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Ὧὰ 7)ὲ δαςσεναοίο οἱ δῦ. σοῦ ΟἿ ϑοβύοτῃ, 
ἘΔ ΙΘα ὃν Φ. Αὐθαύῃμποῦ Νϑίγη, τυ. Ὦ., Β.Ὁ. 
(δ ταρσθ ΤΠ ϊνουβίῦν ῬΊ6558, θ8. πιϑὺ). Ὁ 

ΤῊΙΒ ἰ5 Οὴ6 οἵ 088 υβϑία] Οδιυασθ Ῥαύγιϑυϊο 
Τοχύβ ἡχϊοι δῦ Ὀθίηρ ργοάπορα ἴον 6 86 οἱ 
ὑμθοϊορίοδὶ ουααἀθηῦβ ἀπᾶθὺ ὑπθ σθηθναὶ ϑαϊζου- 
Βῃϊρ οἱ 8 Μαβύθυ οὗ Ῥϑιιθγοῖζθ τῶ. Ναίγη, 
ὑ86 ψγ6811-Κῆονγη οδαϊηδβϑύθ οἵ Μογοῆϑδηῦ 
ΤΆ ]ΟΥΒ᾽ ϑομοοὶ, μὰ8 ῥγϑίδοθα ἃ ῬΑΘΓΌΡΙΥ 
ΒΟΒΟΙ εν δα οοπιρούθηῦ Ἰηὐγοαπούϊοη, 88. Ὑ}6}} 
85 ποίθϑ, ὑψοῦ πὸ ὑμίηϊς ταϊσῃῦ ψ186}} 
Βανθ Ὀθθῃ ἔμ!ϊθι, ὕο ὑμ8 ἰθχῦύ. Τὴθ βύγθηρ ἢ 
οὗ Οδιμοτιᾶσθ βοβοϊδυβηῆρ 8858 δἰνδυϑ 
Βθθὴ ταῦμον ὑθχῦσδὶ ὑμαῃ ὑμθοϊορῖοαὶ. ΤῚΒ 
ὑγθαῦϊθθο ἰ5 ὅδ, ΟΒνυνυβϑοβύομι᾽β δροϊορίῷ ὕο 
Ὠἷ5Β ἔγϊθθὰ 8511, ψῇοβθ ἰἀθηθιῦν 18 ποῦ 
οἶθδγ---) γ. ΝΙαίγσῃ βαρρογῦβ ὕπο νῦν ὕμαῦ ἢΘ 
ψγ88 ὕῃθ Βδβ1} ν»νυ͵πο θθοᾶμηθ Βίβῃορ οὗ βαρῆϑηθδ 
ῃθᾶν Αηὐϊοοὶ---ἶον ὑμ8 Ρίουβ ἀθοθρύϊοῃ Ὀγ 1 ΟὮ, 
ηοίεη5 εριβοεορατὶ, 6 σοῦ ὨΪβ ἔγθπα οοηβθογαῦθα 
τιὐμοαῦ Βῖη. δ δῃΐαυρθϑ δοα αθαῦν οὐ ὑῃθ 
ϑαραδῦ πα ἀνία] τϑϑρο:βὶ ὈΠΠ10168 οὗ ὕ86 οβῖοθ 
οὗ ὦ ΒΙβδορ (ἱερεύς), τοραγα δα θούῃ 85 ἃ ὕβγοὴθ 
οὗ σονογημιθηῦ δηα 88 ἃ βϑαοεγαοξίιηι. ΤΉΘΓΘ ΔΥΘ 
ὕνγο τϑὶη νίϑνγϑ ὡθοαῦ ὑμ6 ταϊηϊβύθυϑὶ ρυὶθϑῦ- 
Βοοᾶ. Οπθ ἰ5 ὑμεῦ δβδβιτηθα Ὁν Βίβμβορ [ἱρῃῦ- 
ἕοοῦ ἴῃ πὶ ἰδαισουαβ ᾿᾿ϑϑϑεῦθθϊου. δα οἵύθῃ 
Βαϑὺϊν εαἀορύθα ὈΥ Ὑ ῖῦοΥΒ. ὑγῇοΒ9 ἰᾶθδ8 8.Θ 
οοἰοατοα Ὀγ τιοάθγῃ ροϊϊῦϊοδὶ Ῥγθοοπμ ΘΟ 8, 
-ονΐζ.,, ὑδαῦ ὑμβθοὸ Ομ γιβϑυίδη ργίϑῦ 18 
ὑμῆθ ἀεοϊοραῦύθ, δῃᾶ, ἔογ Ομ ΘηΪΘη θ᾽ 581Κ6, 

06 οἶἶδοῖϊα! τπουύῃρίθοθ ἃπῃὰ βροκθϑιηδῶν 

οὐ ὕδθ ρυϊθδῦϊν ρέορίθ, ψῶο, ὉῪ ἃ Μἰηΐ 
οὗ εοπίγαξ δοοῖαί, ἀΘραῦΐθ ὑμϑὶῦ ρονγθῦβ δῃὰ ἔχης 

ἐϊοηϑ ἰο ῖ. 86 οὐὔμοῦ 15 ὑ88 Ὀῥυϊτηϊῦνθ 8 ης 

μίμοις νἱθυν ὑμαῦ 086 βδογϑα ταιηϊβὺγν γθοθῖνα 

15 ϑρροϊηὐταθηῦ δια σου βϑίοη ἔγοτα ἰδι 

Ἠεβδα οὗ μβ. Ομυσοῦ -Ἡϊτβοὶῦ, Ὁν ὡροβύο!οδ 

ὑτδηβγαϊββδίοη. Ηρ 15 ὑ8θ9 οὔϑ δηᾶ οὔἱν ΓΘΌΓΘ 

᾿βρηὐδαῦινα Ὀοΐοτο ἀοἂ ὑμθ Εδύμϑι οὗ τβάθϑιμθς 
᾿Βαπιδηΐϊῦν, ποῦ οἰθοῦβα ὈΥ ἃ8 Ὀαυὺ οἰθούϊηρ, 8, 

δρᾶ 15 οἰϑαβϑᾶ ὕο ἄθνοῖνβ ὑ86 ν]81016 θχβουύίου 

οὗ Ηϊ5 ταρϑϊαΐουιαὶ οϑοθ ροη Βυτηϑῃ 1ηβύγα- 
γι ο Ηθ οΥ δ] 5 ἂ8 89 βαυῦδν ΟΥσϑηξ 

"αδιάθοι, κα. ν΄ -- 

Ὧδ8 Βοᾶν ΟἹ ὕπο οὔθ παηᾷᾶ, δῃηὰ 5 Ηἰβ ἄβρὰ 
5. δη δια θαβδαουθ οὐ. ὕπο οὕδοῦί [πὶ 80. 

ἸΠαΊΓΘΟῦΙν ὍοΘ5 ἈΘ 
ῬΘΟΡΙΘ, βίμοθ᾽ Ομ νϊβὺ 
556 ὕνγο νἱϑυνβ ὑῃθγθ 
ὃς Φοθὰ ΟΠ γυβοϑύοτα 

: 
Ἂν ΕΞ οὐ  κὰ 

ἢ τπἡγὸ. ὑγϑηβίαῦθ τοιάδ᾽ 189 
Δ᾽ δ. σίνϑῃ ἃ5 8. Βρθοϊπηθῃ 
6. δαρεναοίϊο (111,5 ν. 182, 

᾿δηἐγιιϑίθ 
᾿ ηα σίθννυα δὶ 

ὮδΥΘ δόλο μὲ 
χοῦ «ἢ 

ο 

δ 

δου δέδ 9 6’ ΤΕ, ουἱέξῳ δι ου 

γα, απ εὐποδεδοευοῦ 88 {6 τΤοίαϊ 
ἐπὲν βδίαπα γτεξαϊηεί. ΜΝ Βαῦ. Φὐ ποΥγὶῦν οοὰϊ 
006 ρυθᾶϊοσ Ὁ8ῆὴ ὑπϊ8 16 Βαΐδε 
Παύῃ σἴνθη 8ἃ}1] Ἰυαάρτπθηῦ ἀηῦο ὑμθ ὅοὺ 
ΒυΌΙ 5696 ᾿ῦ 811 Ὀ]δορα 1ῃ ἐμεῦγ Ὡδηᾶβ ὈὉγ ὕ 
5οη. ΕῸΓ 8ἃ8 ὑϊπουρὰ ὑΠ6 7 γγϑγθ δἰγοᾶαν ὑζμε 
Ἰαϊδα ἰο Βρανϑθῃ, δὰ μδὰ ονθραβββα δυδι8 
πδῦαγθ. δα νοῦ ἔγθθα ἔγοῃ) ΟἿΣ Ῥδββί οἕβ, 8 
ὕῃθν ἄᾶνα Ὀθϑθὴ Ὀγουρῃῦ ἴο 50 σγϑαῦ ἃ βονϑιΐ 
ΔΏ06. ΠΌΡΟΥ, 1 ἃ τποηδτοῖὶ δαβίονν ἢ ὉΩ 
οὗ ὨΪ5 Β ]ϑοῦβ ἃ 5ῃαγθ ἢ {818 Βοπουγ, ὕο οδ 
Ἰηῦο ῬΓΙΒοὴ ϑνοτη ἢ6 ψ}1}} δηα ἀραὰῖη ἴο γοϊθδξ 
ὉΠ6ΠΊ, Π6. 15 δα πιηϊγϑα οὗ 411. Βαῦ [Ὁ}}6 φυύῖθ' 
Βα] Γϑοθῖνϑα ἔσοπὶ οα 5ο᾽ πῃ φγθαΐθγ 
δι ΠΟΥ ἃ5 Ἐοανθὴ 5. ὝἼΠοΥΘ, Βοηουγδὺ 
Ὁ8δὴ δα ἃπαᾷ β80ι15 ὑῆϑη Ὀοαϊθ5. ὃ 
Ἶ . ὙΠ Βουῦ {818 βμονθεπᾶμοον. ποῖ Πῃ 
οδὴ ᾿ν8 οὐύδϑίῃ βαϊναύϊοῃ ΠΟΣ ὈΘΩΘΗΣ 
ῬΓΟΙΪΞΘα,. ἰο τ8'. ΕῸΓΣ ἢ ποῆθ οδῇ ϑηΐον ἴῃ 
ὕὍ6 ἱΚίηράοπι οὗ Ἠθϑνοη οχοθρῦ π δα 
Ὀθοθη Ὀθρούζθηῃ αααΐὶῃ ὉΓΥ Μαϊοῦ ἂπα ΞΡΙΓῚ 
δὴ Ὠ6 ὑπαῦ δαΐθυα ποὺ ὑπ ἰμοχα 8 θβἢ δὺ 
αὐ κῃ ποὺ ΗΠ5 ὈϊΪοοά βέϑηᾶξ δαϑῦ ἔουθῃ ἔτο 
Θνουϊαβῦϊηρ [᾿ἰἴρ, δηα 81} ὕὍποβθ ὑὉπίπρϑ δ' 
Ὀτοσρηῦ ἃρθουῦ τηροὰ ἢ ἤοπΘ οἷβθ, Ὀυῦ οἱΐ 
Ὁῃγουσἢ ὑχοβθ πο] ]οννεαὰ παπᾶϑ, Σ τηθᾶη ὅν 
Ῥγιθϑῦβ᾽, ποὺ Ὑ{ δηγοῦθ τυϊῦποαῦ Ὁμθηὰ ἢ 
8.016 ὕο δϑοᾷῃο ὕδμθ ἢγαε οἵ 86} οὐ οὐύδϊῃ ἐξ 
οὐονὴ8 ΐοη ἀγὸ ἰδῖα πρὶ ΕῸΣ ὑδθ89 ἃ) 
ὕμθΥ πὸ αν ὕθθῃ δηΐγυαβυθα σὰ τὶ 
ΒΡΙΥΙ 81 ὑγωνδι! ηρσδ, δπαὰ ἤᾶνθ Ὀδθὴ Πηδ 
βἰονγαιβ οὗ ὑμῶῦ Ὀγίηρίηρ. ο ὈϊγΓΓ νοὶ 
Ὀγ Βαρύδβιῃη. Τῃγοιρῇ ὉΠ θη] νγ 6 ΒΗ͂Σ ου Οὗ 

“ 

«Θηα ἃγο 7οϊποα ἴο ζῆ ὅθ οὗ ὁ 
ΤῺ9. ΕΠρ σ᾽. τέδαου νν}}1 ρϑγθαρϑ' τὸ 

οοα 

᾿ Ἰγίηρ, δῃᾷ [ἢ6 ΒΙΘῊ ῥγιθβῦ βίδησίης ὃν 

ἰ Ὧ685 οἱ αοα ἴο ὭΘῺ ᾿ς 

δοῖρὸ Βθερογῦ 5 ᾿μη05 οὐ “16 "ἄξω. 
2) “ ; 

ΒΙεβῦ Οσάᾶθε, ννὩ1Ο ἢ πὶ ΡΟυοΥ ἄοίῃ 8ο ἜΧοΟο]] ΄ ᾿ 
Ἡηδῦ νν ΤΌ ὉΠ’ ὁπ 6 παπα ὑῆοι 1ὑδαῦ ἴο ἐδ δκυ, ἢ 

Αηὰ ν]Ὸ φ 6 οὔδῃ ὕῆτγοινθβτ ἀονῃ ὅο Π6 ἢ ᾿.- Ὁ 
Τὴ Ὧν 750 ΟΟΌΔΜΥΟΣ, ἔῃ ΟΌΙΔΑῚ ἀγδνν ὨἰσὮ . φ60 

Βαυῦ ἴῃοὰ τὺ ἢγο βαοσθα δηᾶ παι ἃ ἤγρ, 
ΑἸΔῚ Ὀυῦ φανῇ ἃπᾶ οᾶσ. ϑ5'ου]ᾶ 1 ῬΓδϑΌταθ 

Τὸ τον ὑὯΥ ΠαΌϊῦ, [ἢ 6 βθνϑσο αὐυῖγα 
ΜῈ 5.6 ΠΑΘῚ σομῃροβί οι Πλὶσ  ῦ ΘΟΠΒΊΠΘ 

ΤῊΘ ΠΟΙΥ πθὴ οὗ ἀοα ϑ ἢ γν655618 ἈΓ6 
ΑΒ δοῦνθ Ηΐὴ ὉΡ γὼ Ὧ}1} ὑπ γον σου δΔη 8. 

θη αοά νοποπϑβαΐθῦ ἴο ὈΘΟΟΙῚ 6 ΟἿΪ᾽ ἴα ΓΘ, 
ΤΠ οἱσ δηαβ8 σονογ Ηΐπὶ ὙΠῸ ΘΟΏνΘΥΒ ὑποὶν μδπᾶ 

Ο νῆδὺ Ῥ0ΓΘ ὑπΐποβ, πηοδῦ ΡΌΓΘ πηυδῦ ὕηοϑΘ Ὁῃϊη 55 ἴα 
ὙΠῸ ὈΓΙῺΡ ΤῺ αοα 0 Ὠ168. ' 

Ὶ 

ἊΌγ. Μάδβοη, 85 ᾿ῦ πάρρθῃβ, αποῦθβ δε 
ψοταὰβ ἴῃ μὰ γίεθέ ἰοὸ ἐδθα Τεηιρίε οἵ ὅς 
ὀοιηῦ Ῥϑύβοη, ὑπαὺ ““ δῦ Οὐτηυιηίοη ὑϊπιθϑα 
15 ἴῃ ἃ βρυθὰῦ οομίαβίοη, 88. Ὀδίην ποῦ ΟὨΪν 
τοῦϑοῖνα ἀοὰ ὑῬυῦ ο Ὀγρὰϊς δηᾶὰ δαὶ π]β 
Ηΐηι," διὰ δῦραββ, ἔδιεῖν ϑηοασῖ, ὑμαῦ, 
βαοῦ Ιδησαᾶρο ἀοεβ ποῦ ἰτωρὶν ὕὉ86 ἀοοὲν 
οἵ ὑγϑδῆβα Ὀδυαπεϊδυύϊοη οοπμαἀθιηηθα ἴῃ ΔΥΓ 
ΧΧΥΤΙΠ., προς Ὡθοᾶὰ ὑμβαὺ νον οὗ. 
ἘΠ ΟΒατῖθῦ 6 ἴοαμ ἴῃ ὉΠ 6 ἔφ ΟῈ 5 ῬαΒΒαΡῈ 
018 ὑγθαῦίβθ, θοσο 0, ΟΠ υβοβύοῃλ. ΒΥ 

ἰ ὕ86 οοτα γα ηϊοδηῦ : --- ᾿ 

ΡΟΝ 
ΒϑοῦΠο6 δηᾶ ῥγανγίηρ, δηᾶ 4}} [Ὁηϑ σσηνπηῦ 
οδἢῦ5] τϑαἀθηθᾶ τυ ὑπᾶῷ ῥγθοϊοῦβ ὈΪος 
οδηϑῦὺ ὕμοι ἄθθηὶ ὕπαῦ τὰ δῦ 501} 8] 
πθὴ δα βἰδηάθβδῦ οἡ δασύ! 3 Ασῦ ὑδοὰ ἢ 
εαὐγδὶ ῦνναν ὑγδηβρογίθα ὕο [88 ἤθδνθῃβ ; ἃϊ 
Βανί οαδῦ ογῦἢ ἔγοιι ὕἢγ βοὰϊ δνϑυν ΠΝ 
οορίζαύϊοη, ἀοβῦ ποι ἡοῦ τ ἢ παϊςθα βοὰὶ 8, 
οἰθα πβθα πη Ἰοοῖς γοαμα ἀροὰὶ ὕμθ ὑπίηρβ 
Ὠθανθη  Ο {8 τπᾶσνϑὶ Σ Ὁ 06 Ἰονίηρ κι 

ΏΘα ἰῃοὰ βοοϑὺῦ ῃ6 Ἰωογα 5860] 

-- ΓΙ: 
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"ΑΘΟΠΗΒΟ ΕΟ 

ΓΊΙΒΗΕΗΙ ΒΕ Χ. 

ΕΗ ΒΕΟΘΒΝΒΒΙΟΝΒ 

Ι0. ΑΙΒΕΒΤΙ ΒΕΝΘΈΜΜΆΠΙ, 

ΕΠΙΤΙΟ ΤΕΝΕΟΤΎῪΡ Α. 

ΠΙΡΝΊΙΑΕΙΝ 

ΒΥΜΤΙΒΥΒ ΕἸ ΤΥΡΙΒ ΘΑΒΟΙῚ ΤΑΝΟΗΝΙΤΙΙ 

1.8. τυ, 





εἶ 

ΠΕΡῚ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ 
ἈΘΓῸ ΣΦ Δ 

--- 
---.-.-. 

7 δὲ ἔνεστιν ἐν τῷ α' λογῳ. 
7. ασίλειος ὃ πάντας τοὺς τοῦ «Χρυσοστόμου φίλους ὑπερβαλλόμενος. 11. Ἢ δμόνοια Βασιλείου χαὶ «Χρυσοστόμιου, καὶ συζήτησις περὲ πάντων. 111. Ὁ ζυγὸς ἄνισος ἐν τῇ τοῦ μοναστικοῦ βίοι, μεταδιώξει. ΤΡ. Ἢ πρόϑεσις περὲ κοινῆς ὀικήσεως ἀμφοτέρων. ;ἤ. Αὲ τῆς μητρὸς ἐπωδαί. 
71. Ἢ ἀπάτη Χ θυσοστόμου, ἣ ἐχρήσατο ὃν τῇ χειροτονίᾳ. ΚΠ]. Βασιλείου κατηγορία ἐπιεικὴς καὶ ἀφελής. Γ1Π1. Χρυσοστόμου ἀπολογία ἀντιληπτική. ὩἜ. ᾿Ἵπάτης εὐκαίρου μιἕγα πέρδος. Θέσις καὶ ποινὸς τόπος. 

»-ΤθΡἂὔἂὔΡὔἂἕΡἕὃἕὃ 

ΠΕ μοὶ πολλοὶ μὲν ἐγέγοντο φίλοι γνησιοί τ καὶ ἀληθεῖς, καὶ τοὺς τῆς φιλίας νόμους καὶ εἰδότες καὶ φυλάττοντες ἀκριβῶς" εἷς δέ τις τουτωνὶ τῶν πολλῶν, ἅπαντας αὐτοὺς ὑπερβαλλόμενος τῇ πρὸς ἡμᾶς φιλίᾳ, τοσοῦτον ἐφιλονείκησεν ἀφεῖναι κατόπιν αὖ. τοὺς, ὅσον ἐκεῖνοι τοὺς ἁπλῶς πρὸς ἡμᾶς διακειμένους. 9, Οὗ. τος τῶν τὸν ἅπαντά μοι χρόνον παρηχολουϑηκότων ἦν. καὶ γὰρ μαϑημάτων ἡψάμεθα τῶν αὐτῶν, καὶ διδασκάλοις ἐχρησάμεϑα τοῖς αὐτοῖς" ἣν δὲ ἡμῖν καὶ προϑυμία καὶ σπουδὴ περὶ τοὺς λό- γους, οὗς ἐπονούμεϑα, μία, ἐπιϑυμίᾳ τε ἴση καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν τιχτομένη πραγμάτων. Οὐ γὰρ ὅτε εἰς διδασκάλους μόνον ἔφοι- τῶμεν, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα ἐκεῖθεν ἐξελϑόντας βουλεύεσθαι ἐχρῆν, 

« ε ᾽ὔ ; » ’ Ξ“ἷἤΦ ς - Ἁ ’ 4 κ 

τὴν ὁμογοιὰν ταύτην ἐφύλαττεν ἀρραγῇ καὶ βεβαίαν. οὔτε γὰρ Α ’ 

“ 
- 

ἐπὶ πατρίδος μεγέϑει ἕτερος ἑτέρου μᾶλλον φρονεῖν εἶχεν" οὔτε Α κ “ ὥς κ Ὑ 3. κδ ᾿ ἐμοὶ μὲν πλοῦτος ὑπέρογκος ἣν, ἐκεῖνος δὲ ἐσχάτῃ συνέζῃ πενίᾳ" 

συνέτρεχεν. 4, Ἐπειδὴ δὲ ἔδει τὸν μακάριον τὸν τῶν μοναχῶν Α κ 
’ 

-“ 
-» 

μεταδιώκειν βίον καὶ τὴν φιλοσοφίαν τὴν ἀληϑῆ, οὐκ ἔτι ἡμῖν ὃ Ολγῳ9. δ δαο. ; 



2 ΠΕΡΙΤΕΡΩΣΥΝΗΣ ν 

ζυγὸς οὗτος ίσος ἦν, ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἐχείνου πλάστιγξ ἐχουφίζετο 
μετέωρος" ἐγὼ δ᾽ ἔτι ταῖς τοῦ κόσμου πεπεδημένος ἐπιϑυμίαις 
καϑεῖλκον τὴν ἐμαυτοῦ, καὶ ἐβιαζόμην κάτω μένειν, νεωτερικαῖς 
αὐτὴν ἐπιβρίϑων φαντασίαις. ὅ. ̓ Ενταῦϑα λοιπὸν ἡ μὲν φιλ ία 
βέβαιος ἐ ἔμενεν ἡμῖν, καϑάπερ καὶ πρύτερον" ἡ δὲ συνουσία διε- 
κόπτετο. οὐ γὰρ ἢν τοὺς μὴ περὶ τὰ αὐτὰ σπουδάζοντας, κοινὰς 
σποιεῖσϑαι τὰς διατριβάς. 6. 'Ὡς δὲ μιχρὸν καὶ αὐτὸς ἀνέχυψα 
τοῦ βιωτικοῦ κλύδωνος, δέχεται μὲν ἡμᾶς ἄμφω τὼ χεῖρε" τὴν δὲ 
ἰσότητα οὐδὲ οὕτως ἰσχύσαμεν φυλάξαι τὴν προτέραν. Καὶ γὰρ 
καὶ τῷ χρύνῳ φϑάσας ἡμᾶς, καὶ σολλὴν τὴν σφοδρότητα ἐπι 

δειξάμενος, ἀνωτέρω πάλιν ἡμῶν ἐφέρετο καὶ εἰς ὕψος ἤρετο 
μέγα. 7. Πλὴν ἀλλ ἀγαϑύός τε ὧν, καὶ πολλοῦ τὴν ἡμετέραν τι- 
μώμενος φιλίαν, ἁπάντων ἑαυτὸν ἀποστήσας τῶν ἄλλων, ἡμῖν 
τὸν ἅπαντα χρύνον συνῆν" ἐπιϑυιιιῶν μὲν τούτου καὶ πρότερον, 
ὅπερ. δὲ ἐ ἔφη» ὑπὸ τῆς ἡμετέρας κωλυόμενος ῥᾳϑυμίας. 8. Οὐ 
γὰρ ἢν τὸν δικαστηρίῳ παρεδρεύοντα, καὶ Ὁ περὶ τὰς ἐν τῇ σχηνῇ 
τέρψεις ἑπτοημένον, συγγίνεσϑαι πολλάκις τῷ βίβλοις προσηλω- 
μένῳ, καὶ μηδὲ εἰς ἀγορὰν ἐμβαλόντι ποτέ. 9. Διὰ τοῦτο πρό- 
τερον διειργόμενος, ἐπειδή ποτε ἡμᾶς ἔλαβεν εἰς τὴν αὐτὴν τοῦ 
βίου κατάστασιν, ἀϑρόως ἣν πάλαι ὦδινεν ἐπιϑυμίαν ἀπέτεκε 
τότε" καὶ οὐδὲ τὸ βραχύτατον τῆς ἡμέρας μέρος ἡμᾶς ἀπολιμ- 
στάνειν ἠνείχετο, διετέλει τὲ παρακαλῶν, ἱ ἵνα τὴν οἰκίαν ἔχαστος 
ἀφέντες τὴν ἑαυτοῦ, κοινὴν ἄμφω τὴν οἴκησιν ἔχοιμεν" καὶ ἔπει- 
σέ γε, καὶ τὸ πρᾶγμα ἢν ἐν χερσίν. 

1. 10. ᾿4λλά με αἱ συνεχεῖς «ῆς μητρὺς ἐπφδαὶ διεκώλυ- 

σαν ταύτην ἐχείνῳ δοῦναι τὴν χάριν, μᾶλλον δὲ ταύτην λαβεῖν 
παρ᾽ ἐχείνου τὴν δωρεάν. ἐπειδὴ γὰρ ἤσϑετο ταῦτα βουλευύμε- 
ψον, λαβοῦσά με τῆς δεξιᾶς, εἰσήγαγεν εἰς τὸν ἀποτεταγμένον οἷ- 
κὸν αὐτῇ" καὶ καϑίσασα «πλησίον ἐπὶ τῆς εὐνῆς ἧς ἡμᾶς ὥδινε, 
πηγάς τε ἠφίει δακρύων καὶ τῶν δαχρύων ἐλεεινότερα προσετί- 
ϑη τὰ ῥήματα, τοιαῦτα πρὸς ἡμᾶς ἀὠποδυρομένη. 11. Ἐγώ, φησι, 

παιδίον, τῆς ἀρετῆς «οὔ πατρὸς τοῦ σοῦ οὐκ ἀφήϑην ἀπολαῦσαι 
ἐπὶ πολὺ, τῷ Θεῷ τοῦτο δοκοῦν᾽' τὰς γὰρ ὠδῖνας τὰς ἐπὶ σοὶ 

διαδεξάμενος ὃ 0 ϑάνατος ἐκείνου, σοὶ μὲν ὄρφαν ίαν, ἐμοὶ δὲ ΧΊ- 
ρείαν ἐπέστησεν ἄωρον, καὶ τὰ τῆς ἡ.» δεινὰ, ἃ μόναι αἱ 
παϑοῦσαι δύναιντ ἂν εἰδέναι καλῶς. 9. «“ύγος γὰρ οὐδεὶς ἂν 

ἐφίκοιτο τοῦ χειμῶνος ἐχείνσυ καὶ τοῦ γεύσει ὃν ὑφίσταται χό- 

θη: ἄρτι μὲν τῆς πατρῴας οἰκίας προελθοῦσα, καὶ πραγμάτων 
ἄπειρος οὖσα" ἐξαίφνης δὲ πένϑει τξε ἀσχέτῳ βαλλομένη, καὶ 
ἀναγκαζομένη φροντίδων καὶ τῆς ἡλικίας καὶ τῆς φύσεως ἀνξ' 

- 
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χεσϑαι’ μειζόνων. 18. 4Δεῖ γὰρ, οἶμαι, ῥαϑυμίας τε οἰκετῶν ἐπι- 
στρέφειν καὶ κακουργίας παρατηρεῖν, συγγενῶν ἀποχρούεσϑαι 
ἐπιβουλὰς, τῶν τὰ δημόσια - πραττόντων τὰς ἐπηρείας καὶ τὴν 
ἀπήνειαν ἐν ταῖς τῶν εἰσφορῶν καταβολαῖς φέρειν γενναίως. 
14. Εἰ δὲ καὶ παιδίον καταλιπὼν ὃ τεϑνηκὼς ἀπέλϑοι, ϑῆλυ 
μὲν ὃν, πολλὴν καὶ οὕτω παρέξει τῇ μητρὶ τὴν φροντίδα, ὅμως 
δὲ καὶ ἀναλωμάτων καὶ δέους ἀπηλλαγμένην. ὁ δὲ υἱὸς μυρίων 
αὐτὴν φόβων καϑ᾽ ἑκάστην ἐμπίμπλησι τῆν ἡμέραν, καὶ «λειό- 
γῶν φροντίδων" τὴν γὰρ τῶν χρημάτων ἐῶ δαπάνην, ὅσην ὑπο- 
μένειν ἀναγκάζεται, ἐλευϑερίως αὐτὸν ἀναϑρέψαι ἐπ τιϑυμοῦσα. 
 λλ᾽ ὅμως οὐδὲν μὲ τούτων ἔπεισε δευτέροις ὁμιλῆσαι γά- 
μοις, οὐδὲ ἕ ἕτερον ἐπεισαγαγεῖν νυμφίον τῇ τοῦ πατρὸς οἰχίᾳ τοῦ 
σοῦ" ἀλλ᾽ ἔμενον ἐν τῇ ζάλῃ καὶ τῷ ϑορύβῳ, καὶ τὴν σιδηρᾶν τῆς 
χηρείας οὐχ ἔφυγον κάμινον ν πρῶτον μὲν ὑπὸ τῆς ἄνωϑεν βοη- 
ϑουμένη ῥοπῆς" 16. ἔφερε δέ μοι παραμυϑίαν οὐ μικρὰν τῶν 
δεινῶν ἐκείνων, καὶ τὸ συνεχῶς εἰς τὴν σὴν ὄψιν ὁρᾶν, καὶ εἰχόνα 
μοι τοῦ τετελευτηχότος φυλ ἄσσεσϑαι ἔμψυχον πρὸς ἐκεῖνον 
ἀπηκριβωμένην καλῶς. Διά τοι τοῦτο καὶ ἔτι γήπιος, ὧν, καὶ μη- 
δὲ φϑέγγεσϑαί πῶ μαϑὼν, ὅτε μάλιστα «ἕρπουσι τοὺς τεκόντας 

οἱ παῖδες, πολλήν μοι παρεῖχες τήν παράκλησιν. 17. Καὶ μὴν 
οὐδὲ ἐχεῖνό γ᾽ ἂν ἔχοις εἰπεῖν καὶ αἰτιάσασϑαι, ὅτι τὴν μὲν χη- 
ρείαν γενναίως ἠνέγκαμεν, τὴν δὲ οὐσίαν σοι τὴν πατρῴαν ἠλατ- 
τώσαμεν, διὰ τὴν τῆς χηρείας ἀνάγκην, ὅπερ πολλοὺς τῶν ὁρ- 
φανίαν δυστυχησάντων οἶδα παϑόντας ἐγώ. Καὶ γὰρ καὶ ταύτην 
ἀκέραιον ἐφύλαξα πᾶσαν" καὶ τῶν ὀφειλόντων εἰς τὴν εὐδοκί. 
μησιν δαπανηϑῆναι τὴν σὴν ἐνέλιπον οὐδὲν, ἐκ τῶν ἐμαυτῆς καὶ 
ὧν ἦλϑον οἴχοϑεν ἔχουσα δαπανῶσα χρημάτων. 18. Καὶ μή 
τοι νομίσῃς ὀνειδίζουσάν μὲ ταῦτα λέγειν νῦν. ἀλλ᾽ ἀντὶ πάντων 
δὲ τούτων μίαν αἰτῶ χάριν, μή με δευτέρᾳ χηρείᾳ περιβαλεῖν, 

τὸ κοιμηϑὲν ἤδη - πένϑος ἀνάναι πάλιν" ἀλλὰ ς περίμεινον 
τὴν ἐμὴν τελευτήν" ἴσως μετὰ μικρὸν ὠπελεύσομαι χφύνον. 
19. Τοὺς μὲν γὰρ γέους ἐλαὶς καὶ εἰς γῆρας ἧξειν μακρόν" οἱ δὲ 
γεγηρακότες ἡμεῖς οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸν ϑάνατον ἀναμένομεν. 
920. Ὅταν οὖν μὲ τῇ γῇ παραδῷς καὶ τοῖς ὀστέοις τοῦ πατρὸς 

ἀναμίξῃς τοῦ σοῦ, στέλλου μακρὰς ἀποδημίας, καὶ πλέε ϑάλατ- 
ταν ἣν ἂν ἐθέλῃς" τότε ὁ κωλύσων οὐδείς" ἕως δ᾽ ἂν ἐμπνέω- 
μεν, ἀνάσχου τὴν μεϑ᾽ ἡμῶν οἴκησιν. μὴ δὴ προσκρούσῃς τῷ 
Θεῷ μάτην καὶ εἰχῆ, τοῖς τοσούτοις ἡμᾶς περιβάλλων κακοῖς 
ἠδικηκότας οὐδέν. 41. Εἰ μὲν γὰρ ἔχεις ἐγκαλεῖν, ὅτι σὲ εἷς 
βιωτικὰς περιέλκω φροντίδας, καὶ τῶν πραγμάτων ἀναγκάζω 
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προστῆναι τῶν ἐμῶν" μὴ τοῦς τῆς φύσεως νόμους, μὴ τὴν ἀνατρο 
φὴ», μὴ τὴν συνήϑειαν μηδὲ ἄλλο μηδὲν αἰδεσϑῆς, ὦ ὡς ἐπιβούλους 
φεῦγε καὶ πολ ἐμίους. εἰ δὲ ἅπαντα πράττομεν, ὥστε “πολλήν σοι 

παρασκευάσαι σχολὴν εἰς τὴν τοῦ βίου τούτου πορείαν" εἰ καὶ 

μηδὲν ἕτερον, οὗτος γοῦν κατεχέτω σὲ παρ᾿ ἡμῖν ὃ δεσμὸς. 
92, Κὰν γὰρ μυρίους σε λέγῃς φιλεῖν, οὐδείς σοι παρέξει τοσάυ- 
της ἀπολαῦσαι ἐλευϑερίας" ἐπειδὴ μηδέ ἐστί τις, ὅτῳ μέλει τῆς 
σῆς ἐυδοκιμήσεως ἐξ ἴσης ἐμοί. 238. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τούτων 
πλείονα πρὸς ἐμὲ μὲν ἡ μήτηρ, ἐγὼ δὲ πρὸς τὸν γενναῖον ἔλεγον 
ἐχεῖνον. ὁ δὲ οὐ μόνον οὐκ ἐδυσωπεῖτο τοῖς ῥήμασι τούτοις, ἀλ- 
λὰ καὶ πλέον ἐνέχειτο, ταὐτὰ ἀπαιτῶν, ἅπερ καὶ πρότερον. 

Π|. 94. Ἐν τοῦτῳ δὲ ἡμῶν ὄντων, καὶ τοῦ μὲν συνεχῶς 

ἱκετεύοντος, ἐμοῦ δὲ οὐχ ἐπινεύοντος, “ἄφνω τις ἐπιστᾶσα φήμη 
διετάραξεν ἀμφοτέρους" ἦ δὲ φήμῃ ἦν, εἰς τὸ τῆς ἱερωσύνης 
ἡμᾶς ἀξίωμα μέλλειν σροάγ εσϑαι. 25. Ἐγὼ μὲν οὖν, ἅμα τῷ 
τὸν λόγον ἀκοῦσαι τοῦτον, δέει τε καὶ ἀπορίᾳ συνειχύμην" δέει 
μὲν, μή ποτὲ καὶ ἄκων ἁλῶ: ἀπορίᾳ δὲ, ζητῶν πολλάκις, πόϑεν 
ἐπῆλϑε τοῖς ἀνδράσιν ἐχείνοις ἐνθυμηϑῆναί τι τοιοῦτο περὶ 
ἡμῶν. εἰς γὰρ ἐμαυτὸν ἀφορῶν, οὐδὲν εὕρισκον ἔχοντα τῆς τιμῆς 
ἄξιον ἐκείνης. 26. Ὁ δὲ γενναῖος οὑτοσὶ προσελϑών μοι κατ᾽ 
ἰδίαν, καὶ κοινωσάμενος περὶ τούτων ὡς ἀνηκόῳ γε ὄντι τῆς φή- 
μῆς, ἐδεῖτο, κἀνταῦϑα καὶ πράττοντας καὶ βουλευομένους ὀφϑῆ- 
ψαὶ τὰ αὐτὰ, καϑάπερ καὶ πρότερον" ἕψεσϑαι γὰρ αὐτὸν ἑτοί- 

Ὁ, σα - ; Ἃ «ς ’ -" « - » ’ » ᾿ 

μως ἡμῖν, καϑ' ὁποτέραν ἂν ἡγώμεϑα τῶν ὁδῶν, εἴτε φεύγειν εἰτξ 

ἐλέσϑαι ϑέῦι. .27..3 ἰσϑόμενος τοίνυν αὐτοῦ τῆς προϑυμίας 
ἐγὼ, καὶ ζημίαν ἡ ἡγησάμενος οἴσειν παντὶ τῷ κοινῷ τῆς ἐκκλησίας, 
εἶ νέον οὕτως ἀγαϑὸν, καὶ πρὸς μὴν τῶν ἀνϑρώπων ἐπιστασίαν 
ἐπιτήδειον, ἀποστεροίην τοῦ Χριστοῦ τὴν ἀγέλην διὰ τὴν ἀσϑέ- 
ψειαν τὴν ἐμαυτοῦ" οὐκ ἀπεχάλυψα τὴν γνώμην, ἣν εἶχον περὶ 
τούτων, ἐχείνῳ, καίτοι γε μηδέποτε πρότερον ἀνασχόμενος λαϑεῖν 
τι τῶν βουλευμάτων αὐτὸν τῶν ἐμῶν" ἀλλ᾽ εἰπὼν δεῖν τὴν ὑπὲρ 
τούτων βουλὴν εἰς ἕτερον ἀναβαλέσϑαι καιρὸν (οὐ γὰρ νῦν τοῦτο 
κατεπείγειν, ) ἔπεισά τε ἐυϑέως μηδὲν ὑπὲρ τούτων φροντίζειν, 
καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ παρέσχον ϑαῤῥεῖν, ὡς ὁμογνωμονήσοντος, εἴ 
σοτέ τι τοιοῦτον συμβαίη παϑεῖν. 28. Χρόνου δὲ παρελϑόν- 
τος οὐ πολλοῦ, καὶ τοῦ μέλλοντος ἡμᾶς χειροτονήσειν ἐλϑύν- 

τος καὶ χρυπτομένου μου, αὐτὸς, μηδὲν τούτων εἰδὼς, ἄγεται μὲν 
ὡς ἐφ᾽ ἑτέρᾳ προφάσει" δέχεται. δὲ τὸν ζυγὸν, ἐλπίζων, ἐξ ὧν 
ὑπεσχημένος ἤμην αὐτῷ, καὶ ἡμᾶς πάντως ἕψεσϑαι, μᾶλλον δὲ 
νομίζων ἡμῖν ἀκολουϑεῖν. 29. Καὶ γάρ τινες τῶν ἐκεῖ παρόντων, 
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ἀσχάλλ ονὗτὰ πρὸς τὴν σύλληψιν ὁρῶντες, ἠπάτησαν βοῶντες" 
ὡς ἄτοπον εἴη; τὸν μὲν ϑρασύτερον εἶναι δοκοῦντα παρὰ πᾶσι» 
(ἐμὲ λέγοντες) μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιεικείας εἶξαι τῇ τῶν πατέρων 
κρίσει" ἐκεῖνον δὲ τὸν πολὺ συνετώτερον καὶ ἐπιεικέστερον, 
ϑρασύνεσϑαι καὶ κενοδοξεῖν σχιρτῶντα καὶ ἀποπηδῶντα καὶ ἀν- 
τιλέγοντα. 80. Τούτοις εἴξας τοῖς ῥήμασιν, ἐπειδὴ ἤκουσεν ὅτι 
διέφυγον, εἰσελϑὼν ς σρύς μὲ μετὰ πολλῆ ῆς τῆς κατηφείας, καϑέ- 
ζεται πλησίον, καὶ ἐβούλετο μέν τι καὶ εἰπεῖν, ὑπὸ δὲ τῆς ἀπο- 
ρίας: κατεχόμενος, καὶ λόγῳ παραστῆσαι τὴν βίαν, 1 ἣν ὑπέμεινεν, 
οὐκ ἔχων, ἅμα τῷ χᾶναι, ἐκωλύετο ῳφϑε) ξασϑαι, τῆς ἀϑυμίας, 
πρὶν ἢ τοὺς ὀδόντας ὑπερβῆναι, διακοπτούσης τὸν λόγον. 
81. Ὁρῶν τοίνυν ἐγὼ περίδακρυν ὄντα καὶ πολλῆς “μήμιοΣ 
γον τῆς ταραχῆς, καὶ τὴν αἰτίαν εἰδώς" ἐγέλων τε ὑπὸ πολλ ῆς 
τῆς ἡδονῆς, καὶ τὴν δεξιὰν κατέχων ἐβιαζόμην χαταφιλ εἶν, καὶ 
τὸν Θεὸν ἐδόξαζον, ὅτι μοι τὸ τῆς μηχανῆς τέλος εἶχε καλὸ ὃν καὶ 
οἷον ἠυχύόμην ἀεί. 82. Ὡς δὲ εἶδε περιχαρῆ τε ὄντα καὶ φαι- 
δρόν- καὶ πρότερον ἠπατημένος ὑφ᾽ ἡμῶν ἤσϑετο, καὶ μᾶλλον 
ἐδάκνετο καὶ ἐδυσχέραινε. 

