις ομιλων συνεσομαι νυν και εις τους αιωνας, 
αμην. 
 

ΚΓ’.  

Περι της ακαταληπτου και απεριγραπτου Θεοητος ακριβης 
θεολογια˙ και οτι απεριγραπτος ουσα η θεια φυσις ουτε εντος 
ουτε εκτος εστι του παντος, αλλα και εντος και εκτος ως των 
ολων αιτια˙ και οτι μονον κατα νουν τω ανθρωπω ληπτον 
αληπτως το Θειον ως τοις οφθαλμοις αι του ηλιου ακτινες. 
(171) 
 

 
Ω Τριας, η κτιστις παντων, 
ω Θεε μου μονω, 
απεριγραπτε τη φυσει, 
ακαταληπτε τη δοξη, 
ανερμηνευτε τοις εργοις, 
αναλλοιωτε ουσια. 
Ω ζωη, Θεε, των παντων, 
ω καλων απαντων ανω, 
ω αρχη αναρχου λογου, 
υπεραναρχε Θεε μου, 



ος ου γεγονας ουδεπω, 
αλλα ης αρχην μη εχων. 
Πως ευρησω τον εντος με 
περιφεροντα σε ολον;  
Τις μοι δωσει κατασχειν σε, 
ον εντος μου περιφερω;  
Πως και εξω των κτισματων, 
πως και εσω τουτων παλιν 
και ουδ� εσω ης ουδ� εξω; 
Ως μεν αληπτος ουκ εσω,  
(172) ως ληπτος δ� εξω πελω 
απεριγραπτος δ� υπαρχων 
ουτε εσω ουτε εξω. 
Τινος γαρ ο κτιστης εσω, 
ποιου δε, ειπε μοι, εξω;  
Παντα ενδον περιφερω 
ως συνεχων πασαν κτισιν˙  
παντων εξω δε τυγχανω,  
παντων ων κεχωρισμενος. 
Ο γαρ κτιστης των κτισματων 
πως ουκ εσται παντων εξω;  
Ο προ παντων δε υπαρχων  
και πληρων το παν ως πληρης,  
πως ουκ εσομαι και κτισας 
εν τοις κτισμασι μου πασι;  
Πανταχου και γαρ υπηρχον 
εν τω παν ως υπερπληρης 
και πληρω τα παντα κτισας. 
Νοει απερ φθεγγομαι σοι! 
Ου μετεστην τοπου κτισας, 
ουδ� ηνωθην τοις κτισθεισιν˙  
απεριγραπτον δε οντα 
που ποτε με φησεις ειναι;  
Ου σωματικως σοι λεγω, 
αλλα νοητως μοι νοει. 
Ζητων δε πνευματικως με 
απεριγραπτον ευρησεις, 
ουδαμου δ� αυ κατα τουτο, 
ουδε εσω ουδε εξω, 
ει και πανταχου και εν πασιν 
απαθως και ασυγχυτως˙  
(173) κατα τουτο δ�εξω παντων, 
οτι και προ παντων ημην. 



Αλλ� αφησωμεν την κτισιν 
ολην ταυτην ηνπερ βλεπεις, 
οτι λογου ου μετεχει 
και δικαιως προς τον λογον 
οικειοτητα ουκ εχει, 
νου παντος εστερημενη. 
Δωμεν ουν οικειον ζωον 
προς τον λογον της σοφιας, 
ιν� ως νους προς την σοφιαν 
και ως λογος προς τον λογον 
συγγενως τε και οικειως εχον μαλλον 
σχη καλως και κοινωνιαν 
το κτισθεν μετα του κτιστου, 
ως του κτιστου κατ� εικονα 
και ομοιωσιν υπαρχον. 
Ποιον τουτο λεγω ζωον;  
Ανθρωπον σοι παντως ειπον 
λογικον εν τοις αλογοις 
ως διπλουν εξ εκατερων 
αισθητων και νοουμενων. 
Ουτος μεσον των κτισματων 
τον Θεον γινωσκει μονος, 
τουτω μονω ο Θεος δε 
κατα νουν ληπτος αληπτως, 
καθοραται αορατως 
και κρατειται ακρατητως. 
Πως ληπτως και πως αληπτως, 
πως δε και μικτως αμικτως;  
Πως; ειπε μοι, φρασον ταυτα.  
Πως τα αφραστα σοι φρασω,  
(174) πως τα αρρητα σοι ειπω;  
Ομως προσεχε και λεξω˙  
λαμπει ηλιος ακτινας˙  
αισθητον τουτον σοι λεγω, 
τον γαρ αλλον ουπω ειδες˙  
τας γουν τουτου βλεπεις ακτινας 
και ληπται εισι τοις οφθαλμοις σου. 
Το δε φως των οφθαλμων σου 
συνημμενον ην τοις οφθαλμοις σου˙  
αρτι λεξον ερωτωντι˙ 
Το ουν φως σου ταις ακτισι  
πως υπαρχει συνημμενον, 
εν αμικτω μιξει εστιν 



η συγκεχυνται αλληλοις;  
Οιδα˙ αμικτα και λεξεις 
και μικτα ομολογησεις 
και ληπτον το φως μοι ειπης, 
οφθαλμων ανεωγμενων 
και καλως κεκαθαρμενων. 
Το δ� αυτο, ει συ καμμυσης, 
αληπτον ευθυς υπαρχει, 
τοις τυφλοις ου παραμενει, 
συνεστι δε τοις ορωσιν. 
Οτε δε δυνει, και τουτους  
ως τυφλους καταλιμπανει –  
εν νυκτι και γαρ ανθρωπων 
οφθαλμοι ου καθορωσιν - ,  
η ψυχη ουν δια τουτων  
παρακυπτουσα φως βλεπει, 
του φωτος δε μη παροντος 
ως εν σκοτει παντως εστιν, 
ανατελλοντος δε τουτου 
τοτε βλεπεις φως εν πρωτοις, 
εν φωτι δε και τα παντα, 
(175) το δε φως εχων ουκ εχεις˙  
εχεις γαρ, οτι και βλεπεις, 
κατασχειν δε μη ισχυων 
η λαβειν αυτο χερσι σου. 
Εχεις ολως ου δοκεις τι,  
εφαπλοις τας σας παλαμας, 
λαμπει ηλιος εν ταυταις 
και κρατειν αυτον νομιζεις˙  
τουτο λεγω, οτι εχεις. 
Σφιγγεις αιφνης παλιν ταυτας 
και ακρατητος υπαρχει˙  
ουτως παλιν ουδεν εχεις. 
Τα απλα απλως κρατουνται, 
κρατητως ου σφιγγονται δε, 
ει και σωμα γαρ τη φυσει 
τουτο δη το φως νοειται 
ορωμενου του ηλιου, 
πλην και ατμητον υπαρχει. 
Πως ουν τουτον εις οικιαν  
εισαγαγεις σην, ειπε μοι;  
Πως δε κατασχειν ισχυσεις, 
πως τον αληπτον κρατησεις, 



πως δε τουτον ολον κτηση, 
μερικως η και καθολου;  
Πως δε λαβεις τουτου τμημα 
και εν κολπω κατακρυψεις;  
Παντως ουδαμως, μοι ειπης, 
δυνατον ποτε γενεσθαι!  
Ει ουν τουτου, ονπερ λογω 
και προσταγματι ο κτιστης 
ως λαμπαδα παρεισηξε 
φαινειν πασι τοις εν κοσμω, 
εξειπειν η ερευνησαι 
ολως φυσιν ουκ ισχυεις, 
 (176) πως και σωμα ουτος εστιν,  
ουκ ασωματος γαρ παντως;  
Πως ληπτος εστιν αληπτως, 
πως και μιγνηται αμικτως, 
πως ακτισι καθοραται 
και φωτιζει σε εν τουτοις, 
ον ει και τρανως προσβλεψεις, 
ολον μαλλον εκτυφλοι σε;  
Αλλα και των οφθαλμων σου  
απορεις το φως ειπειν μοι, 
πως φωτος ετερου διχα 
ολως βλεπειν ουκ ισχυει 
και παντι φωτι ενουται 
και ως φως τα παντα βλεπει. 
Απαθες δε μενει παντως, 
διαιρουμενον των φωτων 
και ενουμενον ωσαυτως 
φως φωτι ολον τυγχανει˙   
και η ενωσις αφραστως, 
ασυγχυτως τουτων πελει, 
η διαιρεσις δ� ομοιως 
μη καταλαμβανομενη. 
Πως του κτιστου των απαντων 
ολως φυσιν ερευνησαι, 
ενεργειας τουτου παλιν 
πως μοι λεγεις ερμηνευσαι, 
πως ειπειν μοι, πως εκφρασαι, 
πως δε λογω παραστησαι;  
Πιστει παντα παραδεχου!  
Πιστις γαρ ουκ αμφιβαλλει, 
πιστις ολως ου δισταζει, 



πλην, ως λεγω, παντα εστιν. 
Εναργως σοι παντα λεγω˙  
ουδαμως τι των απαντων 
(177) η δημιουργος των ολων εστιν 
φυσις θεια και σοφια, 
ουδ� εν πασι˙ πως γαρ εσται 
το ουδεν υπαρχον παντων, 
αιτιον δε ον των παντων;  
πανταχου εστι και εν πασι 
και πληροι τα παντα ολως 
κατ� ουσιαν, κατα φυσιν,  
καθ� υποστασιν ωσαυτως. 
Πανταχου Θεος υπαρχει 
ως ζωη ζωην παρεχων˙  
τι γαρ ολως και παρηχθη, 
ο αυτος ου παρεισηξε;  
Μεχρι κωνωπος μοι νοει 
και ιστου του της αραχνης!  

       Ποθεν γαρ τοσουτον ταυτη 
χορηγειται νημα, λεγε;  
Η ου νηθει, αλλ� ακοπως  
καθ� εκαστην εξυφαινει, 
αλιεων σοφωτερα, 
ιξευτων τε παντων πελει, 
εξαπλουσα τους ιμαντας 
και συνδουσα εκ μακροθεν 
και εσχατως μεσον τουτων 
ωσπερ δικτυον υφαινει 
εις αερα την παγιδα˙  
και αυτη καθεζομενη  
απεκδεχεται την θηραν, 
ει που ποθεν παρεμπεσαν 
αλισθησεται πτηνον τι. 
Ο ουν μεχρι τουτων παντων  
τη προνοια συνδιηκων 
πως ουκ εστιν εν τοις πασι, 
πως ουκ εστι μετα παντων; 
(178) Ναι, των παντων μεσον εστι, 
ναι, και εξω παντων εστιν, 
ναι, και φως αυτος υπαρχει 
νοητον, ψυχας φωτιζον,  
ναι, και αδυτος υπαρχει˙  
που κρυβη πληρων τα παντα; 



Ει δε συ τουτον ου βλεπεις, 
γνωθι σε τυφλον υπαρχειν 
και φωτος εν μεσω σκοτους 
ολον σε πεπληρωμενον. 
Καθοραται γαρ αξιοις˙  
ουχ οραται δε ο πληρης, 
αλλ� οραται αορατως, 
ως ακτις ηλιου μονη, 
και ληπτος αυτοις τυγχανει, 
αληπτος ων κατ� ουσιαν. 
Η ακτις μεν καθοραται,  
ηλιος τυφλοι δε μαλλον, 
και ακτις αυτου ληπτη σοι  
ωσπερ ειπομεν, αληπτως. 
Κατα τουτο τοινυν λεγω˙ 
οπερ εχων, τις μοι δωσει; 
Ολον τουτο δηλονοτι 
τις, ο βλεπω, υποδειξει;  
Την ακτινα και γαρ βλεπω, 
τον δε ηλιον ου βλεπω.  
Η δ� ακτις ουχ ηλιος σοι 
και δοκει και καθοραται;  
Ταυτην βλεπων ολον βλεψαι 
τον γεννητορα ποθω γε˙   
Ουτως βλεπων λεγω παλιν˙  
τις μοι δειξει, ονπερ βλεπω;  
(179) Τας ακτινας εχων αυθις 
ολας ενδον της οικιας, 
λεγω παλιν˙ που ευρησω 
την πηγην την των ακτινων;  
Η δ� ακτις πηγη δ� αυ αλλη 
εν εμοι σαφως υπαρχει˙  
ω θαυμα θαυματων ξενον! 
Ανω ηλιος εκλαμπει ,  
η δ� ακτις ηλιου αυθις 
αλλος ηλιος εν γης μοι 
φαινεται και καταυγαζει˙  
ομοιος οντως του πρωτου  
και ο δευτερος υπαρχει. 
Τουτον εχων λεγω εχειν, 
τον δε αλλον μου μακροθεν 
καθορων ωσαυτως κραζω˙  
Τις μοι δωσει, ονπερ εχω;  



Ου γαρ τετμηνται αλληλων, 
ου χωριζονται δε ολως, 
και διΐστανται αφραστως. 
Προς τον ολον ποσον εχω;  
Κοκκον ενα η σπινθηρα!  
Και ζητω λαβειν το ολον, 
ει και ολον παντως εχω. 
Πως το ολον, τι μοι λεγεις;  
Ως προς αφρονας προσπαιζεις˙  
παυσαι παιζειν με, μη λεγε˙  
ου, αλλα το ολον εχω,  
ει μηδεν μηδολως εχω! 
Πως η τι λαλεις, θαυμαζω. 
Ακουσον και παλιν λεξω˙  
πελαγος μοι νοει μεγα 
και θαλασσας θαλασσων τε, 
αβυσσον αβυσσων παλιν 
(180) κατα νουν υποζωγραφει. 
Ει ουν ιστασαι προς τουτοις, 
τη ακτη των θαλασσιων, 
παντως αν καλως μοι ειποις 
καθοραν το υδωρ αρα, 
και μη  βλεπων ολον ολως. 
Το γαρ ολον, πως θεαση,  
απειρον τοις οφθαλμοις σου 
ασχετιν και ταις χερσι σου;  
Παντως, οσον βλεπεις, βλεπεις˙  
ει δε εροιτο σε τις δη˙ 
Βλεπεις ολας τας θαλασσας;  
Ουδαμως, αποκριθηση. 
Πασας δε κρατεις παλαμη;  
Ου, λεξεις, πως γαρ ισχυω;  
Ει δε εροιτο σε παλιν˙  
Ουδε ολως ταυτας βλεπεις;  
Λεγεις˙ Ναι, μικρον τι βλεπω 
και κρατω θαλασσης υδωρ. 
Οσα ουν την χειρα εχεις 
εν τοις υδασι κρατουσαν, 
ολας εχεις τας αβυσσους 
συνημμενας τη χειρι σου, 
ου γαρ τετμηνται αλληλων 
και ου πασας, αλλ� ολιγον. 
Προς ουν πασας, ποσον εχεις;  



Ως ρανιδα μιαν ειπης. 
Τας δε πασας συ ουκ εχεις, 
καιτοι συνημμενας εχεις. 
Ουτω γουν καγω σοι λεγω, 
οτι εχων ουδεν εχω 
και πτωχος ειμι και πλουτον 
αποκειμενον ορω μοι. 
Οτε χορτασθω, λιμασσω, 
(181) οτε δε πενομαι, πλουτω, 
οτε πινω, και διψω,  
και γλυκυ το πομα λιαν˙  
μια γευσις πασαν διψαν 
μυριαδων καταπαυει, 
και διψω αει του πινειν 
υπερ κορον παντως πινων.  
Σχειν επιθυμω το ολον 
και πιειν, ει οιον τε, 
πασας τας αβυσσους αμα˙  
αδυνατου τουτου οντος 
παντοτε διψειν σοι λεγω, 
καιπερ εν τω στοματι μου 
παντοτε το υδωρ εστι 
ρεον, βλυζον, περικλυζον. 
Αλλα βλεπων τας αβυσσους 
ου δοκω τι πινειν ολως˙ 
σχειν επιθυμων το ολον, 
πλουσιως τε παλιν εχων 
ολον ολως εν χειρι μου, 
παντοτε πτωχος υπαρχω, 
μετα του μικρου το ολον 
συνημμενον παντως εχων. 
Θαλασσα ουν τη σταγονι, 
αβυσσοι δε παλιν ταυτη 
των αβυσσων συνημμεναι˙ 
μιαν ουν σταγονα εχων 
συνημμενας πασας εχω. 
Η σταγων δε παλιν αυτη, 
ηνπερ λεγω σοι κεκτησθαι, 
ατμητος υπαρχει ολη, 
αναφης, αληπτος παντη, 
(182) απεριγραπτος ωσαυτως,  
δυσθεωρητος εις απαν, 
η Θεος ολος υπαρχει. 



Ει ουν ουτω και τοιαυτη 
εστι μοι ρανις η θεια, 
ολως εχειν τι δοκησω;  
Οντως εχων ουδεν εχω. 
Αλλως παλιν σοι ταυτα λεξω˙  
Ηλιος αφ� υψους λαμπει 
επιβαινων ταις ακτισι˙  
μαλλον δε κρατω ακτινα, 
αναβαινω τρεχων ανω 
πλησιασαι τω ηλιω. 
Οτε δε καλως εγγισω 
και δοκησω του προσψαυσαι, 
διαφευγει μου τας χειρας 
η ακτις και ευθυς τυφλουμια 
και εκπιπτω αμφοτερων, 
του ηλιου και ακτινων. 
Απο υψους ουν εκπιπτω, 
καθημαι και παλιν κλαιω 
και ζητω την πριν ακτινα. 
Ουτως τοινυν εχοντος μου, 
της νυκτος ολον τον ζοφον 
αυτη διασχισασα μοι 
ως σχοινιον απο υψους 
ουρανιου καταβαινει. 
Δρασσομαι συντομως ταυτης, 
ως ληπτην σφιγγω κρατησαι, 
και ακρατητος υπαρχει˙  
ομως δε αληπτως ταυτην 
και κρατω και αναβαινω. 
Ουτως ουν ανερχομενω 
συνανερχονται ακτινες, 
(183) ουρανους δε υπερβαινω, 
ουρανων τους ουρανους τε, 
βλεπω ηλιον δε παλιν 
υπερ τουτων ανωτερω. 
Ειτε φευγει, ου γινωσκω, 
ειτε ισταται, ουκ οιδα˙  
τεως βαινω, τεως τρεχω, 
τεως φθασαι ουκ ισχυω. 
Υψους υπερβαινων δ� υψη, 
υπερ υψωμα τε απαν 
γενομενω μοι, ως δοκω,  
εκ χειρων μου αι ακτινες 



συν ηλιω αφαντουνται 
και ευθυς εις αδου πτωμα 
καταφερομαι, ο ταλας.  
Τουτο εργον, τουτο πραξις 
τοις πνευματικοις υπαρχει˙  
ανω κατω, κατω ανω 
απαυστος αυτοις ο δρομος. 
Οταν πεση, τοτε τρεχει, 
οταν τρεχη, ισταται δε. 
Ολος κατω κεκλιμενος, 
ολος ων ανω τυγχανει˙ 
περιπολων ουρανους δε 
εμπεδουται παλιν κατω 
και αρχη του δρομου τελος, 
το δε τελος αρχη πελει. 
Ατελης η τελειοτης, 
η δ� αρχη γε παλιν τελος˙  
τελος πως; Ως Γρηγοριος 
θεολογικως ειρηκει˙  
Ελλαμψις υπαρχει  
(184) τελος των ποθουντων παντων, 
και αναπαυσις απασης 
θεωριας φως το θειον. 
Τουτο ουν ιδειν ο φθασας 
απο παντων καταπαυει 
και χωριζεται κτισματων˙  
τον γαρ κτιστην τουτων βλεπει. 
Ον ο βλεπων εξω παντων 
μετα μονου μονος εστι 
και ουδεν των παντων βλεπει 
ορατων η νοουμενων˙  
μονην την Τριαδα βλεπει. 
Τα δ� εν ταυτη σιωπασθω, 
αμυδρως και γαρ ορωνται, 
και ποσως κατανοουνται. 
Κατεπλαγης ουν ακουσας 
τα εντος των ορωμενων;  
Ει δε καταπλαγης ταυτα, 
πως ου μυθολογος δοξω 
τα εκτος διατρανων σοι;  
Ανεκλαλητα γαρ παντη  
και ανεκφραστα τα θεια 
και τα εν αυτοις εις απαν, 



καν ο λογος πως εκ ποθου 
εκβιαζεται του λεγειν 
περι πραγματων θειων και ανθρωπινων. 
Αλλ� εασας ουν τα θεια 
και ειπων τι των ιδιων 
υποδειξω σοι τω λογω 
την οδον και καταπαυσω. 
Γνωθι σε διττον υπαρχειν 
και διττους εχεις τους ωπας, 
αισθητους και νεορους τε, 
ως διττων ηλιων οντων 
(185) και διττου φωτος ωσαυτως, 
αισθητου και νοητου τε, 
ους ει βλεπεις, ως εκτισθης 
κατ� αρχας ανθρωπος εση. 
Ει δε αισθητον μεν βλεπεις, 
νοητον δε ουδαμως ηλιον, 
ημιθνης τυγχανεις παντως, 
ο ημιθνης δε και νεκρος, 
ανενεργητος εις παντα. 
Ει γαρ ο αιθητως μη βλεπων 
ανενεργητος τις εστι, 
ποσω μαλλον ο μη βλεπων 
το νοητον φως του κοσμου 
νεκρος εστι και νεκρου πλεον;  
Ο νεκρος αναισθητει γε, 
ο δε θνηξας εν αισθησει, 
οσην εξει την οδυνην, 
μαλλον δ� εσεται ως θνησκων 
ενωδυνως εις αιωνας. 
Οι δε βλεποντες τον κτιστην 
πως ου ζωσιν εξω παντων;  
Ναι, των παντων εξω ζωσι 
και εισι των παντων μεσον 
και ορωνται υπο παντων, 
ουχ ορωνται δε τοις πασιν 
εν αισθησει των παροντων˙  
μεσον μεν εισι των παντων, 
υπερ αισθησιν δε τουτων  
εξω γινονται των παντων,  
τοις αΰλοις συναφθεντες 
αισθητων αναισθητουσιν. 
Οφθαλμοι και γαρ ορωσιν 



εν αισθησει δ� αναισθητω. 
(186) Πως; ειπε μοι. – Λεξω ταχος˙  
ως ορων το πυρ ου καιη, 
ουτως βλεπω αναισθητως. 
Συ το πυρ ορας, οποιον, 
και την φλογα παντως βλεπεις, 
ουκ αισθανη δε οδυνης, 
αλλ� υπαρχεις εξω τουτου  
και ορων ου κατακαιη 
αναισθητως εν αισθησει, 
η πως αλλως τουτο ειπης;  
Ου γαρ καιη αναισθητως, 
εν αισθησει δ� ομως βλεπεις. 
Το αυτο μοι νοει πασχειν 
τον πνευματικως ορωντα˙  
νους γαρ καθορων τα παντα 
απαθως και διακρινει, 
οιον βλεπει καλλος ωραιον, 
αλλ� εκτος επιθυμιας.  
Το ουν πυρ εστι το καλλος, 
η αφη επιθυμια˙  
ει μη συ του πυρος αψη, 
πως οδυνης αισθανθηση;  
Ουδαμως!  Ο νους δε παλιν, 
πριν κακως επιθυμησει, 
τον χρυσον ορων ωσαυτως 
ως  πηλον προσβλεψει παντως, 
την δε δοξαν ουχ ως δοξαν, 
αλλ� ως ειδος φαντασματων 
εις αερα φαινομενων, 
και τον πλουτον ωσπερ ξυλα 
λογιειται εν ερημω 
κατακειμενα στιβαδα. 
Τι τα παντα εξηγεισθαι, 
(187) ερμηνευειν τε πειρωμαι;  
Ει μη πειρα καταλαβοις, 
γνωναι ταυτα ουκ ισχυεις. 
Απορων δε γνωναι φυσεις˙  
Οιμοι, πως ουκ οιδα ταυτα, 
οιμοι, ποσον απολειπω 
των καλων εν αγνωσια!   
και σπουδασεις ταυτα γνωναι, 
ινα γνωστικος καλη γε. 



Ει γαρ σεαυτον ουκ οιδας, 
ποταπος ει, ποιος πελεις, 
πως τον κτιστην επιγνωση, 
πως πιστος ονομασθηση, 
πως δε ανθρωπος κληθηση 
βους υπαρχων η θηριον;  
Η ως αλογον τι ζωον 
η και χειρων τουτων εση  
αγνοων τον κτισαντα σε. 
Τις εκεινον μη γινωσκων 
λογικος ειπειν τολμησει, 
οτι εστιν; Ου γαρ εστι!  
Πως γαρ, ος εστερηται του λογου;  
Ο δ� εστερημενος λογου 
εις αλογου εστι ταξιν, 
ποιμανθεις δε υπ� ανθρωπων 
παντως εσται σεσωσμενος˙  
ει δ� ου βουλεται, αλλ� ορει 
και φαραγγοις προσπελαζει, 
βρωμα εσεται θηριων 
ως απολωλος αρνιον. 
Ταυτα πραττε και μελετα, 
μη παραρρυη, τεκνιον! 
 
 

ΚΔ’.  

Δι� ων εξομολογουμενος εν τω παροντι γραφει λογω, 
δεικνυσι το βαθος της εαυτου ταπεινωσεως, και προϊων 
διδασκει αυτην τον εις μετρον ελασαντα τελειοτητος και 
αξιωθεντα τοιουτων εν θεωρια αποκαλυψεων, Παυλον τον 
θειον καν τουτω μιμουμενος, αμαρτωλον εαυτον αποκαλουντα 
και αναξιον του καλεισθαι αποστολον.   (188) 

 
Διδου μοι, Χριστε, καταφιλειν σους ποδας. 
Διδου μοι τας σας κατασπαζεσθαι χειρας, 
χειρας τας εμε λογω παραγαγουσας,  
χειρας τας παντα κτισασας ακαματως. 
Διδου μοι  βλεπειν το προσωπον σου, Λογε, 
και απολαυειν του απορρητου καλλους 
και κατανοειν και τρυφαν σου της θεας, 
θεας αρρητου, θεας της αθεατου, 



θεας της φρικτης, ομως διδου μοοι λεγειν  
τας ενεργειας αυτης, ου την ουσιαν. 
Υπερ φυσιν γαρ, υπερ ουσιαν πασαν 
ης ολος αυτος, ο Θεος μου και κτιστης. 
Η δε απαυγη της δοξης σου της θειας 
φως απλουν ημιν, φως γλυκυ καθοραται, 
φως αποκαλυπτεται, φως συνενουται 
ολον, ως οιμαι, ολοις ημιν σοις δουλοις, 
φως πνευματικως βλεπομενον μακροθεν, 
(189) φως εντος ημων ευρισκομενον αιφνης, 
φως ωσει υδωρ βρυον, ως πυρ τε φλεγον 
της, ησπερ παντως καθαψεται, καρδιας˙ 
εξ ουπερ εγνων προληφθεισαν, Σωτηρ μου, 
την ταλαιπωρον και ταπεινην ψυχην μου  
και φλεγομενην και κατακαιομενην. 
Πυρ προσλαβον γαρ φρυγανωδους ουσιας 
πως ου φλεξειε, πως αν ου καταναλωση, 
πως ουκ εμποιησειεν αφυκτους πονους;  
Ομως αναψαν, δος μοι του λεγειν, Σωτερ, 
αφραστον ειδος καλλους ωραιοτατου 
δεικνυσι και τερπει με και ποθου φλογα 
αστεκτον εργαζεται˙ και πως υποισω, 
πως υπενεγκω, πως ολως δε βαστασω, 
η πως εξειπω το μεγα θαυμα τουτο,  
το γινομενον εν εμοι τω ασωτω;  
Ου γαρ σιωπαν υποφερω, Θεε μου, 
και ληθης βυθοις συγκαλυπτειν τα εργα 
α εποιησας και ποιεις καθ� εκαστην  
μετα των θερμως αει σε εκζητουντων 
και μετανοια προς σε καταφευγοντων, 
ινα μη καγω, ως το ταλαντον κρυψας 
δουλος πονηρος, κατακριθω δικαιως, 
αλλ� εκκαλυπτων ταυτα τοις πασι λεγω 
και τα περι σου και της σης ευσπλαγχνιας 
γραφη παραδιδωμι και διηγουμαι 
ταις μετεπειτα γενεαις, ω Θεε μου, 
οπως μαθοντες το πολυ ελεος σου, 
ο ενεδειξω εις εμε και δεικνυεις, 
τον πριν ασωτον, τον ακαθαρτον μονον, 
τον υπερ παντας πλεον εξαμαρτανοντα, 
(190) μηδεις δισταση, αλλα μαλλον ποθηση, 
μη δειλιαση, αλλα χαιρων προσελθη,  
μηδε φοβηθη, αλλα μαλλον θαρρηση  



πελαγος ορων της σης φιλανθρωπιας  
και προσδραμη τε και προσπεση και κλαυση, 
και των πταισματων αποληψεται λυσιν  
λεγων εν αυτω ως αληθως, Θεε μου˙  
Ει τον παγκακον και παμπονηρον τουτον 
και πανασωτον ηλεησεν ο κτιστης, 
υπερ απαντας ανθρωπους αμαρτοντα, 
πως ουκ αν εμε μειζονως ελεηση,  
τον φειδομενως ποςως εξαμαρτοντα  
και τας εντολας ου πασας παραβαντα;  
Ιν� ουν ειδωσι και πληθος των κακων μου, 
ωδε λεξοιμι, ου παντα παντως, Λογε, 
αναριθμητα και γαρ υπερ αστερας, 
υπερ σταγονας υετου και θαλασσης 
ψαμμον, κυματων πληθος κυμαινομενων, 
αλλ� απερ βιβλος φερει του συνειδοτος 
και αποθηκαι περιεχουσι μνημης 
τα δ� αλλα μονος αριθμειν αυτος οιδας. 
Γεγονα φονευς, ακουσατε οι παντες,  
ινα κλαυσητε συμπαθως, τον δε τροπον  
ειασα, λογου παραιτουμενος μηκος. 
Γεγονα, οιμοι, και μοιχος τη καρδια 
και σοδομιτης εργω και προαιρεσει. 
Γεγονα πορνος, μαγος και παιδοφθορος, 
επιορκος ομοτης και πλεονεκτης,  
κλεπτης, ψευστης τε και αναιδης, αρπαξ – φευ μοι – 
φιλαργυρος τε, ιταμος τε και πασης  
(191) αλλης κακιας ειδος διεπραξαμην. 
Ναι, πιστευσατε, αληθως λεγω ταυτα 
και ου πλασματι, ουδε σεσοφισμενως! 
Τις ουν ακουσας ταυτα ουκ εκπλαγειη, 
ου θαυμασειε την σην μακροθυμιαν, 
ω φιλανθρωπε, ου θαμβηθη και λεξει˙  
Πως ου διεστη γη φυγουσα του φερειν, 
επι του νωτου μη στεγουσα τον ταλαν, 
και ζωντα τουτον κατηγαγεν εις αδην;  
Σκηπτος ανωθεν πως δε ου κατενεχθη 
και αναλωσε τον παραβατην τουτον;  
Πως δε ουρανος ου συνεπεσεν αμα 
και συνεσβεσθη ηλιος και τα αστρα 
επι τω ουτως καταπεφρονηκοτι;  
Ω της σης αυθις ανοχης, ειπη, Σωτερ, 
και της αγαθοτητος και του ελεους!  



Οντως γαρ εισιν υπερ συγγνωμην πασαν 
αι πραξεις αυται του   παναθλιου τουτου, 
ας ο ακουων πας τις αναβοησει˙  
τουτον η δικη αρα ειασε ζωντα; 
Και πως δικαια ουσα καν ολως τουτον 
ειναι κατεδεξατο εν γη των ζωντων;  
Ει δ� υπολαβοι ψευδη με ισως γραψαι, 
τουτω την συγχωρησιν δος ως οικτιρμων˙  
αγνοων γαρ σου το μακροθυμον, Σωτερ, 
και την αβυσσον της σης φιλανθρωπιας, 
και των εργων μου τα ατοπα ακουσας 
την ψηφον εξηνεγκε δικαιως ταυτην.  
Ει τουτον, λεγων, ανευθυνον η δικη 
καταλελοιπε, λοιπον κρισις ουκ εστι. 
Συ δε μαλιστα, οτι μελλεις του κριναι, 
(192) νυν μακροθυμεις δια τουτο, Θεε μου˙  
θελεις γαρ παντως την παντων σωτηριαν, 
την μετανοιαν εκδεχομενος τουτων  
την εκ των εργων, ανοχη σου δικαια.  
Δικαιου και γαρ ου τους πιπτοντας παιειν, 
χειρα δε μαλλον παντως ορεγειν τουτοις, 
οπερ ποιων συ, ο καλος μου Δεσποτης, 
ουκ ενελιπες ουδε ποτε ελλειψεις. 
Ο βιος παλη παντων ανθρωπων πελει, 
δουλοι δε παντες ανθρωποι σου, του κτιστου˙  
εχομεν δ� ομως μικροι τε και  μεγαλοι 
εχθρους ασπονδους, αρχοντας τους του σκοτους. 
Ει μη ουν αυτος ορεξεις μαλλον χειρα, 
αλλ� αυτους ημων κατισχυσει αφησεις, 
που το δικαιον, που το φιλανθρωπον σου; 
Δουλοι γαρ ημεις γεγοναμεν εκεινου 
ιδια γνωμη, ιδια προαιρεσει, 
αυτος δε ημας ελθων εξηγορασω 
τω αχραντω σου αιματι και τιμιω 
και τω σω Πατρι  προσηγαγες, Θεε μου, 
δωρον, ους ορων εχθρος ολως ου στεγει, 
ουχ υποφερει τον φθονον, ονπερ εχει, 
αλλ� ωρυεται καθ� ημων ωσπερ λεων 
και περιπατων και βρυχων τους οδοντας 
απηνως ζητει, οντινα καταπιη. 
Τους ουν υπ�αυτου θηρος του ανημερου  
τιτρωσκομενους και πληγας δεχομενους 
και τραυματιας, ω Χριστε μου, κειμενους 



ουκ ελεησεις, ου συμπαθησεις μαλλον 
και την υγειαν την τουτων αναμεινεις,  
(193) αλλ� επιπληξεις, αλλα συντριψεις ολως 
και θανατωσεις τους τοιουτους τελειως;  
Δικαιον και γαρ, ναι, καγω τουτο λεγω, 
οτι ακοντες ου κατεχονται ουτοι, 
αλλα εκοντες εαυτους προδιδουσιν. 
Ομως πανουργος, σοφιστης τε και κακιας, 
ο ανημερος και ποικιλος θηρ ουτος 
προσποιειται ουν τα των φιλων, ως φιλος 
ολον με ζητων συλλαβειν και θηρευσαι, 
την ορωμενην ζωην υποδεικνυς μοι 
της νοουμενης ζωης αποστερει με. 
Τη αισθησει κλεπτει με των νυν παροντων 
και των μελλοντων υποσυλα τον πλουτον. 
Αλλο τη εξω φαινεται θεωρια, 
αλλο δε εστι το κρυπτομενον, Σωτερ. 
Ει δε ανθρωποι τουτο μεμαθηκοτες  
δολους σχηματιζονται τη υποκρισει, 
τι ο κακιας ευρετης ου ποιησει, 
πως ου πλανησει, και μαλιστα τους νεους, 
πως ουκ απατησει δε ακακους οντας, 
ολως απειρους, ολως απανουργευτους, 
ο προαιρεσει και Σαταν και πανουργος 
και παντα δολον ευμηχανως ευρισκων;  
Ομως απαντας απατα και τιτρωσκει, 
ουδεις τας τουτου υπεξεφυγε χειρας, 
ουδε των αυτου βελων και του εν τουτοις 
ιου αγευστος και ατρωτος διηλθε. 
Παντες εξημαρτομεν και υστερουμεν 
δοξης σου, Χριστε, της αρρητου και θειας, 
και δωρεαν σε δυσωπουμεν του σωσαι 
και δικαιωσαι χαριτι και ελεει, 
ο εξεχεας επ� εμε νυν πλουσιως, 
(194) περι ου λεγειν και γραφειν ουκ οκνησω. 
Πως γαρ δυναιμην σιωπη υποφερειν 
τα γινομενα καθ� ωραν, ω Θεε μου, 
και πραττομενα εν εμοι τω αθλιω;  
Αφραστα και γαρ εισιν εν αληθεια, 
ακαταληπτα υπερ νουν, υπερ λογον˙  
και πως εξειπω ταυτα η πως εκφρασω;  
Αλλ� ουν, μη φερων σιωπαν, αρτι λεξω˙  
Θεος αναρχος, ακτιστος, μονος πελεις, 



εν Υιω και Πνευματι Τριας Αγια, 
ακταληπτος, απροσιτος υπαρχεις, 
κτιστης ορωμενης τε και νοουμενης 
κτισεως και Κυριος συ και Δεσποτης, 
υπερανω τε των ουρανων και παντων 
των εν ουρανω, του ουρανου τυγχανεις 
μονος ποιητης, μονος εξουσιαζων,  
μονος τα παντα φερων προσταγματι σου 
και θεληματι συνεχων παντα μονω. 
Εχεις περι σε μυριαδας αγγελων, 
αρχαγγελων τε χιλιας χιλιαδας, 
θρονους, κυριοτητας αναριθμητους, 
εχεις δυναμεις, Χερουβιμ Σεραφιμ τε 
πολυομματα, αρχας και εξουσιας  
και πλειους αλλους λειτουργους τε και φιλους, 
Εχεις την δοξαν υπερδεδοξασμενην,  
ωστε μη τολμας αδεως ατενισαι 
τινας εκ τουτων προς αυτην, ω Θεε μου, 
μηδε δυνασθαι φαινομενην ενεγκαι 
του προσωπου σου την αστραπτουσαν αιγλην. 
Πως γαρ ισχυσει το ποιημα την κτιστην 
(195) ολον κατιδειν, ολον κατανοησαι;  
Ουδαμως οιμαι δυνατον ειναι τουτο,  
αλλ� ο ποιητης, καθ� οσον αν εθελη,  
φαινεται και βλεπεται, παρ� ων εθελει, 
και γινωσκεται και γινωσκει το κτισμα, 
και καθοραται και καθορα τοσουτον 
οσον δωσειεν ο ποιητης του βλεπειν. 
Ει γαρ παρα σου παρηχθησαν, Θεε μου, 
εχουσιν εκ σου το ειναι και το βλεπειν 
και το δυνασθαι λειτουργειν σοι αμεμπτως. 
Αλλ� ουν ανω συ υπερ αρχας απασας, 
αυται δε παλιν περι σε, τον Θεον μου, 
ημεις δε κατω εν κατωτατω λακκω 
- λακκον ου λεγω τον ορωμενον κοσμον, 
αλλα το σκοτος της αμαρτιας οντως -, 
λακκω πονηρω, λακκω ζεζοφωμενω, 
λακκω και ταφω δεινως εν κατωτατω, 
ονπερ  ηλιος ου πεφυκε φωτιζειν. 
Εξω γαρ εστι του ορωμενου κοσμου 
και του μελλοντος η νυξ της αμαρτιας 
και τους εν αυτη εμπιμποντας αφρονως 
νυν τε κατεχει και θανοντας ωσαυτως 



εξει δεσμιους εις αιωνας αιωνων˙  
ων εγω πρωτος, ω Χριστε μου, υπαρχω, 
ο συσχεθεις και καταχθεις εν ταυτη 
και εν πυθμενι αυτης τω κατωτατω 
ευρεθεις εβοησα˙ Ελεησον με!  
Εν επιγνωσει γεγονως των κακων μου –  
εγνων γαρ το που δι� αυτων κατηνεχθην, 
ου χαριν και εκλαυσα, δακρυων ομβρους 
εξ οφθαλμων μου κατηγαγον εμπονως - , 
μετενοησα εξ ολης μου καρδιας 
(196) και εκεκραξα φωναις ταις αλαλητοις. 
Και επηκουσας εκ του αφατου υψους 
του εν πυθμενι κειμενου κατωτατω, 
σκοτους απειρου, ατελους εν τω τελει, 
και τας  περι σε καταλιπων δυναμεις 
αντιπαρελθων τα ορωμενα παντα 
κατηλθες εκει, εν ω κειμενος ημην. 
Ελαμψας ευθυς, εδιωξας το σκοτος, 
ηγειρας με συ εμπνευσει σου τη θεια, 
εστησας εις ποδας με των εντολων σου, 
εθελξας τω καλλει σου, και τη αγαπη 
ετρωσας, ηλλοιωσας ολον με ολον. 
Ειδον σου το προσωπον και εφοβηθην,  
καιτοι ευμενες, ευπροσιτον μοι ωφθη, 
η δε ωραιοτης σου εξεστησε με 
και εξεπληξεν, ω Τριας, ο Θεος μου!  
Εις γαρ χαρακτηρ των τριων εν εκαστω, 
και τα τρια εν προσωπον, ο Θεος μου, 
ος καλειται Πνευμα, Θεος των παντων. 
Συ ουν εμφανισθης εμοι, τω παναθλιω˙  
πως ουκ εμελλον εγω φριξαι και δυναι 
και κατωτερον, ου ημην, γεγονεναι 
και σκεπασθηναι παλιν υπο του σκοτους, 
ιν� αποκρυβω σε, τον αστεκτον πασιν;  
Αλλα τουτο μεν επραττον εκ δειλιας εγω, 
συ δε, Θεε μου, μαλλον περιεπλεκου, 
μαλλον κατησπαζου με, μαλλον ενηγκαλιζου 
ενδον του κρασπεδου σου των ιματιων 
εισαγων ολον και σκεπων με φωτι σου, 
και αμνημονειν ποιων των ορωμενων 
(197) και των κατεχοντων με δεινων το πρωην. 
Ω μυστηριων βαθος, ω υψος δοξης, 
ω αναβασις, ω θεωσις, ω πλουτος, 



ω λαμπροτης αφραστος των λεγομενων!  
Τις καταλαβειν εκ των λογων ισχυσει 
η το μεγεθος κατανοησαι της δοξης;  
Ος γαρ ουκ ειδεν, α οφθαλμος ουκ οιδε, 
και ουκ ηκουσεν, α ους ουκ ηκηκοει 
και εις καρδιαν ανθρωπου ουκ ανεβη, 
πως τω γραφοντι περι αυτων πιστευσει;  
Ει δε και πιστευσειε, πως δια λογου 
ιδειν ισχυσει, α οφθαλμος ουκ ειδε;  
Πως δε αξιως δι� ακοης χωρησει, 
α ουκ ηκουσεν ους ποτε των ανθρωπων, 
ινα και καλως περι αυτων νοηση, 
εν περινοια δυνηθη τε γενεσθαι, 
ων αμηχανον τοις ορωσι το καλλος 
και το ειδος, το ανειδεον υπαρχει 
και ακατανοητον εστι τοις πασιν, 
οισπερ οραται, ινα σοι παλιν ειπω;  
Τω λογισμω ταυτα τις αναπλαττων 
ουκ αν εκπεση της αληθειας πορρω 
και πλανηθη πλασματι και φαντασιαις, 
εικονας ψευδεις συλλογισμων οικειων, 
οικειου νοος ανιστορων και βλεπων;  
Ωσπερ γαρ αδην και τας εκει κολασεις 
εκαστος φανταζεται, ως αν εθελοι, 
πλην ουν, ως εισιν, ουδεις των παντων οιδεν, 
ουτως μοι νοει τα αγαθα εκεινα 
τα εν ουρανοις ακαταληπτα πασι 
και αθεατα˙ μονοις γνωστα δε ταυτα 
και θεωρητα, οις Θεος εκκαλυψει 
(198) κατα το μετρον της αξιας εκαστου, 
μετρον πιστεως, ελπιδος και αγαπης, 
μετρον φυλακης των εντολων Κυριου. 
Μετρον αλλο δε πνευματικης πτωχειας, 
μετρον τελειον ου μικρον ουδε μεγα. 
Ταυτα γαρ μισει ο Θεος ουκ αδικως, 
αλλα δικαιως, ως ου δικαια παντως˙  
το μεν γαρ μικρον λειπεται του δικαιου 
εν αμελεια η και καταφρονησει, 
μενον αχρηστον ευλογως και δικαιως˙ 
το δε ου  μικρον, αλλα μεγα τυγχανον 
εις απονοιαν φερει τον κεκτημενον  
και παντας αλλους βλαπτει τουτω χρωμενους. 
Δικαιον μετρον ταπεινωσεως εστι 



το μητε παντη αυτου απογινωσκειν, 
μητε οιεσθαι ειναι τινα εν κοσμω 
χειρονα εαυτου εν πραξεσιν ατοποις, 
κλαιειν τε αει και θρηνειν δια τουτο 
και καταφρονειν παντων των ορωμενων. 
Τουτο γαρ εστι τεκμηριον του πενθους, 
του κατα Θεον εκ ψυχης γινομενου. 
Ει δ� αντεχεται τινος των ορωμενων,  
ουπω εαυτον εγνωκεν εν αισθησει, 
ουδε φοβον ελαβεν εν τη καρδια 
κρισεως θειας και πυρος αιωνιου, 
ουδ� εκτησατο ταπεινωσιν τελεια, 
και δια τουτο εκπιπτει και της θεας 
και της δωρεας των αγαθων εκεινων, 
ωνπερ οφθαλμος ουδεις ανθρωπων ειδεν. 
Σπευσωμεν παντες ταπεινωσιν ευρεσθαι, 
(199) την ανωνυμον των ψυχων ημων χαριν, 
ητις ουκ εχει ονομα, τη δε πειρα 
ενωνυμως γινεται τοις κεκτημενοις. 
Πραος ο Χριστος, ταπεινος τη καρδια˙  
ενοικον τουτον ο κτησαμενος εγνω 
οτι δι� αυτου την ταπεινωσιν εχει, 
μαλλον δε αυτος η ταπεινωσις εστι. 
Ψυχη ζητουσα δοξαν εκ των ανθρωπων 
ταυτην την ταπεινωσιν ολως ουκ εγνω˙  
ο δε οιησιν καν ποσως κεκτημενος, 
πως εντος αυτου την ταπεινωσιν εξει;  
Ουδαμως οντως! Οιμοι τω παναθλιω, 
τω κενοδοξω και κατεπαιρομενω 
και μηδε μιαν αρετην κεκτημενω 
και αναισθητως πασας παρερχομενω 
τας ημερας μου εν τω παροντι βιω!  
Τις μη κλαυση με, τις μη σφοδρως πενθηση, 
οτι εφυγον κοσμον και τα εν κοσμω, 
και τη αισθησει κοσμου ουκ εχωρισθην;  
Το των μοναχων περιβεβλημαι σχημα 
και ως κοσμικος αγαπω τα εν κοσμω, 
δοξαν, πλουτον τε και ηδονας και τερψεις. 
Επι των ωμων τον σταυρον Χριστου φερω 
και υποφερειν τα του σταυρου ονειδη 
ολως απαναινομαι, ολως ου θελω, 
αλλα ενδοξοις εμαυτον παρενειρω 
και συν εκεινοις το δοξαζεσθαι θελω. 



Ω της συμφορας, ω της αναισθησιας!  
Διπλης υπαρχω αξιος καταδικης˙  
πταισας γαρ πολλα προτερον εν τω βιω 
(200) επηγγειλαμην καλως μετανοησαι˙  
νυν εφανην δε παραβατης αγνωμων 
παντων των καλων, ων μοι Θεος παρεσχε, 
και των συνθηκων αρνητης απεδειχθην 
και αναξιος πασης φιλανθρωπιας. 
Αλλ� ω Θεε μου, ω πανοικτιρμον μονε, 
σπευσον, προφθασον, επιστρεψον με παλιν 
προς μετανοιαν, προς δακρυα, προς πενθος, 
ινα λουσωμαι και καθαρθω και ιδω 
λαμψασαν τρανως εν εμοι την σην δοξαν, 
ην μοι χαρισαι νυν και εις τους αιωνας 
δοξαζοντι σε φωναις ακαταπαυστοις, 
τον των ειωνων Ποιητην και Δεσποτην.  
 

ΚΕ’.  

Περι της γενομενης θεωριας αυτω του θειου φωτρος, και 
οπως το θειον φως ου καταλαμβανεται υπο σκοτους˙ εν οις 
και δια την υπερβολην των αποκαλυψεων εκπληττομενος 
μεμνηται της ανθρωπινης ασθενειας και εαυτον κατακρινει. 
(201) 

 
Πως διαγραψω, Δεσποτα, προσωπου σου την θεαν, 
πως ειπω την ανεκφραστον θεωριαν του καλλους;  
Πως ον ο κοσμος ου χωρει, γλωσσης φθογγη χωρησει, 
πως τις εκφρασαι δυνηθη την σην φιαλνθρωπιαν;  
Καθημενος γαρ εν φωτι λαμπαδος μοι φαινουσης 
και φωτιζουσης της νυκτος τον ζοφον και το σκοτος 
εδοκουν ειναι εν φωτι προσεχων αναγνωσει, 
λεξεις τε οια ερευνων και σκοπων τας συνταξεις. 
Ως ουν υπηρχον, Δεσποτα, αδολεσχων εν τουτοις, 
αιφνης εφανης ανωθεν πολυ μειζων ηλιου 
και ελαμψας εξ ουρανων μεχρις εμης καρδιας. 
Τα δ� αλλα παντα ως βαθυ σκοτος ειναι εωρων, 
στυλος δε μεσον φωτεινος, ολον τεμων αερα 
διηκεν εκ των ουρανων εως εμου του ταλα. 
Ευθυς επελαθομην δε φωτος του λυχνιαιου, 
οικιας ημνημονησα οτι εντος υπαρχω, 
εν τω δοκειν αερι δε του σκοτους εκαθημην, 



πλην και του σωματος αυτου ληθην εσχον εις απαν. 
Ελαλουν σοι και νυν λαλω εκ βαθους μου καρδιας˙ 
(202) Ελεησον με, Δεσποτα, ελεησον με, μονε, 
τον μηδαμως μηδεποτε δουλευσαντα σοι, Σωτερ, 
αλλα σε παροργιζοντα εκ νεας ηλικιας. 
Πασαν μετηλθον σαρκικην και ψυχικην κακιαν 
και αμαρτιας επραξα αμετρητους, ατοπους, 
υπερ ανθρωπους απαντας, υπερ αλογα παντα, 
ερπετα και θηρια τε παντα υπερνικησας. 
Εις εμε ουν το ελεος χρεια ενδειξασθαι σε, 
τον και εξαμαρτησαντα υπερ παντας αφρονως. 
Μη χρηζειν γαρ ελαλησας συ αυτος ιατρειας 
τους υγιαινοντας, Χριστε, αλλα τους ασθενουντας˙  
διο ως ασθενουντα με πολλα και αμελουντα 
ουτως πολυ το ελεος επιχεε μοι, Λογε! 
Αλλ� ω φωτος γαυριαμα, αλλ� ω πυρος κινησεις 
αλλ� ω φλογος περιδρομαι εν εμοι τω αθλιω 
παρα σης σης και παρα σου ενεργουμεναι δοξης! 
Δοξαν δ� εγω το Πνευμα σου επισταμαι και λεγω, 
το Αγιον, το συμφυες και ομοτιμον, Λογε, 
ομογενες, ομοδοξον, ομοουσιον, μονον 
τω σω Πατρι και σοι, Χριστε, ω Θεε των απαντων. 
Σοι προσκυνων ευχαριστω, οτι ηξιωσας με, 
καν ποσως επιγνωναι σου θεοτητος το κρατος. 
Ευχαριστω, οτι αυτος καθημενω εν σκοτει 
απεκαλυφθης μοι, ελαμψας, ιδειν ηξιωσας με 
το φως το του προσωπου σου, το αστεκτον τοις πασιν. 
Εμεινα καθεζομενος εν σκοτει μεσον, οιδα, 
μεσον δε τουτου οντι μοι κεκαλυμμενω σκοτει 
εφανης φως, εφωτισας ολον ολω φωτι με 
και γεγονα φως εν νυκτι, μεσον σκοτους τυγχανων. 
Ουτε το σκοτος το σον φως κατελαβεν εις απαν,  
(203) ουτε το φως εδιωξε το ορωμενον σκοτος, 
αλλ� αναμιξ, ασυγχυτα παντη μεμερισμενα 
μακραν αλληλων, ως εικος, ου κεκραμενα ολως, 
πλην εν ταυτω τα συμπαντα πληρουσιν, ως νομιζω. 
Ουτως ειμι εν τω φωτι, μεσον τυγχανων σκοτους, 
ουτως εν σκοτει παλιν δε μεσον φωτος διαγων, 
ιδου και μεσον εν φωτι, ιδου και μεσον σκοτους˙  
και λεγω˙ τις εν σκοτει μοι φως ευρειν μεσον δωσει, 
ο ου χωρει εισδεξασθαι; Πως γαρ χωρησει σκοτος 
φως εντος και μη φευξεται, αλλα μενει εν μεσω 
φωτος το σκοτος; Ω φρικτου θαυματος,ορωμενου  



διττως διττοις τοις οφθαλμοις, σωματος και ψυχης τε!  
Ακουε αρτι˙ τα φρικτα διττου Θεου σοι λεγω 
και ως προς ανθρωπον διττον εμε γεγενημενα! 
Ανελαβε την σαρκα μου και δεδωκε μοι πνευμα, 
και γεγονα καγω Θεος τη χαριτι τη θεια, 
θεσει υιος πλην του Θεου, ω αξιας, ω δοξης! 
Ως ανθρωπος λυπουμενος εμαυτον ταλανιζω 
και την εμην ασθενειαν κατανοω και στενω, 
και ζην ολως αναξιος υπαρχω, ως ευ οιδα, 
εκεινου δε τη χαριτι θαρρων, κατανοων τε 
το καλλος, ο μοι δεδωκεν, επιτερπομαι βλεπων. 
Ως μεν ουν ανθρωπος οιδα μηδεν οραν των θειων, 
και αορατων παντελως ειμι κεχωρισμενος, 
τη δε υιοθεσια με Θεον γεγενημενον 
και καθορω και κοινωνος γινομαι των αψαυστων. 
Ως ανθρωπος ουδεν εχων των υψηλων και θειων, 
ως δε Θεου χρηστοτητι νυνι ελεημενος 
εχω Χριστον, τον Κυριον, των παντων ευεργετην. 
Διο και παλιν, Δεσποτα, δεομενος προσπιπτω˙  
μη αποτυχω των εν σοι ελπιδων μου μηδολως, 
(204) διαγωγης τε και τιμης, δοξης και βασιλειας, 
αλλ� ωσπερ νυν ορασθαι μοι κατηξιωσας, Σωτερ, 
ουτω και μετα θανατον παρασχου μοι σε βλεπειν. 
Ου λεγω ποσον, ευσπλαγχνε, αλλ� ευμενως, ευσπλαγχνως 
ιλεω σου τω ομματι, ως και νυν καθορας με 
και της χαρας σου εμπιπλας και γλυκυτητος θειας. 
Ναι, ποιητα και πλαστα μου, σκεπασον με χειρι σου, 
και μη εγκαταλιπης με, ναι, μη μνησικακησης! 
Αγνωμοσυνην μου πολλην, Δεσποτα, μη σταθμισης, 
αλλα αξιωσον καμε φωτι σου μεχρι τελους 
και τη οδω των εντολων αοκνως πορευθηναι 
και εν αυτω σου τω φωτι των χειρων, πανοικτιρμον, 
παραθειναι το πνευμα μου, λυτρουμενος εχθρων με, 
σκοτους, πυρος, κολασεων των αιωνιων, Λογε! 
Ναι, ο πολυς εν οικτιρμοις, αφατος εν ελεει, 
αξιωσον εις χειρας σου παραδουναι ψυχην μου, 
καθως και νυν εν τη χειρι τη ση, Σωτερ, τυγχανω. 
Μη ουν παρεμποδιση μου την οδον αμαρτια, 
μη περικοψη, μη της σης αποσπαση χειρος με, 
αλλ� αισχυνθητω ο δεινος αρχων και ψυχοφθορος 
εντος παλαμης, Δεσποτα, της σης οντα με βλεπων, 
καθα και νυν ουδε τολμα πλησιον μου γενεσθαι 
ορων υπο της χαριτος της σης σκεπομενον με! 



Μη κατακρινης με, Χριστε, μη εις αδην απωση,  
μη καταγαγης εις βυθον θανατου την ψυχην μου, 
οτι τολμων το ονομα το σον κατονομαζειν, 
ο ρυπαρος, ο μιαρος και βεβηλος εις απαν˙   
μη χανη γη και καταπιη με, Λογε, τον παραβατην, 
τον μηδε ζην, μηδε λαλειν ολως αξιον οντα. 
Μη πυρ κατελθη επ� εμε και εκλειξη με αφνω, 
(205) ως μη Κυριε ελεησον! ειπειν συγχωρηθεντα,  
μη ο πολυς εν οικτιρμοις, ο φιλανθρωπος φυσει, 
μη εισελθειν θελησειας μετ� εμου του κριθηναι. 
Τι γαρ και ολως φθεγξομαι, υπαρχων αμαρτια, 
τι ουν και ειποιμι ποσως, ο κατακεκριμενος, 
ο εκ κοιλιας μου μητρος αμετρητα σοι πταισας 
και μεχρι νυν αναισθητων προς σην μακροθυμιαν, 
ο μυριακις εις βυθον κατενεχθεις του αδου 
κακειθεν αγαθοτητι ανελκυσθεις σου θεια, 
ο μελη και τας σαρκας μου ψυχης και σωματος τε 
καταρρυπωσας, ως ουδεις αλλος των εν τω βιω, 
ο μανικος των ηδονων εραστης αναισχυντος 
και πονηρος και δολιος τη ψυχικη κακια, 
ο μιαν σου ολως, Χριστε, εντολην μη φυλαξας;  
Τι σοι απολογησομαι, τι δε σε και προσειπω, 
ποια ψυχη βαστασω σου ελεγχους, ω Θεε μου;  
Ει ανομιας τας εμας και τας πραξεις γυμνωσεις, 
ω βασιλευ αθανατε, μη δειξης πασι ταυτας,  
οτι φριττω εννοων εργα νεοτητος μου, 
το δε ειπειν φρικης μεστον, αναπλεων αισχυνης. 
Ει γαρ ταυτα θελησειας εκκαλυψαι τοις πασι, 
χειρον πασης κολασεως η εντροπη μου εσται. 
Τις γαρ τας ασελγειας μου, τις δε τας ασωτιας, 
τις τους βεβηλους ασπασμους, τις τας αισχρας μου πραξεις, 
εν αις και νυν μολυνομαι, ταυτας εν νω λαμβανων, 
ιδων ουκ εκπλαγησεται, ιδων ολως ου φριξει, 
ιδων ου κραξει, και ευθυς αποστραφη τας οψεις 
και˙ Αρον, ειπη, Δεσποτα, τον παμβεβηλον τουτον; 
Χειρας δεθηναι προσταξον και ποδας του αθλιου 
και εμβληθηναι εις το πυρ το ζοφωδες εν ταχει, 
(206) μη καθοραται παρ� ημων των σων γνησιων δουλων. 
Οντως αξιως, Δεσποτα, οντως δικαιως τουτο 
κακεινοι παντες φθεγξονται και συ αυτος ποιησεις,  
και εις το πυρ βληθησομαι, ο ασωτος και πορνος. 
Αλλ�, ο ασωτους κατελθων και πορνους συ του σωσαι, 
μη καταισχυνης με, Χριστε, εν ημερα της δικης, 



οτε τα προβατα τα σα εκ δεξιων σου στησεις 
καμε και τα εριφια εκ των αριστερων σου, 
αλλα το φως το αχραντον, το φως του σου προσωπου 
τα εργα καλυψατω μου και γυμνωσιν ψυχης μου 
και στολισατω με φαιδρως, ινα εν παρρησια 
ανεπαισχυντως δεξιοις καταλεγω προβατοις 
και συν αυτοις δοξασω σε εις αιωνας αιωνων. 
Αμην. 
 

ΚΣΤ’.  

