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Ὅσιος Ἰωάννης Δαμασκηνός (~650 - 

>753) - Βαρλαὰμ καὶ Ἰωάσαφ (Προοίμιον) 

 

Ὅζνη Πλεύκαηη Θενῦ ἄγνληαη, νὗηνη εἰζηλ πἱνὶ Θενῦ, θεζὶλ ὁ ζεῖνο Ἀπόζηνινο· ηὸ δὲ 

Πλεύκαηνο ἁγίνπ ἀμησζῆλαη θαὶ πἱνὺο Θενῦ γελέζζαη ηῶλ ὀξεθηῶλ ὑπάξρεη ηὸ ἔζραηνλ, 

θαὶ νὗ γελνκέλνηο πάζεο ζεσξίαο ἀλάπαπζηο, θαζὼο γέγξαπηαη. 

ηῆο νὖλ ὑπεξθπνῦο ηαύηεο θαὶ ηῶλ ἐθεηῶλ ἀθξνηάηεο καθαξηόηεηνο ἠμηώζεζαλ 

ἐπηηπρεῖλ νἱ ἀπ᾽ αἰῶλνο ἅγηνη δηὰ ηῆο ηῶλ ἀξεηῶλ ἐξγαζίαο· νἱ κὲλ καξηπξηθῶο 

ἀζιήζαληεο θαὶ κέρξηο αἵκαηνο πξὸο ηὴλ ἁκαηίαλ ἀληηθαηαζηάληεο, νἱ δὲ ἀζθεηηθῶο 

ἀγσληζάκελνη, θαὶ ηὴλ ζηελὴλ βαδίζαληεο ὁδόλ, θαὶ κάξηπξεο ηῆη πξναηξέζεη γελόκελνη. 

ὧλ ηὰο ἀξηζηείαο θαὶ ηὰ θαηνξζώκαηα, ηῶλ ηε δη᾽ αἵκαηνο ηειεησζέλησλ θαὶ ηῶλ δη᾽ 

ἀζθήζεσο ηὴλ ἀγγειηθὴλ πνιηηείαλ κηκεζακέλσλ, γξαθῆη παξαδηδόλαη, θαὶ ἀξεηῆο 

ὑπόδεηγκα ηαῖο κεηέπεηηα παξαπέκπεηλ γελεαῖο, ἐθ ηῶλ ζεεγόξσλ Ἀπνζηόισλ θαὶ 

καθαξίσλ Παηέξσλ ἡ ηνῦ Χξηζηνῦ παξείιεθελ θθιεζία, ἐπὶ ζσηεξίαη ηνῦ γέλνπο ἡκῶλ 

ηνῦην λνκνζεηεζάλησλ. 

ἡ γὰξ πξὸο ἀξεηὴλ θέξνπζα ὁδὸο ηξαρεῖά ηίο ἐζηη θαὶ ἀλάληεο θαὶ κάιηζηα ηνῖο κήπσ 

κεηαζεκέλνηο ὅινπο ἑαπηνὺο ἐπὶ ηὸλ Κύξηνλ, ἀιι᾽ ἐθ ηῆο ηῶλ παζῶλ ηπξαλλίδνο ἔηη 

πνιεκνπκέλνηο. 

δηὰ ηνῦην θαὶ πνιιῶλ δεόκεζα ηῶλ πξὸο αὐηὴλ παξαθαινύλησλ ἡκᾶο, ηνῦην κὲλ 

παξαηλέζεσλ, ηνῦην δὲ θαὶ βίσλ ἱζηνξίαο ηῶλ ἐθείλελ πξνσδεπθόησλ, ὃ θαὶ κᾶιινλ 

ἀιύπσο ἐθέιθεηαη πξὸο αὐηὴλ θαὶ κὴ ἀπνγηλώζθεηλ παξαζθεπάδεη ηῆο πνξείαο ηὸ 

δύζθνινλ. 

ἐπεὶ θαὶ ηῶη κέιινληη βαδίδεηλ ὁδὸλ δύζπνξνλ θαὶ ηξαρεῖαλ παξαηλῶλ κέλ ηηο θαὶ 

πξνηξεπόκελνο ἧηηνλ πείζεηελ· ὑπνδεηθλύσλ δὲ πνιινὺο αὐηὴλ ἤδε δηειζόληαο, εἶηα θἀλ 

ηῶη ηέιεη θαιῶο θαηαιύζαληαο, νὕησ πείζεηε κᾶιινλ θαὶ αὐηὸλ ἂλ ηῆο πνξείαο ἅςαζζαη. 

ηνύηση νὖλ ἐγὼ ζηνηρῶλ ηῶη θαλόλη, ἄιισο δὲ θαὶ ηὸλ ἐπεξηεκέλνλ ηῶη δνύιση θίλδπλνλ 

ὑθνξώκελνο, ὅο, ιαβὼλ παξὰ ηνῦ δεζπόηνπ ηὸ ηάιαληνλ, εἰο γῆλ ἐθεῖλν θαηώξπμε θαὶ ηὸ 

δνζὲλ πξὸο ἐξγαζίαλ ἔθξπςελ ἀπξαγκάηεπηνλ, ἐμήγεζηλ ςπρσθειῆ ἕσο ἐκνῦ 

θαηαληήζαζαλ νὐδακῶο ζησπήζνκαη· ἥλπεξ κνη ἀθεγήζαλην ἄλδξεο εὐιαβεῖο ηῆο 

ἐλδνηέξαο ηῶλ Αἰζηόπσλ ρώξαο, νὕζηηλαο Ἰλδνὺο νἶδελ ὁ ιόγνο θαιεῖλ, ἐμ ὑπνκλεκάησλ 

ηαύηελ ἀςεπδῶλ κεηαθξάζαληεο, ἔρεη δὲ νὕησο. 

 
 