ΙΥ. Καί ποτε μικρὸν ἀπ᾽ ἐχείνου καταστὰς τοῦ ϑορύβου 
τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ εἰ καὶ τὸ ἡμέτερον, φησὶ, διέπτυσας, καὶ λόγον 
ἡμῶν ἔχεις οὐδένα λοιπὸν (ὡς ἔγωγε οὐκ οἶδα ἀνθ᾽ ὅτου") τῆς 
γοῦν ὑπολήψεως ἔδει σε φροντίσαι τῆς σῆς. Νῦν δὲ τὰ πάντων 
ἠνέῳξας στόματα, καὶ δόξης σε ἐρῶντα κενῆς τὴν λειτουργίαν 
ταύτην παρῃτῆσϑαι λέγουσιν ἅπαντες" ὁ δὲ ἐξαιρησύμενός σε 
τῆς κατηγορίας ταύτης οὐκ ἔστιν. 38. ᾿Εμοὶ δὲ οὐδὲ εἰς ἀγορὰν 
ἐμβαλεῖν ἀνεκτόν" τοσοῦτοι οἱ προσιόντες ἡμῖν καὶ καϑ᾽ ἑχά- 
στην ἐγκαλοῦντες τὴν ἡμέραν. ὅτ᾽ ἂν γὰρ ἰδωσί που φανέντα 
τῆς πόλεως, λαβόντες καταμόνας ὅσοι πρὸς ἡμᾶς οἰχείως ἔχουσι, 

τῷ πλείονί μὲ τῆς κατηγορίας ὑποβάλλουσι μέρει. Εἰδότα 7ὰρ 
αὐτοῦ τὴν γνώμην, φασὶν, (οὐδὲ γὰρ ἄν τι σὲ ἐλάνϑανε τῶν ἐχεί. 
γον). οὐκ ἔδει ἀποχρύψασϑαι, ἀλλ᾽ ἡμῖν ἀνακοινώσασϑαι ἐχρῆν" 
καὶ πάντως οὐκ ἂν ἠπορήσαμεν πρὸς τὴν ἄγραν μηχανῆς. 
84. ᾿Εγὼ δὲ, ὅτι μέν σε οὐκ ἤδειν ἐκ πολλοῦ ταῦτα βουλευόμενον, 
αἰσχύνομαι καὶ ἐρυϑριῶ πρὸς ἐκείνους εἰπεῖν, μήποτε χαὶ ὑπύό- 
κρίσιν τὴν ἡμετέραν εἶναι γομίσωσι φιλίαν. Εἰ γὰρ καὶ ἔστιν, 
ὥσπερ οὖν καὶ ἔστιν, καὶ οὐδὲ ἂν αὐτὸς ἀρνηϑείης, ἐξ ὧν εἰς 
ἡμᾶς ἔπραξας γῦν" ἀλλὰ τοὺς ἔξωϑεν καὶ μετρίαν γοῦν περὶ 
ἡμῶν ἔχοντας δόξαν καλὸν τὰ ἡμέτερα κρύπτει» κακά. 85. Εἰ- 
σπεῖν μὲν οὖν πρὸς αὐτοὺς τἀληϑὲς, καὶ ὡς ἔχει τὰ καϑ' ἡμᾶς, 

ὀχνῶ" ἀναγκάζομαι δὲ λοιπὸν σιωπᾶν, καὶ κύπτειν εἰς γῆν, καὶ 
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τοὺς ἀπαντῶντας ἐχτρέπεσϑαι, καὶ ἀποπηδᾶν. 806. Κἂν γὰρ 
τὴν προτέραν ἐκφύγω κατάγνωσιν; ψεύδους ἀνάγκη με κρίνεσϑαι 
λοιπόν. οὐδὲ γὰρ αἰ μύλον οὐ σιστεῦσαί ποτε, ὅτι καὶ Βασίλειον 
μετὰ τῶν ἄλλων ἔταξας, οἷς οὐ ϑέμις εἰδέναι τὰ σά. 837. ᾿Αλλὰ 

τούτων μὲν οὐ πολύς μοι λύγος, ἐπειδὴ σοὶ τοῦτο γέγονεν ἡδύ. 
Τῶν δὲ λοιπῶν πῶς οἴσομεν αἰσχύνην; οἱ μὲν γὰρ ἀπονοίας, οἱ 
δὲ φιλοδοξίας σὲ γράφονται" ὅσοι δὲ εἰσὶν ἀφειδέστεροι τῶν 
αἰτιωμένων, ταῦϑ᾽ ἡμῖν ἐγκαλοῦσιν ἀμφότερα ὁμοῦ, καὶ προστι- 
ϑέασι τὴν εἰς τοὺς τετιμηκότας ὕβριν" 88. δίκαια πεπονθέναι λέ- 
γοντες αὐτοὺς, καὶ εἰ μείζονα τούτων ἀτιμασϑέντες ἔτυχον παῤ 
ἁμῶν" ὅτι τοσούτους καὶ τηλιχούτους ἀφέντες ἄνδρας, μειράκια 

χϑὲς καὶ πρώην ἔτι ταῖς τοῦ βίου μερίμναις ἐγκαλινδούμενα (γα 
χρόνον βραχὺν τὰς ὀφρῦς ἀμέυροέεω καὶ φαιὰ περιβάλλωνται, 
καὶ κατήφειαν ὑποχρίνωνται) ἐξαίφνης εἰς τοσαύτην ἤγαγον τι- 
μὴν, ὅσην οὐδὲ ὄναρ λήψεσϑαι προσεδόκησαν. καὶ οἱ μὲν ἐκ 

«ρώτης ἡλικίας εἰς ἔσχατον γῆρας τὴν ἑαυτῶν ἐχτείναντες ἄσχη- 
σὶν ἐν τοῖς ἀρχομένοις εἰσίν: ἄρχουσι δὲ αὐτῶν οἱ παῖδες αὐτῶν 
καὶ μηδὲ τοὺς νόμους ἀκηκούτες, καϑ᾽ οὺς ταύτην δεῖ διέπειν 
τὴν ἀρχήν. Ταῦτα καὶ πλείονα τούτων λέγοντες συνεχῶς ἡμῖν 
ἐπιφύονται. 39. Ἐγὼ δὲ ὅ,τι μὲν ἀπολογήσομαι πρὸς ταῦτα, 
οὐκ ἔχω" δέομαι δὲ σοῦ φράσαι μοι. Οὐδὲ γὰρ ἁπλῶ ὥς οὐδὲ εἰκῆ 
ταύτην οἶμαί σὲ φυγεῖν τὴν φυγ ἣν, καὶ πρὸς ἄνδρας οὕτω μεγά- 
λους τοσαύτην ἀναδέξασϑαι τὴν ἔχϑραν, ἀλλὰ μετά τινὸς λο- 
γισμοῦ καὶ σκέψεως ἐπὶ τοῦτο ἐλϑεῖν- ὅϑεν καὶ λόγον ἕτοιμον 
εἶναί σοι πρὸς ἀπολογίαν στοχάζομαι. εἰπὲ οὖν εἴ τινα πρόφασιν 
δικαίαν “πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας δυνησύμεϑα λέγειν. 40. Ὧν 
γὰρ αὐτὸς ἠδίκημαι" παρά σου, οὐδένα ἀπαιτῶ λύγον, οὐχ ὧν 
ἠπάτησας, οὐχ ὧν προὔδωκας, οὐχ ὧν ἀπέλαυσας παρ᾽ ἡμῶν 
ἅπαντα τὸν ἔμπροσϑεν χρόνον: 41. Ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ τὴν 

ψυχὴν τὴν ἡμετέραν (ὡς εἰπεῖν) φέροντες ἐνεθήχαμέν σου ταῖς 
χερσί" σὺ δὲ τοσαύτῃ πρὸς ἡμᾶς ἐχρήσω τῇ πανουργίᾳ, ὅσῃ πὲρ 
ἂν εἰ πολεμίους σοί τινας φυλάξασϑαι προὔχειτο. 42. Καί τοί 
γε ἐχρῆν, εἰ μὲν ὠφέλιμον ταύτην ἤδεις οὖσαν τὴν γνώμην, μηδὲ 
αὐτὸς τὸ κέρδος φυγεῖν" εἰ δὲ ἐπιβλαβῆ, καὶ ἡμᾶς, οὺς πάντων 
ἀεὶ προτιμᾶν ἔλεγες, ἀπαλλάξαι τῆς ζημίας. 48. σὺ δὲ καὶ ὅπως 
ἐμπεσούμεϑα, ἅπαντα ἔπραξας" καὶ δόλου σοι καὶ ὑποκρίσεως 
ἐδέησε, πρὸς τὸν ἀδόλως καὶ ἁπλῶς ἅπαντα καὶ λέγειν καὶ 
πράττειν εἰωϑύτα πρὸς σέ. 44. ᾿Αλλ ὅμως, ὅπερ ἔφην, οὐδὲν 
τούτων ἐγκαλῶ γῦν, οὐδὲ ὀγειδίζω. τὴν ἐρημίαν, εἰς ἣν κατέστησας 

ἡμᾶς, τὰς συνόδους διακόψας ἐκείνας, ἐξ ὧν καὶ ἡδονὴν καὶ 

ν ̓ ς 
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ὠφέλειαν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐκαρπωσάμεϑα πολλάκις. 45. .λλὰ 
πάντα ταῦτα ἀφίημῖ, καὶ φέρω σιγῇ καὶ πράωφ᾽ οὐκ ἐπειδὴ 
πράως εἰς ἡμᾶς ἑπλημμέλησας, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦτον ἔϑηκα ἐμαυ- 
τῷ τὸν νόμον, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐχείνης, ἧς τὴν φιλίαν ἐ ἔστερξα 
τὴν σὴν, ὑπὲρ ὧν ἂν ἡμᾶς ἠϑέλησας λυπεῖν, μηδέποτέ σε εἰς 
ἀπολογίας ἀνάγκην κπαϑιστᾶν. 46. Ἐπεὶ ὅτι γε οὐ μικρὰν τὴν 
ξημίαν ἡμῖν ἐπήγαγες, οἶσϑα καὶ αὐτός" εἴγε μέμνησαι τῶν ῥη- 
μάτων, καὶ τῶν ὁ παρὰ τῶν ἔξωϑεν ς σπερὶ ἡμῶν, καὶ τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν, 
λεγομένων ἀεί. ταῦτα δὲ ἦν, ὅτι πολὺ κέρδος ἡμῖν ὑμοψύχους 
εἶναί τε χαὶ φράττεσϑαι τῇ πρὸς ἀλλήλους φιλίᾳ. 47. Καὶ οἱ 

μὲν ἄλλοι πάντες ἔλ γον; καὶ ἑτέροις πολλοῖς οὐ μικρὰν ὠφέ- 

λειαν τὴν» ἡμετέραν οἴσειν ὁμύνοιαν. ἐγὼ δὲ ὦφελ ειαν μὲν οὐδέ. 
σοτε ἐνενόησα, τόγε εἰς ἐμὲ ἧκον παρέξειν τισίν" ἔλεγον δὲ, ὅτι 
«τοῦτο γοῦν ἀπ᾽ αὐτῆς κερδανοῦμεν ἀέρδος οὐ μικρὸν, τὸ δυσχεί- 
θώτοι γενέσϑαι τοῖς καταγωνίσασϑαι βουλομένοις ἡ ἡμᾶς. 48. Καὶ 

ταῦτά σε ὑπομιμνήσκων οὐκ ἐπαυσάμην ποτέ" χαλεπὸς ὁ καιρὸς, 
οἱ ἐπιβουλεύοντες πολλοί: τὸ τῆς ἀγάπης γνήσιον ἀπόλωλεν, 
ἀντεισῆκται δὲ ὁ τῆς βασκανίας ὄλεϑρος" ἐν μέσῳ παγίδων δια- 
βαίνομεν, καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων πύλεων περιπατοῦμεν. οἱ μὲν ἕτοι- 
μοι τοῖς ἡμετέροις ἐφησϑῆναι κακοῖς, εἴποτέ τι συμβαίη, πολ- 
λοὶ καὶ πολλαχύϑεν ἐφεστήχασιν' ὃ δὲ συναλγήσων οὐδεὶς, ἢ 
καὶ εὐαρίϑμητοι λίαν. ὅρα μὴ διαστάντες ποτὲ πολὺν τὸν γέλω- 
τα ὄφλωμεν, καὶ τοῦ γέλωτος μείζονα τὴν ζημίαν. “Ιδελφὸς 
ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηϑοῦμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ, καὶ ὡς μεμοχλευμένη 
βασιλεία. μὴ δὴ διαλύσῃς ταύτην τὴν γνησιότητα, μηδὲ διακό- 
ψῃς τὸν μοχλόν. 49. Ταῦτα καὶ τὰ τούτων πλείονα ἔλεγον 
συνεχῶς" οὐδὲν μέν ποτε ὑποπτεύων τοιούτον, ἀλλὰ καὶ πάνν 
σὲ τὰ πρὸς ἡμᾶς ὑγιαίνειν νομίζων, ἐκ περιουσίας δὲ καὶ ὑγιαί- 
ψοντὰ ϑεραπεύειν βουλόμενος" ἐλάνθανον δὲ, ὡς ἔοιχε, νοσοῦντι 
τὰ φάρμακα ἐπιτιϑείς. Καὶ οὐδὲ οὕτως ὁ δείλαιος ὥνησα, οὐδὲ 
γέγονέ μοι τι πλέον ἐκ ταυτησὶ τῆς ἄγαν προμηϑείας. 50. Πά»- 
τα γὰρ ἐχεῖνα ῥίψας ἀϑρύόως καὶ οὐδὲ εἰς γοῦν βαλλόμενος, 
ὥσπερ ἀνερμάτιστον σλοῖον εἰς πέλαγος ἡμᾶς ἄπ τερον ἀφ ἥκας, 
οὐδὲν τῶν ἀγρίων ἐκείνων ἐννοήσας κυμάτων, ἅπερ ἡμᾶς ὑπομέ.- 
γειν ἀνάγκη. ΒΊ,. ψδὲ γάρ σθτε «συμβαίη συκοφαντίαν ἢ χλευα- 
σίαν ἢ καὶ ἄλλην τινὰ ὕβριν καὶ ἐπήρειαν ἡμῖν ἐπενεχϑῆναί σο- 
ϑὲν (πολλάκις δὲ συμβαίνειν τὰ τοιαῦτα ἀνάγκη" ) πρὸς τίνα 
καταφευξόμεϑα; «τίνι κοινωσόμεϑα τὰς ἡμετέρας ἀϑυμίας; τίς 

ἡμῖν. ἀμῦναι ϑελήσει; καὶ τοὺς μὲν λυποῦντας ἀνακόψει καὶ 
ποιήσει μηκέτι λυπεῖν" ἡμᾶς δὲ παραμυϑήσεται καὶ παρασκευά- 

΄ 
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σει τὰς ἑτέρων» φέρειν ἀπαιδευσίας ; οὐκ ἔστιν οὐδεὶς, σοῦ πόῤ. 
ῥωϑεν ἑστηκότος τοῦ δεινοῦ τούτου πολέ ἕμου, καὶ μηδὲ κραυγὴν 
ἀκοῦσαι δυναμένου ποτέ. 52. ζρα οἶδας ὅσον εἴργασταί σοι 
κακόν; ἄρα νῦν γοῦν μετὰ τὸ πλῆξαι ἐπιγινώσκεις, ὡς καιρίαν 
ἡμῖν ἔδωκας τὴν πληγήν; 538. Δλλὰ ταῦτα μὲν ἀφείσϑω ( οὐδὲ 
γάρ ἐστι τὰ γενόμενα ἀναλῦσαι λοιπὸν, οὐδὲ πόρον τοῖς ἀπύροις 
εὑρεῖν") τί πρὸς τοὺς ἔξωϑεν ἐροῦμεν; τί πρὸς τὰς αἰτίας ἀπο- 
λογησόμεϑα τὰς ἐκείνων; 

Υ. 84. Θάρσει, ἔφην ἐγώ. Οὐ γὰρ ὑπὲρ τούτων εἰμὶ μό- 
γον ἕτοιμος εὐθύνας ὑπέχειν. ἀλλὰ καὶ ὧν ἀνευϑύνους ἡμᾶς 
ἀφῆκας, καὶ τούτων πειράσομαί σοι δοῦναι λόγον, ὡς ἂν οἷός 
τε ὦ. καὶ εἰ βούλει 78; ἀπ᾽ αὐτῶν πρῶτον τῆς ἀπολογίας τῶν 
λόγων ποιήσομαι τὴν ἀρχήν. 5ὅ. Καὶ γὰρ ἂν εἴην ἄτοπος καὶ 
λίαν ἀγνώμων, εἰ τῆς παρὰ τῶν ἔξωϑεν δόξης φροντίζων, καὶ 

ὅπως παύσαιντο ἡμῖν ἐγκαλοῦντες, πάντα ποιῶν, τὸν ἁπάντων 
μοι φίλτατον, καὶ τοσαύτῃ πρὸς ἡμᾶς αἰδοῖ κεχρημένον, ὡς μηδὲ 
ὑπὲρ ὧν ἠδικῆσϑαί φησιν, ἐγκαλέσαι ϑελῆσαι, ἀλλὰ παῤ οὐδὲν 
τὰ αὑτοῦ ϑέμενον ἔτι τῶν ἡμετέρων φροντίζειν: μὴ δυναίμην, 
ὡς οὐκ ἀδικῶ, πεῖσαι, ἀλλὰ μείζονι περὶ αὐτὸν φαινοίμην κεχρη- 
μένος ῥαθϑυμίᾳ, ἧς αὐτὸς περὶ ἡμᾶς ἐπεδείξατο σπουδῆς. 50. Τί 

ποτ᾽ οὐν σὲ ἠδικήσαμεν; ἐπειδὴ καὶ ἐντεῦϑεν ἐγνώχαμεν εἰς τὸ 
ἧς ἀπολογίας ἀφεῖναι σέλαγος" “ἄρα ὅτι σὲ παρεχρουσάμεϑα, 

καὶ τὴν ἡμετέραν. ἐκρύψαμεν γνώμην; ἀλλ᾽ ἐπὶ κέρδει καὶ τοῦ 
ἀπατηϑέντος σοῦ, καὶ οἷς ἀπατήσαντές σε “προὐδώκαμεν. 
57. Εἰ μὲν γὰρ δι’ ὅλου τὸ τῆς κλοπῆς κακὸν, καὶ οὐκ ἔστιν εἰς 
δέον αὐτῷ χρήσασϑαί ποτε, δοῦναι ἔτοιμοι δίκην ἡμεῖς, ἣν ἂν 
αὐτὸς ἐθέλῃς" μᾶλλον δὲ σὺ μὲν οὐδέποτε παρ᾽ ἡμῶν ἀνέξῃ δί- 
κην λαβεῖν, ἡμεῖς δὲ ἑαυτῶν καταγνωσόμεϑα ταῦτα, ἃ τῶν ἀδι- 
κούντων οἱ δικάξζοντερ, ὅταν αὐτοὺς ἕλωσιν οἱ κατήγοροι. 58. εἰ 
δὲ οὐκ ἀεὶ τὸ « πρᾶγμα ἐπιβλαβὲς, ἀλλὰ παρὰ τὴν τῶν χρωμένων 
προαίρεσιν γίνεται φαῦλ ον ἢ καλὸν, ἀφεὶς ἐγκαλεῖν τὸ ἡπατῆ- 
σϑαι δεῖξον ἐπὶ κακῷ τοῦτο τεχνασαμένους" ὡς ἕως ἂν τοῦτο 
ἀπῇ. μὴ ὅτι μέμψεις καὶ αἰτίας ἐπάγειν , ἀλλὰ καὶ ἀποδέ- 
χεσϑαι τὸν ἀπατῶντα δίκαιον ἂν εἴη τούς γε εὐγνωμόνως. διακεῖ- 
σϑαι βουλ ομένους. 59, Τοσοῦτον γὰρ ἔχει κέρδος εὔκαιρος 
ὠπάτη καὶ μετὰ τῆς ὀρϑῆς γινομένη διανοίας, ὡς πολλοὺς, ὅ ὅτι 
μὴ παρεχρούσαντο, καὶ δίκην δοῦναι πολλάκις. 60. Καὶ εἰ 
βούλει γε τῶν στρατηγῶν τοὺς ἐξ αἰῶνος εὐδοκιμήσαντας ἐξετά- 
σαι, τὰ πλείονα αὐτῶν τρόπαια, τῆς ἀπάτης εὑρήσεις ὄντα κατ- 
ορϑώματα, καὶ μᾶλλον τούτους ἐπαινουμένους, ἢ τοὺς ἐκ «οὔ 
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φανεροῦ κρατοῦντας. 61. Οἱ μὲν γὰρ μετὰ πλείονος τῆς δαπά- 
γης», καὶ τῆς τῶν χρημάτων καὶ τῆς τῶν σωμάτων, κατορϑοῦσι 
τοὺς πολέμους ὡς μηδὲν αὐτοῖς πλέον ἀπὸ τῆς νίκης γίγνεσϑαι, 
ἀλλὰ παρ᾽ οὐδὲν τὰ τῶν ἡττωμένων τοῦς κρατοῦντας δυστυχεῖν, 
καὶ τῶν στρατευμάτων ἀνηλ ὠμένων » καὶ τῶν ταμιείων κεχέγω- 
μένων. πρὸς δὲ τούτοις οὐδὲ τῆς ἐπὶ τῇ νίκῃ δόξης αὐτοὺς ἀφιεῖ- 

σιν ἀπολαῦσαι πάσης. μέρος γὰρ αὐτῆς οὐ μικρὸν συμβαίνει καὶ 
τοὺς πεπτωκότας καρποῦσϑαι, διὰ τὸ ταῖς “ψυχαῖς γικῶντας 
τοῖς σώμασιν ἡττηϑῆναι μόνοις" ὡς ̓  εἴ 7γε ἐνῆν βουλομένους μὴ 
πίπτειν, μηδὲ ὁ ϑάνατος ἐπελϑὼν αὐτοὺς ἔπαυσεν, οὐκ ἂν ἔστη- 
σαν τῆς προϑυμίας ποτέ. 62. Ὁ δὲ ἀπάτῃ κρατῆσαι δυδηθεὰρ, 
οὐ συμφορᾷ μόνον, ἀλλὰ: καὶ 7έλωτι περιβάλλει τοὺς πολεμίους. 
οὐ γὰρ ὥςπερ, ἐκεῖ τοὺς ἐπαίνους ἐξ ἴσης ἀποφέρονται ἀμφύότε. 
ροι τοὺς ἐπὶ τῇ ῥώμῃ, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα τοὺς ἐπὶ τῇ φρονήσει, 
ἀλλ᾽ ὅλον τῶν νικώντων ἐστὶ τὸ βραβεῖον" καὶ, τὸ τούτων οὐκ 

ἔλαττον, τὴν ἀπὸ τῆς γίκης ἡδονὴν ἀκέραιον τῇ πόλει φυλά ἀττου- 
σιν. Οὐ γάρ ἔστιν ὥςπερ ὁ τῶν χρημάτων πλοῦτος καὶ τὸ τῶν 
σωμάτων πλῆϑος, ἡ τῆς ψυχῆς φρόνησις" ἀλλ᾽ ἐχεῖνα μὲν, ὅταν 
τις αὐτοῖς ἐν τοῖς πολέμοις χρῆται συνεχῶς, δαπανᾶσϑαι συμ- 
βαίνει καὶ ἀπολείπειν τοὺς ἔχοντας" αὕτη δὲ, ὅσῳ περ ἄν τις 
αὐτὴν ἀνακινῇ, τοτούτῳ μᾶλλον αὔξεσϑαι πέφυκεν. 63. Οὐχ 
ἐν τοῖς πολέμοις δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν εἰρήνῃ πολλὴν καὶ ἀναγ- 
καίαν εὕροι τις ἂν τῆς ἀπάτης τὴν χρείαν" καὶ οὐ πρὸς τὰ τῆς 
πόλεως πράγματα μόνον, ᾿ἀλλὰ καὶ ἐν οἰκίᾳ πρὸς γυναῖχα ἀνδρὶ, 
καὶ πρὸς ἄνδρα γυναικὶ, καὶ πατρὶ πρὸς υἱὸν, καὶ πρὸς φίλον 
φίλῳ, ἤδη δὲ καὶ πρὸς πατέρα παισί. 64. Καὶ γὰρ τῶν τοῦ 
Σαοὺλ χειρῶν ἡ τοῦ Σαοὺλ ϑυγάτηρ οὐκ ἴσχυσεν ἂν ἑτέρως ἐξε- 
λέσϑαι τὸν ἄνδρα τὸν αὑτῆς, ἀλλ᾽ ἢ μετὰ τοῦ παραλογίσασϑαι 
τὸν πατέρα. ὁ ταύτης δὲ ἀδελφὸς τὸν ὑπ᾽ ἐκείνης διασωϑέντα 
σῶσαι βουλόμενος κινδυνεύοντα πάλιν τοῖς αὐτοῖς ὅπλοις ἐ ἐχρή- 
σατο, οἷς περ καὶ ἡ γυνή. θὅ. Καὶ ὁ Βασίλειος, ἀλλ᾽ οὐδὲν τού- 

τῶν πρὸς ἐμέ φησιν. οὐδὲ γὰρ ἐχϑρὸς ἐγὼ καὶ “πολέμιος, οὔτε 
τῶν ἀδικεῖν ἐπιχειροῦντων, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον" τῇ γὰρ σῇ 
γνώμῃ τὰ ἐμαυτοῦ πάντα ἐπιτρέψας ἀεὶ, ταύτῃ εἱπόμην, ἵπερ 
ἐχέλευσας. 1:2. 66. Αλλ ὦ ϑαυμάσιε καὶ ἀγαϑώτατε, διὰ 

τοῦτο γὰρ καὶ αὐτὸς φϑάσας εἶπον, ὅτι οὐκ ἐν πολέμῳ μόνον, 
ἐς τ “ὁ ι 3 ι 4. τὸ Εν" ἥτ αν ἡ ι , 

οὐδ᾽ ἐπὶ τοὺς ἔχϑρους, ἀλλὰ καὶ ἕν εἰρήνῃ καὶ ἐπι τους φιλτα- 
τοὺς ταύτῃ χρήσασϑαι καλόν. 67. Ὅτι γὰρ οὐ τοῖς ἀπατῶσι 
μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀπατωμένοις τοῦτο χρήσιμον, προσελϑών 
τιρι τῶν ἰατρῶν ἐρώτησον, πῶς ἀπαλλάττουσι τῆς νόσου τοὺς 
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κάμνοντας; καὶ ἀκούσῃ παρ᾿ αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἀρκοῦνται τῇ τέχνῃ 
μόνῃ, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅπου καὶ τὴν ἀπάτην “ παραλ αβύντες καὶ τὴν 
παρ᾿ ἀυτῆς βοήϑειαν καταμίξαντές, οὕτως ἐπὶ τὴν ὑγίειαν τὸν 

-“» “Ἃ - 

ἀσϑενγοῦντα ἐπανήγαγον. 68. Ὅτ᾽ ἂν γὰρ τὸ δυσάρεστον τῶν 
« ΄ - »»»»» 

ἀῤῥωστούντων καὶ τῆς νόσου δὲ αὐτῆς τὸ δυστράπελον μὴ 
᾿Ὶ -“ »" - 9 - 

προσίηται τὰς τῶν ἰατρῶν συμβουλὰς, τύτε τὸ τῆς ἀπάτης ὑποδῦ- 
- Ὶ ᾽ 3 Ο -" - 

γνώ: προσωπεῖον ἀνάγκη" ἵν, ὥςπερ ἐπὶ σκηνῆς, τὴν τῶν γενομέ- 
Ψ. - 

νων ἀλήϑειαν χρύψαι δυνηϑῶσιν. 69. Εἰ δὲ βούλει, καὶ ἐγώ 
σοι διηγήσομαι δύλον ἕνα ἐκ πολλῶν, ὧν ἤκουσα κατασκευάζειν 

-»" -“ Α " 

ἰατρῶν παῖδας. Ἐπέπεσέ ποτε τινὶ πυρετὸς ἀϑρύόως μετὰ πολ- 
- - Ἁ ᾿ Ἁ 

λῆς τῆς σφοδρότητος, καὶ ἡ φλὸξ ἤρετο: καὶ τὰ μὲν δυνάμενα 
’ , -" ᾽ὔ͵ -» ’ Ν Ἁ 3 ’ 

σβέσαι τὸ πῦρ ἀπεστρέφετο ὁ νοσῶν, ἐπεϑύμει δὲ, καὶ πολὺς ἐνξ- 
κειτο, τοὺς εἰσιόντας πρὸς αὐτὸν ἅπαντας παρακαλῶν, ἄκρατον 

,ὔ Ἁ - -" - ΕΣ 

ὀρέξαι πολὺν, καὶ παρασχεῖν ἐμφορηϑῆναι τῆς ὀλεϑρίου ταύτης 
αὖ ᾿ ᾽ ᾿ 

ἐπιϑυμίας. Οὐ γὰρ τὸν πυρετὸν ἐκκαύσειν μόνον ἔμελλεν, ἀλλὰ 
ΩΝ -“ ’ 

καὶ παραπληξίᾳ παραδώσειν τὸν δείλαιον, εἴ τις αὐτῷ πρὸς ταύ- 
Ψ, »-"Ὃ᾽ »" Ἁ 

τὴν εἶξε τὴν χάριν. 70. ᾿Ενταῦϑα τῆς τέχνης ἀπορουμένης, καὶ 
5 , 3 7 « 3 ι μετ , 3 

οὐδεμίαν ἐχούσης μηχανὴν, ἀλλὰ παντελῶς ἐχβεβλημένης" εἰσελ- 
ϑοῦσα τοσαῦτην ἐπεδείξατο τὴν αὑτῆς δύναμιν ἡ ἀπάτη, ὅσην 
αὐτίκα παρ᾽ ἡμῶν ἀκούσῃ. ΤΊ. Ὁ γὰρ ἰατρὸς ἄρτι τῆς καμίνου 

ι " 5 , ι ι , " » “- 
προελϑῶὼν ἄγγος ὀστράκου λαβῶν, καὶ βάψας οἴνῳ «πολλῷ, εἶτα 
ἀνασπάσας κενὸν, καὶ πλήσας ὕδατος, κελεύει τὸ δωμάτιον, ἔν- 
ϑὰα κατέχειτο ὃ νοσῶν, συσχιάσαι παραπετάσμασι πολλοῖς, ἵνα 

Α Ἂ - 3 ’ Ἁ ’ὔ Α ’ 3 - «ς 2 ’ 

μὴ τὸ φῶς ἐλέγξῃ τὸν δόλον, καὶ δίδωσιν ἐχπιεῖν ὡς ἀκράτου πε- 
’ « Ἁ ,»" » Ἁ »Ξ»΄ - «ς Ἁ -“ 

σληρωμέγον. 72. Ὁ δὲ πριν εἰς τας χεῖρας λαβεῖν, ὑπὸ τῆς 
-“ ’ ’ Α Α ᾿Ξ 

ὀσμῆς προσπεσούσης εὐθέως ἀπατηϑεὶῖς, οὐδὲ πολυπραγμονεῖν 
᾿ ΟἹ Α Α - 

ἠνέσχετο τὸ δοϑέν" ἀλλὰ ταύτῃ πειϑόμενος, καὶ τῷ σχότει χλα- 
πεὶς, ὑπό τε τῆς ἐπιϑυμίας ἐπειγύμενος, ἔσπασε τοῦ δοϑέντος 

Α -" »" " Α ’ 

μετὰ πολλῆς τῆς προϑυμίας" καὶ ἐμφορηϑεὶς ἀπετινάξατο τὸ 
- Α 

πνῖγος εὐθέως, καὶ τὸν ἐπικείμενον ἐξέφυγε κίνδυνον. 78. εἶδες 
- ΕῚ ᾿ 

τῆς ἀπάτης τὸ κέρδος; καὶ εἰ πάντας βούλοιτό τις τῶν ἰατρῶν 
᾿Ὶ Ὲ »» «« - 

καταλέγειν τοὺς δόλους, εἰς ἄπειρον ἐχπεσεῖται μῆκος ὃ λύγος. 
ή 2 ἝΞ Α ἊΣ ᾿ Υ̓͂ 3 μ Α , 

74. Οὐ μόνον δὲ τους τὰ σώματα ϑεραπεύοντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
- - ’ Χ “ 

τῶν ψυχικῶν νοσημάτων ἐπιμελομένους, εὕροι τις ἂν συνεχῶς 
- Ἂ ΑἉ 

τούτῳ κεχρημένους τῷ “φαρμάκῳ. Οὕτω τὰς πολλὰς μυριάδας 
ἐκείνας τῶν Ἰουδαίων ὁ μακάριος προσηγάγετο Παῦλος. μετὰ 
ταύτης τῆς προαιρέσεως περιέτεμε τὸν Τιμόϑεον, ὑ ΓΙ αλάταις 
ἀπειλῶν, ὅτι Χριστὸς οὐδὲν ὠφελήσει τοὺς περιτεμνφομένους. 

" ’ ᾿ 4 5 

διὰ τοῦτο ὑπὸ νόμον ἐγίνετο, ὃ ζημίαν ἡγούμενος μετὰ τὴν εἰς 
᾿ , 4 διι.8 - ᾿. , . 

Χριστὸν πίστιν τὴν ἀπὸ τοῦ νόμου δικαιοσύνην. 79. Ποῦ λὴ 
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γὰρ ἡ τῆς ἀπάτης ἰσχὺς, μόνον μὴ μετὰ δολερᾶς προσαγέσϑω 
τῆς προαιρέσεως" μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἀπάτην τὸ τοιοῦτον δεῖ κα- 
λεῖν, ἀλλ᾽ οἰκονομίαν τινὰ, καὶ σοφίαν, καὶ τέχνην ἱκανὴν στο}- 
ἸῸΝ πύρους ἐν τοῖς ἀπόροις εὑρεῖν, καὶ πλημμελείας. ἐπάνορ: 

ὕξαι ψυχῆς. 76. Οὐδὲ γὰρ τὸν Φινεὲς ἀνδροφόνον εἰποιμ᾽ ἂν 
ἜΝ καίτοι 7γὲ μιᾷ πληγῇ ῇ δύο σώματα ἀνεῖλ δ»" ὥςπερ οὐδὲ τόν 
Ἠλίαν μετὰ τοὺς ἑχατὸν στρατιώτας καὶ τοὺς τούτων ἡγεμόνας, 
καὶ τὸν πολὺν τῶν αἱμάτ τῶν χειμάῤῥουν, ὃν ἐκ τῆς τῶν ἱερωμέ- 
γῶν τοῖς δαίμοσιν ἐποίησε ῥεῦσαι σφαγῆς. 77. Εἰ γὰρ τοῦτο 

συγχωρήσαιμεν, καὶ τὰ πράγματά τις τῶν πεποιηκότων τῆς 
προαιρέσεως γυμνώσας ἐξετάζοι καϑ' ἑαυτά" καὶ τὸν ἀβραὰμ 
σιαιδοχτονίας ὁ βουλύμενος κρινεῖ. καὶ τὸν ἔγγονον τὸν ἐκείνου 
καὶ τὸν ἀπόγονον κακουργίας καὶ δόλου γράψεται" οὕτω γὰρ ὁ 
μὲν τῶν τῆς φύσεως ἐχράτησε πρεσβείων, ὁ δὲ τὸν τῶν «4. 
γυπτίων πλοῦτον εἰς τὸν τῶν ᾿Ισραηλιτῶν μετήνεγκε στρατύν. 
78. ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι ταῦτα, οὐκ ἔστιν" ἄπαγε τῆς τόλμης" οὐ γὰρ 
μόνον αὐτοὺς αἰτίας ἀφίεμεν, ἀλλὰ καὶ ϑαυμάζομεν διὰ ταῦτα" 
ἐπεὶ καὶ ὁ Θεὸς αὐτοὺς διὰ ταῦτα ἐπήνεσεν. 79. Καὶ γὰρ 

ἀπατεὼν ἐκεῖνος ἂν εἴη καλεῖσϑαι δίχαιος ὃ τῷ “πράγματι κεχρῆ- 
μενος ἀδίκως, καὶ πολ λάκις ἀπατῆσαι δέον καὶ τὰ μὲ ἕγιστα διὰ 
ταύτης ὠφελῆσαι τῆς τέχνης. ὁ δὲ ἐξ εὐθείας προσεγεχϑεὶς κα- 

κὰ μεγάλα τἂν οὐκ ἀπατηϑέντα εἰργάσατο. 

-Φ-Φ-ΦὁΦ-9ὁ-..20Φ.-.Φ-9-9ο.ὕ.Ἅ 6}ὸΟ᾽-΄ὁἡ '-Ὁὁ-9ὁ..ο.Φ-96--4- 

Ἵ ΙΕΡΩΣΥΝῊΗΣ 
ΛΟΓΟΣ Β΄ 

Π͵Ι 

71. αδὲ ἔνεστιν ἐν τῷ β΄ λόγῳ. 

1. Ὅτι μέγιστον ἢ “ερωσύνη τεχμήριον τῆς εἰς Χριστὸν ἀγάπης. 
11. Ὅτι ἡ ταύτης ὑπηρεσία τῆς τῶν ἄλλων μείζων. 
111. Ὅτι μεγάλης δεῖται ψυχῆς καὶ ϑαυμαστὴς. 
1Ψ. Ὅτι πολλῆς τὸ 1 πρᾶγμα δυσχολίας γέμει, χαὶ κινδύνων. 
Ῥ-. Ὄτι τὴς ἐὶς Χριστὸν. ἀγάπης ἕνεκεν τὸ πρᾶγμα ἐφύγομεν. 
ΨΊ. ᾿πόδει Ξις τῆς ἀρετῆς τοῦ Βασιλείου, καὶ τῆς ἀγάπης τῆς σφοδρᾶς. 
Κ11. Ὅτι οὐχ ὑβρίσαι βουλόμενοι τοὺς ψηφισαμένους ἐφύγομεν τὴν χει- 

θοτονίαν. 
ΓΙ]. Ὅτι καὶ μέμψεως αὐτοὺς ἀπηλλάξαμεν διὰ τῆς φυγῆς. 

ο᾽ ᾿ 

80. Ὅτι μὲν οὖν ἐστι καὶ ἐπὶ καλῷ τῇ τῆς ἀπάτης κεχρῆσϑαι 
δυνάμει, μᾶλλον δὲ ὅτι μηδὲ ἀπάτην δεῖ τὸ τοιοῦτον καλεῖν, ἀλλ᾽ 
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οἰχονομίαν τινὰ ϑαυμαστὴν, ἐνῆν μὲν καὶ πλείονα λέγειν. ἐπειδὴ 
δὲ καὶ τὰ εἰρημένα πρὸς ἀπόδειξιν ἱκανὰ γέγονε" φορτικὸν καὶ 
ἐπαχϑὲς περιττὸν τῷ λόγῳ προστιϑέναι μῆκος" Σὸν δὲ ἂν εἴη 
δεικνύναι λοιπὸν, εἰ μὴ τῷ πράγματι τούτῳ πρὸς τὸ κέρδος 
ἐχρησάμεϑα τὸ σόν; 81. Καὶ ὁ Βασίλειος" καὶ ποῖον ἡμῖν 
κέρδος, φησὶν, ἐκ ταύτης γέγονε τῆς οἰκονομίας, ἢ σοφίας, ἢ 
ὅπως ἂν αὐτὴν χαίρῃς καλῶν" ἵνα πεισϑῶμεν, ὅτι οὐκ ἠπατήμε- 
ϑα παρὰ σοῦ; 82. Καὶ τί τούτου τοῦ κέρδους, ἔφην, ἂν γέ:- 
γοιτο μεῖζον, ἢ τὸ ταῦτα φαίνεσϑαι πράττοντας, ἅπερ δείγματα 
τῆς εἰς τὸν Χριστὸν ἀγάπης, αὐτὸς ἔφησεν εἶναι ὁ Χριστὸς; 
838. Πρὸς γὰρ τὸν χορυφαῖον τῶν ἀποστύλων διαλεγόμενος" 
Πέτρε, φησὶν, φιλεῖς με; τούτου δὲ ὁμολογήσαντος, ἐπιλέγει" 
εἰ φιλεῖς με, ποίμαινε τὰ πρόβατά μου: 84. ᾿Ερωτᾷ τὸν μα- 
ϑητὴν ὁ διδάσκαλος, εἰ φιλοῖτο παρ᾿ αὐτοῦ, οὐχ ἵνα αὐτὸς μάϑῃ" 
πῶς γὰρ, ὃ τὰς ἁπάντων ἐμβατεύων καρδίας; ἀλλ᾽ ἵνα ἡμᾶς 
διδάξῃ, ὅσον αὐτῷ μέλει τῆς τῶν ποιμνίων ἐπιστασίας τούτων. 
Τούτου δὲ ὄντος δήλου, κἀκεῖνο ὁμοίως ἔσται φανερὸν, ὅτι πο- 
λὺς καὶ ἄφατος ἀποκείσεται μισϑὸς τῷ περὶ ταῦτα πονουμένῳ, 
ἃ πολλοῦ τὶμᾶται ὁ Χριστὸς. 85. Εἰ γὰρ ἡμεῖς, ὅτ᾽ ἂν ἴδωμεν 
τῶν οἰκετῶν ἢ τῶν οἰχείων, τῶν ϑρεμμάτων. τῶν ἡμετέρων ἐπι- 
μελουμένους, τινὰς, τῆς περὶ ἡμᾶς ἀγάπης τὴν εἰς ἐκεῖνα σπου- 
δὴν τιϑέμεϑα σημεῖον, καΐτοι γε ταῦτα πάντα χρημάτων ἐστὶν 
ὠνητά" ὃ μὴ χρημάτων μηδὲ ἄλλου τινὸς τοιούτου, ἀλλ ἰδίῳ 
ϑανάτῳ τὸ ποίμνιον πριάμενος τοῦτο καὶ τιμὴν τῆς ἀγέλης τὸ 
αἷμα δοὺς τὸ ἑαυτοῦ, πύσῃ τοὺς ποιμαίνοντας αὐτὸ ἀμείψεται 
δωρεᾷ; διά τοι τοῦτο εἰπόντος τοῦ μαϑητοῦ" 86. σὺ οἶδας 
Κύριε, ὅτι φιλῶ σε, καὶ μάρτυρα τῆς “ἀγάπης αὐτὸν τὸν ἀγαπώ- 
μενον καλέσαντος" οὐχ ἔστη μέχρι τούτου ὁ “Σωτὴρ, ἀλλὰ καὶ τὸ 
τῆς ἀγάπης προσέϑηχε σημεῖον. 87. Οὐ γὰρ ὅσον ὁ Πέτρος 
αὐτὸν ἐφίλει, τότε ἐπιδεῖξαι ἐβούλετο (καὶ γὰρ ἐκ πολλῶν τοῦτο 
ἤδη ἡμῖν γέγονε δῆλον") ἀλλ᾽ ὅσον αὐτὸς τὴν ἐκκλησίαν ἀγαπᾷ 
τὴν ἑαυτοῦ, καὶ Πέτρον καὶ πάντας ἡμᾶς μαθεῖν κεκομνς, ἵγα 

καὶ ἡμεῖς πολλὴν σερὶ αὐτὰ εἰσφέρωμεν τὴν σπουδήν. . Διὰ 
εἰ γὰρ υἱοῦ καὶ μονογενοῦς οὐκ ἐφείσατο ὃ Θεὸς ̓  ἀλλ᾽ ὃν ἕω» 
εἶχεν, ἐξέδωκεν; ἵνα τοὺς ἐχϑρωδῶς πρὸς αὐτὸν διακειμένους 
ἑαυτῷ καταλλάξῃ καὶ ποιήσῃ λαὸν περιούσιον. διὰ τί καὶ τὸ αἷ- 
μα ἐξέχεεν; ἵνα τὰ πρόβατα κτήσηται ταῦτα, ἃ τῷ Πέτρῳ καὶ 
τοῖς μετ᾽ ἐκεῖνον ἐνεχείρισεν. 859. Εἰκότως ἄρα ἔλεγεν ὁ Χρι- 
στός᾽ Τίς ἄρα ὃ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ 

κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τὴν οἰκίαν αὑτοῦ; πάλιν τὰ μὲν ῥήματα ἀπο-! 

» 
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ἰροῦντος, ὁ δὲ φϑεγγόμενος αὐτὰ οὐκ ἀπορῶν ἐφϑέγγετο" ἀλλ᾽ 
ὥςπερ τὸν Πέτρον ἐ ἐρωτῶν, εἰ φιλοῖτο, οὐ μαϑεῖν δεόμενος τοῦ 
μαϑητοῦ τὸν πόϑον ἠρώτα, ἀλλὰ δεῖξαι βουλόμενος τῆς οἰχείας 
ἀγάπης τὴν ὑπερβολὴν" οὕτω καὶ νῦν λέγων" Τίς ἄρα ὁ πιστὸς 
δοῦλος καὶ φρόνιμος; οὐ τὸν πιστὸν καὶ “φρόνιμον ἀγνοῶν ἕλε. 
γὲν, ἀλλὰ παραστῆσαι ϑέλων τὸ τοῦ πράγματος σπάνιον, καὶ 
τῆς ἀρχῆς ταύτης τὸ μέγεϑος. Ὅρα γοῦν καὶ τὸ ἔπαϑλον ὅσον" ΄ 

ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὑτοῦ καταστήσει αὐτόν. 90. Ἔτι 
οὖν ἀμφισβητήσεις ἡ ἡμῖν τοῦ μὴ καλῶς ἡπατῆσϑαι, πᾶσι μέλ λων 
ἐπιστήσεσϑαι τοῦ Θεοῦ τοῖς ὑπάρχουσι, καὶ ταῦτα πράττων, 
ἃ καὶ τὸν Πέτρον ποιοῦντα ἔφησε δυνήσεσϑαι καὶ τῶν ἀποστύ- 
λων ὑπερακοντίσαι τοὺς λοιπούς. Πέτρξε γάρ φησι, φιλεῖς μὲ 
πλεῖον τούτων; 91. καίτοι γ᾽ ἐνῆν εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν, εἰ φιλεῖς 
με, νηστείαν ἄσκει, χαμευνίαν, α) γρυπνίας, συγτόνους, προΐστασο ᾿ 
τῶν ἀδικουμένων, γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ, καὶ ἀνεὶ ἀνδρὸς τῇ 
μητρὶ αὐτῶν. νῦν δὲ πάντα ταῦτα ἀφεὶς τί φησι; ποίμαινε τὰ 
πρύβατά συ. 01}. 90. Ἐκεῖνα μὲν γὰρ, ἃ προεῖπον, καὶ τῶν 
ἀρχομένων πολλοὶ δύναιντ᾽ ἂν ἐπιτελεῖν ῥᾳδίως, οὐκ ἄνδρες μό- 
γον, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες" ὅταν δὲ ἐχκλησίας προστῆναι δέῃ καὶ 
ψυχῶν ἐπιμέλειαν πιστευϑῆναι τοσούτων, πᾶσα μὲν ἢ γυναικεία 
φύσις παραχωρείτω τῷ μεγέϑει τοῦ πράγματος, καὶ ἀνδρῶν δὲ 
τὸ πλέον. 93. ἀγέσϑωσαν δὲ εἰς μέσον οἱ πολλῷ τῷ μέτρῳ 

-- ’; Α - -»" ᾽, 

πλεονεκτοῦντες ἁπάντων, καὶ τοσοῦτον ὑψηλότε ὧν ἄλλων 

κατὰ τὴν τῆς ψυχῆς ᾧντες ἀρετὴν, ὅσον τοῦ 4 Ὄς ἔϑνους 
Ἑβραίων κατὰ τὸ τοῦ σώματος μέγεϑος ὁ ὁ Σαοῦλ, μᾶλλον δὲ καὶ 
πολλῷ πλέον. 94. Μὴ γάρ μοι μόνον ὑπερωμίας ἐνταῦϑα ζη-͵ 
τείσϑω μέτρον, ἀλλ᾽ ὅση πρὸς τὰ ἄλογα τῶν λογικῶν ἀνθρώπων" Ὁ 
ἡ διαφορὰ, τοσοῦτον τυῦ ποιμένος καὶ τῶν ποιμαινομένων ἔστ 
τὸ μέσον, ἵνα μὴ καὶ πλέον τι εἴπω" καὶ γὰρ περὶ πολλῷ μειζό 
γῶν ὁ κίνδυνος. 95. Ὁ μὲν γὰρ πρόβατα ἀπολλὺς Ε ἢ λύκων ἁ ἀρ- 
πασάντων ἢ λῃστῶν ἐπιφτάντων, ἢ λοιμοῦ τινος ἢ καὶ ἄλλου 
συμπτώματος ἐπιπεσόντος, τύχοι μὲν ἄν τινος καὶ συγγνώμης 
παρὰ τοῦ κυρίου τῆς ποίμνης" εἰ δὲ καὶ δίκην ἀπαιτοῖτο, μέχρι 
τῶν χρημάτων ἣ ζημία. ὁ δὲ ἀνθρώπους πιστευϑεὶς, τὸ λὸ γικὸν 
τοῦ Χριστοῦ ποίμνιον, πρῶτο» μὲν οὐκ εἰς χρήματα, ἀλλ᾽ εἰς 
τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν τὴν ζημίαν ἀπο ο ὑπὲρ τῆς τῶν προβάτων 
ἀπωλείας. 96. Ἔπειτα καὶ τὸν ἀγῶνα πολλῷ μείζονα καὶ χαλε- 
πώτερον ἔχει. οὐ γὰρ αὐτῷ πρὸς λύκους ἧ μάχη, οὐδὲ ὑπὲρ λῃ- 
στῶν δέδοικεν, οὐδὲ ἵνα λοιμὼν ἀπελάσῃ τῆς ποίμνης φροντίζει 
97. ἀλλὰ πρὸς τίνας ὁ πόλεμος; μετὰ τίνων ἡ μάχη; Ζίκουε 

Ψ 
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- ’ ’ ’ ΡῚ Υ ς - « ’ Ἁ 1, ἡ 

τοῦ μαχαρίου ΠἊᾳαῦύλου λέγοντος" " Οὐχ ἔστιν καῖ ἢ παλὴη προς αἷμα 
καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, - πρὸς τοὺς 

κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευ- 
ματικὰ τῆς πονηρίας, ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Εἶδες πολεμίων πλῆ- 

᾿ ᾿ , 

ϑὸος δεινὸν, καὶ φάλαγγας ἀγρίας, οὐ σιδήρῳ πεφραγμένας, ἀλλ᾽ 
2 ᾿ ’ , 5 ’ - , , « 

ἄντι πάσης πανοπλίας ἀρχουμένας τῇ φύσει; 98. Βούλει καὶ 
- Α ’ -“ 

ἕτερον στρατόπεδον ἰδεῖν ἀπηνὲς χαὶ ὠμὸν, ταύτῃ προσεδρεῦον 
-» Ἁ - -» - " - ; Α 

τῇ ποίμνῃ; καὶ τοῦτο ἀπὸ τῆς αὐτῆς ὄψει περιωπῆς. ὃ γὰρ πέρι 
Α Ξ Υ̓ «. ἷς ᾽ ᾿ 

ἐχείνων διαλεχϑεὶς, οὗτος καὶ τούτους ἡμῖν ὑποδεικνύει τοὺς ἐχ- 
Ἁ γῇ Ἁ Ἁ -" ᾿ 

ϑροὺς ὧδέ πως λέγων" Φανερὰ δέ ἐστι τὰ τῆς σαρχὺς ἔργα, 
σ ’ 

ἅτινά ἔστι, πορνεία, μοιχεία, ἀκαϑαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολα- 
τρεία, φαρμακεία, ἔχϑραι, ἔρεις, ζήλου, ϑυμοί, ἐριϑεῖαι, κατα- 

Α 

ὌΓΨΕΝ ψιϑύυρισμοι, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι, και ἕτερα τού. 

