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[14]      Λοιπόν, επήγε και είπε του Ιωάσαφ όσα του ελάλησεν ο πραγμα- 

15 τευτής, και ως ήκουσε τοιούτους λόγους ο Ιωάσαφ, λέγει του πορτά- 

ρη: «Σύρε το γληγορότερον, άνοιξέ τον να έλθει!» Και ωσάν εσέβη ο 

Βαρλαάμ εις το παλάτιον, ο Ιωάσαφ, ως τον είδεν, τον επίασεν από το 

χέρι και τον εχαιρέτησεν και τον έμπασε μέσα εις την κάμαράν του, 

και λέγει τον: «Ω άρχοντά μου, δείξε μου εκείνον τον πολύτιμον λίθον 
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οπού είπες ότι έχεις, και είναι εύμορφος και άλλος δεν τον έχει τινάς 

εις τον κόσμον. Δείξε το να το ιδώ!» Και ο Βαρλαάμ λέγει: «Τον λίθον 

οπού έχω να σου δείξω τον βλέπουν με τα μάτια του νου». Και ο Ιωά- 

σαφ λέγει: «Και πώς είναι δυνατόν να τον ιδώ με τα μάτια του νου;» 

Και ο Βαρλαάμ: | «Τα μάτια του νου είναι να εγνωρίσει όλα τα πράγμα- 

25 τα του κόσμου ο άνθρωπος, ορατά και αόρατα. Διατί ο πλάστης Θεός 

και δημιουργός και Πατήρ έπλασε τον Αδάμ, τον πρώτον άνθρωπον». 

     Και ο Ιωάσαφ είπεν: «Και ποίος είναι ο πλάστης Θεός και Πατήρ;» 

Και ο Βαρλαάμ: «Ο Θεός και Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα είναι η αγία 

Τριάς, μία θεότης, μία δύναμις. Αυτός είναι ο πολύτιμος λίθος να τον 

30 εγνωρίσει πάσα άνθρωπος. Ο οποίος Θεός έκανε τον ουρανόν και την 

γην και την θάλασσαν και όλα τα ορατά και αόρατα. Και ο Υιός και 

Λόγος του Θεού και Πατρός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, έλαβε 

σάρκα ανθρωπίνην εκ της αγίας Παρθένου Μαρίας, οπού έστειλε τον 

αρχάγγελόν του Γαβριήλ και της έδωκε μήνυμα, το «Χαίρε!» Και εγ- 

35 

  

  

  

305v 

γαστρώθη εκ Πνεύματος Αγίου και εγέννησε τον Κύριον ημών Ιησούν 

Χριστόν. Παρθένος ήτον πριν να γεννήσει, και πάλιν παρθένος έμει- 

νεν. Ο οποίος Ιησούς Χριστός εκατέβη εκ των ουρανών και εσαρκώθη 

εις την αγίαν Παρθένον Μαρίαν, διά να σώσει το γένος των ανθρώ- 

πων, ότι αρνήθησαν τον πλάστην | Θεόν και επροσκύνησαν τα είδω- 

  λα. Και ήξευρε, ω Ιωάσαφ, ότι δεν είμαι πραγματευτής, αλλά είμαι 

ασκητής χριστιανός και ασκητεύω εις την έρημον διά την αγάπην του 

Χριστού, και λέγουν το όνομά μου Βαρλαάμ». 

     Και ο Ιωάσαφ λέγει: «Και ποίος είναι ο Ιησούς Χριστός οπού μου 

5 λέγεις, και έναι Θεός και άνθρωπος; Και ο Βαρλαάμ: «Εκείνος έναι 

οπού έκαμε την βασιλείαν των ουρανών και αγγέλους, αρχαγγέλους 

και τα όσα έχει ο ουρανός, τόσον ότι δεν δύναται γλώσσα ανθρώπου 

να τα διηγηθεί όλα. Και από όλους τους αγγέλους έκαμε έναν μεγα- 

λύτερον και φωτεινότερον, το όνομά του Εωσφόρος, και είχεν αγγέ- 
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10 λους πλήθος πολύ το τάγμα του. Και υπερηφανεύθη κατά του Θεού, 

και διά τούτο εξέπεσεν από τους ουρανούς με όλον του το τάγμα, και 

από άγγελος οπού ήτον πρώτος, έγινε διάβολος μαύρος, και οι σύ- 

ντροφοί του δαίμονες, οπού ήσαν πλήθος πολύ και επείραζαν το γέ- 

νος των ανθρώπων και επαίρνασι τας ψυχάς των ανθρώπων και τες 
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επη|γαίνασιν εις την Κόλασην. 
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