Οτι ο εν αγνωσια Θεου ετι ζων νεκρος εστι μεσον των 
ζωντων εν γνωσει Θεου και οτι τοις αναξιως των μυστηριων 
μεταλαμβανουσιν αληπτον το  θειον σωμα και αιμα του 
Χριστου γινεται.  (207) 

 
Νυν εν τοις ζωσιν ως νεκρος, ω Δεσποτα, υπαρχω  
και εν νεκροις ως ζων ειμι,  αθλιος υπερ παντας 
ανθρωπους τους επι της γης, ους εκτισας, Θεε μου. 
Το γαρ νεκρον υπαρχειν με εν τοις κατα σε ζωσι 
των μη κτισθεντων χειρω με αποδεικνυσι παντως, 
το δ� εν νεκροις την αλογον ζωην ζην ως τα κτηνη 
των μη ειδοτων σε Θεον ομοιον οντως πελει. 
Πως γαρ ουκ εστιν ομοιον, πως δε ουκ εστιν ισον;  
Ει και δοκω ειδεναι σε, ει και δοκω πιστευειν, 
ει και δοκω σε ανυμνειν και σε επικαλεισθαι-  
και γαρ λαλει το στομα μου λογους, ους εδιδαχθην, 
και υμνους αδω και ευχας, ας εγγραφως οι παλαι 
το Πνευμα σου το Αγιον εξεθεντο λαβοντες,- 
και λεγων ταυτα και δοκων μεγα τι πεπραχεναι 
αναισθητω και αγνοω, οτι ωσπερ οι παιδες 
μανθανοντες ουκ ισασι την δυναμιν των λογων, 
ουτως καγω ταις προσευχαις και ψαλμοις τε και υμνοις 
εγκαρτερων και ανυμνων σε τον ευσπλαγχνον μονον, 
της σης δοξης και του φωτος αισθησιν ου λαμβανω, 
και ωσπερ οι αιρετικοι, οι πολλα εκμαθοντες,  
(208) εδοκουν του ειδεναι σε, εδοκουν σε γινωσκειν, 
εδοκουν οι παναθλιοι και βλεπειν σε, Θεε μου, 
ουτω καγω πολλας ευχας και πολλας ψαλμωδιας 
λαλων εν μονη γλωσση μου, ισως δε και καρδια, 
εκ τουτων το της πιστεως ακρον εχειν νομιζω, 
εκ τουτων την επιγνωσιν πασαν της αληθειας 



οιομαι το καταλαβειν και μηδεν πλεον χρηζειν˙  
εκ τουτων και το βλεπειν σε, το φως του κοσμου, Σωτερ, 
εκ τουτων και κατεχειν σε και συνειναι μοι λεγω 
και συμμετεχειν φυσεως της θειας σου νομιζω, 
και κατ� εμου παραβολας εφευρισκω και λογους 
ανερευνων εκ της γραφης προβαλλομαι και λεγω˙  
Ο Κυριος τους τρωγοντας ειπεν αυτου την σαρκα 
και τους το αιμα πινοντας εν αυτω καταμενειν, 
αλλα και κατοικειν αυτος εν αυτοις ο Δεσποτης. 
Τουτο ουν λεγων ως ληπτον τον αληπτον κηρυττω, 
εν τω ληπτω του σωματος τον αληπτον υπαρχειν, 
και κρατητον και ορατον τον ακρατητον παντη. 
Και αγνοω, ο δυστυχης, οτι εν οις αν θελης, 
τω αισθητω και κρατητω και ορατω υπαρχεις, 
αισθητος τε και κρατητος και ορατος, ο κτιστης.  
Εν ακαθαρτοις δ� ως εγω και αναξιοις μαλλον 
θεοποιεις το αισθητον σωμα σου τε και αιμα 
και παντελως ακρατητον, αληπτον τε εις απαν 
αναλλοιωτως αλοιοις, μαλλον δ� εν αληθεια 
πνευματικον μεταποιεις, αορατον, ως παλαι  
συγκεκλεισμενων των θυρων εισηλθες και εξηλθες 
και αφαντος εξ οφθαλμων εν τη κλασει του αρτου 
εγενου συ των μαθητων, ουτω και νυν τον αρτον 
αποτελεις και σωμα σου πνευματικον εργαζη. 
(209) Καγω δοκω κατεχειν σε, καν θελης, καν μη θελης, 
και κοινωνων της σης σαρκος και σου μεταλαμβανειν 
νομιζω και διακειμαι ως αγιος, Χριστε μου, 
και κληρονομος του Θεου και σος συγκληρονομος 
και αδελφος και μετοχος δοξης της αιωνιου. 
Εκ τουτου τοινυν δεικνυμαι αναισθητων εις απαν, 
εκ τουτου παντως φαινεται αγνοειν με, α ψαλλω, 
και α λαλω και α αει μελετω τε και αδω. 
Ει γαρ ολως εγινωσκον, ειχον παντως ειδεναι, 
οτι ατρεπτως ανθρωπος εγενου, ο Θεος μου, 
ινα τον προσληφθεντα με ολον θεοποιησης, 
ουχι δε ινα ανθρωπος συ παχυτητι μεινης 
και κρατηθης εν τη φθορα, ο ακρατητος παντη, 
ο αφθαρτος και αληπτος φυσει Θεος υπαρχων. 
Τουτο ειδως ως αληπτον το σωμα σου το θειον 
και αιμα σου το αγιον πιστευων γεγενησθαι 
και πυρ οντως απροσιτον εμοι τω αναξιω, 
φρικη και φοβω, τρομω τε τουτων αν εκοινωνουν, 
εν δακρυσι και στεναγμοις εμαυτον προκαθαιρων.  



Νυν δε εν σκοτει καθημαι και αγνοια, πλανωμαι, 
αναισθησια παντελει κρατουμενος ο ταλας. 
Αλλ� ομως ικευτευω σε, ομως εκδυσωπω σε, 
προσπιπτων και παρακαλων και ζητων σου το ελεος˙  
Επιβλεψον ως παντοτε και νυν, παμβασιλευ μου, 
δειξον την ευσπλαγχνιαν σου, δειξον το συμπαθες σου, 
δειξον το αμνησικακον εις εμε τον τελωνην, 
μαλλον δε τον πανασωτον, τον υπερ πασαν φυσιν 
αλογων τε και λογικων εις σε εξαμαρτοντα. 
Ει γαρ και παντα πεπραχα ανομα εν τω βιω, 
αλλα Θεον σε, ποιητην ομολογω των παντων, 
Θεου Υιον σε, του Θεου ομοουσιον σεβω, 
τον γεννηθεντα εξ αυτου προ παντων των αιωνων 
(210) και επ� εσχατων των καιρων εξ αγιας Παρθενου, 
της Θεοτοκου Μαριαμ γεννηθεντα ως βρεφος 
και γεγονοτα ανθρωπον, δι� εμε τε παθοντα 
και σταυρωθεντα και ταφη, Σωτερ, παραδοθεντα 
και ανασταντα εκ νεκρων μετα τριτην ημεραν 
και ανελθοντα εν σαρκι, οθεν ουκ εχωρισθης. 
Ουτως ουν με πιστευοντα, ουτως σε προσκυνουντα 
και παλιν σε ελπιζοντα ελθειν και κριναι παντας 
και αποδουναι εκαστω, Χριστε, τα κατ� αξιαν, 
η πιστις αντι εργων μοι λογισθητω, Θεε μου, 
και μη ζητησης εργα με ολως τα δικαιουντα,  
αλλα η πιστις μοι αυτη αντι παντων αρκεσει. 
Αυτη απολογησεται, αυτη με δικαιωσει, 
αυτη με δειξει κοινωνον δοξης σου αιωνιου. 
Ο γαρ πιστευων, ειρηκας, εις εμε, ω Χριστε μου, 
ζησεται και ουκ οψεται θανατον εις αιωνας. 
Ει ουν η πιστις η εις σε απεγνωσμενους σωζει, 
ιδου, πιστευω, σωσον με λαμψας φως σου το θειον, 
και την εν σκοτει μου ψυχην και σκια του θανατου 
κατεχομενην, Δεσποτα, επιφανεις φωτισης. 
Δος δε μοι και κατανυξιν, πομα το ζωηρον σου, 
πομα πιαινον μου σαρκος και ψυχης τας αισθησεις, 
πομα ευφραινον με αει και ζωην μοι παρεχον, 
ου μη στερησης με, Χριστε, τον ταπεινον και ξενον, 
τον τας ελπιδας επι σε αναθεμενον πασας.  



ΚΖ’.  

Οποιον δει ειναι τον μοναχον και τις η εργασια και τις η 
τουτου προκοπη και αναβασις. (211)  

Απεργασαι παλατιον τον της ψυχης σου οικον,  
εις κατοικιαν τω Χριστω και βασιλει των ολων 
δακρυων ταις ρανισι σου, ολολυγμοις και θρηνοις 
και των γονατων καμψεσι και στεναγμων τω πληθει, 
ει αληθως, ω μοναχε, μοναζων ειναι θελεις. 
Και τοτε ου μοναζων ης, τω βασιλει συνης γαρ 
και ης μοναζων καθ� ημας, ως εξ ημων υπαρχων 
και χωρισθεις κοσμου παντος˙ τουτο μοναζων παντως. 
Τω δε Θεω και βασιλει ενωθεις ου μοναζων, 
αλλα αγιων γεγονας συναριθμιος παντων, 
αγγελων ομοδιαιτος και συνοικος δικαιων 
και παντων των εν ουρανω συγκληρονομος οντως. 
Πως ουν μοναζων ο εκει το πολιτευμα εχων, 
ενθα εστιν ομηγυρις μαρτυρων και οσιων, 
ενθα χορος των προφητων και θειων αποστολων, 
ενθα η αναριθμητος πληθυς, η των δικαιων, 
ιεραρχων, πατριαρχων και των λοιπων αγιων;  
Ο δε και εχων τον Χριστον εν εαυτω οικουντα,  
πως μονος ειναι λεγεσθαι δυναται, ειπατε μοι;  
Τω γαρ Χριστω μου συνεστιν ο Πατηρ και το Πνευμα, 
και πως μοναζων, ο τρισι ως ενι συνημμενος;  
(212) Ουκ εστι μονος ο Θεω ενωθεις, καν μοναζη, 
καν εν ερημω καθηται, καν εν σπηλαιω εστιν˙  
ει δε μη τουτον ευρηκεν, ει δε μη τουτον εγνω, 
ει δε μη τουτον ελαβεν ολον τον σαρκωθεντα 
Θεον Λογον, ου γεγονε μοναχος, οιμοι, ολως. 
Οθεν και μονος εστι του Θεου κεχωρισμενος ουτος, 
αλλα και ο καθεις ημων εσμεν κεχωρισμενοι 
ανθρωπων αλλων παντως γε 
και ορφανοι δε απαντες μεμονωμενοι ωμεν, 
ει και δοκουμεν ενωσιν τη συνοικησει εχειν 
και μετ� αλληλων μιγνυσθαι τη των πολλων συναξει. 
Ψυχη γαρ και τω σωματι εσμεν κεχωρισμενοι,  
οπερ και ειναι αληθες ο θανατος δεικνυει, 
αποχωριζων εκαστον συγγενων τε και φιλων 
και ληθην παντων εμποιων των  νυν αγαπωμενων. 
Ουτω και νυξ και υπνος τε και πραξεις αι εν βιω 
την ενωσιν την των πολλων ως εικος διαλυει. 
Ο δε ποιησας ουρανον δι� αρετης την κελλαν 



την εαυτου, και εν αυτη καθημενον τον κτιστην 
του ουρανου τε και της γης κατανοει και βλεπει 
και προσκυνει και συνεστιν αει φωτι αδυτω, 
φωτι τω ανεσπερω τε, φωτι τω απροσιτω, 
ου ουδαμως χωριζεται, ου μακρυνεται ολως, 
ουκ εν ημερα η νυκτι, ουκ εν τροφη η ποσει, 
αλλ� ουδ� εν υπνω η οδω η μεταβασει τοπου,  
αλλ� ωσπερ ζων ουτω θανων, μαλλον δε τρανοτερως 
ολως εκεινω συνεστι τη ψυχη αιωνιως. 
Πως γαρ και χωρισθησεται η νυμφη του νυμφιου, 
η ο ανηρ της γυναικος, η συνηρμοσθη απαξ;  
Ο νομοθεντης, λεγε μοι, τον νομον ου φυλαξει; 
Ο ειρηκως˙ Και εσονται οι δυο εις μιαν σαρκα,  
(213) πως ου γενησεται αυτος συν αυτη πνευμα ολως;  
Εν τω ανδρι γαρ η γυνη, εν γυναικι ανηρ δε,  
και η ψυχη εν τω Θεω και Θεος εν ψυχη δε 
ενουται και γνωριζεται εν τοις αγιοις πασιν. 
Ουτως ενουνται τω Θεω οι δια μετανοιας 
τας εαυτων καθαιροντες ψυχας εν κοσμω τωδε, 
και μοναχοι καθιστανται των αλλων οντες διχα, 
οι νουν Χριστου λαμβανουσιν, οπερ και στομα εστι  
και γλωσσα οντως αψευδης, μεθ� ης προσομιλουσι  
Πατρι τω παντοκρατορι, μεθ� ης αει βοωσιν˙  
Ω πατερ, ω παμβασιλευ, ω κτιστα των απαντων!  
Τουτων η κελλα ουρανος, ηλιος δε εκεινοι, 
και το φως εστιν εν αυτοις, το αδυτον και θειον, 
ο και φωτιζει απαντα ερχομενον εν κοσμω 
ανθρωπον και γενομενον εκ Πνευματος Αγιου. 
Νυξ ουν ουκ εστιν εν αυτοις˙ πως ειπειν σοι ουκ εχω, 
φριττω γαρ ταυτα γραφων σοι και εννοων δε τρεμω, 
αλλα διδασκω σε το πως ζωσι και ποιω τροπω 
οι τω Θεω δουλευοντες κακεινον αντι παντων 
μονον και αγαπησαντες, μονω και ενωθεντες 
και γεγονοτες μοναχοι ως μετα μονου μονοι, 
ει και εν δημω παμπληθει εισιν απειλημενοι. 
Ουτοι γαρ οντως μοναχοι και μοναζοντες μονοι, 
γυμνοι και ενθυμησεων και λογισμων παντοιων, 
μονον ορωντες τον Θεον εν νοΐ ανεννοιω, 
εμπεπηγμενω εν φωτι, ωσπερ εν τοιχω βελος, 
η ως αστηρ εν ουρανω, η πως ειπειν ουκ εχω. 
Ομως ως αλλον φωτεινον νυμφωνα κατοικουσι 
τας κελλας και εν ουρανω νομιζουσι διαγειν 
η αληθως διαγουσι, βλεπε, μη απιστησης! 



(214) Ου γαρ εισιν επι της γης, ει και τη γη  κρατουνται, 
αλλ� εν φωτι διαγουσι του μελλοντος αιωνος, 
ω κατοικουσιν αγγελοι, εφ� ω περιπατουσιν, 
υφ� ουπερ διαρπαζονται αρχαι και εξουσιαι, 
θρονοι και κυριοτητες πασαι ενδυναμουνται. 
Ει γαρ και επαναπαυεται Θεος εν τοις αγιοις, 
αλλ� εν Θεω οι αγιοι ζωσι τε και κινουνται, 
βαδιζοντες εν τω φωτι ωσπερ επι εδαφους. 
Ω θαυματος, ως αγγελοι και ως υιοι υψιστου 
εσονται μετα θανατον, θεοι Θεω συνοντες, 
τω φυσει οντι οι αυτω θεσει ομοιωθεντες. 
Τουτων νυνι δε λειπονται μονω, οτι κρατουνται 
τω σωματι και σκεπονται και καλυπτονται, οιμοι, 
ως δεσμιοι εν φυλακη τον ηλιον ορωντες 
και τας ακτινας τας αυτου δι� οπης εισιουσας 
και μη δυναμενοι αυτον ολον κατανοησαι 
η κατιδειν της φυλακης εξωθεν γεγονοτες, 
η παρακυψαντες τρανως απιδειν εις αερα. 
Και τουτο εστιν, ο αυτους ανια, οτι ολον 
ου καθορωσι τον Χριστον, ει και ολον ορωσιν, 
ουδε δεσμων ισχυουσι του σωματος εκδυναι, 
ει και παθων ανειθησαν και πασης προσπαθειας, 
αλλα κρατουνται υφ� ενος των πολλων ανεθεντες˙  
ο γαρ υπαρχων εν δεσμοις πολλοις συνδεδεμενος 
ουδε ελπιζει των πολλων την λυσιν ευρηκεναι, 
ο δε τα πλειστα των δεσμων δυνηθεις διακοψαι, 
κρατουμενος δε υφ� ενος πλεον αλγει των αλλων, 
και επισπευδει και αυτου αει ζητει την λυσιν, 
οπως ελευθερος φανη, οπως βαδιζη χαιρων, 
οπως απελθη εν σπουδη, προς ον τον ποθον ειχε, 
δι� ον και την απολυσιν του δεσμου επεζητει. 
(215) Εκεινον τοινυν απαντες ζητησωμεν, τον μονον  
δυναμενον εκ των δεσμων ημας ελευθερωσαι. 
Εκεινον και ποθησωμεν, εκεινον ου το καλλος 
πασαν εκπληττει εννοιαν, πασαν εκπληττει φρενα, 
πασαν τιτρωσκει τε ψυχην και πτεροι προς αγαπην 
και συγκολλα και συνενοι τω Θεω αεναως. 
Ναι, αδελφοι μου, δραμετε ταις πραξεσι προς τουτον, 
ναι, φιλοι, διαναστητε, ναι, μη απολειφθητε, 
ναι, μη λαλειτε καθ� ημων εαυτους απατωντες. 
Μη λεγετε, αδυνατον λαβειν το Θειον Πνευμα, 
μη λεγετε, χωρις αυτου δυνατον το σωθηναι, 
μη ουν αγνωστως τουτου λεγετε τινα μετεχειν. 



Μη λεγετε, οτι Θεος ουχ οραται ανθρωποις, 
μη λεγετε, οι ανθρωποι φως θειον ουχ ορωσιν, 
η οτι και αδυνατον εν τοις παρουσι χρονοις. 
Ουδεποτε αδυνατον τουτο τυγχανει, φιλοι, 
αλλα και λιαν δυνατον τοις θελουσιν υπαρχει, 
πλην οσοις βιος καθαρσιν την των παθων παρεσχε 
και καθαρον ειργασατο της διανοιας ομμα˙  
τοις δ� αλλοις οντως τυφλωσις, αμαρτηματων ρυπος, 
ο και ενταυθα και εκει θειου φωτος στερησει 
και, μη πλανασθε, τω πυρι και σκοτει παραπεμψει. 
Ιδετε, φιλοι, ποταπος ωραιος ο Δεσποτης! 
Ναι, μη καμμυσητε τον νουν προς την γην αφορωντες, 
ναι, μη φροντισι των εν γη πραγματων και χρηματων, 
επιθυμια δοξης τε κρατηθητε και τουτον 
εγκαταλειψετε, το φως ζωης της αιωνιου! 
Ναι, φιλοι, δευτε μετ� εμου, συνεπαρθητε δη μοι, 
ου σωματι, αλλα νοΐ και ψυχη και καρδια,  
εν ταπεινωσει κραζοντες προς τον καλον Δεσποτην,  
τον φιλοικτιρμονα Θεον, τον φιλανθρωπον μονον.  
(216) Και παντως εισακουσεται και παντως ελεησει 
και παντως αποκαλυφθη και παντως εμφανισει 
και φως ημιν το εαυτου φαιδρον καθυποδειξει. 
Τι κατοκνειτε ταπεινοι, τι καταρραθυμειτε, 
τι προτιμασθε ανεσιν του σωματος και δοξαν, 
τιν ατιμον και αδοξον, την κενην και ματαιαν;  
Τι λεγετε αμεριμνον τον εναρετον βιον;   
Ουκ εστιν ουτως, αδελφοι, ουκ εστι, μη πλανασθε, 
αλλ� ως οι βιον εχοντες και γυναικα και τεκνα 
και πλουτου εφιεμενοι και δοξης της προσκαιρου 
σπουδαζουσι και τρεχουσι το δοκουν εκπληρωσαι,  
ουτω και πας μετανοων και πας Θεω δουλευων 
οφειλει σπευδειν και αει εμμεριμνος υπαρχειν, 
οπως ευπροσδεκτος αυτου η μετανοια εσται 
και η δουλεια γενηται ευαρεστος τελεια, 
και τοτε ολως τω Θεω οικειωθεις εκ τουτων 
ολος ενουται και αυτον κατα προσωπον βλεπει 
και παρρησιαν προς αυτον αναλογως λαμβανει, 
καθ� οσον σπευδει το αυτου θελημα εκπληρωσαι, 
οπερ αξιωθειημεν και ημεις του ποιησαι 
και του ελεους μετασχειν μετα παντων αγιων, 
νυν μεν καθ� οσον εφικτον εν τω αιωνι τουτω, 
εκει δε ολον τον Χριστον, ολον το Θειον Πνευμα, 
εν τω Πατρι ληψομεθα εις αιωνας αιωνων˙ 



αμην. 
 

ΚΗ’.  

Περι νοητης αποκαλυψεως των ενεργειων του θειου φωτος 
και εργασιας νοερας τε και θειας της εναρετου ζωης. (217) 

 
Εασατε τη κελλη με μονον εγκεκλεισμενον, 
αφετε με μετα Θεου του μονου φιλανθρωπου, 
αποστητε, μακρυνατε, εασατε με μονον 
αποθανειν ενωπιον Θεου του πλασαντος με. 
Μηδεις τη θυρα κρουσειε, μηδεις φωνην αφηση, 
μηδεις επισκεψατω με των συγγενων η φιλων, 
μηδεις μου την διανοιαν ελκυσας αποσπαση  
της θεωριας του καλου και ωραιου Δεσποτου, 
μηδεις μοι βρωμα δωσειε, μη πομα μοι κομιση. 
Αρκεσει γαρ μοι το θανειν εμπροσθεν του Θεου  μου, 
Θεου του ελεημονος, Θεου του φιλανθρωπου, 
του κατελθοντος επι γης αμαρτωλους καλεσαι 
και συν αυτω εις την ζωην εισαγαγειν την θειαν. 
Ου θελω ετι κατιδειν το φως του κοσμου τουτου, 
ουδε αυτον τον ηλιον, ουδε τα εν τω κοσμω˙  
βλεπω γαρ τον Δεσποτην μου, βλεπω τον Βασιλεα, 
βλεπω τον οντως οντα φως και παντος φωτος κτιστην, 
βλεπω πηγην παντος καλου, βλεπω αιτιαν παντων, 
βλεπω αρχην την αναρχον, εξ ης παρηχθη παντα, 
δι� ης ζωουνται και τροφης απαντα εμπιπλωνται. 
Τουτου γαρ τω βουληματι γινονται και ορωνται 
και τουτου τω θεληματι εκλειπουσι τα παντα. 
(218) Πως ουν αυτον καταλιπων εξελθω μου της κελλης; 
Αφετε με, θρηνησομαι και κλαυσομαι ημερας 
και νυκτας, ας απωλεσα ορων το φως του κοσμου, 
το αισθητον και σκοτεινον, ο ψυχην ου φωτιζει, 
ου και τυφλοι τους οφθαλμους διχα εν κοσμω ζωσι 
και μετασταντες εσονται των νυν βλεποντων ισοι˙ 
εν ω καγω πλανωμενος ολος ενευφραινομην, 
ολως δε ειναι ετερον φως ουκ ελογιζομην, 
ο και ζωη, ως ειρηται, υπαρχει και αιτια 
του ειναι, ο τι και εστιν η γνησεται ολως, 
και ημην ωσπερ αθεος αγνοων τον Θεον μου. 
Νυνι δε, ως ηυδοκησεν αρρητω ευσπλαγχνια  
οφθηναι τω αθλιω μοι και αποκαλυφθηναι, 



ειδον και εγνων αληθως Θεον των παντων ειναι, 
Θεον, ον ουδεις των εν τω κοσμω ειδεν ανθρωπων. 
Εξω του κοσμου γαρ εστιν, εξω φωτος και σκοτους, 
εξω αερος και νοος και αισθησεως πασης˙  
διο ουν υπο την αισθησιν κατιδων εγενομην. 
Οι ουν υπο την αισθησιν οντες εασατε με 
μη κελλαν μονον κλεισαι τε και ενδοθεν καθισαι, 
αλλα και λακκον υπο γην ορυξαντα κρυβηναι˙ 
κακει διαγων εσομαι εξω παντος του κοσμου, 
και βλεπων τον αθανατον Δεσποτην μου και Κτιστην 
ποθω θανειν αιρησομαι, ειδως ως ου θανουμαι. 
Τι ουν μοι προσεγενετο οφελος εκ του κοσμου, 
τι δε και νυν κερδαινουσιν οι οντες εν τω κοσμω;  
Οντως ουδεν, αλλα γυμνοι ενοικησουσι ταφοις 
και αναστησονται γυμνοι και κριθησονται παντες, 
(219) οτι ζωην την αληθη, οτι το φως του κοσμου, 
Χριστον λεγω, εασαντες ηγαπησαν το σκοτος 
και εν αυτω περιπατειν ηρετισαντο παντες,  
οι μη το φως δεξαμενοι το λαμψαν εν τω κοσμω, 
οπερ ο κοσμος ου χωρει ουδε ιδειν ισχυει. 
Διο εγκαταλειψατε και αφετε με μονον, 
παρακαλω, του κλαυσασθαι και εκζητησαι τουτον, 
πλουσιως του δοθηναι μοι και αφθονως οφθηναι. 
Ου μονον καθοραται γαρ, ου μονον θεωρειται, 
αλλα και μεταδιδοται και κατοικει και μενει 
και εστιν, ωσπερ θησαυρος εν κολπω κεκρυμμενος, 
ον ο βασταζων ηδεται και βλεπων τουτον χαιρει, 
δοκει και παντας καθοραν αυτον εγκεκρυμμενον. 
Αλλ� ουχ οραται απασιν, ου ψηλαφαται ολως, 
ου κλεπτης τουτον δυνασαι συλησαι, ου ληστης τε 
αρπασαι, ει και κτεινειε τον βασταζοντα τουτον˙  
αν αφελεσθαι βουληθη, εις ματην κοπιασει 
ανερευνων μαρσιππιον, ανερευνων χιτωνας, 
την ζωνην λυων ασφαλως αναζητων εκεινον, 
καν την κοιλιαν τεμνειε, καν σπλαγχνα ψηλαφηση, 
ευρειν εκεινον η λαβειν ολως ουκ εξισχυσει. 
Εστι και γαρ αορατος, ακρατητος χερσι γε 
και αψηλαφητος ομου, ψηλαφωμενος ολως˙  
κρατειται δ� ομως εν χερσι και τοτε των αξιων, 
των δ� αναξιων απαγε, κειται και εν παλαμη, 
το τι, ω θαυμα, το ου τι, ονομα γαρ ουκ εχει. 
Εκπλαγεις ουν και κατασχειν αυτο επιθυμησας, 
σφιγξας την χειρα εδοξα κρατησαι τε και εχειν, 



αλλα διεδρα μηδαμως κατασχεθεν χειρι μου,  
και λυπηθεις ανεωξα την πυγμην της χειρος μου 
(220) και ειδον παλιν εν αυτη, οπερ πρωην εωρων˙  
ω θαυμα ανεκλαλητον, ω μυστηριου ξενου! 
Τι ματην ταραττομεθα, τι πλανωμεθα παντες, 
τι προς το φως κεχηναμεν, το αναισθητον τουτο, 
οι εν αισθησει νοερω τετιμημενοι λογω;  
Τι προς τας υλας βλεπομεν, τας φθειρομενας ταυτας, 
αϋλον εχοντες ψυχην και αθανατον ολην;  
Τι δε ταυτα θαυμαζομεν ολως αναισθητουντες 
και προτιμωμεν ως τυφλοι το βαρυ του σιδηρου  
και μαζης τουτου μεγεθος υπερ μικρον χρυσιον, 
η μαργαριτην τιμιον ως ατιμητον χρημα, 
και ου ζητουμεν τον μικρον του σιναπεως κοκκον, 
ο τιμιωτερον εστι παντων των ορωμενων,  
μειζον των αορατων τε πραγματων και κτισματων;  
Τι ου διδουμεν απαντα και λαμβανομεν τουτον, 
τι δε και ζην βουλομεθα μη κεκτημενοι τουτον;  
Κρεισσον θανειν, πιστευσατε, πολλακις, εις οιον τε,  
και μονον τουτον κτησασθαι, τον μικρον λεγω κοκκον. 
Ουαι γαρ τοις μη εχουσιν αυτον πεφυτευμενον 
εν κολπω της ψυχης αυτων, λιμωξουσι σφοδρως γαρ. 
Ουαι τοις μη βλαστησαντα αυτον θεασαμενοις, 
οτι γυμνοι τε στησονται ως δενδρα φυλλων διχα. 
Ουαι τοις μη πιστευουσι τω λογω του Κυριου, 
ως τουτον δενδρον γινεσθαι και κλαδους αποπεμπειν, 
και εκζητουσιν εν σπουδη και νοος τη τηρησει 
την καθ� ημεραν αυξησιν του μικρου τουτου κοκκου, 
οτι ζημιωθησονται τουτου την εργασιαν, 
ως δουλος ο το ταλαντον κατορυξας αφρονως˙  
ων εις υπαρχω δη καγω, αμελων ασυγχυτως˙  
ω φως το τρισυποστατον, Πατερ, Υιε και Πνευμα, 
ω της αρχης η αναρχος αρχη και εξουσια, 
(221) ω φως  ακατονομαστον ως ανωνυμον παντη, 
ω αυθις πολυωνυμον ως ενεργουν τα παντα, 
ω δοξα μια και αρχη, κρατος και βασιλεια, 
ω φως ως εν και θελημα, γνωμη, βουλη, ισχυς τε, 
ελεησον, οικτειρησον εμε τον τεθλιμμενον! 
Πως γαρ ινα μη θλιβωμαι, πως ινα μη λυπωμαι,  
τοσαυτης σου χρηστοτητος, ελεους σου τοσουτου 
καταφρονων και ραθυμων, ο αγνωμων και ταλας 
και χαυνως πορευομενος οδω των εντολων σου;  
Αλλα και νυν σπλαγχνισθητι και νυν ελεησον με 



και θερμην της καρδιας μου εξαναψον, Χριστε μου, 
ην εσβεσεν η ανεσις σαρκος μου της αθλιας, 
υπνος και κορος της γαστρος και οινου πολλου ποσις. 
Ταυτα και φλογα εσβεσαν εις απαν της ψυχης μου 
και την πηγην εξηραναν, την βρυσιν των δακρυων˙  
και γαρ η θερμη πυρ γεννα, το δε πυρ αυθις θερμην, 
και εξ αμφοιν αναπτεται φλοξ, πηγη των δακρυων. 
Η φλοξ βλαστανει ναματα, τα ναματα δε φλογα˙  
εν οις αδολεσχια με ανηγαγε των θειων, 
μελετη σου των εντολων αυθις και προσταγματων, 
η τηρησις μετανοιαν ως συνεργον λαβουσα, 
και εστησαν εν μεσω με των οντων και μελλοντων, 
οθεν εκ των ορωμενων τε γεγονως αιφνης εξω 
εις φοβον περιεπεσον βλεπων, οθεν ερρυσθην. 
Τα μελλοντα μακροθεν δε οντα παντως εωρων, 
κακεινα μοι καταλαβειν ποθουντι πυρ ανηφθη 
του ποθου, και κατα μικρον φλοξ αρρητως ωραθη 
- εν τω νοΐ μου προτερον, υστερα δ� εν καρδια -  
και εβλυζε τα δακρυα η φλοξ του θειου ποθου 
και αφθεγκτον τον γλυκασμον συν αυτοις μοι παρειχεν.  
Θαρρησας ουν εν εμαυτω, ως ου σβεννυται ολως, 
καλως και γαρ εκκαιεται, ειπον, και ραθυμησας  
(222) υπνω και κορω της γαστρος εδουλωθην αφρονως,  
υποχαλασας οινω τε πλειονως εχρησαμην˙  
ου μεθυσθεις, πλην κορεσθεις, και ευθυς απεσβεσθη 
το θαυμα τουτο το φρικτον, ο εγκαρδιος ποθος, 
η φλοξ η μεχρις ουρανου φθανουσα και εντος μου 
εκκαιομενη μεν σφοδρως, ου κατακαιουσα δε 
την εν τοις σπλαγχνοις ουσαν μου ουσιαν την χορτωδη,  
αλλ� ολην, ω του θαυματος, εις φλογα μετεποιει, 
και χορτος ψαυων του πυρος ουκ εκαιετο ολως, 
μαλλον δε πυρ εν εαυτω περιλαμβανον χορτον 
ηνουτο και αναλωτον αυτον ολον ετηρει. 
Ω θειου δυναμις πυρος, ω ενεργειας ξενης!  
Ο λυων πετρας και βουνους απο μονου του φοβου 
και απο του προσωπου σου, ω Χριστε, ο Θεος μου, 
πως χορτω αναμιγνυσαι θεια ολως ουσια 
φωτι ολως αστεκτω τε ο ενοικων Θεος μου;  
Πως μενων αναλλοιωτος, απροσιτος εις απαν 
φυλαττεις ακαταφλεκτον του χορτου την ουσιαν, 
και αναλλοιωτον τηρων αλλοιοις ολον τουτον, 
και μενων χορτος εστι φως, ουχι το φως δε χορτος, 
αλλα τω χορτω συ το φως ασυγχυτως ενουσαι, 



και χορτος γινεται ως φως μεταβληθεις ατρεπτως;  
Ου φερω σου τα θαυματα τη σιωπη καλυπτειν,  
ου δυναμαι του μη λαλειν την σην οικονομιαν, 
ην μετ� εμου εποιησας, του ασωτου και πορνου˙  
και της φιλανθρωπιας σου τον ακενωτον πλουτον 
μη διηγεισθαι απασιν ου στεγω, λυτρωτα μου!  
Βουλομαι γαρ τον συμπαντα κοσμον λαβειν εκ τουτου 
και μη κενον τουτου τινα ολως καταλειφθηναι,  
πλην πρωτον, ω παμβασιλευ, εν εμοι παλιν λαμψον, 
ενοικησον και φωτισον την ταπεινην ψυχην μου, 
(223) δειξον θεοτητος της σης τρανως το προσωπον μοι 
και αορατως ολος μοι φανηθι, ω Θεε μου! 
Ουδ� ολως γαρ ορασαι μοι, ολος δε φαινεσαι μοι˙ 
αληπτος ων ολος ληπτος θελεις και γινεσαι μοι, 
αχωρητος ων τω παντι μικρον ουν οντως γινη, 
και εν χερσι μου οιονει και εν τοις χειλεσι μου 
ωσπερ μαζος φωτοειδης και γλυκασμος ορασαι,  
αστραπτων και στρεφομενος, ω μυστηριου ξενου! 
Δος μοι σαυτον ουτω και νυν, οπως εμφορηθω σου, 
οπως καταφιλησω σου και κατασπασομαι σου 
την δοξαν την απορρητον, το φως του σου προσωπου, 
και εμπλησθω και μεταδω τοτε τοις αλλοις πασι 
και μεταστας ελθω προς σε, ολος δεδοξασμενος, 
εκ του φωτος σου φως καγω γεγονως παραστω σοι 
και τοτε τουτων των πολλων κακων αμεριμνησω, 
φοβου απαλλαγησομαι του μη παλιν τραπηναι. 
Ναι, τουτο δος μοι, Δεσποτα, ναι, τουτο χαρισαι μοι, 
ο ταλλα παντα δωρεαν δους μοι τω αναξιω. 
Τουτου γαρ χρεια μαλιστα, τουτο το παν και εστιν˙  
ει γαρ και νυν ορασαι μοι, ει γαρ και νυν σπλαγχνιζη, 
ει γαρ και νυν φωτιζεις με και μυστικως διδασκεις 
και σκεπεις και φυλαττεις με τη κραταια χειρι σου 
και συμπαρης και δαιμονας τρεπεις και αφανιζεις 
και παντα υποτασσεις μοι και παντα μοι παρεχεις 
και εμπιπλας των αγαθων απαντων, ω Θεε μου, 
αλλα ουδεν μοι οφελος τουτων, ει μη μοι δωσεις 
ανεπαισχυντως παρελθειν του θανατου τας πυλας. 
Ει μη ο αρχων ελθοιε του σκοτους και την δοξαν  
ιδοι συνουσαν μοι την σην και αισχυνθη εις απαν, 
ο σκοτεινος καταφλεχθεις απροσιτω φωτι σου,  
και αι δυναμεις απασαι συν αυτω εναντιαι 
(224) τραπησονται σημειωσιν σφραγιδος σης ιδουσαι, 
καγω δε διελευσομαι θαρρων τη χαριτι σου, 



ατρεμας ολος, και προς σε εγγισω και προσπεσω, 
τι μοι των νυν το οφελος εν εμοι γινομενων;  
Οντως ουδεν, αλλα το πυρ αναψουσι μοι πλεον. 
Ο γαρ ελπιζων αγαθων και αιωνιου δοξης 
εν μετοχη υπαρχειν με και δουλον σου και φιλον, 
ει στερηθω παντων ομου και σου αυτου, Χριστε μου, 
πως ουχι χειρων εσται μοι τωναπιστων η θλιψις, 
των μη επεγνωκοτων σε, των μη το φως σου λαμψαν 
ιδοντων και γλυκυτητος της σης εμφορηθεντων; 
Ει δε τυχειν μοι γενηται των αρραβωνων τουτων  
τα τελη και τα επαθλα αποληψεσθαι, Σωτερ, 
α επηγγειλω τοις εις σε, Χριστε, πεπιστευκοσι, 
τοτε καγω μακαριος εσομαι και αινεσω 
σε, τον Πατερα και Υιον και το Αγιον Πνευμα, 
Θεον τον ενα αληθως εις αιωνας αιωνων, 
αμην. 
 

ΚΘ’.  

Οτι μονοις εκεινοις καταφανη τα των θειων πραγματων, οις 
δια της μετουσιας του Αγιου Πνευματος ολοις ολος ηνωθη 
Θεος.  (225) 

 
Ποθεν ερχη, πως εισερχη, 
ενδοθεν της κελλης λεγω 
παντοθεν ησφαλισμενης; 
Ξενον γαρ και τουτο εστιν  
υπερ λογον, υπεν νουν τε. 
Το δ� εντος μου γινεσθαι σε 
ολον αιφνης και εκλαμπειν 
και φωτοειδη ορασθαι 
ως ολοφωτον σεληνην, 
τουτο ανουν, αφωνον με 
απεργαζεται, Θεε μου. 
Οιδα, οτι συ υπαρχεις  
ο ελθων, ινα φωτισης 
τους εν σκοτει καθημενους, 
και εξισταμαι και εξω 
γινομαι φρενων και λογων, 
οτι βλεπω θαυμα ξενον,  
πασαν κτισιν, πασαν φυσιν, 
παντα λογον υπερβαινον. 



Ομως αρτι πασι λεξω, 
(226) α χαριζη μοι λαλησαι˙  
Ω ανθρωπων απαν γενος, 
βασιλεων και αρχοντων,  
πλουσιοι τε  πενητες τε, 
μοναχοι και κοσμικοι τε, 
πασα γλωσσα γηγενων με 
νυν ακουσατε λαλουντα,  
μεγεθος φιλανθρωπιας  
του Θεου διηγουμενον! 
Ημαρτον αυτω ως αλλος 
ανθρωπος ουδεις εν κοσμω˙ 
μη με ταπεινωσει ταυτα 
υπολαβης τις του λεγειν, 
αληθεια ημαρτον γαρ  
υπερ απαντας ανθρωπους 
πασαν πραξιν αμαρτιας,  
ινα συνελων σοι ειπω, 
και κακιας ειργασαμην. 
Πλην εκαλεσε με, οιδα,  
και υπηκουσα ευθεως. 
Που δε κεκληκεναι τουτον 
υπενοησας ειπειν με;  
Μη προς δοξαν την του κοσμου 
η τρυφας με η ανεσεις, 
αλλα μη προς πλουτον ολως 
η φιλιαν με αρχοντων 
η προς αλλο τι των ωδε 
εν τω βιω ορωμενων;  
Απαγε της βλασφημιας!  
Προς μετανοιαν δε ειπον, 
οτι κεκληκε με μαλλον,  
και ευθεως τω καλουντι 
ηκολουθησα Δεσποτη˙  
(227) τρεχοντι ουν κατετρεχον,  
φευγοντι ουν εδιωκον 
ως τον λαγωον ο κυων. 
Μακρυθεντος απ� εμου δε 
και κρυβεντος του Σωτηρος 
ουκ απηλπιζον εγωγε, 
ουδ� ως απολεσας τουτον 
εστρεφομην εις τουπισω, 
αλλ� εν ω ευρεθην τοπω 



καθεζομενος εθρηνουν, 
εκλαιον και αντεκαλουν 
τον κρυβεντα μοι Δεσποτην. 
Ουτως ουν κυλινδομενω 
και βοωντι μοι ωρατο,  
εγγιστα μου πλησιασας. 
Τουτον βλεπων ανεπηδων, 
ωρμων δραξασθαι αυτου δε,  
εφευγεν εκεινος ταχος, 
ετρεχον εγω ευτονως, 
εδρασσομην ουν πολλακις 
του κρασπεδου τουτου φθανων, 
ιστατο μικρον εκεινος,  
εχαιρον εγω μεγαλως, 
και αφιπτατο, και παλιν 
κατεδιωκον και ουτως 
απιοντος, ερχομενου, 
κρυπτομενου, φαινομενου  
ουκ εστραφην εις τουπισω, 
ου κατωκνησα ουδ� ολως, 
ουκ ενεδωκα του τρεχειν, 
ουδ� ως πλανον ηγησαμην 
(228) η πειραζοντα με ολως, 
αλλα παση μοι ισχυϊ, 
αλλα παση μου δυναμει 
μη ορωμενον εζητουν, 
τας οδους περιεσκοπουν 
και φραγμους, το που φανειται˙  
επληρουμην τε δακρυων 
και τους  παντας επηρωτων, 
τους ποτε αυτον ιδοντας. 
Τινας δε υπολαμβανεις 
λεγειν με, οτι ηρωτων; 
Τους σοφους του κοσμου τουτου 
η τους γνωστικους με οιει;  
Ουμενουν, αλλα προφητας, 
αποστολους και πατερας, 
τους σοφους εν αληθεια,  
τους αυτην εκεινην ολην 
την σοφιαν κεκτημενους, 
ος εστιν αυτος εκεινος 
ο Χριστος Θεου σοφια. 
Τουτους ουν μετα δακρυων 



και σφοδρου καρδιας πονου 
επηρωτων του ειπειν μοι,  
που ποτε αυτον κατειδον  
η εν ποιω τουτον τοπω 
ειτε πως και ποιω τροπω˙  
και λεγοντων μοι εκεινων 
ετρεχον δυναμει παση, 
ουκ εκαθευδον ουδ� ολως, 
αλλ� εβιαζον εμαυτον. 
Οθεν βλεπων μου τον ποθον 
(229) καθωρατο μοι  μετριως, 
ονπερ βλεπων - ως προειπον –  
κατεδιωκον ευτονως. 
Ως ουν ειδε με τα παντα 
εις ουδεν ηγησαμενον, 
αλλα παντα τα εν κοσμω,  
συν αυτω τω κοσμω λεγω, 
και τους εν τω κοσμω παντας 
ως μη οντας εν αισθησει 
λογιζομενον εκ ψυχης  
και του κοσμου χωρισθεντα 
τη τοιαυτη διαθεσει, 
ολος ολω μοι ωραθη,  
ολος ολω μοι ηνωθη  
ο του κοσμου πελων εξω 
και τον κοσμον περιφερων 
μετα των εν κοσμω παντων 
και χειρι συνεχων μονη 
ορατα συν αορατοις. 
Ουτος ουν, ακουσατε μου, 
συναντησας ευρατο με˙  
ποθεν, πως ελθων, ου οιδα. 
Πως γαρ εμελλον ειδεναι, 
ποθεν ηλθεν, ον ανθρωπων  
ουδεις πωποτε ουκ ειδεν, 
ουτε εγνω που υπαρχει, 
που ποιμαινει, που κοιταζει;  
Ολως γαρ ου καθοραται, 
ολως ου κατανοειται, 
ενοικει δε απροσιτω 
εν φωτι και φως υπαρχει 
(230) τρισυποστατον αφραστως 
εν απεριγραπτοις χωροις, 



απεριγραπτος Θεος μου, 
εις Πατηρ, Υιος ωσαυτως, 
συν τω Πνευματι τω Θειω, 
εν τα τρια και τα τρια 
εις Θεος ανερμηνευτως. 
Λογος γαρ ουκ εξισχυει 
τα ανεκφραστα εκφρασαι, 
ουδε νους σαφως νοησαι˙  
τα γαρ εν ημιν σοι μολις 
εξειπειν ποσως ισχυω, 
ερμηνευσαι δε σοι ταυτα 
ουτ� εγω, ουτε τις αλλος 
τουτο ολως εξισχυσει. 
Πως Θεος των παντων εξω, 
τη ουσια και τη φυσει, 
τη δυναμει και τη δοξη, 
πανταχου δε πως και εν πασι, 
κατ� εξαιρετον δε τουτων  
ενοικει εν τοις αγιοις 
και σκηνει γνωστως εν τουτοις 
και ουσιωδως, ο παμπαν  
υπερουσιος υπαρχων;  
Πως συνεχεται εν σπλαγχνοις 
ο συνεχων πασαν κτισιν, 
πως δε λαμπει εν καρδια,  
τη σαρκινη και παχεια, 
πως και ενδον ταυτης εστι,  
πως και εξω πελει παντων 
και πληροι αυτος τα παντα, 
(231) εν νυκτι και εν ημερα 
και λαμπει και ου καθοραται;  
Ταυτα παντα νους, ειπε μοι, 
ο ανθρωπινος νοησει 
η ειπειν σοι εξισχυσει;  
Ουμενουν, ουκ αγγελος σοι,  
ουκ αρχαγγελος εξειποι, 
ουδε παραστησαι ταυτα 
δια λογου δυνηθειη. 
Ταυτα ουν Θεου το Πνευμα, 
Θειον ον, μονον γινωσκει 
και επισταται ως μονον 
συμφυες και συνθρονον τε 
και συναναρχον υπαρχον 



τω Υιω και τω Πατρι δε˙  
οις ουν λαμψει τουτο αυθις, 
οις και συναφθη πλουσιως 
παντα δεικνυσιν αφραστως, 
εργω σοι τα παντα λεγω. 
Ωσπερ γαρ τυφλος, ει βλεψει, 
βλεπει μεν το φως εν πρωτοις, 
επειτα και πασαν κτισιν, 
την εν τω φωτι – ω θαυμα! –  
ουτως ο λαμφθεις τω Θειω  
Πνευματι ψυχην ευθεως 
του φωτος εν μετουσια 
γινεται και φως θεαται, 
φως Θεου, Θεον τε παντως, 
ος και δεικνυσι τα παντα, 
μαλλον δε οσα κελευει, 
οσα βουλεται και θελει. 
(232) Ους φωτισει τη ελλαμψει, 
τουτοις διδωσι το βλεπειν 
τα εν τω φωτι τω θειω. 
Αναλογως της αγαπης, 
φυλακης των εντολων δε,  
φωτιζομενοι ορωσι 
και μυουνται αποκρυφων 
μυστηριων θειων βαθος. 
Ωσπερ ει τις εν οικια 
σκοτεινη κρατων εισελθοι 
εν χειρι αυτου λαμπαδα, 
η προαγοντος ετερου 
και κατεχοντος τον λυχνον,  
αυτος καθορα τα ενδον  
της οικιας οντα, ουτως 
ο λαμπομενος ακτισι 
νοητου φαιδρως ηλιου 
βλεπει τα τοις αλλοις πασιν  
αγνοουμενα και λεγει, 
πλην ου  παντα, αλλα οσα 
λογω φρασαι δυνηθειη. 
Τις γαρ πωποτε δηλωσαι 
τα εκεισε εξισχυσει 
οια, οσα, ποταπα τε, 
ακαταληπτα τε οντα 
και αορατα τοις πασιν;  



Ανειδεων γαρ το ειδος, 
την ποσοτητα αποσων, 
καλλος ακατανοητων  
τις νοησει, πως μετρησει, 
πως ειπειν ολως ισχυσει;  
Των αμορφων τας μορφας δε  
(233) πως τω λογω διαγραψει;  
Παντως ουδαμως, ερεις μοι. 
Αλλ� εκεινοι μονοι ταυτα  
ισασιν οι καθορωντες. 
Διο μη λογοις, αλλ� εργοις 
σπευσωμεν του εκζητησαι, 
ιδειν τε και διδαχθηναι  
θειων μυστηριων πλουτον, 
ον δωρειται ο Δεσποτης 
τοις εμπονως εκζητουσι 
και παντος του κοσμου ληθην 
και των εν αυτω πραγματων 
εναργως προσκτησαμενοις. 
Ο γαρ εκζητων εκεινα 
ολοψυχω προαιρεσει, 
πως ουχι των τηδε παντων  
αληθως αμνημονησει 
και γυμνον τον νουν εκ τουτων 
κτησεται και παντων εξω 
ευρεθησεται ευθεως 
μονος; Ον ιδων ο μονος 
Θεος μονον δι� εκεινον  
γεγονοτα και τον κοσμον  
αρνησαμενον και παντα 
τα του κοσμου, μονος μονον 
ευρηκως ενουται τουτω. 
Ω φρικτης οικονομιας,  
ω χρηστοτητος αρρητου!  
Τα δ� εντευθεν μη ερωτα, 
μη ερευνα, μη εκζητει! 
Ει γαρ πληθος των αστερων 
η ολως υετου σταγονας 
(234) ειτε ψαμμον αριθμησαι, 
αλλα και λοιπων κτισματων 
τα μεγεθη τε και καλλη 
η τας φυσεις και τας θεσεις 
η τας τουτων τε αιτιας, 



ως εισιν, ουδεις ισχυσει 
η ειπειν η εννοησαι, 
πως του κτιστου δυνηθειη 
εξειπειν την ευσπλαγχνιαν, 
ην ενδεικνυται, μεθ� ωνπερ 
ενωθη ψυχων αγιων;  
Παντως γαρ θεοι κακεινας 
τη ενωσει τη οικεια˙  
θεωθεισης ψυχης τοινυν 
ο βουλομενος του λεγειν 
τροπους ταυτης η την φυσιν,  
την διαθεσιν, την γνωμην, 
η τα κατ� αυτην σοι παντα 
διηγεισθαι, ως ουκ οιδε, 
ποταπος σοι δια λογου παραστησαι 
ο Θεος εστιν, πειραται. 
Αλλ� ουκ εξεστι τοιαυτα 
εκζητειν τους εν τω κοσμω  
η τους κατα σαρκα ζωντας, 
αλλα πιστει μονη ταυτα 
δεχομενους εκμιμεισθαι 
βιους των αγιων παντων, 
δακρυσι και μετανοια 
και λοιπη σκληραγωγια,  
πειρασμων υπομονη τε 
τρεχειν, οπως εξω κοσμου 
γενωνται, ως ειρηται μοι, 
και ευρησουσιν, ως ειπον,  
(235) απαντα απαραλειπτως. 
Εκπλαγησονται δ� ευροντες  
και θαυμασονται, καμου δε  
του αθλιου υπερευξονται, 
ινα τουτων μη εκπεσω, 
αλλ� αυτων εκεινων τυχω, 
ωνπερ και τυχειν εποθουν 
και ποθω και ποθω ποθον 
αμαυρω και απαμβλυνω. 
Ηκουσας ποτε τοιουτον;  
Ποθος γαρ ποθον αναπτει 
και το πυρ τρεφει την φλογα˙  
εν εμοι δ� ουκ εστιν ουτως, 
αλλα – πως ειπειν ουκ εχω –  
ερωτος το υπερβαλλον 



σβεννυσι τον ερωτα μου. 
Ουκ ερω γαρ, οσον θελω, 
και λογιζομαι μηδ� ολως 
ερωτα Θεου κεκτησθαι. 
Εκζητων δε ακορεστως 
του εραν με, οσον θελω, 
προσαπολλω και ον ειχον 
ερωτα θεου, ω θαυμα!  
Ωσπερ θησαυρον ο εχων 
και φιλαργυρος τυγχανων, 
οτι μη τα παντα εχει, 
ου δοκει τι ολως εχειν, 
καν πολυ χρυσιον εχη, 
ουτω δη δοκω πανθανειν 
ο ταλαιπωρος εν τουτω, 
οτι μη ποθω, ως θελω, 
μηδε οσον παντως θελω, 
ου δοκω ποθειν καν ολως. 
(236) Το ποθειν ουν οσον θελω 
υπερ ποθον ποθος εστι, 
και βιαζω μου την φυσιν, 
υπερ φυσιν αγαπησαι˙  
ασθενουσα δε η φυσις 
και αυτης αποστερειται 
ησπερ κεκτηται ισχυος, 
και νεκρουται παραδοξως 
ζων ο ερως τοτε μαλλον˙  
ζη γαρ εν εμοι και θαλλει. 
Πως σοι ειπω, οτι θαλλει;  
Απορω παραδειγματων. 
Τουτο μονον δε σοι φρασω, 
οτι λογω τα τοιαδε 
πας αδυνατει εκφραζειν. 
Δωη απασιν ο μονος 
Θεος ων και των τοιουτων,  
αγαθων υπαρχων οντως  
παροχευς τοις εκζητουσι 
μετανοια τα τοιαυτα, 
τοις πενθουσι και θρηνουσι 
και καλως καθαιρομενοις  
απολαυσαι των τοιουτων, 
εν μεθεξει γενομενοις 
απ� εντευθεν εν αισθησει 



και συνεκδημησαι τουτοις 
και εν τουτοις καταπαυσαι 
και ζωης επαπολαυσαι 
αιωνιου και της δοξης 
κοινωνους της απορρητου  
δια τουτων ευρεθηναι! 
Αμην. 
 

Λ’.  

Προς ενα των μαθητων, οτι ταις καθαρθεισαις ψυχαις δια 
δακρυων και μετανοιας προσψαυσαν το θειον του Πνευματος 
πυρ δρασσεται αυτων και πλεον καθαιρει, φωτιζον τα υπο της 
αμαρτιας εσκοτισμενα μερη αυτων και τα τραυματα εξιωμενον 
εις τελειαν φερει συνουλωσιν, ως τω θειω καλλει 
υπεραστραπτειν αυτας.  (237)  

 
Εστι πυρ το θειον οντως, 
οπερ ειπεν ο Δεσποτης, 
οτι ηλθεν ινα βαλη 
επι ποιαν γην, ειπε μοι˙  
επι τους ανθρωπους παντως,  
τους τα γηϊνα φρονουντας, 
οπερ ηθελε και θελει 
του αναπτεσθαι εν πασιν. 
Ακουσον και γνωθι, τεκνον, 
θειων μυστηριων θαθος!   
Το ουν πυρ τουτο το θειον 
ποταπον ειναι λογιζη;  
Αρα ορατον η κτιστον  
η ληπτον υπολαμβανεις;  
Ουμενουν και γαρ υπαρχεις 
εν μυησει του τοιουτου  
και επιστασαι βεβαιως 
αληπτον αυτο υπαρχειν,  
(238) ακτιστον, αορατον γε, 
αναρχον τε και αϋλον, 
αναλλοιωτον εις απαν, 
απεριγραπτον ωσαυτως, 
ασβεστον, αθανατον,  
απεριληπτον παντη, 
εξω παντων των κτισματων,  



των ενυλων και αΰλων, 
ορατων και αορατων, 
ασωματων και ενσαρκων, 
επιγειων, ουρανιων˙  
τουτων παντων εστιν εξω  
κατα φυσιν, κατ� ουσιαν, 
ναι δη, και κατ� εξουσιαν. 
Τουτο ουν εν ποια υλη 
εμβληθησεται, ειπε μοι;  
Εν ψυχαις εχουσαις αρα 
ελεον δαψιλεστατως 
και προ τουτου και συν τουτω 
πιστιν, εργα τε την πιστιν  
βεβαιουντα κεκτημεναις 
ταυταις, ωσει λυχνω πληρει 
και ελαιου και στυπειου 
πυρ εμβαλλει ο Δεσποτης, 
ο ο κοσμος ου κατειδεν 
ουδε κατιδειν ισχυει 
(Κοσμον λεγω τους εν κοσμω 
και τα κοσμικα φρονουντας).  
Ωσπερ απτει δε ο λυχνος, 
εν τοις αισθητοις σοι λεγω, 
οταν τω πυρι προσψαυση, 
(239) ουτω και πνευματικως μοι νοει 
λεγειν ταις ψυχαις προσψαυειν 
και αναπτειν πυρ το θειον. 
Πριν προσψαυση, πως αναψει;  
Πριν  βληθη δε, πως  προσψαυσει;  
Οντως ουδαμως, ουδ� ολως!  
Οταν δε ο λυχνος απτη 
και τρανως φωτιζη παντας, 
και το ελαιον εκλειψη,  
ου σβεσθησεται ο λυχνος;  
Θεα μοι και αλλο μειζον, 
ο φοβει με  πλεον παντων! 
Φαινοντα μου λυχνον μεγα 
εν ελαιου δαψιλεια, 
αφθονια τε στυπειου, 
μυς ελθων η ετερον τι 
η κατεστρεψε τον λυχνον 
η κατα μικρον εκλειξαν 
επιε το ελαιον τε 



εφαγε τε το στυπειον 
και την λαμπαδα εσβεσε. 
Το δ� ετι θαυμαστοτερον,  
οτι το στυπειον ολον, 
οπερ θρυαλλις καλειται, 
εμπεσον εν τω ελαιω 
σβεννυται το πυρ ευθεως, 
και υπαρχει μοι ο λυχνος 
σκοτεινος, ολως μη φαινων˙  
λυχνον νοει την ψυχην μου, 
 ελαιον τας αρετας δε, 
τον δε νουν μου θρυαλλιδα, 
εν αυτω δε πυρ το θειον 
(240) φαινον και καταφωτιζον 
την ψυχην ομου και οικον 
ολον ολου σωματος μου 
και τους εν τω οικω παντας 
λογισμους και ενθυμησεις. 
Ουτω φαινοντος δε τουτου 
εαν φθονος παρεμπεση  
η μνησικακιας παθος 
η φιλοδοξιας ερως 
η αλλη τις επιθυμια 
ηδονης τινος η παθους 
και τον λυχνον καταστρεψη 
ηγουν προθεσιν ψυχης μου, 
η το ελαιον εκλειξη, 
το των αρετων σοι λεγω, 
η αλλως θρυαλλιδα 
οντα μου τον νουν, ως ειπον, 
και εν εαυτω το θειον 
εχοντα φως λαμπον μεγα, 
καταφαγη πονηραις εννοιαις τουτο 
η και ολον απορριψη 
ενδοθεν εν τω ελαιω 
ηγουν εν τω ενθυμεισθαι 
αρετων αυτου τας πραξεις 
και εις οιησιν εντευθεν 
εμπεσων εκτυφλωθειη, 
και τον λυχνον μου εκ τουτων 
η τυχον τινος εξ αλλου, 
ει συμβη αποσβεσθηναι, 
που το πυρ υπαρχειν τοτε 



η τι γινεσθαι ειπης μοι,  
παραμενειν εν τω λυχνω 
(241) η χωριζεσθαι του λυχνου; 
Ω αγνοιας, ω μανιας!  
Πως ενδεχεται τον λυχνον 
διχα του πυρος εξαπτειν, 
η το πυρ της υλης ανευ 
παραμενειν εν τω λυχνω;  
Παντοτε το πυρ της υλης 
δρασσεσθαι ποθει και θελει, 
αλλ� ημων υπαρχει παντως 
το προευτρεπισαι ταυτην 
και παρεξαι ευπροθυμως 
εαυτους ημας ως λυχνους 
εν ελαιω και παντοιαις 
αρεταις κεκοσμημενους, 
του νοος δε θρυαλλιδα 
ευθυβολως προβαλεσθαι, 
ινα τω πυρι προσψαυση  
και κατα μικρον αναψη, 
ουτω τε συμπαραμενη 
τοις αυτο προσκτησαμενοις. 
Αλλως γαρ – μηδεις πλανασθω – 
ουχ οραται, ου κρατειται, 
ου συνεχεται καν ολως. 
Εστι γαρ, καθαπερ ειπον, 
εξω των κτισματων παντων, 
γινεται ληπτον δ� αληπτως 
τη ενωσει τη αρρητω 
και περιγραπτον ωσαυτως 
εν απεριγραπτω τροπω. 
Ταυτα δε μη λογοις ολως 
μηδε επινοιας ζητει, 
αλλα πυρ λαβειν εξαιτει, 
ο διδασκει και δεικνυει 
(342) εναργως τοις κεκτημενοις 
ταυτα παντα και τα τουτων 
μυστικωτερα αφραστως. 
Μυστικωτερα δε τουτων 
ακουσον, ει βουλει, τεκνον!  
Οταν λαμψη καθως ειπον, 
και το σμηνος εκδιωξη 
των παθων και εκκαθαρη 



σου τον οικον της ψυχης σου, 
τοτε μιγνυται αυτη αμικτως 
και ενουται απορρητως, 
ενουσιως τη ουσια 
ταυτης ολον ολη παντως  
και κατα μικρον λαμπρυνει, 
εκπυροι τε και φωτιζει 
και, το πως ειπειν ουκ εχω, 
γινονται εις εν τα δυο, 
η ψυχη μετα του κτιστου 
και εν τη ψυχη ο κτιστης  
μονος μετα μονης ολος, 
ο συνεχων πασαν κτισιν 
εν τη εαυτου παλαμη. 
Μη διστασης, ουτος ολος 
συν Πατρι και τω Πνευματι 
εν μια ψυχη χωρειται 
και ψυχην εντος εκεινου 
ολην συμπεριλαμβανει. 
Νοει, βλεπε, σκοπει ταυτα! 
Το γαρ αστεκτον σοι ειπον 
και απροσιτον αγγελοις 
φως εντος ψυχην κατεχειν, 
εν ψυχη οικειν δε αυθις 
και μη φλεγειν ταυτην ολως. 
Εγνω βαθος μυστηριου;  
(243) Ο μικρος εν ορωμενοις 
ανθρωπος, σκια και κονις, 
εχει τον Θεον  εν μεσω 
ολον, ου εν τω δακτυλω 
αποκρεμαται η κτισις, 
και το ειναι πας τις εχει 
και το ζην και το κινεισθαι, 
νους απας, ψυχη και λογος 
λογικων εχει εκ τουτου, 
αλλα και αλογων πνευμα 
και παντων ωσαυτως ζωων, 
νοερων και αισθητων τε, 
το ειναι εντευθεν εχει 
Τουτον εχων, οστις εξει, 
και εντος αυτου βασταζων 
και ορων αυτου το καλλος, 
πως υποισει ποθου φλογα, 