τῶν πλείονα. οὐ γὰρ πάντα κατέλεξεν, ἀλλ᾽ ἐκ τούτων ἀφῆκεν 
εἰδέναι καὶ τὰ λοιπά. 99. Καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ “ποιμένος τῶν ἀλό- 
γῶν, οἱ βουλόμενοι διαφϑεῖραι τὴν ἀγέλην, ὅταν ἰδωσι τὸν ἐφε- 
στῶτα φεύγοντα, «ἢ» πρὸς ἐχεῖνον μάχην ἀφέντες ἀρκοῦνται τῇ 
τῶν ϑρεμμάτων ἁρπαγῇ" ἐνταῦϑα δὲ, κἂν ἅπασαν λάβωσι τὴ» 
ποίμνην, οὐδ᾽ οὕτω τοῦ ποιμαίνοντος ἀφίστανται, ἀλλὰ μᾶλλον 
ἐφεστήχασι, καὶ πλέον ϑρασύγονται, καὶ οὐ πρύτερον παΐονται, 
σ “Ἃ “ “ 5 » Ἃ - ΕῚ ’ Ἁ 

ἕως ἂν ἢ καταβαάλωσιν ἐκεῖνον ἢ νικηϑῶσιν αὐτοί. 100. Πρὸς 
-" 3 

δὲ τούτοις τὰ μὲν τῶν ϑρεμμάτων νοσήματα καϑέστηκε φανερὰ, 
"» "Ἃ "Ἃ -Ὁ “ σ - 

κἂν λιμὺ ἂν λοιμὸς, κἂν τραῦμα, κἂν ὃ τι δή ποτοῦν ἕτερον 
Σ, ᾿ ᾽ »" Ν - “, 5... εἶ κ - 3 
η τὸ λυπὸ οὐ μιχρὸν δὲ τοῦτο δυναιλᾳ᾽ ἂν πρὸς τὴν τῶν ἕνο- 

“ ,ὔ Δ. Ἁ - 
χλούντων ἀπαλλαγήν. 101. ἔνι δὲ τί καὶ ἕτερον τούτου μεῖ- 
ζον, τὸ ποιοῦν ταχεῖαν τῆς ἀῤῥωστίας ἐκείνης τὴν λύσιν. τί δὲ 
τοῦτό ἐστι; μετὰ πολλῆς τῆς ἐξουσίας καταναγκάζουσι τὰ πρό- 

’ [χ »" 

ατὰ οἱ ποιμένες δέχεσϑαι τὴν ἰατρείαν, δε ἂν ἑκόντα μὴ ὑπο- 
»-" Ε σ “Χ »“» κ «Ψ Α 

μένῃ. καὶ γὰρ δῆσαι εὔκολον, ὅτ᾽ ἂν καῦσαι δέῃ χαὶ τεμεῖν" καὶ 
φυλάξαι ἔνδον ἐπὶ χρόνον πολὺν, ἡνίκα ἂν τοῦτο συμφέρῃ" καὶ 
ἑτέραν δὲ ἀνϑ' ἑτέρας προσαγαγεῖν τϑοφὴν, καὶ ἀποχωλῦσαι να- 
μάτων" καὶ τὰ ἄλλα δὲ πάντα, ὅσα περ ἂν δοκιμάσωσι πρὸς 

τὴν ἐκείνων ὑγίειαν συμβαλέσϑαι, μετὰ πολλῆς προσάγουσι τῆς 
ΕἾ ; Α Α - 9 ΄ : ’ - ᾿ 

εὐχολίας. 102. Τὰς δὲ τῶν ἀνϑρώπων ἀῤρωστίας πρῶτον μὲν 
ΕΣ Υ̓ 3 ’ «4. 5 -" 3 οὖ ᾿ Α - 5 

οὐκ ἔστιν ἀνϑρώπῳ ρᾷδιον ἰδεῶ- οὐδεὶς γὰρ οἷδε τὰ τοῦ ἂν- 
ϑρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ὦπου, τὸ ἐν αὐτῷ. ΠῚ. πῶς 
οὖν τις προσαγάγοι τῆς νόσου τὸ “φάρμακον, ἧς τὸν τρόπον οὐκ 
οἶδε, πολλάκις δὲ μηδὲ εἰ τυγχάνοι νοσῶν δυνάμενος συνιδεῖν; 

2 ᾿ ᾿ μὴ Α , ’ ’ὔ Ρ] ΦΩ͂Σ 

1038. ᾿Επειδὰν δὲ καὶ καταφανὴς Ἄενηται, τότε πλείον᾽ αὐτῷ πα- 
. ’ Ἁ ; 

ρἔχει τὴν δυσχέρειαν. Οὐ γάρ ἐστι μετὰ τοσαύτης ἐξουσίας 
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ἅπαντας ϑεραπεύειν ἀνθρώπους, μεϑ᾽ ὅσης τὸ πρόβατον ὃ ποι- 
μήν. ἔστι μὲν γὰρ καὶ ἐνταῦϑα καὶ δῆσαι, καὶ τροφῆς ἀπεῖρξαι, 
καὶ “καῦσαι, καὶ τεμεῖν" ἀλλ᾽ ἡ ἐξουσία τοῦ δέξασϑαι τὴν ἰα. 
«ρείαν, οὐχ ἐν τῷ προσάγοντι͵ τὸ φάρμακον, ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ κά- 
μνυντι κεῖται. τοῦτο γὰρ καὶ ὁ ϑαυμάσιος ἐχεῖνος ἀνὴρ συνειδὼς, 
Κορινϑίοις ἔλεγεν" Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ 
σύνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν. 104. Μάλιστα μὲν γὰρ ἁπάν- 
των» χριστιανοῖς οὐκ ἐφεῖται πρὸ ρὸς βίαν ἐπανορϑοῦν τὰ τῶν 
ἁμαρτανόντων πταίσματα. 1λλ οἱ μὲν ἔξωϑεν. δικασταὶ τοὺς 
Ἡσμέργους ὅταν ὑ ὑπὸ τοῖς νόμοις λάβωσι, πολλὴν ἐπιδείχνυνται 

τὴν ἐξουσίαν, καὶ ἄκοντας τοῖς τρύποις κωλύουσι χρῆσϑαι τοῖς 
αὐτῶν" ἐνταῦϑα δὲ οὐ βιαζό ὑμξνον, ἀλλὰ πείϑοντα δεῖ ποιεῖν 
ἀμείνω τὸν τοιοῦτον. 105. Οὔτε γὰρ ἡμῖν ἐξουσία τοσαύτη σα- 
ρὰ τῶν νόμων δέδοται πρὸς τὸ κωλύειν τοὺς ἁμαρτάνοντας" 
οὔτε, εἰ καὶ ἔδωκαν, εἴχομεν ὅποι καὶ χρησώμεϑα τῇ δυνάμει" 
οὐ τοὺς ἀνάγκῃ τῆς κακίας, ἀλλὰ τοὺς προαιρέσει ταύτης ἀπε- 
χομένους στεφανοῦντος «οὔ Θεοῦ. 106. Διὰ «τοῦτο πολλῆς 
χρεία τῆς μηχανῆς, ἵνα πεισϑῶσιν ἑκόντες ἑαυτοὺς ὑπέχειν τ ταῖς 
παρὰ τῶν ἱερέων ϑεραπείαις οἱ κάμνοντες" καὶ οὐ τοῦτο μύνον, 
ἀλλ᾽ ἵνα καὶ χάριν εἰδῶσι τῆς ἰατρείας αὐτοῖς. 107. ἤΐν τε γάρ 
τις σχιρτήσῃ. δεϑεὶς (κύριος γάρ ἐστι τοῦτου,) χεῖρον εἰργάσατο 
τὸ δεινόν: ἄν τε τοὺς σιδήρου τέμνοντας δίκην ̓ παραπέμψηται 
λόγους, προσέϑηκε διὰ τῆς καταφρον ἤσεως τραῦμα ἕτερον, καὶ 
γέγογεν ἡ τῆς ϑεραπείας ᾿ϑεόψασαοι φύσου χαλεπωτέρας ὑσπύ- 
ϑεσις. Ὁ γὰρ καταναγχκάξ ζῶν καὶ ἄκοντα ϑεραπεῦσαι δυνάμενος 
οὐκ ἔστι. ΕΥ̓. 108. Τί οὖν ἄν τις ποιήσειε; καὶ γὰρ ἐὰν πραύ- 
τερον προσενεχϑῆς τῷ πολλῆς ἀποτομίας δεομένῳ, καὶ μὴ δῷς 
βαϑεῖαν τήν τομὴν τῷ τοιαύτης χρείαν ἔχοντι ᾿: τὸ μὲν σπεριέχο- 
Ψψας, τὸ δὲ ἀφῆκας τοῦ τραύματος. 109. κἂν ἀφειδῶς τὴν 
ὀφειλομένην ἑ ἐπαγάγῃς τομὴν, πολλάκις ἀπογνοὺς πρὸς τὰς ἀλ 7η- 
δύνας ἑ ἐχεῖνος, ἀϑρύως σὰν τα ἀποῤῥίψας, καὶ τὸ φάρμακον καὶ 
τὸν ἐπίδεσμον, φέρων ἑαυτὸν κατεχρήμνισε, συντρίψας τὸν ζυ- 
γὸν καὶ διαῤῥήξας «ὸν δεσμόν». καὶ πολλοὺς ἂν ἔχοιμι λέγειν, 
«τοὺς εἰς ἔσχατα, ἐξοκείλαντας καχὰ, διὰ τὸ δίκην ἀπαιτηϑῆναι 

τῶν ἁμαρτημάτων ἀξίαν. 110. Οὐ γὰρ ἁπλῶς πρὸς τὸ τῶν 

παραπτωμάτων μέτρον δεῖ καὶ τὴν ἐπιτιμίαν ἐπάγειν, ἀλλὰ καὶ 
τῆς τῶν ἁμαρτανόντων στοχάζεσϑαι προαιρέσεως" μή « ποτε ῥά- 
ψαι τὸ διεῤῥωγὸς βουλόμενος, χεῖρον τὸ σχίσμα ποιήσῃ 19», καὶ 
ἀνορϑῶσαι «τὸ καταπεπτωχὸς σπουδάξ ζων, μείζονα ἐργάσῃ τὴ» 
πτῶσιν. 111. Οἱ γὰρ ἀσϑενεῖς καὶ διακεχυμένοι, καὶ τὸ πλέον 
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τῇ τοῦ κόσμου προσδεδεμένοι τρυφῇ; ἔτι δὲ καὶ ἐπὶ γένει καὶ δυ- 
ναστείᾳ μέγα φρονεῖν ἔχοντες, ἠρέμα μὲν καὶ κατὰ μικρὸν, ἐν οἷς 
ἂν ἁμαρτάνωσιν, ἐπιστρεφόμενοι, δύναιντ᾽ ὁ ἂν, εἰ καὶ μὴ τέλεον, 
ἀλλὰ γοῦν ἐκ μέρους τῶν κατεχόντων αὐτοὺς ἀπαλλαγῆναι κα- 
κῶν" ἂν δὲ ἀϑρόον εὶς ἐπαγάγῃ τὴν παίδευσιν, καὶ τῆς ἐλάττο- 
γος αὐτοὺς ἀπεστέρησε διορϑώσεως. 119. Ψυχὴ γὰρ ἐπειδὰν 
ἅπαξ ἀπερυϑριᾶσαι βιασϑῇ, εἰς ἀναλγησίαν ἐχαίπεει, καὶ οὔτε 
προσηνέσιν εἴκει λόγοις λοιπὸν, οὔτε ἀπειλαῖς κάμπτεται, οὔτε 
εὐεργεσίαις προτρέπεται, ἀλλὰ γίνεται πολὺ χείρων τῆς πόλεως 
ἐχείνης, ἣν ὁ προφήτης κακίζων ἔλεγεν: Ὄψις πόρνης ἐγένετό 
σοι, ἀπηναισχύντησας πρὸς πάντας. 1138. Διὰ τοῦτο πολλῆς 
δεῖ τῆς συνέσεως τῷ ποιμένι καὶ μυρίων ὀφϑαλμῶν, πρὸς τὸ 
περισκοπεῖν πάντοϑεν τὴν τῆς ψυχῆς ἕξιν. 114. ἽὭςπερ γὰρ εἷς 
ἀπόνοιαν αἴρονται πολλοὶ καὶ εἰς ἀπόγνωσιν τῆς ἑαυτῶν κατα- 
πίπτουσι σωτηρίας, ἀπὸ τοῦ μὴ δυνηϑῆναι πικρῶν ἀνασχέσϑαι 
φαρμάκων" οὕτως εἰσί τινες, οἵ διὰ τὸ μὴ δοῦναι τιμωρία» τῶν 
ἁμαρτημάτων ἀντίῤῥοπον, εἰς ὀλιγωρίαν ἐ ἐκτρέπονται, καὶ πολ- 
λῷ γίνονται χείρους, καὶ πρὸς τὸ μείζονα ἃ ἁμαρτάνειν προάγονται. 
15. Χρὴ τοίνυν μηδὲν τούτων ἀνεξέταστον ἀφεῖναι, ἀλλὰ πάν- 
τὰ διερευνησάμενον ἀκριβῶς, καταλλ ἥλως τὰ πὰρ ἑαυτοῦ προσά- 
γειν τὸν ἱερωμένον, ἵνα μὴ μάταιος αὐτῷ γίγνηται ἡ σπουδή. 
110. Οὐκ ἐν τούτῳ δὲ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ τὰ ἀπεῤῥηγμένα 

τῆς ἐχκλησίας μέλη συνάπτειν, πολλὰ ἴδοι τις ἂν αὐτὸν ἔχοντα 
πράγματα. 47, ̓ Ὁ μὲν γὰρ τῶν προβάτων ποιμὴν ἔχει τὸ ποί- 
μνιον ἑπόμενον, ἥπερ ἂν ἡγῆται" εἰ δὲ καὶ ἐχτρέποιτό τινὰ τῆς 
εὐθείας ὁδοῦ, καὶ τὴν ἀγαϑὴν ἀφιέντα νομὴν, λεπτόγεα καὶ ἀπό-. 
κρημνὰ βόσκοιτο χωρία, ἀρκεῖ βοήσαντα σφοδρύτερον συνελάσαι 
πάλιν, καὶ εἰς τὴν ποίμνην ἐπαναγαγεῖν τὸ χωρισϑέν: 118. εἰ 

δὲ ἄνϑρωπος τῆς εὐϑείας ἀποπλανηϑείη πίστεως, “πολλῆς δεῖ τῷ 

ποιμένι τῆς πραγματείας, τῆς καρτερίας, τῆς ὑπομονῆς. Οὐ 
γὰρ ἑλκῦσαι πρὸς βίαν ἐστὶν, οὐδὲ ἀναγχάσαι φόβῳ: πείσαντα 

δὲ δεῖ πάλιν πρὸς τῇ» ἀλήϑειαν ἀγαγεῖν, ὅϑεν ἐξέπεσε τὴν ἀρχήν. 

119. Γενναίας οὖν δεῖ ψυχῆς, ἵνα μὴ περιχκακῇ;, ἵνα μὴ ἀπογινώ- 

σχῃ τὴν τῶν “πεπλανημένων σωτηρίαν, ἵνα συνεχῶς ἐχεῖνο καὶ 

λογίξ ηται καὶ λέγῃ" μήποτε. δῷ αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐπίγνωσιν ἀλη- 

ϑείας, καὶ ἀπαλλαγῶσι “τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος. 120. »Ὶ 

Ὑπαῦτα τοῖς μαϑηταῖς ὁ κύριος διαλεγόμενος ἐ ἔφη" τίς ἄρα ὁ πι- 

στὸς δοῦλος καὶ φρύνιμος; Ὁ μὲν γὰρ ἑαυτὸν ἀσκῶν, εἰς ἑαυτὸν 
μόνον περιίστησι τὴν ὠφέλειαν" τὸ δὲ τῆς ποιμαντικῆς κέρδος, 

εἰς ἅπαντα διαβαίνει τὸν λαόν. καὶ ὃ μὲν χρήματα διανέμων 
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τοῖς δεομένοις, ἢ καὶ ἑτέρως πως ἀδικουμένοις ἀμύνων, ὥνησε 
μέν τι καὶ οὗτος τοὺς πλησίον, τοσούτῳ δὲ ἔλαττον τοῦ ἱερέως, 
ὅσον τὸ μέσον σώματος πρὸς ψυχήν. 121. Εἰκότως ἄρα τῆς 

εἰς αὐτὸν ἀγάπης τὴν περὶ τὰ ποίμνια σπουδὴν ὁ κύριος ἔφησεν 
εἶναι σημεῖον. 

129. Σὺ δέ φησιν οὐ φιλεῖς τὸν Χριστόν; 192. Καὶ φιλῶ 
καὶ φιλῶν οὐ παύσομαί ποτε" δέδοικα δὲ, μὴ παροξύνω τὸν φι- 
λούμενον ὑπ᾽ ἐμοῦ. 193. Καὶ τί τούτου γένοιτ᾽ ἂν αἰνιγμά φη- 
σιν ἀσαφέστερον; εἰ ὁ μὲν Χριστὸς τὸν φιλοῦντα αὐτὸν ποιμαί.- 
νεῖν προσέταξεν αὐτοῦ τὰ πρύβατα, σὺ δὲ διὰ τοῦτο φῇς οὐ ποι- 
μαίνειν, ἐπειδὴ τὸν τοῦτο προστάξαντα φιλεῖς. 124. Οὐκ ἔστιν 
αἴνιγμα, ἔφην, ὁ λύγος, ἀλλὰ καὶ λίαν σαφὴς καὶ ἁπλοῦς. Εἰ 

μὲν γὰρ ἱκανῶς ἔχων διοικῆσαι τὴν ἀρχὴν ταύτην, καϑὼς ὁ Χρι- 
στὸς ἤϑελεν, εἶτα ἀπέφυγον, ἔδει ς πρὸς τὸ παρ᾽ ἐμοῦ λεγόμενον 
ἀπορεῖν" ἐπειδὴ δὲ ἀχρηστόν με πρὸς τὴν διακονίαν ταύτην ἡ 
τῆς ψυχῆς ἀσϑένεια καϑίστησι, ποῦ ζητήσεως ἄξιον τὸ λεγόμε- 
γον; 128. Καὶ γὰρ δέδοικα, μὴ τὴ» ἄγ ἔλην τοῦ “Χριστοῦ σφρι- 
γῶσαν καὶ εὐτραφῆ παραλ αβὼν, εἶτα ὑπὸ τῆς ἀπειρίας λυμῃνά- 
μένος, παροξύνω κατ᾽ ἐμαυτοῦ τὸν οὕτως αὐτὴν ἀγαπήσαντα 
Θεὸν, ὡς ἑαυτὸν ἐχδοῦναι διὰ τὴν ταύτης σωτηρίαν τε χαὶ τι- 
μήν. 126. Παίζων λέγεις ταῦτά φησιν" εἰ γὰρ σπουδάζων, οὐκ 
οἶδα σῶς ἂν ἑτέρως μᾶλλον ἡ ἡμᾶς ἀπέδειξας δικαίως ἀλγοῦντας, 
ἢ διά τῶν ῥημάτων τούτων, δ ὧν ἀποχρούσασϑαι τὴν ἀϑυμίαν 
ἐσπούδασας. ᾿Εγὼ γὰρ καὶ πρότερον, εἰδὼς, ὅτι με ἠπάτησας καὶ 

“ - Ν σὼ , σ .. ἍΤ ον ΤῈ , 3 

προύδωχκας, νυὐνέδειπολλῷ πλέον, ὁτὲ χαὶ τὰ ἐγκλήματα ἀπο- 
δύσασϑαι ἐπεχείρησας, τοῦτο μαγϑάνω καὶ συνίημι καλῶς, οἵἱ 
τῶν κακῶν με ἤγαγες. 127. Εἰ γὰρ διὰ τοῦτο σαὐτὸν ὑπεξήγαγες 

τῆς τοιαύτης: λειτουργίας, συνειδὼς οὐκ ἀρκοῦσάν σου τὴν ψυ χὴν 
πρὸς τὸν τοῦ πράγματος ὄγκον, ἐμὲ πρότερον ἐξελέσϑαι ἐ ἐχρῆν, 
καὶ εἰ ἰ πολλὴν πρὸς τοῦτο ἔχων τὴν ἐπιϑυμίαν ἐτύγχανον, μὴ ὅτι 
καὶ πᾶσαν τὴ» ὑπὲρ τούτων ἐπέτρεψά σοι βουλήν. 1598. Νῦν 
δὲ τὸ σαὐτοῦ μόνον ἰδὼν, τὸ ἡμέτερον παρεῖδες: εἴϑε μὲν οὖν 
παρεῖδες, καὶ ἀγαπητὸν ἂν ἦν" σὺ δὲ καὶ ὅπως εὐχείρωτοι γενώ- 
μεϑα τοῖς βουλομένοις λαβεῖν, ἐπεβούλευσας. 129. Οὐδὲ γὰρ 
εἰς ἐκεῖνο καταφυγεῖν ἔχοις ἂν, ὅτι ἡ τῶν πολλῶν δόξα ἡπάτησέ 
σε, καὶ μεγάλα τινὰ καὶ ϑαυμαστὰ περὶ ἡμῶν ὑποπτεύειν ἔπει- 
σεν" οὔτε γὰρ τῶν ϑαυμαζομένων καὶ ἐπισήμων ἡμεῖς, οὔτε, εἶ 
καὶ τοῦτο οὕτως ἔχον ἐτύγχανε, τὴν τῶν πολλῶν δόξαν τῆς ἀλη- 
ϑείας προτιμῆσαι ἐχρῆν. 130. Εἰ μὲν γὰρ μηδέποτέ σοι πεῖραν 
τῆς ἡμετέρας ἔδομεν συνουσίας, ἐδόκει τις εἶναί σοι πρόφασις 

Ομ ψ5. ἄο δαο. Β 
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εὔλογος, ἀπὸ τῆς τῶν πολλῶν φήμης φέροντι τὴν ψῆφον" εἰ δὲ 

οὐδεὶς οὕτω τὰ ἡμέτερα οἶδεν, ἀλλὰ καὶ τῶν γεγεννηκότων καὶ 

ϑρεψαμένων αὐτῶν τὴ» ἡμετέραν μᾶλλον ἐπίστασαι ψ
υχὴν, τίς 

οὕτως ἔσται σοι λύγος πιϑανὸς, ὡς δυνηϑῆναι πεῖσαι τοὺς ἀκού- 

οντας, ὅτι οὐχ ἑκὼν ἡμᾶς εἰς τοῦτον ὥσας τὸν κίνδυνον. 

431. ᾿Αλλὰ γὰρ ταῦτα ἀφείσϑω νῦν" οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ τούτων σὲ 

ἀναγχάζομεν κρίνεσϑαι. «τί πρὸς τους ἐγκαλοῦντας ἀπολογησό- 

μεϑα, λέγε. 152. ᾿Αλλ οὐδὲ αὐτὸς πρότερον, ἔφην, ἐπ᾿ ἐκεῖνα 
᾿ μὰ , Χ Ἃ 

πορεύσομαι, ἕως ἂν διαλυσῶμαι τὰ πρὺς σὲ, κἂν μυριάκις αὐτὸς. 
ἣν ἄν 7 

κ κ , 

ἡμᾶς τῶν ἐγκλημάτων ἐθέλῃς ἀπολύειν. 188. δὺυ μὲν γὰρ ἔφης, 
“ ς » ’ 

Α ; ν᾿ - - 

τὴν ἄγνοιαν ἡμῖν φέρειν συγγνώμην καὶ πάσης ἂν ἡμᾶς ἀφεῖναι 
’ 5 ᾿ - - 5... ἢ ’ 3 ΄ 

χατηγορίας, εἰ μηδὲν τῶν σῶν εἰδότες εἶτά σε εἰς τὰ παρύντὰ 
’ 

Ἁ -“- »" 
- 

ἠγάγομεν" ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἀγνοοῦντας προδοῦναι, ἀλλ᾽ ἀχριβῶς 
ι ι ι Ξ ῷ " " 

ἐπισταμένους τὰ σὰ, διὰ τοῦτο πᾶσαν ἡμῖν πρύφασιν εὔλογον, 
Ὶ 2 ’ 2 “- ’ 3 Ἁ Ἀ -" ᾽ 

καὶ ἀπολογίαν ἀνῃρῆσϑαι δικαίαν. 134. ᾿Εγὼ δὲ παν τουνὼὰν- 
Ἁ ’ σ Ἁ “ -" ῥωὼ - ’ 

ς«ίον φημί. διὰ τί; ὁτι τὰ τοιαυτὰ πολλῆς δεῖται τῆς ἐξετάσεως; 

ἈΝ 
’ 

᾽ 

χαὶ τὸν μέλλοντα παραδώσειν τὸν εἰς ἱερωσύνην ἐπιτήδειον, οὐ 
εὐ δὰ «ὦ - 5 ἐς ᾽, ᾽ 2 ᾿ ἃ... Ὁ ’ , 

δεῖ ἌΚΩΝ πολλῶν ἀρκεῖσϑαι φήμῃ μῦνον, ἀλλὰ μετ ἐχείνὴς χαὶ 

᾽ 

αὐτὸν μάλιστα πάντων καὶ πρὸ πᾶντῶν ἐξητακέναι τὰ ἐχείνου. 
τ ο ν ς ’ - “Ὰ “᾿,«.«λ ΨΌΝΝ " 

135. Καὶ γὰρ ὁ μακάριος Παῦλος εἰπὼν, δεῖ δὲ αὐτὸν καὶ μαρ- 
᾿ . 

- Μω 
« -" Α 

τυρίαν ἔχειν καλὴν ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν, οὐκ ἀναιρεῖ τὴν ἀκριβῆ καὶ 
Ὁ ἔ ὧδ ᾽ ἣ Β 2 ς Ἢ Ὕ ’ ; “- 

βεβασανισμένην ἐρευνᾶν, οὐδ΄ ὡς προηγούμενον τεχμήριον τοῦτο 

«ίϑησι τῆς τῶν τοιουτῶν δοχιμασίας. Καὶ γὰρ πολλὰ πρότερον 
Ν 4 -" 

Α “ κι - 

διαλεχϑεὶς, ὕστερον τοῦτο προσέϑηκε, δειμνὺς, ὡς οὐκ ἂν αὐτῷ 
-»" - κ Α ᾿ Ν Α κ - 

μόνον ὠρκεῖσϑαι δεῖ πρὸς τὰς τοιαύτας αἰρέσεϊς, ἀλλὰ μετὰ τῶν 

Ἵ Ν δι .«Ἃ Δι ἢ , ᾿ 

ἄλλων καὶ αὐτὸ παραλαμβάνειν χρή. Συμβαίνει γὰρ πολλάκις, 
- -“ ’ - - - ’ 

τὴν τῶν πολλῶν ψεύδεσθαι φήμην" τῆς δὲ ἀκριβοῦς ἐξετάσεως 

ἡγησαμένης, οὐδένα ἐκ ταύτης κίνδυνόν ἐστιν ὑποπτεῦσαι λοι- 
ἂ, - ᾿ Ἁ ᾿ Α Α - 

πόν. 136. Διὰ τοῦτο, μετὰ τὰ ἄλλα, τὰ παρὰ τῶν ἔξωϑεν αὐτὸ 

,ὔ ᾿] Χ « - Υ͂ - ᾿ 4, Ὁ ᾽ Φ 

είϑησιν. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἑφῆσξ, δεῖ δὲ αὐτὸν μαρτυρίαν ἔχειν χα- 
Ἁ Ν οἷ , » 

σ - 

λὴν, ἀλλὰ τὸ καὶ παρενέβαλε, δηλῶσαι βουλύμενος. ὅτι πρὸ τῆς 
» γῳω 

Ρ] ᾽ - 

«ῶν ἔξωϑεν φῆμης, πρὸς ἀχρίβειαν αὑτὸν διερευνήσασϑαι δεῖ. 

Α Ὕ - Ε] ν - 
π᾿ 

.37. ᾿Επεὶ οὖν καὶ αὐτὸς ἤδειν τὰ σὰ τῶν γεγεννηκότων μᾶλλον, 
Α ς 

Α - "» 

ὡς χαὶ αὐτὸς ὡμολόγησας" διὰ τοῦτο δίχαιος ἂν εἴην πάσης 
5 - 3 ΡΨ ᾿ εἰ ὌΝ ΝῚ -Ρ ὦ 2 3 ; 

ἀφεῖσϑαι αἰτίας. 155. Δι᾿ αὐτὸ μὲν οὐν τοῦτο φησιν οὐχ ἄπὲ- 

» Φ 2 “Δ 
εὖ - 

φυγες, εἴ τις σὲ γράφεσϑαι ἤϑελεν. ἢ οὐ μέμνησαι καὶ παρ᾽ ἡμῶν 
Ν Α -“Ἤ » Ἀ 

ἀχούσας, καὶ πολλάκις, καὶ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν διδαχϑεις, τὸ 

τῆς ψυχῆς ἀγεννὲς τῆς ἐμῆς; οὐ διὰ τοῦτο εἰς μιχροψυχίαν 
᾽ ’ - 

σ Α ΓΞ 

ἡμᾶς διετέλεις σχώπτων ἀεὶ, ὅτι καὶ ταῖς τυχούσαις φροντίσι 

, 
»-Ὁ [2 

καταπίπτομεν εὐχόλως; 189. Μέμνημαι μὲν και ταῦτα πολλα- 

δ, δ...» Δ 
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κις, ἔφην, ἀκούσας παρὰ σοῦ τὰ ῥήματα, καὶ οὐκ ἂν ἀρνηϑείην. 

ἐγὼ δέ σε εἴ ποτε ἔσχωπτον, παίζων, οὐκ ἀληϑεύων, τοῦτο 

ἐποίουν. Υ. Αλλ: ὅμως οὐδὲν ὑπὲρ τούτων φιλονειχῶ νῦν. 
ἀξιῶ δὲ καὶ αὐτὸν τὴν ἰσην μοι «᾿αρασχεῖν εὐγνωμοσύνην, ὅτ᾽ ἂν 
ϑελήσω τινὸς ἐπιμνησϑῆναι τῶν σοι προσόντων ἀγαϑῶν. 140. 
κἂν γὰρ ἐπιχειρήσῃς ἡμᾶς ἀπελέγξ αι ψευδομένους" οὐ φεισόμε- 
ϑα, ἀλλ᾽ ἀποδείξομεν μετριάζοντά σὲ μᾶλλον, ἢ πρὸς ἀλήϑειαν 
ταῦτα φϑεγγόμενον, ἑτέρῳ μὲν οὐδενὶ, τοῖς δὲ λόγοις τοῖς σοῖς 
καὶ ταῖς πράξεσι μάρτυσι κεχρημένοι πρὸς τὴν τῶν λεγομένων 
ἀλήϑειαν. 141. Πρῶτον δέ σε ἐχεῖνο ἐρέσϑαι βούλομαι" οἶσϑα 
πόσῃ τῆς ἀγάπης ἡ δύναμις; Ὁ μὲν γὰρ Χριστὸς τὰ τεράστια 
πάντα ἀφεὶς, ἅπερ ἔμελλεν ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τελεῖσϑαι: Ἔν 
τούτῳ, φησὶν, γνώσονται οἱ ἄνϑρωποι, ὅτι ἐμοί ἐστε μαϑηταὶ, 
ἐὰν ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ὁ δὲ Παῦλος πλήρωμα τοῦ γόμου φη- 
σὶν αὐτὴν εἶναι, καὶ ταύτης ἀπούσης οὐδὲν τῶν χαρισμάτων ὄφε- 
λος. 142. Τοῦτο δὴ τὸ ἐξαίρετον ἀγαϑὸν, τὸ γνώρισμα τῶν 
τοῦ Χριστοῦ μαϑητῶν, τὸ τῶν χαρισμάτων ἀνωτέρω κείμενον, 
εἶδον γενναίως ἐν τῇ σῇ ἤ πεφυτευμένον ψυχῆ, καὶ πολλῷ βούον 

τῷ καρπῷ. 143. Ὅτι μὲν πολλή μοι, φησὶ, τοῦ πράγματος ἧ 
φροντὶς, καὶ μεγίστην ποιοῦμαι τὴν σπουδὴν ὑ ὑπὲρ ταύτης τῆς ἐν- 
τολῆς, καὶ αὐτὸς ὁμολογῶ" ὅτι δὲ οὐδὲ ἐξ ἡμισείας αὐτὴν διηνύ- 
σαμεν, καὶ αὐτὸς ἄν μοι μαρτυρήσεις, εἰ τὸ πρὸς χάριν λέγειν 
ἀφεὶς, τιμῆσαι τἀληϑὲς βουληϑείης. Υ]. 144, Οὐκοῦν ἐπὶ 
τοὺς ἐλέγχους τρέψομαι, ἔφην" καὶ ὅπερ ἠπείλησα, ποιήσω νῦν, 
μετριάζειν μᾶλλον ἢ ἀληϑεύειν βουλόμενον ἀποδείξας. ἐρῶ δὲ 
πρᾶγμα ἄρτι συμβεβηκὸς, ἵνα μή τις ὑποπτεύσῃ, τὰ παλαιά με 
διηγούμενον, τῷ πλήϑει τοῦ χρύνου τἀληϑὲς ἑπισκιάζειν ἐ ἐσπιχει- 
θεῖν, τῆς λήϑης οὐκ ἀφιείσης ἐπισκῆψαι τοῖς πρὸς χάριν λεγο- 
μένοις παρ᾿ ἡμῶν. 145. Ὅτε γὰρ τῶν ἐπιτηδείων τὶς τῶν ἦμε- 

τέρων, ἐπ᾽ ἐγκλήμασιν ὕβρεως καὶ ἀπονοίας συκοφαντηϑεὶς, 
περὶ τῶν ἐσχάτων ἐκινδύνευε" τότε οὔτε ἐγκαλοῦντός σοί τινος, 
οὔτε ἐκείνου τοῦ κινδυνεύειν μέλλοντος δεηϑέντος, εἰς μέσους 

σαυτὸν ἔῤῥιψας τοὺς κινδύνους. 1460. “Καὶ τὸ μὲν ἔργον. τοῦτο 

ἦν. ἵνα δέ σε καὶ ἀπὸ τῶν ῥημάτων ἐλέγξωμεν, καὶ αὐτῶν τῶν 
εἰρημένων σοι μνημονεύσωμεν. ἐπειδὴ γὰρ τ» προϑυμίαν ταύτην 
οἱ μὲν οὐκ ἀπεδέχοντο, οἱ δὲ ἐπήνουν καὶ ἐθαύμαζον" καὶ τί πά- 
ϑω; πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας ἐ ἔφης" ἑτέρως γὰρ οὐχ οἶδα φιλεῖν, 
ἀλλ᾽ ἢ μετὰ τοῦ καὶ τὴν ψυχὴν ἐχδιδόναι τὴν ἐμαυτοῦ, ἡνίκα ἄν 
τινὰ τῶν ἐπιτηδείων κινδυνεύοντα διασῶσαι δέῃ. 147. ῥήμασι 
μὲν ἑτέροις, διανοίᾳ δὲ τῇ αὐτῇ, τὰ τοῦ Χριστοῦ φϑεγγόμενος. 

Β 2 



20 ΠΕΡῚ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ 
π.. τσ δ πε σεν., τ᾿ 
« κ ᾿) ᾿ δὲ - ; 2 ’ Α σ 

ἃ πρὺς τοὺς μαϑητὰς ἐλεγε, τῆς τελείας ἀγάπης τοὺς ορους τι- 
; , . ’ ’ ᾽ Ν Υ , 

ϑείς. μείζονα γὰρ ταύτης ἀγάπην οὐδεις ἔχει, φησιν, ἢ ἵνα τις 
κι ε ε ὼ Νὰ Ἐξ » ᾽ ς - 5» ᾿ 

τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ϑῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ. εἰ τοίνυν μείζονα 
2 - Ν - ᾿ 

ταύτης οὐκ ἔστιν εὑρεῖν, ἐπὶ τὸ τέλος αὐτῆς ἔφϑασας" καὶ, δι᾽ 
“ Ἁ τ - - ͵ὔ -" 

ὧν ἔπραξας, καὶ δι’ ὧν εἶπας, τῆς κορυφὴ ἐπέβης αὐτῆς. 148 
" - 

- 

Διὰ τοῦτό σε προὐδώχαμεν-. διὰ τοῦτο τὸν δόλον ἐῤῥάψαμεν 
““᾽ τ Α σ " , τ 

ἐχεῖνον. ἄρά σε πείϑομεν, ὅτι οὔτε ἐκ κακονοιας, οὔτε εἰς κίνδυ- 
3 - ΄ 2 Ν ’ » ϑῳ ἡ 5 Α 

»ον ἐμβαλεῖν βουλόμενοι, ἀλλὰ χρήσιμον ἔσεσϑαι εἰδότες, εἰς τὸ 
᾽ {. - - ᾽ - Α 

στάδιον εἵλκομεν τοῦτο; 149. Εἶτα ἀρχέιν οἴει, φησὶ, πρὸς τὴν 
- 

- ’ 

τῶν πλησίον διύρϑωσιν, τὴν τῆς ἀγάπης δύναμιν; 150. Μάλι- 
Ἁ » - Ζ ’ Ε 

στα μὲν πολὺ μέρος, ἔφην, πρὸς τοῦτο συμβαλέσϑαι δύναιτ᾽ ἄν. 

ὥύανα ᾿ Ν πε ᾿ 4 ΗΣ πον ἃ ὩΝ ᾿ ᾿ ᾿ “7971 

δί δὲ βούλει και τῆς φρονήσεως ἡμᾶς «τῆς σῆς δείγματα ἐξενεγκεῖν, 
5 

’ , 
- 

καὶ ἐπὶ ταύτην βαδιουμεϑα, και δείξομεν συνετὸν ὄντα μᾶλλον 

" 
ξ. 

- 

ἢ φιλόστοργον. 151. Ἔπι τούτῳ ἐρυϑριάσας ἐκεῖνος καὶ φοι- 
; 

- 

γιχϑείς- τὰ μὲν ἡμέτερα, φησι, παρείσϑω νῦν" οὐδὲ γὰρ παρὰ 
΄ 

τὴν ἀρχήν σὲ τὸν ὑπὲρ τούτων λόγον ἀπήτουν. Εἰ δέ τι πρὸς 
2 -" ᾿ ες 

τοὺς ἔξωϑεν δίκαιον ἔχεις εἰπεῖν, ἡδέως ἂν τοὺς ὑπὲρ τούτων» 
’ 

ἀκούοιμι λύγους. 
.». 

κ 

Διὸ τὴν σκιαμαχίαν ταύτην ἀφεῖς εἰπὲ, τί πρὸς τους λοι- 
Ἁ 

Ν 
κ 

ποὺς ἀπολογησύμεϑα, καὶ τοὺς τετιμηκύτας, καὶ τοὺς ὑπὲρ ἐκεί. 
2 -" 7 κ 

νων ὡς ὑβρισμένων ἀλγοῦντας ; ΥΠ. 159. Καὶ αὐτὸς λοιπὸν, 
-" 

. 

ἔφην, πρὸς τοῦτο ἐπείγομαι. ἐπειδὴ γὰρ ὁ πρός σέ μοι διήνυσται 
ἡ Ν ΠΩ -“ 

λόγος, εὐκόλως καὶ ἐπὶ τοῦτο τρέψομαι τὴς ἀπολογίας τὸ μέρος. 
ΕΙ , δ ἥ ἐ 

«ίς οὖν ἡ τούτων κατηγορία, καὶ «ίνα τὰ ἐγκλήματα; ΒΑ͂Σ. 
'γβοίσϑαί ΤΡ ΗΝ “Θέ μή κι 5. τ 

βρίσϑαί φασιν ὑφ᾽ ἡμῶν καὶ δεινὰ πεπονϑέναι, ὁτι 41} τιμ1}}, 
Α -“ ΄χ’ 2 2 ᾿ 

3 Ἁ ν - 

ἣν τιμῆσαι ἠϑέλησαν, οὐχ ἐδεξάμεϑα. 19. 1538. Ἔγω δὲ πρὼ- 
“ὦ σ΄ 

- - - 

τον μὲν ἐνεῖνό φημι, ὅτι οὐδένα λόγον ποιεῖσϑαι δεῖ τῆς εἰς ἀν- 
σ σ Ἃ Ἁ -" - ’ 

ϑρώπους ὕβρεως, ὅτ᾽ ἂν διὰ τῆς εἰς ἐχείνους τιμῆς ἀναγκαζωμε- 
- ᾿ - - - 

ϑὰ προσκρούειν Θεῷ. οὐδὲ γὰρ τοῖς ἀγαναχτοῦσιν αὐτοῖς τὸ δυσ- 
᾽ “ὦ. ᾿ Ἂν 5 Ἢ Α « " « 

χεραίνειν ἕπι τοῦτοις ἀκίνδυνον, ἀλλὰ καὶ πολλὴν ἔχει τὴν ζη- 
»- ᾿ Ἁ - 

μίαν. Δεῖ γὰρ οἶμαι τοὺς ἀνακειμένους Θεῷ, καὶ πρὸς αὐτὸν 
’ Ἄ, σ -" 3 - « νσ Ἁ 

βλέποντας μόνον, οὑτῶ διαχεῖσϑαι εὐλαβῶς, ὡς μηδὲ υβριν τὸ 
- - Ν ᾿ς 

τοιοῦτο ἡγεῖσϑαι, καὶ εἰ μυριάκις ἠτιμωμένοι τυγχάνοιεν. 154. 
[“ Ἁ 54... ’ 3 ’ ’ὔ ;᾽ - 5 ᾿Ὶ - 

Ὅει δὲ οὐδὲ μέχρι ἐννοίας τετόλμηται τι τοιοῦτον ἐμοί, δῆλον 
- » ᾿ 

- 

ἐχεῖϑεν. εἰ μὲν γὰρ ἀπονοίᾳ καί φιλοδοξίᾳ, ὡς πολλάκις ἔφης 
. , Ν᾿) ΤΆ “ ᾽ 5..κ.Ἁ , -» 

τινὰς διαβάλλειν, ἐπὶ τοῦτο ἢλϑον ἐγώ, ψηφίσασϑαι τοῖς κατη- 
-" Α 

ν Ε - 

γύροις͵ τῶν τὰ μέγιστα ἠδικηκότων ἂν εἴην, ἀνδρῶν καταφρονή- 
- , Ν ’ - 

σας ϑαυμαστῶν καὶ μεγάλων, καὶ πρὸς τούτοις εὐεργετῶν. Εἰ 
κ Ν 

»" Ἵ ἣ 

γὰρ τὸ τοὺς μηδὲν ἠδικηκότας ἀδικεῖν, κολάσεως ἄξιον" τοὺς 
- 

-" ϑ5ῳωῳλ ᾿ - μι 

τιμῆσαι προελομένους ἀφ᾽ ἑαυτῶν, (οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἔχοι τις ἂν 
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5 - “ “ ϑό Ἃ ᾿ ᾿ δ , τς - - Ὅλως 3 

εἰπεῖν, ὁτι εὖ παϑόντες ἢ μικρὸν ἢ μέγα παρ᾿ ἐμοῦ, τῶν εὐξεργε- 
- 5 ’ ῳω", ΡῚ ’ , ) Ὺ ᾿ ’ 

σιῶν ἐκείνων ἐξέτισαν τὰς ἀμοιβάς ") πόσης οὐκ ἂν εἴη τιμωρίας " 
χε, Αὐτὰ ὦ ’ ᾿ , ὟΣ Δ -» ι 41 
ἄξιον, τοῖς ἐναντίοις ἀμείβεσϑαι; 155. Εἰ δὲ τοῦτο μὲν οὐδὲ 

3 “ 2, , Ἷ ᾿ΜΣ «Ἀ}}. ᾿ ’ Χ ν 
εἰς νοῦν ἐβαλόμεϑα ποτε, μεϑ ἑτέρας δὲ προαιρέσεως τὸ βαρυ 

φορτίον ἐξεχλίναμεν" τί παρέντες συγγινώσκειν, εἴ 7γὲ ἀποδέχε- 
σϑαι μὴ βούλοιντο ᾿ ἐγκαλοῦσιν ὅτι τῆς ἑαυτῶν ἐφεισάμεϑα ψυ- 
χῆς; 150. Ἐγὼ γὰρ τοσοῦτον ἀπέσχον εἰς τοὺς ἄνδρας ὑβρίσαι 

εἶ 

ἐκείνους, ὅτι καὶ τετιμηκέναι αὐτοὺς φαίην ἂν τῇ παραιτήσει. 
καὶ μὴ ϑαυμάσῃς εἰ ἐμθϑλλξυν τὸ λεγόμενον" ταχεῖαν γὰρ καὶ 
τούτου τὴν λύσιν ἐπάξομεν. 157. Τύτε μὲν γὰρ, εἰ καὶ μὴ πᾶν- 

- » ᾽ ι δ “- κ 
τες, ἀλλ οἷς τὸ κακῶς ἀγορεύειν ἡδὺ, πολλὰ ἂν εἶχον καὶ ὑπο- 

-»" Ἁ «ἰὼ - - , 

πεεῦσαι καὶ εἰπεῖν περί τὲ τοῦ χειροτονηϑέντος ἐμοῦ, περί τε 
- τ σ ΡΨ σ 

τῶν ἑλομένων ἐχείνων. Οἷον, ὅτι πρὸς πλοῦτον βλέπουσιν, ὅτι 
λαμπρότητα γένους ϑαυμάζουσιν, ὅτι κολακευϑέντες ὑφ᾽ ἡμῶν 

3 “- ΄ - » Ἁ ν΄, ’ 

εἰς τοῦτο ἡμᾶς παρήγαγον" εἰ δὲ καὶ ὅτι χρήμασι πεισϑέντες, 
» Ἁ - Ἂς 

οὐκ ἔχω λέγειν, εἴ τις καὶ τοῦτο ὑποπτεύσων ἤν. 58. καί" ὃ μὲν 
- ᾿ Α Α Α ; 

᾿ Χριστὸς ἁλιεῖς καὶ σχηνοποιοὺς καὶ τελώνας ἐπὶ ταύτην ἐκάλεσε 
τὴ» ἀρχήν" οὗτοι δὲ τοὺς μὲν ἀπὸ τῆς ἐργασίας τῆς καϑημερινῆς 
τρεφομένους διαπτύουσιν, εἰ δέ τις λόγων ἅψαιτο τῶν ἔξωϑεν, 
καὶ ἀργῶν τρέφοιτο, τοῦτον ἀποδέχονται καὶ ὶ ϑαυμάζουσι. τί γὰρ 
δήποτε τοὺς μὲν μυρίους ἀνασχομένους ἱδρῶτας εἰς τὰς τῆς ἐχ- 
κλησίας χρείας, παρεῖδον" τὸν δὲ οὐδέποτε τοιούτων γευσάμενον 
πόνων, πᾶσαν δὲ τὴν ἡλικίαν ἐν τῇ τῶν ἔξωϑεν λόγων ματαιοπο- 
γίᾳ καταναλώσαντα, ἐξαίφνης εἰς ταύτην εἵλκυσαν τὴν τιμήν; 
189. Ταῦτα καὶ πλείονα τούτω» λέγ: εἰν εἶχον ἂν, δεξαμένων ἡμῶν 
τὴν ἀρχὴν, ἀλλ᾽ οὐ νῦν. πᾶσα γὰρ αὐτοῖς “κακηγορίας ἐχκέκοσται 
πρύφασις" καὶ οὔτε ἐμοὶ κολακείαν, οὔτε μισϑαρνίαν ἐκείνοις 
ἔχουσιν ἐγκαλεῖν, πλὴν εἴ τινες ἁπλῶς μαίνεσϑαι βούλοιντο. 100. 
Πῶς γὰρ ὁ κολακεύων καὶ “χρήματα ἀναλίσκων, ἵνα τύχῃ τῆς τι- 
μῆς » ἡγίχα ἔδει τυχεῖν, ἑτέροις ἂν ἀφῆκεν αὐτὴν; ὅμοιον γὰρ ἂν 
εἴη τοῦτο, ὥσπερ ἂν εἴ τις πολλοὺς περὶ τὴν γῆν ἀνασχόμενος 
πύνους, ἵνα βρίϑηται μὲν αὐτῷ τὸ λήϊον πρλῖς τῷ καρπῷ, οἴνῳ 
δὲ ὑπερβλύζωσιν αἱ ληνοί" μετὰ τοὺς μυρίους ἱδρῶτας καὶ τὴν 
πολλὴν τῶν χρημάτων δαπάνην, ἡνίκα καλαμᾶσϑαι καὶ τρυγᾶν 
δέῃ, τηνικαῦτα ἑτέροις τῆς τῶν καρπῶν ἐχσταίη φορᾶς. 161. 
Ὁρᾷς, ὅτι τότε μὲν εἰ καὶ πόῤῥω τῆς ἀληϑείας ἣν τὰ λεγόμενα, 

᾿ ἀλλ ὁ ὅμως εἶχον πρόφασιν οἱ βουλόμενοι διαβάλλειν αὐτοὺς, ὡς 
οὐκ ὀρϑῇ κρίσει λογισμῶν τὴν αἵρεσιν πεποιημένους ; ἡμεῖς δὲ 
αὐτοῖς νῦν οὐδὲ χᾶναι, οὐδὲ ἁπλῶς διᾶραι τὸ στόμα συνεχωρή- 
σαμεν. καὶ τὰ μὲν παρὰ τὴν ἀρχὴν λεγόμενα, τοιαῦτα ἂν ἦν», καὶ 
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Ἁ " ἂ- 

τούτων πλείονα. 162. ετὰ δὲ τὸ τῆς διακονίας ἅψασϑαι οὐκ᾿ 
(ἂν ἠρκέσαμεν καϑ' ἑκάστην ἡμέραν. τοῖς ἐγκαλοῦσιν ἀπολογού.- 
μένοι; εἰ καὶ πάντα ἡμῖν ἀγαμαρτήτως ἐπράττετο, μὴ ὅτι καὶ 
πολλὰ διαμαρτεῖν ὑπό τε τῆς ἀπειρίας καὶ τῆς ἡλικίας ἠναγχά- 
σϑημεν ἄν: νῦν δὲ καὶ ταύτης αὐτοὺς τῆς κατηγορίας ἀπηλλά- 
ξαμεν, τύτε δὲ μυρίοις ἂν αὐτοὺς περιεβάλλ ομὲν ὀνείδεσι. 108. 
Τί γὰρ, οὐχ ἂν εἶπον; παισὶν ἀνοήτοις πρά) ματα οὕτω ϑαυμα- 
στὰ καὶ μεγάλα ἐπέτρεψαν" ἐλυμήναντο τοῦ Θεοῦ τὸ ποίμνιον" 
παίγνια καὶ γέλως γέγονε τὰ Χριστιανῶν. ἀλλὰ νῦν πᾶσα ἀνο- 

μία ἐμφράξει τὸ στόμα αὐτῆς" εἰ γὰρ καὶ διὰ σὲ ταῦτα λέγοιεν, 
ἀλλὰ ταχέως αὐτοὺς διδάξεις διὰ τῶν ἔργων, ὅτι οὐ χρὴ τὴν σύν- 
σιν ἡλικίᾳ κρίνειν, οὐδὲ τὸν πρεσβύτην ἀπὸ τῆς πολιᾶς δοκιμά- 

ζειν, οὐδὲ τὸν νέον πάντως ἀπείργειν τῆς τοιαύτης διακονίας, 
ἀλλὰ τὸν νεόφυτον, πολὺ δὲ ἀμφοτέρων τὸ μέσον. 
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ΠΕΡΙ Ι͵ΤΕΡΟΣΥΝ -- 
ΔΟΨΟΌΟΣ Σ.Ψη 

’ ᾿ Ψ 
71 αδε ἔνεστιν ἐν τῷ γΥ λόγῳ. 

1. Ὅτι οἱ ὑπονοήσαντες δὲ ἀπόνοιαν παρητῆσϑαι ἡμᾶς, τὴν ἑαυτῶν ἔβλαψαν. 
11. Ὅτι οὐδὲ διὰ κενοδοξίαν ἐφύγομιεν. 
111. Ὅτι εἰ δόξης ἐπεθυμοῦμεν, ἐλ ἔοϑαι μᾶλλον τὸ πρᾶγμα ἐχρῆν. 
1. Ὅτι φρικτὸν ἡ ἱερωσύνη, καὶ πολὺ τὴς παλαιᾶς λατρείας ἡ χαινὴ φρυ-- 

κωδεστέρα. 
γ΄. Ὅτι πολλὴ τῶν ἱερέων ἡ ἐξουσία καὶ τιμή. 
ΥΊ. Ὅτι τῶν παρὰ τοῦ Θεοῦ μεγίστων δωρεῶν εἶσι διάκονοι. 
Σ1Ἴ]1. Ὅτι καὶ Παῦλος “περιδεὴς ἢν, πρὸς τὸ μέ) εϑος τῆς ἀρχῆς ὁρῶν. 
ΚΠ1. Ὅτι πολλά τις ἁμαρτάνειν προάγεται, εἰς τὸ μέοον ἐλϑὼν, ἂν “μὴ 

σφόδρα γενναῖος ἢ. 
ΤΥ ΣΘ ΣΙ κενοδοξίᾳ καὶ τοῖς ταύτης ἁλίσκεται δεινοῖς. : 

Χά θει οὐχ ἢ ἱερωούνη τούτων αἰτία, ἀλλ ἢ ἡμετέρα ῥαϑυμία. 
ΧΙ. Ὅτι τὴν ἐπιϑυμίων τῆς φιλαῤχίας ἐχβεβλῆσθϑαι δεῖ τῆς τοῦ ἱερέως 

ψυχῆς. 

164. ἽἼῆς μὲν οὖν ὕβρεως ἕνεκεν τῆς εἰς τοὺς τετιμηκότας, καὶ 
ὅτι αὐτοὺς οὐ καταισχῦναι βουλόμενοι ταύτην ἐφύγομεν τὴ» τι- 
μὴν, ταῦτα ἂν ἔχοιμεν λέγειν, ἅπερ, εἰρήκαμεν" ὅτι δὲ οὐδὲ ὑπὸ 
ἀπονοίας τινὸς φυσηϑέντες, καὶ τοῦτο νῦν εἰς δύναμιν τὴν ἐμὴν 
πειράσομαί σοι ποιῆσαι φανερόν. 168. Εἰ μὲν γὰρ στρατηγίας 
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ἡμῖν ἢ βασιλείας αἵρεσις προὔκειτο, εἶτα ταύτην εἶχον τὴν γνώ- 
μὴν, εἰκότως ἄν τις τοῦτο ὑπέλαβεν" ἢ τότε μὲν ἀπονοίας οὐ- 
δεὶς, ἀνοίας δὲ πάντες ἂν ἡμᾶς ἔκριναν. ἱερωσύνης δὲ προκειμέ- , 
γῆς; ἢ τοσοῦτον ἀνωτέρω βασιλείας ἕστηκεν, ὅσον πνεύματος 
καὶ σαρκὸς τὸ μέσον, τολμήσει εὶς ἡμᾶς ὑπεροψίας γράφεσϑαι; : 
1600. Καὶ πῶς οὐκ ἄτοπον, τοὺς μὲν τὰ ; μικρὰ διαπτύοντας, ὡς 
παραπαίοντας αἰτιᾶσϑαι" τοὺς δὲ ἐπὶ τῶν ἄγαν ὑπερεχόντων 

πὶ -" -" Ἁ -" 

τοῦτο ποιοῦντας, τῶν μὲν τῆς παραπληξίας ἐγκλ ἡμάτων ἔξαι- 
θεῖν, ταῖς δὲ τῆς ὑπερηφανίας ὑποβάλ λειν αἰτίαις; ὥσπερ ἂν 
εἴ τις τὸν ἀγέλης βοῶν καταφρονοῦντα, καὶ μὴ βουλόμενον εἶναι 
βουχύλον, εἰς ὑπερηφανίαν μὲν οὐδαμῶς, εἰς δὲ φρενῶν ἔχστα- 

,: ’ - Ἁ 

σιν αἰτιώμενος, τὸν ἁπάσης τῆς οἰχουμένης τὴν βασιλείαν καὶ 
τὸ γενέσϑαι κύριον τῶν ἁπανταχοῦ στρατοπέδων, μὴ δεχόμενον, 
3 Ἁ “ ’ -» ’ 3 2 ] μὴ 
ἄντι τοῦ μαίνεσθαι τετυφῶσϑαι φαίη. 167. 41λλ οὐκ ἔστι 

- -» -" Α -»" 

ταῦτα, οὐκ ἔστιν" οὐδὲ ἡμᾶς μᾶλλον, ἢ ἑαυτοὺς, οἱ ταῦτα λέ- 
[Ὶ ΗΜ κ 5 - ,ὕ σ΄ κ ᾽ 

γοντὲς διαβάλλουσι. ΤῸ γὰρ ἐννοῆσαι μόνον, ὅτι δυνατὸν ἀν»- 
ϑρωπείᾳ φύσει τῆς ἀξίας ὑπερφρονῆσαι ἐκείνης ὃ δεῖγμα κατ᾽ αὖ- 
τῶν τῶν ἐκφερόντων ἐστὶν, ης ἔχουσι περὶ τοῦ “ πράγματος δόξης. 
εἰ γὰρ μὴ τῶν τυχόντων αὐτὸ, καὶ ὧν οὐ πολὺς ὁ λύγος, ἐνόμιζον 
- 2.) Ἃ « “- “ Φ»;᾿ ὦ 3 » ΙΝ ᾿ ᾿ 

εἶναι, οὐδ ἂν ὑποπτεῦσαι τοῦτο ἐπῆλϑεν αὐτοῖς. 168. Διὰ τι 
ν Α - -“ Ἁ - 

γὰρ περὶ τῆς τῶν ἀγγέλων ἀξίας οὐδεὶς ἐτόλμησέ τι τοιοῦτον 
ὑποπτεῦσαί ποτε καὶ εἰπεῖν, ὅτι ἔστιν ἀνθρωπίνη ψυχὴ δι’ ἀπό- 

Ἁ - ;ὔ - 

ψοιαν οὐχ -ἀνεχομένη ἐπὶ τὸ τῆς φύσεως ἐχείνης ἀξίωμα ἐλϑεῖν; 
Α -" 

μεγάλα γάρ τινα φανταζόμεϑα περὶ τῶν δυνάμεων ἐχείνων, καὶ 
τοῦτο ἡμᾶς οὐχ ἀφίησι πιστεῦσαι, ὅτι δύναιτ᾽ ἂν ἄνϑρωπος τῆς 

»-» “- , -" 3 ἠ σ ΡῚ ᾿ - 

τιμῆς φρονῆσαΐ τι μεῖζον ἐκείνης. 109. “2στε αὐτους μᾶλλον δι- 
;» " Ἂ 5 ᾽; Ἁ « - - - 

καίως ἂν τις )ράψαιτο ἀπονοίας, τοὺς ἡμῶν τοῦτο κατηγοροῦ»- 
τας" οὐ γὰρ ἂν ποτε περὶ ἑτέρων τοῦτο ὑπέλαβον, εἴ μὴ πρότε- 

.} - Ε 

ρον αὐτοὶ τοῦ πράγματος, ὡς οὐδενὸς ὄντος, κατέγνωσαν. 1. 
170. Εἰ δὲ πρὸς δόξαν ὁρῶντας τοῦτο πεποιηκέναι φασὶ, στερι- 
πίπτοντες ἑαυτοῖς ἐλεγχϑήσονται καὶ μαχόμενοι φανερῶς. οὐδὲ 
γὰρ οἶδα, ποίους ἂν ἑτέρους πρὸ τούτων ἐζήτησαν λύγους, εἰ τῶν 
τῆς κενοδοξίας ἡμᾶς ἠθέλησαν ἀπαλλάξαι ἐγκλημάτων. Εἰ γὰρ 

τ Ν - ᾿ - - 

οὑτός μὲ ποτὲ εἰσῆλϑεν ὁ ἔρως, καταδέξασϑαι μᾶλλον ἐχρῆν ἢ 
- ; ; σ κ πον ὦ -" Α ͵ὔ ΒΥ Ν 

φυγεῖν. 171. διὰ «ί; ὃτι πολλὴν ἡμῖν τοῦτο τὴν δόξαν ἤνεγκεν ἂν. 
Α Α 5 [ - « ’ 4 Α Α ’, 2 ’ 

τὸ γὰρ ἕν τούτῳ τῆς ἡλικίας ὄντα, καὶ πρὸ βραχέος ἀποσταντα 
τῶν βιωτικῶν φροντίδων», ἐξαίφνης οὕτω δύξαι παρὰ πᾶσιν εἶναι 

ὃν, ὥστε τῶν τὸν ἅπαντα χρύνον ἐν τοῖς τοιούτοις ἐξα». 
τῶν πόνοις προτιμηϑῆναι,. καὶ πλείονας ψήφους πάν- 

τω» ἐκείνων λαβεῖν, ϑαυμαστά τινὰ καὶ μεγάλα περὶ ἡμῶν πάν- 
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τὰς ἂν ὑποπτεύειν ἔπεισε, καὶ σεμνοὺς ἂν ἡμᾶς καὶ περιβλέπτους 
κατέστησε. 172. Νῦν δὲ, πλὴν ὀλίγων, τὸ πλέον τῆς ἐχκλησίας 
“μέρος, οὐδὲ ἐξ ὀνόματος ἡμᾶς ἰσασιν»" ὡς τε οὐδὲ, ὅτι παρῃτή- 
μεϑα, πᾶσίν ἐστι φανεφὸν, ἀλλ᾽ ὀλίγοις τισίν: οὺς οὐδὲ εὐτοὺς 
οἶμαι τὸ σαφὲς εἰδέναι πάντας, εἰχὸς δὲ, καὶ τούτων πολλοὺς ἢ 
μηδόλως ἡμᾶς ἡρῆσϑαι νομίσαι ἢ παρεῶσϑαι μετὰ τὴν αἵρεσιν, 
ἀνεπιτηδείους εἶναι δύξαντας, οὐχ ἑχόντας φυγεῖν. ΠΑ͂Σ. Π|. 
173. .2,11λλ᾽ οἱ τἀληϑὲς εἰδότες ϑαυμάσονται. 12, Καὶ μὴν τού- 
τους, ἔφης, ὡς κενοδόξους καὶ ὑπερηφάνους διαβάλλειν ἡμᾶς. 

Πόϑεν οὖν ἐστιν ἐλπίσαι τὸν ἔπαινον; ἀπὸ τῶν πολλῶν; ἀλλ᾽ 
οὐκ ἴσασι τὸ σαφές. ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ὀλίγων; ἀλλὰ κἀνταῦϑα ἡμῖν 
εἰς τοὐναντίον τὸ πρᾶγμα περιτέτραπται" οὐδὲ γὰρ ἑτέρου τινὸς 
ἕνεκεν ἐνϑάδὲε εἰσῆλϑες νῦν, ἀλλ᾽ ἵνα μάϑῃς, τί πρὸς ἐκείνους ἀπο- 
λογήσασϑαι δέοι. 174. Καὶ τί τούτων ἕνεχεν ἀκριβολογοῦμαι 
νῦν; ὅτι γὰρ, εἰ καὶ πάντες ἤδεσαν τἀληϑὲς, οὐδὲ οὕτως ἡμᾶς 
ἀπονοίας ἢ φιλοδοξίας ἔδει κρίνειν, μικρὸν ἀνάμεινον καὶ τοῦτο 
εἰσῃ σαφῶς" καὶ πρὸς τούτῳ πάλιν ἐκεῖνο, ὅτι οὐ τοῖς ταύτην 
τολμῶσι τὴν τόλμαν μόνον, εἴπερ τίς ἐστιν ἀνθρώπων, οὐ γὰρ 
ἔγωγε πείϑομαι, ἀλλὰ καὶ τοῖς περὶ ἑτέρων ὑποπτεύουσι κίνδυ- 
γος ἐπιχείσεται οὐ μιχρὸς. 

ΤΥ. 175. Ἡ γὰρ ἱερωσύνη τελεῖται μὲν ἐπὶ γῆς, τάξιν δὲ 
ἐπουρανίων ἔχει πραγμάτων. καὶ μάλα γε εἰχότως - οὐ γὰρ ἄν- 
ϑύωπος, οὐκ ἄγγελος, οὐκ ἀρχάγγελος, οὐκ ἄλλη τις κειστὴ δὺύ- 
ναμις, ἀλλ᾿ αὐτὸς ὃ Παράκλητος ταύτην διετάξατο τὴν ἀκολου- 
ϑίαν, καὶ ἔτι μένοντας ἐν σαρκὶ τὴν ἀγγέλων ἔπεισε φαντάζεσϑαι 
διακονίαν. διὸ χρὴ τὸν ἱερωμένον ὥσπερ. ἐν αὐτοῖς ἑστῶτα τοῖς οὐ- 
ραγοῖς μεταξὺ τῶν δυνάμεων ἐκείνων οὕτως εἶναι καϑαρόν. 170. 

Φοβερὰ μὲν͵ γὰρ καὶ φρικωδέστατα. καὶ τὰ πρὸ τῆς χάριτος, οἷον 
οἱ κώδωνες, οἱ ῥοΐσκοι, οἱ λίϑοι οἱ τοῦ στήϑους, οἱ τῆς ἐπωμί- 

δὸς, ἡ μίτρα, ἡ κίδαρις, ὁ ποδήρης, τὸ πέταλον τὸ χρυσοῦν, τὰ 
ἅγια τῶν ἁγίων, ἡ πολ λλὴ τῶν ἔνδον ἠρεμία" ἀλλ εἴ τις τὰ τῆς χά- 
φιτος ἐξετάσειε, μικρὰ ὄντα εὑρήσει τὰ φοβερὰ καὶ φριχωδέστατα 
ἐχεῖνα, καὶ τὸ περὶ τοῦ γνύμου λεχϑὲν κανταῦϑα ἀληϑὲς ὃ ὃν, ὅτι 
οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει, ἕνεχεν τῆς 
ὑπερβαλλούσης δόξης. 177. Ὅταν γὰρ ἰδῃς τὸν Κύριον τεϑυμέ- 
γον καὶ κείμενον, καὶ τὸν ἱερέα ἐφεστῶτα τῷ ϑύματι καὶ ἐπευχό- 
μένον, καὶ πάντας ἐχείνῳ τῷ τιμίῳ φοινισκομένους αἵματι" ἄρα 
ἔτι μετὰ ἀνϑρώπων εἶναι νομίζεις καὶ ἐπὶ γῆς ἑστάναι, ἀλλ᾽ οὐκ 
εὐθέως ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς μετανίστασαι, καὶ πᾶσαν ̓ σαρκιχὴν 
διάνοιαν τῆς ψυχῆς ἐκβαλὼν γυμνῇ τῇ ψυχῇ καὶ τῷ τῷ καϑαρῷ 

τ νυ 

παρ πα νυ οι στ ἊΝ 

Βπ- Ύνγει 

οὐδεν Νέον. ων..." ᾳ“ὦὐϑδϑι δ εν 



ἈΘΡΘΟΣ ΘΕ ΤΑ Κ΄. 28 

σπεριβλέπεις τὰ ἐν οὐρανοῖς ; Ὦ τοῦ ϑαύματος! ὦ τῆς τοῦ Θεοῦ" 
φιλανθρωπίας! ὃ μετὰ τοῦ Πατρὸς ἄνω καϑήμενος, κατὰ τὴν 
ὥραν ἐκείνην ταῖς ἁπάντων κατέχεται χερσί. καὶ δίδωσιν αὑτὸν" 
τοῖς βουλομένοις περιπτύξασϑαι καὶ περιλαβεῖν, ποιοῦσι δὲ 

τοῦτο πάντες διὰ τῶν ὀφθαλμῶν τότε. ἀρά σοι τοῦ καταφρο- 
γνεῖσϑαι ταῦτα ἄξια καταφαίνεται, ἢ τοιαῦτα εἶναι, ὡς δυνηϑῆ- 

ναί τινὰ καὶ ἐπαρϑῆναι κατ᾽ αὐτῶν; 178. Βούλει καὶ ἐξ ἑτέρου 
ϑαύματος τῆς ἁγιαστίας ταύτης ἰδεῖν τὴν ὑπερβολήν; ὑπόγρα- 
ψόν μοι τὸν ᾿Ηλίαν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τὸν ἄπειρον ὄχλον περι- 
ἑστῶτα, καὶ τὴν ϑυσίαν ἐπὶ τῶν λίϑων κειμένην, καὶ πάντας μὲν 
ἐν ἡσυχίᾳ τοὺς λοιποὺς καὶ πολλῇ τῇ σιγῇ, μόνον δὲ τὸν προφή- 
τῇ» εὐχύμενον" εἶτα ἐξαίφνης τὴν φλύγα ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐπὶ 
τὸ ἱερεῖον ῥιπτουμένην. ϑαυμαστὰ ταῦτα καὶ πάσης ἐχπλήξεως 
γέμοντα. 179. μετάβηϑι τοίνυν ἐκεῖϑεν ἐπὶ τὰ νῦν τελούμενα, 
καὶ οὐ ϑαυμαστὰ ὄψει μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν ἔκπληξιν ὑπερ- 
βαίνοντα. Ἕστηκε γὰρ ὁ ἱερεὺς, οὐ πῦρ καταφέρων, ἀλλὰ τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον: καὶ τὴν ἱκετηρίαν ἐπὶ πολὺ ποιεῖται, οὐχ ἵνα 
τις λαμπὰς ἄνωϑεν ἀφϑεῖσα καταναλώσῃ τὰ προκείμενα, ἀλλ᾽͵ 
ἵνα ἡ χάρις ἐπιπεσοῦσα τῇ ϑυσίᾳ, δι᾿ ἐχείνης τὰς ἁπάντων ἀνά. 
ψῃ ψυχὰς, καὶ ἀργυρίου λαμπροτέρας ἀποδείξῃ πεπυρωμένου. 
180. Ταύτης οὖν τῆς φρικωδεστάτης τελετῆς, τίς μὴ σφόδρα μαι- 
γόμενος μηδὲ ἐξεστηκὼς, ὑπερφρονῆσαι δυνήσεται; ἢ ἀγνοεῖς, 
ὅτι οὐκ ἄν ποτε ἀνθρωπίνη ψυχὴ τὸ πῦρ ἐχεῖνο τῆς ϑυσίας ἐβά- 
στασεν," ἀλλ ἄρδην ἂν ἅπαντες ἠφανίσϑησαν, εἰ μὴ πολλὴ τῆς 
τοῦ Θεοῦ χάριτος ἦν ἡ βοήϑεια; Ὗ΄. 181. Εἰ γάρ τις ἐννοή. 
σειεν, ὅσον ἐστὶν, ἄνϑρωπον ὄντα καὶ ἔτι σαρκὶ καὶ αἵματι πε- 
πλεγμένον, τῆς μακαρίας καὶ ἀκηράτου φύσεως ἐχείνης ἐγγὺς 
δυνηϑῆναι γενέσϑαι" τύτε ὄψεται καλῶς, ὅσης τοὺς ἱερεῖς τιμῆς 
ἡ τοῦ πνεύματος ἠξίωσεν χάρις. Διὰ γὰρ ἐκείνων καὶ ταῦτα τε- 
λεῖται, καὶ ἕτερα τούτων οὐδὲν ἀποδέοντα, καὶ εἰς ἀξιώματος 
καὶ εἰς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας λόγον. 189. Οἱ γὰρ τὴν γῆν οἱ 
κοῦντες καὶ ἐν ταύτῃ ποιούμενοι τὴν διατριβὴν, τὰ ἐν οὐρανοῖς 

- 3 ’ Ἁ 5- ’ Υ « Ὑὔ ΡῚ ᾽ὔ 

διοικεῖν ἐπετράπησαν, καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, ἣν οὔτε ἀγγέλοις, ἢ 
2 Α . 

οὔτε ἀρχαγγέλοις ἔδωκεν ὁ Θεός. Οὐ γὰρ πρὸς ἐκείνους εἴρηται" ῆῃς 
φ͵ " Α » -»" Ε Ἃ Ἁ - - 

Ὅσα ἂν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ" : 

Ἶ .. - [72 »-Ὁ-Ὁ - 

τῶν μόνον" οὗτος δὲ ὁ δεσμὸς αὐτῆς ἅπτεται τῆς ψυχῆς, καὶ 
, Α 3 Α νσ Ἃ 3 ΄ ’ ἘΝ Ὲ - 

διαβαίνει τοὺς οὐρανοῦς, καὶ ἅπερ ἂν ἐργάσωνται χάτω οἱ ἱερεῖς, 

καὶ ὅσα ἂν λύσητε, ἔσται λελυμένα. 183. Ἔχουσι μὲν γὰρ καὶ : 

ταῦτα ὁ Θεὸς ἄνω κυροῖ, καὶ τὴν τῶν δούλων γνώμην ὁ Ζεσπό- ς 

«Ἡ - 5 Α -Ὁ -“ Α »" - 3 »} -} Ἁ ’ 

οἱ χρατοῦντες ἐπι τῆς γῆς τὴν τοῦ δεσμεῖν ἐξουσίαν, ἀλλὰ σωμά- 

᾿ 
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τῆς ΞῊΣ: 184. Καὶ τί γὰρ ἀλλ᾿ ἢ πᾶσαν αὐτοῖς τὴ» οὐρά. 

γιον ἔδωκεν ἐξουσίαν; ὧν γὰρ δή φησιν ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, 
ἀφέωνται" καὶ ὧν ἂν κρατῆτε, κεχράτηνται. Τίς ἂν γένοιτο 
ταύτης ἐξουσία μείζων; πᾶσαν τὴν χρίσιν ἔδωκεν ὃ πατὴρ τῷ 
υἱῷ" ὁρῶ δὲ πᾶσαν αὐτὴν τούτους ἐγχειρισϑέντας ὑπὸ τοῦ υἱοῖ 
ὥσπερ γὰρ εἰς οὐρανοὺς ἤδη μετατεϑέντες, καὶ τὴν ἀνϑρωπείαν 
ὑπερβάντες φύσιν καὶ τῶν ἡμετέρων ἀπαλλαγέντες παϑῶν, οἵ- 
τως εἰς τοσαύτην ἤχϑησαν τὴν ἀρχήν. 185. Εἶτα ἂν μὲν βασι- 

λεὺς τινὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν ὄντων ταύτης μεταδῷ τῆς τιμῆς, ὥστε 
ἐμβάλ λειν εἰς δεσμωτήριον οὺς ἂν ἐϑέλῃ, καὶ ἀφιέναι. πάλιν, ζη- 
λωτὸς καὶ λήμμν ἕσπτος 2 παρὰ πᾶσιν οὗτος" ὁ δὲ παρὰ Θεοῦ το- 
σούτῳ μείζονα ἐξουσίαν λαβὼν, ὅσῳ γῆς τιμιώτερος οὐρανὸς καὶ 
σωμάτων ψυχαὶ, οὕτω μικράν τισιν ἔδοξεν εἰληφέναι τιμὴν, ὡς 
δυνηϑῆναι κἂν ἐννοῆσαι, ὅτι τῶν ταῦτα πιστευϑέντων τὶς καὶ 
ὑπερφρονήσει τῆς δωρεᾶς. 186. ἤπαγε τῆς μανίας. μανία γὰρ 

περιφανὴς, ὑπερορᾶν τῆς τοσαύτης ἀρχῆς, ἧς ἄνευ οὔτε σωτη- 

Ω 
᾿ 
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; ι“΄ 
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ρίας » οὔτε τῶν ἐπηγγελμένων ἡ ἡμῖν ἔστι τυχεῖν ἀγαϑῶν. 187. Εἰ ; 

γὰρ οὐ δύναταί τις εἰσελϑεῖν εἰς τὴν» βασιλείαν. τῶν οὐρανῶν, ἐὰν 
μὴ δι’ ὕδατος καὶ πνεύματος ἀναγεννηϑῇ᾽ καὶ ὃ μὴ τρώγων τὴν 
σάρχα τοῦ Κυρίου, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ πίνων, ἐκβέβληται τῆς 
αἰωνίου ζωῆς πάντα δὲ ταῦτα δὶ ἑτέρου μὲν οὐδενὸς, μόνον δὲ 

διὰ τῶν ἁγίων ἐκείνων ἐπιτελ εἴται χειρῶν, τῶν» τοῦ ἱερέως λέγω" 
πῶς ἄν τις τούτων ἐχτὸς ἢ τὸ τῆς γεέννης ἐχφυγεῖν δυνήσεται 
πῦρ; ἢ τῶν ἀποκειμένων στεφάνων τυχεῖν; 4188. Οὗτοι γάρ εἰ- 

σιν, οὗτοι οἱ τὰς πνευματικὰς πιστευϑέντες ὠδῖνας, καὶ τὸν διὰ 
τοῦ βαπείσματος ἐπιτραπέντες τόχον" διὰ τούτων ἐνδυόμεϑα 
τὸν Χριστὸν καὶ συναπτύμεϑα τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μέλη γινύμεϑα 
τῆς μακαρίας ἐχείνης κεφαλῆς. 1589, ᾿ξστε ἡμῖν οὐκ ἀρχόντων 
μόνον οὐδὲ βασιλέων φοβερώτεροι, ἀλλὰ καὶ πατέρων τιμιώτεροι 

Α ΓἈΑΝΑ « ᾿ -“ » - -" ᾽, δ.»ὖἷ 5 » 

ὃς ἐγέννησαν" οἱ δὲ τῆς ἕκ τοῦ Θεοῦ γεννήσεως ἡμῖν εἴσιν αἰτιοι, 

» ᾿ δικαίως ἂν εἶεν. οἱ μὲν γὰρ ἐξ αἱμάτων καὶ ἐκ ϑελήματος σαρ- 

«ἧς μακαρίας παλιγγενεσίας ἐκείνης, τῆς ἐλευϑερίας τῆς ἀλη- 
ϑοῦς, καὶ τῆς κατὰ χάριν ὑιοϑεσίας. Υ]. 190. “έπραν σώμα- 
ος ἀπαλλάττειν, μᾶλλον δὲ ἀπαλλάττειν μὲν οὐδαμῶς, τοὺς 

., δὲ ἀπαλλαγέντας δοκιμάζειν» μόνον, εἶχον ἐξουσίαν οἱ τῶν Ἰου- 
δαίων ἱερεῖς᾽ καὶ οἶσϑα πῶς περιμάχητον ἦν τὸ τῶν ἱερέων τότε. 
οὗτοι δὲ οὐ λέπραν σώματος, ἀλλ᾽ ἀκαϑαρσίαν ψυχῆς, οὐκ ἀπαλ- 
λαγεῖσαν δοκιμάζε: »», ἀλλ᾽ ἀπαλλάττειν παντελῶς ἔλαβον ἐξου. 

σίαν. 191. “ξρτε οἱ τούτων ὑπερορῶντες πολὺ καὶ τῶν περὶ 
4αϑὰν εἶεν ἐναγέστεροι καὶ μείζονος ἄξιοι τιμωρίας. οἱ μὲν γὰρ 

» 

μμδνδιδδιυς οὐὐῪυδδινοόνδόν. ... Δ 
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εἰ καὶ μὴ προσηκούσης αὐτοῖς ἀντεποιοῦντο τῆς ἀρχῆς, τάλλ ; 
ὅμως ϑαυμαστήν τινὰ περὶ αὐτῆς εἶχον δύξαν, καὶ τοῦτο τῷ με: 
τὰ πολλῆς ἐφίεσϑαι σπουδῆς ἔδειξαν οὗτοι δὲ ὅτε ἐπὶ τὸ κρεῖτ- 
τον διεκοσμήϑη, καὶ τοσαύτην ἔλαβεν ἐπίδοσιν τὸ πρᾶγμα, τότε 
ἐξ ἐναντίας μὲν ἐκείνοις, πολλῷ δὲ ἐχείνων μείζονα τετολμήκα- 
σιν. 192. οὐδὲ γὰρ ἴσον εἰς καταφρονήσεως λόγον, ἐφέεσϑαι 
μὴ προσηκούσης τιμῆς καὶ ὑπερορᾶν" ἀλλὰ τοσούτῳ μεῖζον ἐχεί. 
γου τοῦτο, ὅσῳ τοῦ διαπτύειν καὶ ϑαυμάζειν τὸ μέσον ἐστί. 
193. Τίς οὖν οὕτως ἀϑλία ψυχὴ, ὡς τοσούτων ὑπεριδεῖν ἀγα- 
ϑῶν; οὐκ ἄν ποτε φαίην ἐγὼ, πλὴν εἰ μή τις οἶστρον ὑπομεί. 
γειὲ δαιμονικόν. 194. “Ιλλὰ γὰρ ἐπάνειμι πάλιν, ὅϑεν ἐξέβην. οὐ 
γὰρ ἐν τῷ κολάζειν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ ποιεῖν εὖ, μείζονα τοῖς 
ἱερεῦσιν ἔδωκε δύναμιν τῶν φυσιχῶν γονέων ὃ Θεός " καὶ τοσοῦ- 
τον ἀμφοτέρων τὸ διάφορον, ὅσον τῆς παρούσης καὶ τῆς μελλού. 
σης ζωῆς. 195. Οἱ μὲν γὰρ εἰς ταύτην, οἱ δὲ εἰς ἐκείνην γεννῶσι" 
κἀκεῖνοι μὲν οὐδὲ τὸν σωματικὸν αὐτοῖς δύναιντ᾽ ἂν ἀμύνασϑαι 
ϑάνατον, οὔτε νόσον ἐπενεχϑεῖσαν ἀποχρούσασϑαι" οὗτοι δὲ 
καὶ χάμνουσαν καὶ ἀπόλλυσϑαι μέλλουσαν τὴν ψυχὴν πολλάκις 
ἔσωσαν, τοῖς μὲν πραοτέραν τὴν κόλασιν ἐργασάμενοι, τοὺς δὲ 
οὐδὲ παρὰ τὴν ἀρχὴν ἀφέντες ἐμπεσεῖν, οὐ τῷ διδάσκειν μόνον 
καὶ νουϑετεῖν, ἀλλὰ καὶ τῷ δι’ εὐχῶν βοηθεῖν. 196. Οὐ γὰρ 
ὅτ᾽ ἂν ἡμᾶς ἀναγεννῶσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ μετὰ ταῦτα συγχω- ε 
θεῖν ἔχουσιν ἐξουσίαν ἁμαρτήματα. ᾿σϑενεῖ γάρ τις φησὶν ἐν 
ὑμῖν; προςκαλεσάσϑω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐχχλησίας, καὶ 
προσευξάσϑωσαν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ, ἐν τῷ 
ὀνόματι τοῦ Κυρίου": καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνον. “ἢ 
τα," καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος" κἂν ἁμαρτίας ἤ πεποιηκὼς, Ἂ 
ἀφεϑήσονται αὐτῷ. 197. Ἔπειτα οἱ μὲν φυσικοὶ γονεῖς, εἴ τισι ᾿- 
τῶν ὑπερεχόντων καὶ μεγάλα δυναμένων προσχρούσαιεν οἱ παῖ- 
δὲς, οὐδὲν αὐτοὺς ἔχουσιν ὠφελεῖν" οἱ δὲ ἱερεῖς οὐκ ἄρχοντας, 
οὐδὲ βασιλεῖς, ἀλλ᾽ αὐτὸν αὐτοῖς πολλάκις ὁργισϑέντα κατήλλα.". 
ξαν τὸν Θεόν. 198. Ἔτ οὖν ἡμᾶς μετὰ ταῦτα τολ ̓μήσει τις Ὄ, 
ἀπονοίας κρίνειν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἐκ τῶν εἰρημένων τοσαύτην εὐλά- 
βειαν ὃ οἶμαι, τὰς τῶν ἀκουόντων κατασχεῖν ψυχὰς » ὡς μηκέτῳ 
τοὺς φεύγοντας, ἀλλὰ τοὺς ἀφ᾽ ἑαυτῶν προσιόντας καὶ σπου- . 
δάξ ζοντας ταύτην ἑαυτοῖς κτήσασϑαι τὴν τιμὴν, ἀπονοίας καὶ ἧ 

» κρίνειν. 5: 
499. Εἰ γὰρ οἱ τὰς τῶν πόλεων ἀρχὰς πιστευϑέντες, ὅτ᾽ ἂν ᾿ 

μἰρρδω»οἱ καὶ λίαν ὀξεῖς τυγχάνωσιν ὄντες , καὶ τὰς πόλ εἰς ἀνέ. 

τρεψαν καὶ ἑ ἑαυτοὺς προσαπώλεσαν᾽ ὃ τοῦ Χριστοῦ τὴν νύμφην. 
ἰ « 



“ " 
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κατακοσμεῖν λαχὼν, πόσης σοι δοκεῖ δεῖσϑαι δυνάμεως, καὶ τῆς 
παρ αὐτοῦ καὶ τῆς ἄνωθϑεν, πρὸς τὸ μὴ διαμαρτεῖν ; ΥἹ!. 
200. Οὐδεὶς μᾶλλον Παύλου τὸν Χριστὸν ἠγάπησεν, οὐδεὶς μεί- 
ζονα ἐκείνου σπουδὴν ἐπεδείξατο, οὐδεὶς πλ είονος ἠξιώϑη χάρι- 
τος" ἀλλ ὅμως μετὰ τοσαῦτα δέδοικεν ἕτι καὶ τρέμει, περὶ 
ταύὔτης τῆς ἀρχῆς καὶ τῶν ἀρχομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ. Φοβοῦμαι γάρ 
φησιν, μή πως, ὡς ὃ ὄφις Εὖαν ἐξηπάτησεν, οὕτω φϑαρῇ τὰ 
γοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν. Καὶ 
πάλιν, ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρύμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς. 201. 
ἄνϑρωπος εἰς τρίτον ἁρπαγεὶς οὐρανὸν, καὶ ὠποῤῥήτων κοινῶ- 
νήσας Θεοῦ, καὶ τοσούτους ὑπομείνας ϑανάτους, ὅσας μετὰ τὸ 
πιστεῦσαι ἔζησεν ἡμέρας" ἄνϑρωπος μηδὲ τῇ δοϑείσῃ παρὰ Χρι- 
στοῦ χρήσασϑαι ἐξουσίᾳ βουληϑεὶς, ἵνα μή τις τῶν πιστευσάν- 
τῶν σχα»δαλισϑῇ. 202. εἰ τοίνυν ὃ τὰ προστάγματα ὑπερβαί- 
γῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ μηδαμοῦ τὸ ἑαυτοῦ ζητῶν, ἀλλὰ τὸ τῶν ἀρ- 
χομένων, οὕτως ἔμφοβος ἣν ἀεὶ, πρὸς τὸ τῆς ἀρχῆς μέγεϑος 
ἀφορῶν: τί πεισόμεϑα ἡμεῖς οἱ πολλαχοῦ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦντες, 
οἱ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ οὐ μόνον οὐχ ὑπερβαίνοντες, ἀλλὰ 
καὶ ἐχ πλείονος παραβαίνοντες μοίρας; Τς ἀσϑενεῖ φησι, καὶ 

οὐκ ἀσϑενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐχ ἐγὼ πυροῦμαι; 208. 
Τοιοῦτον εἶναι δεῖ τὸν ἱερέα, μᾶλλ ον δὲ οὐ τοιοῦτον μόνον" μι- 
κρὰ γὰρ ταῦτα καὶ τὸ μηδὲν, πρὸς ὃ μέλλω λέγειν. 204. Τί δὲ 
τοῦτό ἐστιν; ᾿Ηυχύμην, φησὶν, ἀνάϑεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, 
ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου τῶν κατὰ σάρχα. Εἴ 
τις δύναται ταύτην ἀφεῖναι τὴν φωνὴν, εἴ τις ἔχει τὴν ψυχὴν 
ταύτης ἐφικνουμένην τῆς εὐχῆς, ἐγκαλεῖσϑαι δίκαιος ἂν εἴη φεύ- 
γων" 205. εἰ δέ τις ἀποδέοι τῆς ἀρετῆς ἐκείνης τοσοῦτον, ὅσον 
ἡμεῖς, οὐχ ὅταν φεύγῃ; ἀλλ᾽ ὅταν δέχηται, μισεῖσϑαι δίκαιος. 
206. Οὐδὲ γὰρ, εἰ στρατιωτικῆς ἀξίας ̓ αἵρεσις προὔκειτο, εἶτα 

χαλκοτύπον, ἢ σκυτοτύμον, ἤ τινὰ τῶν τοιούτων δημιουργῶν, 
ἑλκύσαντες εἰς τὸ μέσον οἱ δοῦναι κύριοι τὴν τιμὴν, ἐνεχείριζον 
τὸν στρατόν" ἐπήνεσα ἂν τὸν δείλαιον ἐκεῖνον οὐ φεύγοντα καὶ 
πάντα ποιοῦντα, ὥστε μὴ εἰς προῦπτον ἑαυτὸν ἐμβαλεῖν κακόν 
407. Εἰ μὲν γὰρ ἁπλῶς τὸ κληϑῆναι ποιμένα, καὶ μεταχειρίσαι 
τὸ πρᾶγμα, ὡς ἔτυχεν, ἀρκεῖ, καὶ κίνδυνος οὐδεὶς, ἐγκαλείτω 
κενοδοξίας ἡμῖν ὃ βουλόμενος" εἰ δὲ πολλὴν μὲν σύνεσιν, πολλὴν 
δὲ πρὸ τῆς συνέσεως τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ χάριν, καὶ τρύπων ὀρ. 
ϑύότητα, καὶ καθαρότητα βίου, καὶ μείζονα ἢ κατὰ ἄνϑρωπον 
ἔχειν δεῖ τὴν ἀρετὴν, τὸν ταύτην ἀνωδεχόμενον τὴν φροντίδα" 
μή μὲ ἀποστερήσῃς συγγνώμης, μάτην ἀπολέσϑαι μὴ βουλόμενον 
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καὶ εἰκῆ. 208. Καὶ γὰρ εἰ μυριάγωγόν τις ὁλκάδα ἄγων, πε- 

πληρωμένην ἐρετῶν καὶ φορτίων γέμουσαν πολυτελῶν, εἶτα ἐπὶ 
τῶν οἰάκων καϑίσας ἐκέλευε τ περᾶν τὸ “ἰγαῖον ἢ ἢ τὸ Τυῤῥηνιχκὸν 

πέλαγος», ἐκ πρώτης ἂν ἐπεπήδησα «ῆς φωνῆς" καὶ εἴ τις ἤρε- 
«0, διὰ τί; ἵνα μὴ καταδύσω τὸ πλοῖον, εἶπον ἄν. ὙΠ. 909. 
Εἶτα ἔνϑα μὲν εἰς χρήματα ἡ ζημία, καὶ ὃ κίνδυνος σωματικοῦ 
μέχρι ϑανάτου, οὐδεὶς ἐγκαλέσει. πολλῇ κεχρ ρημένοις προνοίᾳ. 
ὅπου δὲ τοῖς γαυαγοῦσιν οὐκ εἰς τὸ πέλ αγος τοῦτο, ἀλλ᾽ εἰς τὴν 

ἄβυσσον τοῦ πυρὸς ἀπόκειται πεσεῖν, καὶ ϑάνατος αὐτοὺς οὐχ 
ὁ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος διαιρῶν, ἀλλ᾽ ὁ ταύτην μετ᾽ ἐχεί. 

νου εἰς κόλασιν παραπέμπων αἰώνιον ἐκδέχεται, ἐνταῦϑα ὅτι μὴ 
προπετῶς εἰς τοσοῦτον ἑαυτοὺς ἐῤῥίψαμεν κακὸν, ὀργιεῖσϑε καὶ 
μισήσετε; μή, δέομαι καὶ ἀντιβολῶ. 210. Οἶδα τὴν ἐμαυτοῦ 
ψυχὴν, τὴν ἀσϑενῆ ταύτην καὶ μικράν" οἶδα τῆς διακονίας ἐχεί.- 
γης τὸ μέγεϑος , καὶ τὴν πολλὴν τοῦ πράγματος δυσκολίαν. 211. 
Πλείονα γὰρ τῶν τὴν ϑάλατταν ταραττύντων πνευμάτων χειμά- 
ζει κύματα τὴν τοῦ ἱερωμένου ψυχήν. ΙΧ, Καὶ πρῶτον ἁπάν- 
τῶν, ὁ δεινότατος τῆς κενοδοξίας σκόπελος, χαλεπώτερος ὼν 

ὧν οἱ μυϑοποιοὶ τερατεύονται. “19. Τοῦτον γὰρ πολλοὶ μὲν 
ἴσχυσαν διαπλεύσαντες διαφυγεῖν ἀσινεῖς" ἐμοὶ δὲ οὕτω τοῦτο 
χαλεπὸν, ὡς μηδὲ νῦν, ὅτε οὐδὲ μία μέ τις ἀνάγκη πρὸς ἐκεῖνο 
ὠϑεῖ τὸ βάραϑρον, δύνασϑαι καϑαρεύειν τοῦ δεινοῦ. εἰ δὲ καὶ 

τὴν ἐπιστασίαν τις ἐγχειρίζοι ταύτην, μονονουχὶ δήσας ὀπίσω 
τῶ χεῖρε, παραδώσει τοῖς ἐν ἐκείνῳ τῷ σκοπέλῳ κατοικοῦσι ϑη- 
οἵοις, καϑ᾽ ἑκάστην μὲ σπαράττειν τὴν ἡμέραν. “18. Τίνα δέ 
ἐστι τὰ ϑηρία; ϑυμὸς, ἀϑυμία, φϑόνος, ἔρις, διαβολ αἱ, κατη- 
γορίαι, ψεῦδος, ὑπόκρισις, ἐπιβουλαὶ ᾿ ἐυχαὶ κατὰ τῶν ἠδικηκό- 

των οὐδὲν, ἡδοναὶ ἐπὶ ταῖς τῶν συλλειτουργούντων ἀσχημοσύ- 
ψαις, πένϑος ἐπὶ ταῖς εὐημερίαις ᾿ ἐπαίνων ἔρως, τιμῆς πόϑος 
(τοῦτο δὴ τὸ μάλιστα πάντων τὴν ἀνϑρωπείαν ἐχτραχηλίζον 
ψυχὴν, ) διδασκαλίαι πρὸς ἡδονὴν, ὠνελεύϑεροι κολακεῖαι, ϑὼ- 
πεῖαι ἀγεννεῖς, καταφρονήσεις πενήτων, ϑεραπεῖαι πλουσίων, 
ἀλόγιστοι τιμαὶ καὶ ἐπιβλαβεῖς χάριτες ̓  κίνδυνον φέρουσαι καὶ 
τοῖς παρέχουσι καὶ τοῖς δεχομένοις αὐτὰς, φόβος δουλοπρεπὴς 

καὶ τοῖς φαυλοτάτοις τῶν» ἀνδραπόδων προσήκων μόνοις, παῤῥη- 
σίας ἀναίρεσις, ταπεινοφροσύνης τὸ μὲν σχῆμα πολὺ, ἡ ἀλήϑεια 
δὲ οὐδαμοῦ ν ἔλεγχοι δὲ ἐκποδὼν καὶ ἐπιτιμήσεις, μᾶλλον δὲ κα- 
τὰ μὲν τῶν ταπεινῶν καὶ πέρα τοῦ μέτρου, ἐπὶ δὲ τῶν δυνα- 
στείαν περιβεβλημένων οὐδὲ διᾷραί τις τά χείλη τολμᾷ. 514. 
Ταῦτα γὰρ ἅπαντα καὶ τὰ τούτων πλείονα ὁ σκόπελος ἐκεῖνος 

μὰ 
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«ρέφει ϑηρία, οἷς τοὺς ἅπαξ ἁλόντας εἰς τοσαύτην ἀνάγκη καϑ' 
ελχυσϑῆναι δουλείαν, ὡς καὶ εἰς γυναικῶν ἀρέσκειαν πράττειν 
πολλὰ πολ λάκις, ἃ μηδὲ εἰπεῖν καλόν. “15. Ὁ μὲν γὰρ ϑεῖος 
γόμος αὐτὰς ταύτης ἐξέωσε τῆς λειτουργίας, ἐκεῖναι δὲ ἑαυτὰς 
εἰσωϑεῖν βιάζονται" καὶ ἐπειδὴ δί ἑαυτῶν ἰσχύουσιν οὐδὲν, δὲ 
ἑτέρων πράττουσιν ἅπαντα" καὶ τοσαύτην περιβέβληνται δύνα- 
μιν, ὡς τῶν ἱερέων καὶ ἐγκρίνειν καὶ ἐκβάλλειν οὺς ἂν ἐθέλωσι" 
2160. καὶ τὰ ἄνω κάτω (τοῦτο δὴ τὸ τῆς παροιμίας ἐσεὶν ἰδεῖν 
γιγνόμενον,) τοὺς ἄρχοντας ἄγουσιν οἱ ἀρχόμενοι, καὶ εἴϑε μὲν 
ἄνδρες, ἀλλ᾽ αἷς οὐδὲ διδάσκειν ἐπιτέτραπται" τί λέγω διδά- 
σχεῖν; οὐδὲ λαλεῖν μὲν οὖν αὐταῖς ἐν ἐχκλησίᾳ συνεχώρησεν ὁ 
μακάριος, Παῦλος. ἐγὼ δὲέ τινος ἤκουσα λέγοντος, ὅτι καὶ το- 
σαύτης αὑταῖς μετέδωχαν παῤῥησίας, ὡς καὶ ἐπιτιμᾶν τοῖς τῶν 
ἐχχλησιῶν προεστῶσι, καὶ καϑάπτεσϑαι πικρότερον ἐκείνων, ἢ 
τῶν ἰδίων οἰκετῶν οἱ δεσπόται. 417. Καὶ μή μέ τις οἰέσϑω 
πάντας ταῖς εἰρημέναις ὑποβάλλειν αἰτίαις. εἰσὶ γὰρ, εἰσὶ πολ- 
λοὶ οἱ τούτων ὑπερενεχϑέντες τῶν διχτύων, καὶ τῶν ἁλόντων 
πλείους. Χ, 918, “{λλ᾽ οὐδὲ τὴν ἱερωσύνην αἰτιασαίμην ἂν 
τούτων τῶν καχῶν" μή ποτὲ οὕτω μανείην ἐγώ. οὔτε γὰρ τὸν 
σίδηρον τῶν φόνων, οὔτε τὸν οἶνον τῆς μέϑης, οὔτε τὴν ῥώμην 
τῆς ὕβρεως, οὔτε τὴν ἀνδρείαν τῆς ἀλόγου τόλμης, ἀλλὰ τοὺς 
οὐκ εἰς δέον χρωμένους ταῖς παρὰ τοῦ Θεοῦ δεδομέναις δωρεαῖς, 

ἅπαντες οἱ νοῦν ἔχοντες αἰτίους εἶναί φασι καὶ κολάζουσιν. 919. 
Ἐπεὶ ἢ γε ἱερωσύνη καὶ ἐγκαλέσει δικαίως ἡμῖν, οὐκ ὀρϑῶς αὐὖὐ- 
τὴν μεταχειρίζουσιν. οὐ γὰρ αὐτὴ τῶν εἰρημένων ἡμῖν αἰτία κα- 
κῶν" ἀλλ᾽ ἡμεῖς αὐτὴν τοσούτοις, τό γε εἰς ἡμᾶς ἧκον, κατεῤῥυ- 
πάναμεν μολυσμοῖς, ἀνϑρώποις τοῖς τυχοῦσιν ἐγχειρίζοντες αὐ. 
τήν. οἱ δὲ οὔτε τὰς ἑαυτῶν πρύτερον καταμαϑόντες ψυχὰς, οὔτε 
εἰς τὸν τοῦ πράγματος ὄγκον ἀποβλέψαντες, δέχονται μὲν προ- 

ϑύμως τὸ διδόμενον, ἡνίκα δ᾽ ἂν εἰς τὸ πράττειν ἔλϑωσιν, ὑπὸ 
τῆς ἀπειρίας σκοτούμενοι, μυρίων ἐμπιπλῶσι κακῶν, οὗς ἐπι- 
στεύϑησαν λαούς. 220. Τοῦτο δὴ, τοῦτο, ὅπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν 
μικροῦ δεῖν ἔμελλε γίνεσϑαι, εἰ μὴ ταχέως ἡμᾶς ὁ Θεὸς τῶν κι»- 
δύνων ἐκείνων ἑξείλκυσε, καὶ τῆς ἐχκλησίας τῆς αὑτοῦ καὶ τῆς 
ἡμετέρας φειδύμενος ψυχῆς. 221. Ἢ πόϑεν, εἰπέμοι, »ομίζεις 
τὰς τοσαύτας ἐν ταῖς ἐκκλ ̓ησίαις τίχτεσϑαι ταραχάς; ; ἐγὼ μὲν 
γὰρ οὐδὲ ἄλλοϑέν ποϑεν, οἶμαι; ἢ ἐκ τοῦ τὰς τῶν προεστώτων 
αἱρέσεις χαὶ ἐκλογὰς ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχξἑ γίνεσϑαι. 229, Τὴν 

γὰρ κεφαλὴν ἡ ἣν ἰσχυροτάτην εἶναι ἐ ἐχρῆν, ἵνα τοὺς ἐχ τοῦ λοιποῦ 
σώματος κάτωϑεν πεμπομένους ἀτμοὺς πονηροὺς διοικεῖν καὶ 

«νἀ. 
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εἰς τὸ δέον καϑιστᾶν δύνηται, ὅτ᾽ ἂν καὶ καϑ᾽ αὑτὴν ἀσϑενὴς 
οὖσα τύχῃ, τὰς νοσοποιοὺς ἐκείνας προςβολὰς ἀποχρούσασϑαι 
μὴ δυναμένη, αὐτή τε ἀσϑενεστέρα μᾶλλον, ἤπερ ἐστὶ, καϑι- 
σταται, καὶ τὸ λοιπὸν μεϑ᾽ ἑαυτῆς προςαπόλλυσι σῶμα. 298, 
σ [γ2 " Ἂ.- ᾽ὔ 5 » ’ -“ -»" ε - ΕῚ ἤ 

Ὅπερ ἵνα μὴ καί νῦν γένηται, ὃν τῇ τάξει τῶν ποδῶν ἡμᾶς ἔφυ- 
λαξεν ὁ Θεὸς, ἥνπερ καὶ ἐλάχομεν ἐξ ἀρχῆς. 

224. Πολλὰ γάρ ἐστιν, ὦ Βασίλειε, πρὸς τοῖς εἰρημένοις, 
πολλὰ ἑ ἕτερα, ἃ τὸν ἱερωμένον ἔχειν χρὴ, ἡμεῖς δὲ οὐχ ἔχομεν, 
καὶ πρό γε τῶν ἄλλων ἐκεῖνο" πανταχύϑεν αὐτῷ τῆς τοῦ πρά- 
γμάτος ἐπιϑυμίας καϑαρεύειν δεῖ τὴν ψυχήν. 225. Ὡς ἐὰν 

προσπαϑῶς πρὸς ταύτην διακείμενος τύχῃ τὴν ἀρχὴν, γενόμενος 
ἐπ᾿ αὐτῆς ἰσχυροτέραν ὠνάπτει τὴ» φλόγα, καὶ κατὰ κράτος 
ἁλοὺς, ὑπὲρ τοῦ βεβαίαν ἔχειν αὐτὴν μυρία ὑπομένει δεινὰ, κἂν 
κολακεῦσαι δέῃ, κἂν ἀγεννές τι καὶ ἀνάξιον ὑπομεῖναι, κἂν χρή- 
ματα ἀναλῶσαι πολλά. 9296. Ὅτι γὰρ καὶ φόνων τὰς ἐχκλη- 
σίας ἐνέπλησάν τινες, καὶ πόλεις ἀναστάτους ἐποίησαν, ὑπὲρ 
ταύτης μαχόμενοι τῆς ἀρχῆς, παρίημι γῦν, μὴ καὶ ἄπιστα δόξω 
λέγειν τίσιν. .997. Ἐχρῆν δὲ, οἶμαι, τοσαύτην τοῦ πράγματος 
ἔχειν εὐλάβειαν, ὡς καὶ τὴν ἀρχὴν ἔκφυ) εἶν τὸν ὄγκον" καὶ μετὰ 
τὸ γενέσϑαι ἐν αὐτῇ μὴ περιμένειν τὰς ἑτέρων κρίσεις, εἴ ποτὲ 
συμβαίη καϑαίρεσιν ἱκανὸν ἐργάσασϑαι ἁμάρτημα, ἀλλὰ προ- 
λαβόντα ἐχβάλλειν ἑαυτὸν τῆς ἀρχῆς" οὕτω μὲν γὰρ καὶ ἔλεον 
ἐπισπάσασϑαι παρὰ τοῦ Θεοῦ εἰκὸς ἦν. τὸ δὲ ἀντέχεσϑαι παρὰ 
τὸ πρέπον τῆς ἀξίας 3 πάσης ἑαυτὸν ἀποστερεῖν συγγνώμης ἐστὶ 
καὶ μᾶλλον ἐκκαίειν τοῦ Θεοῦ τὴν ὐργὴν, δεύτερον χαλεπώτερον 
προσϑέντα πλημμέλημα. ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἀνέξεταί ποτε" δεινὸν γὰρ 
ἀληϑῶς, δεινὸν τὸ ταύτης γλίχεσϑαι τῆς τιμῆς. 298. Καὶ οὐ 
μαχόμενος τῷ μακαρίῳ Παύλῳ λέγω, ἀλλὰ καὶ πάνυ συγάδων 
αὐτοῦ τοῖς ῥήμασι. τί γὰρ ἐκεῖνός φησῖν; Εἴ τις ἐπισκοπῆς 

ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιϑυμεῖ. ἐγὼ δὲ οὐ τοῦ ἔργου, τῆς δὲ 
αὐϑεντείας καὶ δυναστείας ἐπιϑυμεῖν, εἶπον εἶναι δεινόν. ΧΙΖ. 

299. Καὶ τοῦτον οἶμαι δεῖν τὸν πύϑον πάσῃ σπουδῇ τῆς ψυχῆς 
ἐξωϑθεῖν, καὶ μηδὲ τὴν ἀρχὴν κατασχεϑῆναι αὐτὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
συγχωρεῖν, ἵνα μετ᾽ ἐλευϑερίας ἅπαντα αὐτῷ πράττειν ἐξῇ. 
280. Ὁ γὰρ οὐκ ἐπιϑυμῶν ἐπὶ ταύτης δειχϑῆναι «τῆς ἐξουσίας, 
οὐδὲ τὴν χαϑαίρεσιν αὐτῆς δέδοικεν" οὐ δεδοικὼς δὲ, μετὰ τῆς 
προσηκούσης “Χριστιανοῖς, ἐλευϑερίας, πάντα πράττειν δύναιτ᾽ 
ἄν. 4381. Ὡς οἵ γε φοβούμενοι καὶ τρέμοντες κατενεχϑῆναι 
ἐχεῖϑεν, πιχρὰν ὑπομένουσι δουλείαν καὶ πολλῶν γέμουσαν τῶν 
κακῶν, χαὶ ἀνθρώποις καὶ Θεῷ προσχρούειν ἀναγκάζονται 
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πολλάκις. 289. Δεῖ δὲ οὐχ οὕτω διακεῖσϑαι τὴν ψυχὴν, ἀλλ᾽ 
ὥ ὥσπερ ἐν τοῖς ἀρλό ἕμοις τοὺς γενναίους τῶν στρατιωτῶν ὁρῶμεν 
καὶ πολεμοῦντας προϑύμως, καὶ πίπτοντας ἀνδρείως, οὕτω καὶ 
τοὺς ἐπὶ ταύτην ἥκοντας τὴν οἰκονομίαν, καὶ ἱὲρᾶσϑαι καὶ πα- 
ραλύεσϑαι τῆς ἀρχῆς, ὡς Χριστιανοῖς ἐστὶ προσῆκον ἀνδράσιν, 
εἰδότας, ὡς ἡ τοιαύτη καϑαίρεσις οὐκ ἐλάττονα φέρει τῆς ἀρ- 
χῆς τὸν στέφανον. 238. Ὅταν γάρ τις, ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἀπρε' 
σὲς μήδ᾽ ἀνάξιόν τι τῆς ἀξίας ὑπομεῖναι ἐκείνης, πάϑῃ τι τοιοῦ- 
τον" καὶ τοῖς ἀδίκως καϑελοῦσι τὴν κόλασιν, καὶ αὐτῷ μείζονα 

προξενεῖ τὸν μισϑόν. Μακάριοι γάρ φησίν ἐστε, ὅταν ὀνειδί- 
σωσι καὶ διώξωσιν ὑμᾶς, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν καϑ' ὑμῶν, 
ψευδόμενοι, ἕνεκεν ἐμοῦ. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσϑε, ὅτι πολύς 
ἐστιν ὁ μισϑὸς ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 234. Καὶ ταῦτα μὲν 
ὅταν ὑπὸ τῶν ὁμοταγῶν ἢ διὰ φϑόνον, ἢ πρὸς ἑτέρων χάριν, 
ἢ) πρὸς ἀπέχϑειαν, ἢ ἑτέρῳ τινὶ μὴ ὑρϑῷ τις ἐκβάλληται λογι- 
σμῷ. 435. Ὅταν δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ἐναντίων τοῦτο πάσχειν συμ- 
βαίνῃ, οὐδὲ λόγου δεῖν οἶμαι πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ κέρδος, ὅσον αὖ- 
τῷ διὰ τῆς ἑαυτῶν συλλέγουσι πονηρίας ἐκεῖνοι. 236. Τοῦτο 
οὖν δεῖ πανταχύόϑεν περισκοπεῖν καὶ ἀκριβῶς διερευνᾶσϑαι, μή 
πού τις σπινϑὴρ τῆς ἐπιϑυμίας ἐκείνης ἐνετυφόμενος λάϑῃ. 237. 
“ἀγαπητὸν γὰρ καὶ τοὺς ἐξ ἀρχῆς καϑαρεύοντας τοῦ πάϑους, 
ἡνίκα ἂν ἐμπέσωσιν εἰς τὴν ἀρχὴν, δυνηϑῆναι τοῦτο διαφυγεῖ»" 
εἰ δέ τις καὶ πρὶν ἢ τυχεῖν τῆς τιμῆς, τρέφει παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ δει- 
γὸν καὶ ἀπηνὲς τοῦτο ϑηρίον, οὐδέ ἐστιν εἰπεῖν, εἰς ὅσην ἑαυτὸν 
ἐμβαλεῖ κάμινον μετὰ τὸ τυχεῖν. 438, “Ἡμεῖς δὲ (καὶ μή τοι 
νομίσῃς μετριάξζ, ογτας ἡμᾶς ἐθελῆσαι ἄν ποτε ψεύσασϑαι πρὸς 
σὲ,) πολλὴν ταύτην κεκτήμεϑα τὴν ἐπιϑυμίαν᾽ καὶ μετὰ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων, οὐχ ἧττον ἡμᾶς καὶ τοῦτο ἐφόβησε καὶ πρὸς 
ταύτην ἔτρεψε τὴν φυγήν. 239. Καϑάπερ γὰρ οἱ σωμάτων 
ἐρῶντες, ἕως μὲν ἂν πλησίον εἶναι τῶν ἐρωμένων ἐξῇ, χαλεσπω- 
τέραν τοῦ πάϑους τὴν βάσανον ἔχουσιν" ὅταν δὲ ὡς ποῤῥωτάτω 
τῶν ποϑουμένων ἑαυτοὺς ἀπαγάγωσι, καὶ τὴν μανίαν ἀπήλασαν" 
οὕτω καὶ τοῖς ταύτης ἐπιϑυμοῦσι τῆς ἀρχῆς, ὅταν μὲν πλησίον 
αὐτῆς γένωνται ν ἀφόρητον γίγνεται τὸ κακόν: ὅταν δὲ ἀπελπί. 
σωσι, καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν μετὰ τῆς προδοκίας ἔσβεσαν. 240. 
Μία μὲν οὖ» αὕτη πρύφασις οὐ μικρά" ἀλλὰ καὶ εἰ μόνη καϑ' 
ἑαυτὴν οὖσα ἐτύγχανεν, ἱκανὴ ταύτης ἡμᾶς ἀπεῖρξαι τῆς ἀξίας. 

ΧΙἧ. 241. Νὺν δὲ χαὶ ἑτέρα ταύτης οὐχ ἥττων προσέϑει- 

ται. τίς δέ ἐστιν αὕτη; ΜΝηφάλιον εἶναι δεῖ τὸν ἱερέα, καὶ διορα. 

τικὸν, καὶ μυρίους πανταχόϑεν κεχτῆσϑαι τοὺς ὀφϑαλμοὺς, ὡς 
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οὐχ ἑαυτῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ πλήϑει ζῶντα τοσούτῳ. 242. Ἡμεῖς 
δὲ ὅτι νωϑροὶ καὶ παρειμένοι καὶ πρὸς τὴν ἑαυτῶν μόλις ἀρκοῦν- 
τες σωτηρίαν, καὶ αὐτὸς ἂ» ὧμολ ογήσειας, ὁ μάλιστα πάντων 
τὰ ἡμέτερα, διὰ τὸ φιλεῖν, κρύπτειν σπουδάζων κακά. 448. Μὴ 
γάρ μοι νηστείαν ̓ ἐνταῦϑα εἰπῃς, μηδὲ ἀγρυανίαν, μηδὲ χαμευ- 
νίαν καὶ τὴν λοιπὴν τοῦ σώματος σχλ ἠραγωγίαν. καὶ τούτων 
μὲν γὰρ ὅσον ὠπέχομεν, οἶδας" εἰ δὲ καὶ εἰς ἀκρίβειαν ἡμῖν κατ- 
ὥρϑωτο, οὐδὲ οὕτως μετὰ τῆς παρούσης γωϑρύτητος ἴσχυσεν 

ἄν τι πρὸς τὴν ἐπιστασίαν ἡμᾶς ταῦτα ὠφελῆσαι ἐκείνην. 244. ἀ,».-.ἢ 
ϑρώπῳ. μὲν γὰρ εἰς οἰκίσκον τινὰ καταλλεισϑέντι, καὶ τὰ αὑτοῦ 
μερεμνῶντι μόνον, πολλὴν ἂν ταῦτα “παράσχοι «ἢ» ὠφελειαν : εἰς 
δὲ τοσοῦτον σχιζομένῳ πλῇϑος, καὶ καϑ᾽ ἕκαστον τῶν ἀρχομέ.- 
ψων ἰδίας κεκτημένῳ φροντίδας, τί δύναιτ᾽ ἂν πρὸς τὴν ἐκείνων 
ἐπίδοσιν ἀξιόπιστον συμβάλλεσϑαι κέρδος, ἐὰν μὴ ψυχὴν εὔτον ον 
καὶ ἰσχυροτάτην ἔχων τύχῃ; : ΧΠΙ. ο45. Καὶ μὴ ϑαυμάσῃς, εἰ μετὰ 

τοσαύτης καρτερίας ἑτέραν βάσανον ζητῶ τῆς ἀνδρείας «τῆς ἕν 
ψυχῇ. 246. Τὸ μὲν γὰρ σίτων καὶ ποτῶν καὶ στρωμνῆς κατα- 
φρονεῖν ἁπαλῆς, πολλοῖς οὐδὲ ἔργον ὁρῶμεν ὃν, καὶ μάλιστά γε 
τοῖς ἀγροικότερον διακειμένοις, καὶ οὕτως ἐκ πρώτης τραφεῖσι 
τῆς ἡλικίας, καὶ πολλοῖς δὲ ἑτέροις, τῆς τε τοῦ “σώματος κατα- 
σκευῆς καὶ τῆς συνηϑείας ἐξευμαριζούσης τὴ» ἐν ἐχείνοις τοῖς 
πόνοις τραχύτητα. Ὕθβριν δὲ, καὶ ἐπήρειαν, καὶ λόγον φορτικὸν, 
καὶ τὰ παρὰ τῶν ἐλαττόνων σκώμματα τά τε ἁπλῶς καὶ τὰ ἐν. 
δίχῃ λεγόμενα, καὶ μέμψεις τὰς εἰχῆ καὶ μάτην παρὰ τῶν ἀρ- 
χόντων καὶ παρὰ τῶν ἀρχομένων γινομένας, οὐ τῶν πολλῶν 
ἐνεγκεῖν, ἀλλ᾽ ἑνός πον καὶ δευτέρου. 947. χαὶ ἴδοι ἌΝ ἂν τοὺς 

ἐν ἐχείνοις ἰσχυροὺς πρὸς ταῦτα οὕτως ἰλιγγιῶντας, ὡς μᾶλλον 
- Ἁ 

«τῶν χαλεπωτάτων ἀγριαίνειν ϑηρίων. 248. τοὺς δὴ τοιούτους 
μάλιστα τῶν τῆς ἱερωσύνης ἀπείρξομεν περιβόλων. Τὸ μὲν γὰρ 
μήτε πρὸς τὰ σῖτα ἀπηγχονῆσϑαι, μήτε ἀνυπόδητον εἶναι τὸν 
προεστῶτα, οὐδὲν ἂν βλάψειε τὸ κοινὸν τῆς ἑώρα ας ϑυμὸς δὲ 
ἄγριος, εἴς τε τὸν κεκτημένον εἰς τε τοὺς πλησίον μεγάλας ἐργά- 
ζεται συμφοράς. 249. καὶ τοῖς μὲν ἐκεῖνα μὴ ποιοῦσιν, οὐδεμία 
ἀπειλὴ παρὰ. τοῦ Θεοῦ κεῖται" τοῖς δὲ ἁπλῶς ὀργιζομένοις, γέεν- 
4. καὶ τὸ τῆς γεέννης ἠπείληται πῦρ. 250. “ὥσπερ οὖν ὃ δόξης ΚῚ 

: ἐρῶν κενῆς, ὅταν τῆς τῶν πολλῶν ἀρχῆς ἐπιλάβηται, μείζονα τῷ 
πυρὶ παρέχει τὴν ὕλην" οὕτως ὃ καϑ'᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐν ταῖς πρὸς 
ὀλίγους. ὁμιλίαις κρατεῖν. ὀργῆς μὴ δυνάμενος, ἀλλ᾽ ἐκφερόμενος 
εὐχερῶς, ὅταν πλήϑους ὅλου προστασίαν ἐμπιστευϑῇ, καϑάπερ 

τὶ ϑηρίον πανταχόϑεν καὶ ὑπὸ μυρίων κεντούμενον, οὔτε αὐτὸς 
Ολγῃ8. 46 ὅας. ς΄ 
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ἐν ἡσυχίᾳ δύναιτ᾽ ἄν ποτε διάγειν, καὶ τοὺς ἐμπιστευϑέντας αὐτῷ 
μυρία διατίϑησικακά. ΧΤΥ, 251. Οὐδὲν γἀροὕτω "καϑαρότητα νοῦ 
καὶ τὸ διειδὲς ϑολοῖ τῶν φρεγῶν, ὡς ϑυμὸς ἄτακτος καὶ μετὰ 
πολλῆς φερύμενος τῆς ῥύμης. 252. οὗτος γάρ, φησιν͵ ἀπόλλυσι 
καὶ φρονίμους. Καϑάπερ γὰρ ἔν τινι νυκτομαχίᾳ σκοτωϑεὶς ὃ 

τῆς ψυχῆς ὀφθαλμὸς, οὐχ εὑρίσκει διακρῖναι τοὺς φίλους τῶν 
πολεμίων, οὐδὲ τοὺς ἀτίμους τῶν ἐγείμων" ἀλλὰ σἄσιν ἐφεξῆς 
ἑνὶ κέχρηται τρύπῳ, κἂν λαβεῖν τι δέῃ καχὸν, ἅπαντα εὐκόλως 
ὑπομένων, ὑπὲρ τοῦ πληρῶσαι τὴ» τῆς ψυχῆς ἡδονήν. 453.΄Πδο- 
γῇ γάρ τίς ἐστιν ἡ τοῦ ϑυμοῦ πύρωσις, καὶ ἡδονῆς χαλεπώτερον 
τυραννεῖ τὴν ψυχὴν, πᾶσαν αὐτῆς τὴν ὑγιῆ κατάστασιν ἄνω καὶ 
κάτω ταράττουσα. Καὶ γὰρ πρὸς ἀπόνοιαν αἴρει ῥᾳδίως καὶ 
ἔχϑρας ἀκαίρους καὶ μῖσος ἄλογον, καὶ προσχρούματα ἁπλῶς 
καὶ εἰκῇ προσκρούειν παρασκευάζει συνεχῶς, καὶ πολλὰ ἕτερα 
τοιαῦτα καὶ λέγειν καὶ πράττειν βιάζεται, πολλῷ τῷ ῥοίζῳ τοῦ 
πάϑους τῆς ψυχῆς ὑποσυρομένης, καὶ οὐκ ἐχούσης ὅποι τὴν αὖ- 
τῆς ἐρείσασα δύναμιν ἀντιστήσεται πρὸς τοσαύτην ὁρμήν. 254. 
«Ἴλλ᾽ οὐκ ἔτι σὲ εἰρωνευόμενον ἀνέξομαι περαιτέρω" τίς γὰρ οἶδέ 
φησιν, ὅσον ταύτης ἀπέχεις τῆς »όσου; 258. Τί οὗν», ἔφην, ὦ 
μακάριε, βούλει πλησίον μξ τῆς πυρᾶς ἀγαγεῖν, καὶ παροξῦναι τὸ 
ϑηρίον ἠρεμοῦν; ἢ ἀγνοεῖς, ὡς οὐκ οἰχείᾳ τοῦτο κατωρϑώσαμεν 
ἀρετῇ, ἀλλ ἐκ τοῦ τὴν ἡσυχίαν ἀγαπᾶν; τὸν δὲ οὕτω διακείμε- 
νον, ἀγαπητὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μένοντα, καὶ ἑνὶ μόνῳ ἢ δευτέρῳ χρώ- 
μένον φίλῳ, δυνηϑῆναι τὸν ἐκεῖϑεν διαφυγεῖν ἐμπρησμὸν, μὴ ὅτι 
εἰς τὴν ἄβυσσον τῶν τοσούτων ἐμπεσόντα φροντίδων. 956. Τύτε 
γὰρ οὐχ ἑαυτὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους πολλοὺς ἐπισύρει μεϑ' 
ἑαυτοῦ πρὸς τὸν τῆς ἀπωλείας κρημνὸν, καὶ περὶ τὴν τῆς ἐπιει- 
κείας ἐπιμέλειαν ἀργοτέρους καϑίστησι. Πέφυκε γὰρ, ὡς τὰ 

πολλὰ, τὸ τῶν ἀρχομένων πλῆϑος, ὥσπερ εἰς ἀρχέτυπόν τινὰ εἰ- 
κόνα τοὺς τῶν ἀρχόντων τρόπους ὁρᾶν, καὶ πρὸς ἐκείνους ἐξο- 
μοιοῦν ἑαυτούς. Πῶς οὖν ἄν τις τὰς ἐχείνων παύσειε φλεγμο- 
γὰς, οἰδαίνων αὐτός; τὶς δ᾽ ἂν ἐπιϑυμήσειε ταχέως τῶν πολλῶν 
γενέσϑαι μέτριος, τὸν ἄρχοντα ὀργίλον ὁρῶν; 4257. Οὐ γάρ ἐστι», 
οὐκ ἔστι τὰ τῶν ἱερέων κρύπτεσϑαι ἐλαττώματα, ἀλλὰ καὶ τὰ 
μικρότατα ταχέως κατάδηλα γίνεται. 458, Καὶ γὰρ ἀϑλητὴς, 
ἕως μὲν ἂν οἴχοι μένῃ καὶ μηδενὶ συμπλέκηται, δύναιτ᾽ ἂν λα- 
ϑεῖν, κἂν ἀσϑενέστατος ὧν τύχῃ" ὅταν δὲ ἀποδύσηται πρὸς τοὺς 
ἀγῶνας, ῥᾳδίως ἐλέγχεται. καὶ τῶν ἀνθρώπων τοίνυν οἱ μὲν τὸν 
ἰδιωτικὸν τοῦτον καὶ ἀπράγμονα βιοῦντες βίον, ἔ ἔχουσι παραπέ- 
τασμα τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων τὴν μόνωσιν" εἰς δὲ τὸ μέσον 
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ἀχϑέντες, καϑάπερ ἱμάτιον τὴ» ἢ ἰρεμίαν ἀποδῦναι ἀναγκάζονται, 
καὶ πᾶσι τμϑὰς ἐπιδεῖξαι τὰς ψυχὰς διὰ τῶν ἔξωϑεν κινημά- 
τ». 289. Ὥσπερ οὖν αὐτῶν τὰ κατορϑώματα πολλοὺς ὥνησε, 

σρὸς τὸν ἴσον παρακαλοῦντα ζῆλον" οὕτω καὶ τὰ πλημμελήματα 
ῥαϑυμοτέρους κατέστησε περὶ τὴν τῆς ἀρετῆς ἐργασίαν, καὶ βλα- 
κεύειν πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῶν σπουδαίων παρεσκεύασε πόνους. Διὸ 

χρὴ πάντοϑεν αὐτοῦ τὸ κάλλος ἀποστίλβειν τῆς ψυχῆς » ἵνα καὶ 
εὐφραίνειν ἅμα καὶ φωτίζειν δύνηται τὰς τῶν ὁρώντων ψυχάς. 
2600. Τὰ μὲν γὰρ τῶν τυχύντων ἁμαρτήματα, ὥσπερ ἕν τινι σχό- 
τῷ πραττύμενα, τοὺς ἐργαζομένους ἀπώλεσε μόνους" ὠνδρὸς δὲ 
ἐπιφανοῦς καὶ πολλοῖς γνωρίμου πλημμέλεια, κοινὴν ἅπασι φέ- 
ρδι τὴν βλάβην, τοὺς μὲν ἀναπεπτωκότας πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῶν 
ἀγαϑῶν ἱδρῶτας ὑπτιωτέρους ποιοῦσα, τοὺς δὲ προσέχειν ἑαυ- 

τοῖς βουλ μένους ἐρεϑίζουσα πρὸς ἀπόνοιαν. 261. “Χωρὶς δὲ 
τούτων τὰ μὲν τῶν εὐτελῶν παραπτώματα, κἂν εἰς τὸ μέσον ἔλ- 
ϑῃ, οὐδένα ἔπληξεν ἀξιόλογον πληγήν" οἱ δὲ ἐν τῇ κορυφῆ ταύ- 
τῆς καϑήμενοι τῆς τιμῆς, πρῶτον μὲν πᾶσίν εἰσι κατάδηλοι, 
ἔπειτα κἂν ἐν τοῖς μικροτάτοις σφαλῶσι, μεγάλα τὰ μικρὰ τοῖς 
ἄλλοις φαίνεται" οὐ γὰρ τῷ μέτρῳ τοῦ γεγονότος, ἀλλὰ τῇ τοῦ 
διαμαρτόντος ἀξίᾳ τὴν ἁμαρτίαν μετροῦσιν ἅπαντες. 262. Καὶ 
δεῖ τὸν ἱερέα καϑάπερ τισὶν ἀδαμαντίνοις ὅπλοις πεφράχϑαι 
«τῇ τε συντύνῳ σπουδῇ, καὶ τῇ διηνεκεῖ περὶ τὸν βίον νήψει, στάν- 
τοϑὲν τε περισχοπεῖν, μή ποῦ τὶς γυμνὸν εὑρὼν. τύπον καὶ παρή- 
μελημένον, πλήξῃ καιρίαν πληγήν. Πάντες γὰρ περιεστήκασι, 
τρῶσαι ἕτοιμοι καὶ καταβαλεῖν, οὐ τῶν ἐχϑρῶν μόνον καὶ πολε- 
μίων, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν πολλοὶ τῶν προσποιουμένων φιλίαν. 268. 
Τοιαύτας οὖν ἐπιλέγεσϑαι δεῖ ψυχὰς, οἷα τὰ τῶν ἁγίων» ἐκείνων 
ἀπέδειξε σώματα ἧ τοῦ Θεοῦ χάρις, ἕν τῇ  αβυλωνίᾳ. καμίνῳ 
ποτέ. Οὐ γὰρ κλημαεὶς καὶ πίσσα καὶ στυπαεῖον ἧ τοῦ πυρὸς 
τούτου τροφὴ, ἀλλὰ πολὺ τούτων χαλεπωτέρα. ἐπεὶ ; μηδὲ σῦρ 
τὸ αἰσϑητὸν ὑπόκειται ἐκεῖνο, ἀλλ ἡ παμφάγ ος αὐτοὺς τῆς βα- 
σκανίας περιστοιχίζεται φλὸξ, πανταχόϑεν αἰρομένη, καὶ ἀἄκρι- 
βέστερον αὐτῶν ἐπιοῦσα καὶ διερευγωμένη τὸν βίον, ἢ τὸ πῦρ 
τότε τῶν παίδων ἐχείνων τὰ σώματα. ὅταν οὖν εὕρῃ καλάμης 
ἴχνος μικρὸν, προσπλέ ἔχεται ταχέως, καὶ τὸ μὲν σαϑρὸν. ἐκεῖνο 

Ἂ κατέκαυσξἑ μέρος, τὴν δὲ λοιπὴν ἅπασαν οἰκοδομὴν, κἂν τῶν ἦἥλι. 
νῶν, ἀχτίνων οὖσα λαμπροτέρα τύχῃ, ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ καπνοῦ 
κὰ φλεξε καὶ ἡμαύρωσεν ἅπασαν. 264. Ἕως μὲν γὰρ ἂν παν- 

ἊὙ 

ἐν ἡρμοσμένος ἢ καλῶς ὁ τοῦ ἱερέως βίος, ἀνάλωτος γίνε- 
ται ταῖς ἐπιβουλαῖς" ἂν δὲ τύχῃ μικρόν τι παριδὼν, οἷα εἰκὸς ἄν. 

Ο2 
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ϑρωπον ὄντα καὶ τὸ πολυπλανὲς τοῦ βίου τούτου περῶντα πέ 
λαγος" οὐδὲν αὐτῷ τῶν λοιπῶν κατορϑωμάτων ὄφελος, πρὸς τὸ 
δυνηϑῆναι τὰ τῶν κατηγόρων στόματα διαφυγεῖν, ἀλλ᾽ ἐπισκιά- 
ζει παντὶ τῷ λοιπῷ τὸ μικρὸν ἐκεῖνο παράπτωμα" καὶ οὐχ ὡς 
σάρκα περιχειμένῳ, οὐδὲ ἀνθρωπείαν λαχώντι φύσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἀγ- 
γέλῳ, καὶ τῆς λοιπῆς ἀσϑενείας ἀπηλλαγμένῳ, δικάζειν ἅπαντες 

ἐθέλουσι τῷ ἱερεῖ. 2605. Καὶ καϑάπερ τύραννον, ἕως μὲν ἂν 
κρατῇ, ἅπαντες πεφρίχασι καὶ χολακεύουσι, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι 
καϑελεῖν" ὅταν δὲ ἴδωσιν εἰς τοὐναντίον προχωροῦν ἐκεῖνο, τὴν 
μεϑ᾽ ὑποκρίσεως ἀφέντες τιμὴν οἱ πρὸ μιχροῦ φίλοι γεγόνασιν 
ἐξαίφνης ἐχϑροὶ καὶ πολέμιοι, καὶ πάντα αὐτοῦ τὰ σαϑρὰ κατα- 
μαϑόντες ἐπιτίϑενται καὶ παραλύουσι τῆς ἀρχῆς" οὕτω δὴ καὶ 
ἐπὶ τῶν ἱερέων, οἱ πρὸ βραχέος, καὶ ἡνίκα ἐχράτει, τιμῶντες καὶ 
ϑεραπείοντες, ὅταν μιχρὰν εὕρωσι λαβὴν, παρασχευάζονται 
σφοδρῶς, οὐχ ὡς τύραννον μόγον, ἀλλὰ καί τι τούτου χαλεπώ- 
τερον καϑαιρήσειν μέλλοντες. 266. Καὶ ὥσπερ ἐκεῖνος τοὺς τοῦ 

σώματος φύλ. αχας δέδοικεν: οὕτω καὶ οὗτος τοὺς πλησίον καὶ 
συλλ διτουργοῦντας αὐτῷ μάλιστα πάντων τρέμει. οὔτε γὰρ ἕτε- 
ροί τινες οὕτω τῆς ἀρχῆς ἐπιϑυμοῦσι τῆς ἐκείν "ου, καὶ τὰ ἐχείνου 
μάλ ιστὰ πάντων ἴσασιν, ὡς οὕτοι" ἐγγύϑεν γὰρ ὄντες, εἴ τι συμ- 
βαίη τοιοῦτο, πρὸ τῶν ἄλλων αἰσϑάνονται" καὶ δύναιντ᾽ ἂν εὐ- 
χερῶς καὶ διαβάλ λοντες πιστευϑῆναι, καὶ τὰ μιχρὰ μεγάλα ποι- 

οὔντες τὸν συκοφαντούμενον ἑλεῖν" (τὸ γὰρ ἀποστολικὸν ἐ ἐκεῖνο 
ῥῆμα ἀντέστραπται, καὶ εἴτι πάσχει ἕν μέλος, χαίρει πάντα τὰ 
μέλη" καὶ εἰ δοξάζεται ἕν μέλος, πάσχει πάντα τὰ μέλη") πλὴν 
εἴ τις εὐλαβείᾳ πολλῇ πρὸς ἅπαντα στῆναι δυνηϑείη. 267. Εἰς 
τοσοῦτον οὖν ἡμᾶς ἐχπέμπεις πόλεμον; καὶ πρὸς μάχην οὕτω 

ποικίλην καὶ πολυειδῆ τὴν ἡμετέραν ἐνόμισας ἀρκέσειν ψυχήν; 
πόϑεν, καὶ παρὰ τίνος μαϑών; εἰ μὲν γὰρ ὃ Θεὸς τοῦτο ἐψηφί- 
σᾶτο, ἐπίδειξον τὸν χρησμὸν, καὶ πείϑομαι" εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ δόξης ἀνθρωπίνης “φέρεις τὴν ψῆφον ἀπαλλάγηθί σιοτξε 
ἐξαπατώμενος. Ὑπὲρ γὰρ τῶν ἡμετέρων ἡμῖν μᾶλλον, 1 ἢ ἑτέροις 
πείϑεσϑαι δίκαιον, ἐπειδὴ τὰ τοῦ ἀνθρώπου οὐδεὶς οἶδεν, δἰ μὴ 
τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ὃν ἐν αὐτῶ. 268. Ὅτι γὰρ καὶ ἡμᾶς 

αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐλ μένους καταγελάστους ὁ ἂν ἐποιήσαμεν, ταύ- 
τὴν δεξάμενοι τὴν ἀρχὴν, καὶ μετὰ πολλῆς τῆς ζημίας εἰς ταύτην 
ἂν ἐπανήλϑομεν τοῦ βίου τὴν κατάστασιν, ἐν ἣ καὶ νῦν ἐσμὲν, εἰ 
καὶ μὴ πρότερον, ἀλλὰ νῦν σὲ τούτοις οἶμαι πεπεικέναι τοῖς ῥή- 
μαᾶσιν. 269. Οὐδὲ γὰρ βασκανία μόνον, ἀλλὰ πολλῷ καὶ τῆς βα- 
σκανίας σφοδρύτερον, ἡ τῆς ἀρχῆς ταύτης ἐπιϑυμία, τοὺς πολ- 
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λοὺς ὁπλίζειν εἴωϑε κατὰ τοῦ ταύτην ἔχοντος. 970. Καὶ καϑά- 
περ οἱ φιλά ἄργυροι τῶν παίδων βαρύνονται τὸ τῶν πατέρων γῆ- 
ρας" οὕτω καὶ τούτων τινὲς, ὅτ᾽ ἂν ἴδωσιν εἰς μακρὸν παρατα- 
ϑεῖσαν τὴν ἱερωσύνην χρόνον, ἐπειδὴ ἀνελεῖν οὐκ εὐαγὲς, παρα- 
λῦσαι σπεύδουσιν αὐτὸν τῆς ἀρχῆς, πάντες ἀντ᾽ ἐκείνου γενέσϑαι 

ϑλου κε αηα καὶ εἰς ἑαυτὸν ἕκαστος μεταπε εἐσεῖσϑαι τὴν ἀρχὴν 
«ἡπροσδοκῶντες. ΒΕ: 271. Βούλει σοι καὶ ἕτερον ἐπιδείξω ταύτης 

«τῆς μάχης εἶδος, μυρίων ἐμπε ἐπλ ῆ σμένον κινδύνων; ἴϑι δὴ καὶ διά- 
κυψον εἰς τὰς δημοτελ εἴς ἑορτὰς, ἐν αἷς μάλιστα τῶν ἐκκλησια- 
στιχῶν ὠρχῶν τὰς αἱρέσεις ποιεῖσϑαινόμος᾽ καὶ τοσαύταις ὄψει 
κατηγορίαις τὸν ἱερέα βαλλόμενον, ὅσον τῶν ἀρχομένων τὸ «λῆ- 
ϑύός ἐστι. 979. Πάντες γὰρ οἱ δοῦναι κύριοι τὴν τιμὴν εἰς πολλὰ 
τότε σχίζονται μέρη, καὶ οὔτε πρὸς ἀλλήλους, οὔτε πρὸς αὐτὸν 
τὸν λαχόντα τὴν ἐπισκοπὴν, τὸ τῶν πρεσβυτέρων συνέδριον ὁμο- 
γνωμονοῦν ἴδοι τις ἂν, ἀλλ᾽ ἕχαστος καϑ᾽ ἑαυτὸν ἑστήχασιν, ὃ 
μὲν τοῦτον, ὁ δὲ ἐχεῖνον αἱρούμενος. 473. Τὸ δὲ αἴτιον, οὐκ εἰς 
ἕν πάντες ὁρῶσιν, εἰς ὃ μόνον ὁρῶν ἐχρῆν, «τῆς ψυχῆς τὴν ἀρε- 
τὴν, ἀλλ εἰσι καὶ ἕτεραι προφάσεις αἱ ταύτης πρόξενοι τῆς τι- 

μῆς. οἷον, ὁ μὲν, ὅτι γένους ἐστὶ λαμπροῦ, ἐγκρινέσϑω φησίν" ὃ 
δὲ, ὅτι πλοῦτον περιβεβληται πολὺν, καὶ οὐκ ἂν δέοιτο τρέφε- 
σϑαι ἐκ τῶν τῆς ἐχχλησίας προσόδων" ὁ δὲ, ὅτι παρὰ τῶν ἐχ- 
ϑρῶν ἠυτομόλησε. χαὶ ὃ μὲν τὸν οἰχείως πρὸς αὐτὸν διακείμε- 
γον, ὃ δὲ τὸν γένει προσήχοντα, ὃ δὲ τὸν κολακεύοντα μᾶλλον 
τῶν ἄλλων προτιμᾶν σπουδάζουσιν" εἰς δὲ τὸν ἐπιτήδειον οὐδεὶς 
ὁρᾶν βούλεται, οὐδὲ ψυχῆς τινὰ ποιεῖσϑαι βάσανον. “74. ᾿Εγὼ 
δὲ τοσούτου δέω ταύτας ἡγεῖσϑαι τὰς αἰτίας ἀξιοπίστους εἶναι 
πρὸς τινὶ τῶν ἱερέων. δοκιμασίαν, ὡς μηδὲ εἴ, τις πολλὴν εὐλά- 
βειαν ἐπιδείξαιτο, τὴν οὐ μικρὸν ἡμῖν πρὸς τὴν ἀρχὴν συντελοῦ- 
σαν ἐχείνην, μηδὲ τοῦτον ἀπὸ ταύτης εὐθέως ἐγκρίνειν τολμᾶν, 
εἶ μὴ μετὰ τῆς εὐλαβείας πολλὴν καὶ τὴν σύνεσιν ἔχων τύχοι. 
975. Καὶ γὰρ οἶδα πολλοὺς ἐγὼ τῶν ἅπαντα χρόνον καϑειρξάν- 
τῶν ἑαυτοὺς καὶ νηστείαις δαπανηϑέντων, ὅτι ἕως μὲν αὐτοῖς 
μόνοις εἶναι ἐξῆν καὶ τὰ αὐτῶν μεριμνᾶν, εὐδοκίμουν παρὰ Θεῷ, 
καὶ καϑ' ἑκάστην ἡμέραν ἐκείνῃ προσετίϑεσαν τῇ φιλοσοφίᾳ μέ- 
ρος δὺ μικρόν" ἐπειδὴ δὲ εἰς τὸ πλῆϑος ἦλϑον καὶ τὰς τῶν πολ- 
λῶν ἀμαϑίας ἐπανορϑοῦν ἠναγχάσϑησαν, οἱ μὲν οὐδὲ τὴν ἀρχὴν 
ἤρκεσαν, πρὸς τὴν τοσαύτην πραγματείαν, οἱ δὲ βιασϑέντες ἐσι- 

, τὴν προτέραν ἀκρίβειαν ῥίψαντες, ἑαυτούς τε ἐζημίωσαν 
α καὶ ἑτέρους τοσοῦτον ὥνησαν οὐδέν. 276. ἐπε οὐδὲ 
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γίας τάξει μένων, καὶ εἰς ἔσχατον ἤλασε γῆρας, τοῦτον ἁπλῶς 
διὰ τὴν ἡλικίαν αἰδεσϑέντες, ἐπὶ τὴν ἀρχὴν οἴσομεν τὴν ἀνωτέ. 
ρω. τί γὰρ, εἰ καὶ μετὰ τὴ» ἡλικίαν ἐ ἐκείνην ἀνεπιτήδειος ὧν μέ- 
νοι; 477. Καὶ οὐ τὴν πολιὰ ἀτιμάσαι βουλύμενος, οὐδὲ γομο- 
ϑετῶν τοὺς ἀπὸ χοροῦ μοναζόντων ἥκοντας πάντως ἀπείργεσϑαι 
τῆς τοιαύτης ἐπιστασίας, ταῦτα εἶπον νῦν (συνέβη γὰρ πολλοὺς 
καὶ ἐξ ἐκείνης ἐλϑόντας τῆς ἀγέλης, εἰς ταύτην διαλάμψαι τὴν 

ἀρχήν") ἀλλ᾽ ἐκεῖνο δεῖξαι σπουδάζων, ὅτι εἰ μήτε εὐλάβεια καϑ' 
ἑαυτὴν, μήτε γῆρας μακρὸν, ἱκανὰ γένοιτ᾽ ἂν δεῖξαι τὸν κεχτημέ. 
γῸν ἱερωσύνης ἄξιον ὁ ὄντα, σχολῇ γ᾽ ἂν αἱ προειρημέναι προφά- 
σεις τοῦτο ἐργάσαιντο. 278. οἱ δὲ καὶ ἑτέρας προστιϑέασιν ἅτο- 
πωτέρας. Καὶ γὰρ οἱ μὲν, ἵνα μὴ μετὰ τῶν ἐναντίων τάξωσιν 
ἑαυτοὺς ; εἰς τὴν τοῦ χλήρου καταλέγονται τάξιν ̓ οἱ δὲ διὰ σο- 
»ηρίαν, καὶ ἵνα μὴ παροφϑέντες μεγάλα ἐργάσωνται καχά. 279. 

ζρα γένοιτ᾽ ἄν τι τούτου παραγο μώτερον; ὅτ᾽ ἂν ἄνϑρωποι 
μοχϑηροὶ, καὶ μυρίων γέμοντες κακῶν, διὰ ταῦτα ϑεραπεύονται, 
δ ἃ χολάζεσϑαι ἔδει" καὶ ὧν ἕνεχεν μηδὲ τὸν οὐδὸν τῆς ἐκκλη- 
σίας ὑπερβαίνειν ἐχρῆν, ὑπὲρ τ τούτων καὶ εἰς τὴν ἱερατικὴν ἀνα- 
βαίνουσιν ἀξίαν. 290. Ἔτι οὖν ζητήσομεν, εἰπέ μοι, τοῦ Θεοῦ τῆς 
ὀργῆς τὴν αἰτίαν, πράγματα οὕτως ἅγια καὶ φρικωδέστατα ἀνγ- 
ϑρώποις τοῖς μὲν πονηροῖς : τοῖς δὲ οὐδενὸς ἀξίοις λυμαίνεσϑαι 
παρέχοντες; Ὅτ᾽ ἂν γὰρ οἱ μὲν τῶν μηδὲν αὐτοῖς προσηκόντων, 
οἱ δὲ τῶν πολλῷ μειζόνων τῆς οἰχείας δυνάμεως προστασίαν ἐμ- 
σισετευϑῶσιν, οὐδὲν Εὐρίπου τὴν ἐκκλησίαν διαφέρειν ποιοῦσιν. 
2951. Ἐγὼ δὲ πρότερον τῶν ἔξωϑεν ἀρχόντων κατεγέλων, ὃ ὅτι τὰς 
τῶν τιμῶν διανομὰς οὐκ ἀπὸ τῆς ἀρετῆς τῆς ἐν ταῖς ψυχαῖς, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ χρημάτων καὶ πλήϑους ἑτῶν καὶ ἀνϑρωπίνης ποιοῦ»- 

ται 9 προστασίας" ἐπεὶ δὲ ἤκουσα, ὅτι αὕτη Κ᾽ ἀλογία καὶ εἰς τὰ 
ἡμέτερα εἰσεκώμασεν, οὐχ ἔϑ᾽ ὁμοίως ἐποιούμην τὸ πρᾶγμα δει- 
γόν. 289. τί γὰρ ϑαυμαστὸν, ἀνθρώπους βιωτικοὺς καὶ δόξης 
τῇς παρὰ τῶν πολλῶν ἐρῶντας καὶ χρημάτων ἕνεχα πάντα 
πράττοντας, ἁμαρτάνειν τοιαῦτα" ὅπουγε οἱ πάντων ἀπηλλά- 
χϑαι προσποιούμενοι. τούτων, οὐδὲν ἃ ἄμεινον ἐχείνων διάκεινται, 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ «ὧν οὐρανίων τὸν ἀγῶνα ἔχοντες, ὡς σερὶ σλέϑρων 

γῆς ἢ ἑτέρου τινὸς τοιούτου τῆς βουλῆς αὐτοῖς προχειμένης, 
᾿ἁπλῶς ἀνθρώπους ἀγελαίους λαβόντες ἐφιστᾶσι πράγμασι τοι- 
οὕτοις, ὑπὲρ ὧν καὶ τὴν ἑαυτοῦ κενῶσαι δόξαν, καὶ ἄνϑρωπος 
γενέσθαι, καὶ δούλου μορφὴν λαβεῖν, καὶ ἐμπτυσϑῆναι, καὶ ῥα- 
πισϑῆναι, καὶ ϑάνατον τὸν ἐπονείδιστον ἀποθανεῖν διὰ τῆς 
σαρκὸς, οὐ παρῃτήσατο ὁ μονογενὴς τοῦ Θεοῦ παῖς. 288. Καὶ 



ΔΜΌΟΓΟΣ.Ι1.1. ΚΕΦ. Χ΄- 39 

οὐδὲ μέχρι τούτων ἵστανται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἕτερα προστιϑέα- 
σιν ἀτοπώτερα. οὐ γὰρ τοὺς ἀναξίους ἐγ γκρίν ουσι μόνον, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἐπιτηδείους ἐκβάλλουσιν. Ὥσπερ γὰρ δέον ἀμφοτέρω- 
ϑὲν λυμήνασϑαι τῆς ἐκκλησίας τῇ» ἀσφάλειαν, ἢ ὥσπερ οὐκ ἀρ. 

κούσης τῆς προτέρας προφάσεως ἐκκαῦσαι τοῦ Θεοῦ τὴν ὀργὴν, 
οὕτω τὴν. δευτέραν συνῆψαν, οὐχ ἧττον οὖσαν χαλ ἑπήν" καὶ γὰρ 
ἐξ ἰσης οἶμαι εἶναι δεινὸν, τό τε τοὺς χρησίμους ἀπείργειν καὶ τὸ 
τοὺς ἀχρείους εἰσωϑεῖν- καὶ τοῦτο δὴ γίνεται, ἵνα μηδαμόϑεν 
παραμυϑίαν εὑρεῖν μηδὲ ἀναπνεῦσαι δυνηϑῇ τοῦ Χριστοῦ τὸ 
ποίμνιον. 284. Ταῦτα οὐ ̓ μυρίων ἄξια σκηπτῶν; ταῦτα οὐ γεέν- 
γης σφοδροτέρας, οὐ ταύτης μόνον τῆς ἥπειλ ἠμένης ἡμῖν; ἀλλ᾽ 
ὅμως ἀνέχεται καὶ φέρει τὰ τοσαῦτα κακὰ, ὃ μὴ βουλόμενος τὸν 
ϑάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπιστρέψαι αὐτὸν καὶ ζῆν. Πῶς 
ἄν τις αὐτοῦ τὴν φιλανθρωπίαν ϑαυμάσειε; πῶς ἂν ἐχπλαγείη 
τὸν ἔλεον; Οἱ τοῦ Χριστοῦ τὰ τοῦ Χριστοῦ διαφϑείρουσιν ἐχ- 
ϑρῶν καὶ πολεμίων μᾶλλον" ὁ δὲ ἀγαϑὸς ἔτι χρηστεύεται, καὶ 
εἰς μετάνοιαν καλεῖ. 285. Δόξα σοὶ, Κύριε, δόξα σοί. Πόσης φι- 
λανϑρωπίας ἄβυσσος παρὰ σοί! πόσης ἀνεξικακίας πλοῦτος! 

Οἱ, διὰ τὸ ὄνομα τὸ σὸν, ἐξ εὐτελῶν καὶ ἀτίμων ἔντιμοι καὶ πε- 
ρίβλεπτοι γεγονότες, τῇ τιμῇ κατὰ τοῦ τετιμηχότος κέχρηνται, 
καὶ τολμῶσι τὰ ἀτύλμητα, καὶ ἐνυβρίζουσιν εἰς τὰ ἅγια, τοὺς 
σπουδαίους ἀπωϑούμενοι καὶ ἐχβάλλοντες, ἵ ἵνα ἐν ἠρεμίᾳ πολλῇ, 

καὶ μετὰ ἀδείας τῆς ἐσχάτης, οἱ πονηροὶ πάντα, ὅσαπερ ἂν ἐϑέ. 
λωσιν, ἀνατρέπωσι. 4280. Καὶ τούτου δὲ τοῦ δεινοῦ τὰς αἰτίας 

εἰ ϑέλεις μαϑεῖν, ὁμοίας ταῖς προτέραις εὑρήσεις. τὴν μὲν γὰρ 
ῥίζαν καὶ (ὡς ἂν τις εἴποι) μητέρα μίαν ἔχουσι, τὴν βασκανίαν" 
αὐταὶ δὲ οὐ μιᾶς εἰσιν ἰδέας, ἀλλὰ διεστήκασιν. 287. Ὁ μὲν γὰρ, 
ἐπειδὴ νέος ἐστὶν, ἐχβαλλέσϑω, φησίν- ὁ δὲ, ἐπειδὴ κολακεύειν 
οὐκ οἶδεν" ὁ δὲ, ἐπειδὴ τῷ δεῖνι προσέχρουσεν" καὶ ὁ μὲν, ἵνα μὴ 
ὁ δεῖνα λυπῆται, τὸν μὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ δοϑέντα ἀποδοκιμασϑέντα, 

τοῦτον δὲ ἐγκεκριμένον ὁρῶν" ὃ δὲ, ἐπειδὴ χρηστός ἐστι καὶ ἐπι- 
εικής " ὁ δὲ, ἐπειδὴ τοῖς ἁμαρτάνουσι φοβερός" ὁ δὲ, δι’ ἄλλην 
αἰτίαν τοιαύτην" οὐδὲ γὰρ ἀποροῦσι προφάσεων, ὅσων ἂν ἐϑέ- 
λωσιν. λλὰ καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ὄντων ἐσεὶν αὐτοῖς αἰτιᾶῶσϑαι, 

ὅτ᾽ ἂν μηδὲν ἔχωσιν ἕτερον" χαὶ τὸ μὴ δεῖν ἀϑρύως εἰς ταύτην 
ἀνάγεσϑαι τὴν τιμὴν, ἀλλ᾽ ἠρέμα καὶ κατὰ μικρόν. καὶ ἑτέρας, 
ὅσας ἂν βούλωνται, δύναιντ᾽ ἂν αἰτίας εὑρεῖν. 288, Ἐγὼ δέ σε 

ἡδέως ἐνταῦϑα ἐρήσομαι » τί οὖν δεῖ τὸν ἐπίσκοπον ποιεῖν το- 
σοὕτοις μαχύμενον πνεύμασι; πῶς πρὸς τοσαῦτα στήσεται κύ- 
ματα; πῶς πάσας ταύτας ἀπώσεται τὰς προσβολάς ; 289. Ἂν 



40 ΠΕΡΙΙΕΡΩΣΥΝΗ͂Σ 

μὲν γὰρ ὀρϑῷ λογισμῷ τὸ πρᾶγμα διαϑῆται, ἐχϑροὶ καὶ πολέ- 
μιοι καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς αἱρεϑεῖσιν ἅπαντες" καὶ πρὸς φιλονεικίαν 
τὴν ἐχείνου “πράττουσιν ἅπαντα, στάσεις καϑ' ἑκάστην ἐμβάλλον- 
τὲς τὴν ἡμέραν, καὶ σκώμματα μυρία τοῖς αἱρεϑεῖσιν ἐπιτιϑέντες, 
ἕως ἂν ἢ τούτους ἐχβάλωσιν ἢ τοὺς αὑτῶν εἰσαγάγωσιν. καὶ γίγνε- 
ται παραπλήσιον, οἷον ἂν εἴτις κυβερνήτης ἔνδον ἑ ν τῇ νηΐ τῇ ἢ πλε- 
οὐύσῃ πειρατὰς ἔχοι συμπλέ ἕοντας, καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς ναύταις καὶ 
τοῖς ἐπιβάταις συνεχῶς καὶ καϑ' ἑκάστην ἐπιβουλεύοντας ὥραν. 

290. “ν δὲ τὴν πρὸς ἐκείνους χάριν προτιμήσῃ τῆς αὑτοῦ σωτη- 
ρίας, δεξάμενος οὺς οὐχ ἔδει ̓  ἕξει, μὲν τὸν Θεὺν ἀντ᾽ ἐχείνων ἐχ- 
ϑρύν, οὐ τί γένοιτ᾽ ἂν χαλ ̓επώτερον; καὶ τὰ πρὸς ἐχείνους δὲ αὐὖ- 
τῷ δυσκολώτερον ἢ πρότερον διακείσεται, πάντων συμπραττύν- 
των ἀλλήλοις, καὶ τούτων μᾶλλον ἰσχυρῶν γιγνομένων. ὥσπερ 
γὰρ ἀγρίων ἀνέμων ἐξ ἐναντίας προσπεσόντων, τὸ τέως ἡσυχά- 
ζον πέλαγος μαίνεται ἐξαίφνης καὶ κορυφοῦται, καὶ τοὺς ἐμ- 
σλέοντας ἀπόλλυσιν" οὕτω καὶ ἡ τῆς ἐκκλησίας γαλήνη, δεξαμέ- 
νη φϑόύόρους ἀνϑρώπους, ζάλης καὶ ναυαγίων πληροῦται πολλῶν. 
ΧΎ 1.991. Εννόησον οὖν, ὁποῖόν τινα εἶναι χρὴ τὸν πρὸς τοσοῦτον 
μέλλοντα ἀνϑέξειν χειμῶνα, καὶ τοσαῦτα κωλύματα τῶν κοινῇ 
συμφερόντων διαϑήσειν καλῶς. 299. Καὶ γὰρ καὶ σεμνὸν καὶ 
ἄτυφον, καὶ φοβερὸν καὶ προσηνῆ, καὶ ἀρχικὸν καὶ κοινωνικὸν, 
καὶ ἀδέκαστον καὶ ϑεραπευτικὸν, καὶ ταπεινὸν καὶ ἀδούλωτον, 
καὶ σφοδρὸν καὶ ἥμερον εἶναι δεῖ. ἵνα πρὸς ἅπαντα ταῦτα εὐχό- 
λως μάχεσϑαι δύνηται, καὶ τὸν ἐπιτήδειον μετὰ πολλῆς τῆς 
ἐξουσίας, κἂν ἅπαντες ἀντιπίπτωσι, παράγειν, καὶ τὸν οὐ τοιοῦ- 
τον μετὰ τῆς αὐτῆς ἐξουσίας, κἂν ἅπαντες συμπνέωσι, μὴ προσ- 
ίεσϑαι, ἀλλ᾽ εἰς ἕν μόνον ὁρᾶν, τῆς ἐκκλησίας τὴν οἰχοδομὴν, καὶ 
μηδὲν πρὸς ἀπέχϑειαν ἢ χάριν ποιεῖν. 

993, ᾿ρά σοι δοκοῦμεν εἰκότως παρῃτῆσϑαι τοῦ πράγματος 

τούτου τὴν διακονίαν; καί τοί γε οὕπω πάντα διῆλϑον πρὸς σὲ, 
ἔχω γὰρ καὶ ἕτερα λέγειν. ἀλλὰ μὴ ἀποκάμῃς ἀνδρὸς φίλου καὶ 
γνησίου, βουλομένου σὲ πείϑειν, ὑπὲρ ὧν ἐγκαλεῖς, ἀνεχόμενος. 

Οὐδὲ γὰρ πρὸς τὴν ἀπολογίαν σοὶ τὴν ὑπὲρ ἡμῶν ταῦτα χρήσιμά 
ἐστι μύνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὴν τοῦ πράγματος τὴν διοίκησιν» 
τάχα οὐ μιχρὸν συμβαλεῖται κέρδος. 294. Καὶ γὰρ ἀναγκαῖον, 
τὸν μέλλοντα ἐπὶ ταύτην ἔρχεσϑαι τοῦ βίου τὴν ὁδὸν, πρότερον 
ἅπαντα διερευγησάμενον καλῶς, οὕτως ἅψασϑαι τῆς διακονίας. 
τί δήποτε; ὅτι εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, τὸ γοῦν μὴ ξενοπαϑεῖν, ἡ ἡνίκα 
ἂν ταῦτα προσπίπτῃ, περιέσται πάντα εἰδοτι σαφῶς. Ω 98, Βού- 
λει οὖν ἐπὶ τὴν τῶν χηρῶν προστασίαν ἴωμεν πρότερον, ἢ τὴν 

ὦν .“ῃτπᾶἱ ἀν“. 
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τῶν παρϑένων κηδεμονίαν, ἢ τοῦ δικαστικοῦ μέρους τὴν δυσχέ 
ρειαν; καὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑκάστου τούτων διάφορος ἡ ἡ φροντὶς, καὶ τῆς 
φροντίδος μείζων ὁ φόβος. 296. Καὶ πρῶτον, ἵνα ἀπὸ τοῦ τῶν 
ἄλλων εὐτελεστέρου δοχοῦντος εἶναι μϑρσόμεθὰ τὴν ἀρχὴν, ἡ 
τῶν χηρῶν ϑεραπεία, δοκεῖ μὲν μέχρι τῆς τῶν χρημάτων δαπά- 
γῆς τοῖς ἐπιμελουμένοις αὐτῶν παρέχειν φροντίδα " τὸ δὲ οὐ τοι- 
οὗὔτόν ἐστιν, ἀλλὰ πολλῆς δεῖ κἀνταῦϑα τῆς ἐξετάσεως, ὅτ᾽ ἂν 

αὐτὰς καταλέγειν δέῃ" 9297. ὡς τό 7 ἁπλῶ ως καὶ ὡς ἔτυχεν αὐτὰς 

ἐγγράφεσϑαι, μυρία εἰργάσατο δεινά. Καὶ γὰρ οἴκους διέφϑειραν 
καὶ γάμους διέσπασαν, καὶ ἐπὶ κλοπαῖς πολλάκις καὶ καπηλείαις, 
καὶ ἕτερα τοιαῦτα ἀσχημονοῦσα!: ἑάλωσαν. 298. τὸ δὲ τὰς τοιαύ- 
τὰς ἀπὸ τῶν τῆς ἐκκλησίας τρέφεσϑαι χρημάτων, καὶ παρὰ 
Θεοῦ τιμωρίαν καὶ παρὰ ἀνθρώπων φέρει τὴν ἐσχάτην κατά- 
γνῶσιν, χαὶ τοὺς εὖ ποιεῖν βουλομένους ὀχνηροτέρους καϑίστησι. 

«τίς γὰρ ἂν ἕλοιτό ποτε, ἃ τῷ Χριστῷ προσετάχϑη δοῦναι χρή: 
μαάτα, ταῦτα ἀναλίσκειν εἰς τοὺς τὸ τοῦ Χριστοῦ διαβάλλοντας 

ὄνομα; 299. Διὰ ταῦτα πολλὴν δεῖ καὶ ἀκριβῆ ποιεῖσϑαι τὴν 
ἐξέτασιν, ὥστε μὴ μόνον τὰς εἰρημένας, ἀλλὰ μηδὲ τὰς ἑαυταῖς 
ἐπαρκεῖν δυναμένας τὴν τῶν ἀδυνάτων λυμαίνεσϑαι τράπεζαν. 
800. Μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν ταύτην, ἑτέρα διαδέχεται φροντὶς οὐ 
μιχρὰ, ἵνα αὐταῖς τὰ τῆς τροφῆς ἀϑρόως, ὥσπερ ἐκ πηγῶν, ἐπιῤ- 
ῥέῃ καὶ μὴ διαλιμπάνῃ ποτέ. Καὶ γὰρ ἀκόρεστόν πῶς κακὸν ἡ 
ἀκούσιος πενία, καὶ μεμψίμοιρον, καὶ ἀχάριστον᾽ καὶ δεῖ πολ λῆς 

μὲν τῆς συνέσεως, πολλῆς δὲ τῆς σπουδῆς, ὥστε αὐτῶν ἐμφράτ- 
τειν τὰ στόματα, πᾶσαν ἐξαιροῦντα κατηγοριας πρόφασιν. 801. 
Οἱ μὲν οὖν πολλοὶ, ὅτ᾽ ἄν τινα ἴδωσι ; χρημάτων χρείττονα, εὐ- 
ϑέως αὐτὸν ἐπιτήδειον εἶναι πρὸς ταύτην ἀποφαίνονται τὴν οἷ- 
κονομίαν' ἐγὼ δὲ οὐχ ἡγοῦμαί ποτὲ ταύτην αὐτῷ τὴν μεγαλοψυ- 
χίαν ἀρκεῖν μόνην, ἀλλὰ δεῖ μὲν αὐτὴν πρὸ τῶν ἄλλων (χωρὶς 
γὰρ ταύτης λυμεὼν ὁ ἂν εἴη μᾶλλον ἢ ἢ 2 προστάτης, καὶ λύκος ἀνεὶ 
ποιμένος) μετὰ δὲ αὐτῆς καὶ ἑτέραν ζητεῖν εἰ κεκτημένος τυγχά- 
γοι. «Αὕτη δέ ἐστιν ἡ πάντων αἰτία ἀνθρώποις τῶν ἀγαϑῶν, 
ἀνεξικακία, ὥσπερ εἴς τινὰ εὔδιον λιμένα ὁρμίξ ουσα καὶ παρα- 
πέμπουσα τὴν ψυχήν. 802. Τὸ γὰρ τῶν χηρῶν γένος καὶ διὰ τὴν 

πενίαν, καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν, καὶ διὰ τὴν φύσιν ἀμέτρῳ τινὶ κέ- 
χρηνται παῤῥησίᾳ (οὕτω γὰρ ἄμεινον εἰπεῖν) καὶ βοῶσιν ἄκαι- 
θῶς, καὶ αἰτιῶνται μάτην, καὶ ἀποδύρονται ὑ ὑπὲρ ὧν χάριν εἰδέ- 
"αι ἐχρῆν, καὶ κατηγοροῦσιν ὑπὲρ ὧν ἀποδέχεσϑαι ἔδει. καὶ δεῖ 
τὸν “προεστῶτα ἅπαντα φέρειν γενναίως, καὶ μήτε πρὸς τὰς 
ἀκαίρους ἐνοχλήσεις, μήτε πρὸς τὰς ἀλόγους παροξύνεσϑαι μέμ- 

ΩΣ 
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ψεις. 808. ᾿Ελεεῖσϑαι γὰρ ἐκεῖνο τὸ γένος, ὑπὲρ ὧν δυστυχοῦσιν, 
οὐχ ὑβρίζεσϑαι, δίκαιον" ὡς τόγε ἐπεμβαίνειν αὐτῶν ταῖς συμ- 
φοραῖς, καὶ τῇ διὰ τὴν πενίαν ὀδύνῃ τὴν ἀπὸ τῆς ὕβρεως προς- 
τιϑέναι, τῆς ἐσχάτης ὠμότητος ἂν εἴη. 804. Διὰ τοῦτο καί τις 
ἀνὴρ σοφώτατος, εἴς τε τὸ φιλοκερδὲς καὶ τὸ ὑπεροπτιχὸν τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπιδὼν, καὶ τῆς πενίας τὴν φύσιν καταμα- 
ϑὼν, δεινὴν οὖσαν καὶ τὴν γενναιοτάτην ψυχὴν καταβαλεῖν, καὶ 
σεῖσαι περὶ τῶν αὐτῶν ἐπόν τὶ πολλάκις" ἵνα μή τ αἰ- 
τούμενος παρ᾽ αὐτῶν ὀργίξ ζηται, μηδὲ τῷ συνεχεῖ τῆς ἐντεὺξ ξεως 
παροξυνϑεὶς πολέμιος, ὁ βοηϑεῖν ὀφείλων, γίνηται" παρασκευά- 
ζει προσηνῇ τε αὐτὸν καὶ εὐπρύσιτον εἶναι τῷ δεομένῳ, λέγων" 
Κλῖνον πτωχῷ ἀλύπως τὸ οὖς σου, καὶ ἀποχρίϑητι αὐτῷ ἐν 
πραύτητι εἰρηνιχά. καὶ τὸν παροξύνοντα ἀφεὶς, τί γὰρ ἄν τις 
τῷ κειμένῳ λέγοι; τῷ δυναμένῳ τὴν ἐκείνου φέρειν ἀσϑένειαν 
διαλέγεται, παρακαλῶν, τῷ τὲ ἡμέρῳ τῆς ὄψεως καὶ τῇ τῶ» λό- 
γῶν πραύτητι. πρὸ τῆς δόσεως αὐτὸν ἀνορϑοῦν. 805. ἵν δέ τις 

τὰ μὲν ἐκείνων μὴ λαμβάνῃ, μυρίοις δὲ αὐτὰς ὀνείδεσι περιβάλ- 
λῃ, καὶ ὑβρίζῃ, καὶ παροξύνηται κατ᾽ αὐτῶν" οὐ μόνον οὐκ ἐπε- 
κούφισε τὴν ἀπὸ τῆς πενίας ἀϑυμίαν τῷ δοῦναι, ἀλλὰ καὶ μεῖ- 
ζον ταῖς λοιδορίαις εἰργάσατο τὸ δεινόν. 806. Κἂν γὰρ λίαν 
ἀναισχυντεῖν βιάζωνται διὰ τὴν τῆς γαστρὸς ἀνάγκην, ἀλλ᾽ ὅμως 
ἀλγοῦσιν ἐπὶ τῇ βίᾳ ταύτῃ. ὃτ᾽ ἂν οὖν διὰ μὲν τὸ τοῦ λιμοῦ 
δέος προσαιτεῖν ἀναγκάζωνται, διὰ δὲ τὸ προσαιτεῖν ἀναιδεύε- 

σϑαι, διὰ δὲ ξὸ ἀναιδεύεσϑαι πάλιν ὑβρίζωνται" ποικίλη τις καὶ 
σολὺν φέρουσα τὸν ζόφον ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐκείνων κατασκήπτει 
τῆς ἀϑυμίας ἡ δύναμις. 807. Καὶ δεῖ τὸν τούτων ἐπιμελούμε- 
γον ἐπὶ τοσοῦτον εἶναι μαχρόϑυμον, ὡς μὴ μύνον αὐταῖς μὴ 
πλεονάζειν τὴν ἀϑυμίαν ταῖς ἀγαναχτήσεσιν, ἀλλὰ καὶ τῆς οὔσης 
τὸ πλέον κοιμίζειν διὰ τῆς “παρακλήσεως. ὥσπερ γὰρ ἐχεῖνος ὃ 
ὑβρισϑεὶς ἐν πολλῇ περιουσίᾳ οὐχ αἰσϑάνεται τῆς ἀπὸ τῶν χρῆ- 

μάτων οφελείας, διὰ τὴν ἀπὸ τῆς ὕβρεως σληγήν" οὕτως οὗτος 
ὁ προσηνῆ λύγον ἀκούσας, καὶ μετὰ παρακλήσεως τὸ διδόμενον 
δεξ ξάμενος, γάνυται σλέον καὶ χαίρει, καὶ διπλοῦν αὐτῷ τὸ δο- 
ϑὲν τῷ τρύπῳ γίγνεται. 808. Καὶ ταῦτα οὐκ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ, ἀλλ᾽ 
ἀπ᾿ ἐκείνου τοῦ τὰ πρότερα παραινέσαντος φϑέγγομαι" Τέχνον 
γάρ φησιν, ἐν ἀγαϑοῖς μὴ δῷς μῶμον, καὶ ἐν πάσῃ δύσει λύπην 
λόγου. οὐχὶ καύσωνα ἀναπαύσει δρόσος; οὕτω ̓ κρεῖσσον λόγος ἢ 
δόσις. ἰδοὺ γὰρ λόγος ὑ ὑστὲρ δύμα ἀγαϑὸν, καὶ ἀμφύτερα παρὰ 
ἀνδρὶ κεχαριτωμένῳ. 809. Οὐκ ἐπιεικῆ δὲ μόνον καὶ ἀνεξίκακον 

τὸν τούτων προστάτην, ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὸν οὐχ ἧττον εἶναι 

δου ων. .. διῶ... 
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τὰ τῶν πενήτων χρήματα. 810. Ἡδὴ γάρ τις ταύτην πιστευϑεὶς 
τὴν διακονίαν, καὶ χρυσὸν συναγαγὼν πολὺν, αὐτὸς μὲν οὐ κατέ- 
φαγεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰς τοὺς δεομένους, σπλὴν ὀλίγων, ἀνάλ ὥσξ, τὸ 
δὲ πλέον κατορύξας ἐφύλαττεν, ἕως οὗ καιρὸς χαλεπὸς ἐπ τιστὰς 
σταρέδωχεν αὐτὰ ταῖς τῶν ἐναντίων χερσί. 3811. Πολλῆς οὖν δεῖ 
τῆς προμηϑείας, ὡς μήτε πλεονάζειν, μήτε ἐλλείπειν τῆς ἐχκλη- 
σίας τὴν περιουσίαν" ἀλλὰ πάντα μὲν σχορπίζειν ταχέως τοῖς 
δεομένοις τὰ ποριζόμενα, ἐν δὲ ταῖς τῶν ἀρχομένων προαιρέσεσι 
συγάγειν τῆς ἐκκλησίας τοὺς ϑησαυρούς. 819. Τὰς δὲ τῶν ξέ- 
νων ὑποδοχὰς, καὶ τὰς τῶν ἀσϑενούντων ϑεραπείας, πύσης μὲν 

οἷδε δεῖσϑαι χρημάτων δαπάνης, πόσης δὲ τῆς τῶν ἐπιστατούν- 
τῶν ἀχριβείας τε καὶ συνέσεως; Καὶ γὰρ τῆς εἰρημένης ἀναλώ- 
σεως ταύτην ἥττονα μὲν οὐδαμῶς, πολλάκις δὲ καὶ μείζονα εἶναι 
ἀνάγκη" καὶ τὸν ἐπιστατοῦντα, ποριστιχόν τινὰ μετ᾿ εὐλαβείας 
καὶ φρονήσεως, ὡς παρασχευάζειν καὶ φιλοτίμως καὶ ἀλύπως 
διδόναι τοὺς κεκτημένους τὰ παρ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ τῆς τῶν ἀσϑε. 
φούντων ἀναπαύσεως προνοῶν, τὰς τῶν παρεχύντων πλήττῃ ψυ 
χάς. 8138. Τὴν δὲ μαχροϑυμίαν καὶ τὴν σπουδὴν πολὺ πλείονα 
ἐνταῦϑα ἐπιδείχνυσϑαι δεῖ. δυσάρεστον γάρ πὼς οἱ νοσοῦντες 

χρῆμα καὶ ῥάϑυμον" κἂν μὴ πολλὴ πανταχύϑεν εἰσφέρηται ἀκρί. 
βεια καὶ φροντὶς, ἀρκεῖ καὶ τὸ μικρὸν ἐχεῖνο παροφϑὲν μεγάλι α 
ἐργάσασϑαι τῷ νοσοῦντι χαχά. ΧΥΠ]. 314. Ἐπὶ δὲ τῆς τῶν 
παρϑένων ἐπιμελείας τοσούτῳ μείζων ὃ φόβος, ὅσῳ καὶ τὸ κτῆ- 
μα τιμιώτερον, καὶ βασιλικωτέρα αὕτη τῶν ἄλλων ἡ ἀγέλη (ἤδη 
γὰρ καὶ εἰς τὸν τῶν ἁγίων τούτων χορὸν μυρίαι μυρίων γέμουσαι 
κακῶν εἰσεκώμασαν") μεῖζον δὲ ἐνταῦϑα τὸ πένϑος. 315. Καὶ 

καϑάπερ οὐκ ἴσον, κύρην τε ἐλευϑέραν. καὶ τὴν ταύτης “ϑεράπαι- 
γα» ἁμαρτεῖν" οὕτως οὐδὲ παρϑένον καὶ χήραν. ταῖς μὲν γὰρ καὶ 
ληρεῖν, καὶ λοιδορεῖσϑαι πρὸς ἀλλήλας καὶ κολαχεύειν καὶ ἄγαι- 
σχυντεῖν, καὶ πανταχοῦ φαίνεσϑαι καὶ τὸ περιϊέναι τὴν ἀγορὰν 
γέγονεν ἀδιάφορον" ἡ δὲ παρϑένος ἐπὶ μείζοσιν ἀπεδύσατο, καὶ 
τὴν ἀνωτάτω φιλοσοφίαν ἐζήλωσε, καὶ τὴν τῶν ἀγγέλων πολι- 
τείαν δεῖξαι ἐπὶ γῆς ἐπαγγέλλεται, καὶ μετὰ τῆς σαρκὸς ταύτης 
τὰ τῶν ἀσωμάτων αὐτῇ δυνάμεων κατορϑῶσαι πρόκειται" καὶ 
οὔτε ὲ προύδους περιττὰς ποιεῖσϑαι καὶ πολλὰς δεῖ, οὔτε ῥήματα 
αὐτῇ φϑέγγεσϑαι εἰχῇ χαὶ μάτην ἐφίεται Γ λοιδορίας δὲ καὶ κο- 

λακείας οὐδὲ τοὔνομα εἰδέναι χρή. 316. Διὰ τοῦτο ἄσφαλε- 
στάτης φυλακῆς, καὶ πλείονος δεῖται τῆς συμμαχίας. Ὅ τε γὰρ 
τῆς ἀγιωσύνης ἐχϑρὸς ἀεὶ καὶ μᾷλλον αὐταῖς ἐφέστηκε καὶ προσε- 

᾿ ὰ ἱΥα 
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ὄρευει, καταπιεῖν ἕτοιμος, εἴπου τις ἐξολισϑήσειε καὶ καταπέσοι, 
’ »Ν 

ἀνϑρώπων τε οἱ ἐπιβουλεύοντες πολ λοὶ, καὶ μετὰ τούτων ἁπᾶν 
των» ἡ τῆς φύσεως μανία" καὶ πρὸς διπλοῦν τὸν πόλεμον ἡ ἡ παρά. 
ταξις αὐτῇ, τὸν μὲν ἔξωϑεν προσβάλλοντα, τὸν δὲ ἐφῶθε» ἔγο- 

-» , -“ -“ -“ - 

χλοῦντα. 817. Διὰ ταῦτα τῷ γοῦν ἐπιστατοῦντι πολὺς μὲν ὃ 
᾽ » δ 4 ᾽ ΕΘ, ’ " - ᾿ ὔὕ 

φόβος, μείζων δὲ ὃ κίνδυνος, καὶ ἡ ὀδύνη, εἰ τι τῶν ἀβουλήτων 
᾿ " , 

(ὃ μὴ γένοιτο) συμβαίη. ποτέ. 818. Εἰ γὰρ πατρὶ ϑυγάτηρ ἀπό- 
Ἀρυφος ἀγρυπνία, καὶ ἡ μέριμνα αὐτῆς ἀφιστᾷ ὕπνον" ὅπου 
περὶ τοῦ στειρωϑῆναι 1 ἢ παρακμάσαι ἢ μισηϑῆναι τοσοῦτον δέος, 

τί πείσεται ὃ τούτων μὲν οὐδὲν, ἕτερα δὲ τούτων πολλῷ μείζονα 
- ᾿ κ σ᾽ ᾽ “κε 9 , 5 2 δ ἴϑλ ς 

μεριμνῶν; Οὐ γὰρ ἀνὴρ ἐνταῦϑα ὁ ἀϑετούμενος, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὃ 
κ ΗΝ “-ὦἢ 

Χριστός" οὐδὲ μέχρις ὀνειδῶν ἡ στείρωσις, ἀλλ᾽ εἰς ἀπώλειαν 
- - - Ἁ - ᾿ 

ψυχῆς τελευτᾷ τὸ δεινόν. πᾶν γὰρ δένδρον, φησὶ, μὴ ποιοῦν καρ- 
Ά. Ἁ 3 ᾽ Εὺ 5 -" ᾿ Ἁ ’ὔ Ἁ 

πὸν καλὸν, ἐχχόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. καὶ μισηϑείσῃ δὲ 
Ν -“ , 3 ΕῚ -ὕὗὦ - 5 ’ , Α 

παρὰ τοῦ νυμφίου, οὐκ ἀρκεῖ λαβεῖν ἀποστασίου βιβλίον καὶ 

ἀπελϑεῖν: ἀλλὰ κόλασιν αἰώνιον τοῦ μίσους δίδωσι τὴν τιμω- 
ριαν. 819. Καὶ ὃ μὲν κατὰ σάρκα πατὴρ πολλὰ ἔχει τὰ ποι- 
οὔντα αὐτῷ τὴν φυλακὴν εὔκολον τῆς ϑυγατρός. καὶ γὰρ καὶ 
μήτηρ, καὶ τροφὸς, καὶ ϑεραπαινῶν πλῆϑος, καὶ οἰκίας ἀσφά- 
λειὰν συναντιλ αμβάνεται τῷ ̓γεννησαμένῳ πρὸς τὴν» τῆς παρϑένου 
τήρησιν. οὔτε γὰρ εἰς ἀγορὰν αὐτὴν ἐμβάλλειν ἐφίεται συνεχῶς" 
οὔτε, ἡνίχα ἂν ἐμβάλλῃ, φαίνεσϑαί τινι τῶν ἐντυγχαγτόντων 
ἀναγκάζεται, τοῦ σκύτους τῆς ἑσπέρας οὐχ ἧττον τῶν τῆς οἰκίας 

τοίχων καλύπτοντος τὴν φανῆναι μὴ βουλομένη». 820. χωρὶς 
δὲ τούτων πάσης αἰτίας ἀπήλλακται, ὡς μὴ ἂν ποτε εἰς ἀνδρῶν 
ὄψιν βιασϑῆναι ἐλϑεῖν" οὔτε γὰρ ἡ τῶν ἀναγκαίων φρονεὶς, οὔτε 

αἱ τῶν ἀδικούντων ἐπήρειαι, οὔτε ἄλλο τοιοῦτον οὐδὲν εἰς ἀνάγ- 

κῇν αὐτὴν τοιαύτης συντυχίας καϑίστησιν, ἀντὶ πάντων αὐτῇ 
γινομένου τοῦ εὐνὴν κεῖ: αὐτὴ δὲ μίαν ἔχει φροντίδα μόνον, τὸ μη- 
δὲν ἀνάξιον μῆτε πρᾶξαι μήτε εἰπεῖν τῆς αὐτῇ προσηκούσης κο- 
σμιότητος. 321. Ἐνταῦϑα δὲ πολλὰ τὰ ποιοῦντα τῷ πατρὶ δύ- 
σχολον, μᾶλλ ον δὲ καὶ ἀδύνατον τὴ» φυλακήν. οὔτε γὰρ ἔνδον 
ἔχειν αὐτὴν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ δύναιτ᾽ ἄν" οὔτε γὰρ εὐσχήμων οὔτε 
ἀκίνδυνος ἡ ἧ τοιαύτη συνοίχησις. κἂν γὰρ μηδὲν αὐτοὶ ξημιωϑῶ- 
σιν, ἀλλ᾽ ἀκεραίαν μείνωσι τὴν ἁγιωσύνην φυλάττοντες" οὐκ 
ἐλάττονα δώσουσι λόγον, ὑπὲρ ὧν ἐσκανδάλισαν ψυχῶν, ἢ εἶ εἰς 
ἀλλήλους ἁμαρτάνοντες ἔτυχον. τούτου δὲ οὐκ ὄντος δυνατοῦ,, 
οὔτε τα κινήματα τῆς ψυχῆς καταμαϑεῖν εὔπορον, καὶ τὰ μὲν 
ὠτάκτως φερόμενα περικόψαι, τὰ δὲ ἐ ὃν τάξει καὶ ῥυϑμῷ μᾶλλον 

ἀσκῆσαι καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἀγαγεῖν οὔτε τὰς ἐξόδους σπεριεργᾶ- 

«“αὐῶδοΟι. 
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ξεσϑαι ῥῴδιον. ἘῸΣ ΗΝ ει γὰρ πενία, καὶ τὸ ἀπροστάτευτον, οὐκ 
ἀφίησιν αὐτὸν ἀκριβῆ τῆς ἐκείνῃ προσηκούσης δ γουμέα γενέσϑαι 
ἐξεταστήν" ὅταν γὰρ ἑαυτῇ - πάντα διακονεῖν ἀναγκάζηται, σολ- 
λὰς, εἴ γε βούλοιτο μὴ σωφρονεῖν, τῶν προύδων τὰς προφάσεις 
ἔχει. καὶ δεῖ τὸν κελεύοντα διαπαντὸς οἶκοι μένειν χαὶ ταύτας 
περιχύψαι τὰς ἀφορμὰς, καὶ τὴν τῶν ἀναγκαίων αὐτάρχειαν 
παρασχόντα καὶ τὴν πρὸς ταῦτα διακονησομένην αὐτῇ" δεῖ δὲ καὶ 
ἐχφορῶν καὶ παννυχίδων ἀπείργειν. οἶδε γὰρ, οἶδεν ὁ πολυμή- 
χανος ὕφις ἐχεῖνος καὶ διὰ χρηστῶν πράξεων τὸν αὐτοῦ παρα- 
σπείρειν ἰόν. καὶ χρὴ τὴν παρϑένον πανταχόϑεν τειχίζεσϑαι, 
καὶ ὀλιγάκις τοῦ παντὸς ἐνιαυτοῦ προβαίνειν τῆς οἰκίας, ὅτ᾽ ἂν 

ἀπαραίτητοι καὶ ἀναγκαῖαι κατεπείγωσι προφάσεις. 328. Εἰ δὲ 
λέγοι τὶς, οὐδὲν εἶναι τούτων ἔργον ἐπισκόπῳ μεταχειρίζειν, εὖ 
ίστω, ὅτι τῶν ἐφ᾽ ἑκάστῳ αἱ φροντίδες καὶ αἱ αἰτίαι ἑἰς ἐχεῖνον 
ἔχουσι τὴν ἀναφοράν. ΠΟολλῶ δὲ λυσιτελέστερον αὐτὸν ἅπαντα 
διακονούμενον ἀπηλ λάχϑαι ἐγχλ ἡμάτων, ἃ διὰ τὰς τῶν ἑτέρων 
ἁμαρτίας ὑπομένειν ὠν ἄγχη, ἢ τῆς διακονίας ἀφειμένον, τὰς 
ὑπὲρ ὧν ἔπραξαν ἕ ἕτεροι, τρέμειν εὐθύνας. 824. πρὸς δὲ τούτοις 
ὁ μὲν δὲ ἑαυτοῦ ταῦτα πράττων, μετὰ πολλῆς τῆς εὐκολίας 
ἅπαντα διεξέρχεται: ὁ δὲ ἀναγκαζόμενος μετὰ τοῦ πείϑειν τὰς 
ἁπάντων γνώμας τοῦτο ποιεῖν, οὐ τοσαύτην ἔχει τὴν ἄνεσιν ἐκ 
τοῦ τῆς αὐτουργίας ἀφεῖσϑαι, ὅσα πράγματα καὶ ϑορύβους διὰ 
τοὺς ἀντιπίπτοντας καὶ ταῖς αὐτοῦ χρίσεσι μαχομένους. 8325. 11λ- 
λὰ πάσας μὲν οὐκ ἂν δυναίμην καταλέγειν τὰς ὑπὲρ τῶν παρϑέ- 
γῶν φροντίδας. καὶ γὰρ καὶ ὅτ᾽ ἂν αὐτὰς ἐγγράφεσϑαι δέῃ, οὐ 
τὰ τυχύντα παρέχουσι πράγματα τῷ ταύτην πεπιστευμένῳ τὴν 
οἰχονομίαν. ΧΎΠΙ 396. Τὸ δὲ τῶν κρίσεων μέρος, μυρίας 
μὲν ἔχει τὰς ἐπαχϑείας, πολλὴν δὲ τὴν ἀσχολίαν, καὶ δυσκολίας 
τοσαύτας, ὅσας οὐδὲ οἱ τοῖς ἔξωϑεν δικάζ. ει καϑήμενοι φέρουσι. 
καὶ γὰρ εὑρεῖν αὐτὸ τὸ δίκαιον, ἔργον" καὶ εὑρόντα, μὴ διαφϑεῖ- 
ραι, χαλεπόν. 827); οὐκ ἀσχολία δὲ μόνον καὶ δυσκολία, ἀλλὰ καὶ 
κίνδυνος πρόσεστιν οὐ μικρός. ἤδη γάρ τινὲς τῶν ἀσϑενεστέρων 
πράγμασιν ἐμπεσόντες, ἐπειδὴ προστασίας οὐκ ἔτυχον, ἐναυάγη- 
σαν περὶ τὴν πίστιν. 828. Πολλοὶ γὰρ τῶν ἠδικημένων, οὐχ ητ- 
τον τῶν ἠδικηκότων τοὺς μὴ βοηθοῦντας μισοῦσι" καὶ οὔτε πρα- 
γμάτων διαστροφὴν, οὔτε καιρῶν χαλεπότητα, οὔτε ἱερατικῆς 
δυναστείας μέτρον, οὔτε ἄλλο τοιοῦτον οὐδὲν λογίζεσϑαι βού. 
λονται" ἀλλ᾽ εἰσὶν ἀσύγγνωστοι δικασταὶ, μίαν ἀπολογίαν εἰδό- 
τὲς, τὴν τῶν συνεχύντων αὐτοὺς κακῶν ἀπαλλαγή; ἤν" ὁ δὲ μὴ δυ- 
γάμενος ταύτην παρασχεῖν, κἂν μυρίας λέγῃ προφάσεις, οὐδέποτ 
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τὴν κατάγνωσιν φεύξεται τὴν παρ᾽ ἐχείνων. 329. Ἐπειδὴ δὲ 

προστασίας, ἐμνήσϑην, φέρε σοὶ καὶ ἑτέραν μέμψεων ἀποκαλύψω 

πρύφασιν. Ἂν γὰρ μὴ καϑ' ἑκάστην ἡμέραν μᾶλλον τῶν ἀγο- 

ραίων περινοστῇ τὰς οἰκίας ὁ τὴν ἐπισχοπὴν ἔχων, “προσχρού- 

ματα ὃ ἐντεῦϑεν ἀμύϑητα. Οὐδὲ γὰρ ἀῤῥωστοῦντες μόνον, ἀλλὰ β 

καὶ ὑγιαίνοντες ἐπισχοπεῖσϑαι βούλονται, οὐ τῆς εὐλαβείας αὖ- 

τοὺς ἐπὶ τοῦτο π«:ροκαλουμένης, τιμῆς δὲ καὶ ἀξιώματος οἱ πολ- 

λοὶ ἀντιποιούμενοι μᾶλλον. Εἰ δέ ποτε συμβαίη, τινὰ τῶν πλου- - 

σιωτέρων καὶ δυνατωτέρων, χρείας τινὸς κατεπειγούσης, εἰς τὸ 

κοινὸν τῆς ἐκκλ ησίας κέρδος, συνεχέστερον ἰδεῖν: εὐθέως ἐντεῦ- ἥ 

ϑὲν ϑωπείας καὶ κολ ̓αχείας προσετρίψατο δύξαν. 330. Καὶ τί 

λέγω προστασίας καὶ ἐπισχέψεις; ἀπὸ γὰρ τῶν προῤρήσεων μύ- 

κῸΨ τοσοῦτο φέρουσιν ἐγκλημάτων ἄχϑος, ὡς καὶ βαρύνεσϑαι 

καὶ καταπίπτειν ὑπὸ τῆς ἀϑυμίας σολλάκις. Ἤδη δὲ καὶ βλέμ- 

μᾶτος εὐϑύνας ὑπέχουσι. τὰ γὰρ ἁπλῶ ὥς σιαρ᾽ αὐτῶν γενόμενα 

βασανίξ ουσιν ἀκριβῶς οἱ πολλοὶ, καὶ μέτρον φωνῆς, ἐξετάζοντ ε 

καὶ διάϑεσιν ὄψεως, καὶ ποσότητα, γέλωτος. τὸν μὲν δεῖνά φησι, 

δαψιλῶς ἐπιγελάσας καὶ φαιδρῷ τῷ προσώπῳ καὶ μεγάλῃ προς- 

εἴπε τῇ φωνῇ" ἐμὲ δὲ ἔλαττον καὶ ὡς ἔτυχε. καὶ ἂν πολλῶν 

συγκαϑημένων. μὴ πανταχοῦ περιφέρῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς διαλεγό ο- 

μενος, ὕβριν τὸ πρᾶγμά φασιν οἱ λοιποί. 881. Τίς οὖν μὴ λίαν 

ἰσχυρὸς ὧν τοσούτοις ἂν ἀρκέσειε καφτηγύροις, ἢ πρὸς τὸ μήδ᾽ 
ὅλως γραφῆναι παρ᾽ αὐτῶν, ἢ πρὸς τὸ διαφυγεῖν μετὰ τὴν γρα- 
φήν; Δεῖ μὲν γὰρ μηδὲ ἔχειν κατηγόρους" εἰ δὲ τοῦτο ἀδύνατο», 

ἀπολύεσϑαι τὰ παρ᾽ ἐκείνων ἐγκλήματα" εἰ δὲ οὐδὲ τοῦτο εὔπο:- 

ρον», ἀλλὰ τέρπονταί τινες εἰκῆ καὶ ἁπλῶς αἰτιώμενοι, γενναίως, 

πρὸς τὴν τῶν μέμψεων τούτων ὠϑυμίαν ἵστασϑαι. 882. Ὁ μὲν 
γὰρ δικαίως ἐγκαλούμενος κἂν ἐνέγκῃ τὸν ἐγκαλοῦντα ῥᾳδίως" 
ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἔστι τις πικρότερος τοῦ συνειδότος κατήγορος, 
διὰ τοῦτο, ὅτ᾽ ἂν ὑπ᾽ ἐχείνου τοῦ χαλεπωτάτου πρότερον ἁλῶ- 

μὲν, τοὺς ἔξωϑεν ἡ ἡμερωτέρους ὄντας εὐκόλως φέρομεν. ὁ δὲ οὐ- 
δὲν ἑαυτῷ συνειδέναι πονηρὸν ἔχων, ὅτ᾽ ἂν ἐγκαλῆται μάτην, καὶ 
πρὸς ὀργὴ» ἐκφέρεται ταχέως, καὶ πρὸς ἀϑυμίαν καταπίπτει ὗᾳ- 
δίως, ἂν μὴ πρότερον τύχῃ μεμελετηκὼς τὰς τῶν πολλῶν φέρειν 
ἀνοίας. οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστι συκοφαντούμενον εἰκῆ καὶ κατα- 
δικαζόμενον μὴ ταράττεσϑαι καὶ πάσχειν τι πρὸς τὴν τοσαύτη» 
ὠλογίαν. 388. Τί ἂν τις λέγοι τὰς λύπας, ἃ ἂς ὑπομένουσιν, ἡνίκα, 

ἂν δέῃ τινὰ τοῦ τῆς ἐκκλησίας περικόψαι πληρώματος; 384. εἴϑ8 
μὲν οὖν μέχρι λύπης ἱ ἵστατο τὸ δεινόν" νῦν δὲ καὶ ὄλεϑρος οὗ μι- 
χρός. Δέος γὰρ, μή ποτε πέρα τοῦ δέοντος κολασϑεὶς ἐκεῖνος 

----..οθ.θ.»., 
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πάϑῃ τοῦτο δὴ τὸ ὑπὸ τοῦ μαχαρίου Παύλου λεχϑὲν, καὶ ὑπὸ 
 «ῆς περισσοτέρας λύπης καταποϑῇ. 885. πλ ξίστης οὺν κἀνταῦ- 
ϑὰα δεῖ τῆς ἀκριβείας, ὥστε μὴ τὴν τῆς ὠφελείας ὑπ τύϑεσιν, μεί: 
ζονος αὐτῷ γενέσϑαι ζημίας ἀφορμήν. 886. Ὧν γὰρ ἂν ἁμάρτῃ 
μετα τὴν τοιαύτην ϑεραπείαν ἕκεῖνος, κοινωνεῖ τῆς ἐφ ἑκάστῳ 

τούτων ὀργῆς, ὁ μὴ καλῶς τὸ τραῦμα τεμὼν ἰατρός. 3387. πόσας 
οὖν χρὴ προσδοκᾶν τιμωρίας, ὅτ᾽ ἂν μὴ μόνον, ὑπὲρ ὧν αὐτὸς 
ἕχαστος ἐπλημμέλησεν, ἀπαιτεῖται λόγον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν 
ἑτέροις ἁμαρτηϑέντων εἰς τὸν ἔσχατον καϑίσταται κίνδυνον; εἶ 
γὰρ τῶν οἰκείων ς πλημμελημάτων εὐθύνας ὑπέχοντες φρίττομεν, 
ὡς οὐ δυνησόμενοι τὸ πῦρ ἐκφυγεῖν ἐκεῖνο" τί χρὴ πείσεσϑαι 
προσδοκᾶν τὸν ὑπὲρ τοσούτων ἀπολογεῖσϑαι μέλλοντα ; 338. 
Ὅτι γὰρ τοῦτό ἐστιν ἀληϑὲς, ἄκουσον τοῦ μακαρίου λέγοντος 
Παύλου, μᾶλλ ον δὲ οὐχ ἐκείνου, ἀλλὰ τοῦ ἐν αὐτῷ λαλοῦντος 
Χριστοῦ" Πείϑεσϑε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, ὅτι αὖ- 
τοὶ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες. 

3539. ᾿4ρα μικρὸς οὗτος ὃ τῆς ἀπειλῆς φόβος φ; οὐχ ἔστιν εἰπεῖν. 

340. λλὰ καὶ τοὺς σφόδρα ἀπειϑεῖς χαὶ σχληροὺς, ἱ ἱκανὰ ταῦτα 

πάντα πεῖσαι, ὡς οὔτε ἀπονοίᾳ οὔτε φιλοδοξίᾳ ἁλόντες, ὑπὲρ δὲ 
ἑαυτῶν δεδοικότες μόνον, καὶ εἰς τὸν τοῦ πράγματος ὄγκον ἀπο- 
βλέψαντες, ταύτην ἐφύγομεν τὴν φυγήν. 
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ΠΡ ΤΓΕΡΟΣΥΝΗ͂Σ 
ΤΟΣ. Δὲ 

Ταδὲε ἔνεστιν ἐν τῷ δ΄ λόγῳ. 
. Ὅτι οὐ μόνον οὗ σπουδάζοντες ἐπὶ κλῆρον ἐλϑεῖν, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀνάγκην 

ὑπομένοντες, ἐν οἷς ἂν ἁμιάρτ ὦσι, σφύδρα κολάζοντ αι. 
11. “Ὅτι οἱ χειροτονοῦντες ἀναξίους, τῆς αὑτῆς αὐτοῖς εἰοὲν ὑπεύθυνοι 

: τιμωρίας, κἂν ἀγνοῶσι τοὺς χειροτονουμένους. 
771. Ὅτι πολλῆς τὴς ἐν τῷ λέγειν δυνάμεως χρεία τῷ ἱερεῖ, 
1ΓΚ΄. Ὅτι πρὸς τὰς ἁπάντων μάχας καὶ “Ελλήνων καὶ Ἰουδαίων καὶ αὗρετι-- 

κῶν παρεσχευάσϑαι χρή. 
᾿ν. οτι σφόδρα ἢ ἔμπειρον εἶναν δεῖ τῆς διαλ ἐχτιπῆς. 
ΟῚ. Ὅτι τῷ μακαρίῳ. Παύλῳ μάλιστα τοῦτο κατώρ ϑωτο. 

᾿ 1 Ι. Ὅτι οὐκ ἀπὸ τῶν οημείων μόνον λαμπρὸς ἐγένετο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ 
“λέγειν. 

ΤΠ. Ὅτι καὶ ἡμᾶς τοῦτο βούλεται κατορϑοῖν. 
ΤΙΣ. πο το ον μὴ παρόντος τῷ ἱερεῖ, πολλὴν ἀνάγκη τοὺς ἀρχομιένους 

ζημίαν ὑφίστασθαι. 

, 
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341. “1 αῦτα ὁ Βασίλειος ἀκούσας, καὶ μιχρὸν ἐπισχών" ἀλλ᾽ εἰ 
μὲν αὐτὸς ἐσπούδασάς φησι ταύτην χτήσασϑαι τὴν ἀρχὴν, εἶχεν 
ἄν σου λόγον οὗτος ὁ φύβος. 842. Τὸν γὰρ ὁμολογήσαντα ἐπι- 
τήδειον εἶναι πρὸς τὴν τοῦ πράγματος διοίκησιν τῷ σπουδάσαι 
λάβεῖν, οὐκ ἔστι μετὰ τὸ πιστευϑῆναι, ἐν οἷς ἂν σφάληται, κατα- 
φυγεῖν εἰς ἀπειρίαν: προλαβὼν γὰρ αὐτὸς ἑαυτοῦ ταύτην ἀφεί.- 
λετο τὴν ἀπολογίαν τῷ προσδραμεῖν καὶ ἁρπάσαι τὴν διακονίαν, 
καὶ οὐκ ἔτ᾽ ἂν δύναιτο λέγειν ὃ ἑκὼν καὶ ἐθελοντὴς ἐπὶ τοῦτο ἐλ- 
ϑὼν, ὅτι ἄκων τὸ δεῖνα ἥμαρτον, καὶ ἄκων τὸ δεῖνα διέφϑειρα. 
848. Ἐρεῖ γὰρ πρὸς αὐτὸν ὁ ταύτην αὐτῷ τότε δικάζων τὴν δί. 
κῆν᾽ Καὶ τί δήποτε συνειδὼς ἑαυτῷ τοσαύτην ἀπειρίαν, καὶ οὐκ 
ἔχων. διάνοιαν ἱκανὴν πρὸς τὸ μεταχειρίσαι τὴν τέχνην ταύτην 
ἀναμαρτήτως, ἔσπευσας, καὶ ἐτύλμησας μείζονα τῆς οἰκείας, δυ- 
νάμεως ἀναδέξασθαι πράγματα; τίς ὃ καταναγκάσας; τίς ὃ 
πρὸς βίαν ἑλκύσας ἀποπηδῶντα καὶ φεύγοντα; “ἤλλ᾽ οὐ σύ γε 
τούτων οὐδὲν ἀκούσῃ ποτέ. 8344. Οὔτε γὰρ αὐτὸς ἂν ἔχοις τοιοῦ- 
τόν τι σαυτοῦ καταγνῶναι" καὶ πᾶσίν ἐστι καταφανὲς, ὅτι οὔτε 
μέγα οὔτε μικρὸν ὑπὲρ ταύτης ἐσπούδασας τῆς τιμῆς, ἀλλ᾿ ἑτέ. 
ρων γέγονε τὸ κατόρϑωμα. καὶ ὅπερ, ἐκείνους ἐν τοῖς ἁμαρτήμα. 
σιν οὐχ ἀφίησιν ἔχειν συγγνώμην, τοῦτό σοι πολλὴν - παρέχει πρὸς 
ἀπολογίαν ὑπόϑεσιν. 845. Πρὸς ταῦτα ἐγὼ κινήσας τὴν κεφα- 
λὴν καὶ μειδιάσας ἠρέμα, ἐϑαύμαζόν τε αὐτὸν τῆς ἁπλότητος 
καὶ πρὸς αὐτὸν ἔλεγον" ᾿Εβουλύμην καὶ αὐτὸς ταῦτα οὕτως 
ἔχειν, ὡς ἔφης, ὦ πάντων ἀγαϑώτατε σὺ, οὐχ ἵνα δέξασϑαι δυ- 
ψηϑῶ τοῦτο, ὅπερ ἔφυγον γῦν. εἰ γὰρ καὶ μηδεμία, μοι προὔκειτο 
κόλασις, ὡς ἔτυχε καὶ ἀπείρως ἐπιμελουμένῳ τῆς ποίμνης, τοῦ 
Χριστοῦ" ἀλλ᾽ ἐμοὶ πάσης τιμωρίας χαλεπώτερον ἦν αὐτὸ τὸ πι- 
στευϑέντα πράγματα οὕτω μεγάλα περὶ τὸν πιστεύσαντα οὕτω 
φανῆναι κακόν. 846. Τίνος οὖν ἕνεχεν ηὐχύμην τὴν δόξαν σου 
ταύτην μὴ διαπεσεῖν; ἵνα τοῖς ἀϑλίοις καὶ ταλαιπώροις (οὕτω 
γὰρ δεῖ καλεῖν τοὺς οὐχ εὑρίσκοντας. καλῶς ταύτης προστῆναι 
«ῆς πραγματείας, κἂν μυριάκις, αὐτοὺς πρὸς ἀνάγκην ἦχϑαι λέ- 
γῃς, καὶ ἀγνοοῦντας ἁμαρτεῖν) ἵνα τούτοις διαφυγεῖν γένηται τὸ 
πῦρ ἐχεῖνο τὸ ἄσβεστον, καὶ τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, καὶ τὸν σκώ- 
ληκα τὸν ἀτελεύτητον, καὶ τὸ διχοτομηϑῆναι, καὶ τὸ μετὰ τῶν 
ὑποχριτῶν ἀπολέσϑαι. ἀλλὰ τί σοι πάϑω; οὐκ ἔστι ταῦτα, οὐκ 
ἔστι. 847. “Καὶ, εἰ βούλει 7ὲ; ἀπὺ τῆς βασιλείας πρῶτον, ἧς οὐ 

τοσοῦτος ὅσος τῆς ἱερωσύνης τῷ Θεῷ λόγος, παρέξω σοι τού- 
των, ὧν εἶπον, τὴν πίστιν. 348. Ὁ Σαοὺλ ἐκεῖνος, ὃ τοῦ Κεῖς 

υἱὺς, οὐκ αὐτὸς σπουδάσας ἐγένετο βασιλεὺς, ἀλλ᾿ ἀπῆλϑε μὲν 
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ἐπὶ τὴν. τῶν ὄνων ζήτησιν, καὶ ὑπὲρ τούτων ἐρω τήσων τὸν προ- 
φήτην ἤρχετο: ὁ δὲ αὐτῷ περὶ τῆς βασιλ ἑίας διελέγετο. καὶ 

οὐδὲ οὕτως ἐπέδραμε, καί τοι παρὰ ἀνδρὸς ἀκούων προφήτου" 
ἀλλὰ καὶ ἀνεδύετο, καὶ παρῃτεῖτο, λέγων" Τίς εἶμι ἐγὼ, καὶ είν 
ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου; τί οὖν; ἐπειδὴ κακῶς ἐχρήσατο τῇ 
παρὰ τοῦ Θεοῦ δοϑείσῃ τιμῇ, ἴσχυσεν αὐτὸν ἐξελέσϑαι ταῦτα 

τὰ ῥήματα τῆς τ τοῦ βασιλεύσαντος ὀργῆς; 849. Καίτοι γε ἐγῆς 

λέγειν πρὸς τὸν Σαμουὴλ ἐγκαλ οὔντα αὐτῷ" μὴ γὰρ αὐτὸς ἐπέ- 
δραμον τῇ βασιλείᾳ; μὴ γὰρ ἐπεπήδησα ταύτῃ τῇ δυναστείᾳ; τὸν 
τῶν ἰδιωτῶν ἐβουλόμην βίον ζῆν τὸν ἀπρά) μονα καὶ ἡσύχιον, σὺ 
δέ με ἐπὶ τοῦτο εἵλκυσας τὸ ἀξίωμα. ἕν ἐκείνῃ μένων τῇ τάπει- 
γότητι, εὐκόλως ἂν ταῦτα ἐξέκλινα τὰ προσχρούματα. οὐ γὰρ 
δήπου τῶν πολ λῶν εἷς, ὧν καὶ ἀσήμων, ἐπὶ τοῦτο ἂν ἐξεπέμφϑην 
τὸ ἔργον, οὐδ᾽ ἂν ἐμοὶ τὸν πρὸς τοὺς Ζίμαληκίτας πόλεμον ἐνε- 
χείρισεν ὃ Θεύς" μὴ ἐγχειρισϑεὶς δὲ, οὐχ ἄν ποτε ταύτην ἥμαρ- 
τον τὴν ἁμαρτίαν. 800. “λλὰ ταῦτα πάντα ἀσϑενῆ πρὸς ἀπο- 
λογίαν- οὐκ ἀσϑενῆ δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνα, καὶ μᾶλλον 
ἐχκαίει τοῦ Θεοῦ τὴν ὀργήν. 851. Τὸν γὰρ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν τι- 
μηϑέντα οὐκ εἷς τὴν τῶν ἁμαρτημάτων ἀπολογίαν χρὴ προβάλ- 
λεσϑαι τῆς τιμῆς τὸ “μέγεϑος Ρ ἀλλὰ εἰς μείζονα βελτιώσεως σρο- 

τροπὴν κεχρῆσϑαι τῇ πολλῇ - περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ σπουδῇ. 352. 
Ὁ δὲ, διότι κρείττονος ἔτυχεν ἀξιώματος, διὰ τοῦτο ἁμαρτάνειν 
αὐτῷ νομίζων ἐξεῖναι, οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανϑρω- 
πίαν αἰτίαν τῶν οἰκείων ἁμαρτημάτων ἐπιδεῖξαι ἐσπούδακεν" 
ὅπερ τοῖς ἀσεβέσι καὶ ῥαϑύμως τὸν ἑαυτῶν διοικοῦσι βίον λέγειν 
ἔϑος ἀεί. ἀλλ᾽ οὐχ ἡμᾶς οὕτω διακεῖσϑαι χρὴ, οὐδὲ εἰς τὴν αὖ- 
σὴν ἐκείνοις ἐχπίπτειν μανίαν, ἀλλὰ πανταχοῦ σπουδάζειν τὰ 
παρ᾽ ἑαυτῶν εἰσφέρειν εἰς δύναμιν τὴν ἡμετέραν, καὶ εὔφημον 
καὶ γλῶτταν καὶ διάνοιαν ἔχειν. 353. Οὐδὲ Ζὰρ ὁ “Ηλὶ (ἵνα τὴν 
βασιλείαν ἀφέντες, ἐπὶ τὴν ἱερωσύνην, περὶ ἧς ἡμῖν ὁ λόγος, ἔλ- 

ϑωμεν νῦν) ἐσπούδασε χτήσασϑαι τὴν ἀρχήν" τί οὖν αὐτὸν τοῦ- 

το, ἡνίκα ἥμαρτεν, ὥνησεν; καὶ τί λέγω, κτήσασϑαι; οὐδὲ δια- 
φυγεῖν μὲν οὖν, εἴπερ ἤϑελε, δυνατὸν ἦν αὐτῷ, διὰ τὴν ἀνάγκην 
τοῦ νόμου" καὶ γὰρ ἣν τῆς «Ζευΐϊ φυλῆς, καὶ τὴν ἀρχὴν διὰ τοῦ 
γένους ἄνωϑεν κ καταβαίνουσαν, ἔδει δέξασϑαι. ἀλλ᾽ ὅμως καὶ 
οὗτος τῆς τῶν παίδων παροινίας ἔδωχε δίκην οὐ μικράν. 854. 

Τί δὲ αὐτὸς ὁ πρῶτος γενόμενος τῶν Ἰουδαίων ἱερεὺς 7 περὶ οὗ 
τοσαῦτα διελέχϑη ὁ ὁ Θεὸς τῷ Μωῦσεῖϊῖ, ἐπειδὴ μὴ ἴσχυσε μόνος 
πρὸς τοσούτου πλήϑους στῆναι μανίαν, οὐ παρὰ μικρὸν ἦλϑεν 
ἀπολέσϑαι, εἰ μὴ ἡ τοῦ ἀδελφοῦ προστασία ἔλυσε τοῦ Θέοξ τὴ» 

Ολγυ8. 46 δας. . Ω 
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ὀργήν; 85ῦ. ᾿Επειδὴ δὲ Μωσέως ἐμνήσϑημεν, καλὸν καὶ ἐκ τῶν 
ἐχείνῳ συμβεβηκότων δεῖξαι τοῦ λόγου τὴν ἀλήϑειαν. αὐτὸς γὰρ 
οὗτος ὁ ὁ μακάριος Μωΐῦοῆς τοσοῦτον ἀπέσχε τοῦ τὴν προστασίαν 
ἁρπάσαι τῶν Ἰουδαίων, ὡς καὶ διδομένην παραιτεῖσϑαι, καὶ 
Θεοῦ κελεύοντος ἀνανεῦσαι καὶ ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε καὶ σπαροξῦ- 
ναι τὸν προστάττοντα. καὶ οὐ τότε μόνον, ἀλλὰ καὶ μετὰ ταῦτα, 
γενύμενος ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ὑπὲρ τοῦ ταύτης “ἀπαλλαγῆναι ἡδέως 
ἀπεϑνησκεὲν. ἀπύκτεινον γάρ μὲ φησὶν, εἰ οὕτω μοι μέλλεις ποι- 
εἶν. 356. Τί οὖν; ἐπειδὴ ἥμαρτεν ἐπὶ τοῦ ὕδατος, ἴσχυσαν αἱ 
συνεχεῖς αὗται παραιτήσεις ἀπολογήσασϑαι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ πεῖ- 
σαι τὸν Θεὸν δοῦναι συγγνώμην; καὶ πόϑεν ἄλλοϑεν τῆς ἐπήγ- 
γελμένης ἀπεστερεῖτο γῆς; οὐδαμόϑεν ἄλλοϑεν, ὡς ἅπαντες 
ἰσμεν, ἀλλ᾽ ἢ διὰ τὴν ἁμαρτίαν ταύτην, δι’ ἣν ὃ ϑαυμαστὸς ἐκεῖ- 
γος ἀνὴρ οὐκ ἴσχυσε τῶν αὐτῶν τοῖς ἀρχομένοις τυχεῖν" ἀλλὰ 
μετὰ τοὺς πολλοὺς ἄϑλους καὶ τὰς ταλαιπωρίας, μετὰ τὴν πλά- 
γῇ» ἐκείνην τὴν ἄφατον καὶ τοὺς πολέμους καὶ τὰ τρύπαια, ἔξω 
τῆς γῆς ἀπέϑνησκεν, ὑπὲρ ἧς τοσαῦτα ἐμόχϑησε" καὶ τὰ τοῦ πε- 
λάγους ὑπομείνας κακὰ, τῶν τοῦ λιμένος οὐκ ἀπήλαυσεν ἀγα- 
ϑῶν. 857. Ὁρᾷς ὡς οὐ τοῖς ἁρπάζουσι μόνον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς 
ἐκ τῆς ἑτέρων σπουδῆς ἐπὶ τοῦτο ἐρχομένοις, λείπεταί τις, ἐν οἷς 
ἂν πταίσωσιν, ἀπολογία; Ὅπου γὰρ οἱ, τοῦ Θεοῦ χειροτονοῦν- 
τος, παραιτησάμενοι πολλάκις, τοσαύτην ἔδωκαν δίκην, καὶ οὐ- 
δὲν ἴσχυσεν ἐξελέσϑαι τοῦ κινδύνου τούτου οὔτε τὸν Ζωρὼν, οὔ- 
τε τὸν Ἡλὶ, οὔτε τὸν μακάριον ἐχεῖνον ἄνδρα, τὸν ἅγιον, τὸν 
προφήτην, τὸν ϑαυμαστὸν, τὸν πρᾶον μάλιστα πάντων τῶν ἐπὶ 
γῆς, τὸν ὡς φίλον λαλοῦντα τῷ Θεῷ" σχολῇ γε ἡμῖν, τοῖς τοσοῦ- 
τον ἀποδέουσι τῆς ἀρετῆς τῆς ἐκείνου, δυνήσεται πρὸς ἀπολογίαν 
ὠρκέσαι τὸ συνειδέναι ἑαυτοῖς μηδὲν ὑπὲρ ταύτης ἐσπουδακόσι 
τῆς ἀρχῆς" καὶ μάλιστα ὅτε πολλαὶ τούτω» τῶν χειροτονιῶν οὐκ 
ἀπὸ τῆς ϑείας γίγνονται χάριτος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς τῶν ̓ ἀνϑρώ- 
πὼν σπουδῆς. 358. Τὸν Ἰούδαν ὁ ὃ Θεὸς ἐξελέξατο, καὶ εἰς τὸν 

ἅγιον ἐχεῖνον κατέλεξε χορὸν, καὶ τὴν ἀποστολικὴν ἀξίαν μετὰ 
τῶν λοιπῶν ἐνεχείρισεν" ἔδωκε δέ τι καὶ τῶν ἄλλων πλέον αὖ- 
τῷ, τὴν τῶν χρημάτων οἰκονομίαν. Τί οὖν; ἐπειδὴ τούτοις ἀμ- 
φοτέροις ἐναντίως ἐχρήσατο" καὶ ὃν ἐπιστεύϑη κηρύττειν, προῦ- 
δωχε" καὶ ἃ καλῶς διοικεῖν ἐνεχειρίσϑη, ταῦτα ἀνήλωσε κακῶς, 
ἐξέφυγε τὴν τιμωρίαν; διὰ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο καὶ χαλεπωτέραν 
ἑαυτῷ τὴν δίκην εἰργάσατο. καὶ μάλα γε εἰκότως. 859. Οὐ γὰρ 
εἰς τὸ τῷ Θεῷ προσκρούειν δεῖ κατακεχρῆσϑαι ταῖς παρὰ τοῦ 
Θεοῦ διδομέναις τιμαῖς, ἀλλ᾽ εἰς τὸ μᾶλλον ἀρέσκειν αὐτῷ. 860, 
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Ὁ δὲ, ἐπειδὴ πλέον τετίμηται, διὰ τοῦτο ἀξιῶν ἀποφυγεῖν, ἐν οἷς 
ἂν κολάξεσϑαι δέῃ: παραπλήσιον ποιεῖ, ὥσπερ ἂν» εἴ τις καὶ τῶν 
ἀπίστων Ιουδαίων ἀκούσας τοῦ Χριστοῦ λέγοντος, ὅτι εἰ μὴ ἦλ- 
ϑὸν καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον" καὶ, εἰ μὴ τὰ ση- 
μεῖα ἐποίουν ἐν αὐτοῖς, ἃ μηδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ 
εἶχον - ἐγκαλοίη τῷ “Σωτῆρι καὶ Εὐεργέτῃ, λέγων" τί γὰρ ἤρχου 
καὶ ἐλάλεις; τί δὲ ἐποίεις σημεῖα, ἵνα μειζόνως ἡμᾶς κολάσης; 
861. ἀλλὰ μανίας τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ τῆς ἐσχάτης παραπλη- 
ξίας. ὃ γὰρ ἰατρὸς οὐχ ἵνα σὲ κατακρίνῃ μᾶλλον, ἦλϑε ϑεραπεύ- 
σων, ἀλλ᾽ ἵνα ἀπαλλάξῃ τῆς νύσου τέλεον" σὺ δὲ σαὐτὸν ἑκὼν 
ἀπεστέρησας τῶν ἐκείνου χειρῶν. δέχου τοίνυν χαλεπωτέραν τὴν 
τιμωρίαν. “Ὥσπερ γὰρ εἰ εἶξας τῇ ϑεραπείᾳ, καὶ τῶν προτέρων 
ἂν ἀπηλλάγης κακῶν" οὕτως ἐπειδὴ παραγινόμενον ἰδὼν ἔφυγες, 
οὐκ ἔτι ἀπονίψασϑαι ταῦτα δυνήσῃ" μὴ δὺυν νάμενος δὲ, καὶ τού- 
τῶν δώσεις τὴν τιμωρίαν, καὶ ἀνϑ᾽ ὧν αὐτῷ ματαίαν τὴν σπου- 
δὴν ἐποίησας, τόγε μέρος τὸ σύν. 362. Διὰ ταῦτα οὐκ ἴσην πρὸ 

τοῦ τιμηϑῆναι παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τὰς τιμὰς τὴν βάσανον 
ὑπομένομεν, ἀλλὰ πολλῷ σφοδροτέραν ὕστερον. ὁ γὰρ μηδὲ τῷ 
παϑεῖν εὖ γενόμενος ἀγαϑὺς, πικρότερον δίκαιος ἂν εἴη κολάζε- 
σϑαι. 868. Ἐπεὶ οὖν ἀσϑενὴς ἡμῖν αὕτη ἡ ἀπολογία δέδεικται, 

καὶ οὐ μόνον οὐ σώξει τοὺξ εἰς αὐτὴν καταφεύγοντας, ἀλλὰ καὶ 
προδίδωσι πλέον, ἑτέραν ἡμῖν ποριστέον ἀσφάλειαν. 864. ΒΑ͂Σ. 
Ποίαν δὴ ταύτην; ὡς ἔγωγε οὐδὲ ἐν ἐμαυτῷ δύναμαι εἶναι γῦν" 
οὕτω μὲ ἔμφοβον καὶ ἔντρομον τοῖς ῥήμασι κατέστησας τούτοις. 
1. 865. Μὴ δέομαι, ἔφην, καὶ ἀντιβολῶ, μὴ τοσοῦτον καταβά- 
᾿λῃς σαὐτόν. Ἔστι γὰρ, ἔστιν ἀσφάλεια. τοῖς μὲν ἀσϑενέσιν ἡμῖν, 
τὸ μηδέποτε ἐμπεσεῖν᾽ ὑμῖν δὲ τοῖς ἰσχυροῖς, τὸ τὰς ἐλπίδας τῆς 
σωτηρίας εἰς ἕτερον μὲν ἀνηρτῆσϑαι μηδὲν, μετὰ δὲ τὴν τοῦ Θεοῦ 
χάριν εἷς τὸ μηδὲν ἀνάξιον πράττειν τῆς δωρεᾶς ταύτης καὶ τοῦ 
δεδωκότος αὐτὴν Θεοῦ. 3866. Πῆεγίστης μὲν γὰρ ἂν εἶεν κολά.- 
σεως ἄξιοι, οἱ μετὰ τὸ δι᾿ οἰχείας σπουδῆς ταύτης ἐπιτυχεῖν τῆς 
ἀρχῆς, ἢ διὰ ῥαϑυμίαν ἢ διὰ πονηρίαν ἢ καὶ δι’ ἀπειρίαν κακῶς 
κεχρημένοι τῷ πράγματι" οὐ μὴν διὰ τοῦτο τοῖς οὐκ ἐσπουδακύσι 
καταλέλειπταί τίς συγγνώμη, ἀλλὰ καὶ οὗτοι πάσης ἀπολογίας 
ἐστέρηνται. 367. Δεῖ γὰρ, οἶμαι, κἂν μυρίοι καλῶσι καὶ καταν- 
ἀγκάζωσι, μὴ πρὸς ἐκείνους ὁρᾶν: ἀλλὰ πρότερον τὴν ἑαυτοῦ 
βασανίσαντα ψυχὴν, καὶ πάντα διερευνησάμενον ἀχριβῶς, οὕτως 
εἶξαι τοῖς βιαζομένοις. 868. Λ᾽ὴῦν δὲ οἰκίαν μὲν οἰχοδομήσα- 
σϑαι οὐδεὶς ἂν ὑποσχέσϑαι τολμήσειε τῶν οὐκ ὄντων οἰκοδομι- 
κῶν" οὐδὲ σωμάτων ἅψασϑαι νενοσηκότων ἐπιχειρήσειεν ἄν τις 

2 



δ. ΠΕΡῚ ΨΕΡΩΣΎΥΎΝΕΙΕΣ 
ππἰῸῸ͵Ὁ͵͵  Θ θὦ τυ θυ ΘΒ... 
τῶν ἰατρεύειν οὐκ εἰδότων: ἀλλὰ κἂν πολλοὶ οἱ πρὸς βίαν 
ὠϑοῦντες ὦσιν, παραιτήσεται, καὶ οὐκ ἐρυϑριάσει τὴν ἄγνοιαν. 
ἹῬυχῶν δὲ ἐπιμέλειαν μέλλων ἐμπιστεύεσϑαι τοσούτων, οὐκ ἐξε- 
τἄσει πρότερον ἑαυτόν: ἀλλὰ κἂν ἁπάντων ἀπειρύτατος ἤ, δέ- 
ξεται «ἢν διακονίαν, ἐπειδὴ ὁ ὁ δεῖνα κελεύει, καὶ ὃ δεῖνα βιάζεται, 

καὶ ἵνα μὴ προσχρούσῃ τῷ δεῖνι; 869. Καὶ πῶς οὐκ εἰς προῦ- 

πτον ἑαυτὸν μετ᾽ ἐκείνων ἐμβαλεῖ κακόν; ἐξὸν γὰρ αὐτῷ σώζε- 
σϑαι καϑ' ἑαυτὸν, καὶ ἑτέρους προσαπόλλυσι μεϑ᾽ ἑαυτοῦ. 11|6- 
ϑὲν γάρ ἔστιν ἐλπίσαι σωτηρίαν; ; πόϑεν συγγνώμης τυχεῖν; τίνες 

ἡμᾶς ἐξαιτήσονται τότε; οἱ βιαζόμενοι γῦν ἴσως καὶ πρὸς ἀνά- 
γχην ἕλκοντες; αὐτοὺς δὲ τούτους τίς κατ᾽ ἐκεῖνον διασώσει τὸν 
καιρόν; καὶ γὰρ καὶ αὐτοὶ προσδέονται ἑτέρων, ἵνα διαφύγωσι 
τὸ πῦρ. 370. Ὅτι δὲ σὲ οὐ δεδιττόμενος ταῦτα λέγω νῦν, ἀλλ᾽ 
ὡς ἔχει τὸ πρᾶγμα ἀληϑείας, ἄκουε τί τῷ μαϑητῇ φησιν ὃ μα- 
κάριος Παῦλος Τιμοϑέῳ, τῷ γνησίῳ τέχνῳ καὶ ἀγαπητῷ ᾿ Χεῖ- 
ρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίϑει, μηδὲ κοινώγει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. 
871. Εἶδες ὅσης τοὺς μέλλοντας ἡμᾶς ἐπὶ τοῦτο παράγειν, οὐ 
μέμψεως μόνον, ἀλλὰ καὶ τιμωρίας, τόγε ἡμέτερον ἀπηλλάξαμεν 
μέρος; 372. Ὥσπερ γὰρ τοῖς αἱρεϑεῖσιν οὐκ αὔταρκες πρὸς ἀπο- 
λογίαν, τὸ λέγειν, οὐκ αὐτόχλητος ἦλϑον, οὐδὲ προειδὼς οὐκ 
ἀπέφυγον" οὕτως οὐδὲ τοὺς χειροτογοῦντας ὠφελῆσαΐ τι δύνα- 
ται, εἰ λέγοιεν τὸν χειροτονηϑέντα ἀγνοεῖν. 878. ἀλλὰ διὰ τοῦτο 
καὶ μεῖζον. τὸ ἔγκλημα γίνεται, ὅτι ὃν ἠγνόουν παρήγαγον" καὶ ἡ 
δοκοῦσα εἶναι ἀπολογία αὔξει τὴν κατηγορίαν. 874. Πῶς γὰρ 
οὐκ ἄτοπον, ἀνδράποδον μὲν πρίασϑαι βουλομένους καὶ ἰατροῖς 
ἐπιδεικνύναι, καὶ τῆς πράσεως ἐγγυητὰς ἀπαιτεῖν, καὶ γειτόνων 
πυνϑάνεσϑαι, καὶ ἱ μετὰ ταῦτα πάντα μηδέπω ϑαῤῥεῖν, ἀλλὰ καὶ 

χρόνον 5 πολὺν πρὸς δοκιμασίαν αἰτεῖν" εἰς δὲ τοσαύτην λειτουρ- 
γίαν μέλλοντάς τινὰ ἐγγράφειν, ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν, ἂν τῷ 
δεῖνι δόξῃ πρὸς χάριν ἢ πρὸς ἀπέχϑειαν ἑτέρων μαρτυρῆσαι, 
ἐγκρίνειν, μηδεμίαν ποιουμένους ἑτέραν ἐξέτασιν; 878. τίς οὖν 
ἡμᾶς ἐξαιτήσεται τότε, τῶν ὀφειλόντων προστῆναι καὶ αὐτῶν 
προστατῶν δεομένων; ̓  5760. Δεῖ μὲν οὖν καὶ τὸν χειροτονεῖν μέλ- 
λοντα, πολλὴν ποιεῖσϑαι τὴν ἔρευναν" πολλῷ δὲ πλείονα τούτου 
τὸν χειροτογούμενον. δ Εἰ γὰρ καὶ κοινωνοὺς ἔχει τῆς κολά- 
σεως τοὺς ἑλομένους , ἐν οἷς ἂν ἁμάρτῃ" ἀλλ ὅμως οὐδὲ αὐτὸς 

ἀπήλλακται τῆς τιμωρίας, ἀλλὰ καὶ μείζονα δώσει: 378. μόνον 
εἰ μὴ διά τινὰ ἀνϑρωπίνην αἰτίαν, παρὰ τὸ φανὲν αὐτοῖς εὖλο- 
γον ἔπραξαν οἱ ἑλόμενοι. Εἰ γὰρ ἐν τούτῳ φωραϑεῖεν, καὶ τὸν 
ἀνάξιον εἰδότες, διά τινα πρόφασιν αὐτὸν παρήγαγον" ἐξ ἴσης 



Ἂ 

ΟΥ̓ ΧΕ ΟΥΕΝ δ. 
Ὡς » - ’ ᾿ -»" Ἁ 9 

τὰ τῶν κολαστηρίων αὐτοῖς, τάχα καὶ μείζονα τοῖς τὸν οὐκ ἐπι- 
Α ΓΞ Α - 

τήδειον καταστήσασιν. ὃ γὰρ τὴν ἐξουσίαν παρασχὼν τῷ βουλο. 
-» , Α ἋἋ » - 

μένῳ διαφϑεῖραι τὴν ἐκκλησίαν, αὐτὸς ἂν εἴη. τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου 
’, » -ὖ ;κτ᾿ Ἁ ’ Ἁ 2 ᾿ , « ’ 

τολμηϑέντων αἰτιος. 379. Εἰ δὲ τούτων μὲν οὐδενί γένοιτο ὑπεὺ- 
3 ν᾿ Α -“ - » ᾿᾿ ’ 5 - , 

ϑυνος, ἄπο δὲ τῆς τῶν πολλῶν ὑπολήψεως ἡπατῆσϑαι λέγοι" 
ἀτιμώρητος μὲν οὐδὲ οὕτω μένει, ὀλίγῳ δὲ ἐλά ἀττονὰ τοῦ χξιροτο- 
γηϑέντος δίδωσι δίκην. Τί δήποτε; ὅτι τοὺς μὲν ἑλομένους εἰκὸς 
ὑπὸ δόξης ψευδοῦς ἀπατηϑέντας, ἐπὶ τοῦτο ἐλϑεῖν ὁ δὲ αἷρε- 

᾿ 3 δν.5. δ ’, ’ σ΄ » ᾽ὔ 3 ) ’ 
ϑεὶς οὐκ ἔτ᾽ ἂν δύναιτο λέγειν, ὁτι ἠγνόουν ἐμαυτον, καϑάπερ 

Θ. σ ε Ἂ ’ ᾽ ᾽ -» 
αὐτὸν ἕτεροι. ὼς οὐν βαρύτερον μέλλοντα κολάζεσϑαι τῶν πα- 

κά 3 -Ὁ -" Α 

ραγαγόντων, οὕτως ἀχριβέστερον αὐτῶν χρὴ ποιεῖσϑαι τὴν ἕαυ- 
- ἣ -“" -ὕὅ- ’ ’, 

τοῦ δοκιμασίαν, κὰν ἀγνοοῦντες ἕλκωσιν ἐχεῖνοι, προσιόντα διδά- 
-“ Α Φ ’ Α ’ 

σχειν ἀκριβῶς τὰς αἰτίας, δι᾿ ὧν ἠἡπατημένους παύσει, καὶ ἀνά- 
( - ’ ’ 

ξιον ἑαυτὸν τῆς δοκιμασίας ἀποδείξας ἐκφεύξεται τοσούτων 
Α Ἁ Α Ἁ 

πραγμάτων ὄγκον. 880. Ζια «ί γὰρ περι στρατείας καὶ ἐμπο- 
᾿ ρίας καὶ γεωργίας καὶ τῶν ἄλλ ὧν τῶν βιωτικῶν βουλῆς - προχει- 
μένης, οὔτε ὃ γεωργὸς ἕλοιτ᾽ ἂν πλεῖν, οὔτε ὁ στρατιώτης γεωρ- 
γεῖν, οὔτε ὁ κυβερνήτης στρατεύεσθαι, κἂν μυρίους τις ἀπειλῇ 
ϑανάτους; ἢ δῆλον ὅτι τὸν ἐκ τῆς ἀπειρίας προορώμενοι κίνδυ- 
γον ἕκαστος. 381. εἴτα ὅπο» μὲν ζημία περὶ μικρῶν, τοσαύτῃ 
χρησόμεϑὰ προνοίᾳ, καὶ οὐκ ἂν εἴξομεν τῇ τῶν βιαζομένων ἀνά- 
γκῃ" ὅπου δὲ ἡ κόλασις αἰώνιος τοῖς οὐκ εἰδόσι μεταχειρίζειν ε- 
ρωσύνην, ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε τοσοῦτον ἀναδεξόμεϑα κίνδυνον, 
τὴν ἑτέρων προβαλλόμενοι βίαν; ἀλλ᾽ οὐκ ἀνέξεται τότε ὁ ταῦτα 
κρίνων ἡμῖν. 8382. Ἔδει μὲν γὰρ καὶ πολλῷ πλείω τῶν σαρκικῶν 
περὶ τὰ πνευματιχὰ τὴν ἀσφάλεια» ἐπιδείξασϑαι" νῦν δὲ οὐδὲ 
ἴσην εὑρισχόμεϑα παρεχόμενοι. 388. Εἰπὲ γάρ μοι, εἴ τινα ὗπο- 
πτεύσαντες ἄνδρα εἶναι τεχτονικὸν οὐκ ὄντα τεκτονικὸν πρὸς 
τὴν ἐργασίαν καλοῖμεν, ὁ δὲ ἕποιτο, εἶτα ἁψάμενος τῆς πρὸς τὴν 
οἰκοδομὴν παρεσκευασμένης ὕλης : ἀφανίζοι μὲν ξύλα, ἀδναλμξοὶ 
δὲ λίϑους, ἐργάζοιτο δὲ τὴν οἰχίαν οὕτως, ὡς εὐϑέως καταπε- 
σεῖν" ἄρα ἀρκέσει πρὸς ἀπολογίαν αὐτῷ, τὸ παρ᾽ ἑτέρων ἠναγκά- 
σϑαι, καὶ μὴ αὐτεπάγγελτον ἥκειν; οὐδαμῶς" καὶ μάλα γε εἰχό- 
τως καὶ δικαίως. ἐχρῆν γὰρ, καὶ ἑτέρων καλούντων, ἀποπηδᾶν. 
884. Εἶτα τῷ μὲν ξύλα ἀφανίζοντι καὶ λίϑους, οὐδεμία ἔσται 
καταφυγὴ πρὸς τὸ μὴ δοῦναι δίκην" ὁ δὲ ψυχὰς ἀπολλὺς καὶ οἱ- 
κοδομῶν ἀμελῶς, τὴν ἑτέρων ἀνάγκην ἀποχρῆν αὐτῷ “πρὸς τὸ 
διαφυγεῖν οἴεται; 38ὅ. Καὶ πῶς οὐ λίαν εὔηϑες; οὔπω γὰρ 
προστίϑημι, ὅτι τὸν μὴ βουλόμενον οὐδεὶς ἀναγκάσαι δυνήσεται. 
ἀλλ᾽ ἔστω μυρίαν αὐτὸν ὑπομεμενηκέναι βίαν, καὶ μηχανὰς πο- 
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λυτρύπους, ὥστε ἐμπεσεῖν" τοῦτο οὖν αὐτὸν ἐξαιρήσεται τῆς κο- 
λάσεως; Μὴ, παρακαλῶ, μὴ ἐπὶ τοσοῦτον ἀπατῶμεν ἑαυτούς" 

μηδὲ ὑποκρινώμεϑα ἀγνοεῖν, τὰ καὶ τοῖς ἄγαν παισὶ φανερά. οὐ 
γὰρ δήπου καὶ ἐπὶ τῶν εὐθυνῶν αὕτη τῆς ἀγνοίας ἡ προσποίησις 
ἡμᾶς ὠφελῆσαι δυνήσεται. 386. Οὐκ ἐσπούδασας αὐτὸς ταύτην 
δέξασϑαι τὴν ἀρχὴν, ἀσϑένειαν σεαυτῷ συνειδώς;; εὖ καὶ καλῶς. 
ἐχρῆν οὖν μετὰ τῆς αὐτῆς προαιρέσεως, καὶ ἑτέρων καλούντων, 
ἀποπηδᾶν. ἢ ὅτε μὲν οὐδεὶς ἐκάλει, ἀσϑενὴς σὺ καὶ οὐκ ἐπιτή- 
δειος" ἐπεὶ δὲ εὑρέϑησαν οἱ δώσοντες τὴν τιμὴν, γέγονας ἐξαίφνης 
ἰσχυρός; 3587. γέλως ταῦτα καὶ λῆροι, καὶ τῆς ἐσχάτης ἄξια τι- 
μωρίας. Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος παραινεῖ, μὴ πρότερον 
βάλλεσϑαι ϑεμέλιον, τὸν βουλόμενον πύργον οἰκοδομεῖν, πρὶν ἢ 
τὴν οἰχείαν λογίσασϑαι δύναμιν" ἵνα μὴ δῷ τοῖς παριοῦσι μυρίας 
ἀφορμὰς χλευασίας τῆς εἰς αὐτόν. ἀλλ᾽ ἐκείνῳ μὲν μέχρι τοῦ γέ- 
λωτος ἡ ζημία" ἐνταῦϑα δὲ ἡ κόλασις πῦρ ἄσβεστον, καὶ σκώληξ 
ἀτελεύτητος, καὶ βρυγμὸς ὀδόντων, καὶ σκότος ἐξώτερον, καὶ τὸ 
διχοτομηϑῆναι, καὶ τὸ ταγῆναι μετὰ τῶν ὑποκριτῶν. 388, .λλ᾽ 
οὐδὲν τούτων ἐθέλουσιν ἰδεῖν οἱ κατηγοροῦντες ἡμῶν" ἦ γὰρ ἂν 
ἐπαύσαντο μεμφύμενοι τὸν οὐκ ἐθέλοντα ἀπολέσϑαι μάτην. 389. 
Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ὑπὲρ οἰχονομίας πυροῦ ἢ κριϑῶν, οὐδὲ βοῶν καὶ 
προβάτων, οὐδὲ περὶ τοιούτων ἄλλων ἡ σκέψις ἡ προκειμένη νῦν" 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ. 8390. Ἡ γὰρ ἐκκλησία 
τοῦ «Χριστοῦ, κατὰ τὸν μακάριον Παῦλον, σῶμά ἐστι τοῦ Χρι- 
στοῦ" καὶ δεῖ τὸν τοῦτο πεπιστευμένον, εἷς εὐεξίαν αὐτὸ πολλὴν 
καὶ κάλλος ἀμήχανον ἐξασκεῖν, πανταχοῦ περισκοποῦντα, μή 
σου σπῖλος, ἢ ῥυεὶς, ἤ τις ἄλλος μῶμος ἢ τοιοῦτος τὴν ὥραν καὶ 
τὴν εὐπρέπειαν λυμαινόμενος ἐκείνην, καὶ τί γὰρ ἄλλ᾽ ἢ τῆς ἐπι- 
κειμένης αὐτῷ κεφαλῆς, τῆς ἀκηράτου καὶ μακαρίας, ἄξιον αὐτὸ 
κατὰ δύναμιν τὴν ἀνθρωπείαν ἀποφαίνειν; 3891. Εἰ γὰρ τοῖς 
περὶ τὴν ἀϑλητικὴν εὐεξίαν ἐσπουδακόσι, καὶ ἰατρῶν χρεία καὶ 
παιδοτριβῶν, καὶ διαίτης ἠκριβωμένης, καὶ ἀσκήσεως συνεχοῦς, 
καὶ μυρίας παρατηρήσε ἕως ἑτέρας (καὶ γὰρ καὶ τὸ τυχὸν. ἐν αὖ- 
τοῖς παροφϑὲν, πάντα ἀνέτρεψε καὶ κατέβαλεν 8 τὸ σῶμα 
τοῦτο ϑεραπεύειν λαχόντες, τὸ τὴν ἄϑλησιν οὐ πρὸς σώματα, 

ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀοράτους δυνάμεις ἔχον, πῶς αὐτὸ δυνήσονται 
φυλάττειν ἀκέραιον καὶ ὑγιὲς » μὴ πολὺ τὴν ἀνϑρωπίνην ὕστερ- 
βαίνοντες ἀρετὴν, καὶ πᾶσαν ψυχῆς πρόσφορον ἐπιστάμενοι, ϑε- 
ραπείαν; ΠῚ. 392. Ἢ ἀγνοεῖς, ὅτι καὶ πλείοσι τῆς ἡμετέρας 
σαρκὸς καὶ νόσοις καὶ ἐπιβουλαῖς τοῦτο ὑπόκειται τὸ σῶμα, καὶ 
ϑᾶττον αὐτοῦ φϑείρεται, καὶ σχολαίτερον ὑγιαίνει; 



ΕΣ ΡῈ 

, 

ΦΟΤΟΣ ΤΕ κεῷ.  υζΊ΄. δ 
ψ«- ἢ ῷ κ ἄς , 5’: ’ κ ΄ κ 

393. Και τοῖς μὲν ἐκεῖνα ϑεραπευουσιὶ τὰ σωματὰ καὶ φαρ- 
᾿ ᾿ , “ κ 

μάκων ἐξεύρηται ποικιλία, καὶ ὀργάνων διάφοροι κατασκευαὶ, 
Α τς “ , κ , ι 

καὶ τροφαὶ τοῖς νοσοῦσι κατάλληλοι" καὶ φύσις δὲ ἀέρων πολ- 
- ’ [ 

λάκις ἤρκεσε μόνη, πρὸς τὴν τοῦ κάμνοντος ὑγίειαν" ἔστι δὲ 
Α Ἁ 

ὅπου καὶ ὕπνος προσπεσῶν εἰς καιρὸν, παντὸς πόγου ἀπηλ λαξἕε 

τὸν ἰατρόν. 394. ᾿Ενταῦϑα δὲ οὐδὸν τούτων ἐπινοῆσαί ἐστιν" 
ἀλλὰ μία εὶς μετὰ τὰ ἔργα δέδοται μη χαγὴ καὶ ϑεραπείας ὁδὸς, 
ἡ διὰ τοῦ λόγου διδασκαλία. τοῦτο ὄργανον, τοῦτο τροφὴ, τοῦτο 
ἀέρων κρᾶσις ἀρίστη" τοῦτο ἀντὶ φαρμάκου, τοῦτο ἄντ ̓ πυρὸς, 
τοῦτο ἀντὶ σιδήρου" κἂν καῦσαι δέῃ καὶ τεμεῖν, τούτῳ χρήσα- 
σϑαι ἀνάγκη" κἂν τοῦτο μηδὲν ἰσχύσ ἢ» πάντα οἴχεται τὰ λοιπά. 

τούτῳ καὶ κειμένην ἐγείρομεν, καὶ φλ ἐγμαίνουσαν καταστέλλο- 
Α 

μὲν τὴ» ψυχὴν, και τὰ 4 περιττὰ περικύπτομεν, καὶ τὰ λείποντα 
πληροῦμεν, καὶ τὰ ἄλλα ἅπαντα ἐργαζόμεϑα, ὅσα εἰς τὴ» τῆς 
ψυχ χῆς ἡμῖν ὑγίειαν συντελεῖ. 890. Πρὸς μὲν γὰρ βίου κατάστα- 

σιν ἀρίστην, βίος ἕτερος εἰς τὸν ἴσον ἃν ἐναγάγοι ζῆλ ον" ὅτ᾽ ἂν 
δὲ περὶ δόγματα γοσῇ ἡ ἡ ψυχὴ τὰ »ύόϑα, πολλὴ τοῦ λύγ ου ἐνταῦ- 

[4 Α “«-- ’ 

ϑα ἡ χρεία, οὐ πρὸς τὴ» τῶν οἰκείων ἀσφάλειαν μόνον, ἀλλὰ καὶ 
Α Ἁ ’ 5 κ Α Ν ι , 

προς τους ἔξωϑεν πολέμους. 396. Εἰ μὲν γὰρ ἔχοι τις τὴν μᾶ- 
»- Α Α »" 

χαιρὰν τοῦ πνεύματος καὶ ϑυρεὸν πίστεως τοσοῦτον, ὡς δύνα- 
- ΑἉ Ν - Α - 

σϑαι ϑαυματουργεῖν, καὶ διὰ τῶν τεραστίων τὰ τῶν ἀναισχύν- 
’ Α δ , - - 

τῶν ἐμφράττειν στύματα, οὐδὲν ἂν δέοιτο τῆς ἀπὸ τοῦ λόγου 
’ - Ἁ δ4φιΧ ΄. » « “ ’ 5 Α 

βοηϑείας- μᾶλλον δὲ οὐδὲ τότε ἄχρηστος ἡ τούτου φύσις, ἀλλὰ 
᾿ ’, 3 ’ κ κ ε , - ἌΝ ἃ 

καὶ λίαν ἀναγκαία. 397. Καὶ γὰρ ὃ μακάριος Παῦλος αὐτὸν 
᾿ Α - ᾿ - 

μετεχείρισε, καίτοι γε ἀπὸ τῶν σημείων πανταχοῦ ϑαυμαζόμε- 
Ἁ - - - μ᾿ 

γος. Καὶ ἕτερός. τις τῶν ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ χοροῦ, παραινεῖ ταύτης 
σ 

ἐπιμελεῖσϑαι τῆς δυνάμεως, λέγων" Ετοιμοι πρὸς ἀπολ ογίαν 
παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον «ς περὶ «τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος. Καὶ 
πάντες δὲ ὁμοῦ τύτε δι’ οὐδὲν ἕτερον τοῖς περὶ Στέφανον τὴν 

- -" ’ “σ Α - -»" 

τῶν χηρῶν ἐπέτρεψαν οἰκονομίαν, ἀλλ᾽ ἢ ἵνα αὐτοὶ τῇ τοῦ λόγου 
’ Α 

σχολάζωσι διακονίᾳ. 398. Πλὴν οὐ παραπλησίως αὐτὸν ἐπιζη- 
“ “- , “ , 

τήσομεν, τὴν ἀπὸ τῶν σημείων ἔχοντες ἰσχύν. εἰ δὲ τῆς μὲν δυνά. 
39 ’ ιλ ΨΚ «ς , Α Ἁ ᾽ 

μεῶς ἐχείνης οὐδὲ ἐχγος ὑπολέλειπται, πολλοι δὲ παγταχόϑεν 
Α » “ 

ἐφεστήκασιν οἱ πολέμιοι καὶ συνεχεῖς" τούτῳ λοιπὸν ἡμᾶς ἀνά- 
Α --Ψ - -" 

γχη φράττεσϑαι, καὶ ἵνα μὴ βαλλώμεϑα τοῖς τῶν ἐχϑρῶν 
δ ’ Π 

βέλεσι, καὶ ἵνα βάλλωμεν ἐχείνους. ΕΥ̓. 8399. Διὸ πολλὴν χρὴ 
- Α σ Ἁ -» -" - ποιεῖσϑαι τὴν σπουδὴν, ὥστε τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ ἐν ἡμῖν 

» - Ἁ . α - ᾽; ἐνοικεῖν πλουσίως. Οὐ γὰρ πρὸς ἕν ἡμῖν εἶδος μάχης ἡ παρα- 
, 3)4.Χ , τ « ΄, δ.» ΄ 

σχευη" ἀλλὰ ποικίλος οὗτος ὁ πόλεμος, καὶ ἐκ διαφόρων συγ: 
» - “ " ; σ - κροτούμεγος τῶν ἐχϑρῶ»: οὔτε γὰρ ὅπλοις ἅπαντες χρῶνται 
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τοῖς αὐτοῖς, οὔτε ἑνὶ προσβάλλειν ἡμῖν μεμελετήχασι τρόπῳ. 
400. Καὶ δεῖ τὸν μέλλοντα τὴν πρὸς πάντας ἀναδέχεσϑαι μά- 
χην, τὰς ἁπάντων εἰδέναι τέχνας" καὶ τὸν αὐτὸν τοξότην τὲ εἷς 
γαι καὶ σφενδονήτην, καὶ τοξέαρχον καὶ λοχαγὸν, καὶ στρατιώ- 
τὴν καὶ στρατηγὸν, καὶ πεζὸν καὶ ἱππέα, καὶ γαυμάχην καὶ τει- 
χομάχην.. 401. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν στρατιωτικῶν πολέμων, οἷον 

ἕκαστος ἔργον ἀπολαβὼν, τούτῳ τοὺς ἐπιόντας ἀμύνεται" ἐνταῦ- 
ϑαὰ δὲ τοῦτο οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ ἂν μὴ πάσας ἐπιστάμενος ἢ τῆς 
τέχνης τὰς ἰδέας ὁ μέλλων νικᾶν, οἶδεν ὁ διάβολος καὶ δὲ ἑνὸς 
μέρους, ὅτ᾽ ἂν ἠμελημένον τύχῃ, τοὺς πειρατὰς εἰσαγαγὼν τοὺς 
αὑτοῦ, διαρπάσαι τὰ πρόβατα᾽ ἀλλ᾽ οὐχ, ὅτ᾽ ἂν διὰ πάσης 
ἥκοντα τῆς ἐπιστήμης τὸν ποιμένα αἴσϑηται, καὶ τὰς ἐπιβουλὰς 
αὐτοῦ καλῶς ἐπιστάμενον. 402. Ζιὸ χρὴ καλῶς ἐξ ὅλων φράτ- 
φεσϑαι τῶν μερῶν. καὶ γὰρ πόλις ἕως μὲν ἂν πανταχόύϑεν περι- 

βεβλημένη τυγχάνῃ, καταγελᾷ τῶν πολιορκούντων αὐτὴν, ἕν 
ἀσφαλείᾳ μένουσα πολλῇ" ἐὰν δὲ πυλίδος μόνον τις μέτρον δια 
κύψῃ τὸ τεῖχος, οὐδὲν αὐτῇ λοιπὸν ὄφελος τοῦ περιβόλου γίνε: 
ται; καίτοι 78 τοῦ λοιποῦ παντὸς ἀσφαλῶς ἑστηκύτος. οὕτως 
οὖν καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ πόλις" ὅτ᾽ ὧν μὲν αὐτὴν πανταχύϑεν ἀντι 
τείχους ἡ τοῦ ποιμένος ἀγχίνοιά τε καὶ σύνεσις περιβάλλῃ, πάν- 
τὰ εἰς αἰσχύνην καὶ γέλωτα τοῖς ἐχϑροῖς τὰ μηχανήματα τελευ- 
τᾷ, καὶ μένουσιν οἱ κατοικοῦντες ἔνδον ἀσινεῖς " ὅταν δέ τις αὖ- 
τὴν ἐκ μέρους καταλῦσαι δυνηϑῇ, κἂν μὴ πᾶσαν καταβάλῃ, διὰ 
τοῦ μέρους ἅπαν (ὡς εἰπεῖν) λυμαίνεται τὸ λοιπόν. ΤΊ γὰρ, ὅτ᾽ 
ἂν πρὸς Ἕλληνας μὲν ἀγωνίζηται καλῶς, συλῶσι δὲ αὐτὴν οἱ 
Ἰουδαῖοι; ἢ τούτων μὲν ἀμφοτέρων κρατῇ, ἁρπάξωσι δὲ Μανι- 
χαῖοι; ἢ μετὰ τὸ περιγενέσϑαι καὶ τούτων, οἱ τὴν εἱμαρμένην 
εἰσάγοντες ἔνδον. ἑστῶτα τὰ πρόβατα σφάττωσι; Καὶ τί δεῖ πά- 
σας καταλέγειν τοῦ διαβόλου τὰς αἱρέσεις ; ἃς ἂν μὴ πάσας ἀπο- 
κρούεσϑαι καλῶς ὃ ποιμὴν εἰδείη, δύναιτ᾽ ἂν καὶ διὰ μιᾶς τὰ 

πλείονα τῶν προβάτων καταφαγεῖν ὁ λύκος. 403. Καὶ ἐπὶ μὲν 
τῶν στρατιωτῶν, ἀπὸ τῶν ἑστώτων καὶ μαχομένων καὶ τὴν νίκην 
ἔσεσϑαι καὶ τὴν ἧτταν, «προσδοκᾶν ἀεὶ χρή" ἐνταῦϑα δὲ πολὶ 
τοὐναντίον. πολλάκις γὰρ ἡ πρὸς ἑτέρους μάχη, τοὺς οὐδὲ τὴν 
ἀρχὴν συμβαλόντας οὐδὲ πογέσαντας ὅλως, ἡσυχάζοντας καὶ 
καϑημένους νικῆσαι. πεποίηκε" χαὶ τῷ οἰχείῳ ξίφει περιπαρεὶς ὃ 
μὴ πολλὴν περὶ ταῦτα τὴν ἐμπειρίαν ἔχων, καὶ τοῖς φίλοις καὶ 
τοῖς πολεμίοις καταγέλαστος γίνεται. 404. Οἷον (πειράσομαι 

γάρ σοι καὶ ἐπὶ παραδείγματος, ὃ λέγω, ποιῆσαι φανερὸν) τὸν 
ὑσπὺ τοῦ Θεοῦ δοϑέντα τῷ Μωΐῦοσῇ νόμον οἱ τὴν Οὐαλεντίνου καὶ 
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Μαρκίωνος διαδεξάμενοι φρενοβλάβειαν, καὶ ὅσοι τὰ αὐτὰ νο- 
σοῦσιν ἐχείνοις, τοῦ καταλύγου τῶν ϑείων ἐχβάλλουσι γραφῶν 
Ιουδαῖοι δὲ αὐτὸν οὕτω τιμῶσιν, ὡς καὶ τοῦ καιροῦ κωλύοντος 
φιλονεικεῖν ἅπαντα φυλάττειν, παρὰ τὸ τῷ Θεῷ δοκοῦν" ἡ δὲ 
ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀμφοτέρων ἀμετρίαν φυγοῦσα, μέσην 
ἐβάδισε, καὶ οὔτε ὑποχεῖσϑαι αὐτοῦ τῷ ζυγῷ πείϑεται, οὔτε δια- 
βάλλειν αὐτὸν ἀνέχεται, ἀλλὰ καὶ πεπαυμένον ἐπαινεῖ διὰ τὸ 
χρησιμεῦσαί ποτὲ εἰς καιρόν. 408. Δεῖ δὴ τὸν μέλλοντα πρὸς ἀμ- 
φοτέρους μάχεσϑαι, τὴν συμμετρίαν εἰδέναι ταύτην. ἄν τε γὰρ 
Ἰουδαίους διδάξαι βουδάρυρῆο, ὡς οὐκ ἐν καιρῷ τῆς παλαιᾶς 

ἔχονται νομοϑεσίας, ἄρξηται κατηγορεῖν αὐτῆς ἀφειδῶς, ἔδωκε 
τοῖς διασύρειν βουλομένοις τῶν αἱρετικῶν λαβὴν οὐ μιχράν" ἄν 
τε τούτους ἐπιστομίσαι σπουδάζων, ἀμέτρως αὐτὸν ἐπαίρῃ, καὶ 
ὡς ἀναγχαῖον ἐν τῷ παρόντι τυγχάνοντα ϑαυμάζῃ, τὰ τῶν Ἰ1ου- 
δαίων ἀνέῳξε στόματα. 406. Πάλιν οἱ τὴν Σαβελλίου μαινό- 
μένοι. μανίαν, καὶ οἱ τὰ “Πρείου λυττῶντες, ἐξ ἀμετρίας ἀμφότε- 
ροι τῆς ὑγιοῦς ἐξέπεσαν πίστεως" καὶ τὺ μὲν ὄνομα Χριστιανῶν 
ἀμφοτέροις ἐπίχειται, εἰ δέ τις τὰ δόγματα ἐξετάσειε, τοὺς μὲν 
οὐδὲν ἄμεινον Ιουδαίων διακειμένους εὑρήσει, πλὴν ὅσον ὑπὲρ 
ὀνομάτων διαφέρονται μόνον, τοὺς δὲ πολλὴν τὴν ἐμφέρειαν 
πρὸς τὴν αἵρεσιν Παύλου τοῦ Σαμοσατέως ἔχοντας, ἀμφοτέρους 
δὲ τῆς ἀληθείας ἐχτός. 407. Πολὺς οὖν καἀνταῦϑα ὃ κίνδυνος, 

καὶ στενὴ καὶ τεϑλιμμένη ἡ ὁδὸς, ἡ ὑπὸ κρημνῶν ἀμφοτέρωϑεν 
ἀπειλ ἡμμένη" καὶ δέος οὐ μικρὸν, μὴ τὸ» ἕτερόν τις ϑέλων βα- 
λεῖν, ὑπὸ ϑατέρου σληγῇ. ἄν τὲ γὰρ μίαν τις εἴπῃ Θεότητα, 
πρὸς τὴν ἑαυτοῦ παράνοιαν εὐθέως εἵλκυσε τὴν φωνὴν ὃ Σαβέλ 
λιος" ἄν τε διέλῃ πάλιν, ἕτερον μὲν τὸν Πατέρα, ἕτερον δὲ τὸν 
Ὑἱὸν, καὶ τὸ Πνεῦμα δὲ τὸ “Ἅγιον ἕτερον λέγων, ἐφέστηκεν 2- 
ρέιος, εἰς παραλλαγὴν οὐσίας ἕλκων τὴν ἐν τοῖς προσώποις δια- 
φοράν. Δεῖ δὲ καὶ τὴν ἀσεβῆ σύγχυσιν ἐκείνου, καὶ τὴν μανιώδη 
τούτου διαίρεσιν ἀποστρέφεσϑαι καὶ φεύγειν, τὴν μὲν ϑεύτητα 
Πατρὸς καὶ Ὑἱοῦ καὶ «Αγίου Πνεύματος μίαν ὁμολογοῦντας, 
προστιϑέντας. δὲ τὰς τρεῖς ὑποστάσεις" οὕτω γὰρ ἀποτειχίσαι 
δυνησόμεϑα «τὰς ἀμφοτέρων ἐφόδους. 408. Πολλὰς δὲ καὶ ἑτέ- 
ρας ἑνῆν σοι λέγειν συμπλοκάς" πρὸς ἃς ἂν μὴ γενναίως τις καὶ 
ἀκριβῶς μάχηται, μυρία λαβὼν ἄπεισι τραύματα. Υ. 409. Τί 
ἄν. τις εἴποι τὰς τῶν οἰχείων ἐρεσχελίας ; ̓ οὐ γάρ εἶσιν ἐλάττους 
αὗται τῶν ἔξωϑεν προσβολῶν, ἀλλὰ καὶ πλείονα τῷ διδάσκοντι 
σαρέχουσιν ἱδρῶτα. Οἱ μὲν γὰρ ὑπὸ πολυπραγμοσύνης, ἁπλῶς 
καὶ εἰκῆ, περιεργάζεσϑαι ϑέλουσιν, ἃ μήτε μαϑόντάς ἐστι κερ- 
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δᾶναι μήτε μαϑεῖν δυνατόν. Ἕτεροι πάλιν τῶν τοῦ Θεοῦ κριμά. 
των εὐθύνας αὐτὸν ἀπαιτοῦσιν, καὶ τὴ» ἄβυσσον τὴν πολλὴν 
ἀναμετρεῖν βιάζονται: Τὰ γὰρ κρίματά σου, φησὶν ἄβυσσος 
πολλή. 410. Καὶ πίστεως μὲν πέρι καὶ πολιτείας, ὀλίγους 
ἂν βΉφοΙΣ. σπουδάζοντας" τοὺς δὲ πλείους ταῦτα περιεργαζομέ.- 
γους καὶ ζητοῦντας, ἃ μήτε εὑρεῖν δυνατὸν καὶ τὸν Θεὸν παρο- 
ξύνγει ζητούμενα. ὅτ᾽ ἂν γὰρ, ἅπερ αὐτὸς ἡμᾶς οὐκ ἠϑέλησεν. εἰ- 
δέναι, ταῦτα βιαζώμεϑα μανϑάνειν , Οὔτε εἰσύμεϑα (πῶς γὰρ, 

Θεοῦ μὴ βουλομένου; ) καὶ τὸ κινδυνεύειν ἡ ἡμῖν ἐκ τοῦ ζητεῖν σε- 
ριέσται μόνον. 411. 4Ζ1λλ ὅμως καὶ τούτων τοιούτων ὄντων, 
ὅτ᾽ ἄν τις μετὰ αὐϑεντίας ἐπιστομίζῃ τοὺς τὰ ἄπορα ταῦτα 
ρονγῶσεψέν. ἀπονοίας τε καὶ ἀμαϑίας ἑαυτῷ προσετρίψατο δό- 
ξα». Διὸ χρὴ κανταῦϑα πολλῇ κεχρῆσϑαι τῇ συνέσει, ὡς καὶ 
ἀπάγειν τῶν ἀτύπων ἐρωτήσεων τὸν προεστῶτα, καὶ τὰς εἰρημέ- 
νας ἐχφεύγειν αἰτίας. 412. Πρὸς ἅπαντα δὲ ταῦτα ἕτερον μὲν 
οὐδὲν, ἡ δὲ τοῦ λόγου βοήϑεια δέδοται μόνη" κἂν τις ταύτης 
ἀπεστερημένος ἢ τῆς δυνάμεως, οὐδὲν ἄμεινον τῶν χειμαζομένων 
πλοίων διηνεκῶς αἱ ψυχαὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ τεταγμένων ἀνδρῶν 
διακείσονται, τῶν ἀσϑενεστέρων καὶ περιεργοτέρων λέγω. διὸ 
χρὴ τὸν ἱερέα πάντα ποιεῖν ὑπὲρ τοῦ ταύτην χτήσασϑαι τὴν 
ἰσχύν. Ὗ]. 4143. Τί οὖν ὃ Παῦλός (φησινὴ οὐκ ἐσπούδασε ταύ- 
την οἱ κατορϑωϑῆναι τὴν ἀρετήν; οὐδὲ ἐγκαλύπτεται ἐπὶ τῇ τοῦ 
λόγου πενίᾳ, ἀλλὰ καὶ διαῤῥήδην ὁμολογεῖ, ἰδιώτην ἑαυτὸν εἶναι" 
καὶ ταῦτα Κορινϑίοις ἐπιστέλλων, τοῖς ἀπὸ τοῦ λέγειν ϑαυμα- 
ζομένοις, καὶ μέγα, ἐπὶ τούτῳ φρονοῦσι. 114. Τοῦτο γὰρ, ἔφην, 
τοῦτό ἐστιν, ὃ τοὺς πολλοὺς ἀπώλεσε, καὶ ῥαϑυμοτέρους σρὸς 

τὴν ἀληϑῆ διδασκαλίαν ἐποίησε. Μὴ γὰρ δυνηϑέντες ἀκριβῶς 
ἐξετάσαι τῶν ἀποστολικῶν φρενῶν τὸ βάϑος, μηδὲ συνεῖναι τὴν 
τῶν» ῥημάτων ε διάν οιαν, διετέλ εσαν τὸν ἅπαντα χρόνον γυστάζον- 
τες καὶ χασμώμενοι, καὶ τὴν ἀμαϑίαν τιμῶντες ταύτην, οὐχ ἣν ὃ 
Παῦλός φησιν εἶναι ἀμαϑὴς, ἀλλ᾽ ἧς τοσοῦτον ἀπεῖχεν, ὅσον οὐ- 

δὲ ἄλλος τις τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τοῦτον ἀνθρώπων. 418. ,1λλ᾽ 
οὗτος μὲν ἡμᾶς εἰς χαιρὸν ὁ λύγος μενέτω" τέως δὲ ἐκεῖνό φημι" 
ϑῶμεν αὐτὸν εἶναι ἰδιώτην τοῦτο τὸ μέρος, ὅπερ οὗτοι βούλον- 
ται; τί οὖν τοῦτο πρὸς τοὺς ἄνδρας τοὺς νῦν; 416. Ἐκεῖνος μὲν 

γὰρ εἶχεν ἰσχὺν πολλῷ τοῦ λύγου μείζονα καὶ πλείονα δυναμένην 
κατορϑοῦν" φαινόμενος γὰρ μόνον, καὶ σιγῶν, τοῖς δαίμοσιν ἢν 
φοβερὸς" οἱ δὲ νῦν πάντες ὁμοῦ συγνελϑόντες μετὰ μυρίων εὐχῶν 
καὶ δακρύων οὐκ ἂν δυνηϑεῖεν, ὅσα ἴσχυσε τὰ σιμικίνϑια Παύ- 
λου ποτέ. 417. Καὶ Παῦλος μὲν εὐχόμενος νεκροὺς ἀνίστη, καὶ 
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ἄλλα ἐθαυματούργει τοιαῦτα, ὡς καὶ ϑεὸς γομισϑῆναι παρὰ 
τοῖς ἔξωϑεν" καὶ πρὶν ἢ τοῦ ῦ βίου μεταστῆν. αι τούτου, καταξιώϑη 
ἁρπαγῆναι ἕως τρίτου οὐρανοῦ, καὶ ῥημάτων μετασχεῖν, ὧν οὐ 
ϑέμις ἀνϑρωπείαν ἀκοῦσαι φύσιν. Οἱ δὲ νῦν ὄντες. ἀλλ᾽ οὐδέν 
βούλομαι δυσχερὲς εἰπεῖν οὐδὲ βαρύ" καὶ γὰρ καὶ ταῦτα οὐκ 
ἐπεμβαίνων αὐτοῖς λέγω νῦν, ἀλλὰ ϑαυμάζων, πῶς οὐ φρίττου- 
σιν ἀνδρὶ τηλικούτῳ παραβάλλοντες ἑαυτούς. 418. Εἰ γὰρ καὶ 
τὰ ϑαύματα ἀφέντες, ἐπὶ τὸν βίον ἔλϑοιμεν τοῦ μακαρίου, καὶ 
τὴν πολιτείαν ἐξετάσαιμεν αὐτοῦ τὴν ἀγγελικὴν, καὶ ἐν ταύτῃ 
μᾶλλον, ἢ ῆ ἐν τοῖς σημείοις, ὄψει γιχκῶντα τὸν ἀϑλητὴν τοῦ Χρι- 
στοῦ. τί γὰρ ἄν τις εἴποι τὸν ζῆλον, τὴν ἐπιείκειαν, τοὺς συνε- 
χεῖς κινδύτους, τὰς ἐπαλλήλους φροντίδας, τὰς ἀδιαλείπτους 

ὑπὲρ τῶν ἐκκλησιῶν ἀϑυμίας, τὸ πρὸς τοὺς ἀσϑενεῖς συμπαϑὲς, 
τὰς πολλὰς ϑλίψεις, τοὺς καινοτέρους διωγμοὺς, τοὺς καϑημε- 
ρινοὺς ϑανάτους; Τίς γὰρ τύπος τῆς οἰκουμένης, ποία ἤπειρος, 
ποία ϑάλαττα τοῦ δικαίου τοὺς ἄϑλους ἠγγύησεν ; ἐκεῖνον καὶ ἡ 
ἀοίκητος ἔγνω; κινδυγεύοντα δεξαμένη πολλάκις. πᾶν γὰρ εἶδος 
ὑπέμεινεν ἐπιβουλῆς, καὶ πάντα τρύπον ἐπῆλϑε νίχης. καὶ οὔτε 
ἀγωνιζόμενος, οὔτε στεφανούμενος διέλιπέ ποτε. 419. «ἀλλὰ γὰρ 
οὐκ οἶδα πῶς προήχϑην ὑβρίζειν τὸν ἄνδρα. τὰ γὰρ κατορϑώ- 
ματα αὐτοῦ, πάντα μὲν ὑπερβαίνει λόγον" τὸν δὲ ἡμέτερον, το. 
σοῦτον, ὅσον καὶ ἡμᾶς οἱ λέγειν εἰδότες. Πλὴν ἀλλὰ καὶ οὕτως 
(οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τῆς ἐκβάσεως, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς προαιρέσεως ἡμᾶς ὁ 
μακάριος κρινεῖ) οὐκ ἀποστήσομαι : ἕως ἂν εἴπω τοῦτο, ὃ τοσοῦ- 
το τῶν εἰρημένων κρεῖττόν ἐστιν, ὅσον ἁπάντων ἀνϑρώπων ἐκεῖ- 
φος. 420. τί οὖν τοῦτό ἐστιν; μετὰ τοσαῦτα κατορϑώματα, με- 
τὰ τοὺς μυρίους στεφάνους, ηὔξατο εἰς γέενναν ἀπελϑεῖν, καὶ 
αἰωνίῳ παραδοϑῆναι κολάσει, ὑπὲρ τοῦ τοὺς πολλάκις αὐτὸν 
καὶ λιϑάσαντας, καὶ ἀνελόντας, τό γε αὐτῶν μέρος, Ἰουδαίους 
σωϑῆναι καὶ τῷ “Χριστῷ προσελϑεῖν. Τίς οὕτως ἐπόϑησε τὸν 
Χριστόν; εἴγε πόϑον αὐτὸν δεῖ καλεῖν, ἀλλ᾽ οὐχ ἕτερόν τι τοῦ 
πόϑου σλέον. Ώ1. Ἔτ᾽ οὖν ἑαυτοὺς ἐχείνῳ παραβαλ οὔμεν, μετα 
τὴν τοσαύτην χάριν, ἣν ἔλαβεν ἄνωϑεν; μετὰ τὴν τοσαύτην ἀρε:- 
τὴν, ἣν οἴχοϑεν ἐπεδείξατο; καὶ τί τούτου 7ένοιτ᾽ ἂν τολμηρύτε- 
ρον; 429. Ὅτι δὲ οὐδὲ οὕτως ἦν ἰδιώτης, ὡς οὗτοι νομίζουσι, χαὶ 

τοῦτο λοιπὸν ἀποδεῖξαι πειράσομαι. 458. Οὗτοι μὲν γὰρ οὐ μύ- 
νὸν τὸν οὐκ ἠσκημένον τὴν τῶν ἔξωϑεν λόγων τερϑρείαν ἰδιώτην 
καλοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐκ εἰδότα μάχεσϑαι ὑπὲρ τῶν τῆς ἀλη- 
ϑείας δογμάτων- καὶ καλῶς νομίζουσιν. ὁ δὲ Παῦλος οὐχ ἐν ἀμ- 
τοτέροις ἔφησεν ἰδιώτης εἶναι, ἀλλ᾿ ἐν ϑατέρῳ μόνον" καὶ τοῦτο 
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ἀσφαλιζόμενος τὸ» διορισμὸν ἀκριβῶς πεποίηται, λέγων τῷ λό. 
γῳ ἰδιώτης εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει. 424. Ἐγὼ δὲ εἰ μὲν τὴν λειό- 
τητα Ἰσοχράτους ἀπήτουν, καὶ τὸν Δημοσϑένους ὄγκον, καὶ τὴ» 
Θουκυδίδου σεμνότητα, καὶ τὸ Πλάτωνος ὕψος, ἔδει φέρειν εἰς 

μέσον ταύτην τοῦ Παύλου τὴν μαρτυρίαν. νῦν δὲ ἐκεῖνα μὲν 
πᾶἄγτα ἀφίημι, καὶ τὸν περίεργον τῶν ἔξωϑεν καλλωπισμὸν, καὶ 
οὐδέν μοι φράσεως, οὐδὲ ἀπαγγελίας μέλει" ἀλλ᾽ ἐξέστω καὶ τῇ 
λέξει πτωχεύειν, καὶ τὴν συνϑήκην τῶν ὀνομάτων ἁπλῆν τινὰ εἶ- 
γαι καὶ ἀφελῆ, μόνον μὴ τῇ γνώσει τις καὶ τῇ τῶν δογμάτων 
ἀκριβείᾳ, ἰδιώτης ὁ ἔστω" μήδ᾽ ἵνα τὴν οἰχείαν ἀῤγίαν ἐπικαλύψῃ, 
τὸν μακάριον ἐκεῖνον ἀφαιρείσϑω τὸ μέγιστον τῶν ἀγαϑῶν, καὶ 
τὸ τῶν ἐγκωμίων κεφάλαιον. ὙΠ]. 495. Πόϑεν γὰρ, εἰπέ μοι, 
τοὺς Ἰουδαίους συνέχεε τοὺς ἐν Δἰαμάσκῳ κατοικοῦντας, οὐδέπω 
τῶν σημείων ἀρξάμενος; πόϑεν τοὺς ᾿Ελληφιστὰς κατεπάλαισε; 
διὰ «εἰ δὲ εἰς Ταρσὸν ἐξεπέμπετο; οὐκ ἐπειδὴ κατὰ κράτος ἐνίκα 
τῷ λόγῳ, καὶ εἰς τοσοῦτον αὐτοὺς ἤλαυνεν, ὡς καὶ εἰς φόνον 
παροξυνϑῆναι, μὴ φέροντας τὴν ἧτταν; ἐνταῦϑα γὰρ οὐδέπω 
τοῦ ϑαυματουργεῖν ἤρξατο. Οὐδ᾽ ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν, ὅτι ἀπὸ τῆς 
περὶ τὰ τεράστια δόξης, ϑαυμαστὸν αὐτὸν ἦγον οἱ πολλοὶ, καὶ 
οἱ μαχόμενοι πρὺς αὐτὸν ἀπὸ τῆς ὑπολήψεως ἐπηρεάζοντο τἀν- 
δρός. τέως γὰρ ἀπὺ τοῦ λέγειν μόνον ἐκράτει. 426. Πρὸς δὲ τοὺς 
ἰουδαΐζειν ἐ ἐπιχειροῦντας ἐν «Ἀντιοχείᾳ πόϑεν ἠγωνίζετο καὶ συνε- 
ζήτει; Ὁ δὲ “Ἰρεοπαγίτης ἐ ἐχεῖνος, ὁ “τῆς δεισιδαιμογεστάτης σό- 
λεῶς ἐκείνης, οὐκ ἀπὸ δημηγορίας μόνης ἠκολούϑησεν αὐτῷ, με- 
τὰ τῆς Γυναικός; Ὁ δὲ Εὔτυχος πῶς κατέπεσεν ἀπὸ τῆς ϑυρί- 
δος; οὐκ ἐπειδὴ μέχρι βαϑείας νυκτὸς εἰς τὸν τῆς διδασκαλίας 

αὐτοῦ ἀπησχολεῖτο λόγον; 427. Τί δὲ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἐν 
Κορίνϑῳ; τί δὲ ἐν ̓ Εφέσῳ, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ; οὐχ ὅλας ἡμέ. 
ρας καὶ νύκτας ἀγήλισχεν ἐφεξῆς εἰς τὴν ἐξήγησιν τῶν γραφῶν; 
τί ἄν τις λέγοι τὰς πρὸς τοὺς Ἐπικουρείους. διαλέξεις καὶ Στωϊ- 
κούς; εἰ γὰρ ἅπαντα ϑέλοιμεν καταλέγειν, εἰς μακρὸν ἐχπεσεῖται 
μῆκος ὁ λόγος. 428, Ὅτ᾽ ἂν οὖν καὶ πρὸ τῶν σημείων καὶ ἐν 
μέσοις αὐτοῖς φαίνηται πολλῷ κεχρημένος τῷ λύγῳ' πῶς ἔτι 
τολμήσουσιν ἰδιώτην εἰπεῖν, τὺν καὶ ἀπὸ τοῦ διαλέγεσϑαι καὶ 
δημηγορεῖν μάλιστα ϑαυμασϑέντα παρὰ πᾶσι; 129. Διὰ εἰ γὰρ 

«Ἱυκάονες αὐτὸν ὑπέλαβον εἶναι Ἑρμῆν; τὸ μὲν γὰρ ϑεοὺς αὐ- 
τοὺς »ομισϑῆναι, ἀπὸ τῶν σημείων ἐγένετο" τὸ δὲ τοῦτον Ἕρ- 
μῆν, οὐκ ἔτι ἀπ᾿ ἐκείνων, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ λόγου. 480. Τίνι δὲ καὶ 
τῶν ἄλλων ἀποστόλων ἐπλεονέκτησεν ὃ ὃ “μακάριος οὗτος; καὶ σύ.- 
δὲν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἅπασαν πολὺς ἐν τοῖς ἁπάντων ἐσεὶ στό- 
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μασιν; πόϑεν οὐ παρ᾽ ἡμῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ Ἰουδαίοις καὶ 
Ἔλλησι μάλιστα πάντων ϑαυμάζεται; οὐκ ἀπὸ τῆς τῶν ἐπιστο- 
λῶν ἀρετῆς; δι᾿ ἧς οὐ τοὺς τότε μόνον πιστοὺς, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
ἐξ ἐχείνου μέχρι τῆς σήμερον γενομένους καὶ τοὺς μέλλοντας δὲ 
ἔσεσϑαι μέχρι τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ὠφέλησέ τε χαὶ ὠφε- 
λήσει, καὶ οὐ παύσεται τοῦτο ποιῶν, ἐϑῈ ἂν τὸ τῶν ἀνϑρώπων 
διαμένῃ γένος. 481. Ὥσα περ γὰρ τεῖχος ἐξ ἀδάμαντος κατασχευα- 
σϑὲν, οὕτω «τὰς πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἐχχλ ησίας τὰ τούτου 
τειχίζει γράμματα" καὶ καθ δίς τις ἀριστεὺς γενναιότατος 
ἕστηκε καὶ νῦν μέσος, αἰχμαλωτίζων πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν 
τοῦ Χριστοῦ, καὶ καϑαιρῶν λογισμοὺς καὶ πᾶν ὕψωμα ἑπαιρό- 
μένον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ. ταῦτα δὲ πάντα ἐργάζεται, 
δι’ ὧν ἡμῖν κατέλιπεν ἐπιστολῶν τῶν ϑαυμασίων ἐχείνων, καὶ 
τῆς ϑείας πεπληρωμένων σοφίας. 432. Οὐ πρὸς δογμάτων δὲ 
μόνον γόϑων τε ἀνατροπὴν καὶ γνησίων ἀσφάλεια» ἐπιτήδεια 
ἡμῖν αὐτοῦ τὰ γράμματα, ἀλλὰ πρὸς τὸ βιοῦν εὖ οὐκ ἐλ ἄχιστον 
ἡμῖν συντελεῖ μέρος. Τούτοις γὰρ ἔτι καὶ νῦν οἱ προεστῶτες 
χρώμενοι, τὴν ἁγνὴν παρϑένον, ἣν ἡρμόσατο τῷ Χριστῷ, ῥυϑμί. 
ζουσί τε καὶ πλάττουσι καὶ πρὸς τὸ πνευματικὸν ἄγουσι κάλλος. 
τούτοις καὶ τὰ ἐπισκήπτοντα αὐτῇ γοσήματα ὠποκχρούονται, καὶ 
τὴ» προσγινομένην διατηροῦσιν ὑγίειαν. Τοιαῦτα ἡ ἡμῖν ὁ ἰδιώτης 

κατέλιπε φάρμακα, καὶ τοσαύτην ἔχοντα δύναμιν, ὧν ἰσασι τὴν 
πεῖραν καλῶς, οἱ “χρώμενοι συνεχῶς. 433. Καὶ ὅτι μὲν ὉΤῈ 
αὐτὸς ἐποιεῖτο τοῦ μὲ ἐρους τούτου σπουδὴν ν, ἐχ τούτων δῆλον" 
ὙΠ|. 434. ἄκουε δὲ καὶ τῷ μαϑητῇ τί φησιν ἐπιστέλλων" 

Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. καὶ τὸν 
ἀπὸ τούτου καρπὸν προστίϑησι λέγων: Τοῦτο γὰρ ποιῶν, καὶ 
σεαυτὸν σώσεις χαὶ τοὺς ἀχούοντάς σου. Καὶ πάλιν" Δοῦλον δὲ 
Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσϑαι, ἀλλ᾽ ἥσπτιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτι- 

κὸν, ἀνεξίκακον. Καὶ προϊὼν δέ φησι" Σὺ δὲ μένξ ἐν οἷς ἔμαϑες, 
καὶ ἐπιστώϑης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαϑες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους 
τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυγάμενά σε σοφίσαι" καὶ πάλιν' 
Πᾶσα γραφὴ ϑεύπνευστός φησι καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, 
πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανύρϑωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιο- 
σύνῃ, ἵνα ἄρτιος ