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(Secundum Codicem Marcianum ms. Gr. Z 115)

Τ ά  κ ε φ ά λ α ι α  τ ο υ  έ κ τ ο υ  β ι β λ ί ο υ

a'. ΓΙροοίμιον,—β'. Περί τοΰέντω  Θαβωρίω φωτός,—γ'. Επίλογος.

Α#. Γ Ι ρ ο ο ί μ ι ο ν  ε ι ς  τ ο  π ε ρ ί  τ ο υ  φ ω τ ό ς  ζ ή τ η μ α

α'. Περί μεν ουν των τής ένεργείας του Θεού ειδών κατά την εν 
προοιμίοις επαγγελίαν καί διαίρεσην εΐρηται συμμέτρως τή παρούση πραγ
ματεία* έξ ού δη δοκει τό περί του φωτός ζήτημα έωλον είναι. Έ πεί 
γάρ δέδεικται μήτε τό ούσιώδες είδος του Θεού τι άλλο εν υποκειμένω 
είναι μήτε τό ώς κατά συμβεβηκός λεγόμενον, λείπεται μηδέ τό φως εί
ναι τι εν υποκειμένω τή ούσία του Θεοΰ. Ά λλ5 έπεί πολύς περί τούτου 
γέγονε λόγος καί διάφοροι δόξαι, φέρε δή την πλάνην έκάστης δόξης 
έλέξαντες τήν άλήθειαν Θεοΰ συναιρομένου συστήσωμεν.

Κεφ. Β'. ΓΌ τ ι  τό  εν τ ω  Θ α β ω ρ ί ω  φ ω ς  κ τ ι σ τ ό ν

α'. Ζητητέον τοίνυν, πότερον τό Θειον φως έστι τι εν υποκειμένω 
ύπάρχον τή Θεία ούσία καί διατοΰτο άκτιστον* καί δοκεΐ ναι. Τό γάρ 
εκείνο Θεότης λέγεται. Φησί γάρ Γρηγόριος ό Θεολόγος, φως καί ή εν 
τω Θαβωρίω παραδειχθεΐσα Θεότης. Έ πεί ούν τό φως Θεότης, ούδεμία 
δε Θεότης κτιστή, τό φως εκείνο άκτιστον καί έπεί ή μεν ούσία του 
Θεοΰ ούχ όράται, έκεινο δε ώπται, ούκ έστιν ή ούσία τοΰ Θεοΰ. Ε κ ε ί
νο άρα τό φως ού μόνον ούκ έστιν ή ούσία τοΰ Θεοΰ, άλλά καί άκτι- 
στον, καί διά τοΰτο ώς έν υποκειμένω αυτή, έφόσον ούδέν άκτιστον, εί- 
μή έν τω Θεω.

β'. Έ τ ι, έν τοΐς στιχηροΐς άδεται, τό φως έκεινο είναι άνθρακα 
τής Θεότητος* άδύνατον δέ τον τής Θεότητος άνθρακα είναι κτιστόν. Τό 
φως άρα έκεινο άκτιστον.

γ'. ’Έ τι Άνδρέας ό Κρήτης φησίν, ώσπερ έκ τίνος άεννάου πηγής 
κατά άπειρό δω ρον χάριν τής άκηράτου Θεώσεως εις ή μάς τό μέγα πρό- 
εισι δώρον, τό φως έκεινο δηλονότι. Έ πεί ούν τό φως έκεινο πρόεισιν 
εις ημάς έκ τής άκηράτου Θεώσεως ώς άπό άεννάου πηγής, τό δέ άπό 
τής άκηράτου Θεώσεως ώς άπό άεννάου πηγής άκτιστον, τό φως άρα 
έκεινο έστιν άκτιστον.
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S'. Έ τ ι  ο αυτός φησι, τούτο έορτάζομεν σήμερον, τήν τής φύσεως 
Θέωσιν, τήν εις το κρεΐττον μεταβολήν. Έ πεί τοίνυν τό φως έκεΐνο Θέ- 
ωσις, ή δέ Θέωσις άκτιστος, τό φως εκείνο άκτιστου.

ε'. ’Έ τι ο άγιος Μάξιμός φησι τον Χριστόν δωρεΐσθαι τοΐς πει- 
θομένοις αύτω μισθόν τήν άγένητον Θέωσιν, ήτις ούκ έχει γένεσιν, άλλ5 
άνεπινόητον έν τοΐς άξίοις φανέρωσιν τό δε φως εκείνο Θέωσις· άγένη
τον άρα, και τα λοιπά.

στ'. ’Έ τι ο μέγας Βασίλειός φησιν, ως εΐπερ ήν τι προ τής του 
φθαρτού καί αισθητού κόσμου κτίσεως, έν φωτί άν ήν. Τό φως άρα προ 
του αισθητού κόσμου. Έ πεί τοίνυν έστι τι φως προκόσμιον καί υπερκό
σμιου καί ύπερουράνιον, ώς έν τοΐς έφεξής λέγει, τό δε προκόσμιον καί 
ύπερουράνιον άκτιστου, έστιν άρα τι φως άκτιστου* εστι δέ τοιοΰτον τό 
έν τω Θαβωρίω φως* τούτο άρα άκτιστσν άπόδειξις τής έλάττονος. Τού
το τό φως έστιν έστίασις των άγγέλων τής δέ ιδίας έστιάσεως ούδέπο- 
τε ύπήρχον χωρίς οί άγγελοι. Τούτου άρα τού φωτός ουδέποτε ύπήρχον 
χωρίς οί άγγελοι* πρότερον άρα τού αισθητού κόσμου.

ζ'. Έ τ ι ό άγιος Θεοφάνης φησιν είναι τούς άγγέλους αίγλη πυρω- 
θέντας τής ούσίας τού Θεού* οράν τε τής Θεϊκής λαμπρότητος κάλλος 
τό άμήχανον, καί ώς έσοπτρα φωτός θεαρχικού, ταΐς τής Θεότητος αύ- 
ταΐς διατελεΐν έκλάμπτοντας. Έ πεί τοίνυν τό έν τω Θαβωρίω φως έστι 
τό πυρούν τούς άγγέλους, τό δέ τούς άγγέλους πυρούν έστιν αίγλη τής 
ούσίας τού Θεού, άδύνατον δέ τήν αί'γλην τής ούσίας τού Θεού είναι 
κτίσιν τό φως άρα έκεΐνο άκτιστου.

η'. ’Έ τι ό Δαμασκη\ός φησι* ταύτά έστνχ ά οφθαλμός ούκ είδε 
καί ους ούκ ήκουσε, καί έπί καρδίαν άνθρώπου ούκ άνέβη. Ούτως έν τω 
μέλλοντι αίώνι πάντοτε σύν Κυρίω έσόμεθα* Χριστόν ορώντες τό φως 
άστράπτοντα τής Θεότητος. Έ πεί τοίνυν τό έν τω Θαβωρίω φως έστι 
τό φως τής Θεότητος, τό δέ τής Θεότητος φως άκτιστου* τό φως άρα 
έκεΐνο άκτιστου.

θ'. ’Έ τι Άνδρέας ό Κρήτης φησιν* υπερβαλλόντως ό Κύριος έπί 
τού ορούς έξήστραψεν ού τότε γενόμενος εαυτού διαυγέστερος ή υψηλό
τερος. άπαγε. Ά λλ’ δπερ καί πρότερον ήν τοΐς τελουμένοις των μαθητών 
καί μυουμένοις τά τελεώτερα κατά άλήθειαν φαινόμενος. Έ πεί τοίνυν ό 
Κύριος έδειξεν έκεΐ δπερ καί πρότερον ήν* ήν δέ πρότερον κατ’ ούδέν 
κτιστός, δ τότε άρα έδειξεν ούκ ήν κτιστόν* έδειξε δέ τό φως* τό φως 
άρα ού κτιστόν.

ι'. ’Έ τι ό Δαμασκηνός φησιν έκ τής Θείας φύσεως ή δόξα φυσι- 
κώς προϊούσα κοινή καί τού σώματος γέγονε διά τό ενιαίου τής ύποστά- 
σεως. Έ πεί τοίνυν τό φως έκεΐνο δόξα, ή δέ δόξα ή έκ τής Θείας φύ
σεως προϊούσα άκτιστος, τό φως άρα έκεΐνο άκτιστου.

ια'. ’Έ τι Ιωάννης ό Χρυσόστομός φησιν* έδειξε τοΐς εαυτού μαθη- 
ταΐς τήν Θεϊκήν αύτού δόξαν, ούχ δση τις ήν, άλλ5 όσην ήδύναντο χω- 
ρεΐν. Έ πεί τοίνυν τό φως έκεΐνο ήν δόξα Θεϊκή, ή δέ Θεϊκή δόξα ούκ 
άν εΐη κτιστή, τό φως άρα έκεΐνο ούκ έστι κτιστόν.