πως ενεγκη πυρ αγαπης, 
πως θερμον ουκ αποσταξει 
δακρυον εκ της καρδιας, 
πως τα θαυματα εξειπει, 
πως δε ταυτα αριθμησει, 
απερ εν αυτω τελουνται;  
Πως και σιωπησει ολως 
βιαζομενος του λεγειν;  
Βλεπει γαρ αυτον εν αδη, 
του φωτος τη λαμψει λεγω˙  
ουδεις γαρ αλλως εαυτον  
των εκει καθεζομενων 
προ του λαμψαι φως το θειον 
εαυτον επιγινωσκει, 
(244) αλλ� εισιν εν αγνωσια 
του εν ω κρατουνται ζοφου 
και φθορας και του θανατου. 
Ομως βλεπει, ενθα λαμπει, 
η ψυχη εκεινη λεγω, 
και νοει, οτι εν σκοτει 
ολη ην τω δεινοτατω 
και φρουρα ασφαλεστατη 
βαθυτατης αγνωσιας. 
Τοτε βλεπει, ενθα κειται, 
ενθα εστι καθειργμενη, 
ολον βορβορον τον τοπον, 
ακαθαρτων ιοβολων 
ερπετων μεμεστωμενον, 
εαυτην δε δεδεμενην 
και δεσμοις κατεσφιγμενην 
χειρας αμα τε και ποδας 
και αυχμωσαν και ρυπωσαν, 
τετραυματισμενην αμα 
δηγμασι των ερπετων 
και τας σαρκας οιδαινουσας 
εαυτης φερουσαν αμα 
μετα πληθους γε σκωληκων. 
Ταυτα βλεπων πως ου φριξει, 
πως ου κλαυσει, πως ου κραξει 
και θερμως μετανοησει 
και αιτησεται ρυσθηναι 
των δεσμων των δεινοτατων; 
Οντως πας ο ταυτα βλεπων 



και στεναξει και θρηνησει 
και συνεπεσθαι θελησει 
τω το φως εκλαμψαντι Χριστω. 
(245) Ταυτα ουν ποιων, ως ειπον, 
και τω λαμψαντι προσπιπτων 
- Θεα μοι καλως α λεξω! –  
απτεται χερσιν ο λαμψας 
των δεσμων μου και τραυματων˙  
ενθα δε η χειρ προσψαυσει 
η δακτυλω προσεγγισει, 
λυονται δεσμα ευθεως, 
σκωληκες απονεκρουνται, 
πιπτουσι τα τραυματα δε, 
 συνεκπιπτει τουτοις ρυπος 
και κηλις μικρα σαρκος  μου, 
γινεται συνουλωσις τε 
αθροως επι τοσουτον, 
ως ουλην μη καθορασθαι 
ολως εν εκεινω τοπω, 
απαστραπτοντα δε μαλλον 
ομοιον χειρος της θειας 
απεργαζεται τον τοπον. 
Θαυμα ξενον γε, η σαρξ μου, 
της ψυχης λεγω ουσιαν,  
ναι δη, και του σωματος μου, 
δοξης θειας μετασχοντα 
αιγλην απαστραπτει θειαν. 
Καθορων τουτο εν μερει 
τελεσθεν του σωματος μου, 
πως το ολον ου ποθησω 
σωμα μου και ικετευσω 
των κακων απαλλαγηναι 
και υγειας, οιας ειπον, 
δοξης τε τυχειν ωσαυτως;  
Ομως ουτως μου ποιουντος, 
(246) μαλλον δε και θερμοτερως, 
και μου καταπληττομενου 
αναλογως των θαυματων, 
χειρα την αυτου Δεσποτης, 
ο καλος, μετακινησας 
τα λοιπα του σωματος μου 
περιερχεται, και βλεπω 
ταυτα, ω προεφην τροπω, 



καθαιρομενα και δοξαν 
ενδυομενα την θειαν. 
Καθαρθεντος ουν αυτικα 
και δεσμων απαλλαγεντος, 
διδωσι μοι χειρα θειαν, 
ανιστα με του βορβορου, 
ολος περιπλεκεται με, 
επιπιπτει τω τραχηλω 
- Οιμοι, πως υποισω ταυτα; -  
και καταφιλει συχνως με. 
Εκλυθεντα δε με ολον 
και ισχυν αποβαλοντα 
- Φευ μοι, πως χαραξω ταυτα; -  
αιρει με επι των ωμων 
- ω αγαπη, ω χρηστοτης! – 
 και εξαγει με του αδου, 
του τε χωρου και του ζοφου 
και εισαγει με εις αλλον 
ειτε κοσμον η αερα, 
ολως εξειπειν ουκ εχω. 
Τουτο οιδα, οτι φως με 
και βασταζει και συνεχει 
και προς φως εισαγει μεγα, 
(247) ου το μεγα θειον θαυμα 
ουδε αγγελοι εκφρασαι 
η ειπειν εξισχυσουσιν αλληλοις 
καν ολως, ως γε δοκω. 
Γενομενω μοι δ� εκεισε 
αλλα μοι δεικνυει παλιν, 
τα εν τω φωτι, σοι λεγω, 
μαλλον τα εκ του φωτος δε, 
την αναπλασιν την ξενην 
διδωσι κατανοειν μοι, 
ην αυτος ανεπλασε με 
και φθορας απηλλαξε με 
και θανατου εν αισθησει 
ολον ηλευθερωσε με 
και ζωην αθανατον μοι 
εδωρησατο και κοσμου 
του φθαρτου και των του κοσμου 
παντων απεχωρισε με 
και στολην ενεδυσε με 
αϋλον φωτοειδη τε,  



υποδηματα ωσαυτως  
και δακτυλιον και στεφος 
αφθαρτα αΐδια τε, 
απαντα ξενα των ωδε. 
Εποιησε με αναφη,  
αψηλαφητον, ω θαυμα, 
και αορατον ομοιως, 
συνημμενον αορατοις. 
Ουτως ουν με και τοιουτον 
εργασαμενος ο κτιστης 
εν σκηνη εισηγαγε με 
αισθητη, σωματικη γε 
(248) και ενεκλεισεν εν ταυτη 
και κατησφαλισατο με, 
και καταγαγων δ� εν κοσμω 
αισθητω και ορατω τε 
παλιν εθετο βιουν με 
και συνειναι τοις εν σκοτει 
τον απαλλαγεντα σκοτους, 
και καθειρχθαι μετ� εκεινων, 
των εν τω βορβορω λεγω˙  
μαλλον δε διδασκειν τουτοις, 
εις επιγνωσιν τε αγειν, 
ων περικεινται τραυματων 
και ων δεσμων κατεχονται. 
Εντειλαμενος απηλθεν. 
Εγκαταλειφθεις ουν μονος, 
εν τω πρωην σκοτει λεγω, 
ουκ ηρκεσθην, οισπερ ειπον 
οτι εσωρησατο μοι, 
αγαθοις ανεκλαλητοις 
ολον με ανακαινισας, 
ολον με αθανατισας 
ολον με θεοποιησας 
και Χριστον αποτελεσας. 
Αλλ� η στερησις εκεινου 
ληθν παντων ενεποιει 
των καλων, ων ειπον, τουτων, 
και εδοκουν εστερησθαι. 
Δια τουτο ως τοις πρωην  
εμπαγεις κακοις ηχθομην  
και καθημενος εν μεσω 
της σκηνης, ωσπερ εν θηβη 



η εν πιθω κεκλεισμενος, 
(249) εκλαιον, εθρηνουν σφοδρα 
εξωθεν ολως μη βλεπων. 
Εξεζητουν γαρ εκεινον, 
εκεινον ονπερ εποθουν, 
ου ηρασθην, ου τω καλλει 
ωραιοτητος ετρωθην, 
εφλεγομην, εκαιομην, 
ολος ενεπυριζομην. 
Ουτως ουν διαγοντα με, 
ουτω και δακρυοντα με, 
εκτηκομενον τε αμα 
και δεινως με μαστιζομενον  
και βοωντα κατωδυνως, 
της κραυγης μου επακουσας, 
απο ανεικαστου υψους 
διακυψας και ιδων με 
κατηλεησε και αυθις 
κατιδειν ηξιωσε με 
τον αορατον τοις πασιν, 
οσον εφικτον ανθρωπω. 
Ον ιδων εξεθαμβηθην 
εν οικια καθειργμενος 
και εν πιθω κεκλεισμενος 
και του σκοτους ων εν μεσω, 
ουρανου και γης σοι λεγω. 
Αισθητως καλω γαρ σκοτος, 
επει απαντας ανθρωπους 
και τας τουτων διανοιας 
αισθητοις συγκεκραμενας 
εν τουτοις οντας ταυτα 
συγκαλυπτουσι βαρεως. 
(250) Ομως ων εν τουτοις ειδον 
τον προοντα, καθως ειπον 
και νυν οντα παντων εξω νοερως, 
και εθαυμασα, εξεστην, 
εφοβηθην και εχαρην. 
Και κατανοων το θαυμα, 
πως τον εξω παντων οντα 
ενδον ων εγω των παντων 
βλεπω μονος βλεποντα με, 
μη γινωσκων, που υπαρχει, 
ποσος εστι, ποταπος δε  



η οποιος, ον και βλεπω, 
η πως βλεπω η τι βλεπω˙  
ομως βλεπων απερ ειδον, 
και θρηνων, οτι μη γνωναι 
δυναμαι τον τροπον τουτον 
μηδε ολως εννοησαι 
η ποςως κατανοησαι, 
πως, ον βλεπω, πως με βλεπει, 
ειδον παλιν τουτον ενδον 
της οικιας και του πιθου 
ολον αιφνης γεγονοτα, 
ενωθεντα τε αφραστως, 
απορρητως συναφθεντα 
και μιγεντα μοι αμικτως 
ως το πυρ αυτω σιδηρω 
και το φως γε τω υελω, 
και εποιησεν ως πυρ με 
και ως φως απεδειξε με, 
και εκεινο εγενομην,  
οπερ εβλεπον προ τουτου 
και μακροθεν εθεωρουν, 
και ουκ οιδα, πως σοι φρασω 
το παραδοξον του τροπου˙  
(251) ου γαρ ηδυνηθην γνωναι,  
ουδε νυν γινωσκω παντως, 
πως εισηλθε, πως ηνωθη. 
Ενωθεις δε, πως σοι ειπω 
τις εστιν ο ενωθεις μοι, 
τινι δε καγω ηνωθην;  
Φριττω και φοβουμαι μηπως, 
εαν ειπω, απιστησας 
περιπεσης βλασφημια 
εξ αγνοιας και ψυχην σου 
απολεσης, αδελφε μου. 
Ομως εν εγω κακεινος,  
ω ηνωθην, γεγονοτες, 
τινα εμαυτον καλεσω; 
Ο Θεος διπλους την φυσιν, 
την υποστασιν εις ων, 
διπλουν με ειργασατο. 
Εργασαμενος διπλουν δε  
διπλα και ονοματα, 
ως ορας, παρεσχε μοι.  



Βλεπε την διαιρεσιν!  
Ανθρωπος ειμι τη φυσει, 
Θεος δε τη χαριτι. 
Ορα ποιαν χαριν λεγω 
ενωσιν την μετ� εκεινου 
αισθητως και νοερως τε, 
ουσιωδως και πνευματικως τε!  
Αλλα την μεν νοεραν εξειπον 
ενωσιν σοι διαφορως 
και ποικιλως, αισθητην δε 
την των μυστηριων λεγω. 
Καθαρθεις γαρ μετανοια 
και τοις των δακρυων ρειθροις, 
σωματος τεθεωμενου 
(252) ως Θεου μεταλαμβανων 
Θεος καγω γινομαι 
τη ενωσει τη αφραστω. 
Ορα το μυστηριον!  
Η ψυχη ουν και το σωμα, 
ινα ταυτα παλιν ειπω 
εκ πολλης περιχαρειας, 
εν εν ουσιαις ταις δυσι˙  
ταυτα ουν τα εν δυο 
του Χριστου μεταλαβοντα 
και του αιματος πιοντα 
αμφοτεραις ταις ουσιαις 
και ταις φυσεσιν ωσαυτως 
ενωθεντα του Θεου μου 
γινονται Θεος μεθεξει, 
ομωνυμως τε καλουνται 
τω ονοματι εκεινου, 
ου ουσιωδως μετεσχον. 
Λεγεται ουν πυρ ο ανθραξ 
και ο σιδηρος ο μελας 
πυρωθεις ως πυρ οραται. 
Ει τοιουτος ουν οραται, 
και τοιουτος αν κληθειη˙  
πυρ οραται, πυρ κληθειη. 
Ει μη σεαυτον τοιουτον 
εγνως, τοις περι τοιουτων 
μη απιστει λεγουσι σοι, 
αλλα ζητησον εξ ολης  
της καρδιας σου και ληψη 



μαργαριτην η σταγονα 
η σιναπεως ως κοκκον, 
ως σπινθηρα θειον σπορον. 
(253) Πως ζητησεις, ο σοι λεγω;  
Ακουσον, σπουδη τε πραξον, 
και ευρησεις εν συντομω˙  
λαβε μοι σαφη εικονα, 
την του λιθου και σιδηρου˙  
ενεστι και γαρ εν τουτοις 
του πυρος η φυσις παντως, 
ουχ οραται δε καν ολως. 
Συγκρουομενα δε ομως 
συνεχως πυρος σπινθηρας 
αποπεμπουσι και πασι 
καθορωνται μεν εν πρωτοις, 
ουκ αναπτονται δε ομως, 
ει μη δραξωνται και υλης. 
Ταυτη δ� ενωθεις εκ τουτων 
εις σπινθηρ μικρος εις απαν 
εξαναπτει κατ� ολιγον 
και εις υψος αιρει φλογοα 
και φωτιζει την οικιαν 
και το σκοτος εκδιωκει 
και ποιει του βλεπειν παντας, 
τους εν τη οικια οντας. 
Ειδες θαυμα; Λεγε ουν μοι˙  
Προ του συνεχως κρουσθηναι 
πως εκπεμψουσι σπινθηρας;  
Ανευ δε σπινθηρος υλη 
αυτοματως πως αναψει; 
Πριν αναψει, πως φωτισει, 
πως το σκοτος εκδιωξει, 
πως του βλεπειν σοι παρασχει;  
Ουδαμως, μοι παντως ειπης, 
δυνατον ποτε γενεσθαι. 
(254) Ουτως ουν και συ ποιησαι 
προθυμηθητι και ληψης 
- Τι σοι λεγω, οτι ληψη; -  
θειας φυσεως σπινθηρα,  
ον ωμοιωσεν ο κτιστης 
πολυτιμω μαργαριτη 
και σιναπεως τω κοκκω. 
Τι ποιησαι δε σοι λεγω;  



Ακουσον εμπονως, τεκνον˙  
εστω σοι ψυχη και σωμα 
αντι λιθου και σιδηρου, 
ο δε νους ως αυτοκρατωρ 
των παθων αδολεσχειτω 
πραξεσι ταις εναρετοις 
και εννοιαις θεαρεστοις 
και ως λιθον μεν το σωμα, 
ως δε σιδηρον την ψυχην 
χερσι νοηταις κρατησας 
ελκυετω και αγετω 
προς τας πραξεις μετα βιας˙ 
βιαστη και γαρ υπαρχει 
ουρανων η βασιλεια. 
Ποιας πραξεις δε σοι λεγω;  
Αγρυπνιαν και νηστειαν, 
θερμην τε μετανοιαν, 
δακρυων ομβρους και πενθος, 
απαυστον θανατου μνημην, 
αδιαλειπτον ευχην τε 
και υπομονην παντοιων 
πειρασμων επερχομενων˙ 
προ τουτων παντων σιωπην 
και ταπεινωσιν βαθειαν  
(255) και υπακοην τελειαν 
και θεληματος εκκοπην. 
Τουτοις ουν και τοις τοιουτοις 
η ψυχη αδολεσχουσα 
και αει συνεχομενη 
λαμπηδονας μεν εν πρωτοις 
δεχεσθαι ποιει τον νουν σου, 
αλλα σβεννυται συντομως, 
οτι ουπω ελεπτυνθη, 
ινα και συντομως αψη. 
Οτε δε και της καρδιας  
αψεται βολις η θεια, 
τοτε και αυτην φωτιζει 
και τον νουν αποκαθαιρει 
και εις υψος τουτον αιρει 
και  προς ουρανον αναγει 
και ενοι φωτι τω θειω. 
Α σοι ειπον, πριν  ποιησης, 
πως, ειπε μοι, καθαρθηση;  



Προ του καθαρθηναι δε σε, 
πως ο νους σου λαμπηδονας 
υποδεξεται τας θειας; 
Πως δε, λεγε μοι, και ποθεν 
αλλοθεν τη ση καρδια 
εμπεσον το πυρ το θειον 
αναφθησεται και ταυτην 
εξαναψει και πυρωσει 
και ενωσει και συναψει 
και αχωριστον ποιησει 
το κτιστον μετα του κτιστου;  
Ουδαμως ποτε, μοι φησεις, 
τουτο δυνατον υπαρξειν 
(256) ουδενι των γεννηθεντων 
η γεννησεσθαι μελλοντων. 
Τα δ� εντευθεν μη ερωτα! 
Ει ενωθης γαρ τω φωτι,  
παντα σοι αυτο διδαξει 
και αποκαλυψει παντα 
και καθυποδειξει, οσα 
και συμφερει του μαθειν σε. 
Αλλως γαρ αδυνατον σε 
τα εκεισε μαθειν λογω˙  
τω Κυριω ημων δοξα εις τους αιωνας των αιωνων˙ 
αμην. 
 

ΛΑ’.  

Περι θεολογιας και οτι ανεξερευνητος η θεια φυσις και 
παντη τοις ανθρωποις ακατανοητος.  (257) 

Κυριε, ο Θεος ημων, Πατερ, Υιε και Πνευμα, 
συ τη μορφη ανειδεος, παγκαλης δε τη θεα, 
τω αμηχανω καλλει σου αμαυρων πασαν θεαν, 
ωραιος υπερ ορασιν υπερκεισαι γαρ παντων. 
Αποσος εν ποσοτητι, ορωμενος, οις βουλει, 
ουσια υπερουσιος, αγνωστος και αγγελοις˙  
οτι γαρ ης, γινωσκοντες εκ των ενεργειων σου, 
επει αυτον ωνομασας Θεον, τον οντως οντα, 
τουτο ουσιαν λεγομεν, υποστασιν καλουμεν˙  
το γαρ μη ον ανουσιον ον ανυποστατον πελει, 
και δια τουτο τολμηρως ενουσιον καλουμεν, 
ενυποστατον λεγομεν, ον ουδεις ποτε ειδε, 



τον τρισυποστατον Θεον, αρχην αναρχον μιαν. 
Αλλως δε πως τολμησωμεν ουσιαν σε καλεσαι 
η υποστασεις επι σου τρεις μεριστας δοξασαι;  
Οποιαν δε και ενωσιν ολως τις εννοησει, 
ει ο Πατηρ γαρ εν σοι και συν εν τω Πατρι σου 
και εξ αυτου το Αγιοιν προερχεται σου Πνευμα 
και συ αυτος, ο Κυριος, το Πνευμα σου υπαρχεις, 
το δε Πνευμα ο Κυριος κεκλησαι και Θεος μου 
και ο Πατηρ σου Πνευμα δε και εστι και καλειται;  
(258) Ουδεις δε ειδε σε ποτε αγγελων η ανθρωπων, 
ου ταυτα εθεασατο, ου τον τροπον επεγνω. 
Πως ειπη, πως δε φθεγξοιτο, πως χωρισμον τολμηση 
η ενωσιν η συγχυσιν η μιξιν η και κρασιν, 
το εν δε τρια προσειπειν, εν πως δε τα τρια;  
Δια τουτο ουν, Δεσποτα, εξ ων ειπας πιστευει, 
εξ ων εδιδαξας υμνει πας πιστος σου το κρατος, 
επει παντα τα κατα σε ακαταληπτα παντη, 
αγνωστα και ανεκφορα τοις υπο σου κτισθεισι. 
Και γαρ ακατανοητος εστιν η υπαρξις σου, 
οτι πεφυκας ακτιστος, εγεννησας δ� ωσαυτως˙  
και πως κτιστος νοησει σου της υπαρξεως τροπον 
η της γεννησεως του σου Υιου, Θεου και Λογου, 
ειτε της εκπορευσεως Πνευματος σου του Θειου, 
ινα και ενωσιν σου γνω και χωρισμον κατιδοι 
και ακριβως ουσιας σου το ειδος καταμαθοι;  
Ουδεις ουδεπω ειδε σου τουτων τι, ωνπερ ειπον. 
Ου γαρ ενδεχεται Θεον αλλον φυσει γενεσθαι, 
ινα φυσεως της σης ερευνησαι ισχυση 
ουσιαν, ειδος και  μορφην, υποστασιν ωσαυτως, 
αλλ� ει αυτος εν σεαυτω, μονος Τριας Θεος ει,  
μονος γινωσκων σευτον, Υιον σου και το Πνευμα 
και υπ� αυτων ως συμφυων γινωσκομενος μονων. 
Οι δ� αλλοι - ωσπερ αισθητου ηλιου τας ακτινας 
και ουτοι καλως βλεποντες και τηλαυγως ορωντες 
ενδον οικου καθημενοι εισιουσας ορωσιν, 
εκεινοι δε τον ηλιον ολως ου καθορωσιν –  
ουτω της δοξης σου το φως, ουτω τας λαμπηδονας, 
και ταυτας εν αινιγματι νοΐ κεκαθαρμενω, 
οι εκ ψυχης ζητουντες σε βλεπειν καταξιουνται˙  
σε δε, οποιος, ποταπος τη ουσια τυγχανεις  
(259) η πως απαξ εγεννησας και γεννας αενναως 
και ου χωριζη του εκ σου γεννωμενου, αλλ� εστιν 
ολος εν σοι, ολος πληρων θεοτητι τα παντα, 



ολος γε μενεις εν αυτω τω Υιω ο Πατηρ δε 
και σου εκπορευομενον εχεις το Θειον Πνευμα,  
παντα γινωσκον και πληρουν, Θεος ον κατ� ουσιαν  
και σου μη χωριζομενον, εκ σου γαρ και πηγαζει. 
Συ ει πηγη των αγαθων, παν δ� αγαθον Υιος σου, 
νεμων δια του Πνευματος αυτα πασιν αξιως, 
ευσπλαγχνως, φιλανθρωπως τε αγγελοις και ανθρωποις. 
Ουδεις αγγελων ειδε σου, ουδεις ποτε ανθρωπων 
την υπαρξιν η εγνωκε, και γαρ ακτιστος πελεις. 
Παντα δε συ παρηγαγες˙ δυναται σε γινωσκειν, 
οπως εκ σου προερχεται το Πνευμα σου το Θειον 
και ου γεννας ολως ποτε, απαξ παντως γεννησας, 
ουδε πηγαζων κενωσιν η μειωσιν υπεστης;  
Μενεις γαρ υπερπληρης, 
υπερ το παν ανελλιπης, ολος εν ολω κοσμω, 
τω ορατω, τω νοητω, και εξω αυθις τουτων,  
προσθηκην μη δεχομενος, μηδ� ελλειψιν εις απαν 
και ει ολος ακινητος μενων παντοτε ουτως. 
Ταις ενεργειαις ουν αει αεικινητος πελεις, 
εχεις και γαρ αεναον, ο Πατηρ, εργασιαν˙  
εργαζεται και ο σος Υιος παντων την σωτηριαν 
και προνοει και τελειοι και συνεχει και τρεφει, 
ζαωοποιει, ζωογονει εν Πνευματι Αγιω. 
Οσα γαρ βλεπει ο Υιος τον Πατερα ποιουντα,  
ταυτα ομοιως και αυτος εκτελει, καθως ειπεν. 
Ουτως ακινητος τε ων, αεικινητος τε πως, 
ουτε κινη, ουχ ιστασαι, ουτε καθησαι παλιν, 
(260) αλλα αει καθημενος αει ιστασαι ολος˙ 
ισταμενος δε αυθις, αει κινεισαι ολος, 
μη μεθισταμενος ποτε˙ που γαρ και απελευση;  
Το παν, ως ειρηται, πληρων υπερ το παν δε πελων 
προς ποιον αλλον μεταβης η τοπον η και χωρον;  
Αλλ� ουδε ιστασαι, και γαρ ασωματος υπαρχεις, 
απλους πληρων τα συμπαντα, ασχηματιστος παντη, 
αϋλος, απεριγραπτος, αληπτος ολος ησθα˙  
και πως καθησθαι ειπωμεν, πως παλιν ιστασθαι σε, 
πως δε καθησθαι φησωμεν η εν ποιω σε θρονω, 
τον τη χειρι κατεχοντα ουρανον και την γην δε, 
τα υπο γην τε απαντα ισχυϋ ση κρατουντα;  
Ποιος θρονος χωρησειεν η ποταπη οικια, 
η πως η που ενιδρυται η ποιοις θεμελιοις,  
ποιοις δε στυλοις αιρεται, τις ολως εννοησει;  
Αβαλε τοις ανθρωποις γε και παςη κτιστη φυσει, 



τη τα τοιαυτα ερευναν περι Θεου τολμωση, 
πριν ελλαμφθη, πριν φωτισθη, πριν κατιδη τα θεια 
και θεωρος γενησεται των Χριστου μυστηριων, 
α ουτε Παυλος κατιδων ισχυσεν ολως φρασαι, 
ουτε Ηλιας προτερον, ουτε Μωσης ο μεγας, 
αλλα τας εντολας Θεου και θεληματα μονα 
κατηξιωθη και αυτος μαθειν και αλλοις φρασαι.  
Περι αυτου δε του Θεου πλεον ουδεν ακουσαι 
κατηξιωθη, μαθειν η ολως διδαχθηναι, 
ει μη οτι ο ων εστι Θεος παντων και κτιστης, 
δημιουργος και συνοχευς παντων των παραχθεντων. 
Ημεις δε οι παναθλιοι, οι σκοτει καθειργμενοι 
και σκοτος ολως πελοντες ηδονων απολαυσει 
και αγνοουντες εαυτους, οπου και πως κρατουνται, 
οι τεθαμμενοι παθεσιν, οι τυφλοι και νεκροι τε  
(261) τον οντα οντως  αναρχον, ακτιστον, Θεον μονον, 
αθανατον υπαρχοντα, αορατον τοις πασιν  
εξερευνωντες λεγομεν ως ακριβως ειδοτες 
περι Θεου, οι του Θεου οντες κεχωρισμενοι. 
Ει γαρ δη και ηνωντο αυτω, ουκ αν ποτε ετολμων 
περι αυτου λαλησαι βλεποντες, οτι παντα  
αφραστα, ακαταληπτα πελουσι τα εκεινου˙ 
ου μονον τα εκεινου δε, αλλα και των εκεινου  
εργων τα πλειω αγνωστα υπαρχουσι τοις πασι. 
Τις γαρ και ερμηνευσειε, πως εξ αρχης με πλαττει, 
ποιαις χερσι τον χουν λαβων ο ασωματος παντη 
στομα μη εχων ως ημεις πως ενεφυσησε μοι 
και εις ψυχην αθανατον πως αρα γεγονε μοι;  
Απο πηλου δε, λεγε μοι, πως οστα, πως δε νευρα, 
πως κρεας, πως δε φλεβες μοι, πως δερματις, πως τριχες, 
πως οφθαλμοι,  πως ωτα δε, πως χειλεα, πως γλωσσα,  
πως οργανα φωνητικα, οδοντως τε στερροτης, 
εναρθρον λογον πνευματι τρανως αποτελουσιν;  
Απο ξηρας δε και υγρας, θερμης και ψυχρας υλης 
ζωον με απετελεσε μιξει εναντιων;  
Πως ουν δεσμειται νους σαρκι, πως σαρξ δε τω αΰλω 
νοΐ συνανακεκραται αμικτως, ασυγχυτως, 
αφυρτως τε νους και ψυχη προσφερουσι τον λογον 
τον ενδιαθετον λαω, και μενουσιν ωσαυτως 
ατμητα, αναλλοιωτα, ασυγχυτα εις απαν;  
Ταυτ� ουν ειδοτες, αδελφοι, ανερμηνευτα ειναι 
και πασιν ακαταληπτα τα καθ� ημας υπαρχειν 
πως τον ημας ποιησαντα τοιουτους εκ μη οντων 



εξερευναν ου φριττομεν η εννοειν η λεγειν 
τα υπερ λογον, υπερ νουν τον ημετερον οντα;  
Κτισματα οντες δε λοιπον φοβηθητε τον κτιστην 
και τας εκεινου εντολας μονας εξερευνατε, 
(262) τηρειν δε ταυτας σπευσατε υμων παση δυναμει, 
ει βουλοισθε και της ζωης  κληρονομοι γενεσθαι. 
Ει δε καταφρονησετε των αυτου προσταγματων 
και τα θεληματα αυτου παριδετε, ως ειπε,  
και απειθησετε αυτω εν ενι παντως λογω, 
ου δοξα, ουκ αξιωμα, ου πλουτος εκ του κοσμου, 
αλλ� ουδ� η γνωσις η μωρα των εξω μαθηματων, 
ου συνταξις, ου συνθεσις  καλλιεπειας λογων, 
ουδ� αλλο τι των επι γης πραγματων η χρηματων 
ωφελειαν την οιανουν παρεξουσι γε τοτε, 
οτε κρινει τα συμπαντα και παντας ο Θεος μου. 
Αλλ� ο παροφθεις λογος παρ� ημων του Δεσποτου 
στησεται κατα προσωπον ενος εκαστου τοτε 
και εκαστον κατακρινει μη φυλαξαντα τουτον. 
Ουκ εστι λογος γαρ αργος, αλλα ζων Θεου λογος 
ζωντος και διαμενοντος εις αιωνας αιωνων. 
Λοιπον, η κρισις εσεται ουτως, καθως και ειπον, 
ομου τε και της εντολης, οιμοι, προσυπαντωσης, 
ελγχουσης τον απιστον η πιστον παντως οντα, 
πειθηνιον η απειθη τοις  λογοις του Δεσποτου, 
γενομενον επιμελως η και αμεληθεντα,  
και ουτως χωρισθησονται οι αδικοι δικαιων, 
οι απειθεις των τω Χριστω παντως υπακουσαντων, 
των φιλοθεων οι νυν αγαπωντες τον κοσμον 
και των ευσπλαγχνων ασπαγχνοι και των ελεημονων 
ανελεημονες ομου, και στησονται οι παντες 
γυμνοι και πλουτου και τιμης και αρχης, ης εν κοσμω 
απηλαυσαν, και εαυτους, οιμοι, κατακρινουσιν. 
Αυτικατακριτοι αυτων γενομενοι τοις εργοις 
(263) ακουσονται δ�˙ Απελθετε, μικροι τε και μεγαλοι, 
μη πειθαρχησαντες εμοι, Δεσποτη φιλανθρωπω!   
Ης, Δεσποτα, ρυσθειημεν δικαιας καταδικης 
και της μεριδος τυχοιμεν των προβατων σου, Λογε, 
δωρεαν, ως μη εχοντες ελπιδα σωτηριας. 
 
εξ εργων, οι κατακριτοι νυν και εις τους αιωνας. 
 



ΛΒ’.  

Οτι οι ενδοξοι της γης και σοβαροι τω πλουτω περι την 
σκιαν των ορωμενων  πλανωνται, οι δε γε των παροντων 
καταφρονησαντες εν απλανει μεθεξει του Θειου γινονται 
Πνευματος.  (264)  

 
Υπο πιστων με, Δεσποτα, λοιδορουμενον βλεπων  
ως υπαρχοντα πλανον τε και προπεπλανημενον,  
οτι το Πνευμα λεγοιμι, τη ση φιλανθρωπια 
και του πατρος μου ταις ευχαις, το Αγιον λαβειν με, 
ελεησον και χαρισαι λογον, γνωσιν σοφιαν, 
ινα οι παντες γνωσωνται οι αντικειμενοι μοι, 
οτι το σον εντος εμου λαλει Πνευμα το Θειον. 
Δος μοι ειπειν, ως ειρηκας, δος καμοι, ως υπεσχου, 
οις αντειπειν ουδεις αυτων η αντιστηναι, Σωτερ, 
ισχυσει˙ συ γαρ ει δοτηρ των αγαθων απαντων. 
Εγω, Χριστε, καν λεγωσι πλανασθαι με, σον δουλον,  
ουδεποτε πεισθησομαι βλεπων σε, τον Θεον μου, 
και καθορων το αχραντον προσωπον σου και θειον 
και εξ αυτου δεχομενος ελλαμψεις σου τας θειας, 
λαμπομενος εν πνευματι νοερους οφθαλμους μου. 
Αλλα μη δωης, ω Θεε, απαντας πλανηθηναι 
τους νυν εις σε πιστευοντας πλανην την ολεθριαν 
του μη πιστευειν, οτι συ παντας και νυν φωτιζεις 
ελλαμπων της θεοτητος ακτισι σου της θειας. 
Συ γαρ πολυς εν οικτιρμοις, ημεις εν αμαρτιαις˙  
συ φως οικεις απροσιτον, σκοτος ημεις δε παντες˙  
(265) συ εξω ει της κτισεως και ημεις εν τη κτισει. 
Οι πλειους δε των εξ ημων και της κτισεως εξω 
εν τη αισθησει πελουσιν ολως αναισθητουντες 
και παρα φυσιν οντες δε εξω εισιν των παντων, 
οι βεποντες ου βλεπουσιν, ορωντες ουχ ορωσιν 
ουδε Θεου θαυμασια εν νοερα αιοσθησει 
καταλαβειν ισχυουσιν, αλλ� εισι εξω κοσμου, 
μαλλον δ� εν κοσμω ως νεκροι εισι και προ θανατου 
και προ εξοδου κατοχοι εν αδη κατωτατω. 
Ουτοι ουν οντως  πελουσιν, ους η γραφη γε λεγει, 
οι ενδοξοι, οι πλουσιοι, οι σοβαροι τοις πασιν,  
οι και δοκουντες ειναι τι εκ των τοιουτων ολως, 
μη συνιδειν ισχυοντες την εαυτων αισχυνην˙  
καν γαρ σοφιαν κεκτηνται εν εαυτοις του κοσμου, 
δοξαν τε ως ιματιον, οιησιν την ματαιαν  



ωσπερ σκηνην δομησαντες φρεσι πεπλανημεναις 
και την μεν ενδυσαμενοι, την δε εγκατοικουντες, 
ως εν πυθμενι καθηνται εν αδου κατωτατου 
και αγνοουσι τον Θεον, αγνοουσι τον κοσμον 
και τα εν κοσμω απαντα ποιηματα του κτιστου. 
Τις γαρ τον κτιστην γνωσεται, πριν η την κτισιν ιδοι 
εν λογω οια λογικος, εν νοΐ νοερως δε,  
και εν αισθησει νοερα νοερως κατοπτευων;  
Τις δε; ο καθορων πνευματικως δια Πνευματος Θειου 
μυστικως ελλαμπομενος, οδηγουμενος θ� αμα, 
προς γνωσιν την του ποιητου αμυδρως πως ανελθοι. 
Ουτω γαρ καθαιρομενος τρανοτεραν την γνωσιν 
λαβειν αξιωθησεται, ως γραφη πασα λεγει. 
Οι εμπαθεις, ως εφην δε, απονοιαν εκεινοι 
φορουντες ως ιματιον, την οιησιν  ως δοξαν 
(266) ενδεδυμενοι τερπονται και γελωσι τους αλλους 
και παιζουσιν εν ταις σκιαις τον των σκυλακων τροπον. 
Καρυον ει προσριψειας και κροτησειε τρεχον,  
επιπηδωσι, δρασσονται, περιχαινουσι τουτο 
και συν αυτω κυλιονται και συσκιρτωσιν αμα˙  
καν φραγελλιου συρη τις  προ ποδων το σχοινιον 
συστρεφονται και πιπτουσι και ποδας εις αερα 
εκτεινουσι και προξενοι γελωτος τοις ορωσιν 
ανθρωποις επι τη αυτων γινονται πτωσει πασιν.  
Ουτως ουν και ουτοι δαιμονας τερπουσιν αναισθητως  
εν ταις οικειαις πραξεσι και ηθεσιν ωσαυτως˙  
οι γουν τοιουτοι, λεγε μοι ερωτωντι, ως εχεις, 
πως τα Θεου μυστηρια διηγησονται αλλοις;  
Πως δε το φως της γνωσεως φωτισθωσι καν ολως 
και αλλοις μεταδωσουσιν, ειτε κρισιν ευθειαν 
εν διακρισει αληθει εξαξουσι δικαιως, 
οι σκοτος ως ιματιον οντες ενδεδυμενοι, 
εν αισθησει αναισθητοι, ζωης νεκροι εν μεσω;  
Αλλ�, ω υμεις φιλοθεοι, ακουσατε ρηματων 
αληθινων και θαυμαστων, ων το στομα Κυριου 
και προλαβον ελαλησε και νυν λαλει τοις πασιν. 
Ει μη δοξαν απωσεσθε, ει μη ριψετε πλουτον, 
ει μη ματαιαν οιησιν εκδυσεσθε εις απαν, 
ει μη των παντων γενησθε εσχατοι εν τοις εργοις 
και εν αυτοις τοις λογισμοις, μαλλον δε ταις εννοιαις 
εσχατους παντων εαυτους νομιζετε υπαρχειν, 
ουκ αν δακρυων οχετους, ου καθαρσιν σαρκος τε 
κτησησθε η θεασησθε πως ενεργουνται ταυτα. 



Λοιπον, θρηνειτε εαυτους, λοιπον, μετανοειτε, 
λοιπον, θερμα προχεετε δακρυα καθ� ημεραν, 
ιν� οφθαλμους εκπλυνητε νοερους της καρδιας, 
(267) ινα το φως θεασησθε το λαμψαν εν τω κοσμω, 
ο λαμπον κραζει και βοα˙ Το φως εγω του κοσμου 
ημην, ειμι και εσομαι και θελω καθορασθαι. 
Εις τουτο γαρ εληλυθα σωματικως εν κοσμω, 
διπλους ο εις γενομενος και μεινας εις ωσαυτως, 
ινα Θεον με ορατον οι πιστως προσκυνουντες 
και τας εμας φυλασσοντες εντολας αορατως 
ελλαμπονται και νοερως μυουμενοι την δοξαν 
θεοτητος μου της φρικτης, σαρκος τε προσληφθεισης 
και το διπλουν των φυσεων μυστικως καθορωντες 
ως ενα με τοτε Θεον αδιστακτως υμνουσιν. 
Αλλως ουκ ενι γαρ καλως εμην οικονομιαν, 
εμην τε συγκαταβασιν επιγνωναι και φριξαι 
και προσκυνησαι ως Θεον τον εν μορφη ανθρωπου 
γενομενον με και Θεον μειναντα ανεκφραστως˙  
δυο το εν, αμεριστα υποστασει, ου φυσει, 
εις ουν Θεος εγω ειμι, τελειος ανθρωπος τε, 
ολοτελης, ολοκληρος, σαρξ, ψυχη, νους και λογος˙  
ανθρωπος ολος και Θεος εν δυσι ταις ουσιαις, 
διπλους ωσαυτως φυσεσι, διπλαις ταις ενεργειαις, 
διπλαις και ταις θελησεσιν εν μια υποστασει, 
Θεος ομου και ανθρωπος, εις ειμι της Τριαδος. 
Οι ουτω με πιστευσαντες ειναι και επιγνοντες 
εν τω καθαραι εαυτους σπουδη και μετανοια 
και δυνηθεντες κατιδειν εν καθαρα καρδια 
και μυηθηναι νοερως εμην οικονομιαν, 
αυτοι με αγαπησουσιν εξ ολης της καρδιας, 
αυτοι δε και φυλαξονται πασας τας εντολας μου 
καταπλαγεντες την εμην απειρον ευσπλαγχνιαν, 
αυτοι μοι και συνεσονται και κοινωνοι της δοξης,  
της του Πατρος μου εσονται εις αιωνας αιωνων˙ 
αμην. 
 



ΛΓ’.  

Περι θεολογιας˙ και οτι οι το κατ� εικονα φυλαξαντες τας  
πονηρας δυναμεις του αρχοντος του σκοτους καταπατουσιν, 
οι δ� αλλοι, οις εμπαθης ο βιος, υπ� αυτου κρατουνται και 
βασιλευονται. (268) 

 
Φως ο Πατηρ, φως ο Υιος, φως το Αγιον Πνευμα.  
Βλεπε τι λεγεις, αδελφε, βλεπε μη παρασφαλης!  
Εν γαρ τα τρια φως εισιν, εν, ου κεχωρισμενον, 
αλλ� ηνωμενον εν τρισι προσωποις ασυγχυτως. 
Θεος γαρ αδιαιρετος ολως εστι τη φυσει, 
και τη ουσια αληθως υπερ πασαν ουσιαν˙  
ου τη δυναμει τεμνεται, ου τη μορφη, ου δοξη, 
ου τη ιδεα, ολος γαρ απλουν φως καθοραται. 
Εν τουτοις εν τα προσωπα, εν αι τρεις υποστασεις˙  
τα τρια γαρ εν τω ενι, εν τα τρια δε μαλλον,  
τα τρια μια δυναμις, τα τρια μια δοξα, 
τα τρια μια φυσις γε, ουσια και θεοτης. 
Αυτα και φως το εν εισιν, ο φωτιζει τον κοσμον, 
ουχι τον κοσμον, απαγε, τον ορωμενον τουτον 
- ουδε γαρ εγνωκεν αυτον, ουδε δυναται γνωναι 
ο κοσμος ο ορωμενος ουδ� οι του κοσμου φιλοι˙  
ο γαρ τον κοσμον αγαπων εχθρος Θεου τυγχανει -, 
αλλ� ον αυτος πεποιηκεν ανθρωπον κατ� εικονα 
αυτου και καθ� ομοιωσιν, κοσμον ημεις καλουμεν,  
(269) οτι κοσμειται αρεταις, αρχει των επιγειων,  
καθως εκεινος του παντος εχει την εξουσιαν, 
και βασιλευει των παθων τουτο το κατ� εικονα 
και υποτασσει δαιμονας δημιουργους κακιας,  
καταπατει τον δρακοντα, τον αρχαιον, τον μεγαν, 
ωσπερ στρουθιον ευτελες˙ και πως; Ακουσον, τεκνον!  
Ο αρχων ουτος ο πεσων του φωτος τη στερησει 
εν σκοτει γεγονεν ευθυς και εστι μετα παντων 
των συν αυτω εξ ουρανου πεσοντων εν τω σκοτει 
και βασιλευει εν αυτω, τω σκοτει, παντων λεγω, 
των κρατουμενων εν αυτω δαιμονων και ανθρωπων. 
Πασα ψυχη μη βλεπουσα φως της ζωης το λαμπον 
εν τε ημερα και νυκτι υπ� αυτου τιμωρειται, 
τιτρωσκεται, δαμαζεται, αγεται και δεσμειται 
και βελεσι των ηδονων κενταται καθ� ημεραν. 
Ει και δοκει ανθιστασθαι, ει και δοκει μη πιπτειν, 
αλλ� ουν ιδρωτι συν πολλω, κοπω, πονω και μοχθω 



εχει αει τον πολεμον ακαταλλακτον τουτου. 
Ψυχη δε  πασα η το φως καθορωσα το θειον, 
οθεν εκεινος πεπτωκε, καταφρονει εκεινου 
και λαμπομενη παρ� αυτου φωτος του απροσιτου 
καταπατει τον αρχοντα του σκοτους ωσπερ φυλλα 
καταπεσοντα επι γην αφ� υψηλου του δενδρου. 
Εν σκοτει γαρ την δυναμιν εχει και εξουσιαν, 
εν τω φωτι δε γινεται πτωμα νεκρον εις απαν. 
Φως δε ακουων, προσεχε οποιον φως σοι λεγω, 
μη υπολαβης λεγειν με το φως το του ηλιου!  
Και γαρ ορας εν τω φωτι τουτου πολλους ανθρωπους 
εξαμαρτοντας ως εγω, δεινως μαστιζομενους, 
πιπτοντας και αφριζοντας μεσουσης της ημερας, 
και αορατως πασχοντας εκ πονηρων πνευματων,  
(270) και του ηλιου λαμποντος ουδεν εκ τουτου πλεον 
εγγινεται το οφελος τοις δαιμοσιν εκδοτοις. 
τοινυν ου λεγω σοι το φως του αισθητου ηλιου, 
ου της ημερας, απαγε, ου λυχνιαιον ολως, 
ου των αστερων των πολλων, ουδε σεληνης φαος, 
ουκ αλλου ολως ορατου απαυγασμα φωτος σοι 
παραδηλων ενεργειαν τοιαυτην ολως εχειν. 
Τα αισθητα τους αισθητους οφθαλμους και γαρ μονους 
φωτιζουσι και λαμπουσι φωτα και βλεπειν μονον 
παρεχουσι τα αισθητα, τα νοητα ου μεντοι. 
Παντες ουν, οσοι βλεπουσι τα αισθητα και μονον, 
τυφλοι εισι τα νοερα ομματα της καρδιας. 
Τα νοερα ουν ομματα της νεορας καρδιας 
και νοερω φωτιζεσθαι οφειλουσι φωτι γε. 
Ει γαρ ο εχων σωματος τας κορας εσβεσμενας 
ολος υπαρχει σκοτεινος, αγνοων που υπαρχει, 
ποςω γε μαλλον ο ψυχης εχων τυφλον το ομμα 
εσκοτισμενος εσεται, και σωματι και πραξει 
μικρου νενεκρωμενος δε και πνευματι υπαρξει;  
Νοησον τοινυν ακριβως, οποιον φως σοι λεγω!  
Ου λεγω σοι την πιστιν γαρ, ου λεγω την των εργων 
πραξιν ουδε μετανοιαν ουδε νηστειαν παντως, 
ακτημοσυνην ουδαμως, ου σοφιαν, ου γνωσιν, 
αλλ� ουδε το διδασκειν˙ τουτων γαρ ουδεν εστιν, 
ου φως ουδε απαυγασμα φωτος, ουπερ σοι λεγω, 
ουδε γε η ευλαβεια η εξωθεν, ου σχημα 
το ταπεινον και ευτελες˙ παντα γαρ ταυτα πραξεις 
και εντολων εκπληρωσις, ει γε καλως τελουνται 
και εκπληρουνται, ως αυτος εντελλεται ο κτιστης. 



Τα δακρυα κατα πολλους εκχεονται τους τροπους 
και η επωφελη εισιν η και βλαπτουσι μαλλον˙  
τεως αυτα καθ� εαυτα ανονητα εις απαν. 
(271) η δ� αγρυπνια μοναχων ουκ εστι παντως μονων, 
αλλα και του κοινου λαου εργοις ασχολουμενων, 
και αγρυπνουσι πλειονα υφαινουσαι γυναικες, 
χρυσοχοοι τε και χαλκεις η μονασται οι πλειστοι, 
και δια τουτο λεγομεν οτι τουτων απαντων  
των εναρετων πραξεων ουδεν φαος καλειται. 
Οπου και συναγομεναι εις εν αι πασαι πραξεις 
και αρεται ανελλιπως φως ουκ εισι το θειον, 
διΐστανται γαρ εξ αυτου πασαι πραξεις ανθρωπων, 
και αυται μεν αι παρ� ημων εκπληρουμεναι πραξεις 
το καθ� ημας προς τους λοιπους ζωντας εν πονηρια 
φως λεγονται προς τα καλα κακεινους οδηγουσαι 
και, οπερ εστιν εν εμοι σκοτος και εκτυφλοι με, 
φως τω πλησιον γινεται και τοις ορωσι λαμπει. 
Και ινα μη παραδοξα υποπτευθω σοι λεγειν, 
ακουσον, και λαλησω σοι αινιγματος την λυσιν˙  
νηστευω ισως δια σε, ινα φανω νηστευων, 
και τουτο κεντρον μεν εμου τοις οφθαλμοις υπαρχει 
και ως δοκος εμπεπηκται μεσον εν τουτοις παντως˙  
συ δε φωτιζη βλεπων με, ει μη με κατακρινης, 
αλλ� ει μεμφομενος σαυτον ως γαστριμαργον παντως˙  
προς γαρ εγκρατειαν γαστρος καθοδηγη εκ τουτου 
και της τρυφης υπεροραν προφανως εκμανθανεις. 
Παλιν εγω ενδεδυμαι ευτελη και ρακωδη 
και μονοχιτων εν παντι περιπατων νομιζω 
δοξαν εκ των ορωντων με και επαινον θηρασθαι 
και ως αποστολος αυτοις αλλος νεος ορασθαι, 
και τουτο γινεται εμοι πασης αιτιον βλαβης 
και σκοτος οντως και παχυ νεφος εν τη ψυχη μου˙  
τους δε ορωντας με λαους φωτιζει και διδασκει 
υπερφρονειν καλλωπισμου, υπερφρονειν και πλουτου 
και ευτελους αντεχεσθαι και τραχειας εσθητος, 
(272) οπερ και εστιν αληθως ενδυμα αποστολων. 
Ουτως και πασαι αι λοιπαι των αρετων γε πραξεις 
πραξεις εισιν εκτος φωτος, εργα ακτινος διχα, 
ομου γαρ συναγομεναι πασαι, ωσπερ προειπον, 
και εις το εν γινομεναι αι εναρετοι πραξεις, 
ειπερ και εστι δυνατον εν ανθρωπω γενεσθαι, 
λαμπαδι εξωμοιωνται φωτος εστερημενη. 
Ως γαρ ουκ εστι λεγεσθαι πυρ τους καρβωνας μονους, 



αλλ� ουδε παλιν ανθρακας ουδε φλογα τα ξυλα, 
ουτως ου πιστις απασα, ουκ εργα ουδε πραξεις, 
ουκ εντολων εκπληρωσις πυρ, φλοξ η φως το θειον 
εισιν αξια λεγεσθαι, ου γαρ εισι τω οντι, 
αλλ� οτι δεξασθαι το πυρ, τω φωτι τε εγγισαι 
και αναφθηναι δυναται απορρητω ενωσει, 
τουτο υπαρχει αρετων επαινος τε και κλεος. 
Και δια τουτο ασκησις πασα και πασαι πραξεις 
επιτελουνται παρ� ημων, ινα φωτος του θειου 
ωσπερ λαμπας μετασχωμεν, ως εν κηριον πασας  
προβαλλομενης της ψυχης φωτι τω απροσιτω˙  
μαλλον δε ωσπερ παπυρος εμβαπτεται κηριω, 
ουτω ψυχη ταις αρεταις απασαις πιανθεισα  
ολη αναψει εξ αυτου, οσον οραν ισχυσει, 
οσον εν οικω τε αυτης εισαγαγειν χωρησει, 
και τοτε φωτιζομεναι αι αρεται ως θειω 
φωτι συγκοινωνησασαι φως και αυται καλουνται, 
μαλλον δ� εισι και αυται φως φωτι συγκεκραμεναι, 
περιαυγαζουσι τε φως ψυχην αυτην και σωμα 
και λαμπουσι γε αληθως πρωτον τω κεκτημενω 
και τοτε πασι τοις λοιποις τοις εν σκοτει του βιου˙ 
ους φωτισον εν Πνευματι, Χριστε, τω Παναγιω 
και κληρονομους ποιησον ουρανων βασιλειας 
μετα παντων αγιων σου, νυν και εις τους αιωνας˙ 
αμην. 

         

 ΛΔ’.  

Οτι η του Παναγιου Πνευματος ενωσις προς κεκαθαρμενας 
ψυχας εν αισθησει τρανη, ηγουν εν επιγνωσει γινεται και, εν 
αις αν γενηται, φωτοειδεις ομοιας εαυτου και φως αυτας 
απεργαζεται.  (273) 

 
Διΐσταται των ορατων ο αορατος παντως  
και των κτισματων ο αυτα πρωτον κατασκευασας 
και των φθαρτων ο αφθαρτος, το σκοτος του φωτος τε, 
και μιξις τουτων γεγονε, οτε Θεος κατηλθε. 
Τα διεστωτα τοτε γαρ ηνωσεν ο Σωτηρ μου, 
αλλ� οι τυφλοι την ενωσιν ουκ ειδον, οι νεκροι δε 
λεγουσι ταυτης αισθησιν μηδ� ολως εσχηκεναι, 
και ζην και βλεπειν οιονται, ω μανιας εσχατης, 
και απιστουντες λεγουσιν˙ Ουδεις τη  πειρα τουτο 



εγνωκεν η επαθεν, ουκ ειδεν εν αισθησει, 
αλλ� ακοη και διδαχη λογων γινεται μονων. 
Αλλ� ω Χριστε μου, διδαξον ειπειν με τι προς ταυτα 
και της αγνοιας της πολλης και απιστιας τουτους 
εκσπασαι και χαρισασθαι ιδειν σε, φως του κοσμου!  
Ακουσατε και συνετε, πατερες, θειους λογους 
και γνωσεσθε την ενωσιν εν γνωσει γινομενην 
και εν αισθησει εκ παντος και  πειρα και ορασει. 
Θεος εστιν αορατος, ορατοι δ� ημεις παντως˙  
ει ουν αυτος τοις ορατοις θεληματι ενουται, 
ενωσις αρα γινεται αμφοτερων εν γνωσει. 
Ει δε αγνωστως ειποιας τουτο και αναισθητως, 
(274) παντως νεκρων η ενωσις και ου ζωης προς ζωντας. 
Κτισματων κτιστης ο Θεος, κτιστοι δ� ημεις ωσαυτως˙  
ει ουν τω κτισματι Θεος ο κτισας συγκατελθη 
και ενωθη και γινηται ως ο κτιστης το κτισμα, 
αισθησιν  οντως λαβοιεν αληθους θεωριας, 
οτι τω κτιστη το κτιστον απορρητως ηνωθη. 
Ει δε μη τουτο δωσομεν, απολωλεν η πιστις 
και η ελπις ηφανισται των μελλοντων εις απαν, 
αναστασις ουκ εσεται ουδ� η καθολου κρισις. 
Επειδη και τα κτισματα, ως λεγεις, αναισθητως 
τω ποιητη ενουμεθα μηδεν γνωστως νοουντες, 
και κινδυνευει γε Θεος κατα σε, ως ουκ εστι 
ζωη ουδε ζωην ημιν ενουμενος παρεχει. 
Παλιν ο κτιστης αφθαρτος, τα κτισματα φθαρτα δε˙  
και γαρ οι αμαρτησαντες ουχι το σωμα μονον,  
αλλα και τας ψυχας αυτας εις φθοραν παρεισηξαν, 
και σωματι και ψυχη κατα τον λογον τουτον 
φθαρτοι εσμεν, ως τη φθορα του νοητου θανατου 
κρατηθεντες ομου παντες και τη της αμαρτιας. 
Ει ουν ο φυσει αφθαρτος ενωθη τω φθαρτω μοι, 
οντως εν τουτων εσεται, ωνπερ λεγει σοι μελλω˙ 
η γαρ εμε μεταβαλει και αφθαρτον ποιησει 
η προς φθοραν μεταβληθη ο αφθαρτος˙ και ουτως  
ισως εγω ου γνωσομαι εκεινου πεπονθοτος 
και γεγονοτος ως εγω˙ εγω δ� ει γενωμαι γε 
αφθαρτος ολος εκ φθαρτου  κολληθεις τω αφθαρτω, 
πως αν ουκ αισθανθησομαι, πως αν αυτη τη πειρα 
ουκ ιδω ουδε γνωσομαι γεγονως, ο ουκ ημην;  
Το γαρ ειπειν οτι Θεος ενουμενος ανθρωποις 
ου μεταδιδωσιν αυτοις της θειας αφθαρσιας, 
αλλα εκεινων τη φθορα συγκατασπαται μαλλον,  



(275) του ανωλεθρου ολεθρον ο λεγων δογματιζει 
και βλασφημει και της ζωης αυτος ολως εκπιπτει. 
Ει δε τουτο αδυνατον, δεξαι μαλλον το αλλο 
και αφθαρσιας μετασχειν σπουδασον προ του τελους. 
Το φως υπαρχει ο Θεος, οι εν σκοτει ημεις δε, 
η αληθεστερον ειπειν, ημεις αυτοι το σκοτος˙  
ουδε γαρ λαμψει αλλαχου ο Θεος, μη πλανασθε, 
ει μη εν μοναις ταις ψυχαις, αις ενωθη  προ τελους˙  
τοις δ� αλλοις, ει και λαμψειεν οι κηρυκες, ως ειπον, 
ως πυρ αυτοις φανησεται απροσιτον εις απαν, 
το εργον δοκιμασει τε, οποιον το εκαστου, 
και παλιν χωρισθησεται τουτων ως αναξιων, 
εκεινοι δ� αποληψονται κολασιν επαξιαν. 
Ομως ενταυθα και εκει φως ψυχων αυτος μονος, 
ημεις δε σκοτος τας ψυχας εχοντες αφωτιστους˙ 
ει ουν το φως το των ψυχων ενωθη τη ψυχη μου, 
εκεινο συσβεσθησεται και γενησεται σκοτος 
η η ψυχη μου ως το φως εσεται φωτισθεισα. 
Το φως γαρ, οταν αναφθη, φευγει ευθυς το σκοτος, 
καιτοι εστι του αισθητου φωτος εκεινο εργον. 
Ει δε το φως παραχθεν ενεργει σοι τοιαυτα 
και οφθαλμους φωτιζει σου και ψυχην κατευφραινει 
και, α το πριν ουκ εβλεπες, χαριζεται οραν σοι,  
τι ου ποιησει εν ψυχη λαμψας ο τουτου κτιστης,  
ο «Γενηθητω φως» ειπων και ευθυς παρεισηχθη;  
Τι δοκει ουν σοι, ει λαμψει νοερως εν καρδια 
η εν νοΐ ως αστραπη η ως ηλιος μεγας,  
εμποιησαι δυνησεται ψυχη τη ελλαμφθειση;  
Ουχι φωτισει ταυτην γε και γνωρισαι παρεξει 
εν επιγνωσει ακριβει αυτον, οστις υπαρχει;  
Ναι, οντως ουτως γινεται, ουτως επιτελειται, 
(276) ουτως αποκαλυπτεται του Πνευματος η χαρις  
και δι� αυτου και εν αυτω ο Υιος συν Πατρι τε˙  
και τουτους βλεπει, ως εστι δυνατον κατιδεσθαι, 
και τοτε τα  περι αυτων εξ αυτων απορρητως  
διδασκεται και φθεγγεται και πασιν αλλοις γραφει 
και δογματα θεοπρεπη εκτιθεται, ως  παντες 
οι προλαβοντες αγιοι διδασκουσι πατερες˙  
ουτως γαρ εδογματισαν το συμβολον το θειον, 
τοιουτοι τε γενομενοι, ως ειπομεν, κακεινοι 
μετα Θεου τα του Θεου εφθεγξαντο και ειπον. 
Τις γαρ εθεολογησε τριαδικην μοναδα 
η τις αιρεσεις ετρεψε μη γεγονως τοιουτος 



η τις εκληθη αγιος μη μετασχων Αγιου 
Πνευματος; Ουδεις πωποτε. Ως και το φως αισθησει 
το νοητον προσγινεσθαι πεφυκεν, οις προσεσται. 
Οι δ� αναισθητως λεγοντες τουτου μεταλαμβανειν, 
αυτοι τω οντι εαυτους καλουσιν αναισθητους, 
ημεις δε και νεκρους οντας ζωης εστερημενους, 
ει και δοκουσιν ετι ζην, ω πλανης, ω μανιας!   
Αλλ�, ω φως, λαμψον εις αυτους, λαμψον, οπως ιδοντες 
πεισθωσιν οντως οτι φως συ αληθες υπαρχεις, 
και οις ενουσαι, ωσπερ φως, ομοιους σοι εργαζη. 
Λαμπω καθως και παντοτε των τυφλων προ προσωπου, 
αλλα ιδειν ου βουλονται, καμμυουσι δε μαλλον 
και αναβλεψαι προς εμε  ου θελουσιν, ω τεκνον. 
Προς δε και αποστρεφονται τας οψεις αλλαχοθεν, 
καγω συμπεριστρεφομαι, τουτων εμπροσθεν στηκω, 
κακεινοι παλιν αλλαχου εκπεμπουσι το ομμα 
και ολως του προσωπου μου το φως ου καθορωσι. 
Τουτων οι μεν καλυπτονται καλυμμασι τας οψεις, 
οι δε και εξω φευγουσι μισησαντες με παντως. 
(277) Τι ουν τουτους ποιησαιμι, αξαπορω εις απαν˙  
το αβουλητως γαρ αυτους και βια ταχα σωσαι, 
και τουτο θλιψις δοξειε, μη θελοντας σωθηναι. 
Το γαρ καλον θεληματι εσται καλον τω οντι, 
το δ� αβουλητως αγαθον ουκ αγαθον υπαρξει, 
και δια τουτο θελοντας και ορω και ορωμαι 
και βασιλειας της εμης ποιω συγκληρονομους, 
τους δε μη θελοντας εω θελοντας εν τω κοσμω, 
και γινονται κριται αυτοι εαυτων προ της δικης, 
οτι εμου εκλαμποντος φωτος του απροσιτου 
αυτοι το σκοτος εαυτοις προεξενησαν μονοι, 
φως ιδειν μη θελησαντες και μειναντες εν σκοτει.  
 

ΛΕ’.  

Οτι παντες οι αγιοι ελλαμπομενοι αυγαζονται και την δοξαν 
του Θεου καθορωσιν, ως θεμιτον ανθρωπινη φυσει Θεον 
οραν.  (278) 

 
Βλεψον ανωθεν, Θεε μου, 
και ευδοκησον φανηναι 
και πτωχω προσομιλησαι. 
Αποκαλυψον το φως σου 



διανοιξας ουρανους μοι,  
ανοιξον τον νουν μου μαλλον, 
εισελθε και νυν εντος μου. 
Λαλησον, καθαπερ παλαι, 
δια ρυπαρας μου γλωσσης, 
περι ων τινες λαλουσιν, 
οτι νυν ουδεις υπαρχει, 
ος Θεον γνωστως κατειδεν,  
ουδε γεγονε προ τουτου  
παρεκτος των αποστολων. 
Αλλ� ουδε αυτους εκεινους  
λεγουσι τρανως ιδεσθαι 
τον Θεον σου και Πατερα, 
αλλα αγνωστον τοις πασιν,  
αθεωρητον ωσαυτως  
δογματιζουσιν υπαρχειν, 
(279) προβαλλομενοι το ρημα 
του υπερηγαπημενου 
μαθητου σου Ιωαννου 
λεγοντος˙ Θεον ουδεπω  
εωρακει τις ανθρωπων. 
Ναι, Χριστε μου, λεξον ταχος, 
ινα μη τοις ασυνετοις 
εγωγε δοξω ληρειν. 
Γραφε, ειπεν, απερ λεγω, 
γραφε και μη κατοκνησης. 
Η Θεος εγω προ παντων 
ημερων, ωρων και χρονων, 
αλλα και αιωνων παντων 
και των ορωμενων παντων 
νοουμενων τε κτισματων. 
Ημην υπερ νουν και λογον,  
υπερ εννοιαν τε πασαν 
μονος μετα μονου μονος, 
και ουδεν των ορωμενων,  
αλλ� ουδε των αορατων 
ην προ του γενεσθαι οντως. 
Μονος ακτιστος εγω 
συν Πατρι και Πνευματι μου 
μονος αναρχος υπαρχω  
εξ αναρχου του Πατρος μου˙  
αγγελων δε ουδεις ουδεπω, 
αλλ� ουδε των αρχαγγελων, 



ου των αλλων τε ταγματων 
ειδε μου ποτε την φυσιν 
ουδ� αυτον εμε τον κτιστην 
ολον, οιοσπερ τυγχανω.  
(280) Μονην δε ακτινα δοξης 
και απορροιαν φωτος μου 
καθορωσι και θεουνται. 
Ως γαρ εσοπτρον ηλιου  
τας ακτινας δεδεγμενον  
η κρυσταλλινος ως λιθος 
ελλαμφθεις εν μεσημβρια, 
ουτως δεχονται ακτινας 
της θεοτητος μου παντες. 
Ολον δε με κατιδεσθαι 
ουπω τις κατηξιωθη, 
ουκ αγγελων, ουκ ανθρωπων,  
ου δυναμεων αγιων. 
Εξω γαρ ειμι των παντων 
και αορατος τοις πασιν, 
ου φθονων δε τουτοις παντως, 
οπως μη με καθορωσιν, 
ουδ� ως ακαλλης υπαρχων 
κρυπτομαι του μη φανηναι, 
αλλα αξιος ουδεις μου  
της θεοτητος ευρεθη, 
ουδε γεγονε του κτιστου  
ισοδυναμον το κτισμα. 
Τουτο γαρ ουδε συμφερει˙  
μικραν δ� ορωντες απαυγην 
οντως ειναι με μυουνται  
και γινωσκουσι Θεον με 
τον αυτους παραγαγοντα, 
και εκπληξει με και φοβω 
ανυμνουντες λειτουργουσιν. 
Ουκ ενδεχεται Θεον γαρ  
αλλον φυσει παραχθηναι  
(281) ισοδυναμον του κτιστου 
ουδ� ομοφυη εκεινου,  
ουδε δυνατον γαρ ολως 
ομοουσιον του κτιστου 
το κτιζομενον γενεσθαι.  
Τω ακτιστω το κτιστον γαρ  
πως ποτε εξισωθειη;  



Του αει ωσαυτως οντος 
και αναρχου και ακτιστου 
τα κτιζομενα ελαττω˙  
και γαρ ειναι μαρτυρησεις 
και τοσουτον διαφερειν,  
οσον αμαξα και πριων 
του αυτα τεκτηναμενου. 
Πως ουν αμαξα τον ταυτην  
τεκτηναμενον εκμαθοι;  
Πως δε πριων τον κινουντα  
επιγνωσεται, ειπε μοι, 
ει μη τουτοις δωσει γνωσιν,  
ει μη ορασιν ενθειη 
ο αυτα κατασκευασας,  
ο αδυνατον υπαρχει 
τουτο πασι τοις κτισθεισιν;  
Ουδεις ανθρωπων ολως ουν, 
ουδεις και των αγγελων 
του διδοναι πνευμα αλλοις 
ελαβε την εξουσιαν 
η ζωην αυτοις παρεχειν, 
ο δε Κυριος των παντων 
εχων εξουσιαν μονος,  
μονος εχων δυναστειαν,  
(282) ως πηγη ζωης υπαρχων  
εμψυχα παραγει ζωα,  
οια παντως και θελησει, 
και χαριζεται εκαστω 
ως τεχνιτης, ως δεσποτης, 
οσα βουλεται και θελει, 
ω η δοξα και το κρατος 
νυν, αει και εις αιωνας των αιωνων, 
αμην. 
 
 

ΛΣΤ’.  

Ευχαριστια υπερ της εξοριας και των θλιψεων, ων υπεστη 
εν τω κατ� αυτον διωγμω. (283) 

 
Ευχαριστω σοι, Κυριε, ευχαριστω σοι, μονε 
καρδιογνωστα, βασιλευ δικαιε, πανοικτιρμον! 



Ευχαριστω σοι, αναρχε, παντοδυναμε Λογε, 
ο κατελθων επι της γης και σαρκωθεις Θεος μου 
και γεγονως, οπερ ουκ ης, ανθρωπος ομοιος μου 
διχα τροπης και ρευσεως και πασης αμαρτιας, 
ινα παθων ο απαθης υπ� ανομων αδικως 
απαθειαν παρασχης μοι τω κατακεκριμενω 
εν τω μιμησασθαι τα σα παθηματα, Χριστε μου. 
Δικαια ουν η κρισις σου και η προσταξις αμα, 
ηνπερ προσεταξας ημας φυλασσειν, πανοικτιρμον. 
Αυτη δ� εστιν η μιμησις της ταπεινωσεως σου, 
ιν� ωσπερ επαθες αυτος αναμαρτητος πελων, 
ουτως ημεις υποισωμεν αμαρτησαντες παντα, 
και πειρασμους και διωγμους και μαστιγας και θλιψεις 
και τελευταιον θανατον παρα των παρανομων. 
Συ δαιμοναν γαρ ηκουσας και πλανος ενομισθης 
αθεοις και αντιθεος και παραβατης νομου. 
Συ ως κακουργος συλληφθεις και δεθεις μονος ηχθης, 
παντων καταλιποντων σε μαθητων τε και φιλων. 
Συ και παρεστης τω κριτη ως κατακριτος, Λογε, 
(284) και κρισιν, ην εξηνεγκε κατα σου, κατεδεξω. 
Συ και λαλησας ραπισμα παρα δουλου υπεστης 
και σιωπησας θανατος ευθυς κατεδικασθης. 
Οι λογοις σου γαρ μαχαιρα τοις ανομοις υπηρχον, 
η σιωπη δε, βασιλευ, καταδικης αιτια˙  
διο μη φεροντες οραν σε τον δικαιον μονον 
οι αδικοι θανατω σε παρεδωκαν αισχιστω. 
Οθεν ετυφθης κεφαλην και ακανθαις 
εστεφανωθης, χλαιναν τε κοκκινην ενεδυσω. 
Ενεπτυσθης το προσωπον, οιμοι, και ενεπαιχθης, 
Χαιρε! ακουσας παικτικως, βασιλευ, υπ� Εβραιων. 
Συ τον σταυρον εβαστασας, Σωτερ, επι των ωμων 
και προσεπαγης εν αυτω ανυψωθεις, Θεε μου. 
Χειρας ηλωθης ποδας τε, και οξος εποτισθης 
και την πλευραν ενυγης σου τη λογχη, πανοικτιρμον. 
Ταυτα η γη μη φερουσα εκλονειτο τω φοβω 
και τους νεκρους τους εν αυτη απεδιδου εν ταχει˙  
ο ηλιος εις αιμα δε μετεστραφη ορων σε 
και η σεληνη ζοφωσιν ενεδυσατο τοτε. 
Το καταπετασμα του ναου του τοτε διεσχισθη 
απο των ανω γεγονος δυο εως των κατω,  
και ουδεν οι παρανομοι τουτων συνηκαν ολως, 
αλλα και ταφω κειμενον φυλακας εφιστασι 
και τον λιθον σφραγιζουσι σε κατασχειν δοκουντες.  



Συ ουν ανεστης, Δεσποτα, ιδια εξουσια 
και τας σφραγιδας ελιπες σωας τοις παραβαταις˙ 
αγγελων παρουσια δε εκυλισε τον λιθον 
(285) και τους εκει φυλασσοντας κατεπληξε τω φοβω, 
και ουκ ηθελησεν ποσως του συνιεναι ολως, 
αλλ� εμειναν τυφλωττοντες τον νουν και την καρδιαν 
πεπωρωμενην την αυτων εχοντες μεχρι τελους. 
Τι ουν υπαρχει μεγα μοι, ει ταυτα καγω παθω, 
απερ αυτος συ πεπονθας αναμαρτητος πελων 
υπερ του κοσμου, Δεσποτα, ινα τον κοσμον σωσης, 
ο αμαρτησας παμπολλα εκ νεας ηλικιας 
και παροργισας σε, Χριστε, εν εργοις τε και λογοις;  
Μεγα μοι οντως, μαλλον δε και υπερ πασαν δοξαν, 
οτι με μετοχον ποιει δοξης σου της αρρητου 
η κοινωνια των παθων, η μιμησις των εργων, 
και προξενος θεοτητος η ταπεινωσις πελει 
η ση τοις μετα γνωσεως ταυτην μετερχομενοις. 
Ευχαριστω σοι, Δεσποτα, πασχων μαλλον αδικως, 
ει δε δικαιως, εστω μοι εις εκτισιν πταισματων, 
εις καθαρσιν αμετρων μου, Χριστε, πλημμεληματων, 
και μη εασης μοι ποτε πονους επενεχθηναι 
υπερ δυναμιν, Δεσποτα, η πειρασμους η θλιψεις, 
αλλα αει μοι χαρισαι την εκβασιν, Θεε μου, 
και την ισχυν του δυνασθαι υπενεγκειν τας λυπας. 
Συ γαρ υπαρχεις των καλων ο παροχευς αρχηθεν 
τοις εκ ψυχης προσπιπτουσι τω σω κρατει αξιως, 
της πιστεως, των εργων τε και των χρηστων ελπιδων 
παρεχων τα χαρισματα, τας δωρεας τε πασας 
του Θειου και προσκυνητου Πνευματος σου, οικτιρμον, 
νυν και αει και παντοτε εις αιωνας αιωνων,  
αμην. 
 
 

ΛΖ’.  

Δεησις και προσευχη του αυτου προς Θεον της εκεινου 
ενεκα βοηθειας  (286) 

 
Δεσποτα Χριστε, Δεσποτα ψυχοσωστα,  
Δεσποτα Θεε παντων των ορωμενων 
αορατων τε δυναμεων, ως κτιστης 
των εν ουρανω παντων, των υπερανω 



του ουρανου τε και ουρανων απαντων,  
των υπο γην τε και των εν γη ωσαυτως!  
Συ ει Κυριος τουτων, Θεος τε και Δεσποτης, 
συ τη χειρι σου περικρατεις την κτισιν, 
οτι εν αυτη περιεχεις τα παντα. 
Χειρ σου, Δεσποτα, δυναμις η μεγαλη, 
η το θελημα του σου Πατρος πληρουσα 
και δημιουργει, εργαζεται και κτιζει 
και οικονομει τα καθ� ημας αρρητως˙  
αυτη ουν καμε νυνι παραγαγουσα  
εκ του μη οντος πεποιηκε του ειναι, 
οε και γεγονως ημην εν τωδε κοσμω 
αγνοων ολως σε, τον καλον Δεσποτην, 
σε, τον κτιστην μου, σε, ω δημιουργε μου, 
και ωσπερ τυφλος υπηρχον εν τω κοσμω  
και ως αθεος, αγνοων τον Θεον μου. 
Αυτος ουν ελεησας και επεσκεψω  
(287) και επεστρεψας λαμψας εν σκοτει φως μοι 
και ελκυσας με προς εαυτον, ω πλαστα, 
εξαγαγων τε εκ κατωτατου λακκου, 
σκοτους των παθων, σκοτους του βαθυτατου 
επιθυμιων και ηδονων του βιου 
εξειξας οδον, δεδωκας οδηγον μοι 
προς τας εντολας τας σας καθοδηγουντα. 
Ω ακολουθων αφροντις διετελουν, 
εχαιρον χαραν ου λαλουμενην, Λογε, 
ορων κατα ποδας σου ακολουθουντα 
και προσομιλουντα σοι πολλακις τουτον. 
Αλλα και βλεπων σε, τον καλον Δεσποτην,  
τω οδηγω μου και πατρι συμπαροντα 
αφραστον ειχον αγαπην τε και ποθον,  
υπερ πιστιν τε και ελπιδα υπηρχον 
και˙ Ιδου, ορω τα μελλοντα, ελεγον, 
και των ουρανων παρεστι βασιλεια 
και τα αγαθα α οφθαλμος ουκ ειδεν, 
ους ουκ ηκουσε, προ οφθαλμων μου βλεπω,  
εχων τε αυτα και τι πλεον ελπισω, 
η την πιστιν μου εν αλλοις ποιοις δειξω;  
Μειζον γαρ αλλο υπερ ταυτα ουκ εσται. 
Εν τουτοις οντος και τουτοις εντρυφωντος  
ελαβες εκ γης τον πατερα μου, οιμοι, 
ηρας οδηγον εμον εξ οφθαλμων μου, 
ω φιλανθρωπε, και κατελιπας μονον,  

Comentariu:  



παντως ορφανον, παντως μεμονωμενον,  
παντως εκ παντων αβοηθητον οντα, 
και ποιμνης, οιμοι, προστατην και ποιμενα,  
τον ως αληθως απροστατευον ξενον 
εστησας αυτος τοις κριμασιν, οις οιδας. 
(288) Δια τουτο σε αρτι καθικετευω, 
αρτι δεομαι, αντιβολω προσπιπτων˙  
μη αποστραφης, μη με εγκαταλιπης 
μηδε αφης με, ω Δεσποτα μου, μονον!  
Οιδας της οδου την δυσβατον πορειαν, 
οιδας των ληστων την καθ� ημων μανιαν, 
οιδας την πληθυν των πονηρων θηριων, 
οιδας την εμην ασθενειαν, Χριστε μου, 
και την αγνοιαν, ην ως ανθρωπος εχω.  
Πλην ουδ� ανθρωπος ολως δοκω υπαρχειν, 
αλλα ανθρωπων πολυ απολιμπανειν˙  
κατα παντα γαρ παντων εσχατος πελω 
και ελαχιστος ειμι οντως ανθρωπων παντων. 
Επιχεε μοι, βασιλευ και Θεε μου, 
το ελεος σου, εξαιτουμια, το μεγα, 
ινα τα εμα υστερηματα, Σωτερ, 
και ελλειματα τουτο αναπληρωση 
και σωον ολον ανθρωπον με ποιηση 
υστερουμενον ουδεν των αναγκαιων 
και ουτω στηση ενωπιον σου, Λογε, 
ακατακριτον, αμεμπτον με σον δουλον,  
ανυμνουντα σε εις αιωνας αιωνων, 
αμην. 
 

ΛΗ’.  

Περι θεολογιας˙ και οτι ο νους της υλης των παθων 
καθαρθεις αΰλως τον αϋλον και αορατον καθορα. (289)  

 
Ποιαν οδον οδευσοιμι, ποιαν εκκλινω τριβον;  
Ποιαν ανελθω κλιμακα, ποιαν εισελθω πυλην 
η πως ανοιξω θυραν δε και ποιου κουβουκλιου; 
Οποιας δε και ποταπης ενδον οικιας ευρω 
τον εν χειρι τα συμπαντα και παλαμη κρατουντα;  
Ορος εις ποιον αναβω, εκ ποιου τε του μερους 
και ποιον αρα σπηλαιον εκεισε ψηλαφησω 
η ποιον ελος διελθων τον πανταχου παροντα 



και αληπτον τυγχανοντα αορατον τε οντα 
του κατιδειν αξιωθω και κατασχειν, ο ταλας;  
Εις ποιον αδην καταβω, εις ουρανον δε ποιον 
ανελθω και εις εσχατα ποιας θαλασσης αρα 
γενομενος ευρησαιμι τον απροσιτον παντη, 
τον παμπαν απεριγραπτον, αφηλαφητον ολον,  
το αϋλον εν υλικοις, τον κτιστην εν τη κτισει, 
τον αφθαρτον εν τοις φθαρτοις, ειπε μοι, πως ευρησω;  
Πως δ� εξω κοσμου γενωμαι, ο τυγχανων εν κοσμω, 
πως τω αΰλω συναφθω, ο συνημμενος υλη;  
Πως τω αφθαρτω συμπλακω, φθαρτος ολος υπαρχων, 
ο εν θανατω τη ζωη πως ολως πλησιασω,  
τω αθανατω ο νεκρος τως αρα προσπελασω;  
Ο χορτος ολος τω πυρι πως προσψαυσαι τολμησω;  
(290) Αλλ� ομως αρτι ακουε των απορρητων λυσιν!  
Προ του γενεσθαι ουρανον, προ του γην παραχθηναι 
Θεος υπηρχεν, η Τριας, μονος μεμονωμενος, 
φως αναρχον, φως ακτιστον, φως αφραστον εις απαν, 
ομως Θεος αθανατος, ατελευτητος, μονος, 
αΐδιος, αιωνιος, αγαθωτατος αγαν. 
Νοει καλως μονον Θεον εν αρχη την Τριαδα  
υπεραναρχως ουσαν μεν, υπερ αρχην τε πασαν 
ανεικαστον, αμετρητον υψει, βαθει και πλατει, 
του τε μεγεθους και φωτος περας μη κεκτημενον. 
Ουκ ην αηρ, καθαπερ νυν, ουκ ην σκοτος ουδ� ολως, 
ου φως, ουχ υδωρ, ουκ αιθηρ, ουκ αλλο τι  των οντων˙  
πνευμα δε μονον ο Θεος, φωτοειδες εις απαν, 
ομου τε παντοδυναμον και αϋλον υπηρχεν. 
Εποιησεν αγγελους δε, αρχας και εξουσιας, 
τα Χερουβιμ και Σεραφιμ, κυριοτητας, θρονους 
και τα ακατονομαστα ταγματα λειτουργουντα 
αυτω και παρισταμενοα εν φοβω τε και τρομω. 
Υστερον δε παρηγαγεν ουρανον ως καμαραν, 
υλικον και ορωμενον, αισθητον και παχυν τε  
και εν ριπη εξετεινε τουτον, ως ειδε μονος. 
Γην τε ομου και υδατα και απασας αβυσσους 
μεσον αυτου εν τω αυτω εννοηματι μονω 
πεποιηκεν, οια και νυν παντα ημιν ορωνται. 
Και εμεινεν, ενδον το φως το αϋλον μη εχων, 
ο ουρανος εκτανυσθεις αισθητος , καθως ειπον, 
ου περιεκοψε φωτος αΰλου λαμπηδονας. 
Ενυλος γαρ, ως ειρηται, ων, των αΰλων εξω,  
ου τοπω παντως, φυσει δε ευρεθη και ουσια. 



Ενυλων γαρ ο αϋλος εστι κεχωρισμενος, 
(291) ουκ εχων τοπον ιδιον, απεριγραπτος γαρ ων˙  
αυτος λογω τα συμπαντα εν εαυτω παραγει 
και φυσει εστι των κτιστων παντη κεχωρισμενος 
και φερων παντα εν αυτω εξω εστι των παντων. 
Ωσπερ γαρ νους και αγγελος τοιχοις και θυραις εξω 
οικιας ουκ απειργονται ουδε κρατουνται ενδον,  
ουτως ο τουτων ποιητης ολως ουκ εξω πελει, 
ουκ ενδοθεν του ουρανου ουδ� εν ετερω τοπω,  
αλλ� εστι παντως πανταχου Θεος κεχωρισμενος 
ενυλων παντων και κτιστων υπ� αυτου παραχθεντων. 
Εγενετο ουν ουρανος ενυλος και διεστη 
τη φυσει, καθως ειρηται, του φωτος του αΰλου 
και εμεινε διχα φωτος, οικος καθαπερ μεγας. 
Ο δε Δεσποτης του παντος τον ηλιον ανηψε 
και την σεληνην, αισθητοις αισθητως οπως λαμπη, 
δεδωκε δε και εν χερσι φως εν νυκτι του φαινειν, 
απο σιδηρου λιθου τε τικτομενον αρρητως. 
Εκεινος δε παντος φωτος εστι κεχωρισμενος, 
υπερφωτος, υπερλαμπρος, αστεκτος παση κτισει˙  
ως γαρ ηλιου λαμποντος ου φαινονται τα αστρα, 
ουτως, ει λαμψαι βουληθη ηλιου ο Δεσποτης, 
ουχ υποστησεται πας ζων ανατολην την τουτου. 
Διο συνεζευξε τον νουν τω χοΐ τω ενυλω 
και εν ενυλοις τεθηκεν ημας ανθρωπους παντας, 
ιν� εν βεβαια πιστει γε και εντολων τηρησει 
τον, ονπερ συνεχεαμεν παραβασεως ζοφω, 
νουν αϋλον εν υλικων παθων επιθυμια 
και γευσει τη των ηδονων εκκαθαραντες αυθις,  
το αϋλον εν υλικοις αΰλως καθορωμεν 
φως, οπερ ειπον, οτι ην Θεος υπεραναρχως, 
αορατον τοις αισθητοις οφθαλμοις και ενυλοις, 
(292) απροσιτον τοις νοεροις ομμασι της καρδιας.  
Θαυμαζω γαρ πως η ψυχη, ολη αϋλος ουσα 
και νοερον τον του νοος οφθαλμον κεκτημενη, 
ωσπερ θυρισι γε δυσιν αισθητως κεχρημενη 
του σωματος τοις οφθαλμοις παρακυπτουσα βλεπει 
δι� αυτων παντα ορατα και παλιν υποστρεφει, 
τα νοητα και αϋλα αΰλως καθορωσα, 
μεσον δ� αφθαρτων και φθαρτων αρρητως κρατουμενη˙  
υπο μεν των καθελκεται προς ηδονας, προς παθη, 
υπο δε των προς ουρανον πτερουμενη εκεισε 
μενειν μεν εκβιαζεται, κατασπαται δε ομως 



και παλιν αναφερεσθαι αει θερμως σπουδαζει 
αεροβαμων θελουσα ειναι εξ ορωμενων. 
Ως γαρ παγιδας βλεπουσα τα εν τω κοσμω παντα 
φοβειται ολως εν τη γη πατησαι η καθισαι, 
ινα μη παντως εμπαγη κρατηθεισα εν τουτοις 
και γενηται καταβρωμα θηριων ανημερων. 
Τοιουτος ο των ευσεβων και πιστων και αγιων 
απαντων βιος, ονπερ χρη εκμιμεισθαι τους παντας, 
ινα και συν αυτοις Χριστω, Θεω, κριτη των παντων 
αμεμπτως παραστησονται και κοινωνοι της δοξης  
και βασιλειας της αυτου εσονται εις αιωνας, 
αμην. 
 

ΛΘ’.  

Οτι ο ποθος και η προς Θεον αγαπη υπερβαινει πασαν 
αγαπην και παντα ποθον ανθρωπινον˙ βαφεις δε ο νους των 
καθαιρομενων εν τω φωτι του Θεου ολος θεουται και νους 
εκειθεν χρηματιζει Χριστου.  (293)  

 
Αμηχανον το καλλος σου, ασυγκριτον το ειδος, 
η ωραιοτης αφατος, υπερ λογον η δοξα, 
το ηθος, Δεσποτα Χριστε, το αγαθον και πραον 
των γηγενων υπερκειται τας εννοιας απαντων, 
και δια τουτο ο προς σε ποθος και η αγαπη 
πασαν αγαπην των βροτων υπερνικα και ποθον. 
Καθ� οσον γαρ υπερκεισαι των ορωμενων, Σωτερ, 
κατα τοσουτον ο προς σε ποθος υπαρχει μειζων 
και συγκαλυπτει απασαν ανθρωπινην αγαπην 
και ερωτας των σαρκικων ηδονων αποτρεπει,  
επιθυμιας πασας δε αποκρουεται ταχος˙  
σκοτος γαρ οντως των παθων επιθυμια πελει 
και νυξ βαθεια των αισχρων αμαρτιων η πραξις, 
φως δε ο ερως ο προς σε και η αγαπη, Σωτερ. 
Διο εξανατελλουσα εν ψυχαις φιλοθεοις 
ευθυς ημεραν εμποιει απαθειας, Θεε μου, 
αποδιωκουσα παθων και ηδονων το σκοτος˙  
ω θαυμα, ω παραδοξον εργον Θεου υψιστου 
και μυστηριων δυναμις των κρυπτως τελουμενων!   
Συ και τα αφθαρτα ημιν και τα φθαρτα χαριζη, 
συ και τα γηϊνα, Θεε, συν τοις επουρανιοις, 
(294) τα ενεστωτα τε ομου και τα μελλοντα, Λογε, 



ως παντων παντως ποιητης, ως εχων εξουσιαν  
των ουρανιων, Δεσποτα, και των καταχθονιων˙  
και πως ημεις οι αθλιοι αγαπωμεν ανθρωπους 
υπερ σε πλεον και αυτοις δουλουμεθα αθλιως, 
ινα μικρα ληψομεθα και φθαρτα παρ� εκεινων 
και αυτοις εκδιδοαμεν ψυχας ημων αθλιας 
και σωματα ως ατιμα σκευη του καταχρασθαι;  
Και μελη οντες, Δεσποτα, σου του παντων Δεσποτου 
αγιου, παντως αγια αυτοκρατους Δεσποτου, 
τοις πονηροις ου φριττομεν δαιμοσιν αυθαιρετως 
ριπτειν αυτους εις ατιμα της αμαρτιας εργα;  
Τις ουν μη κλαυση των πιστων και γνησιων σου δουλων, 
τις μη θρηνηση της πολλης αυθαδειας την τολμαν;  
Τις δε μη φριξη την πολλην ανοχην σου, Θεε μου, 
τις μη τρομαση κρισεως ανταποδοσιν θειας, 
το αστεκτον και ασβεστον πυρ, οιμοι, το της γεεννης, 
ενθα κλαυθμος τε και βρυγμος υπαρχει των οδοντων 
και πονος απαρακλητος και αφραστος οδυνη;  
Αλλ�, ω ηλιε ηλιου και σεληνης, 
αστερων παντων και φωτος και παντος αλλου κτιστα, 
τουτων εξω με κρυψον εν τω φωτι σου, 
ινα μονον σε βλεπων εν τω φωτι σου 
κοσμον μη ορω μηδε τα εν τω κοσμω, 
αλλα βλεπων εσομαι ως μη βλεπων 
και ακουων ως μη ακουων, Λογε, 
και καθωσπερ πασχουσιν οι εν τω σκοτει 
καθεζομενοι των ηδονων του βιου, 
φιλοδοξιας σκοτει κεκαλυμμενοι, 
βλεποντες ου βλεπουσι δοξαν σου θειαν 
(295) και ακουοντες ου συνιουσιν ολως  
τας εντολας σου και τα προσταγματα σου,  
ουτως καγω εσομαι εν τω φωτι σου 
μη βλεπων κοσμον μηδε τα εν τω κοσμω. 
Τις γαρ ιδων σε και αστραφθεις αισθησεις 
εκ της δοξης σου, εκ φωτος σου του θειου, 
ουκ ηλλοιωθη νουν, ψυχην και τας φρενας, 
και βλεπειν αλλως και ακουειν ωσαυτως, 
Σωτερ, κατηξιωται πανεξαισιως;  
Εμβαπτεται γαρ ο νους εν τω φωτι σου 
και λαμπρυνεται και φως αποτελειται 
ομοιον της δοξης σου, και νους καλειται 
σος ο τοιουτος αξιωθεις γενεσθαι, 
και νουν εχειν σον τοτε καταξιουται 



και εν μετα σου γινεται αχωριστως˙  
και πως μη βλεπει ωσπερ συ και ακουει 
παντα απαθως; Πως δε επιθυμησει 
Θεος γεγονως αισθητου τινος ολως 
ρευστου και φθαρτου πραγματος ειτε δοξης, 
ο υπερανω γεγονως τουτων παντων  
και υπερ πασαν δοξαν την ορωμενην;  
Υπερανω γαρ παντων των ορωμενων 
ο γενομενος και Θεω πλησιασας, 
μαλλον δε Θεος και αυτος χρηματισας, 
πως εν των κατω κειμενων δοξαν ολως 
η τρυφην θελησειεν επιζητησαι;  
Ταυτα γαρ αυτω αισχυνη οντως πελει, 
υβρις, εξουδενωσις και ατιμια. 
Δοξα δε αυτω και τρυφη τε και πλουτος 
Θεος, η Τριας, και τα Θεου και θεια, 
ω πρεπει πασα δοξα, τιμη και κρατος 
αει τε και νυν και εις παντας αιωνας, 
αμην.  
 

Μ’.  

Ομολογια της χαριτος των του Θεου δωρεων˙ και οπως ο 
ταυτα γραφων πατηρ υπο του Αγιου ενηργειτο Πνευματος˙ και 
διδασκαλια ρηθεισα υπο Θεου, του τι δει ποιουντα τινα, της 
των σωζομενων σωτηριας τυχειν. (296) 

 
Παλιν εκλαμπει μοι το φως, παλιν τρανως οραται,  
παλιν ανοιγει ουρανους, παλιν τεμνει την νυκτα, 
παλιν παραγει απαντα, παλιν οραται μονον, 
παλιν απαντων εξω με ποιει των ορωμενων, 
των αισθητων ωσαυτως δε, βαβαι, αποχωριζει. 
Παλιν ο παντων ουρανων υπερανω τυγχανων, 
ονπερ ουδεις εωρακε πωποτε των ανθρωπων, 
μη διανοιγων ουρανους, μη διατεμνων νυκτα, 
μηδε αερα διϊστων μηδε στεγην οικιας 
ατομως ολος  μετ� εμου γινεται, του αθλιου, 
ενδοθεν του κελλιου μου, ενδοθεν του νοος μου 
και μεσον της καρδιας μου, ω φρικτου μυστηριου!  
Μενοντων παντων ως εισι, παραγινεται προς με 
το φως και αναφερει με των παντων υπερανω, 
και μεσον παντων οντων με εξω ποιει παντων.  



Ουκ οιδα ει και σωματι, τεως δ� εκεισε ολος 
επ� αληθειας γινομαι, ενθα φως εστι μονον, 
απλουν, ο βλεπων γινομαι απλους τη ακακια. 
Ταυτα σου τα παραδοξα, Χριστε μου, των θαυματων,  
(297) ταυτα της δυναστειας σου και της φιλανθρωπιας 
τα εργα, απερ εις ημας ποιεις τους αναξιους˙ 
δια τουτο ουν φοβος σου συνεχει με και τρεμω 
και μεριμνω διηνεκως και δαπανωμαι σφοδρα, 
το τι ανταποδωσω σοι, το τι σοι προσενεγκω 
αντι τοσουτων δωρεων, τοσαυτης ευσπλαγχνιας, 
αναριθμητων δωρεων, ων εις εμε ειργασω. 
Μηδεν δ� ευρισκων εν εμοι, μηδεν εμον εν βιω, 
αλλα τα παντα δουλα σα, εργα παντα χειρων σου,  
μειζονως καταισχυνομαι, μειζονως οδυνωμαι, 
μειζονως, Σωτερ, δυσωπω μαθειν, τι δει ποιησαι, 
ινα και θεραπευσω σε, ινα ευαρεστησω, 
ιν� ευρεθω ενωπιον ακατακριτος, Σωτερ, 
του βηματος σου του φρικτου εν ημερα της δικης. 
Ακουσον τι ποιησειε πας ο μελλων σωθηναι, 
μαλλον δε πρωτος παντων συ ο και παρακαλων με. 
Σημερον, δοξον, τεθνηκας, σημερον απεταξω, 
σημερον κοσμον απαντα νομισον καταλειψαι!  
Σημρον φιλους, συγγενεις, δοξαν ματαιαν πασαν  
αφεις ομου απαρνησαι και μεριμναν των κατω 
και επι ωμων τον σταυρον αρον, σφοδρως τε σφιγξον 
και μεχρι τελους βαστασον των πειρασμων τους πονους, 
οδυνας τε των θλιψεων και λυπηρων τους ηλους 
περιχαρως καταδεξαι, ωσπερ στεφανον δοξης, 
των υβρεων ταις λογχαις δε βαλλομενος καθ� ωραν 
και λιθαζομενος σφοδρως απασαις ατιμιαις 
δακρυα αντι αιματος προχεων εση μαρτυς, 
και εμπαιγμους και ραπισμους φερων παντευχαριστως 
της εμης εση κοινωνος θεοτητος και δοξης. 
Εαν δε  παντων εσχατον σεαυτον αποδειξης 
και δουλον και διακονον, πρωτον εκεινων παντων 
υστερον αποδειξω σε, καθαπερ υπεσχομην. 
(298) Ει αγαπησεις τους εχθρους και παντας τους μισουντας, 
των επηρεαζοντων τε εκ ψυχης υπερευξη 
και αγαθοποιησειας τουτους κατα το δυνατον σοι,  
ομοιος ον τως γεγονας του υψιστου πατρος σου 
και την καρδιαν καθαραν κτησαμενος εκ τουτων 
εν ταυτη οψει τον Θεον, ον ουδεις ποτε ειδεν. 
Ει δε και διωχθηναι σε υπερ δικαιοσυνης 



γενηται, τοτε σκιρτησον, οτι η βασιλεια 
των ουρανων ση γεγονε, και ποιον τουτου μειζον;  
Ταυτα και τουτων πλειονα, απερ ενετειλαμην, 
πραξον και αλλους διδαξον, και συ και παντες αλλοι 
οι εις εμε πιστευοντες, ει βουλοισθε σωθηναι 
και συν εμοι αυλιζεσθαι εις αιωνας αιωνων. 
Ει δε γε απαναινεσθε και δυσανασχετειτε, 
αισχυνην τε λογιζεσθε ταυτα και ατιμιαν 
παθειν και θειναι τας ψυχας υπερ των εντολων μου, 
τι και αιτεισθε του μαθειν πως δει υμας σωθηναι 
εν ποιαις τε ταις πραξεσιν εμοι οικειωθηναι;  
Τι δε με και Θεον υμων ονομαζετε ολως, 
τι και πιστευειν οιεσθε εις εμε ασυνετως;  
Εγω γαρ ταυτα δι� υμας επαθον εκουσιως˙  
εσταυρωθην, απεθανον θανατον των κακουργων,  
και δοξα κοσμου γεγονε, ζωη τε και λαμπροτης, 
και νεκρων εξαναστασις και καυχημα απαντων 
των πιστευσαντων εις εμε τα εις εμε ονειδη, 
και ο ασχημων θανατος ενδυμα αφθαρσιας 
και αληθους θεωσεως πασι πιστοις υπηρξε. 
Διο και οι μιμουμενοι τα εμα σεπτα παθη 
συμμετοχοι υπαρξουσι και της θεοτητος μου 
(299) και βασιλειας της εμης εσονται κληρονομοι, 
συγκοινωνοι τε αγαθων αφραστων, απορρητων 
γενησονται˙ και συν εμοι εσονται εις αιωνας. 
Τους δ� αλλους τις μη κλαυσει γε, τις αυτους μη θρηνησει, 
τις μη σταλαξει δακρυον εκ συμπαθους καρδιας, 
τις μη πενθησει την αυτων πολλην αναισθησιαν, 
οτι αφεντες την ζωην εαυτους τω θανατω 
παραδεδωκασι Θεου δεινως απορραγεντες;  
Ων της μεριδος ρυσαι με, Δεσποτα των απαντων, 
και κοινωνον γενεσθαι με παθων σου των αχραντων 
αξιωσον τον ευτελη και εσχατον σου δουλον, 
οπως - ως ειρηκας, Θεε – και κοινωνος υπαρξω 
της δοξης σου και της τρυφης των αγαθων σου, Λογε, 
νυν μεν ως εν αινιγματι και τυπω και εσοπτρω 
τοτε δε επιγνωσομαι, οσον και επεγνωσθην, 
αμην. 
 



ΜΑ’.  

Ευχαριστια προς Θεον υπερ των παρ� αυτου γεγονοτων 
ευεργεσιων και αιτησις του μαθειν, τινος χαριν οι τελειοι 
γεγονοτες υπο των δαιμονων παραχωρουνται πειραζεσθαι˙ 
και περι των αποτασσομενων τω κοσμω διδασκαλια και 
υποτυπωσις ρηθεισα παρα Θεου.  (300)  

 
Γινωσκεις την πτωχειαν μου, οιδας την ορφανιαν,  
επιστασαι την μονωσιν, ορας το ασθενες μου 
και την αδυναμιαν μου, ο πλασας με Θεος μου 
ουκ αγνοεις, αλλ� εφορας και τα παντα γινωσκεις. 
Ιδε καρδιαν ταπεινην, ιδε συντετριμμενην, 
ιδε εν απογνωσει με εγγιζοντα, Θεε μου, 
και δος αφ� υψους χαριν σου, δος Πνευμα σου το Θειον. 
Δος τον Παρακλητον, Σωτερ, πεμψον, καθως υπεσχου,  
αποστειλον καμοι και νυν τω προσκαθεζομενω 
εν υπερωω, Δεσποτα, υπερανωθεν οντως 
παντος γηΐνου πραγματος, εξω παντος του κοσμου 
και σε ζητουντι και το σον Πνευμα εκδεχομενω. 
Μη ουν βραδυνης, ευσπλαγχνε, μη παριδης, οικτιρμον, 
μη επιλαθη του ψυχη ζητουντος σε διψωση. 
Μη με στερησης της ζωης τον αναξιον ταυτης 
μηδε βδελυξη με, Θεε, και μη εγκαταλιπης. 
Τα σπλαγχνα σου προβαλλομαι, το ελεος προτεινω 
και την φιλανθρωπιαν σου μεσιτιν σοι προσφερω. 
(301) Ουκ εκαμον, ουκ επραξα δικαιοσυνης εργα, 
ουδεποτε ετηρησα μιαν των εντολων σου,  
αλλα ασωτως απαντα τον βιον μου μετηλθον,  
πλην αυτος ου παρειδες με, αλλα ζητησας ευρες 
πλανωμενον, επεστρεψας εκ της οδου της πλανης 
και επ� αχραντους ωμους σου φωτι της χαριτος σου 
επανεβιβασας, Χριστε, εβαστασας, οικτιρμον,  
και κοπου με ουκ ειασας ολως επαισθανθηναι,  
αλλ� επαναπαυομενον ως εν οχηματι με 
κουφως οδευσαι δεδωκας τας οδους τας τραχειας, 
εως αποκατεστησας μανδρα των σων προβατων, 
εως συνηνωσας τοις σοις και κατεταξας δουλοις. 
Κηρυττω σου τον ελεον, υμνω την ευσπλαγχνιαν,  
ευχαριστων θαυμαζω σου χρηστοτητος τον πλουτον˙  
ανακληθεις δε παρα σου, ως ειρηται, Θεε μου, 
και νυν υπαρχων, ως δοκω, ολος δεδουλωμενος, 
προσηλωμενος τω φωτι και σοι κεκολλημενος, 



κρατουμενος τω ποθω σου, δεδεμενος αγαπη, 
εξαπορω, εκπληττομαι και γινωσκειν ουκ εχω˙  
πως αρα θλιψις απτεται ψυχης μου της αθλιας, 
πως λυπη επεισερχεται, πως ολον με ταραττει, 
πως με της σης αποστερει γλυκυτητος, Θεε μου, 
και της χαρας χωριζει με η των γηΐνων θλιψις;  
Τι με τοσουτον πταισαντα και εξημαρτηκοτα 
η τι σε παροργισαντα επι πλειον, Χριστε μου,  
καταλιμπανεις, αγαθε, του λυπεισθαι  μειζονως  
υπερ το πρωην, οτε ην εμπαθης η ψυχη μου;  
Ειπε και διδαξον με νυν κριματων σου το βαθος, 
ειπε και μη βδελυξη με αναξιως λαλουντα, 
ο παλαι συνεσιαθεις αμαρτωλοις και πορναις 
(302) και συνδειπνησας, Δεσποτα, ασωτοις και τελωναις. 
Προς ταυτα ο Δεσποτης μοι απεκριθη και ειπεν˙  
Εγω απο του κοσμου σε ως νηπιον βαστασας 
εν ταις αγκαλαις εφερον – παντως ο λεγω οιδας -. 
Εγω και εσπαργανουν σε ολον μελεσι πασι 
και γαλακτι εξετρεφον υπερ βρωσιν και ποσιν 
- αφραστα γαρ τα κατ� εμε, ανερμηνευτα παντη - , 
παιδαγωγω τε δεδωκα – τινα ον λεγω οιδας –  
και ως  παιδιον σε μικρον αυξανοντα καθ� ωραν 
εξυπηρετησε καλως, ανεθρεψεν αξιως. 
Προσηβος ηδη γεγονας, και δη και νεανισκος˙  
ουκ αγνοεις δε και αυτος αει συν σοι με οντα 
και συναυξανοντα εν σοι και περισκεποντα σε, 
εως πασας διημειψας καλως τας ηλικιας. 
Νυν ουν ουχι ενηλικος, ανηρ δε μαλλον οντως 
γενομενος και τελειος προς γηρας ηδη κλινας, 
πως βουλει, ωσπερ νηπιος,  νυν αγκαλοφορεισθαι,  
πως αιτεις σπαργανουσθαι σε και βασταζεσθαι παλιν;  
Πως γαλακτι εκτρεφεσθαι υπο παιδαγωγω τε 
ειναι σε; Ουκ ερυθριας ταυτα λεγειν, ειπε μοι;  
Ανηρ υπαρχων αλλοις συ υπηρετει και τρεφε 
και τα προς αυξησιν αυτων επιτηδευε παντα. 
Προς τους εχθρους ανθιστασο και πληττομενος πληττε. 
Οιδας εχθρους ους λεγω σοι, δαιμονων παραταξεις. 
Λαμβανων κρουε αφειδως, πιπτων παλιν εγειρου, 
τοις πεμπομενοις βελεσι βαλλειν αυθις μη φειση 
τους βαλλοντας και κατα σου ταυτα μηχανωμενους, 
αλλα ανελπιστια σε τιτρωσκοντες εκεινοι 
ελπιδι τιτρωσκεσθωσαν εκ σου εκπεμπομενη,  
οργη δε σε πυγμιζοντες και θυμω συνωθουντες 



υπο πραοτητος της σης ραπιζεσθωσαν οψεις, 
εξωθεν εκβαλλεσθωσαν, πορρω της σης οικιας. 
(303) Μη γαρ, ως ειπον, νηπιον η παιδιον τυγχανεις, 
μη γαρ αδυναμια σοι ψυχης και νυν υπαρχει, 
μη γαρ εξασθενη σου νους αρτι προς αντιστασεις;  
Οιδας και φευγειν τους εχθρους και νικαν αυτους παλιν 
και πολεμων γαρ εχεις με συνεργον και προστατην 
και φευγων σκεπην κραταιαν, οχυραν κεκτησαι με˙  
και λυπει σε των εν γη, ποιον τουτων, ειπε  μοι;  
Χρυσιον η αργυριον η λιθοι των τιμιων;  
Και τις εμου λαμπροτερος η τις εκλαμπων πλεον 
η ποιος λιθος, ως εγω, ατιμητος εις απαν;  
Χωριων δε σε στερησις η ενδεια του σιτου 
ειτε του οινου εκλειψις εκταρασσουσιν ολως;  
Και τις αλλος παραδεισος οιος εγω τυγχανει 
η γη των κατω και ρευστων ως η γη των πραεων; 
Ποιος δε αρτος ετοιμος η οινος εν τω κοσμω 
οια η χαρις η εμη, οιον Πνευμα το Θειον, 
οιος ο αρτος της ζωης, ονπερ εγω παρεχω, 
το σωμα και το αιμα μου, τοις καθαρα καρδια 
και πιστει αδιστακτω με μετα φοβου και τρομου 
εσθιουσι και πινουσι νοερως αισθητως τε;  
Ποια τρυφη, ποια χαρα, ποια δοξα, ειπε μοι, 
μειζων υπαρχει επι γης, ως εμε μονον βλεπειν, 
εμε ως εν αινιγματι ενοπτριζεσθαι μονον, 
εμου της δοξης καθοραν την απαυγην και μονην 
και δι� αυτης διδασκεσθαι ταυτα και πλειω τουτων 
ακριβως, οτι Θεος κτιστης εγω των παντων, 
ειδεναι και κατανοειν, οτι μοι κατηλλαγη 
ανθρωπος καθεζομενος εν λακκω κατωτατω, 
αμεσως τε προσομιλει φιλος ωσπερ προς φιλον  
(304) μισθιου ταξιν υπερβας και δουλειας τον φοβον,  
ακαματι δουλευων μοι, αγαπη θεραπευων, 
υπακοη των εντολων προσοικειουμενος μοι. 
Ου λεγω των μισθωτικως εμοι εκδουλευοντων 
ουδε των παλιν δουλικως εμοι προσερχομενων, 
αλλα των φιλων και γνωστων και υιων μου τας πραξεις˙  
αιτινες και πεφυκασιν αυται, γραφε συντομως. 
Το παντων ευτελεστερον ηγεισθαι των εν κοσμω  
ου μονον των συνασκητων και κοσμικων ανθρωπων, 
αλλα γε και των εθνικων εαυτον οντως χειρω˙  
το εκπτωσιν λογιζεσθαι ζωης της αιωνιου 
μιας παραβασιν μικραν εντολης ελαχιστης˙  



το τα παιδια τα μικρα ωσπερ τελειους ανδρας 
καθοραν τε και προσκυνειν καθαπερ τους ενδοξους˙  
το τοις τυφλοις ωσαυτως δε την τιμην απονεμειν  
ως ανωθεν ορωντος μου παντων ανθρωπων πραξεις 
και ταυτα δι�εμε ποιειν, απερ και παλιν γραφε. 
Το μη εχειν κατα τινος ολως εν τη καρδια 
μεχρι ψιλης κινησεως η μικρας υπονοιας˙  
το ευχεσθαι απο ψυχης μετα πονου καρδιας 
εκ συμπαθειας τους εις σε αμαρτανοντας παντας, 
ωσαυτως και τους εις εμε τα τοιαυτα τολμωντας, 
μετα δακρυων εξαιτων επιστροφην την τουτων˙  
το ευλογειν  μεθ� αμα δε τους σε καταρωμενους 
και επαινειν τους φθονω σε αει λοιδορουμενους 
και τους επηρεαζοντας ως ευεργετας εχειν, 
τους δε μη καθυπεικοντας μηθ� υπακουοντας σου, 
ως ολως αρνουμενους με τον εαυτων Δεσποτην, 
θρηνειν και κλαιειν συνεχως˙ ους νουθετων μη παυση. 
Ο γαρ υμας δεχομενος εμε δεχεται, ειπον,  
και ο ακουων δε υμων παντως εμου ακουει˙  
(305) ο δε μη τρομω τους υμων λογους και παραινεσεις 
δεχομενος και εκπληρων αυτους μεχρι θανατου, 
ου μη μου κοινωνησειε δοξης της αιωνιου, 
ου μη καταγησεται συν τω εσταυρωμενω, 
εμοι τω υπακουσαντι Πατρι μεχρι θανατου, 
ου μη σταθη εκ δεξιων, ου μη συγκληρονομος  
των σταυρωσαντων εαυτους γενηται ο τοιουτος. 
Λοιπον μη παυση νουθετων, λοιπον μη παυση κλαιων, 
λοιπον μη παυση την αυτων εκζητων σωτηριαν,  
ινα ει υπακουσωσι και ει επιστραφωσιν, 
εξεις αυτους ως αδελφους, κερδησεις τα σα μελη 
και προσαγαγεις μοι αυτους υπηκοους γνησιους, 
ινα καγω εισδεξωμαι δια σου και δοξασω 
και τω εμω συν σοι Πατρι προσενεγκω ως δωρα. 
Ει δε μη απαρνησονται θεληματα οικεια, 
ει μη καταφρονησουσι ψυχων αυτων, ως ειπον, 
ει μη νεκροι γνησονται θελημασιν οικειοις 
και σου εν τω θεληματι ζησονται εν τω βιω 
δια του σου το θελημα το εμον εκπληρουντες, 
ουκ απολεσεις σου μισθον, ου στερηθηση τουτου, 
αλλα διπλουν σοι ανθ� απλου τουτον εγω παρεξω, 
οτι και μη εισακουομενος ουκ απεστης του λεγειν, 
αλλα και μαλλον εμισου και μαλλον απεστρεφου 
και εβδελυσσου παρ� αυτων, ως εγω εμισηθην 



ποτε και νυν δε δι� αυτων και των τουτοις ομοιων. 
Δια τοιουτων βουλομαι εργων με θεραπευειν, 
δια τοιουτων σπουδαζε και των τουτοις ομοιων 
ευαρεστειν μοι˙ τουτοις γαρ επευφραινομαι λιαν. 
Μη προτιμησης το αργειν μηδε προκρινης ολως 
υπερ ψυχης ωφελειαν αλλο τι των εν κοσμω. 
(306) Τι γαρ ωφεληθησεται ο κερδαινων τον κοσμον 
η ο τους οντας εν αυτω παιδευων η διδασκων 
η και ο σωζων απαντας, ει μη καυτος σωθειη;  
Τις ουν υπαρχει, ειτε πως αλλους σωσας ου σωσει 
την εαυτου ο αθλιος ψυχην, αλλ� απολεσει;  
Ο παραλυων εντολην εμην Δεσποτου παντων 
και οιονει καταπατων και δι� αυτης εκβαινων 
και παραβαινων νομους μου, υπερπηδων προσταξεις 
και της αυλης των εντολων και φραγμου τουτων εξω 
γενομενος, ει σωσειε κοσμον και τους εν κοσμω, 
ξενος εμου και των εμων πορρω προβατων εσται, 
και μαλιστα ως τον φραγμον της αυλης καταλυσας 
και τοις προβατοις εξοδον, ουκ εκ της θυρας μονης, 
και εισοδον την αδικον παρασχων τοις θηριοις, 
δικην υποισει αρρητον υπερ ολων προβατων 
και διχοτομηθησεται και πυρι και ταρταρω 
και των σκωληκων εσται καταβρωμα ο ταλας. 
Τουτο γαρ ειπεν ο Πατηρ δι� Υιου και το Πνευμα 
ελαλησεν, οπερ εστι το στομα του Δεσποτου˙  
αγγελοι προσευφημησαν φωναις ακαταπαυστοις, 
οι δικαιοι προσεπεσον ακουσαντες και ειπον˙  
Αδεκαστος η κρισις σου, ανυποπτος η ψηφος, 
απροσπαθως γαρ εκρινας, ω Θεε πανοικτιρμον! 
Πως γαρ ο μη το εαυτου θελημα καταλειψας 
και του εκπροσωπουντος σε, ως τον σον του Δεσποτου, 
εν προτιμησει θεμενος και φυλαξας ατρωτως, 
ως αυτος συ ετηρησας του σου Πατρος, οικτιρμον, 
συγκληρονομος σου οφθη συγκοινωνος τε ολως, 
και μαλιστα συνθεμενος τουτο μεχρι θανατου, 
το μη  ποιησαι θελημα εν τινι το οικειον,  
(307) μη  προστεθηναι αιματι, μη σαρκα προτιμησαι, 
οπερ εστι συγγενεια, συνδεσμος φυσικος τε, 
στοργη συνδουσα τους εν γη προς τα απαρνηθεντα 
και επιστρεφουσα αυτους ολους εις τα οπισω;  
Οι μαρτυρες εβοησαν˙ Κρισις δικαια οντως!  
Ως γαρ ο προς μαρτυριον εαυτον δους προθυμως 
ειτα ελθοντας συγγενεις, γυναικας τε και παιδας, 



ταυτα συν πενθει λεγοντας˙ Ουκ ελεεις σα τεκνα 
ουδε οικτειρεις, ασπλαγχνε, γυναικος σου χηρειαν;  
Ουδε πτωχεια τη αυτων συμπαθως επικαμπτη 
ουδε απωλειαν αυτων εννοεις και οικτειρεις, 
αλλα αφιεις ορφανα, ξενα, πτωχα, και χηραν 
την σην γυναικα, και σαυτον προτιμας σωσαι μονον;  
Και πως ουχ ως φονευς μαλλον μελλεις κατακριθηναι,  
οτι κατελιπες ημας εις απωλειαν παντας 
και σωσαι μονην σου ζητεις την ψυχην; Ουκ οφειλει 
ολως αυτων καν προς βραχυ της φωνης εισακουσαι,  
ολως προς θρηνους τους αυτων την ακοην προσκλιναι 
και ειτε δωροις τα δεσμα και ειρκτην αποδρασαι, 
η απαρνησει σου, Χριστε, τουτων απολυθηναι, 
αλα ως ηδη τεθνηκως εμμενειν ταις βασανοις, 
εγκαρτερειν ταις φυλακαις, λιμω τε και τω διψει, 
μη μνημονευσας των αυτου πραγματων η χρηματων 
μητε εκτος της φυλακης την εαυτου εασας, 
ει δυνατον, διανοιαν καν προς βραχυ γενεσθαι, 
αλλ� εν αυτη σε καθοραν, Δεσποτα των απαντων, 
και τη προς σε απασχολων θεωρια τας φρενας,  
μεχρι θανατου καρτερειν τω σω ποθω και μονω, 
και ουτε τους εκκλινοντας βλεπειν ολως οφειλει, 
ουδε τους αρνουμενους σε και στρεφομενους παλιν 
επι τον πρωην εμε τον, επι τας πρωην πραξεις, 
(308) επι μεριμνας των εν γη και γυναικος και τεκνων, 
μηδε προφασει οιαουν εν εκεινοις δεσμεισθαι˙  
ουκετι γαρ της εαυτου ψυχης εξουσιαζει˙  
- διο πολλοι των φυλακων παρα σου ανοιγεντων 
και των δεσμων του σωματος εις απαν ανεθεντων,  
ουχ ειλοντο οι δουλοι σου ολως εξω γενεσθαι 
ουδε φυγειν, αλλ� εμειναν ως δεδεμενοι οντες –˙  
ουτως ουν, Σωτερ, και οι νυν τυγχανοντες εν κοσμω 
και κοσμον απαρνουμενοι, συγγενεις ομου παντας,  
φιλους, εταιρους και παντα πραγμα τα εν κοσμω, 
και τα θεληματα αυτων προ γε τουτων απαντων, 
ουκετι ολως εαυτων εχουσιν εξουσιαν, 
αλλ� ει και μη κωλυωνται υπο των ηγουμενων, 
την συνταγην οφειλουσι σοι τηρειν τω Δεσποτη. 
Ου γαρ ανθρωποις εφασαν, αλλα Θεω, φυλαξαι 
υπακοην και δουλωσιν, ηγουμενοις και πασι 
τοις μετ� αυτων εν τη μονη αδελφοις συνασκουσι. 
Νησον ουν ωσπερ μονην μεσον θαλασσης ουσαν 
οφειλουσι γε κατοικειν και απαντα τον κοσμον 



αυτοις εις απαν αβατον νομιζειν καθεσταναι, 
ατε μεγαλου χασματος εστηριγμενου κυκλω 
της εαυτων πασης μονης, ως μη τους εν τω κοσμω 
διερχεσθαι προς την μονην μητε τους εν τη νησω 
διαπεραν προς τους εκει και προσπαθως προσβλεπειν, 
μηδ� εν καρδια η νοΐ την τουτων στρεφειν μνημην, 
αλλ� ως νεκροι οφειλουσι προς νεκρους διακεισθαι 
ανεπαισθητως προς αυτους εχοντες τη αισθησει, 
και γινονται ως αληθως εθελοθυτοι αρνες. 
Προς ταυτα τα παναγια ρηματα των  μαρτυρων, 
του ποθου πληρη και στοργης μεστα προς τον Δεσποτην, 
ακουσαντα τα Χερουβιμ υμνησαν και εν φοβω˙  
Δοξα σοι, ειπον, βασιλευ, δοξα σοι, πανοικτιρμον, 
(309) ο δειξας μαρτυρας εν γη των τυραννουντων διχα, 
μονω τω ποθω τω εις σε μαρτυρουντας καθ� ωραν!  
Ναι, ειπε παλιν ο Πατηρ δι� Υιου και το Πνευμα 
ελεξεν˙ Οντως, οι Θεον εκ καρδιας φιλουντες 
και τη αγαπη τη αυτου μονη προσκαρτερουντες 
και τω ιδιω θνησκοντες θεληματι καθ� ωραν, 
ουτοι και φιλοι γνησιοι, ουτοι συγκληρονομοι, 
ουτοι και μαρτυρες εισι τη προαιρεσει μονη, 
χωρις ξεσμων, αναρτισμων, εσχαρων και λεβητων 
και κατακαιοντος πυρος και ξιφων των τεμνοντων. 
Προς ταυτα υπερκοσμιαι ομου απασαι ταξεις 
ηλαλαξαν˙ Δικαια σου η κρισις, πανοικτιρμον, 
γραφητω, σφραγισθητω τε νυν και εις τους αιωνας! 
Αμην.  
 

ΜΒ’.  

Οτι οι τω Θεω απ� εντευθεν ηδη δια της του Αγιου 
Πνευματος μετουσιας ενωθεντες, εκδημουντες του βιου εις 
αιωνας αυτω εκειθεν συνεσονται˙ ει δ� ουν, αλλα το αναπαλιν 
τοις αλλως εχουσιν ενταυθα τοτε γενησεται. (310) 

 
Αρχη του βιου τελος μοι και το τελος αρχη μοι. 
Το οθεν ηκω, αγνοω, το που ειμι, ουκ οιδα, 
και που αυθις αφιξομαι, ου γινωσκω, ο ταλας.  
Γεννωμαι γη απο της γης, απο σωματος σωμα, 
απο φθαρτου παντως φθαρτος, και θνητος ολως πελων 
μικρον εν γη χρονοτριβω ζων εν σαρκι και θνησκω 
και βιου αλλου αρχομαι μεταβαινων εκ τουτου. 



Εω το σωμα εν τη γη αναστησεσθαι μελλον 
και ατελευτητον ζωην ζησεσθαι εις αιωνας. 
Νυν ουν επιβλεψον, Θεε, νυν σπλαγχνιθητι, μονε,  
νυν με ελεησον! Ιδου, εξελιπεν ισχυς μου, 
εις γηρας, Σωτερ, ηγγισα, εις προπυλα θανατου. 
Αρχων του κοσμου ερχεται αναζητησαι θελων 
τα εργα και τας πραξεις μου, τας αισχρας και βεβηλους˙  
οι δημιοι παριστανται απηνως με ορωντες 
και προσταγμα εκδεχονται λαβειν  και κατασπασαι 
εις αδου, Σωτερ, βαραθρον ψυχην μου την αθλιαν. 
Συ ουν ο φυσει ευσπλαγχνος, ο φιλανθρωπος μονος, 
ο πανοικτιρμων  Κυριος, ελεησον  με τοτε 
και μη μνησικακησης μοι, μη με εγκαταλιπης,  
(311) μη δωσης χωραν κατ� εμου εχθρω μου τω δολιω, 
τω καθ� εκαστην ωραν μοι προσεπαπειλουμενω, 
ωρυομενω κατ� εμου, τριζοντι τους οδοντας  
και˙ Που θαρρεις, μοι λεγοντι, πως δε διαφυγειν μου 
ελπιζεις χειρας, οτι με καταλιπων προσηλθες 
Χριστω καμου τας εντολας αρτι παρελογισω;  
Αλλ� ουκ εκφυγεις ουδαμως˙ που γαρ και απελευση;  
Ου διαδρασαι πωποτε ολως εμε ισχυσεις, 
τον τον Αδαμ εξαξαντα και Ευαν παραδεισου, 
τον και τον Καϊν αδελφου ποιησαντα φονεα, 
τον επι του κατακλυσμου παντας ομου τη πλανη 
και τω θανατω τω φρικτω περιπεσειν αθλιως 
εις τελος δελεασαντα ταις εμαις εξαπαταις, 
τον τον Δαβιδ πλανησαντα προς μοιχειαν και φονον, 
τον αραντα προς απαντας πολεμον τους αγιους  
και πολλους θανατωσαντα, συ με πως διαδρασαι 
ολως θαρρεις και προσδοκας, ο ασθενης εις απαν;  
Ταυτα ακουων, Δεσποτα και Θεε μ ου και κτιστα, 
δημιουργε μου και κριτα, ο εχων εξουσιαν 
ψυχης εμης και σωματος ως αμφοτερων πλαστης, 
φριττω και ολος δεδοικα, ολος τρεμω ο ταλας. 
Προβαλλεται και λεγει μοι ο δολιος, Χριστε  μου, 
οτι˙ Ιδου, ουκ αγρυπνεις, ιδου, ουκ εγκρατευη, 
ιδου, ευχην ουκ κεκτησαι, ου ποιεις προσκυνησεις, 
κοπους ουκ επιδεικνυσαι, οιους παλαι απηρξω, 
και δια ταυτα μονα σε του Χριστου σε χωρισω 
και μετ� εμου σε ληψομαι εν πυρι τω ασβεστω. 
Εγω ουν, οιδας, Δεσποτα, ως ουδεποτε εργοις 
επιστευσα η πραξεσι ψυχης μου σωτηριαν, 
αλλα τω σω, φιλανθρωπε, προσεδραμον ελεει 



θαρρησας, οτι σωσεις με δωρεαν, πανοικτιρμον, 
(312) και ελεησεις ως Θεος καθως ποτε την πορνην 
και ως τον ασωτον υιον, το Ημαρτον! ειποντα. 
Ουτω πιστευσας εδραμον, ουτω θαρρησας ηλθον, 
ουτως ελπισας, Δεσποτα, προς σε παρεγενομην˙  
και νυν μη εγκαυχησηται κατ� εμου, του σου δουλου, 
μη ειπη˙ Που σου ο Χριστος, που σου ο αντιληπτωρ;  
Ουχι εκεινος σε αυτος παρεδωσε χερσι μου;  
Ει γαρ και απατηση με  και αιχμαλωτον λαβη, 
ου μη τη προαιρεσει μου ουδε τη ραθυμια  
τουτο προσεπιγραψηται, τη δε εγκαταλειψει 
ση το  παν αναθεμενος τα τοιαυτα ερει μοι˙  
Ιδε, εις ον εθαρρησας, ιδε, εις ον προςηλθες, 
ιδε, ον οιου σε φιλειν, ον οιου αγαπαν σε 
και αδελφον και φιλον σε, υιον και κληρονομον 
ενεκαυχω κεκτησθαι σε, πως εγκατελιπε σε, 
εις τας εμας τε, του εχθρου, χειρας εξεδοτο σε 
και αιφνης απεστραφη σε, αιφνης εμισησε σε;  
Μη ουν ακουσαι ταυτα με, Σωτερ, εγκαταλειψης, 
μη ονειδος γενησεσθαι σου εασης, Θεε μου, 
μη Βασιλευ, μη Κυριε, ο του σκοτους με παλαι 
και των χειρων και φαρυγγος εκεινου με εξαξας 
και τω φωτι ελευθερον τω σω με παραστησας. 
Σε γαρ ορων τιτρωσκομαι τα εντος της καρδιας 
και βλεπειν ουκ ισχυω σε και  μη βλεπειν ου φερω˙  
απροσιτον το καλλος σου, αμιμητον το ειδος, 
ασυγκριτος η δοξα σου, και τις ποτε σε ειδεν 
η τις ιδειν σε δυνηθη ολον, σε, τον Θεον μου;  
Το παν γαρ ποιος οφθαλμος κατιδειν εξισχυσει;  
Τον οντα δε υπερ το παν ποιος νους καταλαβη, 
περιλαβειν τε δυνηθη η εκτανθηναι ολος 
προς ολον και θεασασθαι τον συνοχεα παντων, 
τον παντων εξω και το παν και τα παντα πληρουντα 
(313) και εξω παλιν τον αυτον ολον οντα αφραστως;  
Ομως ως ηλιον ορω και ως αστρον σε βλεπω, 
και εν τω κολπω φερω σε, καθαπερ μαργαριτην, 
και ως λαμπαδα βλεπω σε σκευους ημμενην ενδον. 
Οτι δε ου πλατυνεσαι, οτι μη ολον φως με 
αποτελεις και δεικνυσαι ολος μοι, οιος, οσος 
υπαρχεις, ολως ου δοκω εχειν σε την ζωην μου, 
αλλα θρηνω ως τις πτωχος γεγονως εκ πλουσιων 
και εξ ενδοξων ατιμος και μη εχων ελπιδα. 
Τουτο ουν βλεπων ο εχθρος λεγει μοι˙ Συ ου σωζη˙  



και γαρ ιδου, εκπεπτωκας, ηστοχησας ελπιδων, 
οτι ουκ εχεις προς Θεον ως παλαι παρρησιαν. 
Προς ον ου βλογον φθεγγομαι, ουκ αξιω, Θεε μου, 
αλλ� εμφυσω, και αφαντος ευθυς αποτελειται. 
Ουτως αιτουμαι, Δεσποτα, ουτως παρακαλω σου 
την ευσπλαγχνιαν δωρησαι και τοτε μοι, Σωτηρ μου, 
οτε ψυχη εξελθη μου του σωματος, ισχυσαι 
μονω τω εμφυσηματι απαντας καταισχυναι 
τους κατ� εμου, του δουλου σου, μελλοντας επιτρεχειν, 
και διαβηναι αβλαβη φρουρουμενον φωτι σου 
του Πνευματος και εμπροσθεν στηναι του βηματος σου, 
εχοντι χαριν σου, Χριστε, συνουσαν μοι την θειαν, 
σκεπουσαν, ακαταισχυντον δεικνυουσαν με ολον. 
Τις γαρ τολμησειεν αρα αμπροσθεν σου οφθηναι, 
ει μη αυτην ενδεδυται, ει μη αυτην εντος γε 
κατεχει και φωτιζεται υπ� αυτης; Πως την δοξαν 
την αστεκτον θεασασθαι δυνηθη πας τις ολως; 
Δοξαν Θεου γαρ ανθρωπος, φυσιν θεοτητος τε 
φυσις ανθρωπου ταπεινη πως κατιδειν ισχυσει;  
 Εστι Θεος γαρ ακτιστος, ημεις κτιστοι δε παντες, 
εκεινος πελει αφθαρτος, ημεις φθαρτοι και κονις, 
εκεινος πνευμα πεφυκεν, υπερ απαν δε πνευμα  
(314) ως ποιητης πνευματων τε και Δεσποτης υπαρχων, 
ημεις σαρκες χοϊκαι και γεωδης ουσια, 
εκεινος παντων ποιητης, αναρχος αληπτος τε, 
ημεις σκωληκες ομου και βορβορος και τεφρα˙ 
και τις ισχυσει εξ ημων τουτον ποτε ιδεσθαι 
εξ οικειας δυναμεως η ενεργειας ολως, 
ει μη αυτος εκπεμψειε Πνευμα αυτου το Θειον 
και δι� αυτου τω ασθενει της φυσεως παρασχη 
ρωμην, ισχυν και δυναμιν και ικανον ποιηση 
τον ανθρωπον του κατιδειν δοξαν αυτου την θειαν;  
Αλλως γαρ ου θεασεται ουδε ιδειν ισχυσει 
ανθρωπων τις τον Κυριον ερχομενον εν δοξη, 
και ουτως χωρισθησονται αδικοι των δικαιων 
και σκοτει καλυφθησονται αμαρτωλοι και παντες 
οσοι μη εξουσι το φως εν αυτοις απ� εντευθεν. 
Οι συνημμενοι δε αυτω εκ των ωδε και τοτε  
μυστικως συναφθησονται τω Θεω και γνησιως 
και της αυτου υπαρξουσι μετουσιας αχωριστοι˙  
οι δ� απελθοντες του φωτος αυτου κεχωρισμενοι 
πως τοτε ενωθησονται η κατα ποιον τροπον,  
μαθειν παρ� υμων βουλομαι, ειτε υμας διδαξαι˙  



Θεος γεγονεν ανθρωπος, ηνωθη τε ανθρωποις, 
μετεσχεν ανθρωποτητος και μετεδωκε πασι  
τοις εις αυτον πιστευουσι και την πιστιν εξ εργων  
δεικνυουσι θεοτητος αυτου τη μετουσια. 
Τουτους ουν ειπε σωζεσθαι μονους τους μετασχοντας 
εκεινου της θεοτητος, καθως αυτος μετεσχε 
της ημετερας φυσεως, ο ποιητης των παντων, 
Παυλος ως μαρτυρεται Χριστου την εκκλησιαν 
εν γενησεσθαι σωμα γε δεσποτικον και θειον, 
ασπιλον, αμωμον ομου, ρυτιδος πασης διχα˙  
(315) οιτινες αν ειεν οι πιστοι, κεφαλη ο Χριστος δε. 
Ει τουτο τοινυν εσεται ουτως, ωσπερ και εστι, 
τις αρα τοτε τολμησει ρυπαρος αυτου προσψαυσαι 
η τις προσκολληθησεται αναξιος τυγχανων;  
Ει γαρ και νυν εκβαλλονται της εκκλησιας εξω 
και μετασχειν κωλυονται αμαρτωλοι εις απαν, 
μαλλον δε και της των θειων θεας αποστερουνται 
οι μη πελοντες αγιοι, πως οιμοι τοτε αρα 
τω παναμωμω σωματι του Θεου ενωθωσι 
και μελη γενωνται Χριστου εσπιλωμενοι οντες;  
Ουκ εστι τουτο, αδελφοι, ου γενησεται ολως!  
Οι δε του θειου σωματος ηγουν της ακκλησιας 
και του χορου των εκλεκτων χωριζομενοι, λεγε, 
που αρα απελευσονται, εις ποιαν βασιλειαν, 
εις ποιον τοπον, φρασον μοι, ελπιζουσι σκηνωσαι;  
Παντως γαρ και παραδεισος, ο Αβρααμ τε κολπος 
και πας τοπος ανεσεως των σωζομενων εστιν˙  
οι δε σωζομενοι εισιν αγιοι παντως παντες, 
ως πασα θεια μαρτυρει γραφη και εκδιδασκει. 
Πολλαι γαρ και μοναι εισιν, αλλ� εντος του νυμφωνος˙  
καθαπερ γαρ εις ουρανος και εν αυτω αστερες 
αλληλων διαφεροντες εν τιμη τε και δοξη, 
ουτω και εις νυμφων εστι και μια βασιλεια, 
αλλα γαρ και παραδεισος και πολις η αγια 
και πας τοπος ανεσεως ο Θεος εστι μονος. 
Ως γαρ ουκ εχει ανεσιν ανθρωπος εν τω βιω, 
ο μη μενων εν τω Θεω και Θεος εν αυτω δε,  
ουτω και μετα θανατον εκτος εκεινου μονου, 
οιμαι, ουκ εσται ανεσις, ου τοπος ανευ λυπης, 
ου στεναγμου, ου θλιψεως ολως απηλλαγμενος. 
Σπουδασωμεν ουν, αδελφοι, σπουδασωμεν προ τελους 
(316) προσκολληθηναι τω Θεω, τω ποιητη των παντων, 
τω κατελθοντι δι� ημας επι γης τους αθλιους, 



τω κλιναντι τους ουρανους και λαθοντι αγγελους 
και εν γαστρι σκηνωσαντι της αγιας Παρθενου 
και σαρκωθεντι εξ αυτης ατρεπτως, ανεκφραστως 
και προελθοντι εις ημων απαντων σωτηριαν. 
Η σωτηρια δε ημων αυτη παντως υπαρχει, 
καθως πολλακις ειπομεν και νυν αυθις ερουμεν, 
ουχι ημεις εξ εαυτων, αλλα το θειον στομα 
επεφανε το μεγα φως του μελλοντος αιωνος. 
Η βασιλεια ουρανων επι της γης κατηλθε, 
μαλλον δε ο παμβασιλευς των ανω και των κατω 
εληλυθεν, ηθελησεν υμιν ομοιωθηναι, 
ιν� εξ αυτου ως εκ φωτος παντες μεταλαβοντες 
φωτα δειχθωμεν δευτερα, ομοια γε του πρωτου, 
και βασιλειας ουρανων κοινωνοι και της δοξης 
συμμετοχοι υπαρξωμεν ομου και κληρονομοι 
των αιωνιων αγαθων, ων ουδεις ποτε ειδε.  
Ταυτα δ� εισιν, ως πειθομαι και πιστευω και λεγω, 
Πατηρ, Υιος και Αγιον Πνευμα, Τριας Αγια, 
τουτο πηγη των αγαθων, τουτο ζωη των οντων, 
τουτο τρυφη και ανεσις, τουτο στολη και δοξα, 
τουτοσ χαρα ανεκφραστος και σωτηρια παντων 
των μετασχοντων της αυτου ελλαμψεως αρρητου 
και κοινωνιαν μετ� αυτου εχοντων εν αισθησει. 
Ακουσατε˙ Σωτηρ και γαρ δια τουτο καλειται,  
οτι πασιν, οις ενωθη, σωτηριαν παρεχει, 
η σωτηρια δε εστιν κακων μεν παντων λυσις, 
καλων δε παντων εν ταυτω ευρεσις αιωνια, 
απο θανατου μεν ζωην, απο δε σκοτους φαος, 
απο δουλειας των παθων και πραξεων αισχιστων 
ελευθεριαν παντελη πασι χαριζομενη 
(317) τοις ενωθεισι τω Χριστω και Σωτηρι των ολων.  
Οι και τοτε πασαν μεν χαραν αναφαιρετον κτωνται, 
πασαν γε αγαλλιασιν και πασαν ευφροσυνην, 
οι δε καν ολως πελοντες τουτου κεχωρισμενοι 
και μη ζητησαντες αυτον η τουτω ενωθεντες 
μηδε δουλειας των παθων και θανατου ρυσθεντες, 
καν βασιλεις, καν αρχοντες εισι, καν μεγιστανες,  
καν τρυφαν καν ευφραινεσθαι καν απολαυσιν εχειν  
οιονται και νομιζουσιν εν αγαθοις υπαρχειν, 
αλλ� ουδεποτε κτησονται τοιαυτην ευφροσυνην, 
οιαν οι δουλοι του Χριστου, οι ελευθεροι εκ παντων 
ατοπων επιθυμιων, ηδονων τε και δοξης 
εχουσιν ανεκλαλητον, αφραστον ουσαν παντη, 



ην ουδεις ποτε γνωσεται, ου μαθη, ου κατιδη 
των μη γνωσιως και θερμως τω Χριστω κολληθεντων, 
ανακραθεντων τε αυτω εν ενωσει αρρητω, 
ω πρεπει δοξα και τιμη, αινος και απας υμνος 
υπο πασης της κτισεως και πνοης εις αιωνας, 
αμην. 
 

ΜΓ’.  

Οτι κρεισσον το καλως ποιμαινεσθαι η τους μη 
βουλομενους ποιμαινειν˙ ουδε γαρ εσται κερδος τω αλλους 
μεν σπουδαζοντι σωσαι, εαυτον δε δια της εκεινων 
απολεσαντι προστασιας.  (318) 

 
Ειπε, Χριστε, τω δουλω σου, ειπε, το φως του κοσμου, 
ειπε, η γνωσις του παντος, ειπε, λογε, σοφια, 
η παντα προγινωσκουσα, η παντα προειδυια 
και τα ημιν συμφεροντα διδασκουσα αφθονως, 
ειπε και διδαξον καμε οδους σωτηριωδεις 
των θεληματων σου, Σωτηρ, και θειων προσταγματων. 
Ειπε και μη παριδης με, μη κρυψης, ω Θεε μου, 
εξ αναξιου δουλου σου το θειον θελημα σου. 
Τι κρεισσον εστι παρα σου, ποιον ευαρεστον σοι 
απο των δυο, φρασον μοι, ω φιλανθρωπε Σωτερ˙  
το εν μεριμνη ειναι με των της μονης πραγματων 
και των σωματικων χρειων το αφθονως φροντιζειν, 
διεκδικειν τε απαντα μετ� εχθρας τε και μαχης,  
η το αει προσκαρτερειν μονη τη ησυχια 
και συντηρειν αθολωτον τον νουν και την καρδιαν 
και δεχεσθαι της χαριτος της σης τας λαμπηδονας 
και καταυγαζεσθαι αει τας της ψυχης αισθησεις 
και θειους λογους μυστικως ενηχεισθαι και αλλους 
διδασκειν πραως και αυτος διδασκεσθαι ωσαυτως˙ 
ο λεγω γαρ και εαυτω τα λεγομενα λεγει 
(319) και πρωτος ουτος του ποιειν παντως ταυτα οφειλει. 
Εκ τουτων τοινυν λεγε μοι, ω Θεε μου και πλαστα, 
ποιον υπαρχει κρεισσον μοι, ποιον εστι συμφερον, 
ποιον δε σοι ευαρεστον και τελειον υπαρχει;  
Ναι δη, μη κρυψης απ� εμου, ω πανοικτιρμον Λογε! 
Ακουσον οπερ ερωτας, γραψον απερ ακουεις. 
Εγω Θεος προαναρχος, εγω Δεσποτης φυσει, 
των ουρανων τε Βασιλευς και των καταχθονιων 



και παντες μη βουλομενοι εμοι δουλοι τελουσι. 
Κτιστης των παντων γαρ εγω και Κριτης και Δεσποτης 
και νυν ειμι και εσομαι εις αιωνας αιωνων˙ 
αλλ� ου τον μη βουλομενον ποτε καταναγκαζω, 
αυτεξουσιον θελω δε, αυτοπροαιρετον γε 
την τε δουλειαν γινεσθαι, τον φοβον ενεργεισθαι 
και την αγαπην δεικνυσθαι παρα των υπηκοων.  
Τοιουτους γαρ τους δουλους μου επιποθω του ειναι, 
τους δ� αλλους ουπω εγνωκα ουδ� υπ� αυτων εγνωσθην˙  
διο σκληρον με λεγουσιν, ασυμπαθη καλουσιν, 
αδικον ονομαζουσι τα του αδικου τεκνα. 
Οι ουν εμε υβριζοντες εμε τε λοιδορουντες, 
εμε κατονειδιζοντες, σοι πως υποταγωσιν 
η πως σε καταδεξονται διδασκαλον, ειπε μοι;  
Οι λυκοι δε ποιμενα σε πως αρα λογιουνται 
η πως ακολουθησουσι φωνη σου θηρες οντες;  
Εξελθε, φυγε και γενου εκ μεσου των τοιουτων, 
και σεαυτον ει σωσειας, σεαυτον δ� απολεσεις, 
τι σοι του κοσμου οφελος του δια σου σωθεντος;  
Ου βουλομαι ποιμαινειν σε τινα των  μη θελοντων. 
Ορα, οτι εφυλαξα τουτο καγω εν κοσμω˙  
(320) των βουλομενων γαρ εγω και ποιμην και δεσποτης, 
των δ� αλλων κτιστης μεν ειμι και Θεος κατα φυσιν, 
ου μην δε πελω βασιλευς, ουκ αρχηγος εις απαν 
των μη αραντων τον σταυρον καμοι ακολουθουντων˙  
του εναντιου γαρ εισι τεκνα, δουλοι και σκευη. 
Βλεπε και θρηνει δι� αυτους, ει δυνατον, καθ� ωραν. 
Εκ σκοτους γαρ καλουμενοι προς ανεσπερον φεγγος, 
εκ του θανατου προς ζωην, εις ουρανους εξ αδου, 
εκ των προσκαιρων και φθαρτων προς αιωνιον δοξαν, 
οργιζονται και μαινονται κατα των διδασκαλων 
και κατ� αυτων συρραπτουσιν επιβουλας παντοιας 
και προαιρουνται του θανειν η σκοτους αποστηναι 
και των του σκοτους πραξεων, καμοι ακολουθησαι. 
Τουτους, ειπε, πως ποιμανεις, πως τουτων προηγηση, 
πως οδηγησεις, λεγε μοι, προς πυρ αυτομολουντας, 
προστιθεμενους τω εχθρω και συν αυτω προθυμως 
τα εναντια των εμων προσταγματων ποιουντας;  
Πως ποιμανεις ως προβατα, πως εισαξεις, ειπε μοι, 
των εντολων μου προς νομας, προς υδωρ θεληματων 
εμων εξαξεις δε αυτους, προς νοητα τε ορη 
θεωριων των μυστικων, δοξης μου της αρρητου, 
δι� ης οι ταυτην βλεποντες καταφρονουσι δοξης 



της κατω και των αισθητων παντων αμνημονουσι  
και ως σκιαν και ως καπνον ταυτα παντα ηγουνται;  
Ειπε, πως τον αντιδικον συνηγορον σου κτηση, 
πως τον πολεμιον εχθρον φιλον  σου πεισεις ειναι;  
Ευκολως γαρ οι φιλοι μεν εχθροι γινονται μαλλον 
μικραν ευροντες προφασιν, οι εχθροι δε δυσκολως 
γενεσθαι φιλοι δυνανται καν ευεργετηθωσι, 
καν δωρεων μετασχωσιν υψηλων και μεγαλων˙ 
(321) εγκεκριμμενον εχουσι τον ιον εν καρδια, 
ονπερ καιρου δραξαμενοι εξεμουσιν αθροως 
και ευεργετας τους αυτων ανηλεως, απλαγχνως 
αποκτειναι ου φριττουσιν, ω μανιας εσχατης! 
Ουτοι του Καϊν μιμηται, ουτοι του Λαμεχ χειρους, 
ουτοι Σαουλ, ομοτροποι, μιμηται των Εβραιων 
και του Ιουδα ζηλωται, αγχονης κληρονομοι. 
Τουτων ηγεισθαι ει ζητεις, βλεπε που καταντησεις. 
Ου γαρ επιστραφησονται, ενθα αν συ θελησης, 
αλλ� εν οδω σε τη αυτων αναγκασουσι βαινειν 
και πρωτον εις απωλειαν εμπεσειν προ εκεινων 
και κατωτερω κατελθειν εις πυθμενα του αδου 
ως επακολουθουντας σοι εχων παντως κακεινους. 
Ει δε μη  βουληθης αυτοις ολως ομοιωθηναι, 
συναπαχθηναι τε αυτων ταις βουλαις μη θελησης 
μηδε ταις πραξεσιν αυτων ταις κακαις κοινωνησαι,  
στασιν, μαχην και πολεμον ακαταλλακτον εξεις. 
Υφ� ων τι σοι γενησεται, τι δε συμβησεται σοι, 
τι κερδανεις τε; Ακουσον, και λεξω σοι συντομως˙  
προ παντων ειναι δουλος μου ολως ουκ εξισχυσεις, 
εμον γαρ δουλον μαχεσθαι ου βουλομαι παραπαν. 
Μισος τε κτησονται προς σε ασχετον και προς φονον 
ορμησουσι τον κατα σου φανερως και λαθραιως, 
και του εκεινων κριματος συ δωσεις τας ευθυνας. 
Ουδεν γαρ ο σος θανατος ωφελησει τους αλλους, 
καθως υπηρξεν ο εμος θανατος ζωη κοσμου, 
αλλα κακεινοις αιτιος του κριματος γενηση 
και συ απαρρησιασατος εξελθεις εκ του βιου. 
Κρεισσον τοινυν ποιμαινεσθαι και μη ποιμαινειν ολως 
τοιουτους, αλλα μαλιστα των ιδιων φροντιζειν  
και ευχεσθαι υπερ αυτων και απαντων ανθρωπων 
(322) του επιστρεψαι και ελθειν εις επιγνωσιν παντας,  
διδασκειν τε και κατηχειν τουτων τους βουλομενους. 
Μη αναγκαζης δε αυτους ποιειν απερ διδασκεις, 
αλλα τους λογους τους εμους λεγε και παρακαλει 



φυλαττειν τουτους ως ζωης αιωνιου προξενους. 
Αυτοι δ� οι λογοι στησονται, οταν ελθω του κριναι,  
και τουτων παντων εκαστον κρινουσι κατ� αξιαν, 
και συ μενεις ανευθυνος, ακατακριτος παντη, 
οτι ουκ εκρυψας εμων αργυριον λογιων, 
αλλ� οσον ειληφας αυτος, κατεβαλου τοις πασι. 
Τουτο εμοι αποδεκτον, τουτο των αποστολων 
και μαθητων μου γεγονε κατα τας εντολας μου 
εργον, κηρυξαι με Θεον εις τον συμπαντα κοσμον 
και τα εμα θεληματα και τα προσταγματα μου 
διδαξαι και καταλιπειν εγγραφως τοις ανθρωποις. 
Ουτως και συ αγωνισαι ποιησαι και διδαξαι,  
τους δε μη θελοντας εμων λογων ολως ακουειν 
λεγε, ως ειπον και εγω προς τους τοτε ειποντας 
οτι˙ Σκληρος ο λογος σου και τις αυτου ακουειν 
δυνησεται; Και εφην γε˙ Ει μη θελετε ουτως,  
υπαγετε, ως βουλεσθε, εκαστος και ποιειτε˙ 
τη εξουσια τη αυτων το παν και προαιρεσει 
καταλιπων τον θανατον η την ζωην ελεσθαι. 
Ουδεις γαρ γεγονε ποτε καλος απροαιρετως, 
ουδε πιστος ο απιστος και μη θελων υπαρξει, 
ουδε φιλοθεος ποτε ο φιλοκοσμος εσται, 
ουκ αβουλητως ο σκαιος μεταστρεψει την γνωμην 
την εαυτου και αγαθος γενησεται εις απαν˙  
ουδεις γαρ γεγονε κακος φυσει, αλλα προθεσει˙  
ουτω και παλιν εκ κακου και πονηρου προθεσει 
(323) και γνωμη καλος και αγαθος, ει θελει, 
γενησεται, μη θελων δε ουδαμως τουτο εσται. 
Ουδεις μη θελων αρετην κατωρθωσεν εν κοσμω, 
ουδεις μη θελων σωζεται˙ πλεον τουτου μη ζητει, 
σπουδασον σωσαι δε σαυτον και τους ακουοντας σου, 
ει αρα ευροις επι γης ανθρωπον του ακουειν 
εχοντα ωτα και των σων επακουοντα λογων. 
Ουτως ποιησω, Δεσποτα, καθως προσεταξας μοι, 
αλλα την σην βοηθειαν, αλλα την σην μοι χαριν 
τω αναξιω δωρησαι δουλω σου, ω Θεε μου, 
ινα αει δοξαζω σε και ανυμνω σον κρατος 
ακαταπαυστοις εν φωναις εις αιωνας αιωνων, 
αμην. 
 



ΜΔ’.  

Τι εστι το κατ� εικονα, και πως εικοτως νοειται ως του 
πρωτοτυπου εικων ο ανθρωπος˙ και οτι ο τους εχθρους ως 
ευεργετας φιλων μιμητης εστι του Θεου, Πνευματος δε Αγιου 
εντευθεν μετοχος γεγονως θεσει θεος και χαριτι γινεται, 
μονοις εκεινοις γνωριζομενος, τοις υπο του Αγιου Πνευματος 
ενεργουμενοις. (324) 

 
Δοξα, αινος, υμνος, χαρις 
τω την κτισιν εξ ουκ οντων 
εις το ειναι λογω μονω  
και θεληματι οικειω 
απασαν παραγαγοντι 
Θεω παντων, εν Τριαδι 
υποστασεων, μια τε  
αχωριστοις και ατμητοις,  
μια φυσις, μια δοξα, 
μια δυναμις υπαρχει, 
θελημα τε εν ωσαυτως. 
Αυτη μονη κτισις παντων,  
αυτη εκ πηλου με ολον 
πλασασα, ψυχην τε δουσα 
(325) εθηκεν επι της γης με, 
δεδωκε το φως τε βλεπειν 
και οραν εν τουτω παντα 
τονδε τον αισθητον κοσμον, 
ηλιον, σεληνην λεγω, 
τους αστερας ουρανον τε, 
γην και θαλασσαν και παντα 
τα εν μεσω τουτων οντα. 
Δεδωκε, και νουν και λογον˙  
αλλα προσεχε τω λογω!  
Κατ� εικονα ουν του Λογου 
δεδοται ημιν ο λογος˙  
λογικοι γαρ εκ του Λογου 
του αναρχου, του ακτιστου, 
του αληπτου, του Θεου μου. 
Οντως κατ� εικονα εστιν 
η ψυχη παντος ανθρωπου 
λογικη εικων του Λογου. 
- Πως, ειπε μοι, διδαξον με. 
- Ακουσον αυτου του Λογου˙  



ο Θεος εκ Θεου Θεος Λογος, 
συναΐδιος τε εστι 
τω Πατρι και τω Πνευματι. 
Ουτως ουν και η ψυχη μου 
κατ� εικονα τουτου εστι, 
νουν γαρ εχουσα και λογον 
φερει ταυτα κατ� ουσιαν  
ατμητα ασυγχυτα τε, 
ομοουσια ωσαυτως, 
εν τα τρια ηνωμενως, 
αλλα και διηρημενως. 
Παντοτε και ηνωνται γε 
(326) και εισι μεμερισμενα˙  
ηνωνται γαρ ασυγχυτως 
και μεριζονται ατμητως. 
Εν εκ τουτων ει καθελης,  
συγκαθειλες παντως παντα˙  
ψυχη γαρ ανους, αλογος, 
ισον εσται των αλογων˙  
ανευ δε ψυχης ουκ εστι  
νουν η λογον υφεσταναι. 
Ουτως ουν εκ της εικονος 
το πρωτοτυπον εννοει!  
Ανευ Πνευματος ουκ εστι 
ου Πατηρ, ου Λογος τουτου˙  
πνευμα ο Πατηρ δε εστι,  
και Υιος ο τουτου, πνευμα,  
ει και σαρκα ενεδυθη, 
και Θεος το Πνευμα παλιν˙  
εν γαρ φυσει και ουσια 
τα αμφοτερα τελουσιν,  
ωσπερ νους, ψυχη και λογος. 
Αλλ� ο μεν Πατηρ τον Λογον  
απεγεννησεν αρρητως. 
Ωσπερ νους εκ της ψυχης μου, 
μαλλον δε εν τη ψυχη μου, 
ουτως εκ Πατρος το πνευμα,  
μαλλον δ� εν Πατρι και μενει 
και προερχεται αφραστως. 
Ωσπερ παλιν δε ο νους μου 
παντοτε γεννα τον λογον 
και προφερει και εκπεμπει 
και γνωστον ποιει τοις πασιν, 



ου χωριζεται δε τουτου, 
(327) αλλα και γεννα τον λογον 
και εντος αυτον κατεχει, 
ουτω νοει τον Πατερα, 
οτι ετεκε τον Λογον, 
οτι τικτει αεναως, 
ου χωριζεται δε ολως 
του Υιου Πατηρ ο τουτου, 
αλλ� εν τω Υιω οραται, 
και Υιος εν τουτω μενει. 
Ταυτην ακριβη εικονα,  
ει και αμυδρα τυγχανει, 
καθυπεδειξεν ο λογος, 
ην ουδεποτε θεαση, 
ουδ� ου μη κατανοησης,  
ει μη προτερον καθαρης, 
ει μη προτερον εκπλυνης 
της εικονος σου τον ρυπον, 
ει μη κεχωσμενην ουσαν 
εν τοις παθεσιν εξαξης, 
αποσμηξης τε τελειως,  
αποδυσης τε ωσαυτως  
και λευκανης ως χιονα. 
Οταν ταυτα δε ποιησης  
και καλως σαυτον καθαρης  
και εικων τελεια γενη,  
το πρωτοτυπον ουκ οψη, 
ουδ� ου μη κατανοησης, 
ει μη αποκαλυφθη σοι 
δια Πνευματος Αγιου.  
Παντα γαρ Πνευμα διδασκει 
εν φωτι λαμψαν αρρητω,  
(328) νοερως τα νοητα σοι 
απαντα καθυποδειξει, 
οσον δυνασαι και βλεπειν,  
οσον εφικτον ανθρωπω,  
κατα την αναλογιαν  
ψυχικης καθαρσεως σου, 
και Θεω ομοιωθηση 
εργων ακριβει μιμησει,  
σωφροσυνης και ανδρειας, 
αλλα και φιλανθρωπιας,  
πειρασμων υπομονη τε 



και τη προς εχθρους αγαπη. 
Τουτο γαρ φιλανθρωπια, 
το εχθρους ευεργετειν σε 
και φιλειν αυτους ως φιλους, 
ως γνησιους ευεργετας,  
ευχεσθαι τε υπερ παντων 
των σοι επηρεαζοντων, 
ισην τε προς παντας εχειν 
αγαθους και πονηρους τε 
ενδιαθετον αγαπην, 
υπερ παντων δε τιθεναι 
την ψυχην σου καθ� εκαστην, 
υπερ σωτηριας λεγω, 
και του ενα που σωθηναι 
η και παντας, ει οιον τε. 
Ταυτα μιμητην Δεσποτου  
απεργασονται σε, τεκνον, 
και εικονα αληθη σε 
αποδειξουσι του κτιστου, 
μιμητην τε κατα παντα 
(329) τελειοτητος της θειας. 
Ο δε κτιστης τοτε – προσχες, 
οπερ μελλω σοι εκφρασαι! - 
Θειον αποστειλει Πνευμα˙  
ου ψυχην σοι λεγω αλλην, 
οιαν εσχες, αλλα Πνευμα, 
το εκ του Θεου σοι λεγω, 
και εμπνευει και οικησει 
και ουσιωδως σκηνωσει 
και φωτισει και λαμπρυνει 
και αναχωνευσει ολον, 
τον φθαρτον τε αφθαρτισει 
και ανανεωσει αυθις 
τον παλαιωθεντα οικον, 
οικον της ψυχης σου λεγω. 
Ταυτη δε συναφθαρτισει  
και το σωμα ολον ολως 
και θεον σε κατα χαριν  
ομοιον του πρωτοτυπου 
απεργασεται, ω θαυμα, 
ω μυστηριον το πασιν 
αγνωστον τοις εμπαθεσιν, 
αγνωστον τοις φιλοκοσμοις, 



αγνωστον τοις φιλοδοξοις, 
αγνωστον υπερηφανοις, 
αγνωστον οντως οργιλοις, 
αγνωστον και μνησικακοις, 
αγνωστον τοις φιλασαρκοις, 
αγνωστον τοις φιλαργυροις, 
αγνωστον τοις φθονεροις τε, 
αγνωστον πασι λοιδοροις,  
αγνωστον  υποκριταις γε, 
αγνωστον και γαστριμαργοις,  
αγνωστον τοις λαθροφαγοις 
(330) και μεθυσοις τε και πορνοις˙  
αγνωστον τοις αργολογοις, 
αγνωστον τοις αισχρολογοις, 
αγνωστον και τοις ραθυμοις, 
αγνωστον τοις αμελουσι 
της καθ� ωραν μετανοιας, 
αγνωστον τοις μη πενθουσιν 
αεναως καθ� εκαστην  
αγνωστον ανυποτακτοις, 
αγνωστον τοις αντιλογοις, 
αγνωστον ιδιορρυθμοις, 
αγνωστον τοις οιομενοις 
ειναι τι, μηδεν δε ουσιν, 
αγνωστον τοις καυχωμενοις, 
αλλα μη και τερπομενοις 
επι σωματος μεγεθει 
η δυναμει ειτε καλλει 
η χαρισματι ετερω 
οιωδηποτε σοι λεγω˙  
αγνωστον τοις μη καρδιαν  
καθαραν προσκτησαμενοις, 
αγνωστον τοις μη αιτουσιν 
εν θερμοτητι καρδιας 
του λαβειν το Θειον Πνευμα, 
αγνωστον τοις απιστουσιν  
οτι διδοται και αρτι  
τοις ζητουσι Πνευμα Θειον. 
Απιστια γαρ απειργει 
και διωκει Πνευμα Θειον˙  
απιστων τις ουκ αιτειται, 
μη αιτων ουδε λαμβανει, 
μη λαβων νεκρος υπαρχει. 



(331) Τον νεκρον δε τις μη κλαυσει, 
οτι ζην δοκει νεκρος ων;  
Οι νεκροι νεκρους ουδεπω 
ουτ� ιδειν ουτε θρηνησαι  
ολως δυνανται˙ οι ζωντες 
τουτους βλεποντες πενθουσι. 
Θαυμα γαρ ορωσι ξενον, 
ζωντας τους νενεκρωμενους, 
αλλα και περιπατουντας, 
τους τυφλους βλεπειν δοκουντας 
και κωφους δε οντως οντας 
και ακουειν οιομενους˙  
ζωσι γαρ και καθορωσι 
και ακουουσιν ως κτηνη, 
ως ανοητοι νοουσιν 
εν αισθησει αναισθητω, 
εν ζωη νενεκρωμενη. 
Εστι γαρ και ζην μη ζωντα, 
εστι βλεποντα μη βλεπειν 
μηδ� ακουοντα ακουειν. 
Πως, ειπε μοι; Λεξω ταχος˙  
οσοι ζωσι κατα σαρκα, 
οσοι βλεπουσι τα τηδε 
και ωσι σαρκινοις μονοις 
θειων λογων ακροωνται, 
ουτοι κατα πνευμα παντες 
κωφοι, τυφλοι και νεκροι γε. 
Ουδε γαρ εκ Θεου γεγεννηνται 
ολως, ινα και ζωσι γε, 
αλλ� ουδ� ελαβον το Πνευμα 
ουδ� ανεβλεψαν τας κορας, 
(332) ου κατειδον φως το θειον˙ 
τουτου δε μη γνεομενου 
εμειναν κωφοι εις απαν. 
Οι τοιουτοι δε, ειπε μοι, 
πως Χριστιανοι κληθωσιν;  
Ακουε του θειου Παυλου 
ταυτα σοι σαφως δηλουντος, 
μαλλον δε Χριστου λαλουντος˙  
Ανθρωπος εκ γης ο πρωτος 
χοϊκος εκτισθη παντως, 
ανθρωπος ο δευτερος δε 
εκ των ουρανων κατηλθε. 



Προσεχε τοις λεγομενοις˙  
οιος ουν ο πρωτος πελει  
χοϊκος και οι εκ τουτου 
παντες χοϊκοι γεννωνται˙ 
οιος δε Χριστος υπαρχει 
επουρανιος Δεσποτης, 
επουρανιοι και παντες  
οι αυτω  πεπιστευκοτες, 
ανωθεν δε γεννηθεντες, 
βαπτισθεντες δε ωσαυτως 
Πνευματι τω Παναγιω˙  
οιον εστι το γεννησαν 
Θεος οντως, εξ αυτου τε 
οι γεννωμενοι τοιουτοι 
εκ Θεου θεοι θετοι γε 
και υιοι υψιστου παντες, 
ως φησι το θειον στομα. 
Ηκουσας Θεου τους λογους, 
ηκουσας πως εκ των αλλων 
(333) τους  πιστους αναχωριζει, 
πως σημειον γνωρισμα τε 
δεδωκε τοις αυτου δουλοις, 
ινα μη πλανωνται λογοις 
αλλοτριων διδασκαλων;  
Εκ της γης, φησιν, ο πρωτος, 
οτι χοϊκος εκτισθη, 
ο δευτερος ανθρωπος δε,  
των απαντων ο Δεσποτης, 
εκ των ουρανων κατηλθε. 
Θανατον πασιν ο πρωτος  
προεξενησεν ανθρωποις  
και φθοραν τη παραβασει˙ 
ο δε δευτερος τω κοσμω 
εδωρησατο και νυν δε 
απασι πιστοις παρεχει 
φως, ζωην και αφθαρσιαν. 
Ηκουσας, απερ σοι λεγει 
ο των ουρανιων μυστης;  
ηκουσας Χριστου λαλουντος 
δι� αυτου και τους ανθρωπους 
εκδιδασκοντος οποιοι 
οι αυτω πεπιστευκοτες 
και την πιστιν εκ των εργων 



ενδεικνυμενοι τελουσι;  
Μη ουν αμφιβαλλε λοιπον˙  
ει Χριστιανος υπαρχεις, 
οιος ο Χριστος υπαρχει 
επουρανιος, τοιουτος  
και αυτος οφειλεις ειναι˙  
μη υπαρχων δε τοιουτος, 
(334) πως Χριστιανος κληθηση;  
Ει γαρ οιος ο Δεσποτης 
επουρανιος υπαρχει,  
και τοιουτους ειναι λεγει 
τους αυτω πεπιστευκοτας 
παντως γε επουρανιους,  
οσοι κοσμικα φρονουσι,  
οσοι κατα σακρα ζωσιν, 
ουκ εισι του εκ των ανω  
κατελθοντος Θεου Λογου, 
αλλα του εκ γης πλασθεντος 
χοϊκου ανθρωπου παντως. 
Ουτω φρονει, ουτως εχε, 
ουτω  πιστευε, και ζητει 
ινα γενησαι τοιουτος 
επουρανιος, ως ειπεν 
ο εξ ουρανων φοιτησας 
καιδιδους ζωην τω κοσμω. 
Ουτος εστι και ο αρτος, 
ο εκειθεν καταβαινων, 
ον οι τρωγοντες ουδ� ολως \ 
θανατον ποτε ορωσιν˙  
επουρανιοι γαρ οντες 
εις αει εσονται παντως 
την φθοραν αποδυθεντες, 
αφθαρσιαν δ� ενδυθεντες, 
θανατον αποβαλοντες 
και ζωη προσκολληθεντες. 
Αθανατοι γαρ, αφθαρτοι  
γινονται και δια τουτο  
επουρανιοι καλουνται. 
(335) Τις γαρ απο του αιωνος 
εχρηματισε τοιουτος, 
των Αδαμ υιων σοι λεγω, 
πριν εξ ουρανου κατελθη 
ο Δεσποτης των απαντων 



ουρανιων, επιγειων;  
Ουτος ελαβε την σαρκα 
την ημων και Πνευμα Θειον 
δεδωκε, καθως πολλακις  
ειπομεν, και τουτο παντα  
ως Θεος ημιν παρεχει. 
Ποια παντα; Α πολλακις υμιν ειπον, 
αλλα και τα νυν εξειπω. 
Γινεται ως κολυμβηθρα 
θεια φωτοειδεστατη, 
παντας συμπεριλαμβανει 
τους αξιους, ους εφευροι 
ενδοθεν, και πως εξειπω, πως εκφρασω 
τα γινομενα αξιως;  
Δος μοι λογον, ο ψυχην μοι 
χαρισαμενος Θεος μου. 
Θεος ον το Θειον Πνευμα,  
ους εντος αυτου αν λαβη, 
αναπλαττει τουτους ολως, 
εξανακαινιζει τουτους, 
καινουργει τε παραδοξως. 
Πως και τινα γε τον τροπον 
ου μεταλαμβανει ολως 
του εκεινων αυτο ρυπου;  
Ως ουδε το πυρ μετεχει 
της σιδηρου μελανιας, 
μεταδιδωσι δ� εκεινω 
 παντα τα αυτω προσοντα, 
(336) ουτω και το Θειον Πνευμα 
αφθαρτον ον αφθαρσιαν 
και αθανατον υπαρχον 
διδωσιν αθανασιαν, 
φως τε αδυτον τυχανον 
φως αποτελει τους παντας 
εν οισπερ κατασκηνωσει, 
και ζωην αυτοις παρεχει. 
Ως Χριστου ομοφυες τε, 
ομοουσιον ωσαυτως 
και ομοδοξον υπαρχον 
και συνηνωμενον πελον, 
τουτους του Χριστου ομοιους  
απεργαζεται εις απαν. 
Ου φθονει γαρ ο Δεσποτης 



ισους εαυτω οφθηναι 
τους βροτους χαριτι θεια, 
ουδ� απαξιοι γενεσθαι  
ομοιους αυτω τους δουλους, 
αλλα τερπεται και χαιρει 
καθορων ημας τοιουτους 
εξ ανθρωπων γεγονοτας 
κατα χαριν, ως εκεινος  
πεφυκε και εστι φυσει. 
Ευεργετης γαρ υπαρχων 
βουλεται ημας τοιουτους 
ειναι, οιος και εκεινος. 
Ει γαρ μη τοιουτοι ωμεν 
ομοιοι εν ακριβεια,  
πως εσομεθα εκεινω 
ηνωμενοι, καθως ειπε,  
πως δε εν αυτω μενουμεν, 
(337) μη υπαρχοντες τοιουτοι, 
πως δ� αυτος εν ημιν μεινη 
ουσι τουτου ανομοιοις;  
Τουτο ουν σαφως ειδοτε 
σπευσατε λαβειν το Πνευμα 
το εκ του Θεου και Θειον, 
ινα γενησθε τοιουτοι,  
οιους εδειξεν ο λογος, 
επουρανιοι και θειοι,  
οσους ειπεν ο Δεσποτης,  
ινα και της βασιλειας  
γενησθε της ουρανιου  
κληρονομοι εις αιωνας.  
Ει δε μη τοιουτοι ητε 
η γενησεσθε ενταυθα 
επουρανιοι, ως ειπον,  
πως τους ουρανους οικησαι 
ολως οιεσθε συν τουτω;  
πως δε και εις βασιλειαν  
μετα των επουρανιων 
εισελθειν και βασιλευσαι 
και συνεσεσθαι τω παντων 
Βασιλει τε και Δεσποτη;  
Δραμετε σπουδη ουν παντες, 
ινα καταξιωθωμεν  
ενθοθεν της βασιλειας 



της των ουρανων γενεσθαι 
και Χριστω συμβασιλευσαι, 
τω Δεσποτη των απαντων, 
ω πρεπει πασα δοξα 
συν Πατρι και Πνευματι τε 
εις αιωνας των αιωνων, 
αμην.  
 

ΜΕ’.  

Περι θεολογιας ακριβεστατης˙ και οτι ο μη ορων το φως της 
του Θεου δοξης χειρων τυγχανει τυφλων.  (338) 

 
Ω φιλοικτιρμον Θεε μου, ποιητα μου, 
λαμψον πλειον μοι το απροσιτον φως σου, 
ινα μου χαρας εμπλησης την καρδιαν. 
Ναι, μη οργισθης, ναι, μη εγκαταλιπης, 
αλλα αυγασον ψυχην μου τω φωτι σου˙  
το γαρ φως σου συ, ο Θεος μου, τυγχανεις. 
Ει γαρ κεκλησαι πολλοις και διαφοροις 
τοις ονομασιν, αλλ� εν αυτος υπαρχεις˙  
τουτο δε το εν αγνωστον παση φυσει 
και αορατον και αφραστον τυγχανει, 
ο παραδεικνυμενον παντα καλειται. 
Τουτο ουν το εν τρισυποστατος φυσις, 
μια θεοτης, μια τε βασιλεια, 
μια δυναμις, εν η Τριας γαρ πελει. 
Τριας μια γαρ ο Θεος μου, ου τρια, 
τρια ομως δε το εν καθ� υποστασεις, 
ομοφυεις αλληλαις ουσας τη φυσει, 
ομοδυναμους ολως, ομοουσιους, 
ασυγχυτως μεν υπερ νουν ηνωμενας, 
αδιαιρετως δ� αυθις διαιρουμενας, 
εις εν τα τρια και το εν γε εις τρια. 
Εις γαρ εστιν ο ποιησας τα παντα 
Ιησους Χριστος συν Πατρι τω αναρχω, 
(338) συναναρχω τε Πνευματι τω Αγιω. 
Εν ουν η Τριας αμεριστως εις απαν, 
εν τω ενι τα τρια δε, εν τοις τρισι το εν δε,  
μαλλον δε εν τα τρια μοι και το εν τρια παλιν˙  
νοει, προσκυνει, πιστευε νυν και εις τους αιωνας. 
Το εν γαρ τουτο φαντασθεν, λαμψαν και καταυγασαν, 



μεταληφθεν, μεταδοθεν παν αγαθον υπαρχει˙  
διο ουχ εν, αλα πολλα και παρ� ημιν καλειται˙  
φως και ειρηνη και χαρα, ζωη, τροφη και ποσις, 
ενδυμα, περιβολαιον, σκηνη και θειος οικος, 
ανατολη, αναστασις, αναπαυσις λουτρον τε, 
πυρ, υδωρ, ποταμος, πηγη ζωης και ρειθρον,  
αρτος και οινος, η καινη των πιστων καρυκεια, 
η πανδαισια, η τρυφη ην μυστικως τρυφωμεν, 
ηλιος οντως αδυτος αστρον αειλαμπες τε, 
λαμπας εντος εκλαμπουσα της ψυχικης οικιας. 
Τουτο το εν πολλα εστι καθαιρουν τε και κτιζον, 
τουτο το εν τα συμπαντα παρηγαγε τω λογω 
και πνευματι δυναμεως συνεχει ταυτα παντα. 
Τουτο το εν τον ουρανον και την γην εκ μη οντων 
παρηγαγεν, ουσιωσε, συνεστησεν αρρητως, 
τουτο το εν τον ηλιον, σεληνην και τα αστρα 
θεληματι πεποιηκε, θαυμα καινον και ξενον. 
Τουτο το εν τετραποδα, ερπετα καιθηρια 
και πετεινα παντοδαπα και εναλια παντα 
τη προσταξει παρηγαγε, καθως ορωνται παντα. 
Εσχατον δε εποιησεν εμε ως βασιλεα  
και παντα ταυτα δεδωκεν εμοι προς θεραπειαν 
ως δουλα και την χρειαν μοι δουλικως εκπληρουντα. 
Παντα ουν τουτου του ενος Θεου των ολων, λεγω, 
το  προσταγμα εφυλαξε και εισετι φυλαττει, 
καγω μονος, ο αθλιος, αχαριστος εδειχθην,  
(339) αγνωμων και ανηκοος Θεου, του πλασαντος με 
και ταυτα παντα τα καλα αφθονως παρασχοντος, 
την εντολην τε παραβας αχρειος εγενομην 
και χειρων παντων των κτηνων απεφανθην, ο ταλας, 
και παρετραπην της οσου της ευθειας και θειας 
και της δοθεισης δοξης μοι εκπεπτωκα αθλιως 
και εξεδυθην την στολην την φωτεινην και θειαν, 
και εν τω σκοτει γεγονως νυν εν τω σκοτει κειμαι, 
και αγνοω οτι φωτος ειμι εστερημενος, 
και˙ Ιδε, λεγω, ηλιος την ημεραν φωτιζει, 
και βλεπω τουτον˙ της νυκτος ελθουσης παλιν δυνει, 
καγω αναπτω μοι κηρους και λαμπαδα και βλεπω.  
Και τι των παντων εχει μου ανθρωπων πλεον αλλος;  
Ουτως γαρ παντως βλεπουσιν ανθρωποι εν τω κοσμω 
και τουτου πλεον ουδαμως καθορα τις ανθρωπων. 
Ταυτα ουν λεγων ψευδομαι και εμαυτον εμπαιζω 
και εμαυτον, Σωτερ, πλανω κατ� εμαυτον κομπαζων, 



μη θελων γνωναι εμαυτον, οτι τυφλος τυγχανω, 
μη θελων κοπιασαι τε, μη θελων αναβλεψαι,  
μη θελων ο κατακριτος την τυφλωσιν μου γνωναι. 
Λεγω δε˙ Τις εωρακε Θεον, το φως του κοσμου;  
Και τουτο λεγων, Δεσποτα, αναισθητω εις απαν 
μη συνιεις οτι κακως λογιζομαι και λεγω. 
Ο γαρ το φως σου μη ορων, και βλεπειν ολως λεγων, 
μαλλον δε και αδυνατον λεγων υπαρχειν τουτο, 
το κατιδειν σου, Δεσποτα, το φως της θειας δοξης,  
πασας αρνειται τας γραφας προφητων, αποστολων, 
τους σους τε λογους, Ιησου, και την οικονομιαν. 
Ει γαρ εξ υψους ελαμψας, επεφανας εν σκοτει 
και παρεγενου, ευσπλαγχνε, εν κοσμω μετ� ανθρωπων, 
(341) αναστραφηναι καθ� ημας θελησας φιλανθρωπως  
και φως του κοσμου σευτον αψευδως εφης ειναι, 
ημεις δε ουχ ορωμεν σε, ουχι τυφλοι εις απαν, 
τυφλων τε αθλιωτεροι τυγχανομεν, Χριστε μου;  
Ναι, οντως, ναι, ως αληθως και νεκροι και τυφλοι τε 
υπαρχομεν μη βλεποντες σε ζωοποιον φαος. 
Τον ηλιον τον αισθητον οι τυφλοι ουχ ορωσιν, 
αλλα και ζωσι, Δεσποτα, και οπωσουν κινουνται˙ 
ου γαρ ζωην χαριζεται, αλλα το βλεπειν μονον. 
Συ δε υπαρχων απαντα τα καλα, αει διδως 
ταυτα τοις δουλοις σου τοις βλεπουσι το φως σου, 
ως ων ζωη και την ζωην παρεχεις συν τοις αλλοις 
απασι, λεγω, τοις καλοις, απερ αυτος τυγχανεις. 
Ο εχων σε ως αληθως εχει εν σοι τα παντα. 
Μη στερηθω σου, Δεσποτα, μη στερηθω σου, κτιστα, 
μη στερηθω σου, ευσπλαγχνε, ο ταπεινος και ξενος˙ 
ξενος γαρ, ως ευδοκησας, και παροικος ενταυθα 
ου προαιρεσει γεγονα, ου θελησει μου ξενος, 
αλλα τη χαριτι τη ση εμαυτον εγνων ξενον 
των ορωμενων νοερως ελλαμφθεις τω φωτι σου 
και γνους οτι προς αϋλον και αορατον κοσμον 
μεταγεις, κατοικιζεις τε το ανθρωπινον φυλον, 
μεριζεις τε και διαιρεις αξιους κατοικιας 
εκαστω, ως εφυλαξεν, Σωτηρ, τας εντολας σου. 
Δια τουτο ουν δεομαι συν σοι με καταταξαι, 
ει και πολλα εξημαρτον υπερ παντας ανθρωπους 
και αξιος κολασεως ειμι και τιμωριας, 
αλλα με ικετευοντα δεξαι ως τον τελωνην 
και ως την πορνην, Δεσποτα, ει και μη ισως κλαιω, 
ει μη ομοιως ποδας σου ταις θριξι μου εκμασσω, 



ει μη στεναζω και θρηνω, Χριστε, παραπλησιως˙  
(342) αλλα εκβλυζεις ελεος και βρυεις ευσπλαγχνιαν, 
πηγαζεις αγαθοτητα, δι� ων ελεησον με. 
Ναι, ο παγεις τας χειρας σου, ναι, ο παγεις τους ποδας 
εν τω σταυρω και λογχευθεις την πλευραν, πανοικτιρμον, 
ελεησον και ρυσαι με πυρος του αιωνιου, 
καλως καταξιωσας με εντευθεν σοι δουλευσαι, 
ακαταγνωστως τοτε δε στηναι ενωπιον σου  
και προσδεχθηναι ενδοθεν του νυμφωνος σου, Σωτερ, 
ενθα συνευφρανθησομαι σοι, τω καλω Δεσποτη, 
ανεκλαλητω χαρα εις παντας τους αιωνας, 
αμην. 
 

ΜΣΤ’.  

Εξομολογησις ευχη συνημμενη˙ και περι συναφειας 
Πνευματος Αγιου και απαθειας.  (343) 

 
Εμακρυνα, φιλανθρωπε, ηυλισθην εν ερημω 
και απεκρυβην απο σου, του γλυκεος Δεσποτου˙ 
υπο την νυκτα γεγονως της του βιου μεριμνης 
πολλα εκειθεν δηγματα και τραυματα υπεστην, 
πολλας πληγας επανελθων φερω εν τη ψυχη μου 
και κραζω εν οδυνη μου και πονω της καρδιας˙  
Ελεησον, οικτειρησον εμε τον παραβατην! 
Ω ιατρε φιλοψυχε και φιλοικτιρμον μονε, 
ο δωρεαν τους ασθενεις και τετραυματισμενους 
ιωμενος, ιατρευσον μωλωπας, τραυματα μου. 
Σταλαξον σου το ελαιον της χαριτος, Θεε μου, 
και τας πληγας μου αλειψον, εξαλειψον τα ελκη,  
συνουλωσον και συσφιγξον τα παραλελυμενα 
μελη μου και αφανισον τας ουλας πασας, Σωτερ, 
και τελεον υγιωσον ολον με ως το πρωην, 
οτε ουκ ην μοι μολυσμος, οτε ουκ ην μοι μωλωψ, 
ουδε πληγη φλεγμαινουσα, ου κηλις, ω Θεε μου, 
αλλα γαληνη και χαρα, ειρηνη και πραοτης, 
αγια τε ταπεινωσις και η μακροθυμια, 
υπομονης ο φωτισμος και των καλλιστων εργων˙  
υπομονη και δυναμις αηττητος εις απαν.  
(344) Εξ ου πολλη παρακλησις δακρυων καθ� εκαστην,  
εξ ου η αγαλλιασις εν τη εμη καρδια, 
ωσπερ πηγη ανεβρυεν, ερρεεν αεναως 



και ρειθρον ην μελισταγες, ευφροσυνης τε πομα, 
διηνεκως στρεφομενον εν στοματι νοος μου. 
Οθεν υγιεια απασα, οθεν η καθαροτης, 
οθεν η ρυψις των παθων και λογισμων ματαιων, 
οθεν η αστραπημορφος απαθεια συνην μοι 
και συνεγινετο αει – πνευματικως μοι νοει 
ο ταυτα διερχομενος, μη μολυνθης αθλιως –  
αφατον εμποιουσα μοι ηδονην συνουσιας 
και γαμου ποθον απειρον, ενωσεως ενθεου, 
εξ ης καγω μεταλαβων απαθης εγενομην,  
εκπυρωθεις τη ηδονη, φλεχθεις αυτης τω ποθω 
και του φωτος μετεσχηκα, ναι, και φως εγενομην, 
παθους παντος ανωτερος, εκτος κακιας πασης. 
Ου γαρ προσψαυει τω φωτι της απαθειας παθος 
ως ουδ� ηλιω η σκια η της νυκτος το σκοτος. 
Τοιουτος ουν γενομενος, τοιουτος τε υπαρχων 
υπεχαυνωθην, Δεσποτα, ως εμαυτον θαρρησας, 
μεριμνη υπεσυρην τε των αισθητων πραγματων, 
φροντιδι τε βιωτικων κατεπεσα, ο ταλας, 
και ψυχρανθεις ως σιδηρος μελανος εγενομην 
και εγχρονισας κειμενος ιον προσελαβομην. 
Και δια τουτο σοι βοω παλιν καθαρισθηναι 
αιτουμενος, φιλανθρωπε, και εις το πρωην καλλος 
ανενεχθηναι και του σου φωτος καταπολαυσαι 
νυν τε και αει και εις παντας τους αιωνας, 
αμην.  
 

ΜΖ’.  

Περι νοητου παραδεισου τηλαυγης θεωρια˙ και περι του εν 
αυτω ξυλου ζωης.  (345) 

 
Ευλογητος ει, Κυριε, ευλογητος ει, μονε, 
ευλογητος ει, ευσπλαγχνε, υπερευλογημενε, 
ο δους εν τη καρδια μου το φως των εντολων σου 
και εμφυτευσας εν εμοι το της ζωης σου ξυλον 
και δειξας με παραδεισον αλλον εν ορωμενοις, 
εν αισθητοις μεν νοητον, νοητον δ� εν αισθησει. 
Συνηνωσας γαρ τη ψυχη αλλον Πνευμα σου Θειον, 
οπερ και ενεσκηνωσας εν τοις εμοις εγκατοις˙  
τουτο το ξυλον της ζωης οντως υπαρχει μονον, 
τουτο, εν ηπερ φυτευθη γη ειτ� ουν ψυχη ανθρωπου 



και εν καρδια ριζωθη, παραδεισον δεικνυει 
ταυτην ευθυς λαμπροτατον, πασι κεκοσμημενον 
φυτοις ωραιοις δενδροις τε και καρποις διαφοροις, 
πεποικιλμενον ανθεσι και μυριπνοοις κρινοις. 
Ταυτα δ� εισι ταπεινωσις και χαρα και ειρηνη, 
πραοτης και συμπαθεια, πενθος, ομβροι δακρυων 
και ξενη τερψις εν αυτοις, αιγλη της χαριτος σου 
απασιν επιλαμπουσα τοις εν τω παραδεισω. 
Συ ει κρατηρ προχεων μοι ζωης τα ναματα σου, 
και λογους θειας γνωσεως αφθονως εμπαρεχεις. 
Επαν δε συ μη βουληθης, αλλ� αντιλεγεις ταυτα, 
(346) ανους εγω, αναισθητος ωσπερ λιθος τυγχανω. 
Η σαλπιγξ ανευ πνευματος ουδεποτε ηχησει˙  
ουτω καγω σου ανευθεν ως αψυχος υπαρχω. 
Διχα ψυχης αδυνατον ενεργειν τι το σωμα˙  
ουτως ου δυνατι ψυχη διχα του Πνευματος σου 
κινεισθαι και τας εντολας τας σας, Σωτερ, φυλαττειν, 
ουδε οραν σε δυναται ουδε παριστασθαι σοι, 
ουδε υμνειν την δοξαν σου συνετως, ω Θεε μου. 
Δια τουτο ουν σοι βοω και δια τουτο κραζω˙  
Ο ανω ων συν τω Πατρι και  μεθ� ημων τυγχανων 
ουχ� ως τινες λογιζονται, τη ενεργεια μονη, 
ουδ� ως νομιζουσι πολλοι, τω θεληματι μονω, 
ουδε δυναμει μονη σου, αλλα και τη ουσια, 
ειπερ ουσιαν επι σοι τολμητεον του λεγειν 
η εννοειν, αθανατε, υπερουσιε μονε!  
Ει γαρ υπαρχεις αληθως ανερμηνευτος ολως, 
αορατος, απροσιτος, ακατανοητος τε, 
αναφης, αψηλαφητος, αληπτος ολως, Σωτερ, 
πως σε προσονομασωμεν, πως δε σε και ουσιαν  
ποταπην τε και οποιαν τολμησωμεν ειπειν σε;  
Οντως ουδεν των παντων γαρ υπαρχεις, ω Θεε μου, 
αλλα τα παντα εργα σα εξ ουκ οντως παρηχθη˙  
μονος δ� υπαρχεις ακτιστος, μονος αναρχος, Σωτερ, 
Τριας Αγια και σεπτη, ο Θεος των απαντων, 
και φως παρεδειξας ημιν δοξης σου της αχραντου. 
Αυτο και νυν παρασχου μοι αδιαστατον, Σωτερ, 
δος μοι αει σε δι� αυτου ενοπτριζεσθαι, Λογε, 
και καλλος το αμηχανον καλως κατανοειν σου, 
οπερ ακατανοητον πανταπασιν υπαρχον 
υπερεκπληττει μου τον νουν, εξιστα μου τας φρενας  
και πυρ εν τη καρδια μου σης αγαπης αναπτει. 
Τουτο δ� αποτελουμενον εις φλογα θειου ποθου 



τρανοτεραν δεικνυει μοι την δοξαν σου, Θεε μου. 
Ην προσκυνων αιτουμαι σε, Υιε Θεου, παρασχου 
(347) και νυν και εν τω μελλοντι αδιαδοχως εξειν 
και δι� αυτης σε τον Θεον καθοραν αιωνιως. 
Μη δος μοι δοξαν, Δεσποτα, εν κοσμω την ματαιαν, 
μη πλουτον απολλυμενον, μη ταλαντα χρυσιου, 
μη θρονου υψος, μη αρχην τωνδε των φθειρομενων. 
Τοις ταπεινοις με συζευξον, τοις πτωχοις τε και πραοις, 
ινα καγω γενησομαι και ταπεινος και πραος, 
και την διακονιαν μου, ει μη προς το συμφερον 
και προς την σην αρεσκειαν και την σην θεραπειαν 
μετερχομαι, ευδοκησον εξεωθηναι ταυτης 
και μονας, Δεσποτα, θρηνειν τας εμας αμαρτιας, 
της κρισεως τε μεριμναν της δικαιας σου μονης, 
και πως απολογησομαι πολλα σε παροργισας. 
Ναι, ο ποιμην ο συμπαθης, ο αγαθος και πραος, 
ο θελων παντας τους εις σε  πιστευοντας σωθηναι, 
ελεησον, εισακουσον δεησεως μου ταυτης˙  
μη οργισθης, μη προσωπον απ� εμου αποστρεψης, 
αλλα το σον με διδαξον θελημα εκπληρωσαι. 
Ου  γαρ ζητω το θελημα το εμαυτου γενεσθαι, 
αλλα το σον, ινα και σε θεραπευσω, οικτιρμον. 
Ορκιζω σε, ελεησον, ο φυσει ελεημων, 
και το συμφερον ποιησον ψυχης μου της αθλιας, 
οτι Θεος φιλανθρωπος αυτος υπαρχεις μονος, 
ακτιστος, ατελευτητος, παντοδυναμος οντως,  
παντων ζωη και παντων φως των σε αγαπησαντων 
και παρα σου, φιλανθρωπε, λιαν αγαπωμενων. 
Οις με συνταξαις, Δεσποτα, και δοξης σου της θειας 
αποτελεσαις κοινωνον τε και συγκληρονομον˙  
σοι γαρ η δοξα, τω Πατρι συν Υιω συναναρχω, 
και Θειω πρεπει Πνευματι εις αιωνας αιωνων, 
αμην. 
 

ΜΗ’.  

Οτι δοξα και τιμη εστι παντι ανθρωπω υβριζομενω και 
πασχοντι κακως δια Θεου εντολην η υπερ αυτης της εντολης 
του Θεου ατιμια˙ και διαλογος προς την ιδιαν ψυχην, 
διδασκων τον ακενωτον πλουτον του Πνευματος.  (348) 

 
Δος μοι την αισθησιν, Χριστε, ην απαξ εδωρησω, 



σκεπασον ταυτη με, Σωτηρ, κρυψον εντος με ολον 
και μη εασης αισθησιν εγγιζειν μοι του κοσμου, 
μη ενδοθεν εισερχεσθαι, μη ολως με τριτρωσκειν, 
τον δουλον σου τον ταπεινον, ον ηλεησας μονος. 
Τη γαρ μεριμνη τη καλη αιφνης επεισπεσουσα 
η αισθησις η κοσμικη κακας επιθυμιας  
ευθεως ενεποιησε ψυχη μου τη αθλια˙  
δοξαν γαρ υποδεικνυσι, πλουτου υπομιμνησκει, 
τοις βασιλευσι τε της γης εγγιζειν εποτρυνει 
ως ευτυχιαν λεγουσα ειναι τουτο  μεγαλην. 
Εκ τουτων ουν των λογισμων, ωσπερ υπο ανεμου 
ασκος ογκουται και το πυρ αναπτεται εις φλογα,  
ουτως εκεινη η ψυχη φυσωμενη ογκουται 
και διατεινεται σφοδρως επιθυμια δοξης,  
πλουτου τε και ανεσεως των κατω συρομενων, 
εφιεται δοξαζεσθαι συν τοις δοξασμενοις, 
περιφανης τε φαινεσθαι συν τοις περιφανεσι 
και πλουτον κτασθαι συν αυτοις τοις τον πλουτον κτωμενοις, 
ηνπερ εδοξασας αυτος φωτι σου τω αρρητω, 
ηνπερ αυτος εστολισας δοξη σου τη αφραστω, 
ηνπερ αυτος παρεδειξας λαμπροτητα σου θειαν. 
(349) Η αισθησις αιχμαλωτον τον νουν αυτης λαβουσα 
υποδεικνυει βασιλεις, υπομιμνησκει δοξης 
και πλουτον υποδεικνυσι τον του παροντος βιου, 
οργαν προς ταυτα τε ποιει τη ενθυμησει μονη. 
Ω σκοτους, ω πωρωσεως, ω λογισμων ματαιων, 
προθεσεως τε ρυπαρας και αναισθητου γνωμης,  
οτι λιπων τα αρρητα και αφθαρτα του βλεπειν 
τα επι γης λογιζομαι και ταυτα ενθυμουμαι! 
Ου τελευτησει βασιλευς; Ουχι παρελθει δοξα;  
Ου πλουτος σκορπισθησεται ωσπερ χνους υπ� ανεμου;  
Ουχι διαφθαρησεται τα σωματα εν ταφοις 
και αλλοι κυριευσουσι των εν τη γη χρηματων 
και μετ� εκεινους ετεροι και απ�εκεινων αλλοι;  
Και τινος, λεγε μοι, ψυχη, ο πλουτος εγεγονει, 
τις δε εν κοσμω ισχυσε μικρον κερδησαι πραγμα, 
ιν� ωσπερ ζων τε και θανων μετ� αυτου τουτο λαβη;  
Παντως ουδενα ουδαμως δειξαι μοι ευπορησεις, 
ει μη τους ελεημονας, τους μηδεν κτησαμενους, 
αλλα τα παντα εν χερσι των πενητων διδοντας. 
Εκεινοι γαρ και εχουσιν ασφαλως τα δοθεντα, 
αφ� ουπερ και δεδωκασιν εις χειρας του Δεσποτου˙  
οι δ� αλλοι παντες ως πτωχοι και πτωχων παντων χειρους 



υπαρχουσιν, οι εχοντες αποκειμενον πλουτον˙  
γυμνοι γαρ ωσπερ πτωματα ριπτονται εν τοις ταφοις 
και των παροντων αθλιοι και των μελλοντων ξενοι. 
Τι ουν, ψυχη μου, εν αυτοις καλον ορωσα τερπη;  
Ποιον δε τουτων αξιον κρινεις επιθυμεισθαι;  
Παντως ουκ εχεις τι ειπειν, παντως ουκ αποκρινη. 
Ουαι τοις πλουτον εχουσιν εκτεθησαυρισμενον, 
ουαι τοις δοξαν θελουσι λαμβανειν εξ ανθρωπων, 
ουαι τοις παρενειρουσιν εαυτους τοις πλουσιοις 
(350) και μη την δοξαν του Θεου και τον εκεινου πλουτον 
και το συνειναι μετ� αυτου μονον επιθυμουσιν, 
οτι ο κοσμος ματαιος, τα δ� εν τω κοσμω παντα 
ματαιοτητων εσονται, τα παντα ματαιοτης. 
Διο και παρελευσονται, Θεος δε εσται μονος 
αιωνιος και αφθαρτος εις αει διαμενων, 
και συν αυτω δε εσονται οι νυν αυτον ζητουντες, 
οι μονον αγαπησαντες εκεινον αντι παντων. 
Ουαι δε τοτε τοις νυνι τον κοσμον αγαπωσιν, 
οτι κατακριθησονται εν αυτω εις αιωνας. 
Ουαι, ψυχη, τοις θελουσι την δοξαν των ανθρωπων, 
οτι της δοξης του Θεου αποστερουνται. 
Ουαι, ψυχη, τοις εχουσι τον πλουτον συνηγμενον, 
οτι επιθυμησουσιν εκει τυχειν ρανιδος. 
Ουαι, ψυχη, τοις εχουσιν επ� ανθρωπον ελπιδα, 
οτι αυτος τεθνηξεται και συν αυτω ελπιδες, 
και τοτε ευρεθησονται μη εχοντες ελπιδα.  
Ουαι, ψυχη, τοις εχουσιν αναπαυσιν ενταυθα, 
οτι εκειθεν εξουσιν αιωνιον την θλιψιν. 
Ειπε, ψυχη  μου, τι λυπη, τι ζητεις των εν βιω, 
ειπε μοι, και διδαξω σε ενος εκαστου χρειαν 
και μαθε και διδαχθητι το καλον εν εκαστω. 
Θελεις, ειπε, δοξαζεσθαι, θελεις και επαινεισθαι; 
Ακουσον τοινυν, τι τιμη, τι δε και ατιμια˙  
τιμη το παντας μεν τιμαν, τον Θεον δε προ παντων 
και τας εκεινου εντολας επικτασθαι ως πλουτον,  
υβριζεσθαι τε δι� αυτας, δι� αυτας λοιδορεισθαι 
και δι� αυτας ονειδισμους υποφερειν παντοιους. 
Οταν γαρ πραγματι τινι, ψυχη, επιχειρησης, 
ινα τιμησης τον Θεον, ινα αυτον δοξασης 
(351) και δια τουτο υβρισθης και εξουδενωθηση, 
τοτε τιμης επετυχε και δοξης της εστωσης, 
οτι η δοξα του Θεου επι σε παντως ηξει. 
Τοτε σε και οι αγγελοι επαινεσουσι παντες, 



οτι ετιμησας Θεον, ον υμνουσιν εκεινοι. 
Θελεις, ψυχη μου, κτησασθαι ιματισμον και πλουτον;  
Ακουσον, αρτι δειξω σοι τον αιωνιον πλουτον˙  
δακρυσον, μετανοησον, καταφρονησον παντων, 
γενου πτωχη τω πνευματι, γενου και τη καρδια, 
γενου ακτημων χρημασι, γενου του κοσμου ξενη, 
γενου των θεληματων σου εχθρα των εναντιων 
και μονου του θεληματος γενου του σου Δεσποτου 
και ακολουθησον αυτου τοις ιχνεσιν ευτονως. 
Και τοτε σχολαιοτερον βαδισας ο Δεσποτης 
θελων καταληφθησεται υπο σου της αθλιας˙  
αυτον δ� ιδουσα βοησον και κραυγασον μεγαλως, 
αυτος δ� επιστραφησεται ομματι τω ιλεω 
και βλεψει και παρασχει σοι μικρον αυτον ιδεσθαι 
και παλιν καταλειψει σε κρυβεις εξ οφθαλμων σου. 
Τοτε θρηνησεις, ταλαινα, τοτε κλαυσεις εμπονως, 
τοτε αιτησεις θανατον μη φερουσα τον πονον,  
μη στεγουσα τον χωρισμον του γλυκεος Δεσποτου. 
Αυτος εξαπορουσαν δε ο αγαθος ιδων σε 
και σφοδρως επιμενουσαν τω κλαυθμω και τη λυπη 
παλιν αιφνης φανησεται, παλιν σε καταυγασει, 
παλιν καθυποδειξει σοι τον ακενωτον πλουτον, 
την δοξαν την αμαραντον του πατρικου προσωπου, 
και ευφρανει σε ως τον πριν και χαρας σε εμπλησει 
και ουτω καταλειψει σε της χαρας πεπλησμενην. 
Κατα μικρον δε η χαρα τοις εκ του κοσμου λογοις 
και λογισμοις εκλειψει σε και προσεσται σοι λυπη, 
(352) και ουτω παλιν ως το πριν εση σφοδρως θρηνουσα 
και κοκυτω κραυγαζουσα κακεινον εκζητουσα,  
τον ευφροσυνην παροχον, τον της χαρας δοτηρα, 
τον πλουτον τον ισταμενον και αει οντως οντα. 
Ουτω σου την προαιρεσιν δοκιμαζοντος βλεπε, 
μη αποκαμης, ω ψυχη, μη στραφης εις τουπισω, 
μη ειπης˙ Μεχρι ποτε μοι αληπτος ουτως εσται; 
Μη ειπης˙ Τι φαινομενος ευθυς κρυπτετααι παλιν 
και εως ποτε κοπους μοι ουκ ελεει παρεχειν;  
Μη ειπης˙ Πως δε δυναμαι κοπιαν μεχρι τελους;  
και κατοκνησης, ω ψυχη, εκζητειν τον Δεσποτην, 
αλλ� ως προς θανατον σαυτην απαξ, ψυχη, εκδουσα 
μη ψηλαφησης ανεσιν, μη εκζητησης δοξαν,  
μηδε τρυφην του σωματος, μη συγγενων φιλιαν, 
μη περιβλεψη δεξια, μη ευωνυμα ολως, 
αλλ� ως ενηρξω, μαλλον δε θερμοτερως δραμουσα 



σπευσον αει καταλαβειν, δραξασθαι του Δεσποτου. 
Καν μυριακις αφαντος, τοσαυτακις φανης σοι 
γενηται, και ο αληπτος ουτως εσται ληπτος σοι, 
μυριοντακις, μαλλον δε εως πνεεις ολως, 
προθυμοτερως ζητησον και προς εκεινον δραμε. 
Και γαρ ου καταλειψει σε, ουκ επιλησεται σου, 
κατα μικρον δε μαλιστα επι πλειον φανειται 
και συχνοτερως σοι, ψυχη, συνεσται ο Δεσποτης 
και καθαρθεισαν τελεον του φωτος τη ελλαμψει 
ολος αυτος ελευσεται, αυτος εγκατοικησει, 
αυτος και εσται μετα σου ο τον κοσμον ποιησας, 
και πλουτον εξεις αληθη ον ο κοσμος ουκ εχει, 
αλλ� ουρανος και οι εκει εναπογεγραμμενοι. 
Ει ουτω σοι γενησεται, ειπε, τι πλεον θελεις;  
Ειπε, ψυχη αχαριστε, ειπε, ψυχη αγνωμον, 
(353) ειπε, ψυχη μου ταπεινη, τι τουτων μειζον εστιν 
εν ουρανοις ειτ� εν τη γη, ιν� εκεινο ζητησης; 
Του ουρανου ο ποιητης και της γης ο Δεσποτης 
και παντων των εν ουρανω και παντων των εκ κοσμω 
κτιστης, κριτης και βασιλευς αυτος υπαρχων μονος 
εν σοι υπαρχει κατοικων, ολος δεικνυμενος σοι, 
ολος ελλαμπων σε φωτι και καλλος υποφαινων 
το του προσωπου, και αυτον εκτυπωτερον βλεπειν 
και παρεχων σοι και κοινωνον δοξης σε της ιδιας 
απεργαζομενος. Ειπε, τι τουτου μειζον αλλο;  
Παντως ουδεν μοι προσερεις. Εγω δε παλιν λεγω˙  
Τοιαυτης δοξης, ω ψυχη, συ καταξιωθεισα 
τι ετι κεχηνας προς γην, τι δε θελγη τοις ωδε, 
τι τοις φθαρτοις προστετηκας τα αφθαρτα λαβουσα, 
τι τοις παρουσι προσκεισαι τα μελλοντα ευρουσα; 
Εκεινα σπουδασον, ψυχη, διηνεκως κεκτησθαι, 
εκεινοις ολην σεαυτην προσκολλησον, ψυχη μου, 
ινα και μετα θανατον εν αυτοις ευρεθηση 
τοις αιωνιοις αγαθοις, οις εντευθεν εκτησω, 
και συν αυτοις τω ποιητη παραστης και Δεσποτη 
ευφραινομενη συν αυτω εις αιωνας αιωνων, 
αμην. 
 



ΜΘ’.  

Οτι εστιν οτε και δια της εις τον πλησιον επιμελειας και 
διορθωσεως συγκατασπασθαι τον διδασκαλον εις την 
ενουσαν εκεινω του παθους ασθενειαν. (354) 

 
Ελεησον με, Κυριε, ελεησον με, μονε, 
ο εκ νηπιας με, Σωτηρ, σκεπασας ηλικιας, 
ο παμπολλα μοι πταισαντι, εν επιγνωσει οντι, 
οικεια αγαθοτητα απαντα συμπαθησας, 
ο κοσμου με ρυσαμενος του δεινου και ματαιου 
και συγγενων και φιλων τε και ηδονων ατοπων 
κανταυθα αξιωσας με ως εν ορει καθισαι 
και δειξας μοι την δοξαν σου την θαυμαστην, Θεε μου, 
και Πνευματος εμπλησας με του Θειου σου, Χριστε μου, 
και φωτισμου πνευματικου ολον με εμφορησας. 
Αυτος αμεταμελητον την χαριν σου, Θεε μου, 
παρασχου μοι τω δουλω σου εις τελος ολοκληρως. 
Μη αντανελης, Δεσποτα, μη αποστρεψης, κτιστα, 
μηδε παριδης απαξ με προ προσωπου σου στησας 
και καταταξας εν τοις σοις δουλοις με και σφραγισας 
σφραγιδι σου της χαριτος σον με επονομασας. 
Μη παλιν απορριψης με, μη παλιν αποκρυψης 
το φως το του προσωπου σου, καμε καλυψη σκοτος 
και καταπιη αβυσσος και συσχη ουρανος με, 
ον υπερανωθεν αυτου ανηγαγες, Σωτηρ μου, 
και συν αγγελοις, μαλλον δε συν σοι τω παντων κτιστη 
(355) συνειναι κατηξιωσας και συναγαλλεσθαι σοι  
και βλεπειν την ασυγκριτον του σου προσωπου δοξαν  
του απροσιτου τε φωτος εις κορον απολαυειν 
και χαιρειν και ευφραινεσθαι αρρητον ευφροσυνην 
τη συνουσια, Δεσποτα, της σης αφραστου αιγλης. 
Κατατρυφων δε του φωτος εκεινου του αρρητου 
εσκιρτων, εχαιρον συν σοι τω ποιητη και πλαστη, 
αμηχανον κατανοων καλλος του σου προσωπου. 
Επει δε παλιν προς την γην κατηγαγον τον νουν μου, 
πεφωτισμενος ων εν σοι, ουκ εβλεπον τον κοσμον 
ουδε τα οντα πραγματα, Δεσποτα, εν τω κοσμω, 
αλλ� υπερανω των παθων και μεριμνων υπηρχον 
και πραγματι στροβουμενος και τα κακα ελεγχων. 
Ουκ εκοινωνουν μεν το πριν κακιαις ανθρωπιναις˙  
ως δ� εγχρονισας εν αυτοις τα αλλων προεθεμην 
και φιλονεικοις, Δεσποτα, συναπηχθην ανδρασιν, 



ελπιδι διορθωσεως μετεσχον της κακιας 
και σκοτους, οιμοι, των παθων μετελαβον αφρονως 
και κρατηθεις υπο θηρων αγριων κινδυνευω. 
Αλλους εκσπασαι θελων γαρ λυμης γε της εκεινων 
αυτος πρωτος καταβρωμα γεγονα τοις θηριοις. 
Αλλα προφθασας οικτειρον, αλλα ταχυνας ρυσαι 
τον δια σε, φιλανθρωπε, εν τουτοις εμπεσοντα. 
Κατα την σην γαρ εντολην τεθεικα, ελεημον, 
ψυχην την παναθλιαν μου υπερ των αδελφων μου˙  
ει ουν ετρωθην, δυνασαι ιασασθαι με, Σωτερ, 
ει εκρατηθην παρ� εχθρων αιχμαλωτος ο ταλας, 
αλλα αυτος ως δυνατον και ισχυρος εις απαν 
ισχυεις εκλυτρωσασθαι θεληματι σου μονω˙  
ει και θηριων στομασι και χερσι κατεληφθην, 
αλλα φανεντος θνηξονται ευθυς, εγω δε ζησω. 
(356) Ναι, ο πολυς εν οικτιρμοις, αφατος εν ελεει, 
ελεησον, οικτειρησον εμε τον πεπτωκοτα. 
Κατηλθον εν τω φρεατι ρυσασθαι τον πλησιον 
και συγκατεπεσα καγω, δικαιοκριτα Σωτερ˙  
μη με εασης κειμενον εις τελος εν τω βοθρω. 
Ναι, οιδα ως προσεταξας, πανοικτιρμον Θεε  μου, 
οτι χρη παντως ρυεσθαι τον αδελφον θανατου 
και αμαρτιας δηγματος, αλλ� ου δι� αμαρτιας 
συναπολεσθαι  μετ� αυτου˙ ο πεπονθα ο ταλας 
και ραθυμησας πεπτωκα εμαυτω γε θαρρησας˙ 
αλλα κακεινον ρυεσθαι και εμαυτον ωσαυτως, 
ει δε μη, μενειν ανωθεν και θρηνειν τον πεσοντα 
και φευγειν, οση δυναμις, το πεσειν συν εκεινω. 
Αλλ� ουν και νυν αναστησον, αναγαγε του χαους 
και στησον επι πετραν με, Χριστε, των εντολων σου 
και δειξον παλιν μοι το φως, ο ου χωρει ο κοσμος, 
αλλ� εξω κοσμου και φωτος ορατου και αερος 
του αισθητου και ουρανου αισθητων τε απαντων 
αποτελει γε τον αυτο, Σωτερ μου, καθορωντα˙  
ειτε χωρις του σωματος, ειτε συν τουτω ολως, 
μη επισταμενος, Θεε, κατα την τοτε ωραν, 
δοκω δε, ωσπερ αϋλος φωστηρ υπαρχων τοτε 
τω καλλει τε του νοητου λαμπομενος ηλιου, 
το εαυτου ου καθοραν ισχυει φως αισθησει, 
εκεινον μονον δε ορα τον αδυτον φωστηρα 
αμηχανον κατανοων καλλος αυτου της δοξης, 
και εκπληττομενος σφοδρως καταμαθειν ουκ εχει, 
ουτε κατανοησασθαι τον θεωριας τροπον, 



το πως η που ο πανταχου ανερμηνευτως πελων 
οραται, περιγραφεται, θελων εν τοις αγιοις.  
Τουτο δε ισμεν απαντες των τοιουτων οι μυσται, 
(357) οτι του κοσμου εξωθεν τοτε εν αληθεια 
γινομεθα και μενομεν, αχρις αυτο ορωμεν, 
και παλιν ευρισκομεθα εν σωματι και κοσμω. 
Μεμνημενοι δε της χαρας και του φωτος εκεινου 
και της γλυκειας ηδονης θρηνουμεν και πενθουμεν, 
ωσπερ παιδιον νηπιον καθορων την μητερα 
και μεμνημενον γαλακτος γλυκασμου κλαυθμυριζει, 
εως εκεινου δραξηται και εις κορον θηλαση. 
Τουτο αιτουμεθα και νυν, τουτο σε δυσωπουμεν,  
τουτο προσπιπτομεν λαβειν αναφαιρετον, Σωτερ, 
οπως και νυν τρεφωμεθα, πανοικτιρμον, εκ τουτου 
του αρτου του εξ ουρανου νοητως κατιοντος 
και πασι τοις μετεχουσι ζωης μεταδιδοντος, 
και απιοντος, και προς σε την πορειαν ποιουντες 
συνοδοιπορον εξωμεν, βοηθον τε και ρυστην 
και συν αυτω και δι� αυτου προσαχθωμεν σοι, Σωτερ, 
και εν τη κρισει τη φρικτη τας ημων αμαρτιας 
αυτο σκεπαση, Δεσποτα, του μη εκκαλυφθηναι,  
μηδε φανηναι απασιν αγγελοις και ανθρωποις, 
αλλα και ιματιον ημιν γενηται λαμπροφορον 
και δοξα και διαδημα εις αιωνας αιωνων, 
αμην.  
 
 

Ν’.  

Περι θεωριας Θεου και θειων πραγματων και Αγιου 
Πνευματος παραδοξου ενεργειας˙ και περι των ιδιων της 
Αγιας και ομοουσιου Τριαδος˙ και οτι ο μη φθασας εισελθειν 
εις την βασιλειαν των ουρανων ουδεν ωφεληθησεται, καν 
εκτος γενηται των του αδυο κολασεων.  (358) 

 
Τι το εν εμοι παρα σου ειργασμενον, 
ω των παντων αιτιε Θεε και μεδον;  
Τι γαρ και ειπω, τι δ� αρα εννοησω;  
Μεγα μεν εμοι το ορωμενον θαυμα, 
αγνωστον δ� εστι καιαορατον πασι. 
Ποιον τουτο, λεξον μοι; Πιστως εξειπω˙  
σκοτει και σκια, αισθητοις και αισθησει, 



κτισει ενυλω, αιματι και σαρκι τε 
κρατουμαι, συμπερφυρμαι, Σωτερ, ο ταλας. 
Εν τουτοις δ� οντα δυστυχως και αθλιως 
εκπληξις συνεχει με θελοντα φρασαι˙  
βλεπω νοερως˙ που, τι η πως, ουκ οιδα. 
Το γαρ πως ανεκφραστον εστιν εις απαν, 
το δε που γνωστον και αγνωστον δοκει μοι˙  
γνωστον μεν, οτι εν εμοι καθοραται 
και μακροθεν δεικνυται αυτο γε παλιν, 
αγνωστον δ� ομως ως καμε συναπαγον 
εν τω μηδαμου μηδαμως ολως τοπω 
και των αισθητων ληθην μοι εμπαρεχον 
και των υλικων παντων και βλεπομενων 
εξω με γυμνον και σωματος εξαγον. 
(359) Τι ουν εστι το ενργουν μοι ταυτα, 
οπερ και βλεπειν ειπον; Ειπειν ουκ εχω. 
Ομως ακουε και συνησεις το πραγμα˙ 
εστιν ουν ακρατητον τοις πασι παντη, 
εστι και ληπτον και μεθεκτον αξιοις, 
μεταδοτικον, συνημμενον αληπτως, 
ηνωμενον τε καθαροις ασυγχυτως, 
ανακεκραμμενον τε αμικτω μιξει 
ολον ολοις γε τοις αμεμπτως βιουσι. 
Τουτο εν εμοι δικην λαμπαδος φαινει, 
μαλλον δε πρωτον εις ουρανους οραται 
και των ουρανων αμετρως υπερανω, 
αμυδρως πανυ αορατως οραται.  
Οτε δε εγω εμπονως εκζητησω 
και επιμονως αιτησομαι του λαμψαι, 
η τρανοτερον εκεισε καθοραται 
καμε των κατω χωριζει και συναπτει 
τη εκεινου λαμπροτητι αρρητως, 
η εντος μου δεικνυται αθροον ολον, 
φως σφαιροειδες, γαληνον τε και θειον, 
αμορφον, ανειδεον μορφη αμορφω, 
ορωμενον τε και λαλουν προς με ταυτα˙  
Τις εις ουρανους ειναι με περιγραφεις 
κακει τε ζητεις και κατοικειν νομιζεις;  
Τι με επι γης ειναι υπολαμβανεις 
και μετα παντων συνειναι διαγγελλεις 
και πανταχου με νομοθετεις υπαρχειν;  
Το ουν πανταχου μεγεθος μοι προσαπτει, 
αμεγεθες δε το παραπαν υπαρχω˙  



υπερμεγεθη γνωθι γαρ μου την φυσιν. 
Το δ� επι της γης περιγραφην εμφαινει, 
παντως δ� απεριγραπτος καθαπαξ πελω. 
(360) Το δε λεγειν σε συνειναι με τοις πασιν, 
αγνοιαν σαυτου δηλην ποιεις τοις πασι˙  
συνειναι γαρ με τοις αγιοις ακουεις 
αυτον ολον με ουσια εν αισθησει, 
θεωρια τε, αλλα και μετουσια, 
συν τω Πατρι μου και Πνευματι τω Θειω, 
και επαναπαυεσθαι σαφως εν τουτοις. 
Ει ουν καθ� ενα ειπης ημας συνειναι, 
πολλους ποιησεις εις πολλους μερισθεντας˙  
ει ενα φρασης, πως ο εις και καθ� ενα, 
μαλλον δε ο εις πως και ανω και κατω,  
μετα δε παντων πως ο αυτος συνεσται;  
Το παν ο πληρων πως εν ενι οικησει, 
ο ων εν ενι πως και το παν πληρωσει;  
Ακουε μυστηρια Θεου αφραστου, 
αφραστα, παραδοξα και παντη ξενα˙  
εστι μεν Θεος αληθως, οντως εστι, 
τουτο ευσεβεις παντες ομολογουσιν, 
ουδεν δε εστιν, ων ημεις ολως ισμεν, 
αλλ� ουδ� εξ ων αγγελοι ισασιν εστι, 
καν τουτω ουδεν ο Θεος εστι, λεγω, 
των παντων ουδεν ως των απαντων κτιστης, 
αλλ� υπερ το παν. Τις γαρ αν ειποι 
τι εστι Θεος, ινα και Εστιν, ειπη, 
τοδε τυχον η τοδε; Αγνοω ολως 
οποιος, οποσος, ποταπος η πηλικος˙  
ο ουν αγνοων εγω Θεον, οποιος 
μορφην, ειδος τε, το μεγεθος, το καλλος, 
πως ερμηνευσω τας αυτου ενεργειας, 
πως μεν οραται αορατος ων πασι, 
πως δε συνεστι τη κτιστη παση φυσει, 
πως εγκατοικει εν πασι τοις αγιοις, 
(361) πως πληροι το παν και ουδαμου πληρουται, 
πως υπερ το παν και πανταχου υπαρχει, 
ταυτα γαρ ουδεις ολως ειπειν ισχυσει. 
Αλλ�, ω ανθρωπων ον ουδεις ολως ειδεν, 
ω παμβασιλευ, υπερευσπλαγχνε μονε, 
ευχαριστω σοι εξ ολης μου καρδιας, 
οτι ου παρειδες με εν σκοτει κατω 
κειμενον, αλλ� ηψω μου χειρι σου θεια, 



ην ιδων εγω ανεστην ευθυς χαιρων˙ 
ελαμπε και γαρ φαιδροτερον ηλιου. 
Εσπευσα κρατησαι γε ταυτην, ο ταλας, 
και ηφαντωθη ευθυς εξ οφθαλμων μου, 
και παλιν ολος εγενομην εν σκοτει. 
Επεσα προς τουδαφος πενθων και κλαιων, 
κυλινδουμενος και στεναζων εμπονως, 
ποθων ιδειν σου παλιν την θειαν χειρα. 
Ηπλωσας αυτην, ωφθη μοι τρανοτερως  
και περιπλακεις κατεφιλησα ταυτην˙  
ω χρηστοτητος και πολλης ευσπλαγχνιας!  
Χειρα δεδωκεν ασπασαθαι ο κτιστης 
την συνεχουσαν τα συμπαντα τω σθενει˙  
ω χαρισματος, ω δωρεας αφραστου!  
Παλιν τε ταυτην συνεστειλεν ο πλαστης 
παντως δοκιμαζων μου την προθυμιαν, 
ει ποθω ταυτην και τον ταυτης δοτηρα, 
ει καταφρονω παντων και προτιμωμαι 
ταυτην και μενω εν τη ταυτης αγαπη. 
Ελιπον ευθυς κοσμον και τα του κοσμου, 
εμυσα πασας ομου και τας αισθησεις, 
οφθαλμους, ωτα, ρινα, στομα και χειλη, 
(362) πασιν εθανον συγγενεσι και φιλοις, 
ναι, ως αληθως εθανον τη θελησει, 
και μονην εζητησα Θεου την χειρα˙  
ιδουσα δ� αυτη ουτως ποιοησαντα με, 
ηψατο λαθρα, χειρος εκρατησε μου  
και ωδηγει με μεσον του σκοτους οντα. 
Ησθανομην ουν και χαιρων ηκολουθουν, 
ετρεχον σφοδρως εν νυκτι και ημερα, 
ευτονως εβαδιζον συν προθυμια, 
βαδιζων δ� αυθις ακινητος υπηρχον 
και τοτε μαλλον προεκοπτον τοις προσω, 
ω μυστηριων, ω αθλων, ω βραβειων! 
Ουτω τρεχοντα του σταδιου εν μεσω 
πεφθακεν η χειρ απορρητως εκεινη, 
του εμου πρεσβευσαντος πατρος αγιου, 
και της ταλαινης ηψατο κεφαλης μου  
και δεδωκε μοι τον στεφανον της νικης, 
αυτη δε μαλλον στεφανος γεγονε μοι, 
και ταυτην  βλεπων αφραστον ευφροσυνην,  
αφραστον χαραν, αφραστον θυμηδιαν 
ειχον – πως γαρ ου; - κοσμον ολον νικησας 



και τον του κοσμου αρχοντα καταισχυνας 
απο χειρος τε του Θεου στεφος θειον, 
μαλλον δε αυτην του των ολων Δεσποτου 
λαβων – θαυμα! - αντι στεφανου χειρα, 
η εκλαμπουσα εωρατο αΰλως, 
αδιαλειπτως εμοι και ανεσπερως. 
Αυτη μοι μαζος προετεινετο ωσπερ  
και θηλαζειν μοι γαλακτος αφθαρσιας 
ως υιω Θεου πλουσιως εχορηγει, 
ω γλυκυτητος, ω ηδονης αφραστου!  
Αυτη και ποτηριον ποματος θειου  
(363) και αθανατου ρειθρου εγενετο μοι. 
Εξ ου μετασχων και τροφης ενεπλησθην 
της ουρανιου, ηνπερ αγγελοι μονοι 
τρεφονται και αφθαρτοι διατηρουνται, 
φωτα του πρωτου δευτερα τη μεθεξει. 
Ουτω και ημεις θειας και απορρητου  
φυσεως γεγοναμεν κοινωνοι παντες, 
τεκνα του Πατρος, αδελφοι του Χριστου δε, 
Πνευματι βαπτισθεντες τω Παναγιω˙  
παντως δ� ου παντες επεγνωμεν την χαριν, 
ου την ελλαμψιν, ου μεθεξιν, ουδ� οτι 
ουτως εγεννηθημεν, μολις δε τουτο  
των χιλιων εις ειτε και των μυριων 
εν τη μυστικη επεγνω θεωρια. 
Οι δ� αλλοι παντες αμβλωθριδια τεκνα  
τον γεννησαντα εαυτους αγνουντες˙ 
ως γαρ οι νεκροι υδατι βαπτισθεντες 
ειτε και πυρι ουκ αισθανονται ολως, 
ουτως ουδ� ουτοι νεκροι τη απιστια 
και των εντολων πελοντες τη αργια 
ελλιπεις ουκ ισασιν, ως πεπονθασι 
τερας φοβερον, πιστιν πεπλανημενην, 
δοκειν εαυτον υιον του Θεου ειναι 
και μη γνωριζειν τον ιδιον πατερα. 
Ει ουν πιστει τουτον συν γνωριζειν λεγεις 
και πιστει υιος Θεου ειναι νομιζεις, 
εστω και η σαρκωσις του Θεου πιστει, 
και μη εργω φης ανθρωπον γεγονεναι 
μηδε αισθητως αυτον αποτεχθηναι. 
Ει δε γεγονεν υιος οντως ανθρωπου, 
υιον σε ποιει του Θεου παντως εργω˙  
(364) ει ου γεγονεν εν φαντασια σωμα, 



ουδ� ημεις παντως εν επινοια πνευμα, 
αλλ� ως υπηρξε σαρξ αληθως ο Λογος, 
ουτω και ημας μεταμορφοι αρρητως 
και τεκνα ποιει Θεου εν αληθεια. 
Ατρεπτος θεοτητι μεινας ο Λογος 
ανθρωπος εγενετο σαρκος προσληψει, 
ατρεπτον τον ανθρωπον σαρκι ψυχη τε  
τηρησας πεποιηκεν θεον με ολον, 
προσελαβε μου την κατακριτον σαρκα 
και θεοτητα ολην ενεδυσε με, 
και γαρ βαπτισθεις Χριστον ενεδυσαμην 
ουχι αισθητως, νοητως δε γε παντως. 
Και πως ου θεος χαριτι τε και θεσει, 
αισθησει και γνωσει γε και θεωρια, 
ο τον του Θεου Υιον ενδεδυμενος;  
Ει αγνοια γεγονεν ο Θεος Λογος 
ανθρωπος, καμε εν αγνοια γενεσθαι 
θεον ως εικος υπονοεισθαι πρεπον. 
Ει δ� εν γνωσει, πραξει τε και θεωρια 
θεος ανθρωπος εχρηματισεν ολος, 
ολον με θεον τη Θεου κοοινωνια 
εν αισθησει και γνωσει, ουχι ουσια, μετουσια δε 
γενεσθαι παντως χρη φρονειν ορθοδοξως. 
Ωσπερ εγεννηθη γαρ Θεος ατρεπτως 
ανθρωπος εν σωματι και πασιν ωφθη, 
ουτως αφραστως, πνευματικως γεννα με 
και ανθρωπον μενοντα θεον ποιει με˙  
και ωσπερ ορωμενος σαρκι εκεινος 
το Θεος ειναι ηγνοειτο τοις οχλοις, 
ουτω και ημεις, οιον ημεν, τοις πασιν 
- θαυμα! – βλεπομενοι ανθρωποι παντως  
(365) το, οπερ γεγοναμεν χαριτι θεια, 
ου πεφυκαμεν τοις πολλοις καθορασθαι. 
Μονοις δ� οις ομμα ψυχης κεκαθαρμενον  
προσεστι, φαινομεθα ως εν διοπτρα, 
τοις δ� ακαθαρτοις ο Θεος, ουδ� ημεις γε 
ουθ� ορωμεθα ουθ� ολως γεγενησθαι  
τοιουτοι ποτε πιστευομαθα παντως. 
Απιστοι και γαρ τη πιστει και μονη 
προσεπερειδομενοι χωρις των εργων˙  
ει δ� ουκ απιστοι, τεως νεκροι εις απαν, 
ωσπερ ο θειος απεφηνατο Παυλος. 
Μη απιστησης, εμοι δε λεγε και σοφως αποκρινου. 



Ποιον εκ τουτων προτιμησεις των δυο˙  
νεκραν γε πιστιν εργων εστερημενην 
η απιστιαν της πιστεως εν εργοις;  
Παντως ερεις μοι˙ Τις των εργων η χαρις 
πιστεως διχα της ορθης και τελειας;  
Καγω σοι παλιν αντιφθεγξομαι˙ Τι δε 
οφελος της πιστεως των εργων διχα; 
Ει ουν τα, απερ προειρηκαμεν, γνωναι  
βουλει τε θεος κατα χαριν γενεσθαι, 
ου λογω, ου δοκησει, ουκ επινοια, 
ου μονη πιστει εστερημενη εργου, 
αλλα πειρα, πραγματι και θεωρια 
νοερα και γνωσει τε μυστικωτατη, 
πραξον ατινα ο Σωτηρ σοι προσταττει 
- κακεινος ταυτα δια σε καθυπεστη-,  
και τοτε ιδοις φως λαμπροτατον φαναν, 
αερι ψυχης παμπαν λελευκασμενω, 
αΰλως την αϋλον σαφως ουσιαν 
ολην δι� ολου οντως διϊκνουμενην, 
εκ ταυτης δ� ολον ως εν ολω το σωμα 
(366) ουσης και αυτης  ψυχης της ασωματου, 
και λαμψει το σωμα σου ως η ψυχη σου, 
η ψυχη δ� αυθις ως η λαμψασα χαρις 
εσεται αστραπτουσα, Θεος καθαπερ. 
Ει δ� αποκνησεις μιμησασθαι του κτιστου 
την ταπεινωσιν, τα παθη και τας υβρεις 
και υποστηναι ταυτα ου καταδεξη, 
ειτε νοερως, αισθητως δε γε μαλλον, 
εναπελειφθης - ω της αβελτηριας! – 
εν ζοφω και ταρταρω του σου σαρκιου, 
ο φθορα εστι – τι γαρ υπαρχει αλλο,  
ει μη θανατος εν αθανατω σκευει; -  
εγκεκλεισμενος μενουνγε εις αιωνας, 
παντων αγαθων των εν φωτι καυτου δε 
του φωτος στερισκομενος. Ουπω γαρ λεγω 
το γε και πυρι βρυγμω των οδοντων, 
κλαυθμω τε και σκωληκι παραδοθηναι, 
αλλ� ως εν πιθω τω σωματι οικησαι 
μετα την αναστασιν, ως και προ τουτου, 
και μηδαμοθεν εξωθεν αποβλεπειν 
μηδε φως εντος εισδεχεσθαι παραπαν, 
αλλ� ουτω κεισθαι των ενταυθα ηδεων 
παντων στερισκομενον και των μελλοντων, 



καθως προειπον. Λεγε ουν ο ακουων, 
ο λεγων˙ Ου βουλομαι της βασιλειας 
της ακηρατου ενδον γενεσθαι 
ουδ� απολαυειν των αγαθων εκεινων, 
αλλ�εξω μονον της κολασεως ειναι 
και πειραν πυρος μη λαβειν με καν ολως. 
Τι σοι οφελος γενομενω, ως ειπον;  
Αποκρινε μοι, σοφωτατε, και λεγε! 
(367) Αρα λογιση τιμωριαν ετεραν 
ειναι μειζονα η γενεσθαι ολως;  
Απαγε, και γαρ ως μονος εν βασανοις 
τοτε και ειναι και κολαζεσθαι φησεις. 
Ει γαρ και ειποις πνευματικον το σωμα 
τοτε αποληψεσθαι, και πως ως πιθω 
εναποκλεισθησεται ψυχη εν τουτω;  
Ακουσον, διδαχθητι, πως εσται τουτο!  
Ωσπερ ο σπορος σπειρεται κατα γενος 
- σιτου σοι λεγω και κριθης και των αλλων –  
και κατα γενος αυθις αναβλαστανει, 
ουτω και τα σωματα των γε θνησκοντων 
πιπτουσιν εις γην, οια τυχωσιν ειναι. 
Αι ουν εξ αυτων ψυχαι διαζευχθεισαι 
εν τη μελλουση των νεκρων αναστασει, 
τουτων εκαστη κατ� αξιαν ευρισκει 
το καταλυμα φωτος η σκοτους πληρες. 
Αι μεν καθαραι και φωτος μετασχουσαι 
και αναψασαι τας εαυτων λαμπαδας 
εσονται παντως εν φωτι ανεσπερω˙  
αι δ� ακαθαρτοι και τυφλα της καρδιας  
εχουσαι τα ομματα και σκοτους πληρεις, 
πως αρα θεασονται φεγγος το θειον;  
Ειπης ουδαμως˙ τουτων ουν, ειπε μοι, 
τις δεομενων μετα ποτμον ακουσει 
και διανοιξει οφθαλμους τουτων, οιμοι, 
των εκουσιως βλεψαι μη βουληθεντων 
μηδε αναψαι την ψυχικην λαμπαδα;  
Σκοτος ουν εκδεξεται αφεγγες τουτους. 
Τα σωματα δε, ως ειπομεν, επισης 
φθειρονται και σηπονται και των αγιων, 
(368) αλλ� εγειρονται, οια ταυτα εσπαρη, 
σιτος καθαρος, σιτος ηγιασμενος, 
του Αγιου Πνευμτος αγια σκευη˙  
ως υπαρξαντα καθαρωτατα πανυ 



εξεγειρονται αυθις δεδοξασμενα, 
λαμποντα, αστραπτοντα, ως φως το θειον. 
Τουτοις ενοικησασαι ψυχαι αγιων 
υπερ γε τον ηλιον λαμψουσι τοτε 
και γενησονται ομοιοι του Δεσποτου, 
ουτινος ετηρησαν τους θειους νομους. 
Των δ� αμαρτωλων εξανιστανται αυθις, 
οια και αυτα εν τη γη κατεσπαρη 
βορβορωδη, δυσοσμα, σαπριας πληρη, 
σκευη βεβηλα, ζιζανια κακιας, 
πανυ ζοφωδη ως τα του σκοτους εργα 
πραξαντα και οργανα κακων παντοιων 
χρηματισαντα του πονηρου σπορεως˙  
εξανιστανται δ� αθανατα και ταυτα 
και πνευματικα, πλην εοικοτα σκοτει. 
Τουτοις ουν ψυχαι αθλιαι ενωθεισαι, 
ζοφωδεις αυται και ακαθαρτοι ουσαι,  
ομοιοι γενησονται τω διαβολω 
ως τα εκεινου μιμησαμεναι εργα 
και τας εκεινου τηρησασαι προσταξεις, 
μεθ� ου και ταχθησονται πυρι ασβεστω, 
τω σκοτει και ταρταρω παραπεμφθεισαι, 
μαλλον δε αυται κατα αναλογιαν 
καταχθησονται του βαρους, κατ� αξιαν 
των αμαρτιων, ων εκαστος βασταζει 
κακει διαξει εις αιωνας αιωνων. 
(369) Οι δε αγιοι, ωσπερ ειπομεν, παλιν 
των αρετων εκαστος πτεροις αρθεντες 
εις απαντησιν και ουτοι του Δεσποτου 
αναβησονται, εκαστος κατ�αξιαν˙  
ως εαυτον τις προευτρεπισε παντως 
εγγυθεν η πορρωθεν εσται του κτιστου, 
συνεσται τ� αυτω εις απειρους αιωνας 
σκιρτων και τερπομενος αληκτον τερψιν, 
αμην. 
 



ΝΑ’.  

Οτι του Πνευματος λαμποντος εν ημιν του Αγιου παντα τα 
των παθων φυγαδευονται ως υπο του φωτος το σκοτος˙ 
συστελλοντος δε αυτου τας ακτινας, υπο τουτων και των 
πονηρων βαλλομεθα λογισμων. (370) 

 
Το φως σου περιλαμπον με ζωογονει, Χριστε μου, 
το γαρ οραν σε ζωωσις, αναστασις τε πελει. 
Το πως ειπειν ουκ εχω σου φωτος τας ενεργειας, 
πλην τουτο εργω εγνωκα και γινωσκω, Θεε μου, 
οτι καν νοσω, Δεσποτα, καν θλιψεσι καν λυπαις 
καν εν δεσμοις καν εν λιμω καν φυλακη κρατωμαι, 
καν δεινοτεροις αλγεινοις συνεχωμαι, Χριστε μου, 
το φως σου λαμψαν απαντα ως σκοτος απελαυνει, 
και εν ανεσει και φωτι και φωτος απολαυσει 
αιφνης ποιει με γινεσθαι το Πνευμα σου το Θειον. 
Τας θλιψεις εγνων ως καπνον, τους λογισμους ως σκοτος, 
ως βελη τε τους πειρασμους, τας μεριμνας ως ζοφον, 
ως δε θηρια τα παθη χρηματιζοντα, Λογε, 
εξ ων με ηλευθερωσας, εξ ων ερρυσω παλαι, 
κατα μικρον εκλαμψας σου φως εν εμοι το θειον, 
και νυν εν μεσω τουτων οντα με, Χριστε, Θεε μου, 
διαφυλαττεις ατρωτον, σκεπων με τω φωτι σου. 
Επει δε πταιω παμπολλα, καθ� ωραν αμαρτανων, 
επει δε κατεπαιρομαι, επει σε παροργιζω, 
δεομαι της ευσπλαγχνου σου παιδευσεως, Χριστε μου, 
ην και σφοδρως αισθανομαι εν εμοι γενομενην 
του απροσιτου, Δεσποτα, και παμφαους και θειου 
(371) υποχωρησει απ� εμου φωτος του σκεποντος με. 
Ως γαρ ηλιου δυναντος νυξ γινεται και σκοτος 
και εξιασιν απαντα προς βρωσιν τα θηρια, 
ουτως αποσκεπαζον με, ω Θεε μου, το φως σου, 
ευθυς του βιου σκοτος με, θαλασσα λογισμων τε 
περικαλυπτει και παθων θηρια κατεσθιει, 
και βελεσι τιτρωσκομαι των λογισμων απαντων. 
Επαν δε παλιν σπλαγχνισθης, επαν κατελεησης, 
επαν απακροαση τε των γοερων μου θρηνων 
και στεναγμους ενωτισθης και δακρυα προσδεξη 
και επι την ταπεινωσιν επιβλεψαι θελησης 
εμου του αμαρτησαντος ασυγγνωστα, Χριστε μου, 
απο μακροθεν ως αστηρ ανατελλων ορασαι, 
πλατυνεσαι κατα μικρον ουκ αυτος τουτο πασχων 



αλλα τον νουν του δουλου σου διανοιγων του βλεπειν. 
Μειζονως ωσπερ ηλιος κατ� ολιγον ορασαι, 
και γαρ του σκοτους φευγοντος και αφανιζομενου 
ερχεσθαι σε λογιζομαι, τον πανταχου παροντα˙  
οτε δε ολον, ως το πριν, περικυκλωσης, Σωτερ, 
οτε ολον σκεπασης με, ολον με περιλαβης, 
ελευθερουμαι των κακων, λυτρουμαι και του σκοτους 
και πειρασμων και των παθων και λογισμων απαντων, 
πληρουμαι γαρ χρηστοτητος, πληρουμαι ευφροσυνης 
και καταπιμπλαμαι χαρας, αφατου θυμηδιας, 
ορων φρικτα μυστηρια, ορων θαυματα ξενα, 
ορων α ου τεθεαται οφθαλμος ουδε βλεψαι 
ανθρωπου εξισχυσειεν, αλλ� ουδε ους ακουσαι, 
επι καρδιαν δε βροτων ουκ ανεβη ουδ� ολως, 
και καταπληττομαι σφοδρως, εξισταμαι εν τουτοις 
και παντων των επι της γης ολως αλλοτριουμαι 
ακαταπαυστοις εν φωναις ανυμνων σε, Θεε μου, 
(372) κατανοων εν εμαυτω αλλοιωσιν την ξενην 
και τροπον αντιληψεως χειρος παντοδυναμου, 
πως λαμψει μονου σου φωτος και τη επιφανεια  
πασαν λυπην εδιωξας, εξηρπασας του κοσμου 
και ενωθεις μοι μυστικως εις ουρανον ευθυς με 
αποκατεστησας εκει, ενθα ουκ εστι λυπη, 
ου στεναγμος, ου δακρυον, ουκ οφις δακνων πτερναν, 
και εδειξας ακαματον, αταλαιπωρον τριβον 
την εναντιαν, την στενην, την δυσβατον ανθρωποις 
η, αληθεστερον ειπειν, αβατον πασιν ουσαν. 
Τις γαρ ποτε εξισχυσεν η τις ποτε ισχυσει 
ανθρωπων εις τον ουρανον εν σωματι γενεσθαι 
η και χωρις του σωματος, ποιοις πτεροις πετασας;  
Ηλιας αρματι πυρος επηρθη και προ τουτου  
Ενωχ, αλλ� ουκ εις ουρανους, εν ετερω δε τοπω, 
ουχι αυτος αφ� εαυτου, πλην ομως μετετεθη. 
Τι δε προς τα γινομενα εν ημιν εισι ταυτα;  
Πως ολως εσται συγκρισις σκιας και αληθειας, 
η πνευματος λειτουργικου και δουλικου, ειπε μοι, 
προς πνευμα το δεσποτικον και παντουργον και θειον, 
το στερεουν και δυναμουν πασαν κτιστην ουσιαν;  
Τα μεν γαρ αλλα ποιημα, ποιητης δ� αυτο μονον, 
ως του Πατρος αχωριστον και του Υιου ωσαυτως. 
Θεος τα τρια, εις Θεος η Τριας και γαρ εστιν˙  
αυτη το παν ουσιωσεν, εκτισεν αυτη παντα, 
αυτη τον Λογον και Υιον του Πατρος εν τω κοσμω 



κατα την σαρκα εκτισεν εις ημων σωτηριαν, 
αχωριστον του τε Πατρος και του Πνευματον οντα. 
Σαρκουται δε του Πνευματος οντως τη επελευσει 
(373) και γινεται οπερ ουκ ην, ανθρωπος ομοιος μοι, 
πλην αμαρτιας και πασης εκτος γε ανομιας, 
Θεος ομου και ανθρωπος ορωμενος τοις πασιν, 
εχων το Πνευμα το Θειον αυτου συνον τη φυσει, 
μεθ� ου νεκρους εζωωσε, τυφλων ηνοιξε κορας, 
λεπρους τε εκαθαρισε δαιμονας απελασας. 
Ουτος σταυρον υπενεγκων και θανατον ωσαυτως 
εξαναστας εν Πνευματι ανεληφθη εν δοξη 
και τριβον την εις ουρανους ενεκαινισε πασι 
τοις εις αυτον πιστευουσιν εν αδιστακτω πιστει, 
και Πνευμα το Παναγιον εξεχεε πλουσιως 
εις παντας τους δεικνυοντας την πιστιν εκ των εργων 
και  νυν αφθονως τουτο γε εκχει προς τους τοιουτους, 
θεοποιει τε δι� αυτου, οις συναφθη αθροον, 
και εξ ανθρωπων αλλοιοι τουτους αναλλοιωτως 
και τεκνα δεικνυσι Θεου, αδελφους του Σωτηρος, 
συγκληρονομους μεν Χριστου, Θεου δε κληρονομους, 
θεους Θεω συνοντας γε Πνευματι εν Αγιω, 
δεσμιους μεν μονη σαρκι, πνευματι δ� ελευθερους, 
συνανιοντας τω Χριστω εις ουρανους ευκολως, 
ολον τε το πολιτευμα κεκτημενους εκεισε 
εν θεωρια των καλων, ων οφθαλμοι ουκ ειδον. 
Τι ουν το αρμα του πυρος, το Ηλιαν αρπασαν, 
τι η Ενωχ μεταθεσις υπαρχουσι προς ταυτα;  
Εγω δοκω, ως θαλασσα τμηθεισα ραβδω παλαι 
και μαννα εκ του ουρανου κατελθον, τυπος μονον 
και αληθειας συμβολα ταυτα παντως υπηρχον 
- η θαλασσα βαπτισματος, το μαννα του Σωτηρος -,  
(374) ουτω κακεινα συμβολα τουτων εισι και τυπος, 
ασυγκριτον υπεροχην κεκτημενων και δοξαν, 
οσον κτιστου το ακτιστον υπερεχει τη φυσει. 
Το μαννα γαρ, ο λεγεται αρτος, τροφη αγγελων, 
ο εφαγον οι ανθρωποι εν τη ερημω τοτε, 
εξελιπεν, απωλετο, απεθανον τε παντες 
και οσοι τουτο εφαγον˙ ζωης γαρ ου μετειχεν. 
Η σαρξ δε του Δεσποτου μου τεθεωμενη ουσα, 
ζωης μεστη τε πελουσα παντας ζωης μετοχους 
τους τρωγοντας αποτελει και ποιει αθανατους˙  
διαβιβαζει τε αυτους ου πελαγος θαλασσης, 
ουδ� εξ Αιγυπτου μεθιστων προς αλλην γην μεταγει 



φθαρτους καρπους προφερουσαν και αυθις τοις ανθρωποις, 
αλλ� ουδε τεσσαρακοντα επι χρονοις βαδιζειν 
διακελευεται ημας ο λυτρωτης του κοσμου, 
ινα και καταλαβωμεν γην της επαγγελιας, 
αλλ� αδιστακτω πιστει γε βαπτισθεντας αθροον, 
αιματος τε και της αυτου σαρκος μεταλαβοντας 
απο θανατου εις ζωην, εις φως τε απο σκοτους, 
απο της γης εις ουρανους αναφερει ευθεως. 
Προτερον απεκδυσας με φθορας και του θανατου 
και ολον ελευθερωσας με εν αισθησει και γνωσει, 
- το δε παντων φρικτοτερον! – ουρανον καινον εδειξε με 
και εν εμοι κατωκησεν ο των απαντων κτιστης, 
ουπερ ουδεις των προπαλαι αγιων ηξιωθη. 
Ελαλει γαρ γο προτερον δια Πνευματος Θειου 
και ενεργεια τη αυτου τα θαυματα εποιει, 
ουσιωδως δε ουδαμως νινι Θεος ηνωθη 
προ του γενεσθαι ανθρωπον τον Χριστον και Θεον μου. 
(375) Λαβων γαρ σωμα δεδωκεν αυτου Πνευμα το Θειον, 
ουσιωδως ενουται δε δι� αυτου πιστοις πασι  
και γινεται αχωριστος η ενωσις η τουτων. 
Φευ μοι! – στεναζω γαρ πικρως την των ανθρωπων πλανην -. 
Πως ου πιστευομεν Χριστω, πως ουκ ακολουθουμεν, 
πως ου ποθουμεν την ζωην, πως τον εκεινου πλουτον 
τον ασυλον, τον αφθαρτον, την δοξαν την αγηρω 
διαγωγης της μετ� αυτου, πως ουκ επιθυμουμεν;  
Πως τοις φθαρτοις προσκειμενοι νομιζομεν σωθηναι,  
οι μη φιλουντες τον Χριστον πλειον των ορωμενων 
μηδε ελπιζοντες αυτω συνειναι μετα ποτμον;  
Αλλα αναισθητοτεροι εισι ξυλων τε και των λιθων. 
Αλλ�, ω Χριστε μου, ρυσαι με της τουτων αλογιας 
και σε φιλειν εκδιδαξον, την ζωην πιστων παντων. 
Σοι γαρ συν τω Πατρι και Πνευματι σου Θειω 
δοξα πρεπει και αινεσις, τιμη προσκυνησις τε 
νυν και αει ως βασιλει εις αιωνας αιωνων, 
κα΄των απαντων ποιητη, Θεω τε και Δεσποτη, 
αμην.  
 
 



ΝΒ’.  

Περι θεολογιας˙ και οτι τω μη αλλοιωθεντι τη του Αγιου 
Πνευματος μετουσια και γεγονοτι θεσει εν γνωσει Θεω 
διδασκειν τα θεια τους ανθρωπους ουκ εξεστι.  (376) 

 
Τις μου παραμυθησεται τον πονον της καρδιας;  
Πονον δ� ειπων εδηλωσα τον του Σωτηρος ποθον, 
ο ποθος δε του Πνευματος ενεργεια τυγχανει, 
μαλλον δ� αυτου ουσιωδως εστιν η παρουσια, 
ενυποστατως εν εμοι φως εντος ορωμενη˙  
το φως δ� ασυγκριτον εστιν, ολον αφθεγκτον πελει. 
Τις με χωρισει αισθητων, ων απηλλαγην απαξ 
και απεκρυβην εξ αυτων γεγονως εξω κοσμου;  
Τις μοι δωσει γαληνην γε και ησυχιαν παντων, 
ινα του καλλους κορεσθω και της εκεινου θεας, 
ου το ακατανοητον αναφλεγει τον ποθον, 
οποσον δε καταληπτον, ενυποστατος ποθος. 
Αγαπη γαρ ουκ ονομα, αλλα ουσια θεια, 
μεταληπτη και αληπτος, θεϊκη δε γε παντως˙  
το μεθεκτον καταληπτον, τουτου το πλειον ουπω. 
Δια τουτο ουν ειπον σοι καταληπτον τον ποθον 
και ενυποστατον αυτον ως μεθεκτον ληπτον τε˙  
παν γαρ ληπτον και μεθεκτον ουσια παντως πελει 
ενυποστατως μεθεκτη, ωσαυτως και ληπτη τε. 
Το γαρ ανουσιον ουδεν και λεγεται και εστιν, 
η θεια δε και ακτιστος υπερουσιος φυσις  
(377) ως της ουσιας των κτιστων υπερεχουσα παντων  
καλειται υπερουσιος, πλην ενουσιος πελει 
και ενυποστατος εστιν, υπερ ουσιαν πασαν, 
και προς υποστασιν κτιστην ασυγκριτος γε παντη 
νοειται, εστιν ολη γαρ απεριγραπτος φυσει˙  
το μη περιγραφομενον υποστασιν πως ειπης;  
Το δ� ανυποστατον ουδεν, και πως μεταληπτον μοι;  
Ει δ� απιστεις, τον Παυλον σοι μαρτυρουντα παρεξω 
και τα αμφοτερα πιστα ειναι σοι βεβαιουντα˙  
οταν γαρ λεγη τον Χριστον εντος εχειν λαλουντα 
και Πνευματι φθεγγομενον αυτον τω Παναγιω, 
μεταληπτον, περιγραπτον ειναι λεγει το θειον, 
απεριγραπτως εν αυτω συμπαρον και αληπτως. 
Οταν δε φως απροσιτον οικουντα παρεισαγη 
και μαρτυρη μηδεποτε υπ� ανθρωπου οφθηναι, 
τοτε το απεριγραπτον και αληπτον εμφαινει˙  



ο γαρ ουδεις εωρακε πωποτε των ανθρωπων, 
πως η μετελαβεν αυτου η προσεψαυσεν ολως;  
Παντως ερεις μοι˙ ουδαμως, ει μη φιλονεικοιης. 
Οταν δε παλιν ειπη σοι˙ ο Θεος, ο εκ σκοτους 
φως λαμψαι παλαι προειπων, ος ελαμψεν εντος μου, 
ποιον σοι αλλον παριστα Θεον, ειπε, νοησαι, 
ει μη εκεινον τον το φως το αστεκτον οικουντα 
και ον ουδεπω ουδαμως ουδεις ανθρωπων ειδεν;  
Αυτος γαρ υπερουσιος ακτιστος ων το προσθεν 
σαρκα τε ανελαβετο και κτιστος μοι ωραθη, 
ολον θεωσας με αυτος τον προσληφθεντα ξενως. 
Ουτω πιστευεις, λεγε μοι, και παντως ου δισταζεις;  
Ει ουν Θεος γενομενος ανθρωπος, ως πιστευεις, 
τον ανθρωπον εθεωσεν εμε τον προσληφθεντα,  
θεσει θεος γενομενος τον φυσει Θεον βλεπω 
(378) εκεινον, ον ουδεις ποτε ανθρωπων ηδυνηθη 
ιδειν, αλλ� ουδε δυναται ολως του κατιδεσθαι. 
Τον Θεον ουν οι δεξαμενοι της πιστεως τοις εργοις 
και θεοι χρηματισαντες Πνευματι γεννηθεντες, 
αυτον εκεινον βλεπουσι τον εαυτων πατερα, 
τον ενοικουντα τω φωτι αει τω απροσιτω˙  
ενοικον εχοντες αυτοι εν εαυτοις οικουντα 
οικουσιν αυτοι γ� εν αυτω τω παμπαν απροσιτω. 
Τουτο πιστις η αληθης, τουτο Θεου το εργον, 
τουτο σφραγις Χριστιανων, τουτο μεθεξις θεια, 
τουτο εστιν η μετοχη και αρραβων ο θειος, 
τουτο υπαρχει η ζωη, τουτο η βασιλεια, 
τουτο το ενδυμα εστιν, ο χιτων του Κυριου,  
ονπερ οι βαπτιζομενοι επενδυονται πιστει, 
ουχι αγνοια, λεγω σοι, ουδε αναισθησια, 
αλλα δια της πιστεως εν αισθησει και γνωσει. 
Ινα μη λεγης˙ Τον Χριστον ενδεδυσθαι πιστευω˙  
ου λεγω˙ Τουτο πιστευε˙ αλλα˙ Πιστεως εργον  
και πιστεως βεβαιωσιν και πιστεως σφραγιδα 
και πιστεως τελειωσιν αναμφιβολον εχε 
εκ του ενδυσασθαι Χριστον εν αισθησει και γνωσει 
εκλαμποντα, αστραπτοντα θεοτητος τη δοξη 
και τρανοτατω εν φωτι ολον σε αλλοιουντα, 
αναλλοιωτως μενοντα διπλουν εξ εκατερων, 
θεσει Θεον, τη φυσει δε ανθρωπον ολον οντα. 
Τοιουτος δε γενομενος ολος, καθως σοι ειπον, 
τοτε ελθε και συν ημιν στηθι, ω αδελφε μου, 
επ� ορους θειας γνωσεως, θειας τε θεωριας, 



και ακουσομεθα ομου πατρικης φωνης, οιμοι, 
(379) οποσον απολειπομεν της θεϊκης αξιας, 
οποσον δε απεχομεν ζωης της αιωνιου. 
Οσον απεχει ουρανος των γης καταχθονιων 
και των εκεισε δυστυχως παλαι κεκρατημενων, 
τοσουτον η και πλεον γε απεχομεν οι παντες 
οντως αξιας του Θεου και θειας θεωριας, 
καν συν εκεινω κατοικειν λεγωμεν παραδοξως 
και τον οικουντα εν φωτι τω απροσιτω εχειν  
εν εαυτοις και μενοντα και κατοικουντα ολον˙  
και θελομεν καθημενοι εν τοις καταχθονιοις 
φιλοσοφειν τα υπερ γην και τα εν ουρανω γε 
και ουρανων υπερτερα, ως ακριβως ειδοτες, 
και διηγεισθαι απασι και γνωστικοι καλεισθαι, 
θεολογοι τε ακριβεις και μυσται των αρρητων, 
οπερ και ενδειγμα εστι παντως αναισθησιας. 
Ο γεννηθεις γαρ δυστυχως εν τοις καταχθονιοις 
και σκοτος ολος κατοικων του ενεστωτος κοσμου, 
φως τε μη θεασαμενος του μελλοντος αιωνος, 
ο παντως ελαμψεν εν γη αεναως λαμπει, 
και λεγων τα εν ουρανω φρονειν και ειδεναι, 
βλεπειν τε παντα τα εκει και τους αλλους διδασκειν, 
ουχι αναισθητος εστι και πλεον αρα τουτου; 
Ως γαρ τυφλος φιλονεικων τους βλεποντας και λεγων˙  
Το νομισμα χαλκουν εστιν, η σφραγις αλλου πελει, 
τα εν αυτω δε γραμματα δηλοι ταδε και ταδε, 
οντως παραδοξον εστι τοις ακουουσι τερας  
και το νομισμα βλεπουσι χρυσουν ευροιζον πανυ 
και την σφραγιδα αληθη του βασιλεως ουσαν, 
απαραποιητον αυτου δεικνυσαν την εικονα, 
και την γραφην το ονομα δηλουσαν το εκεινου, 
ουτω γε πασχοντες ημεις ου δοκουμεν τι πασχειν, 
(380) ουδ� αισχυνομεθα τινα η αυτους τους αγιους 
και τους αγγελους ανωθεν τα καθ� ημας ορωντας, 
αλλα πληρουται εις ημας ο λογος του Κυριου, 
ο λεγων οτι˙ Βλεποντες ου βλεπουσι, και αυθις˙  
Ακουοντες τα ψυχικα ωτα βυουσι μαλλον 
και ουδαμως ακουουσι του Πνευματος τους λογους, 
και γαρ ωσιν ακουουσι σωματικως σαρκινοις, 
ωτα πνευματικα καρδας δε κεκαλυμμενα 
εχουσι και ου δυνανται ολως Θεου ακουειν. 
Ουδαμως γαρ ισχυουσιν αφ� εαυτων διαραι 
καλυμμα της επαρσεως και της αναισθησιας, 



αυτοι γαρ τουτο εαυτοις επεθεντο θελησει, 
και βουλονται καλυπτεσθαι οφθαλμους τε και ωτα, 
και δια τουτο οιονται και βλεπειν και ακουειν. 
Ει δε γε τις ερει αυτοις˙ Ακουσατε μου, τεκνα, 
και αρατε το καλυμμα εκ της υμων καρδιας˙ 
και προς αυτα τα ρηματα αγριαινουσιν, οτι  
μη πατερας εκαλεσεν, αλλα τεκνα προσειπε, 
και μισος μαλλον προς αυτον εκ των λογων προσκτωνται 
και συνιδειν ου δυνανται το προσον αυτοις παθος, 
μαλλον δε παθη τα τον νουν σκοτιζοντα και φρενας 
και του Θεου χωριζοντα τους προληφθεντας ηδη, 
οι δουλοι της οιησεως και υπερηφανιας 
θελησει χρηματισαντες και αιχμαλωτισθεντες 
το θελημα το ιδιον αει αποπληρουσιν. 
Ουτοι αφεντες νομους του Θεου εαυτοις εισι νομος, 
και ου Θεω αλλ� εαυτοις λατρευουσιν, ω τολμης, 
αντι της δοξης του Θεου την ιδιαν ζητουντες 
και στησαι ταυτην σπευδοντες πασιν εργοις και τροποις. 
Δοξα ουν πελει του Χριστου ο σταυρος και τα παθη, 
α καθυπεστη δι� ημας, ινα ημας δοξαση˙  
(381) ταυτα δ� ου βουλονται παθειν, ως επαθεν εκεινος, 
και παραιτουνται μετοχοι δοξης Θεου γενεσθαι 
τω παραιτεισθαι το παθειν, ως επαθεν εκεινος, 
και θελουσιν, οιμοι, τιμην μαλλον την εξ ανθρωπων 
και χωρισμον απο Θεου εκουσιως αιρουνται. 
Αλλ�, ω Χριστε μου, λυτρωσαι τους εις σε πεποιθοτας  
κενοδοξιας μιαρας και υπερηφανιας 
και συμμετοχους ποιησον παθων σου και της δοξης  
και καταξιωσον ημας αχωριστους σου ειναι 
νυν τε και εις τους μελλοντας αιωνας των αιωνων. 
Αμην. 
 

ΝΓ’.  

Κατα διαλεκτον Θεου και του πατρος των λογων ο λογος˙ 
και οπως υπο του Αγιου Πνευματος ελλαμπομενος ο θειος 
ουτος πατηρ ωμιλει Θεω και υπ� εκεινου εμυσταγωγειτο τα 
θεια τε και ανθρωπινα.  (382)  

 
Ιδε μου, Χριστε, την θλιψιν, 
ιδε μου την αθυμιαν, 
ιδε μου και την πτωχειαν. 



Ιδε την ασθενειαν μου 
και οικτειρησον με, Λογε!  
Λαμψον μοι και νυν ως παλαι 
και καταυγασον ψυχην μου˙ 
φωτισον τους οφθαλμους μου 
του οραν σε, φως του κοσμου, 
την χαραν, την ευφροσυνην, 
την ζωην την αιωνιαν, 
την τρυφην την των αγγελων, 
βασιλειαν ουρανων τε  
και παραδεισον σε οντα, 
στεφανον τον των δικαιων 
και κριτην και βασιλεα. 
Τι το προσωπον σου κρυπτεις;  
Τι χωριζη μου, Θεε μου, 
ος ου θελεις χωρισθηναι 
(383) πωποτε των σε φιλουντων;  
Τι με φευγεις, τι με καιεις, 
τι με τεμνεις και συντριβεις; 
Οιδας, οτι αγαπω σε 
και απο ψυχης ζητω σε. 
Αποκαλυψον, ως ειπας,  
και εμφανισον σαυτον μοι. 
Οιδα γαρ αληθινον σε, 
εγνωκα ως αφευδης ει 
και φιλεις τους σε φιλουντας 
και προσομιλεις ως φιλοις 
ου σκια ουδε εμφασει, 
ουδ� ως νους νοΐ ετερω, 
αλλ� ως λογος ων αρχηθεν, 
ενυποστατος ζωη τε, 
εκ πατρος γεγεννημενος 
και αυτω συνηνωμενος  
και συνομιλος αφραστως. 
Ουτως ους αυτος γεννησεις 
Πνευματι σου τω Αγιω  
και υιους σου αποδειξεις, 
μαλλον μεν ουν αδελφους σου 
και Θεου υιους, Πατρος σου, 
τουτοις και συνομιλεις τε 
και αυτους ορων ορασαι 
υπ� αυτων εκεινων παλιν. 
Δειξον ουν την ευσπλαγχνιαν, 



δειξον την φιλανθρωπιαν  
και το ελεος σου, Σωτερ, 
(384) Ποιων αρα των κτισματων; 
Των ενυλων και αΰλων˙  
ενυλα γαρ, απερ βλεπεις, 
αϋλοι δε αγγελοι γε. 
Μεσον τουτων ουν, σοι λεγω, 
ζωον ανθρωπος, διπλουν δε˙  
εν αισθητοις μεν αϋλον, 
εν αΰλοις αισθητον δε. 
Τουτον ουν ως αισθητον μεν  
κυριον των ορωμενων 
και δεσποτην ειργασαμην, 
δουλα ως ορατα παντα  
αυτω μονω υποταξας, 
οπως βλεπη μου τα εργα 
και δοξαζη με τον κτιστην˙  
ως δε λογικον τε οντα 
και νοερως καθορωντα,  
δεδωκα αυτον οραν με 
και εκ τουτου των αγγελων  
εν αξια καθεσταναι. 
Βλεπε, συνες, τι σοι ειπον˙  
ανθρωπος διπλους υπαρχων 
εβλεπε τοις αισθητοις μεν 
οφθαλμοις τα κτισματα μου, 
τοις νοεροις δε προσωπον 
εβλεπεν εμου του κτιστου, 
εθεωρει μου την δοξαν  
και ωμιλει μοι καθ� ωραν. 
Οτε δε την εντολην μου 
παραβας απο του ξυλου 
εφαγεν, απετυφλωθη 
και εγενετο εν σκοτει 
(387) του θανατου, καθως ειπον, 
οπερ λεγεται κρυβηναι˙  
τουτο γαρ εκεινος τοτε 
υπενοησεν αφρονως. 
Που γαρ ειχε με κρυβηναι 
η εν ποιω τοπω, λεγε;  
Συ δε νυν λογιζη χειρον, 
αφρονεστερον εκεινου, 
οτι κρυπτομαι μη θελων 



οραθηναι σοι εις απαν. 
Ει γαρ μη ορασθαι θελω, 
τι και εν σαρκι εφανην;  
Τι δε και κατηλθον ολως;  
Τι δε και ωραθην πασι;  
Μη αγνοει μου τας πραξεις, 
μηδε τας οικονομιας˙  
ο Αδαμ τυφλωθεις πρωτον 
ελεγχθεις και διδαχθεις τε 
υπ�εμου μετανοησαι 
ουκ ηθελησεν, αλλ� ολως 
αταπεινωτος ευρεθη, 
ειπε δε μαλλον˙ Η γυνη 
ημαρτεν, ην δεδωκας μοι, 
ωσανει της αμαρτιας 
αιτιον με αποφηνας. 
Ομοιως παλιν η γυνη 
ητιασατο τον οφιν, 
και ουδεις ημαρτηκεναι 
ωμολογησεν ουδ� ολως. 
Δια τουτο εξεβληθη 
της τρυφης του παραδεισου 
(388) και εμεινεν εν αισθητοις  
μονοις μετα των αλογων, 
αλογος εκ λογικων τε 
γεγονως και ενυλος γε, 
χωρισθεις εκ των αΰλων. 
Θαυμα ξενον˙ ωσπερ σωμα, 
γεγονεν ομματων διχα  
η ψυχη εκτυφλωθεισα 
και Θεον μη καθορωσα. 
Σωμα μεν, ει τυφλωθειη, 
υπο της ψυχης κινειται˙  
η ψυχη δε τυφλωθεισα  
ποιαν κινησιν ευρησει;  
Ζην δε πως ολως ισχυσει;  
Ουδαμως, αλλα θανειται 
θανατον εις τον αιωνα, 
οπερ επαθον, ως ειπον,  
οι πρωτοπλαστοι ανοια 
και κατηλθον εις τον αδην 
και εις φθοραν κατηχθησαν, ουσπερ κατελεησας 
ανωθεν εγω κατηλθον˙  



αορατος ων παντη 
παχους και σαρκος μετεσον  
και ψυχην ανελαβομην,  
Θεος ων αναλλοιωτως 
εγενομην σαρξ, ο Λογος. 
Εκ σαρκος αρχην λαβων δε  
ανθρωπος ωραθην πασιν. 
Δια τι ουν ολως τουτο  
ηνεσχομην του ποιησαι;  
Οτι επι τουτω παντως 
εκτισα, καθως και ειπον,  
(389) τον Αδαμ του καθοραν με. 
Επειδη δε ετυφλωθη, 
εξ εκεινου τε οι παντες 
τουτου απογονοι αμα, 
ουχ υπεφερον, αυτος μεν  
ειναι εν τη θεια δοξη, 
παροραν δε τυφλωθεντας 
τη του οφεως απατη, 
ουσπερ εκτισα χερσι μου. 
Αλλα ομοιος ανθρωποις 
εγενομην κατα παντα, 
αισθητος τοις αισθητοις γε, 
και ηνωθην τουτοις θελων. 
Βλεπεις, ποσον ποθον εχω 
του ορασθαι παρ� ανθρωπων,  
ως και ανθρωπος γενεσθαι  
θελησαι και οραθηναι. 
Πως ουν ειπας κρυπτεσθαι με  
απο σου και μη ορασθαι;  
Οντως λαμπω, αλλ� ου βλεπεις. 
Προσεχε τω μυστηριω˙  
εβλεπε θεοτητος μου 
δοξαν ο Αδαμ και εζη, 
παραβας δ� απετυφλωθη 
και ευθυς απενεκρωθη 
μη θελησας μεταγνωναι,  
μηδ� ειπων˙ Ημαρτηκα σοι. 
Δια τουτο ουν ενδικως 
αποστρεφειν κατεκριθη 
εις την γην, εξ ης εληφθη˙  
υστερον δε τουτο παντως  
ως αποφασις εδοθη 



(390) και τοις πασιν ελογισθη 
αφυκτος ως τιμωρια. 
Αλλ� ουκ εστι τιμωρια, 
μαλλον δε ευεργεσια. 
Ου γαρ ειασα συνειναι 
το φθαρτον συν τω αφθαρτω. 
Χειρον ην γαρ του λυθηναι 
το δεδεσθαι αιωνιως 
και αθανατον υπαρχειν 
το κακον εν αμφοτεροις. 
η ψυχη γαρ εκπεσουσα  
της ζωης γε της ενταυθα, 
παλιν τε, ειπερ το σωμα 
το φθειρομενον υπηρχε 
φερουσα συνηνωμενον,  
πως ουκ ην θανατου χειρον, 
χωρισμου ψυχης, σοι λεγω;  
Δυο ουν εισι θανατοι,  
σωματος τε και ψυχης. 
Ο θανων ψυχη, ειπε μοι,  
και φθαρτον εκ τουτου σωμα 
περιφερων ηνωμενον,  
κατ� ολιγον τε γηρασκον 
και λυομενον και ρεον,  
ει μη εμελλε λυθηναι 
τουτου τε και χωρισθηναι 
η ψυχη, αλλ� αιωνιως  
ην συνδεδεμενη τουτω,  
πως ου χειρων πασης αλλης 
τιμωριας της εν αδη  
αυτη η ζωη υπηρχε;  
Βλεπε μοι τους υπο νοσου 
(391) ιερας κατεχομενους, 
πως αι σαρκες αι εκεινων 
φθειρονται και δαπανωνται,  
πως χειρων, ποδων τε διχα  
και ομματων και χειλεων 
και ρινων εισι και ωτων, 
πως ακινητοι εις απαν, 
πως και αλαλοι κωφοι τε 
ταις φωναις ταις αλαλητοις  
τον Θεον επικαλουνται 
ταυτης της σαρκος λυθηναι. 



Ει γαρ ουτως εις αιωνας,  
ινα παλιν ειπω, ειναι  
εκληρωσατο, ου χειρον  
του θανειν το ζην υπηρξε;  
Ουτως ουν ευεργεσια  
γεγονεν η τιμωρια, 
μαλλον δε ου τιμωρια, 
αλλ� οικονομια θεια. 
Ο γαρ θανατος ανθρωπων  
θανατος πραγματων πελει˙  
θανατος φροντιδων λυσις,  
θανατος ελευθερια  
νοσων και παθων παντοιων, 
θανατος αμαρτηματων 
εκκοπη και αδικιας,  
θανατος απαλλαγη τε  
των κακων του βιου παντων, 
τοις βιωσασι καλως δε  
προξενος χαρας αληκτου 
και τρυφης της αϊδιου 
και φωτος του ανεσπερου. 
Ομως προ του χωρισθηναι 
εκ του σωματος, σοι λεγω, 
(392) βλεπε τας ευεργεσιας,  
βλεπε τας οικονομιας,  
μανθανε τας δωρεας μου. 
Εφανερωσα τω κοσμω 
εμαυτον και τον Πατερα 
και εξεχεα πλουσιως  
το Παναγιον μου Πνευμα 
επι πασαν οντως σαρκα, 
και το ονομα μου πασιν 
απεκαλυψα ανθρωποις, 
και τοις εργοις, οτι κτιστης 
και δημιουργος υπαρχω, 
εδειξα και νυν δεικνυω 
παντα, α ποιησαι εδει, 
αμην. 
 



ΝΔ’.  

Οτι εκαστω των ανθρωπων δεδωκεν ο Θεος προσφυως και 
προς το συμφερον το χαρισμα δια Πνευματος Αγιου εις το 
ενεργειν, ουχ ωσπερ αυτος θελει, αλλ� ως υπ� αυτου 
προωρισθη, εις το μη κενον ειναι μεσον της εκκλησιας αυτου.  
(393)   

 
Το ποιημα του ποιητου τι ποτ� αν γνοιη διχα;  
Την γνωσιν γαρ, ην ελαβε, παντως απαιτηθειη, 
πραξιν τε και ενεργειαν δικαιως και πρεποντως, 
και γαρ σκαπανη, δρεπανον, μαχαιρα τε και πριων, 
αξινη, ραβδος, λογχη τε, φασγανον τε και τοξον, 
βελος και παντα τα λοιπα εργαλεια εν βιω, 
εκαστον την ενεργειαν κεκτηται την ιδιαν, 
αλλ� ουκ αφ� εαυτου λαβον, εξ ημων δε γε παντως. 
Ο γαρ τεχνιτης εκαστον, προς οπερ αν εθελοι, 
κατασκευαζει ενεργειν εργαλειον εντεχνως. 
Διο θεριζειν ληϊα ουκ εξεστι σκαπανη, 
ουδε δρεπανω τεκτονειν, ουδ� εν μαχαιρα κτιζειν,  
ου σκαπτειν μετα πριονος, ου ραπτειν τη αξινη,  
ου τεμνειν ξυλα ραβδω γε, λογχη δ� ου πριζειν θεμις, 
ουδε φασγανω σφενδονειν, ουκ εν τω τοξω τεμνειν, 
αλλ� αρμοζοντως εκαστω χρη προς εκαστον χρασθαι. 
Ει δ� ου προς α γεγονασιν, αλλ� αλλως χρηση τουτοις, 
απολωλεν ο βιος σοι και πασα πραξις παντως. 
Ουτως ουν μοι νοει και Θεον ημας πεποιηκεναι  
εν εργοις εκαστον πιστον ενεργειν εν τω βιω,  
(394) τους μεν διδασκειν θεμενος, τους δε παντως μανθανειν, 
αλλους του αρχειν των πολλων, τους δε υπεικειν τουτοις˙  
και οις μεν σοφιαν δεδωκεν, οις δε γνωσιν και λογον, 
το προφητευειν αλλοις δε, το λαλειν γλωσσαις αλλοις,  
θαυματουργειν ετεροις δε και ενεργειν δυναμεις˙ 
αλλους προστατας εδειξε. Πνευματικα δε ταυτα, 
αλλ� ειπωμεν και ετερα χαρισματα του κτιστου, 
α τοις ανθρωποις δεδωκεν, εκαστω κατ� αξιαν˙  
τον μεν ανδρειον σωματι, τον δε ωραιον μαλλον 
πεποιηκε και ετερον ευφωνοτερον αλλων, 
απλως τε εχαρισατο εκατω των ανθρωπων 
το κατ� αξιαν δωρημα και πλεονεκτημα γε,  
ως οιδε μονος ο Θεος, ο των απαντων κτιστης, 
εις το χρησιμως ενεργειν εν τω βιω αρρητως. 
Διο προς τεχνην εκαστος ουχ οιαν αυτος θελει, 



αλλα προς οιαν εκτισται, επιτηδειως εχει, 
και προς αυτην διακειται προσφυως και οικειως, 
και ιδοις αν τον πλευστικον ευτεχνως τα πελαγη 
θαλασσης διαπλεοντα και τερπομενον μαλλον 
υπερ τον ιππω σοβαρω εφεζομενον ανδρα 
και γεωργον γης αυλακας τεμνοντα τω αροτρω, 
το ζευγος τε ο τωνβοων των συνεργαζομενων  
πολυ κρεισσον νομιζοντα βασιλικου τετρωρου, 
οθεν και χαιρει ταις χρησταις κατεντρυφων ελπισιν.  
Ο στρατιωτης παλιν δε εαυτον υπερ παντας 
γεωργους τε και πλευστικους και χειροτεχνας μειζω 
ηγειται και ως ενδοξος εναβρυνεται τρεχων 
επι σφαγην και θανατον αωρον καταλυσαι.  
Ουτος ουν ουκ ανεξεται κωπην ολως ελασαι,  
ουδε κρατησαι δικελλαν, ουδε τεκτων γενεσθαι, 
ου ναυτης ουδε γεωργος, ου γεηπονος ειναι 
αιρησεται˙ αλλ� εκαστος, προς ο, καθαπερ ειπον, 
το ενεργειν απο Θεου ελαβεν, ενεργησει, 
(395) αλλως δε ου δυνησεται ανθρωπος εν τω βιω  
ολως τι διαπραξασθαι η την αρχην θελησαι. 
Ιδου γαρ, αυθις λεγω σοι απερ και πρωην ειπον˙  
ωσπερ ουκ εξεστι ποτε των ειρημενων παντων 
εργαλειον αφ� εαυτου κινηθηναι προς πραξιν 
η ενεργησαι τι ανευ χειρος ανθρωπου, 
του αιροντος και δι� αυτου κατασκευαζοντος τι, 
ουτως ουδε ο ανθρωπος ανευ χειρος της θειας 
εννοησαι τι δυναται αγαθον η ποιησαι. 
Ιδου γαρ, ο τεχνιτης με κατεσκευασε Λογος, 
οιον αυτος ηθελησε και εθηκεν εν κοσμω. 
Πως ουν, ειπε, δυνησομαι φρονησαι η ποιησαι 
η ολως ενεργησαι τι θειας ισχυος ανευ;  
Ο νουν μοι χαρισαμενος, οιον ηθελε παντως, 
αυτος και διδωσι φρονειν οσα συμφερειν οιδε,  
και ενεργειν παρεχει μοι δυναμιν, απερ θελει. 
Ει ουν αυτα ποιησαιμι πλειονα παντως δωσει,  
και τελεωτερα φρονειν παρασχει φιαλνθρωπως˙ 
ει δε καταφρονησαιμι και αυτων των ολιγων 
των καταπιστευθεντων μοι, την στερησιν δικαιως 
οντως καθυποστησομαι παρα Θεου του δοντος 
και απρακτος γενησομαι, αχρηστον εργαλειον, 
ως μη θελησας εντολας εργασαθαι του κτιστου, 
αλλ� οκνηρια εμαυτον εκδους και ραθυμια˙  
και δια τουτο ερρμμαι των χειρων του Δεσποτου, 



απειθεια τη προς αυτον και ανυποταξια 
χρησαμενος εκβεβλημαι του οντως παραδεισου, 
μακραν γενομενος Θεου και χειρων των αγιων. 
Ευρων λοιπον με κειμενον ο παμπονηρος οφις 
και τη αργια των καλων προδεδομενον ολον, 
δολιως κατηχρειωσε πασιν εεργοις ατιμοις, 
οισπερ ενηδυνομενος και χαιρων ωπτανομην, 
(396) ανθ� ων λυπεισθαι με εχρην και θρηνειν τε και κλαιειν, 
οτι προς απερ εκτισμαι ενεργειν, εκουσιως 
απεστην ο ταλαιπωρος, και αυτοπροαιρετως  
τοις παρα φυσιν απασιν εμαυτον εξεδομην, 
χερσι βεβηλοις του εχθρου εμπεσων παναθλιως, 
υφ� ουπερ και κρατουμενος και κινουμενος ολως, 
και αντιστηναι προς αυτον μη ισχυων, ο ταλας, 
- πως γαρ και αντιστησεσθαι ειχον νεκρος υπαρχων;- 
πασης κακιας οργανον, πασης  παρανομιας 
και εργασιας πονηρας δοκιμον εργαλειον 
γεγονα, ο ταλαιπωρος, απατηθεις δολιως˙  
κατεχων γαρ με τη χειρι και δυνατως ελκυων 
κοπραγωγοις ερρυπου με και παντοιοις βορβοροις 
και δυσωδιαις με πικραις ενεβαλε και τουτοις 
εποιει ενευφραινεσθαι, ω της αναισθησιας!  
Προς αρπαγας, προς φθονους τε, προς θανατους αδικους, 
προς λοιδοριας, προς οργας, προς παν ειδος κακιας, 
ινα σοι ειπω συνελων, ενεργουντα με ευρε, 
μαλλον δ� εχρησατο αυτος εμου μη βουλομενου. 
Αφ� ου γαρ και απερριψα εμαυτον εκουσιως 
εκ της χειρος της του Θεου και των αυτου αγιων, 
και ηρπασε με ο δεινος αρχων και ψυχοφθορος 
και τη εκεινου με χειρι κατεσχε θελοντος μου, 
ουκετι του μη ενεργειν ισχυον τα εκεινου, 
αλλα εν πασι τοις αυτου θελημασιν ενηργουν. 
Ουκ οιδε γαρ αντιλεγειν το ξιφος τω κρατουντι, 
αλλ� οπου αν και βουληται, ο κρατων τουτω χραται. 
Ο ουν ποιησας  με Θεος ανωθεν επιβλεψας 
και του τυραννου τη χειρι κρατουμενον ιδων με 
ωκτειρησεν, αφηρπασε της εκεινου χειρος με 
και παλιν με εισηγαγεν εις παραδεισον θειον, 
εις εμπελωνα τον αυτου, εις γεωργων τε χειρας 
(397) παρεδωκεν αγιων με του ενεργειν τα θεια, 
εργαζεσθαι τας αρετας, τας εντολας φυλασσειν 
και των αγιων της χειρος παρεκτος  μη κινεισθαι, 
ινα μη παλιν με ευρων ο κακιας εργατης 



εξω χειρος διαγοντα αγιας αφαρπαση 
και τα αυτου με ενεργειν αυθις παρασκευαση. 
Οι καλοι ουν με γεωργοι και συμπαθεις λαβοντες 
και ταις χερσι ταις εαυτων ολον το θελημα μου 
αραντες, ταπεινωσει με ευθυς και μετανοια 
ενεργειν τε επετρεψαν και πενθειν αεναως. 
Ταυτα γαρ, ειπον μοι, τεκνον, τα τρια οι τηρουντες 
και επιμενοντες αυτων τη καλη εργασια 
συντομως, ως ουκ ισασιν, αναγονται προς δοξαν, 
καθαρσιν και απαθειαν και θεωριαν θειαν, 
και ταις χερσι του δυσμενους αλισκονται ουδεπω, 
αλλ� εκ Θεου συγχωρησιν παντων αμαρτηματων, 
σφαλματων παντων τε ομου λαμβανουσι και ουτως 
υιοι υψιστου γινονται και θεοι κατα χαριν 
και εργαλεια ευχρηστα, παν καλον ενεργουντα, 
μαλλον δε θειοι γεωργοι αλλους καθοδηγουντες 
προς πραξεις οντως αγαθας, προς εργα σωτηριας. 
Τουτοις – παντες ακουσατε! – πιστευσας και ποιησας 
και ταις χερσι των του Θεου γεωργων τε και δουλων 
κατα την προσταξιν αυτου εμαυτον εκδους ολον, 
απαραλλακτως εν εμοι παντα εκβεβηκοτα 
ευρηκα και εθαυμασα και τοις πασι κραυγαζω, 
μεγαλοφωνως εκβοων και παραινων και λεγων˙  
ουδε γαρ φερω σιωπη ταυτα καταχωννυειν˙  
Δραμετε, οσοι του Θεου και των αυτου αγιων 
εαυτους επαισθανεσθε των χειρων οντας εξω. 
Σπευσατε και κολληθητε τουτοις αδιασπαστως 
πιστει, αγαπη τε θερμη και ολη προαιρεσει, 
(398) ριψατε απαν φρονημα και θελημα οικειον 
και ταις εκεινων γε χερσι τας ψυχας υμων δοτε, 
ως εργαλεια αψυχα, μηδεν εκτος εκεινων 
ποιουντες η κινουμενοι η ενεργουντες ολως. 
Το δε εκεινων φρονημα υμετερον γινεσθω, 
ωσαυτως και το θελημα το αγιον εκεινων, 
ως ον του Θεου θελημα παρ� υμων εκπληρουσθω 
και ουτως συντομον οδον απροσκοπον τε ολως 
οδευσαντες γενησεσθε φιλοι Θεου υψιστου, 
και βασιλειας ουρανων αγαθων τε αφραστων 
κληρονομοι οφθησεσθε εν ολιγαις ημεραις. 
Αμα τω επιβηναι γαρ της οδου της ευθειας 
απασι συναριθμιοι γενησεσθε αγιοις, 
και μακαριους απαντας βροτους ημαρτηκοτος 
και ταυτην διοδευσαντος την οδον την τραχειαν, 



την στενην τε και συντομον και ακινδυνον ουσαν,  
 προς πλατος τε απαγουσαν ζωης της αιωνιου, 
ως υποδειξαντος υμιν υπερευξασθε παντες, 
οι ευπροθυμως εν αυτη θελησαντες βαδισαι 
και κατα ποδας του Χριστου θερμως ακολουθησαι, 
ινα καγω τε και υμεις ευρεθωμεν εν ταυτη, 
αμεμπτως πορευομενοι αχρι τελους του βιου, 
αλλα και οσοι τον Χριστον ιδειν επιποθουσιν, 
οπως ομου μετα χαρας τα σωματα λιποντες 
προς την εκει καταπαυσιν, προς πλατος παραδεισου 
χωρησωμεν και της ζωης δειχθωμεν κληρονομοι 
και του Θεου αχωριστοι και παντων των αγιων 
εν Χριστω τω μονογενει Υιω και Θεω Λογω 
μετα του Θειου Πνευματος, της Αγιας Τριαδος 
εσομεθα νυν και αει και εις παντας τους αιωνας των αιωνων, 
αμην. 
 

ΝΕ’.  

Οτι τοις το αγιον φυλαξασι βαπτισμα καθαρον παραμενει 
το Πνευμα το Αγιον˙ απο δε των μολυναντων αυτο 
απανισταται.  (399) 

 
Συ με γινωσκεις, ω Χριστε, πασης παρανομιας 
εργατην, αλλα και κακων οντως παντοιων σκευος˙ 
οπερ οιδα παντωςα καγω και πεπλησμαι αισχυνης, 
και εντροπης και θλιψεως οδυνη με κατεχει, 
και πονος ο αφορητος κρατει μου την καρδιαν, 
αλλα το φως σου λαμψαν μοι μυστικως του προσωπου 
τους λογισμους εδιωξεν, απηλειψε τον πονον 
και χαραν αντεισηγαγε τη ταπεινη ψυχη μου. 
Θελω ουν θλιβεσθαι, Χριστε, και θλιψις ου κολλα μοι, 
και θλιβομαι, μη δια ταυτην μαλλον 
απολωμαι και της χαρα στερηθω της μελλουσης. 
Αλλα με ταυτης, Δεσποτα, μηδεποτε στερησης, 
μη νυν, μη εν τω μελλοντι αιωνι, Βασιλευ μου. 
Χαρα γαρ του προσωπου σου η θεωρια εστιν, 
ου γαρ υπαρχεις αγαθον απαν, Θεε μου, μονον, 
αλλα και τοις ορωσι σε παν αγαθον παρεχεις, 
μετουσια μεθεξει τε εμπιπλας, ουσπερ βλεπεις, 
ου μονον εν τω μελλοντι – φευ τους τουτο λαλουντας! –  
αλλα και νυν εν σωματι τους οντας σου αξιους, 



ηγουν καθαραντας αυτους δια της μετανοιας 
ορας, οραν σε δε τρανως κακεινοις εμπαρεχεις 
ουδαμως εν φαντασματι η νοος ενθυμησει, 
(400) αλλ� ουδε μνημη τη ψιλη, ως τινες αυ νοουσιν, 
αλλ� αληθεια πραγματος θειου και φρικτου εργου, 
εις αποπληρωσιν οντως οικονομιας θειας˙ 
τηνικαυτα γαρ ενωσιν ποιεις των διεστωτων 
συ ο Θεος, αμαρτωλων παντων ων σωτηρια. 
Οι γαρ το βαπτισμα σο σον λαβοντες εκ νηπιων 
και αναξιως ζησαντες τουτου κατα τον βιον 
εξουσι το κατακριμα πλειον των αβαπτιστων, 
ως ειπας, ενυβρισαντες στολην σου την αγιαν˙ 
και τουτο, Σωτερ, βεβαιον και αληθες γινωσκων, 
δεδωκας την μετανοιαν εις καθαρσιν δευτεραν 
και ορον ταυτης τεθηκας του Πνευματος την χαριν, 
ηνπερ εν τω βαπτισματι ελαβομεν το πρωτον˙  
και γαρ ου μονον υδατι την χαριν ειπας ειναι, 
αλλα και μαλλον Πνευματι Τριαδος επικλησει. 
Επει ουν βεβαπτισμεθα παιδες αναισθητουντες, 
ως ατελεις και ατελως δεχομεθα την χαριν, 
της πρωτης παραβασεως λαμβανοντες την λυσιν˙  
και τουτου μονου, ως δοκω, ενεκα και τελεισθαι 
προσεταξας, ω Δεσποτα, λουτρον τουτο το θειον, 
οπερ οι βαπτιζομενοι εντος του αμπελωνος 
εισερχονται λυτρουμενοι του σκοτους και του αδου, 
και του θανατου και φθορας ολως ελευθερουνται 
- ο αμπελων παραδεισος νοειται μοι και εστιν, 
εξ ουπερ εκπεπτωκαμεν παλιν ανακληθεντες –˙  
και ωσπερ τοτε ο Αδαμ ην προ της αμαρτιας, 
ουτω και παντες γινονται οι γνωσει βαπτιθεντες 
πλην των ου λαβοντων αισθησιν  νοεραν αναισθητως, 
ηνπερ ποιει ερχομενον ενεργεια το Πνευμα. 
Ομοιως και τας εντολας εργαζεσθαι οι παντες, 
ως ο Αδαμ, ελαβομεν και φυλασσειν ωσαυτως 
(401) εν πνευματι πνευματικον νομον ουσας και θειον, 
εν σωματι σωματικως τελουμενον εν πραξει. 
Διπλους γαρ ων ο ανθρωπος διπλου δεεται νομου˙  
ου γαρ και αμελησειεν, εκπιπτει και του αλλου. 
Ψυχη γαρ μονη τα καλα ενεργειν ουκ ισχυει 
εργα, το σωμα πρασσον δε διχα γνωσεως θειας 
ως βους καμνων λογιζεται η αχθοφορον ζωον. 
Οι ουν εν αμπελωνι σου ειτ� ουν εν παραδεισω  
δια βαπτισματος του σου ανακληθεντες αμα 



και ολως αναμαρτητοι η και αγιασμενοι 
εισελθοντες, εγενοντο ωσπερ Αδαμ ο πρωτος˙ 
ειτα προσαμελησαντες τοσαυτης σωτηριας 
και τηλικαυτης σου, Χριστε, αφατου προμηθειας 
χειρονα υπερ τον Αδαμ εργα πεποιηκοτες, 
καταφρονησαντες ομου και σης φιλανθρωπιας, 
μη εργον λογισαμενοι φρικτης οικονομιας 
το λουτρον του βαπτισματος εν Πνευματι Αγιω. 
Αρα γε, ωσπερ οιονται οι πολλοι των ανθρωπων, 
καταληφθωσιν ενδοθεν ειναι και αμαρτανειν, 
και εασθωσιν αγιοι παλιν οι μολυνθεντες 
και τον χιτωνα σου κακως σπιλωσαντες, Σωτηρ μου, 
και τουτων ενδοθεν οικειν της ρυπαρας καρδιας 
ο καθαρος, ο αγιος καν ποσως καταδεξη;  
Απαγε, ειπεν ο Θεος, μη μοι γενοιτο, τεκνον!  
Οιδας γαρ, ως βεβαπτισαι και συ, αλλ� εμολυνθης 
και ως παιδιον ημαρτες, ως αφρων επλανηθης, 
και οιδας, ποσα εκλαυσας, ποσα δε συνετριβης, 
πως τε τον κοσμον απαντα απηρνησω και μολις 
δυσωπηθεις ταις προσευχαις Συμεων του πατρος σου, 
αρχηθεν μονω τω νοΐ, εν νοερα αισθησει, 
φωνης τε κατηξιωσα, επειτα και ακτινος, 
(402) και μετα τουτο αιγλη σοι εφανην φιλανθρωπως. 
Ειτα νεφελη γεγονα μικρα πυρος εν ειδει, 
τη κεφαλη σου ανωθεν επικαθεζομενη, 
και θεωριαν μονην σοι του ειδους παρειχομην, 
και τη εκπληξει δακρυα συν πολλη κατανυξει, 
φλεγων το παχος της σαρκος, της κεφαλης τον ζοφον, 
ως και καεντος εν πυρι οσμην γενεσθαι τουτων 
κρεατος τοινυν εξ αυτης γενομενην, ως οιδας. 
Τα μετα ταυτα δε κακα και την στενοχωριαν, 
οσην τοτε υπεμεινας, συ παντως επελαθου. 
Αλλ� ουν εγω επισταμαι, ο ειδως Θεον παντα, 
την πιστιν, την ταπεινωσιν την εις τον σον πατερα 
και του θεληματος του σου την αρνησιν εις απαν, 
οπερ μαρτυριον εμοι λογιζεται και εστιν. 
Ο γαρ μη εχων θελημα ιδιον παντως θνησκει, 
εν τω εμω δ� ευρισκεται θεληματι και ζη γαρ. 
Μολις ουν ουτως οντος σου κακεινου καθ� εκαστην 
βιαζοντος τοις δακρυσι τον αγαθον με φυσει, 
συχνοτερον σοι φαινεσθαι ηρξαμην, ωσπερ οιδας, 
κατα μικρον σου την ψυχην καθαιρων μετανοια  
και καταφλεγων των παθων αποκειμενας υλας, 



ου σαρκικας, ουχ υλικας, αλλ� αΰλους ακανθας 
ως νεφη, ζοφον ως παχυν, ομιχλην τε και σκοτος, 
νηστεια λεπτυνθεντος σου δηλαδη και τοις πονοις 
της αγρυπνιας, της ευχης, πασης κακοπαθειας, 
και αεναως δακρυσι θερμοις εκπλυνομενου 
εν τη ευχη, εν τη τροφη, εν τω ποτω δε μαλλον, 
και μολις σε χωρητικον απειργασαμην σκευος, 
ου μονον δε χωρητικον, αλλα κεκαθαρμενον, 
πυρος εν μεσω μενειν τε ακαταφλεκτον προσεχε! 
Τοιουτον ουν ποιησας σε, οπερ εωρας τοτε 
περιπετομενον εν σοι φως και περικυκλουν σε 
(403) εισηλθεν ολον εντος σου απροσιτον ον φυσει 
και την καλην αλλοιωσιν ξενως ηλλοιωσε σε. 
Τουτο ουν, ει μη απασιν εργοις με θεραπευεις,  
αλλα μικρον εισδεξη λογισμον εν καρδια 
η αηδιαν προς τινα ευλογως η αλογως, 
προς δε και λογου προσβολην η πονηρας εννοιας 
ει μη μετανοησειας θερμως μετα δακρυων 
και εξορισεις απο σου ταυτα τη μετανοια, 
αλλα και πασαν πονηραν ενθυμησιν καρδιας, 
ου παραμενειν πεφυκε˙ Πνευμα γαρ εστι Θειον,  
εμοι συνον και τω Πατρι ως ομοουσιον μοι,  
λαθρα δ� αιφνης αφιπταται, ως ηλιος εισδυσας, 
και κρυβηθεν ως εν ριπη οφθαλμου, ουχ οραται. 
Πως ουν υπαρξει εν ψυχη μηδ� ολως καθαρθειση, 
μη εις συναισθησιν ποτε ελθουση μετανοιας;  
Η πως και υπενεγκοιτο πυρος αστεκτου φυσιν 
ακανθας γεμουσα παθων ψυχη και αμαρτιας, 
ουσιαν πως χωρησειεν αχωρητον εις απαν, 
πως σκοτος ουσα συγκραθη φωτι το απροσιτω  
και μη αφανισθησεται αυτου τη παρουσια;  
Ουκ εστι, τεκνον, ουδαμως δυνατον ολως τουτο!  
Εγω κτισματων παντων γαρ ειμι κεχωρισμενος˙  
επει δε κτισμα γεγονα, των απαντων ο κτιστης, 
σαρκι και μονον ομοιος υπηρξα τοις ανθρωποις, 
ψυχην αναλαβομενος και νουν ομοιως τουτοις. 
Ουδε γαρ παντας εν ταυτω τοτε θεους ανθρωπους  
πεποιηκα, αλλ� ανθρωπος εγενομην εγω μεν˙  
τη πιστει δε και των εμων εντολων τη τηρησει, 
αλλα και τω βαπτισματι, εν θεια μεταληψει 
των φρικτων μυστηριων μου πασι ζωην δωρουμαι. 
Ζωην δ� ειπων εδηλωσα το Πνευμα μου το Θειον˙  
πλην τουτο γινωσκετωσαν, καθως ειπεν ο Παυλος, 



(404) οι εχοντες το Πνευμα μου εν ταις αυτων καρδιαις, 
λαμπον και κραζον εχουσι προς τον εμον Πατερα, 
και προς με λεγει δι� αυτων˙ Ω αββα, ο πατηρ μου!  
Ως τεκνα γαρ γεγονασι Θεου και παρρησια 
γνωριζοντες με βλεπουσι και πατερα καλουσι˙  
λεγει δε και προς εκαστον των αυτο νυν εχοντων 
εν εαυτοις παναληθως˙ Ω τεκνα, μη φοβεισθε!  
Ιδου εγω, ως βλεπετε, εντος υμων υπαρχω 
και συνειμι, και της φθορας απαξ και του θανατου 
ελευθερω και δεικνυμι τινος τεκνα και φιλους 
υμας, ιδου, πεποιηκ˙ χαιρετε εν Κυριω! 
Τουτο ουν εσται αληθες σημειον τοις ανθρωποις, 
οτι Θεου γεγονασιν υιοι και κληρονομοι, 
οτι λαβοντες εχουσι το Πνευμα μου το Θειον, 
εντευθεν τε Χριστιανοι χρηματιζουσιν οντως 
αληθεια και πραγματι, ουκ ονοματι μονω. 
Ταυτα  πιστα και ποθεινα τυγχανουσι, Χριστε μου˙  
ουσπερ προεγνωκας σαφως και δεδωκας γενεσθαι 
συμμορφους της εικονος σου εν Πνευματι τω Θειω, 
και παντη δυνατα εστιν αυτοις ως κεκλημενοις 
εις την χαραν την αφραστον υπο σου εις αιωνας. 
Τοις δε λοιποις αδυνατα  πασι δοκουσι ταυτα,  
οι και διαβαλλοντες απιστουσιν εις απαν 
φρεναπατουντες εαυτους, η και παραμυθεισθαι 
οιονται οι παραφρονες επι κεναις ελπισιν, 
υψηγορουντες ως κομψοι τοις επηρμενοις λογοις, 
και προς τα φιλα εαυτων αλληγορουντες ταυτα 
των φοβερων σου εντολων καταφρονουσιν ολως. 
Σε γαρ ζητειν ου θελουσιν, εχειν γαρ σε δοκουσιν˙ 
ει δε ομολογησουσι μη εχειν σε, Θεε  μου, 
(405) τοτε σε παντη αληπτον κηρυσσουσι τοις πασι, 
και ως ουδεις θεασασθαι ισχυει σε ανθρωπων, 
ουδε υπαρχει ο αυτων υπερεχων εν γνωσει. 
Η γαρ τοις πασι τε ληπτον και προσιτον ανθρωποις, 
η αληπτον, απροσιτον διδασκουσι σε παντη˙  
ομως εν αμφοτεροις δε σφαλλονται, μη νοουντες  
τα θεια και ανθρωπινα, εσκοτισμενοι οντες. 
Οις βραβευσον φως γνωσεως, δος χειρα φοβου θειου, 
δος αναστηναι της κακης υπονοιας του λακκου 
και εις συναισθησιν ελθειν οτι εν λακκω κεινται,  
εν σκοτει και καθεζονται, φως θειον ουχ ορωντες. 
Ο μαρτυρουσιν οτι νυν εισιν οι βλεποντες σε. 
Οις ει μη λαμψη σου το φως και ιδωσιν εν γνωσει, 



πως αν πιστευσωσι τρανως οτι αξιοις φαινη 
και συλλαλεις και συνοικεις νυν και εις τους αιωνας 
αυτοις ως φιλοις, ως πιστοις δουλοις σου, καθως ειπας; 
Αλλα πιστων συ ει Θεος, ουχι δε και απιστων, 
ου χαριν προς αυτους ολως ουκ επιβλεπεις. 
Τοις γαρ απαρνουμενοις σε και λεγουσι μη λαμπειν 
το φως σου το αΐδιον εις ψυχας των αξιων, 
πως σου φωτος το προσωπον υποδειξης, Σωτηρ μου; 
Ουδαμως, ει μη κτησονται πιστιν πολλην, ως ειπας, 
και τον νομον φυλαξουσι τον θειον σου προθυμως 
μεχρι θανατου εαυτους δια σε εκδιδοντες 
εις εργασιαν αληθη των σοφων εντολων σου. 
Τουτο ουν το σωτηριον παντων των σωζομενων,  
οδος ουκ εστιν αλλη δε, ως ειπας, ω Θεε μου. 
Δος ελεος, δος ελεος δεομενοις σου, Σωτερ,  
νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων.  
Αμην.  
 

ΝΣΤ’.  

Ευχη προς Θεον επι τοις γεγονοσιν εις αυτον, ικετηριος τε 
ομου και ευχαριστηριος.  (406)  

 
Κυριε, δος μοι συνεσιν, Κυριε, δος μοι γνωσιν, 
Κυριε, διδαξον καμε ποιειν τας εντολας σου. 
Καν ημαρτον ως ανθρωπος υπερ ανθρωπον, οιδας, 
αλλα συ τη οικεια σου, Θεε μου, ευσπλαγχνια  
ηλεησας με τον πτωχον, τον ορφανον εν κοσμω, 
και εποιησας, Δεσποτα, ο μονος συ γινωσκεις˙  
απο πατρος και αδελφων, συγγενων τε και φιλων, 
απο γης της γενεσεως, εξ οικου γονικου μου 
ως εξ Αιγυπτου σκοτεινης, ως εξ αδου μυχων με 
- ουτω γαρ εμοι δεδωκας, τω ευτελει σου δουλω, 
περι εκεινων εννοειν και λεγειν εν συνεσει –  
αποχωρισας, ευσπλαγχνε, και προσλαβομενος με 
και τη χειρι σου τη φρικτη κρατησας ηγαγες με, 
εις ον ηυδοκησας εν γη γενεσθαι μου πατερα, 
και τοις ποσι προσερριψας αυτου και ταις αγκαλαις. 
Κακεινος με προσηγαγε τω σω Πατρι, Χριστε μου, 
και σοι δια του Πνευματος, ω Τριας, ο Θεος μου, 
κλαιοντα ως τον ασωτον και προσπιπτοντα, Λογε, 
καθως αυτος επιστασαι, οτι εδιδαξας με, 



και συ ουκ απηξιωσας υιον σου με καλεσαι. 
Ω αναξιου στοματος και ρυπαρων χειλεων, 
(407) ω λογου γλωσσης πενιχρας υμνειν σε απορουσης, 
ευχαριστειν τε και λαλειν τας σας ευεργεσιας,  
ας εις εμε τον ορφανον εποιησας και ξενον, 
ξενον υπαρχοντα εν γη. Οι γαρ σοι κοσμου ξενοι, 
τα δε γε σα και τα των σων οφθαλμοι ουχ ορωσιν, 
γλωσσα λαλειν ου δυναται, ουδε κοσμος χωρησαι. 
Δια τουτο ουν, Δεσποτα, μισει ημας ο κοσμος,  
αποδιωκει, λοιδορει, φθονει, μαινεται, κτεινει 
και παντα πρασσει καθ� ημων περιπιπτων εν τουτοις˙  
ημεις δε, ως ευδοκησας, οι ταπεινοι σου δουλοι 
εν ασθενεια ισχυροι, εν πενια πλουτουμεν, 
εν παση θλιψει χαιρομεν οντες εξω του κοσμου. 
Ημεις, ω Δεσποτα, συν σοι, κοσμος δ� εχει το σωμα. 
Λοιπον, πλαναται ο τυφλος πηλον κατεχων μονον, 
ος ουδ� αυτον κερδησειε˙ δωσει γαρ, ως υπεσχου, 
εν τη εσχατη σαλπιγγι πνευματικον και τουτον, 
και τοτε μονος τα κακα τα ιδια κερδησει 
συν τοις ομοφροσιν αυτου και τυφλοις φιλοκοσμοις. 
 

ΝΖ’.  

Οτι ο τον Θεον εξ ολης ποθησας ψυχης μισει τον κοσμον.  
(408)  

Σκια κρατουμαι και αληθειαν βλεπω, 
ο ουδεν εστιν η ελπις η βεβαια.  
Ποιαν ουν ελπις; Ην οφθαλμοι ουκ ειδον. 
Αυτη τι εστι; Ζωη, ην απαντες ποθουσιν. 
Η δε ζωη τι η Θεος κτιστης παντων;  
Τουτον ποθησον και μισησον τον κοσμον. 
Κοσμος θανατος, τι γαρ αρρεστον εχει;  
 

ΝΗ’.  

Διδασκαλια κοινην συν ελεγχω προς παντας˙ βασιλεις, 
αρχιερεις, ιερεις, μοναζοντας, λαϊκους, υπο στοματος 
λαληθεισα και λεγομενη Θεου.  (409)   

 
Ω Χριστε, παρασχου μοι λογους σοφιας, 
λογους γνωσεως και συνεσεως θειας. 



Συ γαρ οιδας μου το ασθενες του λογου 
και αμετοχον μαθησεως της εξω˙  
συ επιστασαι, οτι σε μονον εχω 
ζωην και λογον και γνωσιν και σοφιαν, 
σωτηρα Θεον και προστατην εν βιω 
και αναπνοην της ταπεινης ψυχης μου, 
ο ξενος εγω και ταπεινος τοις λογοις. 
Συ ει η ελπις μου, συ η αντιληψις μου, 
συ η σκεπη μου, συ η καταφυγη μου, 
συ το καυχημα, ο πλουτος μου, η δοξα. 
Συ εκ του κοσμου ηθελησας με, Λογε, 
κατ� ευσπλαγχνιαν προσλαβεσθαι τον ξενον, 
τον αναξιον, τον ευτελη και χειρω 
παντος ανθρωπου, παντος αλογου ζωου, 
και δια τουτο θαρρων σου τω ελεει 
και αιτουμαι σε και λαλω και προσπιπτω˙  
δος λογον ευθη, δος ισχυν, δος μοι κρατος 
ειπειν προς παντας τους σοι ανακειμενους 
(410) και λατρευοντας σοι, βασιλευ των παντων, 
λαλησαι μυσταις, αρχουσι τε και λατραις, 
τοις δοκουσι σε βλεπειν και θεραπευειν 
και δουλευειν σοι ως Δεσποτη γνησιως. 
Ανθρωποι παντες, βασιλεις και δυνασται, 
ιερεις, επισκοποι, μονασται και μιγαδες, 
μη απαξιωσητε φωνης ακουσαι 
και λογων εμου του ευτελους ανθρωπου, 
αλλα καρδιας ανοιξατε μοι ωτα 
και ακουσατε και συνετε, τι λεγει 
ο παντων Θεος και προ παντων αιωνων, 
ο απροσιτος, ο μονος παντοκρατωρ, 
ου εν τη χειρι πνοη παντων των οντων˙  
Βασιλεις! Καλως ποιειτε πολεμουντες τα εθνη, 
εαν μη αυτοι τα των εθνων ποιουντες 
εργα και εθη και βουλας τε και γνωμας 
και δια πολλων εργων υμων και λογων 
απαρνησθε με, τον υμων βασιλεα. 
Κρεισσον ην υμιν λογους εμους φυλασσειν 
ορθως τε ποιειν τας εντολας μου πασας, 
και εν πτωχεια τη μακαριζομενη 
τον απραγμονα μεταδιωκειν βιον. 
Τι γαρ οφελος διεκδικειν τον κοσμον 
απο θανατου και προσκαιρου δουλειας, 
αυτους δε δουλους και παθων και δαιμονων 



τοις εργοις υμας γινεσθαι καθ� εκαστην 
και κληρονομους του πυρος του ασβεστου;  
Παντα γαρ καλα, οσα τις αλλα πρασσει 
εργα δι� εμε και την προς τον πλησιον  
συμπαθειαν τε και ελεημοσυνην, 
πρωτον δε παντων, ει εαυτον οικτειρη 
(411) και τους λογους  μου παση σπουδη φυλαξη  
και μετανοιαν ενδειξηται γνησιαν 
υπερ των πρωην ισως εξειργασμενων, 
επειτ� εν τουτοις μηκετι επιστρεψη, 
αλλ� εμμενη μου του Δεσποτου τοις λογοις, 
τοις προσταγμασι και νομοις αληθειας, 
και ουτως ποιη απαραβατως παντα 
μεχρι θανατου και  μηδεν ψιλον λογον, 
μηδε κεραιαν μιαν των γεγραμμενων 
παραβλεψηται˙ τουτο γαρ μοι θυσια, 
τουτο μοι θυμιαμα και προσφορα και δωρον˙ 
χωρις δε τουτων εθνικων υμεις χειρους. 
Των επισκοπων οι προεδροι, συνετε, 
οι οντες εκσφραγισμα εμης εικονος, 
οι συλλαλειν μοι αξιως τεταγμενοι, 
οι των δικαιων υπερκειμενοι παντων 
ως οντες εις ονομα των μαθητων μου 
καμου φεροντες τον θειον χαρακτηρα, 
οι και του κοινου ελαχιστου συλλογου 
την εξουσιαν τοιαυτην ειληφοτες, 
οιαν ελαβον εκ του Πατρος ο Λογος, 
ο και σαρκωθεις, Θεος ων κατα φυσιν, 
και διπλους γενομενος ταις ενεργειαις, 
ταις θελησεσι, ταις φυσεσιν ωσαυτως, 
ος αμεριστος, ασυγχυτος υπαρχω 
Θεος ανθρωπος, ανθρωπος Θεος παλιν˙ 
ως γαρ ανθρωπος χερσιν υμων κρατεισθαι 
κατηξιωσα, ως Θεος δε υπαρχων 
πανταπασιν αληπτος  ειμι πηλιναις 
χερσι και αορατος τοις μη ορωσι 
και απροσιτος ο σφαγεις υπερ παντων, 
(412) ο διπλους εγω εν μια υποστασει˙  
των επισκοπων οι δια τουτο 
παντων κατεπαιρεσθε των ελαχιστων 
ως ταπεινων τε και κατω καθημενων˙  
των επισκοπων οι πορρω της αξιας,  
ουχ ων τω λογω και συντρεχει ο βιος 



και σφραγις εστι της τουτων θεοπνευστου 
διδασκαλιας και θεορρημοσυνης, 
αλλ� ων τω λογω αντικειται ο βιος 
και οις αγνωστα τα φρικτα μου και θεια, 
οι και κρατειν οιονται αρτον πυρ οντα 
και ως ψιλου μου καταφρονουσιν αρτου 
και ψωμον οραν και εσθιειν δοκουσι, 
την αορατον μη ορωντες μου δοξαν˙  
των επισκοπων οι πολλοι εξ ολιγων, 
οι υψηλοι τε και τεταπεινωμενοι 
την κακην ταπεινωσιν και εναντιαν, 
οι δοξαν θηρωμενοι την των ανθρωπων 
καμε παραβλεποντες τον κτιστην παντων 
ως πτωχον και πενητα απερριμενον, 
αναξιως απτονται του σωματος μου 
και υπερεχειν των πολλων εκζητουντες 
ακλητως εισερχονται εμων αδυτων 
ενδον, του νυμφωνος τε των απορρητων 
επιβαινουσι χιτωνος διχα, 
της χαριτος μου, ην ελαβον ουδεπω, 
και α μη βλεπειν εξωθεν τουτοις θεμις˙  
και μακροθυμω ο φιλανθρωπος αγαν, 
βασταζων αυτων την αναισχυντον τολμαν. 
Εισερχονται δε, ως φιλω μοι λαλουσιν, 
ω ουδ� ως δουλοι ενεμειναν τω φοβω, 
και δεικνυουσιν εαυτους ως οικειους, 
(413) οι μηδε γνωριζοντες την εμην χαριν, 
και μεσιτευειν τους αλλους υπισχνουνται, 
οι πολλων υπευθυνοι πταισμαντων οντες. 
Εξωθεν καλως στολιζοντες το σωμα 
λαμπροι τω δοκειν και καθαροι ορωνται, 
ψυχας δε χειρους πηλου τε και βορβορου, 
μαλλον δε παντος ιου θανατηφορου 
κεκτηνται οι δειλαιοι εν πονηρια. 
Ωσπερ γαρ παλαι Ιουδας ο προδους με 
λαβων τον αρτον εξ εμου αναξιως 
εφαγεν αυτος ως μερος κοινου αρτου, 
και δια τουτο ο Σατανας εισηλθεν 
εις τουτον ευθυς και αναιδη προδοτην 
απειργασατο εμου του διδασκαλου, 
υπουργον αυτον λαβομενος και δουλον 
και εκπληρωτην των αυτου θεληματων, 
ουτω και ουτοι πανθανουσιν αγνωστως, 



οσοι τολμηρως και αυθαδως των θειων 
αναξιως απτονται μου μυστηριων, 
οι προυχοντες μαλιστα των αλλων θρονοις, 
οι του βηματος, οι της ιερωσυνης, 
οι το συνειδος και προ του βεβλαμμενον 
και μετα τουτο παντως κατεγνωσμενον 
εχοντες και βαινοντες αυλη μου θεια, 
και αναισχυντως ιστανται τοις αδυτοις 
παρρησιαζομενοι ενωπιον μου, 
μηδαμως την θειαν μου δοξαν ορωντες, 
ην ει εβλεπον, ουκ αν τουτο εποιουν, 
ουδε προπυλα του ναου μου του θειου 
ουτως αυθαδως εισβηναι κατετολμων. 
Ταυτα ουν παντα γνωσεται πας ο θελων 
(414) αληθη και βεβαια τα γεγραμμενα 
εργων εξ αυτων, ων ιερεις ποιουμεν, 
και ψευδος ουδεν ουδαμως αν ευρηση 
και πεισθησεται και καθομολογησει 
ως Θεος αυτος δι� εμου ταυτα ειπεν. 
Ει μη τις αυτα των ποιουντων υπαρχει 
και σπευδει λογοις απατηλοις σκεπασαι 
και τας ιδιας αισχυνας συγκαλυψαι, 
ας ενωπιον αγγελων και ανθρωπων 
αποκαλυψει ο τα κρυπτα του σκοτους  
αποκαλυπτων Κυριος Θεος παντων. 
Ποιος εξ ημων των νυνι ιερεων 
τας ανομιας εαυτου προκαθαρας 
ουτω κατετολμησεν ιερωσυνης;  
Ποιος αν ειποι τουτο εν παρρησια, 
οτι κατεφρονησε δοξης της κατω 
και δια μονην ιερουργει την ανω;  
Ποιος τον Χριστον ηγαπησε και μονον, 
και χρυσον παντα και χρηματα παρειδε;  
Ποιος ηρκεσθη τοις κατα χρειαν μονοις 
και του πλησιον ουκ ενοσφισατο τι;  
Ποιος την συνειδησιν κατεγνωσμενην 
εαυτου ου κεκτηται απο λημματων, 
δι� ων ηπειχθη γενεσθαι η ποιησαι, 
ωνησαμενος η πωλησας την χαριν;  
Ποιος ου ποεκρινεν αξιου φιλον 
τον αναξιον μαλλον εγκαταστησας; 
Εαυτου δε τις ου σπουδαζει γνησιους 
φιλους ανθρωπους επισκοπους ποιησαι, 



οπως λαμβανη εν εξουσια παντα 
τα αλλοτρια; Τουτο γαρ των μετριων, 
ο και αναμαρτητον δοκουσιν ειναι  
(415) αλλης αιροντες πραγματα εκκλησιας. 
Ποιος δια αιτησιν των κατα κοσμον 
δυναστων, φιλων, πλουσιων και αρχοντων  
ουκ εχειροτονησε και παρ� αξιαν;  
Οντως ουδεις σημερον τουτων υπαρχει 
εχων απαντων καθαραν την καρδιαν, 
μη κεντουμενος υπο του συνειδοτος, 
οτι παντως εν εποιησεν ων ειπον, 
αλλ� εξαμαρτανομεν αδεως παντες, 
μητε του κακου εκκοπην μελετωντες,  
μηδε του καλου ποιουμενοι την πραξιν˙  
και δια τουτο ουδε μετανοουμεν  
εις το βαθος των κακων βαπτισθεντες, 
και αναλγητως εγκειμεθα προς ταυτα. 
Δοξης γαρ υπαρχοντες αγευστοι θειας 
την κατω δοξαν παριδειν ου δυναμεθα˙  
ερως δε δοξης, της των ανθρωπων λεγω, 
ψυχην ουκ εα ταπεινωθηναι ολως, 
ουδε μεμψασθαι εαυτην εκουσιως. 
Πως ουν, ειπε μοι, τουτων ουτως εχοντων, 
ο δοξαν θηρωμενος την των ανθρωπων 
και πλουτου δεομενος του φθειρομενου, 
ο επιθυμων χρυσιου πληθος εχειν, 
ο εις αρπαγην ακορεστος τυγχανων  
και μνησικακων τοις μη συχνως διδουσι, 
Θεον ενοικον εχειν ειπειν τολμησει 
η φιλειν Χριστον η Πνευμα Χριστου εχειν;  
Ο δε μη Χριστον και τον αυτου Πατερα 
και το Πνευμα το Αγιον εισδεδεγμενος, 
γνωστως οικουντα και εμπεριπατουντα 
τον ενα Θεον εν τη αυτου καρδια, 
πως την δουλειαν ενδειξεται γνησιαν, 
(416) εκ τινος δ� αλλου την ταπεινωσιν μαθη 
η πως διδαχθησεται θελημα θειον;  
Τις μεσιτευσει τουτον η Θεω καταλλαξει 
και παραστησει ανεπαισχυντον λατρην 
Θεω τω μονω καθαρω και αχραντω, 
ω τα Χερουβιμ ου τολμα ατενισαι, 
οντι αγγελοις απροσιτω τοις πασι;  
Τις βεβαιωσει κρατειν αναμαρτητως 



και ιερουργειν ακατακριτως τουτον 
του αμωμου θυματος φρικτην λατρειαν;  
Ποιος αγγελος, ποιος ανθρωπος τουτο  
ειπειν δυναται η ποιοησαι ισχυσει;  
Εγω γαρ λεγω και μαρτυρομαι πασι 
- μηδεις πλανασθω, μη λογοις απατασθω! – 
οστις προτερον ουκ αφησει τον κοσμον 
και τα του κοσμου απο ψυχης μισησει  
και μονον Χριστον γνησιως αγαπησει 
και ψυχην αυτην δι� αυτον απολεσει, 
μηδεν μεριμνων των εις ζωην ανθρωπου, 
αλλ� ως καθ� ωραν αποθνησκων τυγχανει 
και πολλα κλαυσει δι� αυτον, και πενθησει  
κακεινου μονου εξει επιθυμιαν 
και δια πολλων θλιψεων τε και πονων 
καταξιωθη Πνευμα λαβειν το Θειον, 
ο δεδωκε τοις θειοις αποστολοις,  
ινα δ� αυτου παν εκδιωξη παθος, 
πασαν δι� αρετην ευκολως κατορθωση 
και δακρυων κτησηται πηγας αφθονους, 
οθεν καθαρσις και ψυχης θεωρια, 
οθεν του θειου θεληματος η γνωσις, 
(417) οθεν φωτισμος ελλαμψεως της θειας 
και θεωρια φωτος του απροσιτου, 
εξ ου η απαθεια, η αγιοτης,  
διδοται πασι τοις καταξιωθεισιν 
οραν και εχειν τον Θεον εν καρδια 
και φυλαττεσθαι παρ� αυτου και φυλαττειν  
ατρωτους αυτου τας εντολας τας θειας, 
ιερωσυνην και ψυχων προστασιαν 
καταδεξασθαι η αρξαι μη τολμηση. 
Ωσπερ γαρ Χριστος Θεω Πατρι ιδιω 
και προσφερεται και εαυτον προσφερει, 
ουτω και ημας αυτος τε προσφερει 
και αυτος ημας ουτω δεχεται παλιν. 
Επει εις κριμα και κατακριμα εσται 
η εγχειρησις των τοιουτων πραγματων, 
φονεως χειρον, μοιχου χειρον και πορνου 
και παντων αλλων εστιν αμαρτηματων. 
Ταυτα ουν παντα προς βροτους νυν τελουνται, 
εις αλληλους γαρ αμαρτανομεν παντως˙  
ο δε τα θεια καπηλευων θρασεως 
και απεμπολων του Πνευματος την χαριν 



εις αυτον παντως τον Θεον αμαρτανει. 
Ο γαρ καταστας εις προσωπον του Λογου 
ουτω βιουν οφειλει ωσπερ εκεινος 
και ουτως˙ ακολουθει! λεγειν εκεινω. 
Αι αλωπεκες εχουσι φωλεους παντως  
και τα πετεινα κατασκηνωσεις παντα, 
εγω δ� ουκ εχω, την κεφαλην που κλινω, 
ο Χριστου λατρης ηξιωμενος. 
Ουδεν γαρ ολως αυτος ιδιον εχειν 
ουδε κεκτησθαι οφειλει τι του κοσμου, 
(418) ει μη την του σωματος χρειαν και μονον, 
τα δ� αλλα παντα τοις πενησι και ξενοις 
και τη εαυτων προσηκει εκκλησια. 
Ει δ� αυ τολμησει εις ιδιας εξοδους 
ακαιρως χρησθαι τουτοις μετ� εξουσιας 
και συγγενεσι τα των ξενων χαριζειν, 
οικους τε κτιζειν και αγρους αγοραζειν, 
και ανδραποδων επισυρεσθαι πληθος, 
ουαι, οποιον το κατακριμα τουτου! 
Παντως ανθρωπω παρεικαζεται ουτος 
την της ιδιας γυναικος ολην προικα 
καταφαγοντι κακως εξ αφροσυνης˙  
οε αρα κρατηθεις και μη εχων του δουναι 
ταυτην απαιτουμενος χρηματα παντως  
προς τη στερησει της εαυτου συζυγου 
και εις φυλακην πεμπεται καθειρχθηναι. 
Ουτως ουν εσομεθα οι ιερεις και λατραι, 
οι εις εαυτους και συγγενεις και φιλους 
καταχρωμενοι ταις των εκκλησιων εισοδοις 
και των πενητων μη φροντιζοντες ολως, 
αλλ� οικους, βαλανεια, μοναστηρια, πυργους 
κτιζοντες, προικιζοντες, γαμους ποιουντες 
και των ιδιων εκκλησιων ως ξενων 
καταφρονουντες και αμελουντες τουτων 
και επι μακρους χωριζομενοι χρονους, 
οι και διατριβομεν εν αλλοτρια χωρα 
εωντες χηρας τας εαυτων γυναικας, 
προνοιαν αυτων ουδεμιαν ποιουντες, 
οι δε και καρτερουντες εις αυτας και οικουντες, 
ουχ οτι τουτων κρατουμεθα τω ποθω,  
αλλ� οπως μονον ζωμεν εκ των προσοδων 
αφθονως αυτων και κατασπαταλωμεν. 
(419) Περι δε ψυχης καλλους της Χριστου νυμφης, 



ποιος εξ ημων των ιερεων φροντιζει;  
Ενα μοι δειξον και εις τουτον αρκουμαι. 
Αλλ�, ουαι ημιν, του εβδομου αιωνος 
θυταις, μοναχοις, επισκοπους και λατραις, 
οτι τους νομους του Θεου και Σωτηρος 
καταπατουμεν ως μηδενος αξιους. 
Και ει που φανη μικρος εις εν ανθρωποις,  
Θεω δε μεγας ως αυτου εγνωσμενος, 
μη τοις παθεσιν ημων συγκαταβαινων, 
ευθυς απελαυνεται ως εις κακουργων 
και διωκεται παρ� ημων εκ του μεσου 
και αποσυναγωγος γινεται, καθα παλαι 
ο Χριστος ημων παρα των τηνικαυτα 
αρχιερεων και δεινων Ιουδαιων, 
ως αυτος εφη και αει τουτο λεγει 
τη λαμπρα φωνη των τουτου μεγαλειων˙  
αλλ� εστι Θεος, ος αυτον ανυψωσει 
και προσλαβεται ως εν τω βιω, 
ουτως εν τω μελλοντι και συνδοξασει 
πασιν αγιοις, ους εποθησεν ουτος. 
Αλλα τι φησι και  προς ημας ο Λογος, 
των μοναζοντων οι δοκουντες σπουδαιοι;  
Το εντος μορφωσατε τη ευσεβεια 
και το εκτος μοι καθαρον παντως εσται, 
το μεν γαρ υμων εις ωφελειαν εσται  
κκαι των ορωντων τα καλα υμων εργα, 
το δε ποθεινον εμοι τω κτιστη παντων 
και ταις νεοραις ταξεσι μου και θειαις. 
Ει δε τον εκτος κοσμειτε ανδριαντα 
(420) τη καταστολη των ηθων τουτου μονη 
και τοις ορωσιν υμας δοκειτε φιλοι 
δια της εκτος γυμνασιας των πονων, 
φιλης εμης δε της εικονος ουδ� ολως 
ποιεισθε λογον εις καθαρσιν και κοσμον 
αυτης εν σπουδη και δακρυσι και πονοις, 
δι� ης εμοι τε και πασι καθορασθε 
ανθρωποι τρανως λογικοι τε και θειοι, 
εοικατε μι οντως μυδωσι ταφοις, 
καθαπερ ποτε Φαρισαιοι, ως εφην 
ειπων ελεγχων την αφροσυνην τουτων. 
Εξωθεν λαμπροι, μυδωντες πληρεις εσω, 
νεκροις οστεοις μεμεστωμενοι φαυλων 
καρδιας σαπρας ενθυμησεως, λογων,  



παθων, εννοιων και μελετης δολιας. 
Τις γαρ εξ υμων εξεζητησε ταυτα, 
νηστειαν λεγω, σκληραγωγιαν, πονους, 
κομην αυχμηραν, σιδηρων καθηλωσεις, 
τριχινον εσθος, τυλων πληθος γονατων, 
ξηροκοιτιαν, χορτον εις στρωσιν κοιτης 
και πασαν αλλην κακοπαθειαν βιου;  
Καλα γε ταυτα, ει καλως εκτελειται  
τα της νοερας και κρυπτης εργασιας 
υμων εν γνωσει και σοφια και λογω˙  
ει δ� εκτος ταυτης επ� εκεινοις μεγα τι  
φρονειτε ισως και το ειναι δοκειτε 
μηδεν δε οντες εκεινης χωρις, ταχα  
λεπροις προσεοικατε, λαμπραις εσθησιν 
εστολισμενοι των ορωντων εις πλανην. 
Αλλα τοις εκτος χαιρειν πασιν ειποντες  
μονης γενεσθαι της εντος εργασιας 
σπευσατε θερμως εν ιδρωσι και πονοις  
(421) θειων αρετων και ιερων αγωνων, 
ιν� οφθητε μοι παρθενοι ταις εννοιαις, 
πεφωτισμενοι την διανοιαν πασαν, 
και ενωθητε τω Λογω μοι εν λογω 
σοφιας εμης και γνωσεως της κρειττω. 
Του ιερου μου η πληθυς λαου πασα, 
δευρο σπουδαιως προς με τον σον Δεσποτην. 
Δευρο, των δεσμων λυθητι των του κοσμου, 
μισησον πλανην των αισθησεων πασαν, 
φυγε των κακων τας αιτιας οξεως, 
επιθυμιαν ορασεως σαρκος τε, 
αλαζονειαν φρενων τε και του βιου 
και πασαν αλλην ενθυμησιν ματαιαν. 
Α γνωθι κοσμου οντα της αδικιας, 
εις ολεθρον αγοντα τον κεχρημενον  
αυτοις εμπαθως και προσπαθως εν βιω 
και εχθρον καμου δυστυχως εκτελουντα. 
Λαβου του ποθου των εμων εν καρδια  
θειων πραγματων, αγαθων αιωνιων, 
ων σοι σαρκωθεις ητοιμασα ως φιλω, 
ιν� ης μοι αει συνδαιτυμων αφραστως 
εν τη τραπεζη της εμης βασιλειας, 
της εν ουρανοις μετα παντων αγιων. 
Γνωθι γαρ σαυτον, ως βροτος και φθαρτος ει, 
ολιγον ζωης λειψανον ων εν βιω, 



και ως ουδεν σοι εψεται των εκ κοσμω 
λαμπρων η τερπνων και ηδεων εντευθεν’ 
προς τας εκειθεν απαιροντι σκηνωσεις 
η τα των εργων μονων των εν τω βιω 
φαυλων παρα σου η καλων εργασθεντων. 
Και γνους το φθαρτον και επικηρον παντως, 
(422) λιπων τα κατω, ανω δευρο, καλω σε 
προς με τον Θεον του παντος και Σωτηρα, 
ιν� εις αιωνας αιωνων ζησης οντως 
και των αγαθων των εμων εντρυφησης, 
ων ητοιμασα τοις εμε αγαπωσιν 
αει τε και νυν, αμην εις τους αιωνας. 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ.  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. Περι εξομολογησεως.   (423)  
 
1. Επεταξας τη ευτελεια ημων, πατερ και αδελφε, ερωτηματικως ειπειν 

σοι, «ει αρα ενδεχεται εις  μοναζοντας τινας εξαγγελειν τας αμαρτιας αυτων 
ιερωσυνην μη εχοντας», προσθεις και τουτο˙ «επειδη ακουομεν την του 
δεσμειν και λυειν εξουσιαν τοις ιερευσι διδοσθαι μονοις». Και ταυτα μεν της 
σης φιλοθεου ψυχης και του διαπυρου ποθου και φοβου τα ρηματα και 
ψυχωφελη ερωτηματα. Ημεις δε απεδεξαμεθα σου μεν την προς τα καλα 
προθεσιν οτι ζητεις μανθανειν περι θειων και ιερων πραγματων, ημεις δε ουχ 
οιοι τε τοιαυτα διακρινειν και γραφειν εσμεν και δια τουτο σιωπαν εβουλομεθα˙ 
το γαρ πενυματικοις πνευματικα συγκρινειν των απαθων και αγιων εστιν 
ανδρων, ων ημεις κατα πολυ βιω και λογω και αρεταις διεστηκαμεν. 

2. Αλλ� επει «εγγυς» ως γεγραπται «Κυριος πασι τοις επικαλουμενοις 
αυτον εν αληθεια» τουτον καγω ο αναξιος επικαλεσαμενος εν αληθεια ταυτα 
σοι ου δι� εμων λογων, αλλ� εξ αυτης της θειας και θεοπνευστου γραφης 
(424) λεξω, ου διδασκων αλλα τας μαρτυριας περι των επερωτηθεντων μοι 
φερων εξ αυτης σοι, ινα εξ αμφοτερων των κρημνων τη του Θεου χαριτι 
εμαυτον και τους ακουοντας μου διατηρησω, του τε του το ταλαντον 
κατακρυψαντος και του αναξιως τα θεια και κενοδοξως μαλλον δε 
εσκοτισμενως εκτιθεντος δογματα. 

Ποθεν ουν την αρχην του λογου ποιησωμεν η εκ της αναρχου των παντων 
αρχης; Τουτο γαρ αμεινον, ιν� η και τα λεγομενα βεβαια. Ου γαρ 
παρ�αγγελων εκτισθημεν, ουδε παρα ανθρωπων εμαθομεν, αλλ� εκ της 
ανωθεν σοφιας ειτ� ουν της δια του πνευματος χαριτος μυστικως 
εδιδαχθημεν και καθ� ωραν αει διδασκομεθα, ηντινα και νυν επικαλεσαμενοι 
λεξωμεν ωδε, τον τροπον προτερον της εξαγορευσεως και την δυναμιν 
εξειποντες. 

3. Εξαγορευσις τοινυν ουδεν αλλο εστιν η χρεων ομολογια ειτ� ουν 
επιγνωσις σφαλματων και αφροσυνης ιδιας ηγουν πτωχειας καταγνωσις˙ 
καθως εν ευαγγελιοις παραβολικως ειπεν ο Κυριος˙ «δανειστη τινι», φησιν, 
«ησαν δυο χρεωφειλεται και ο μεν εις ωφειλεν αυτω δηναρια πεντηκοντα, ο δε 



ετερος πεντακοσια˙ μη εχοντων ουν αποδουναι αμφοτεροις εχαρισατο». 
Τοιγαρουν απας πιστος χρεωστης υπαρχει του ιδιου Δεσποτου και Θεου και ο 
παρ� αυτου ελαβε, τουτο δη και απαιτηθηναι μελλει επι του φοβερου και 
φρικτου κριτηριου αυτου, οτε γυμνοι και τετραχηλισμενοι απαντες, βασιλεις 
ομου και πτωχοι, παρισταμεθα. Τινα δε εισι τα δοθεντα ημιν παρ� αυτου 
ακουσον. Πολλα μεν ουν αλλα α ουδεις ανθρωπων ισχυσει εναριθμησαι, τεως 
δε τα κρειττω και τελεωτερα, την εκ της καταδικης ελευθεριαν, τον εκ του 
μιασμου αγιασμον, την εκ του σκοτους προς το ανεκλαλητον αυτου φως 
προοδον, το τεκνα και υιους αυτου και κληρονομους δια του θειου γενεσθαι 
βαπτισματος, το αυτον τον Θεον (425) επενδυσασθαι, το μελη γενεσθαι αυτου 
και το Αγιον Πνευμα λαβειν ενοικουν εν ημιν, οπερ σφραγις υπαρχει βασιλικη, 
εν η τα ιδια προβατα σφραγιζει ο Κυριος – και τι πολλα λεγω; - το ομοιους και 
ημας αυτου ποιησαι και αδελφους και συγκληρονομους αυτου 
απεργασασθαι.Ταυτα παντα και αλλα πλειονα τουτων τοις βαπτιζομενοις 
ευθυς απο του θειου βαπτισματος διδοται, ατινα και ο θειος Αποστολος θειον 
πλουτον και κληρον κατονομαζει. 

4. Αι δε εντολαι του Δεσποτου ωσπερ των απορρητων τουτων 
χαρισματων και δωρεων εδοθησαν φυλακες, οια δη ωσπερ τειχος παντοθεν 
περικυκλουσαι τον πιστον και τον εναποκειμενον θησαυρον εν τη ψυχη 
ασυλον διατηρουσαι και πασιν εχθροις και κλεπταις ποιουσαι ανεπιχειρητον. 
Αλλα γαρ νομιζομεν φυλαττεσθαι παρ� ημων τας εντολας του φιλανθρωπου 
Θεου και επι τουτω αχθομεθα, αγνοουντες οτι μαλλον παρ� εκεινων ημεις 
φυλαττομεθα˙ Ο γαρ τας του Θεου τηρων εντολας ουκ εκεινας αλλ� εαυτον 
διατηρει και φυλαττει απο των ορωμενων και αορατων εχθρων, περι ων ως 
αναριθμητων οντων και φοβερων ο Παυλος εδηλωσε λεγων˙ «ουκ εστιν ημιν 
η παλη προς αιμα και σαρκα αλλα προς τας αρχας, προς τας εξουσιας, προς 
τους κοσμοκρατορας του σκοτους του αιωνος τουτου, προς τα πνευματα της 
πονηριας εν τοις επουρανιοις», τα εν τω αερι δηλονοτι, τουτων αφανως αει 
παρατασσομενων καθ� ημων. 

Ο ουν φυλαττων τας εντολας φυλαττεται παρ� αυτων και τον 
εμπιστευθεντα αυτω παρα του Θεου πλουτον ουκ απολλυσιν˙ ο δε εκεινων 
καταφρονων γυμνος ευρισκεται και ευχειρωτος τοις εχθροις και τον πλουτον 
απολεσας απαντα υποχρεως τω βασιλει και δεσποτη γινεται παντων εκεινων 
ων ειπομεν, υπερ ων ανταποδουναι τι η ταυτα ευρειν δυνατον ουκ εστιν 
ανθρωπω˙ ουρανια γαρ  (426) εισι και απο των ουρανων ηλθε και καθ� 
εκαστην ερχεται κομιζων και διανεμων αυτα τοις πιστοις, και που οι λαβοντες 
και απολεσαντες ευρειν αυτα παλιν δυνησονται; Οντως ουδαμου. Ως ουδε ο 
Αδαμ η τις των εκεινου υιων ανακλησιν εαυτου η των συγγενων ισχυσεν 
απεργασασθαι, ει μη ο υπερ φυσιν Θεος και κατα σαρκα υιος αυτου γεγονως, 
ο Κυριος ημων Ιησους Χριστος, ελθων κακεινον και ημας του πτωματος 
εξηγειρε θεϊκη δυναμει, Ο δε μη πασας τας εντολας αλλα τινας μεν φυλαττειν 
δοκων, τινας δε προδιδους γινωσκετω οτι καν μιας αμεληση και ουτω τον 
πλουτον ολον απολλυσιν. Υποθου γαρ μοι δωδεκα ανδρας ενοπλους ειναι τας 
εντολας και κυκλοθεν ισταμενους και μεσον αυτων γυμνον σε οντα 
φυλαττοντας˙ τοιουτους δε παλιν αλλους μοι νοει περιστοιχουντας παντοθεν 
και επικειμενους αντιπαλους πολεμιστας και λαβειν σε ζητουντας και 
κατασφαξαι ευθυς. Ει ουν εις εκ των δωδεκα θεληματι οικειω καταπεσειε και 
της φυλακης αμελησειε και ως θυραν ανεωγμενην τω αντιπαλω τον τοπον 
αυτου εασειε, τι των λοιπων ενδεκα ανδρων το οφελος εσται, του ενος μεσον 
εισελθοντος αυτων και σε αφειδως κατατεμνοντος, ως εκεινων μη 



επιστραφηναι δυναμενων προς σην βοηθειαν; Ει γαρ και επιστραφηναι 
θελησουσι κακεινοι υπο των αντιδικων αναλωθησονται. Ουτως δε παντως 
εσται και επι σου μη φυλασσοντος τας εντολας. Υπο γαρ ενος τρωθεντος σου 
εχθρου και καταπεσοντος πασαι αι εντολαι αφιπτανται απο σου και κατα 
μικρον την ισχυν αφαιρη, αλλως δε ως αγγειον οινου πεπλησμενον η ελαιου, 
ει και μη παντοθεν διατρηθη, αλλ� εξ ενος μερους μιας γενομενης οπης ολον 
το ενδον κατ� ολιγον απολλυσιν, ουτω και μιας αμελων εντολης κατα μικρον 
και των αλλων απασων εκπιπτεις, καθως φησιν ο Χριστος˙ «τω εχοντι 
δοθησεται και τα περισσευθησεται, απο δε του μη εχοντος και α δοκει εχειν 
αρθησεται απ� αυτου», (427) και παλιν˙ «ο λυσας μιαν των εντολων τουτων 
και διδαξας – δια της παραβασεως δηλονοτι – τους ανθρωπους ουτω ποιειν, 
ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων». Και ο Παυλος˙ «ω γαρ τις 
ηττηται, τουτω και δεδουλωται», και παλιν˙ «το δε κεντρον του θανατου η 
αμαρτια», και ουκ ειπεν οτι ηδε η ηδε, αλλα οια δ� αν και ειη η αμαρτια, αυτη 
κεντρον του θανατου εστιν. Κεντρον δε του θανατου την αμαρτιαν καλει, οτι οι 
τιτρωσκομενοι θνησκουσιν. Εστιν ουν πασα αμαρτια προς θανατον, «απαξ 
γαρ ο αμαρτησας, ως ο Παυλος φησιν, ηδη τεθνηκεν», υποδικος γεγονως 
χρεους και αμαρτιας, υπο των ληστων εαθεις κειμενος. 

5. Ο ουν αποθανων τι αλλο ει μη το αναστηναι επιποθει και ο χρεωστων 
και μη εχων αποδουναι ει μη το λυσιν του χρεους λαβειν και μη εις φυλακην 
βληθηναι, εως αν το οφλημα αποδω, οπερ και δια το μη εχειν ουδεποτε της 
αιωνιου φυλακης ηγουν του σκοτους υπεξελευσεται. Ουτως και ο υπο των 
νοητων ληστων συνστριβεις παντως ιατρον ζητει προς αυτον ελθειν συμπαθη 
τε και ευσπλαγχνον. Ου γαρ εχει ζεοντα τον του Θεου φοβον εν εαυτω, ινα 
προς τον ιατρον εκεινος μαλλον πορευσηται, αλλ� υπο της καταφρονησεως 
την της ψυχης δυναμιν εκλυθεις κειται θεαμα φρικτον και ελεεινον τοις ορωσι 
καλως, μαλλον δε πνευματικως τα ψυχικα παραπτωματα. Ο τοινυν δουλος 
γεγονως δια της αμαρτιας τω διαβολω - «ουκ οιδατε γαρ φησιν οτι δουλοι εστε 
ω υπακουετε ειτε δικαιοσυνης εις δικαιοσυνην ειτε ανομιας εις ανομιαν» - και 
εις καταγελωτα του Πατρος και Θεου, καταπατημα δε τοις εχθροις τοις 
αποστατησασιν απο Θεου ο τοιουτος γεγονως και γυμνος της βασιλικης 
αλουργιδος και μεμελανωμενος απολειφθεις, (428) αντι τεκνου δε Θεου 
τεκνον του διαβολου γενομενος, τι διαπραξεται, ινα παλιν εν κατασχεσει 
γενηται ωνπερ εξεπεσεν; Παντως οτι μεσιτην και φιλον Θεου ζητησει και 
δυνατον εις το αποκαταστησαι αυτον ως το προτερον και τω Θεω και Πατρι 
καταλλαξαι αυτον. Ο γαρ τω Χριστω κολληθεις δια της χαριτος και μελος 
αυτου γεγονως και υιοθετηθειας αυτω ειτα τουτον αφεις ωσπερ κυων εις τον 
ιδιον εμε τον επιστρεψει, και η πορνη γυναικι συμπλακη η ετερω σωματι 
συναφθη, ως τον Χριστον ατιμασας και ενυβρισας μετα των απιστων 
κατακρινεται, επειδη κατα τον θειον Αποστολον «σωμα Χριστου εσμεν και 
μελη εκ μερους». Ο ουν συμπλεκομενος τη πορνη τα μελη του Χριστου μελη 
πορνης ποιει. Ο δε τοιαυτα πεπραχως και ουτω παροργισας τον Δεσποτην 
αυτου και Θεον ου δυναται αλλως καταλλαγηναι Θεω, ει μη δια μεσιτου 
ανδρος αγιου και φιλου και δουλου Χριστου και δια της αποφυγης του κακου. 

6. Δια τουτο φυγωμεν την αμαρτιαν πρωτον˙ ει γαρ και ταυτης τω βελει 
τρωθωμεν, αλλα μη εγχρονισωμεν, τω ιω ταυτης ως μελιτη γλυκαινομενοι, 
μηδε ως αρκτος πληγεισα το τραυμα μειζον δια της αυτης πραξεως 
εργασωμεθα, αλλ� ευθυς προς τον πνευματικον ιατρον δραμωμεν και τον ιον 
της αμαρτιας δια της εξαγορευσεως εξεμεσωμεν, το δηλητηριον αυτης 
αποπτυσαντες, και ως αντιφαρμακον τα διδομενα της μετανοιας επιτιμια 



σπουδαιως παρ� αυτου λαβωμεν και μετα πιστεως αει θερμης ταυτα 
επιτελειν και εν φοβω Θεου αγωνισωμεθα. Παντες γαρ οι τον εμπιστευθεντα 
πλουτον αυτοις κενωσαντες απαντα και μετα πορνων και τελωνων την 
πατρικην ουσιαν καταναλωσαντες και υπο πολλης αισχυνης το συνειδος 
αυτων κατω νευον και  μηδε ανανευσαι δυναμενον εχοντες, απαρρησιαστοι 
οντες ζητουσιν εικοτως ανθρωπον (429) Θεου αναδοχον γενεσθαι του χρεους 
αυτων, ινα δι� αυτου προσελθωσιν αυτω, οπερ ως οιμαι γενεσθαι αδυνατον 
ανευ μετανοιας ειλικρινους και επιπονου του μελλοντος η και βουλομενου 
καταλλαγηναι Θεω. Ουδε γαρ ηκουσθη ποτε η εν ταις θεοπνευστοις 
γεγραπται γραφαις, ινα τις αναδεξηται αμαρτιας ετερου και υπερ αυτων 
εκεινος απολογησηται μη αξιους της μετανοιας του ημαρτηκοτος πρωτον και 
αναλογους του ειδους της αμαρτιας ενδειξαμενου και καταβαλλομενου τους 
πονους και πεποιηκοτος αυτης τους καρπους˙ φησι γαρ η προδρομος του 
Λογου φωνη˙ «ποιησατε καρπους αξιους της μετανοιας και μη δοξητε λεγειν 
εν εαυτοις, πατερα εχομεν τον Αβρααμ», επειδη και αυτος ο Κυριος ημων 
περι των ανοητως διακειμενων ουτως εφη˙ «αμην λεγω υμιν, καν Μωσης καν 
Δανιηλ στησωνται, ωστε εξελεσθαι υιους αυτων και θυγατερας, ου μη 
εξελωνται». Τι ουν ποιησομεν η τινα τροπον προς αφεσιν του χρεους και 
ανακλησιν του πτωματος οι μετανοησαι βουλομενοι επινοησομεθα; Θεου 
διδοντος ακουσατε, ινα προς εκαστον υμων διαθησομαι. 

7. Μεσιτην, ει βουλει, και ιατρον και συμβουλον αγαθον εκζητησον, ινα 
μετανοιας μεν τροπους τη αγαθη συμβουλη αρμαζοντως υποθηται ως 
συμβουλος αγαθος, ως ιατρος δε φαρμακον εκαστω καταλληλον τραυματι 
επιδωσει σοι, ως δε μεσιτης δι� ευχης και της προς Θεον εντευξεως ενωπιον 
αυτου εκεινος προσωπον προς προσωπον παραστας υπερ σου το Θειον 
εξιλεωσηται. Μη ουν κολακα η κοιλιοδουλον ευρων συμβουλον και συμμαχον 
αγωνιση ποιησαι, ινα μη τω σω συνερχομενος θεληματι ουχι ο Θεος αγαπα, 
αλλ� απερ συ αποδεχη ταυτα διδαξη σε και μεινης παλιν οντως εχθρος 
ακαταλλακτος, μηδε απειρον ιατρον,  
ως αν μη τη πολλη αποτομια και ταις ακαιραις τομαις τε (430) και καυσεσιν εις 
απογνωσεως βυθον παραπεμψη σε η παλιν τη υπερμετρω συμπαθεια 
νοσουντα εαση σε και υγιαινειν οιομενον, το δεινοτατον, τη αιωνια παραδωσει 
σε κολασει ως ουκ ελπιζεις˙ τουτο γαρ η ενταυθα νοσος της ψυχης 
συναποθνησκουσα ημιν προξενει. Μεσιτην δε Θεου και ανθρωπων ουκ οιμαι 
ουτως απλως ευρισκεσθαι. «Ου γαρ παντες οι εξ Ισραηλ ουτοι Ισραηλιται 
εισιν», αλλ� οι κατα το ονομα και αυτην την του ονοματος δυναμιν εναργως 
επισταμενοι και νους οντες ορωντες τον Θεον, ουδε παντες οι τω του Χριστου 
καλουμενοι ονοματι οντως Χριστιανοι. «Ου γαρ πας ο λεγων μοι Κυριε, Κυριε, 
φησιν ο Χριστος, εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων, αλλ� ο ποιων 
το θελημα του πατρος μου», ωσπερ και «πολλοι, φησιν, εν εκεινη τη ημερα 
ερουσι μοι˙ Κυριε, ου τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν, και ερω αυτοις˙ 
αμην λεγω υμιν, ουκ οιδα υμας, απελθατε απ� εμου εργαται της ανομιας».  

8. Δια τουτο ουν προσεχειν δει παντας ημας, αδελφοι, τους τε 
μεσιτευοντας τους τε ημαρτηκοτας και αυτους τους βουλομενους 
καταλλαγηναι Θεω, ινα μητε οι μεσιτευοντες οργην αντι μισθου επισπασωνται, 
μητε οι προσκεκρουκοτες και καταλλαγηναι σπουδαζοντες εχθρω και φονει 
και πονηρω συμβουλω αντι μεσιτου εντυχωσιν. Οι γαρ τοιουτοι μετα απειλης 
φρικτης ακουσονται˙ «τις υμας κατεστησεν αρχοντας και δικαστας του λαου 
μου», και παλιν˙ «υποκριτα, εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου 
και τοτε διαβλεψεις εκβαλλειν το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου 



σου». Δοκος δε εστι παθος εν η επιθυμια τις επισκοτουσα τον οφθαλμον της 
ψυχης. Και αυθις˙ «ιατρε, θεραπευσον σεαυτον», και παλιν˙ «τω δε 
αμαρτωλω ειπεν ο Θεος˙ ινατι (431) συ εκδιηγη τα δικαιωματα σου και 
αναλαμβανεις την διαθηκην μου δια στοματος σου; Συ δε εμισησας παιδειαν  
και εξεβαλες τους λογους μου εις τα οπισω», και ο Παυλος φησιν˙ «συ τις ει ο 
κρινων αλλοτριον οικετην; Τω ιδιω κυριω στηκει η πιπτει˙ δυνατος δε εστιν ο 
Θεος, δια του πιστου δουλου αυτου, στησαι αυτον».  

9. Δια ταυτα τοιγαρουν παντα φριττω και τρεμω, αδελφοι και πατερες μου, 
και παρακαλω παντας υμας εξασφαλιζομενος και εμαυτον δια της προς υμας 
παρακλησεως μη καταφρονητικως εχει περι τα θεια ταυτα και φρικτα τοις πασι 
μυστηρια μηδε παιζειν εν ου παικτοις μηδε κατα της ψυχης ημων δια 
κενοδοξιαν η φιλοδοξιαν η εμποριαν η αναισθησιαν˙ γινεται γαρ δια το ραβδι 
και πατερες καλεισθαι αλλοτριους αναδεχεσθαι λογισμους. Μη, παρακαλω, μη 
αναισχυντως ουτως απλως την των αποστολων αξιαν αρπαζωμεν, απο του 
επι γης υποδειγματος παιδευομενοι. Ει γαρ τω εκπροσωπουντι τω επιγειω 
βασιλει εξομοιωθηναι τις τολμησει κατα αυθαδειαν, και τα εκεινω 
εμπιστευθεντα κρατειν και ποιειν λαθρα φωραθη η και φανερως 
μετεπαγγελληται διαπραττεσθαι, αυτος και οι αυτου συμμυσται και υπηκοοι 
τιμωριαις εσχαταις εις φοβον των αλλων καθυποβαλλονται και ως αφρων και 
αναισθητος παρα παντων καταγελαται, τι πεισονται εις το μελλον οι την των 
αποστολων αξιαν αναξιως αρπαζοντες;  

10. Αλλα γαρ μηδε μεσιται των λοιπων προ του πλησθηναι υμας 
Πνευματος Αγιου γενεσθαι θελησητε και προ του γνωρισαι και φιλιωθηναι 
υμας εν αισθησει ψυχης τω βασιλει των απαντων, επειδη ουδε παντες οι τον 
επιγειον βασιλεα γνωριζοντες και τους αλλους εις αυτον δυνανται μεσιτευειν. 
Ολιγοι γαρ λιαν τουτο δυνανται ποιειν, οιτινες εξ αρετης και ιδρωτων ητοι 
δουλειων αυτων (432) των την προς αυτον παρρησιαν εκτησαντο και ουχι 
μεσιτου κακεινοι δεομενοι αλλα στομα προς στομα συλλαλουντες τω βασιλει. 
Ου φυλαξομεν τοιγαρουν και επι Θεω ταυτην την ταξιν, πατερες και αδελφοι, 
ου τιμησομεν τον επουρανιον βαιλεα καν ισον του επιγειου, αλλ� εαυτοις την 
εκ δεξιων αυτου και ευωνυμων καθεδραν και προ του αιτησασθαι και λαβειν 
προαρπαζοντες χαρισομεθα; Ω τολμης! Ποια αισχυνη ημας καταλαβοι; Οτι ει 
μη δι� αλλο τι εγκληθησομεθα˙ αλλα γε δια τουτο μονον ως καταφρονηται  
μετα ατιμιας και της προεδριας στερηθησομεθα και εις το πυρ το ασβεστον 
απορριφησομεθα. Αλλ� αρκει ταυτα προς νουθεσιαν των προσεχειν εαυτοις 
βουλομενων˙ τουτου γαρ χαριν και παρεκβατικωτερον της προκειμενης 
υποθεσεως τον λογον πεποιηκαμεν.Ημεις δε ειπωμεν αρτι, οπερ, τεκνον, 
μαθειν επεζητησας. 

11. Οτι γαρ ενδεχεται εις μοναχον ιερωσυνην μη εχοντα εξαγγελειν ημας, 
τουτο αφ� ου το της μετανοιας ενδυμα τε και προσχημα εκ Θεου εδωρηθη τη 
κληρονομια αυτου και μοναχοι ωνομασθησαν επι παντας ευρησεις γενομενον, 
καθως εν ταις θεοπνευστοις των πατερων γραφαις εγγραφεται, εν αις 
εγκυψας ευρησεις ως αληθη τα λεγομενα. Προ δε τουτων αρχιερεις μονοι του 
δεσμειν και λυειν την εξουσιαν κατα διαδοχην ως εκ των θειων αποστολων 
ελαμβανον, του χρονου δε προϊοντος και των αρχιερεων αχρειουμενων εις 
ιερεις βιον εχοντας αμωμον και χαριτος θειας ηξιωμενους η φρικτη εγχειρησις 
αυτη προβεβηκεν˙ ειτα και τουτων αναμιξ γενομενων, των ιερεων ομου και 
αρχιερεων τω λοιπω εξομοιουμενων λαω και πολλων ως και νυν 
περιπιπτοντων πνευμασι πλανης και ματαιας κενοφωνιαις και απολλυμενων, 
μετηχθη, ως ειρηται, εις τον εκλεκτον λαον του Θεου, λεγω δη τους μοναχους, 



ουκ εκ των ιερεων η αρχιερεων αφαιρεθεισα, αλλα ταυτης εαυτους εκεινων 
αλλοτριωσαντων. «Πας γαρ ιερευς μεσιτης Θεου και ανθρωπων καθισταται 
προς τον Θεον, (433) ως ο Παυλος φησι, και οφειλει ωσπερ υπερ του λαου 
ουτως και υπερ εαυτου προσφερειν θυσιαν».  

12. Αλλ� ανωτερω του λογου αρξωμεθα και ιδωμεν, ποθεν και πως και 
τισιν εξ αρχης η εξουσια αυτη του ιερουργειν και δεσμειν και λυειν εδοθη, και 
κατα ταξιν ωσπερ ηρωτησας ουτως και σαφης η λυσις γενησεται, ου σοι 
μονον, αλλα και πασιν αλλοις ανθρωποις. Του Κυριου και Θεου και Σωτηρος 
ημων ειποντος τω ξηραν εχοντι την χειρα οτι αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου, 
ακουσαντες οι Εβραιοι ελεγον˙ βλασφημιαν ουτος λαλει˙ τις δυναται αφιεναι 
αμαρτιας ει μη εις ο Θεος; Ουτως ουδεπω αφεσις εδιδοτο αμαρτιων, ου παρα 
προφητων, ου παρα ιερεων, ου παρα των τοτε πατριαρχων τινος. Διο και ως 
καινου τινος δογματος και πραγματος παραδοξου κηρυσσομενου οι 
γραμματεις εδυσχεραινον˙ ο δε Κυριος ουκ εμεμψατο αυτους τουτου γε ενεκα, 
αλλα μαλλον ο ηγνοουν εδιδαξεν ως Θεον εαυτον δειξας και ουχ ως 
ανθρωπον την αφεσιν των ημαρτημενων δωρουμενον˙ φησι γαρ προς 
αυτους, ινα δε ειδητε, οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου αφιεναι 
αμαρτιας, λεγει τω ξηραν εχοντι την χειρα˙ εκτεινον την χειρα σου, και εξετεινε 
και αποκατεστη υγιης ως η αλλη, δια του ορωμενου θαυματος το μειζον και 
αορατον πιστωσαμενος. Ουτως τον Ζακχαιον, ουτως την πορνην, ουτως τον 
Ματθαιον απο του τελωνιου, ουτως τον Πετρον τρις αρνησαμενον, ουτως τον 
παραλυτικον, ον ιασαμενος και μετα ταυτα ευρων ειπεν˙ ιδε υγιης γεγονας, 
μηκετι αμαρτανε, ινα μη χειρον τι σοι γενηται. Τουτο δε ειπων εδειξεν, οτι δι� 
αμαρτιας εκεινος εις την νοσον ενεπεσεν και ταυτης απαλλαγεις (434) ελαβεν 
και την αφεσιν των ιδιων αμαρτηματων, ου χρονων δεηθεντος τουτου τινων 
πολλων, ου νηστειας, ου χαμευνιας, αλλ� η μονον επιστροφης και πιστεως 
αδιστακτου και εκκοπης του κακου  και μετανοιας αληθινης και δακρυων 
πολλων, ως η πορνη και ο Πετρος ο κλαυσας πικρως. 

       Εντευθεν η αρχη του μεγαλου τουτου δωρου και Θεω μονω 
πρεποντος, ο        και μονος εκεκτητο˙ ειτα τοις μαθηταις αντ� εκεινου 
καταλιμπανει το τοιουτον χαρισμα μελλων προς τον ουρανον ανελθειν. Πως 
δε την αξιαν ταυτην  και εξουσιαν αυτοις επιδεδωκε; Καταμαθωμεν και τινας 
και ποσους και ποτε. Τους προκριτους ενδεκα μαθητας, κεκλεισμενων των 
θυρων και συνηγμενων ενδον ομου. Εισελθων γαρ και στας εν μεσω αυτων 
ενεφυσησε και φησι˙ «λαβετε Πνευμα Αγιον, αν τινων αφητε τας αμαρτιας, 
αφιενται αυτοις, αν τινων κρατητε, κεκρατηνται», και ουδεν περι επιτιμιων 
τεως αυτοις εντελλεται, ως παρα του Αγιου Πνευματος μελλοντος 
διδασκεσθαι. 

13. Ως ουν ειρηται, κατα διαδοχην οι αγιοι Αποστολοι την εξουσιαν ταυτην 
μετεπεμπον προς τους και τους θρονους επεχοντας αυτων, ως των τε λοιπων 
ουδεις ουδε εννοησαι τι τοιουτον ετολμα.Ουτως εφυλαττον μετα ακριβειας οι 
μαθηται του Κυριου το δικαιον της εξουσιας ταυτης. Αλλ� ως ειπομεν 
προϊοντος του χρονου συνεχυθησαν και συνεφυρησαν τοις αναξιοις οι αξιοι 
και υπο του πληθους συνεκαλυπτοντο, αλλος αλλου προεχειν φιλονεικων και 
την προεδριαν τη αρετη υποκρινομενος. Αφ� ου γαρ οι τους θρονους των 
Αποστολων επεχοντες σαρκικοι και φιληδονοι και φιλοδοξοι απεφανθησαν και 
εις αιρεσεις εξεκλιναν, εγκατελιπεν αυτους η θεια χαρις, και η εξουσια αυτη εκ 
των τοιουτων αφηρηται. Διο και παντα τα αλλα, (435) α οι ιερουργουντες εχειν 
οφειλουσιν, αφεμενοι, τουτο μονον απαιτουνται εχειν το ορθοδοξον. Οιμαι δε 
ουδε τουτο˙ ουδε γαρ ο μη παρεισφερων νεωστι δογμα εις την εκκλησιαν του 



Θεου ουτος ορθοδοξος, αλλ� ο βιον τω ορθω λογω κεκτημενος συναδοντα. 
Τουτον δε και τον τοιουτον οι κατα καιρους πατριαρχαι και μητροπολιται η 
ζητησαντες ουκ απετυχον η ευροντες τον αναξιον μαλλον αντ� εκεινου 
προετιμησαντο, τουτο μονον αυτον απαιτουντες το εγγραφως εκθεσθαι το της 
πιστεως συμβολον, και τουτο μονον αποδεχομενοι το μητε υπερ του αγαθου 
ζηλωτην ειναι μητε δια το κακον τινι αντιμαχεσθαι, ειρηνην ωσπερ εντευθεν τη 
εκκλησια περιποιουμενοι, ο  χειρον πασης εχθρας εστι και μεγαλης 
ακαταστασιας αιτιον. Εκ τουτου ουν οι ιερεις ηχρειωθησαν και γεγονασιν ως ο 
λαος. Μη οντων γαρ τινων εξ αυτων αλας, ως ο Κυριος εφη, ινα δια των 
ελεγχων σφιγγωσι και αναστελλωσι καν οπωσουν τον διαρρεοντα βιον, αλλα 
συγγινωσκοντων μαλλον και συγκαλυπτοντων αλληλων τα παθη εγενοντο 
χειρους μεν αυτοι του λαου, χειρων δε αυτων ο λαος. Τινες δε του λαου και 
κρειττονες απεφανθησαν μαλλον των ιερεων, εν τω εκεινων αφεγγει ζοφω ως 
ανθρακες ουτοι φαινομενοι. Ει γαρ εκεινοι κατα τον του Κυριου λογον 
ελαμπον τω βιω ως ο ηλιος, ουκ αν ωρωντο οι ανθρακες διαυγαζοντες, αλλ� 
υπο του τρανοτερου φωτος ημαυρωμενοι εδεικνυντο αν. Επει δε το 
προσχημα μονον και το της ιερωσυνης ενδυμα εν τοις ανθρωποις 
εναπελειφθη, της του πνευματος δωρεας επι τους μοναχους μεταβασης και 
δια των σημειων γνωριζομενης ως τον βιον των Αποστολων δια των πραξεων 
μετερχομενους, κακει παλιν ο διαβολος τα οικεια ειργασατο. Ιδων γαρ αυτους 
οτι ως νεοι τινες μαθηται του Χριστου αυθις ανεδειχθησαν εν τω κοσμω, και 
τω βιω και τοις θαυμασιν ελαμψαν, (436) τους ψευδαδελφους και τα ιδια 
σκευη εισαγαγων τουτοις ανεμιξε και κατα μικρον πληθυνθεντες, ως ορας, 
ηχρειωθησαν και γεγονασι μοναχοι παμπαν αμοναχοι. 

Ουτε ουν τοις τω σχηματι μοναχοις ουτε τοις κεχειροτονημενοις και εις 
ιερωσυνης εγκαταλεγεισι  βαθμον ουτε τοις τω της αρχιερωσυνης τετιμημενοις 
αξιωματι, πατριαρχαις φημι και μητροπολιταις και επισκοποις, απλως ουτως 
και δια μονην την χειροτονιαν και την ταυτης αξιαν το αφιεναι αμαρτιας απο 
Θεου διδοται - απαγε! - ιερουργειν γαρ μονον αυτοις συγκεχωρηται, οιμαι δε 
ουδ� αυτο τοις πολλοις αυτων, ινα μη χορτος οντες εκειθεν κατακαυθησονται, 
αλλα μονοις εκεινοις, οσοις εν ιερευσι και αρχιερευσι και μοναχοις το 
συγκαταριθμεισθαι εστι τοις των μαθητων του Χριστου χοροις δια την 
αγνοτητα. 

14. Ποθεν ουν αυτοι τε οι τοις ειρημενοις εγκαταλεγεντες εκεινο νοησωσι 
και οι αυτους εκζητουντες τουτους ακριβως επιγνωσονται; Οθεν ο Κυριος 
εδιδαξεν ουτως ειπων˙ «σημεια δε τοις πιστευσασι ταυτα παρακολουθησει˙ εν 
τω ονοματι μοι δαιμονια εκβαλουσι, γλωσσαις λαλησουσι καιναις - οπερ εστιν 
η θεοπνευστος διδασκαλια του Λογου και ωφελιμος -, οφεις αρουσι, καν 
θανασιμον τι πιωσιν, ου μη αυτους βλαψη», και παλιν˙ «εκ των καρπων 
αυτων επιγνωσεσθε αυτους». Ποιων καρπων; Ων το πληθος απαριθμουμενος 
ο Παυλος λεγει˙ «ο δε καρπος του Πνευματος εστιν αγαπη, χαρα, ειρηνη, 
μακροθυμια, χρηστοτης, πιστις, πραοτης, εγκρατεια» μεθ� ων ευσπλαγχνια, 
φιλαδελφια, ελεημοσυνη και τα τουτοις επομενα˙ προς τουτοις˙ «λογος 
σοφιας, λογος γνωσεως, χαρισματα ιαματων και ετερα πλειστα, α παντα 
ενεργει εν και το αυτο Πνευμα, (437) διαιρουν εκαστω καθως βουλεται». Οι 
γουν τουτων εν μετοχη γεγονοτες των χαρισματων - η παντων η εκ μερους 
κατα το συμφερον αυτοις - εν τω χορω των Αποστολων εγκατελεγησαν και οι 
νυν τοιουτοι αποτελουμενοι εκεισε εγκαταλεγονται. Διο και φως εισιν ουτοι του 
κοσμου, ως αυτος φησιν ο Χριστος˙ «ουδεις λυχνον αψας τιθησιν αυτον υπο 
τον μοδιον η υπο κλινην, αλλ� επι την λυχνιαν, ινα φαινη πασι τοις εν τη 



οικια». Ουκ εκ τουτων δε μονων οι τοιουτοι γνωριζονται, αλλα και απο της του 
βιου αυτων διαγωγης˙ ουτω γαρ και οι ζητουντες αυτους και αυτοι εαυτον 
εκαστος ακριβεστερον επιγνωσονται, οιον ει καθ� ομοιοτητα του Κυριου 
ημων Ιησου Χριστου ανεπαισχυντως, μαλλον δε ως μεγιστην δοξαν ηγησαντο 
την ευτελειαν και ταπεινωσιν και ως εκεινος την υπακοην ανυποκριτως εις 
τους εαυτων πατερας και οδηγους, ετι γε μην και εις τους πνευματικως 
επιταττοντας επεδειξαντο, ει ατιμιας και υβρεις και ονειδισμους και λοιδοριας 
απο ψυχης ηγαπησαν και τους επιφεροντας αυτοις ταυτα ως αγαθων 
μεγαλων προξενους απεδεξαντο και απο ψυχης μετα δακρυων υπερ αυτων 
ηυξαντο, ει πασαν δοξαν την εν τω κοσμω κατεπτυσαν και σκυβαλα τα εν 
αυτω τερπνα ηγησαντο. Και τι τα πολλα και προφανη λεγων τον λογον 
μηκυνω; Εαν πασαν μεν αρετην, ην εν ταις ιεραις ακουωσιν 
υπαναγινωσκομενην γραφαις, ταυτην εαυτον εκαστος των ειρημενων ευρισκει 
κατωρθωκοτα, πασαν δε πραξιν των αγαθων ωσαυτως μετελθοντα και επι μια 
τουτων εκαστη την προκοπην, την αλλοιωσιν, τον βαθμον επεγνωκοτα και 
προς το υψος της θεϊκης δοξης αιρομενον, τοτε και εαυτον τις γνωτω μετοχον 
Θεου και των αυτου χαρισματων γεγονοτα και υπο των καλως ορωντων η και 
υπ� αυτων των αμβυωπουντων γνωσθησεται. (438) Και ουτως οι τοιουτοι 
ειποιεν αν τοις πασιν εν παρρησια˙ «υπερ Χριστου πρεσβευομεν ως του Θεου 
παρακαλουντος δι� ημων˙ καταλλαγητε τω Θεω». Παντες γαρ οι τοιουτοι τας 
εντολας του Θεου εφυλαξαν μεχρι θανατου, επωλησαν τα υπαρχοντα αυτων 
και διενειμαν τοις πτωχοις, ηκολουθησαν τω Χριστω δια της των πειρασμων 
υπομονης, απωλεσαν τας εαυτων ψυχας ενεκεν της αγαπης του Θεου εν τω 
κοσμω και ευρον αυτας εις ζωην αιωνιον. Ευροντες δε τας εαυτων ψυχας, εν 
φωτι νοητω ευρον αυτας και ουτως εν τω φωτι τουτω ειδον το απροσιτον 
φως, αυτον τον Θεον, κατα το γεγραμμενον˙ «εν τω φωτι σου οψομεθα φως». 
Πως ουν εστιν ευρειν τινα ην εχει ψυχην, προσεχε! Η εκαστου ψυχη εστιν η 
δραχμη ην απωλεσεν ουχ ο Θεος αλλ� ημων εκαστος εν τω σκοστει της 
αμαρτιας βυθισας εαυτον. Ο δε Χριστος, το οντως φως, ελθων και τους 
ζητουντας αυτον συναντων, ως οιδε μονος αυτος, ιδειν εαυτον αυτοις 
εχαρισατο. Τουτο εστιν ευρειν την ψυχην αυτου το ιδειν τον Θεον και εν τω 
εκεινου φωτι αυτον γενεσθαι απασης κτισεως της ορωμενης ανωτερον και τον 
Θεον σχειν ποιμενα και διδασκαλον, παρ� ου και το δεσμειν και λυειν, ει 
βουλει, γνωσεται, και γνους ακριβως προσκυνησει τον δεδωκοτα και τοις 
χρηζουσι  μεταδωσει. 

16. Τοις τοιουτοις οιδα, τεκνον, διδοσθαι του δεσμειν και λυειν <την 
εξουσιαν> απο Θεου Πατρος και Κυριου ημων Ιησου Χριστου δια του Αγιου 
Πνευματος, τοις θεσει ουσιν και αγιοις δουλοις αυτου. Τοιουτω και αυτος εγω 
εμαθητευσα πατρι χειροτονιαν εξ  ανθρωπων μη εχοντι, αλλα χειρι με Θεου 
ειτ� ουν πνευματι εις μαθητειαν εγκαταλεξαντι και την εξ ανθρωπων 
χειροτονιαν (439) δια τον παρακολουθησαντα τυπον καλως λαβειν με 
κελευσαντι, παλαι υπο του Αγιου Πνευματος επι τουτο σφοδρω ποθω 
κινουμενον. 

17. Τοιγαρουν γενεσθαι πρωτον τοιουτοι ευξωμεθα, αδελφοι και πατερες, 
και ουτως τοις αλλοις περι παθων απαλλαγης και αναδοχης λογισμων 
ομιλησωμεν και τοιουτον πνευματικον ζητησωμεν. Μαλλον μεν ουν τοιουτους 
εμπονως ζητησωμεν ανδρας, τους οντας μαθητας του Χριστου και μετα 
πονου καρδιας και δακρυων πολλων επι ρητας ημερας ικετευσωμεν τον Θεον, 
ινα αποκαλυψη τους οφθαλμους των καρδιων ημων προς το επιγνωναι, ει 
που και τοιουτος τις εν τη πονηρα ταυτη γενεα ων ευρεθησεται, οπως 



ευροντες αυτον αφεσιν λαβωμεν δι� αυτου των αμαρτιων ημων, τοις 
προσταγμασιν αυτου και ταις εντολαις ολη ψυχη υπακουοντες, καθαπερ 
εκεινος, ακουσας τας του Χριστου, γεγονε μετοχος της χαριτος και των 
δωρεων αυτου, και την εξουσιαν του δεσμειν και λυειν τα αμαρτηματα παρ� 
αυτου ελαβε τω Αγιω Πνευματι πυρωθεις, ω πρεπει πασα δοξα, τιμη και 
προσκυνησις συν τω Πατρι και τω μονογενει Υιω εις τους αιωνας. Αμην. 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β’. Προς Στεφανον Νικομηδειας  (440)  
 
«Τω πανιερω και αγιω δεσποτη μου, τω ενδοξοτατω συγκελλω, 

ο δια σου εξοριστος και δεδιωγμενος Συμεων ο σος. Ιδου, πανιερε 
δεσποτα, των κατα Θεον σου αγωνων και λογων τα σπερματα οια 
πεποιηκασι τα γεωργια, οιαν μοι δοξαν και χαραν προεξενησαν, 
οσων μοι στεφανων γεγονασιν αιτια, οσης με της ευφροσυνης 
ενεπλησαν εις υψος τε πνευματικης ανηγαγον γνωσεως και επι 
πετραν τους ποδας μου του νοος καλως προσερεισαντο και αυτην 
με την πετραν ενδυσασθαι παρεσκευασαν, εξ ης εχω το υδωρ το 
ζων ενυποστατως βλυζον εν εμοι, κινουμενον και λαλουν και 
γραφειν μεν προς σε προτρεπομενον, πασης τε θυμηδιας 
εμπιπλων και μη εων ολως με των θανατηφορων πειρασμων 
επαισθανεσθαι, αλλ� ως τους τρεις παιδας αφλεκτους εν τη 
καμινω εφυλαξεν, ουτω καμε, ως εν σκηνη αυτου κρυπτον, 
αλυπον διατηρει και απημαντον. Υπερ ων και ευχαριστω σοι, 
ευχαριστων τε και προσευχομενος ουδεποτε παυσομαι, Λοιπον ει 
τινα και ετερα εχεις εις προσθηκην ευφροσυνης και δοξης των 
αγαπωντων σε, μη αποκνησης ποιησασθαι, οπως ο μισθος σοι 
πολλαπλασιασθη και η ανταμειψις παρα Θεου του ταυτα 
νομοθετησαντος δαψιλεστερα σοι γενηται, Ερρωσο».  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ’. Ετερα προς Στεφανον Νικομηδειας.  (441) 
 
«Καλους μοι στεφανους ο καλος Στεφανος και δεσποτης μου 

επι τοις εμοις στεφανοις παλιν προσεθετο. Αλλα τι σοι 
ανταποδωσομεν υπερ ων ημας τους ταπεινους αγαθη κινουμενος 
διαθεσει πεποιηκας και ποιεις και οιδ� οτι παλιν ποιησεις, 
ευεργετων καθ� εκαστην ημας επι χρονοις ηδη επτα; Τι ουν σοι 
απολογησομεθα τω περι τα τοιαυτα σπουδαιω και φιλοτιμοτερον 
ειδοτι δεξιουσθαι τοις γλυκεσι σου φαρμακοις τους φιλους; Αλλα 
δεομεθα σου μη στης της προθεσεως, μη καταπαυσης απο των 
εργων σου˙ προσθες ει δοκει τουτοις τα ετι γλυκυτερους τη 
επιτασει ποιουντα τους πονους μοι. Ηυξησας μοι το φως, την 
χαραν, την ηδυτητα, α και αυξησαις ετι παντως και ετι ποιων τα 
οικεια και τω φιλουμενω ταχιον ενωσαις ημας Θεω, υπερ ου φερω 



παντα προθυμως και δι� ον ορας την αλυσιν ταυτην παρα σου της 
εξοριας περικειμαι. Ερρωσο. Τω πανιερω και αγιω δεσποτη μου, ο 
δια σου εξοριστος και των προσοντων γυμνος γεγονως Συμεων ο 
σος».  

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ’. Προς Νικητα Σταθατον.  (442)   
 
«Το πιττακιον σου, πνευματικον ημων τεκνον, εδεξαμεθα μεν, ουκ 

απεδεξαμεθα δε, αλλα και πολλης σου της ευηθειας κατεγνωμεν, οτι δη και 
τοιαυτα ολως ελογισω περι ημων, ως δολω ποτε τινι η περιεργια προς το 
λυπησαι με το χαρτιον συ απεκρατησας, ενεθυμηθην τουτο η ελογισαμην εγω. 
Ποιος γαρ εν τουτω δολος η ποια θλιψις μοι προσγενησεται ποτε, ει και 
φαινομαι περι πολλου ταυτα ποιουμενος; Αλλ� οτι παντως ηγνοουν σε τουτο 
εχειν, και υπελαβον εκ καταφρονησεως του υπουργουντος μοι ισως τουτο 
απολεσθηναι η κατα την οδον η και αλλως πως, και εις τουτο ελυπηθην, επει 
εις σε, ον ως εμαυτον εχειν απαξ καθωμολογησα, και παντα τα εμα σοι 
εθαρρησα, και δια σου και πασιν αλλοις ελπιζων φανερα φανησεσθαι, καθως 
ο Χριστος τοις εαυτου μαθηταις ελεγεν «α εις το ους ακουσατε, κηρυξατε επι 
των δωματων» ποιαν υποληψιν πονηραν κατα σου ειχον αναλαβεσθαι; Εγω 
γαρ δια τουτο σε και παρακαλω εν τετραδιοις μεταγραψαι αυτα, ινα τα σχεδη 
παντα σοι καταλειψω. Και πως με τοιαυτα λογιζεσθαι υπελαβες κατα σου; 
Ομως ο Θεος συγχωρησει σοι την αμαρτιαν ταυτην, οτι εξω της αγαπης ημας 
ειναι εκρινας της παντα υπομενουσης και μηδεποτε εκπιπτουσης, εαν μη τις 
εκουσιως ταυτης αποσπασθη˙ (443) εκεινη δε μενει ατμητος, αδιαιρετος, 
παντας τους βουλομενους επιστρεφειν και παλιν κολλασθαι αυτη ευμενως 
προσδεχομενη και γνησιως προσκολλωμενη, πολλακις δε και τους μη 
βουλομενους ελκυουσα και προσκαλουμενη προς εαυτην, η και σε, τεκνον, 
ευχομαι κολληθηναι και ενωθηναι, ινα δυνασαι μη λογιζεσθαι το κακον η το ον 
η και το μηδολως ον, αλλα μενειν σε διηνεκως εν παντι και εν πασι προς ημας 
και προς παντας ασκανδαλιστον. Αμην.  
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