α'. ’Αλλά τουναντίον. Φησι γάρ ο άγιος Διονύσιος ΐν τή πρός Γά- 
ϊον έπιστολή* καί εϊ τις ίδιον Θεόν συνήκεν ο ειδεν, ούκ αύτόν έώρα- 
κεν, άλλά τι των αύτού, των οντων καί γινωσκομένων. Έ πεί τοίνυν οί 
άπόστολοι ίδόντες το φως έκεΐνο συνήκαν φως όράν, ο δέ τις ίδών συν-
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ήκεν δ ειδεν, ούκ οώτόν είδε τον Θεόν, άλλά τι των αύτοΰ, των οντων 
καί γινωσκομένων, λείπεται τό φως εκείνο είναι τι των οντων καί γί
νω σκο μένω ν, καί κατά τό άκόλουθον κτιστόν.

β'· Έ τ ι,  τή τάξει των καταλήψεων αναλογεί ή τάξις των κατα
ληπτών, ως έχειν τό καταληπτόν προς το καταληπτόν κατά τό κρεΐττον 
καί ήττον, ως ή κατάληψις προς τήν κατάληψιν. Ή  δε νόησης ύπέρκει- 
ται τής όράσεως* καί τό νοητόν άρα του ορατού. Τής ορατής άρα φωτο
φάνειας του Χρίστου κατά τον Μέγαν Διονύσιον ύπέρκειται ή νοητή αύ
τοΰ φωτοδοσία* πολλω άρα ή υπέρ νουν ενωσις έν τοΐς των ύπερφαών 
άκτίνων άγνώστοις καί μακαρίαις έπιβολαΐς. 'Ώσπερ γάρ τρισσός έστιν 
έκ σώματος καί ψυχής καί Θεότητος, ουτω καί ή θεωρία αύτοΰ έστι 
τρισσή, ή νοητή καί ή υπέρ νόησιν. Ούκ άρα έστι τι τοΰτο τό φως έν 
τή ούσία τοΰ Θεοΰ, ού ύπέρκειται ή νοητή αύτοΰ φωτοφάνεια, καί δια- 
τοΰτο ούδέ άκτιστον.

γ \  ’Έ τι, έπεί μή έστιν έν τω Θεω έχον καί έχόμενον, ούδέ κατη
γορούμενον καί ύποκείμενον κατά τά προαποδεδειγμένα, ούδ’ άρα έστι 
τι τοΰτο έν τή ούσία τή Θεοΰ* καί διατοΰτο ούδέ άκτιστον. ΙΙάν γάρτό 
παρά τον Θεόν ούκ άκτιστον.

δ'. ’Έ τι, δ ίδια τοΐς άγαθοΐς ό Θεός έπαγγέλλεται οψεσθαι, τοΰτο 
ούκ έσται καί τοΐς πονηροΐς θεατόν* άλλα καί οί πονηροί οψονται τοΰτο 
τό φως. Φησί γάρ ό Αύγουστΐνος, δτι έπεί καί οί άγαθοί καί οί πονη
ροί οψονται τον κριτήν ζώντων καί νεκρών πόρρω πάσης άμφιβολίας, ούκ 
αν άλλως αύτόν οί πονηροί ίδεΐν δυνηθεΐεν, ότι μή κατά τήν μορφήν, 
καθ’ ήν υιός άνθρώπου έστιν. "Ομως μέντοιγε έν τή δόξη αύτοΰ, καθ' 
ήν κρίνει, άλλ’ ούκ έν τή ταπεινώσει αύτοΰ, καθ’ ήν κέκριται. Ούκ άρα 
έστιν αυτή ή οψις, ήν έπαγγέλλεται τοΐς άγαθοΐς λέγων* μακάριοι οί κα
θαροί τή καρδία, δτι αύτοί τον Θεόν οψονται. Καί πάλιν* έγώ άγαπήσω 
αύτόν, καί έμφανίσω αύτώ έμαυτόν* ούδέ έστιν ή δόξα έκείνη τοΰ Κυ
ρίου, περί ής εΐρηται* άρθήσω ό άσεβής, ίνα μή ΐδη τήν δόξαν Κυρίου, 
έφόσον οψονται αύτήν. Ούκ άρα έστι τι τοΰτο τό φώς έν τή ούσία 
τοΰ Θεοΰ.

ε'. ’Έ τι ό αύτός φησιν έν τω αύτώ κεφαλαίω, έντεΰθεν μεταβαίνει 
προς τήν όψιν τής δόξης αύτοΰ, ήτις έστι καινή καί τοΐς άσεβέσι καί 
τοΐς δικαίοις. Ούκ άρα έστι τι τοΰτο τό φώς έν τή ούσία τοΰ Θεοΰ* εί 
γάρ έστι, καί οί ασεβείς τον Θεόν οψονται* ούκ άρα άκτιστον. 5

5 A π ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον, δτι οί άγιοι φώς είρήκασι τον Θεόν, διά τό νοερόν, ώσπερ 
καί τούς άγγέλους καί τούς άνθρώπους, καθά καί ’Αριστοτέλης τον ένερ- 
γεία νοΰν φώς ονομάζει* έτι τε διά τό γνώσεως είναι ποιητικόν κατά τό 
φώς προς τήν δψιν, δι’ έαυτοΰ πάντα αύτή γνώριμα καθιστών, καί τών 
δρωμένων αύτό τό κάλλιστον δν, ουτω καί δ Θεός πάση λογική καί νο
ερά φύσει αίτιος καθέστηκε γνώσεως αύτός άν τών γινωσκομένων τό κάλ- 
λιστον. Εΐρηται γάρ μήτε συνωνύμως μήτε όμωνύμως λέγεσθαι τα ονό
ματα έπί τε τοΰ Θεοΰ καί τών δντων, άλλα άναλογικώς. Διό καί Γρη- 
γόριος έν μια τάξει τέθεικεν, όσον έν τή Τριάδι φώς καί οσον έν άγγέ-
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λοις τη πρώτη μετά την πρώτην φύσε!,· καί, τό έν άνθρώποις καί ούρα- 
νίοις σώμασι δεικνύς άπό τούτου φως εκείνα ονομάζεσθαι.

Έ τ ι  τε 8ήλον έκ του Μεγάλου Διονυσίου έν τώ Δ'ω κεφαλαίω τώ 
Ιίερί Θείων ονομάτων την φωτωνυμικήν τάγαθοΰ φωτωνυμίαν άναπτύσ- 
σοντος· φησί γάρ, δτι φως νοητόν ό άγαθός λέγεται διά το πάντα νουν 
ύπερουράνιον έμπιπλάν φωτός νοητού, πάσαν δι’ άγνοιαν καί πλάνην αΐς 
άν έγγένηται ψυχαϊς άπελαύνειν* καί μάλισθ’ δταν άπδ τού ήλιου ώςάπδ 
μικράς άκτΐνος φως ονομάζεσθαι φησί τον Θεόν διά τά καί τά. Δήλον γάρ 
έντεΰθεν καί σκότος καί άχλύν τήν άγνοιαν καί την πλάνην ονομάζειν, 
καί φως τήν γνώσιν.

Έ τ ι  τε δήλον, έξ ών εϊρηκε περί καθάρσεως φωτισμού καί τελειώ- 
σεως των λογικών καί νοερών ούσιών. ’Αεί γάρ ένταΰθα καί πανταχοΰ 
τών αύτοΰ συγγραμμάτων φώς καί φώτα τάς μνήσεις τών Θεουργιών καί 
άποκαλύψεών φησι. Τού μέν ούν μή είναι τι τό φώς έτερον παρά τήν σο- 
φοποιόν καί άποκαλυπτικήν δύναμιν τού Θεού ή άγαθότητα ού πλείω οΐ- 
μαι δεΐν περιεργάζεσθαι πανδήλου τού πράγματος ύπάρχοντος. "Οτι δε 
φώς άρχικόν καί πάντων τών φώτων α’ίτιόν έστιν ή ούσία τού Θεού, ής 
τά άλλα πάντα φώτα είσίν άποτελέσμαεα, έντεΰθεν δήλον* τό γάρ άγαθόν 
είρηται είναι τό φώς. Φώς γάρ λέγεται τό υπέρ παν φώς άγαθόν. Ό  άγιος 
Διονύσιός φησιν ως άκτίς πηγαία καί ύπερβλύζουσα φωτοχυσία’ εϊρηκε 
δή τάγαθον δηλουν δλην τήν Θεαρχικήν ύπαρξιν, άλλ5 ου τι έν τω Θεώ. 
Τό φώς άρα ούσία.

’Έ τι, ή ούσία τού Θεού έλέγετο είναι ή ζωή αύτού. Ούδέν γάρ εί
δος ούτε κατά συμβεβηκός ούτε καθ’ αυτό λέγεται είναι τό υποκείμενον 
αύτοΰ, εί μή εϊη τό αύτό τω ύποκειμένω κατά τον άριθμόν. Ούδέν γάρ 
λευκόν λέγεται είναι ή λευκότης αύτού* ούδέ τι λογικόν λέγεται είναι ή 
λογικότης αύτού. Ό  δε Θεός λέγεται είναι ή ζωή αύτού* έγώ, γάρ φη- 
σιν, είμί ή ζωή. 'Η ζωή άρα έστίν ή ούσία αύτού* ή 8έ ζωή ήν τό φώς 
τών άνθρώπων. Ή  ούσία άρα τού Θεού έστι τό φώς τών άνθρώπων.

’Έ τι, ή ζωή τού Θεού έστιν αιτία πάντων τών ζώντων* έστι δε ή 
ζωή τού Θεού καί τό φώς τών άνθρώπων. Τό φώς άρα τών άνθρώπων 
έστιν ή ζωή πάντων τών ζώντων* τό αύτό άρα ή ζωή καί τό φώς. Καί 
εί μή κατά τό πράγμα, τω γούν ύποκειμένω, το φώς έσται κατά συμβε
βηκός αίτια τών ζώντων* ή γάρ ζωή καθ’ αύτό* ώ γάρ συμβέβηκε φώς 
είναι, τούτο έστιν αιτία τών ζώντων* ώσπερ δταν λέγωμεν τό λευκόν εί
ναι αιτίαν τού οϊκου, τό λευκόν φαμεν κατά συμβεβηκός ύπάρχειν αιτίαν 
τού οίκου* τό δε οίκοδομητικόν καθ’ αύτό* ώ γάρ συμβέβηκε λευκώ είναι, 
τούτο έστιν αιτία τού οίκου. Τούτο δε άτοπον* ού γάρ έστιν ο Θεός όπως- 
οΰν αιτία τίνος κατά συμβεβηκός, άλλά καθ’ αύτόν. Πάν γάρ τό όπως- 
οΰν συμβεβηκός αίτιον, έστιν άνάγειν εις άλλο τι πρότερον καθ’ αύτό* 6 
δέ Θεός έστι τό πρώτον αίτιον, δθεν καί καθ’ αύτό* καί κατά πάν άρα 
τών αύτού* τό γάρ καθ’ αύτό άπλώς τοιοΰτον, δταν τώ λόγω αύτοΰ, καί 
δλω εαυτού* ούκ άρα τώ ύποκειμένω τό αύτό τό φώς καί ή ζωή. Κατά 
τό πράγμα άρα. ’Έστι δέ ή ουσία ζωή* ή ούσία άρα τό φώς, ως τό αύ
τό κατά τό πράγμα. Διό καί ο Διονύσιος είπών πρότερον περί τού άγα- 
θού καί τήν τού άγαθοΰ έπωνυμίαν δείξας καθ ολικοί τάτ η ν είναι καί πε- 
ριεκτικωτάτην, τούτο τό άγαθόν φησι καί φώς ονομάζεσθαι καί καλόν καί 
κάλλος καί ον καί ζωήν, ώς τό αύτό ον* μερικωτέροις δέ ή καθολικίοτέ-
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ροί,ς όνόμασι προσαγορευόμενον. Ήπάτηνται δε τό έν τώ Θαβωρίω φως 
είναι τι φως λέγειν έν τή ούσία αύτού έτερον παρ’ αύτήν, πρώτον μέν 
έκ τής ομωνυμίας, δ καί πολλαχοΰ πεπόνθασιν. Άκούοντες γάρ τοΰτό τε 
τό έν τω Θαβωρίω καί τον Θεόν φως λέγεσθαι, ύπέλαβον είναι τό αύ- 
τό. Εΐτα, έπεί έδόκει άτοπον μεθεκτήν είναι την ούσίαν του Θεού, άπε- 
φήναντό τι είναι έν αύτή τό φως ώσπερ καί τήν ζωήν καί τήν σοφίαν 
καί τήν άγαθότητά φασι διαιρούντες τον Θεόν εις τό μεθεκτόν καί άμέ- 
θεκ τον καί ύφειμένον καί ύπερκείμενον καί τα άλλα, ά πάντα έλήλεγκται 
ψευδός είναι. Οί τά προειρημένα δέ άτοπα ένιοι συνιδόντες, έδόξασαν τό 
έν τω Θαβωρίω φως είναι τήν ούσίαν τού Θεού, έφόσον τό μέν είναι τι 
φως έν τή ούσία τού Θεού έτερον παρ’ αύτήν, άτοπον ωοντο* ού συνίε- 
σαν δέ είναι τινα αισθητά καί νοητά φώτα άναλογικώς καλούμενα, ών 
ίσως ένδέχεταί τι είναι τό έν τω Θαβωρίω φώς. Μάλιστα δέ ήπάτηνται 
έκ τού Θεότητα λέγεσθαι ή Θεοφάνειαν καί μή οΐεσθαι είναι Θεότητα 
κτιστήν, ώσπερ άν εί Θεόν άκούοντες καί Κύριον καί Βασιλέα μή οϊοιντο 
κτιστόν είναι Θεόν καί Κύριον καί Βασιλέα* καίτοι τής 'Αγίας Γραφής 
άγιους καί βασιλείς καί Θεούς καί Κυρίους καλούσης, τάς έν έκάστοις 
άρχικωτέρας διακοσμήσεις, δι5 ών αί δεύτεραι τών έκ Θεού δωρεών με- 
ταλαμβάνουσαι, τήν τής έκείνων διαδόσεως απλότητα παρά τάς εαυτών 
διαφοράς πληθύνουσιν, ών τήν ποικιλίαν αί πρώται προνοητικώς καί Θε
ό ειδώς προς τήν ένότητα τήν εαυτών συνάγουσι κατά τον Μέγαν Διονύ
σιον. Έ πεί γάρ τά δεύτερα, άγιότητος καί βασιλείας καί Θεότητος καί 
Κυριότητος διά τών πρώτων μεταλαμβάνοντα τήν τής έκείνων διαδόσεως 
απλότητα παρά τάς εαυτών διαφοράς πληθύνουσι, δήλον μή αύτής μετέχειν 
καθ’ αύτήν τής Βασιλείας τού Θεού καί κυριότητος καί Θεότητος καί 
άγιότητος* ταύτα γάρ άπλήθυντα καί άμερή καθ’ αυτά, καί ούκ έξίσταν- 
ται εαυτών, καί ούδέ άπολείπονται τής οικείας ενικής είδότητος, άλλ’ 
έτέρα άγιότητι γίνονται άγια, καί έτέρα βασιλεία βασιλικά, καί έτέρα 
Θεότητι καί κυριότητι Θεοί καί κύριοι, οις ώσπερ προεχέσιν αίτίοις καί 
όργάνοις ή μία καί πρώτη πάντων άγιότης καί βασιλεία καίκυριότης καί 
Θεότης, αγίους καί βασιλείς καί κυρίους ποιεί ύπερκειμένους καί καθολι- 
κωτέρους καί μερικωτέρους* διό καί άτοπον ούδέν, ώσπερ θεούς πολλούς 
φαμεν καί άγιους καί βασιλείς καί κυρίους κτιστούς, καίτοιγε ένός οντος 
άγιου καί βασιλέως καί Θεού καί κυρίου άκτιστου, ουτω καί άγιότη- 
τας καί θεότητας καί βασιλείας καί κυριότητας πολλάς καί κτιστάς λέγειν 
καίτοι μιας ούσης βασιλείας τής αύτής καί άγιότητος καί κυριότητος καί 
Θεότητος άκτιστου τής ύπερουσίου Θεότητος, ής δή δόξης άπτεται ό μακά
ριος Διονύσιος, όταν λέγη* καθόσον ύπάρχουσι τών ούκ δντων τά δντα άγια 
ή κύρια ή θεία ή βασιλικά, καί αύτών μετεχόντων αί αύτομετοχαί, οΐον 
αί αύτοαγιότητες, αί αύτοκυριότητες, αί αύτοθεότητες, αί αύτοβασιλείαι 
καί παν, δ λέγεται τι τόδε, κατά τοσούτον ύπερίδρυται πάντων τών δντων 
ο ύπέρ πάντα τά δντα, καί πάντων τών μετεχόντων καί μετοχών ό άμέ- 
Οεκτος αίτιος. Εί γάρ ήν τι ταύτα έν τή ούσία τού Θεού καθ’ αύτά, ούκ 
άν τοσούτον ύπερείχεν αύτών, δσον τών μή δντων τά δντα, καί τούτων 
αύ αί αύτομετοχαί, ά πάντα προεξελήλεγκται. 'Ό τι δέ καί Θεοφάνειαν, ου 
τι τών δντων έν τή ούσία τού Θεού καί φαινομένων καλούσιν, ούδ’ αύτήν 
τήν ούσίαν τού Θεού, άλλ’ έτέραν έξω, όταν αύτόν παραδεικνύη τον Θεόν, 
δήλον έκ τού 1 Ιερί τής ούρανίου ιεραρχίας Δ'ου κεφαλαίου. Καί γάρ έκ
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πολλοΰ εκεί δείξας αδύνατον είναι καθ’ αυτόν όράσθαι τον Θεόν, εισάγει 
τινών ένστασιν δοκούσαν πιθανήν, καί φησιν* εί δέ τις φαί η καί αύτόθεν 
άμέσως τισί των άγιων έγγενέσθαι Θεοφανείας, μανθανέτω καί τούτο σα
φώς έκ των ίερωτάτων λογιών, ως αυτό μεν δ, τί ποτέ έστι τό τού Θεού 
κρύφιον ούδείς έώρακεν ουδέ οψεταί ποτέ. Θεοφάνειαι δέ γεγόνασι τοΐς 
άγίοις κατά τάς πρεπούσας Θεω έκφαντορίας διά τινων ιερών καί τοΐς όρώ- 
σιν άναλόγων οράσεων. Ή  πάνσοφος δέ θεολογία την ορασιν έκείνην, ή τις 
έν έαυτή διαγεγραμμένην ένέφαινε την θείαν όμοίωσιν ως εν μορφώσει 
τών άμορφώτων έκ της τών όρώντων άναγωγής επί τό θειον, εικότως καλεϊ 
Θεοφάνειαν, ως δι5 αύτής τοΐς όρώσι θείας έγγινομένης έλλάμψεως, καί 
τι τών θείων αυτών ίερώς μυουμένων. Τον τε διαλεγόμενον Ιωάννη τώ 
Θεολογώ έν τή Άποκαλύψει μή είναι αυτόν τον Θεόν, αλλά άγγελον, 
δήλον εύθύς έκ προοιμίων πεποίηκε. Φησί γάρ* άποκάλυψις Τησού Χρι
στού, ή έδωκεν αύτώ 6 Θεός δεΐξαι τοΐς δούλοις αύτού ά δει γενέσθαι έν 
τάχει, καί έσήμανεν άποστείλας διά τού άγγέλου αύτού Τωάννου, άλλ 
όμως ούτως 6 άγγελος ώς Θεόν εαυτόν δείκνυσιν, ού τών φαινομένων ου 
μόνον Θεός ήν ούδέν, άλλ5 ούδέ άγγελος, άλλ5 έκ τών άπλών σωμάτων 
τινά μεταλαμβανόμενα καί μεταμορφούμενα προς τό χρήσιμον τής άποκα- 
λύψεως. Φησί γάρ* έγώ είμι ό ών καί ό ήν καί ό έρχό μένος, καί έγώ εί- 
μι ό πρώτος καί ό έσχατος, καί ό ζών, καί έγενόμην νεκρός. Τούτο δέ 
καί θεοφάνεια καί Θεός καί θεότης, ώς δι5 αύτού τοΐς όρώσι θείας έγγι- 
νομένης έλλάμψεως καλοΐτο άν, δ καί έν τώ τέλει καταδηλοτερον ό άγ
γελος πεποίηκεν. Όρών γάρ τον 5Ιωάννην ώς Θεω προσέχοντα αύτώ καί 
την ιδίως όφειλομένην προσκύνησιν τώ Θεω άποδιδόντα, φησιν* δρα μή 
σύνδουλός σοΰ είμι καί τών άδελφών σου καί προφητών* καί ούκ έστιν 
οσαχώς είπείν ή Θεία Γραφή, Θεόν καί Θεότητα καί Θεοφάνειαν καλεΐ, ά 
μήτε έστίν ό Θεός μήτε τι έν τώ Θεω, άλλά άμηγέπη παραδεικνύοντα 
αύτόν, ή καί τήν ίεράν τού νόμου θεσμοθεσίαν ουχ ή τών λογιών παρά- 
δοσις, ώς αύτόθεν μέν φησιν, έκ Θεού τώ Μωσεΐ δεδωρημένη. Διδάσκει 
δέ καί τούτο σαφώς ή θεολογία, τό δι5 άγγέλων αυτήν εις ημάς προελθεΐν.

Έτι* εί τοΰτ5 ήν ή ουσία τού Θεού, ουκ άν Γρηγόριος ό Θεολόγος 
μετά τό είπείν περί τού έν τή Τριάδι φωτός καί άγγέλων καί άνθρώπο^ν 
καί άστέρων, καί έτι περί τών όμού γινομένων καί λυομένων, ώσπερ τό 
τον Ισραήλ οδηγούν, καί αύθις τούς μάγους, έν τρίτη τάξει τή κατά τον 
χρόνον τούτου τού φωτός έμνήσθη λέγων, φώς καί ή έν τώ Θαβωρίω πα- 
ραδειχθεΐσα θεότης. Διά δή ταύτα άλλοι τό έν τώ Θαβωρίω φώς, ού 
πράγμά τι, άλλ5 έν τή φαντασία τών άποστόλων τυπωθείση υπό τού Θεού 
φαν ή ναι φασιν* ώσπερ έν αρχή τού Ήσαΐου ό Μέγας εΐρηκε Βασίλειος, 
ένίοις συμβήναι τών άγιων* άλλοι δέ μεταβολή τίνος τών άπλών σωμά
των γενέσθαι ύπώπτευσαν, καί πάλιν άπογενέσθαι, ώσπερ τά υπό τών άγ
γέλων έν τή παλαιά νομοθεσία γενόμενα, διά το μάλιστα τον Θεόν έν 
φωτί φαίνεσθαι ώς πλείους εικόνας αύτού περιέχοντι, καί μάλιστα έν έαυ- 
τώ διαγράφοντι τον άσχημάτιστον καί άτύπωτον.

’Έ τι δέ ύπήχθησαν προς τό τούτο ύπολαμβάνειν έκ τού παρ’ ένίων 
αλληγορεΐσθαι τούτο τό φώς* έλαθε δέ αύτούς, δτι καί φυσικά πράγματα, 
τύποι καί σύμβολα παραλαμβάνοντα εις τήν τών θείων μυσταγωγίαν, ώσπερ 
ή πέτρα, περί ής φησι Παύλος, δτι ήν ό Χριστός, καί ό λίθος, δν ήλειψεν 
ό 5 Ιακώβ, καί άλλα* καί ούδέν άτοπον δημιούργημα δν τό φώς έκεΐνο καί
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έσαεί διαμένον τύπον είναι τής άφανούς Θεότητος. Το μεν ουν καί ταύ- 
την είναι ψευδή τήν δόξαν έλεγχος άκριβής τά προτεθέντα παρά άγιου 
Διονυσίου* έτι τε τά υπό του Γρηγορίου τού Θεολόγου έν τω θεολογικώ 
αύτού λόγω* καί μάλιστα τό κοινήν είναι παρά πάσι χριστιανοΐς δόξαν, 
μή μόνον τον Χριστόν τοιούτον έσαεί συνέσεσθαι τοΐς άγίοις, οιος ώπται 
έν τω Θαβωρίω, άλλά καί τούς άγιους πάντας έπειδάν τής χριστοειδοΰς 
έφίκωνται λήξεως* κατά τό γεγραμμένον έν τω Ματθαίω, τότε οί δίκαιοι 
λάμψουσιν ως ό ήλιος. Τούτων δέ ούτως έχόντων τήν τής καθολικής πί- 
στεως δόξαν περί τούτου έκθέσθαι πειρασόμεθα καθόσον οΐόν τε καί ό Θε
ός χαρίσεται. Λέγεται τοίνυν παρά τοΐς άγίοις είναι τινα φυσικήν καί προ
πατορικήν δικαιοσύνην καί άμαρτίαν. Έ σ τι δέ ή μέν φυσική και προπα
τορική δικαιοσύνη, τό τον λόγον ύπακούειν τω Θεω* τω δέ λόγω τά 
πάθη* τή δέ ψυχή τό σώμα όσον προς τό ζήν, καί τά άλλα, όσα διαδόσι- 
μα έκ τής ψυχής τω σώματι γίνεται άναλόγως αύτώ. Ή  δέ προπατορική 
άμαρτία έστί τό μή ύπακούειν τον λόγον τω Θεω, καί διατοΰτο μηδέ τάς 
υποβεβηκυίας δυνάμεις τω λόγω* μηδέ τή ψυχή τό σώμα όσον προς τήν 
άθανασίαν. Λέγεται δέ αυτή ή δικαιοσύνη φυσική, ούχ ότι έκ φυσικών 
άρχών ήρτηται άπασα. Ή  μέν γάρ ύποταγή τών κτισμάτων προς τον Θε
όν φυσική έστι πάσι τοις κτίσμασίν. Όμοίως καί ή τού άλογου μέρους 
τής ψυχής ποταγή προς τό λογικόν αύτής* ή δέ τού σώματος ύποταγή 
προς τήν ψυχήν, ώστε ζήν αθάνατα, ούκ έστι φυσική ώς έκ φυσικών άρ
χών. Τό γάρ σώμα μάλιστα φύσει έστί λύσιμον διά τήν σύνθεσιν, ήτις 
έστίν άρχή πάσης διαστάσεως. Εϊρηται δέ πάσα αυτή ή δικαιοσύνη φυ
σική διά τό τω Άδάμ ουτω καταβληθήναι υπό τού Θεού ώστε μετά τής 
φύσεως καί ταύτην εις διαδοχάς συγκαταβάλλεσθαι, καί ούχ ή Άδάμ, 
άλλ’ ή άνθρώπω. Διό προπατορική λέγεται καί ή δικαιοσύνη καί ή άμαρ
τία ώς έκ προγόνων εις τούς έκγόνους παραπεμπομένη τού Θεού τό άσθε- 
νές τής φύσεως έπιρρωνύντος1* καί παρασκευάζοντος τό σώμα προς υποδο
χήν τών τής ψυχής ένεργειών έπιτηδειότατον. Πάν δέ τό κοινόν έστιν έν 
έκάστω κατά ΐδιόν τινα τρόπον διά τήν ιδιότητα τού υποκειμένου, ώσπερ 
ή άνθρωπότης εί καί έστιν ή αυτή έν πάσι τοις άνθρώποις κατά τον λό
γον, αλλ5 έστι κατά το είναι διάφορος έν έκάστοις κατά τά διάφορα υπο
κείμενα* ώστε έκείνη ή άμαρτία καί κοινή ήν πάσης τής φύσεως, ά τε δή 
ανυποταξία ούσα τού λόγου προς τον Θεόν καί τού παθητικού τής ψυχής 
προς τον λόγον καί τού σώματος προς τήν ψυχήν καί προσωπική, ή δή 
υπό τούδε καί κατά τόδε πραχθεΐσα* καί γάρ εν ον καί τό αυτό ή τού 
λόγου περί τον Θεόν ανυποταξία, καί τών παθών περί τον λόγον, καί τού 
σώματος περί τήν ψυχήν διαφόρως παρά διαφόροις γίνεται κατά τάς δια
φοράς τών υποκειμένων* καί τήν δικαιοσύνην δέ έκείνην εϊγε έφύλαξε, καί 
τήν κοινήν αν τής φύσεως δικαιοσύνην έφύλαξε, καί τήν ίδιαν εαυτού, 
ήτις προσωπική καλείται. Έ πεί δέ τά κοινά διαδόσιμά έστι τοΐς τής αύ
τής φύσεως κληρονόμοις, αυτή ή άμαρτία, ή κοινή τής φύσεως, εις πάν
τας δίεισι τούς ανθρώπους, ή δέ ίδια έπ5 έκείνου έμεινε τού πρώτου άν- 
θρώπου, ώσπερ καί τά άλλα αυτού άμαρτήματα τά προσωπικά* διό καί οί 
μήπω άμαρτόντες τήν προσωπικήν καί κατ’ ένέργειαν άμαρτίαν ώσπερ τά 
βρέφη, έκ τάφου εις τάφον ένίοτε μεταβαίνουσιν άποθνήσκοντα* δηλονότι

1 Ms. habet έπιρραννύντος
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άπό τής γαστρός τής μητρός εις την γαστέρα τής γής. Έ πεί γάρ ο θάνα
τός έστιν αμαρτίας έπιτίμιον, άμαρτία δέ ή κατ’ ενέργειαν ούκ έστιν έν 
οίς μήπω έστιν ή του αυτεξουσίου χρήσις, φανερόν μή είναι έν τοΐς νη- 
πίοις τον θάνατον ποινήν τής κατ’ ένέργειαν άμαρτίας, έν οις μήπω έστιν 
ή του αυτεξουσίου χρήσις, αλλά τής κοινής τής φύσεως άμαρτίας, ήτις 
καί προαιρετή πάντων λογίζεται* ώσπερ γάρο εις άνθρωπος πολλοί είσιτή 
προς τά άτομα αναφορά, ούτως οί πολλοί άνθρωποι τή προς τήν φύσιν άναφορά, 
εις είσι* καί διατοΰτο του τής φύσεως αρχηγού τή προς τήν φύσιν άποβλέψει, 
ής σπορεύς έμεινεν εσεσθαι προαιρέσει άμαρτόντος ως προαιρετού πάσι κα
κού εύθύνην τον θάνατον λαμβάνομεν. Διό καί Παύλος φησιν, έν φ δη
λονότι τω Άδάμ πάντες ήμάρτομεν. Διά δη τούτο ό Σωτήρ έλθών εις 
τον κόσμον προηγουμένως έλήλυθε λύσων τήν φυσικήν καί προπατορικήν 
αμαρτίαν. Διό καί πρόσωπον ανθρώπου ού λαμβάνει, αλλά φύσιν άνθρώ- 
που* έν έαυτω τό πρόσωπον αύτή παρασχόμενος* λαμβάνει δέ αύτήν μετά 
τής φυσικής δικαιοσύνης διελών αύτήν* ού γάρ ήν έν έκείνω ή τού λόγου 
προς τον Θεόν άνυποταξία* ουδέ ή τής έπιθυμίας καί τού θυμού προς τό 
λογικόν. Ποινή γάρ γνώναι τό κακόν έξελέξατο τό άγαθόν* τήν δέάνυπο- 
ταξίαν τού σώματος πρός τήν ψυχήν όσον προς τήν άθανασίαν συνεχώρη- 
σεν, ίνα μή θάνατον οφειλών, θάνατόν δέ άποδούς υπέρ των οφειλόντων, 
τοΐς πιστεύουσι τήν άθανασίαν πάσι περιποιήσηται. Εκείνη δέ ή δικαιο
σύνη ή έν τω Χριστώ ού μόνον κοινή τής φύσεώς έστι δικαιοσύνη, καθό
σον έλήλυθεν ούχ ΐνα κρίνη τον κόσμον, άλλ’ ΐνα σώση τον κόσμον, άλλά 
καί ίδια αυτού ως υπό τούδε τού Χριστού πραττομένη καί κατά τόνδε 
τον τρόπον, δν έπράχθη* καί καθό μέν κοινή πάσαν τήν άνθρωπείαν φύ
σιν σκοπεί, πάντες άναστήσονται καί οί άγαθοί καί ή πονηροί. Τούτο γάρ 
ού λυμαίνεται τω λόγω τής δικαιοσύνης τού Θεού* μάλλον μέν ούν καί 
συντηρείται ό τής δικαιοκρισίας λόγος έν τω διδόναι τά σώματα των ήμαρ- 
τημένων τάς εύθύνας. 'Ό τι δέ ού πάντες άνίστανται έν τή αυτή δόξη, 
επεται διά τό μή τον τής δικαιοκρισίας λόγον σώζεσθαι' πού γάρ δίκαιον, 
έπίσης τοΐς μακαρίοις άπολαύειν τού Θεού τούς άμαρτωλούς, ω ζώντες 
ύπακούειν ούκ ήθέλησαν* αύτοί τε οί πονηροί έν χείροσιν άν εΐεν μή κο- 
λαζόμενοι, καθόσον άδικήσαντες. Έ ν τω άμαρτεΐν άδικούσι καί έν τω μή 
δίκας διδόναι των ημαρτημένων. Τό δέ μάλλον άδικεΐν μάλλον έστι νο- 
σεΐν τήν ψυχήν, καί διατούτο μάλλον κολάζεσθαι. Διό καί βέλτιον εστι 
τοΐς άμαρτωλοΐς τό κολαζομένους διδόναι τάς αξίας τω Θεω, ή καί τούτο 
άδικεΐν τό μή κολάζεσθαι άμαρτόντας, καί διατούτο καί μάλλον κολάζε- 
σθαι. Οί δίκαιοι μέντοι πάντες άναστήσονται έν τή αύτή δόξη, δπερ έστι 
τό όράν τήν ούσίαν τού Θεού. Τούτο γάρ έστι τό πάσι τοΐς έργασαμένοις 
εις τον άμπελώνα δούναι άνά δηνάριον* καθόσον δέ τούτο τό κοινόν κατά 
τά διάφορα υποκείμενα διάφορον έχει τό είναι, ούτε έν τω Χριστώ ούτε 
έν τοΐς άνθρώποις έσται ομοίως τό αύτό* διό καί πολλαί μοναί* έν τω αύ- 
τώ μέντοι καταλύματι. Εντεύθεν συμβαίνει τό διαφόρως όράν τον Θεόν, 
διαφόρως ύποτετάχθαι αύτώ, διαφορως ύποτετάχθαι τάς ύποβεβηκυίας δυ
νάμεις τω λόγω* διαφόρως ύποτετάχθαι τό σώμα τή ψυχή. Διό καί 
εί πάντα άνωφερή ένθα πρόδρομος υπέρ ημών Χριστός είςελήλυθεν, 
άλλ5 εις διαφόρους τόπους. Καθώς άν ή τής ψυχής βελτίωσις έκαστον κου
φίζει, καί εί πάντα φωτεινά, άλλ* ού κατά τον αύτον λόγον άλλη γάρ 
φησι δόξα ήλιου καί άλλη δόξα σελήνης, καί άστήρ άστέρος διαφέρει έν
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δόξη, έχει δε καί επί των πονηρών ομοίως* καί γάρ καί ούτοι πάντεςούκ 
όψονται τον Θεόν, πλήν ούχ ομοίως, άλλ5 ήττον καί μάλλον κατά τό μέ- 
τρον τής άγνοιας, μεθ5 ής ένθένδε άπήλλαξαν. Καί πάντες μέν παρακού- 
σονται, περί ών καί γέγραπται, ότι ή ύπερηφανία των μισούντων σε άνέ- 
βη διαπαντός* καί ότι έγένετο χάλαζα μεγάλη, καί διά την πληγήν τής 
χαλάζης έβλασφήμησαν οί άνθρωποι τον Θεόν, καί πάντες μεν έπιθυμή- 
σουσι των παρόντων, καί οργιούνται κατά του Θεού ώς άποστερήσαντος

στου λόγος άνυπότακτος γέγονε τώ Θεώ, καί τώ λόγω τά πάθη, καί τά 
σώματα πάντων εσται κατωφερή καί φθαρτά, μάλλον μέντοι καί ήττον, 
καί σκοτεινά ομοίως κατά τό τής κακίας μέτρον. Ούτε δε ή άφθαρσία, 
καθ’ ήν άνίστανται τά σώματα τά άνθρώπινα, έστι τι έν τή ούσία του 
Θεού, άλλ5 ίδια των άνθρώπην πρέπουσα τή τότε καταστάσει των σωμά
των, έπεί καί ο ούρανός καί ή γή άφθαρτα έσονται, ουτινι του Θεού άφ
θαρσία άλλ5 ίδια αύτών δοθείση αύτοΐς παρά Θεού έλευθερωθεΐσιν άπό 
τής δουλείας τής φθοράς εις τήν ελευθερίαν τής δόξης των τέκνων του 
Θεού, ούτε ό άνω τόπος έστι τι του Θεού, ώ άνeo γίνονται οί άγιοι* άλλ5 
εσται φυσική τότε τινί φορά των σωμάτων, ώσπερ καί τό διά πολλών 
ίέναι σωμάτων νυν μέν έστι του πυρός* τότε δε καί τών ήμετέρων εσται 
σωμάτων* ούτε φωτεινοί έσόμεθα φωτί τινι ένιδρυμένω τή ουσία του Θε
ού, καί δι5 ήμών ώσπερ διαφανών λάμποντι, άλλ5 οικεία καί φυσικώ του 
Θεού μεταστοιχειώσαντος τά σώματα τής ταπεινώσεως ήμών προς τό γε- 
νέσθαι σύμμορφα τώ σώματι τής δόξης του υιού αύτοΰ, όπου καί τό του 
ήλιου σώμα έπταπλασίως εσται φωτεινότερου καί ή σελήνη ώς ό ήλιος 
κατά τον1 . . . του Θεοΰ παρέχοντος αύτοΐς τον μισθόν τού καμάτου ον 
κατεβάλοντο εις τήν γένεσιν τού άριθμού τών εκλεκτών καί τήν διακονί
αν αύτών κατά τόν μακάριον ’Αμβρόσιον. Διά δή ταΰτα, ώσπερ πολλά 
κτιστά δμολογούμεν τώ Χριστώ, οιον τό σώμα τήν ψυχήν καί όσα τού- 
των, μηδενός τών τοιούτων ύποβιβάζοντος τό άξίωμα τού Χριστού, ουτω 
καί τό φώς τούτο πιστευτέον είναι κτίσμα καί βελτίωσιν άνάλογον τού 
σώματος διά τής ψυχής έγγινομένην άναλογούσαν τώ φωτί αύτής, ώσπερ 
καί ό τόπος ό τού σώματος, ούκ εσται άτοπος ό τής ψυχής, άλλά άνάλο- 
γος έκείνω. Ό  μέν γάρ τόπος ό τών ψυχών εσται αύτή ή έν τή θεωρία 
τής ούσίας τού Θεοΰ άνάπαυσις* όθεν καί εΐρηται. Γενούμοι εις Θεόν υπε
ρασπιστήν καί εις τόπον οχυρόν τού σώσαί με. Τών δέ σωμάτων εσται 
τόπος ό ούρανός, ούχ ό αύτός ών έκείνω, άλλ5 άναλογών έκείνω, τώ ύπερ- 
κεΐσθαι πάντων τών σωμάτων, ώσπερ ό Θεός πάντων τών κτισμάτων.

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, ότι πολλών θεών δμωνύμως ή άναλο
γικώς λεγομένων καί θεότητας πολλάς δμωνύμως ή άναλογικώς λέγεσθαι 
ούδέν προσίσταται, ώσπερ εί καί τό οξύ δμωνύμως λέγεται, άνάγκη καί 
τήν οξύτητα δμωνύμως λέγεσθαι καί ώ καθάπερ εΐδει λέγεται τι τόδε. 
Ουτω γοΰν καί εί θεοί πολλοί λέγονται, οιον οί τών δημοσίων έφοροι 
παρά τω Μωϋσή, καί οί άγαθοί άνθρωποι καί οί άγγελοι, άνάγκη καί 
θεότητας είναι πολλάς ομωνύμους ή έκαστον Θεός έστιν, ή άναλογικώς 
θεότητας καλουμένας* εί καί προς μίαν θεότητα άναφέρονται πάσαι, ώσ
περ εις άρχήν ποιητικήν. Ένιοι δε τάς έμμέσους αίτιας άναιρούντες, τήν

1 Vacuum spatium 10—12 litterarum, at in margine Ήσαΐαν legitur.
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πρώτην μόνον ύποτιθέασι, καίτοι μηδενός κωλύοντος. Προς δύο αίτια 
άναφέρεσθαί τι, όταν τό εν τάξιν έχη προς τό έτερον, ώσπερ όργανον 
προς αίτιον ποιητικόν. Τό γοΰν εν τώ Θαβωρίω φως θεότης ονομάζεται 
έκεΐ ή ώς εν έαυτω καθάπερ έν είκόνι τό άρχέτυπον έμφαίνον τήν Θεό
τητα ή ώς τού σώματος ούσα έκθεωτική δύναμις κατά τό άνάλογον το~) 
σώματι. Καί πειθέτω ήμάς τό μετά τοσαύτα ύπαριθμηθήναι καί μικρού 
καί οψεως στερροτέρα ρηθήναι.

Προς τό δεύτερον ρητέον, ότι ού μόνον τό φως εκείνο άνθραξ Θεό- 
τητος λέγεται, άλλά καί τα της τιμωρητικής αύτού δυνάμεως άποτελέ- 
σματα* κατά τό „άνθρακες άνήφθησαν άπ’ αύτού.“ Έ τ ι  τε τάς των άγιων 
καθάρσεις άνθρακας ή Θεία Γραφή καλεί* έκ πρώτης μεν άρχής τού Θε
ού* διά μέσων δε πολλών έπιτελουμένας, ώσπερ ό διά τού Χερουβείμ καί 
τής λαβίδος τω Ή σαία  διδόμενος άνθραξ. Άλλ5 ένίοτε ή Θεία Γραφή τα 
μέσα σιωπώσα τό πρώτον αίτιον λέγει, καί ού δει διά ταύτα παράγεσθαι. 
Τό φώς τοίνυν τό έν τώ Θαβωρίω λέγοιτ5 αν άνθραξ Θεότητος ούχ ώς 
λαμπρότης τις ούσα ένιδρυμένη τή ουσία τού Θεού, άλλ’ ώς τη Θεότητι 
άναφθέν διά της θείας ψυχής άναλόγως καί προσφυώς τά οικεία πάθη δια- 
διδούσης* καί γάρ καί ή ψυχή ήδομένη υπέρυθρον τό σώμα καί φαιδρόν 
έργάζεται, καί φθονούσα καί δειματουμένη, ωχρόν καί στυγνόν* καί όμως 
ή ώχρίασις καί ή στυγνότης, ή φαιδρότης τε καί τό έρύθημα ουκ είσι 
πάθη τής ψυχής, αλλά τού σώματος κατά τινα συγγένειαν τά τής ψυχής 
άναλόγως έαυτω πάσχοντος, ώσπερ συνέβαινε τω Μωϋσή, τού σώματος 
ή λαμπρότης δια τήν προς Θεόν ομιλίαν τής ψυχής, καίτοι τήν λαμπρό
τητα εκείνην 6 Παύλος καταργουμένην φησί καί τύπον τής παρουσίας 
τού Χριστού, ήτις τώ νομικώ γράμματι καλύπτεται, άχρι καί νύν τών 
Ιουδαίων μή δυναμένων άτενίζειν εις αυτήν άνακεκαλυμμένω προσώπω.

Προς τό γ'ον ρητέον, ότι ή θέωσις θεωρείται ώσπερ άλλοίωσίς τις 
καί μεταβολή κατά τό ποιόν. Έ ν πάση δε μεταβολή δει έπεσθαι όρους, 
έξ ών μεταβάλλεται καί εις ους μεταβάλλει παν τό μεταβάλλον καί υπο
κείμενον καθό συνεχίζονται οί όροι, καί τι ποιούν καί τι πάσχον. Εί μεν 
ούν θέωσίν τις όνομάζοι αυτήν τήν κίνησιν, καθ5 ήν γινόμεθα θεοί, τού
το ούκ έστι μέν τώ Θεώ, άλλ’ έν τώ ύποκειμένω καί κατά τό ακόλου
θον, ούδε άκτιστον. Καί γάρ έν τώ γίνεσθαι έχει τό είναι, καί ούδέν αύ- 
τής υπομένει, καί άτελής έστιν ένέργεια, καί τού τέλους ένεκα, ού τέλος 
αύτή. Διό καί Παύλος παραινεί τής θεώσεως ημών τών μέν όπισθεν έπι- 
λανθάνεσθαι, τοίς δε έμπροσθεν έπεκτείνεσθαι. Εί δε θέωσιν καλεί αύτό 
τό είδος δ γινόμεθα καί τό πέρας τής κινήσεως, ούδε τούτο έστιν άκτι
στόν * τό γάρ κινήσει γεγονός καί ού τι πρότερον κίνησις, ποιητόν καί 
έγχρονον* πάσα γάρ κίνησις έν χρόνω. Εί δε θέωσιν καλεί αύτό τό ένερ- 
γούν ήμίν αύτήν τήν μεταβολήν καί έπί τά κρείττω άλλο ico σι ν πρώτως 
καί άρχοειδώς, έστι μέν άκτιστον καί ούδέν άλλο παρά τήν ούσίαν τού 
Θεού. Ούχ έπεται δέ παν τό έξ αύτής εις ήμάς προϊόν δώρον ώς άπό 
άεννάου πηγής άκτιστον είναι* διό ούδέ τό φώς έκείνο.

Προς τό δ'ον ομοίως, ώς καί αύτόθεν έστι δήλον. Τήν γάρ θέωσιν 
μεταβολήν φησιν έπί τό κρείττον. Έ πεί τοίνυν τό φώς έκείνο εκ μετα
βολής τού υποκειμένου έπί τό κρείττον γέγονε καί διατοΰτό έστι πέρας 
τής κινήσεως, εις τό αύτό γένος άναχθήσεται, εις δ καί ή κίνησις. 'Ώσπερ 
γάρ τό είδος καί ή στέρησις πέρατα όντα τής γενέσεως καί τής φθοράς,
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αιτινες εισι κινήσεις περί την ουσίαν, εις την ουσίαν αναγονται, και το 
μικρόν καί τό μέγα πέρατα δντα τής αύξήσεως καί μειώσεως, αϊτινές 
είσι κινήσεις περί τδ ποσόν, εις τδ ποσδν άνάγονται, καί τδ άνω καί τδ 
κάτω πέρατα δντα τής άναβάσεως καί καταβάσεως, αϊ εισι κινήσεις περί 
τδ που, εις τδ που άνάγονται, ουτω καί τδ φωτεινόν καί σκοτεινόν πέρα
τα δντα τής κατά τδ φαίνειν καί σκοτίζεΐν κινήσεως, ήτις έστί κίνησις 
περί τδ ποιόν, άνάγονται εις τδ ποιόν. Έ ν δε τώ Θεω δέδεικται μη εί
ναι τι ποιόν διό ουδέ τδ φως έκεΐνο.

Πρδς τδ ε'ον ρητέον, δτι τούτο εϊρηται εκ του μέρους του θεοΰν" 
τος* ή γάρ ούσία του Θεού έστιν ή θέωσις πά;των των θεουμένων, ήτις 
έστίν άγένητος* λέγεται δε θέωσις διά τινα ίδικήν αύτής άναφοράν πρδς 
τά δντα, ώσπερ καί κυριότης δι’ άλλην καί βασιλεία δι5 άλλην. Τάς δε 
αναφοράς του Θεού, καθ’ άς λέγεται πρδς τα δντα, μη είναι πράγματα 
έν αύτω, άλλά λόγους μόνον* λέγεσθαι δε άναφορικώς πρδς τά οντα διά 
την πραγματικήν αναφοράν των δντων πρδς τδν Θεόν. Εϊρηται πρότερον 
διεξοδικώς, λέγεται δε αύτήν δωρεϊσθαι την άγένητον θέωσιν πάσι τοΐς 
πειθομένοις αύτω, εφόσον πάντων παρελκυσθέντων καθάπερ παραπετασμά
των των δντων αύτήν δψονται την ούσίαν τού Θεού οί μακάριοι έν τή
πατρίδι, ή καθόσον τι άναλογοΰν αύτή δίδοται τοΐς άγίοις έν τήδε τή 
παροικία* καί τοσούτο μάλλον, δσον τδ διδόμενον προσεχέστερον καί όμοι- 
ότερον* καί γάρ καί ό Σολομών αίτεΐ την πάρεδρον των θρόνων τού Θεού 
σοφίαν* καίτοι ταύτην καθ’ αύτήν άδύνατον λαβεΐν ό γάρ λαβών εϊσε- 
ται την ούσίαν τού Θεού, έφόσον ή σοφία τού Θεού εστιν δ λόγος τής 
ούσίας αύτοΰ. Λέγεται δε είναι έν ήμΐν την σοφίαν τού Θεού καί την 
θέωσιν αύτού κατά τδν ένόντα ήμΐν τρόπον, ώσπερ καί τδν λίθον έν τή 
ήμετέρα ψυχή μή δντα καθ’ αυτόν, άλλά κατά τδν ένόντα ήμΐν τρόπον, 
ή ώσπερ καί τά δντα έν τω Θεω κατά τδν ένα πάντων των δντων λόγον.

Πρδς τδ έκτον ρητέον, δτι εΐ περ ήν τι πρδ τού αισθητού κόσμου» 
αληθές έστιν είναι έν φωτί* ού μήν τοιούτω, άλλά καθάπερ εϊρηται . . .
. . }  η τω* ώσπερ γάρ σκότος ή άγνοια λέγεται, ουτω φως ή γνώσις ώς 
εξ άλλων τε πολλών δήλον καί τού Ήσαΐου. 'Όθεν λαμβάνων τήν χρή- 
σιν Γρηγόριος καί έπεξηγούμενος αύτήν λέγει* ό λαός ό καθήμενος έν 
σκότει τής άγνοιας ίδέτω φώς μέγα τής έπιγνώσεως. Έ τ ι  τε διά τδ λέ
γεσθαι προκόσμιον καί ύπερκόσμιον τή πρδς τδν αισθητόν κόσμον παρα
θέσει ούκ άποφαίνει αύτό απλώς καί ύπερκόσμιον είναι, ώς καί πρδ τού 
νοητού κόσμου ον, δ δέ ή έλάττων άποδεικνύναι έπιχειρεΐ τό είναι αύτδ 
έστίασιν τής τών νοερών διακοσμήσεως τοιούτον έχει λόγον* καί γάρ δισ- 
ση εστιν ή γνώσις* ή μέν μία ή έκ τών πραγμάτων, ή δέ έτέρα ή πρδς 
τά πράγματα* ή μέν ούν γνώσις ήμών έστιν έκ τών πραγμάτων, έφόσον 
τά πράγματά είσιν αίτια έν ήμΐν τής γνώσεο^ς. 'Η  δέ τού Θεού γνώσις 
έστι πρδς τά πράγματα* αύτή γάρ έστιν αίτια τών πραγμάτων. Καί 
εαυτόν γινώσκοαν ό Θεός οΐδε τά πράγματα. 'Η δέ τών άγγέλων γνώσις 
πρδς μέν τά υπέρ αύτούς πράγματα έοικε τή ήμετέρα* έκεΐνα γάρ αΐτια 
αυτοΐς τής γνώσεως. Πρδς δέ τά ύπ’ αύτούς έοικέ πως τή τού Θεού* ού 
γάρ ϊσασι τά αισθητά καθ5 αυτά, άλλ’ άπδ τών οικείων ϊσασι τά ύποβε-

1 In ms. non nisi η τώ legitur, vacuo spatio 3—4 literarum inter εϊρηται 
et η τώ relicto, quod sic restituendum esse putamus: <  τώ νο>ητώ.
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βηκότα. Έ πεί τοίνυν μή λέληθε τούς άγγέλους ή λαμπρότης τού σώμα
τος καί τού Χριστού καί των άλλο^ν άγιων τη γνώσει τη προς τα πράγ
ματα, φιλοδέσποτοι δε καί φιλάνθρωποι οντες έστίασιν καί τρυφήν την 
τής φύσεως ημών εύκληρίαν ποιούνται, εικότως λέγεται έστίασιν αυτών 
εΐναι το φώς εκείνο* διό καί τούτου μέν τού φωτός πάντας άπολαύσεσθαί 
φησι τούς άνθρώπους, ώσπερ οί μαθηταί έν εκείνη τη θεία μεταμορφώ
σει* τής δε νοητής αυτού φωτοδοσίας καί τής υπέρ νοΰν ένώσεως, μεθέ- 
ξειν φησίν έν θειοτέρα μνήσει τών ύπερουρανίων νόων* καί την αιτίαν 
έπάγει, ότι κατά τα λόγια ίσάγγελοι έσόμεθα* έξ ών δήλον ταύτην την 
θεωρίαν κοινήν είναι ήμΐν καί τοΐς άγγέλοις. Εκείνην δε ιδίαν καί συμ
φυή τοΐς άνθρώποις.

Προς τό ζ'ον ρητέον, δτι ή Θεία Γραφή φώς καί αίγλην καίέλλαμ- 
ψιν τής ουσίας τού Θεού καλεΐ περιεκτικώ όνόματι πάντα τά όπωσούν 
άπό τού Θεού προϊόντα* εϊτε ό υιός εϊη καί τό πνεύμα, είτε τά θεία 
λόγια, είτε αποκαλύψεις θεουργιών καί μυήσεις* καί τούτο δήλον εκ τού 
περί τής ουρανίου ιεραρχίας προοιμίου* εκεί γάρ δείκνυσι τήν τού Ιησού 
έπίκλησιν άναγκαίαν εΐναι διά τό καί τον Ίησοΰν καί τά ίερώτατα λό
για πατροκινήτου φωτοφανίας προόδους είναι καί δόσεις άγαθάς καί δώρα 
τέλεια* πάσαν δέ πατροκινήτου φωτοφάνειας πρόοδον καί δόσιν καί δώ- 
ρον μή μόνον έκεΐθεν προϊέναι, άλλά καί άνουτατικώς πάλιν άναπλεΐν 
καί έπιστρέφειν εις τον συναγωγόν πατέρα. Ούδεν ούν άτοπον άνθρακας 
ονομάζεσθαι τούς άγγέλους αίγλη πυρωθέντας τής ούσίας τού Θεού διά 
τήν τών μυστηρίων άποκάλυψιν τών Θεόθεν εις αύτούς προϊόντων καί τον 
άγιασμον καί τήν κάθαρσιν* δι5 ά καί μάλλον πυρί παραβάλλονται καί 
ονομάζονται ταΐς τοιαύταις όνομασίαις, ώς καί ή τών Χερουβίμ ονομασία 
έμφαίνει.

Προς τό η'ον ρητέον, δτι ό περί τής άναστάσεως λόγος καί δσα 
κατ’ αυτή > έστι τήν άνάστασιν, έν τι τών τής πίστεως άρθρων οντα, τοι- 
αύτά εστιν, οΐα μήτε οφθαλμός είδε, μήτε ούς ήκουσε, μήτε επί καρδίαν 
ανθρώπου άνέβη. Ού μήν διατούτό εστιν άκτιστα* τό γάρ δψομαι τούς 
ουρανούς δτι έργα τών δακτύλων σοΰ είσι, τήν έξηλλαγμένην καί άχρι 
τότε μήπω ληφθεΐσαν γνώσιν δηλοΐ περί ουρανού. Ού μήν καί ή τού 
ουρανού καί τής γής καί τών άλλων έγγενησομένη τότε γνώσις τοΐς άγί- 
οις, άκτιστος έσται* προδήλως εκ κτιστών πραγμάτων προϊούσα. "Οθεν 
ούδεν προσίσταται εΐναί τι, δ μήτε οφθαλμός έώρακε, μήτε ούς ήκουσεν, 
είναι μέντοι κτιστόν.

ΠΡός τό θ'ον ρητέον, δτι ούδεν κωλύει φαιδρότερον εαυτού τότε 
τον Κύριον γενέσθαι καί δεΐξαι, δπερ καί προτερον ήν, μή μέντοι εΐναί 
τι τό φώς εκείνο έν τή ουσία τού Θεού, καί άκτιστου* καί γάρ καί 
έκ τών άλλων θεοφανειών έδείκνυ, δπερ προτερον ήν. Ού μήν τά φαινό
μενα προς δεΐξιν τού Θεού ήν τι έν τή ούσία τού Θεού.

Προς τό ι'ον ρητέον, δτι ού μόνον έκ τής θείας φύσεο^ςή δόξα φυ- 
σικώς προϊούσα κοινή καί τού σώματος γέγονεν, αλλά καί έκ τής άνθρω- 
πίνης φύσεως ή θνητότης καί τό παθητόν προϊόν, κοινά καί τής Οεότη- 
τος γέγονεν* ού γάρ άν έλέγετο, δτι τον Κύριον τής δόξης έσταύρωσαν* 
ό γάρ τής δόξης Κύριός έστιν ή θεότης, εί μή τά τής άνθρωπότητος 
έλέγετο καί τής θεότητος τού υιού* ούδ5 αύ πάλιν έλέγετο τό γεννηθέν
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ήμΐν παιδίον είναι Θεόν, εί μή καί τα της θεότητος ήν κοινά καί της 
άνθρωπότητος διά το εν τής ύποστάσεως. Ούτως ούδεν κωλύει καί την 
σωματικήν λαμπρότητα κοινήν είναι τής θεότητος τοΰ υίοΰ διά τήν (αν
θρωπότητα καί την τής θεότητος λαμπρότητα κοινήν είναι τοΰ σώματος 
αύτοΰ διά τήν τής ύποστάσεως ενωσιν* μή ταυτήν μέντοιγε είναι εκείνην, 
μηδέ εκείνην ταύτην, άλλ5 είναι τήν σωματικήν τοΰ Χριστοΰ λαμπρότη
τα δι5 έκείνην πάσχοντος τοΰ σώματος τά θεΐα κατά τό άνάλογον έαυτω.

Προς τό ια'ον ρητέον, ότι ού μόνον τότε έδειξε τοΐς άποστόλοις 
τήν δόξαν αύτοΰ, αλλά καί τοΐς προφήταις πρότερον, οιον τω Έ σαΐα. 
Ταΰτα γάρ φησιν ειπεν Ήσαΐας, ότε είδε τήν δόξαν αύτοΰ, τω Μωϋσή. 
Φησί γάρ ούτως* καί τό είδος τής δόξης Κυρίου ως πΰρ φλέγον* καί 
όμως ούδεν τούτων ήν τι εν τή ουσία τοΰ Θεοΰ* καθόλου γάρ λόγω ό 
Μέγας Διονύσιος άπεφήνατο, ότι πάντας τούς προ νόμου καί μετά νόμον 
κλεινούς ήμών πατέρας, άγγελοι προς τό θειον άνήγον διά τινων ιερών 
καί τοΐς όρώσιν άναλόγων οράσεων. Εί καί είδον ουν τήν δόξαν τοΰ Θε
οΰ οί άπόστολοι εν εκείνοι τω φωτί, άλλ’ ούκ ανάγκη τι είναι αυτό εν τή 
ούσία τοΰ Θεοΰ, ή άκτιστόν.

Έ  π ί λ ο γ ο ς

Ταΰτα είπών εις τήν τής εκκλησίας καθίημι χοάνην. Ε ΐ τις οΰν 
λογογνώμων εϊη, διακωδωνιζέτω καί βασανιζέτω* καν μέν εύρη αγνά, 
άργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τή γή κεκαθαρισμένον έπταπλασίως, μή 
ως έμά, άλλ5 ως λόγια Θεοΰ δεχέσθω. Εί δε ύπηχεΐ τι κίβδηλον καί 
άνέψητον, παρασημαινέσθω καί δεικνύτω κάμοί, μόνον μετά αγάπης, εκεί
νο ένθυμούμενος, ότι δοΰλον Κυρίου ού δει μάχεσθαι, άλλ5 ήπιον είναι 
προς πάντας καί διδακτικόν* κάγώ γάρ μηδενός άγαθοΰ κτήσιν ήδεΐαν 
υπολαμβάνουν άνευ κοινωνοΰ τής αγάπης έκβιασαμένης, άπερ εύσεβή πε- 
πίστευκα είναι εις κοινόν άπασι προυθέμην* στερκτός μέν διά τήν τής 
άληθείας ευρεσιν, εί δ5 οΰν ανεκτός διά τήν προαίρεσιν. Εί μέν ούν άλη- 
θή τά είρημένα εϊη, λάβοιμι παρά Θεοΰ μισθόν τήν των εντευξομένων 
πίστιν* εί δέ ψευδή, τής προαιρέσεως έχοιμι γέρας τήν προς τήν άλήθει- 
αν επάνοδον, ής μηδένα γένοιτο έκπεσεΐν χάριτι τοΰ Πατρός καί τοΰ 
Γίοΰ καί τοΰ άγιου Πνεύματος* αμήν.

Skopje. \ J. F ilovski\—  Μ. I) . Petruševski.
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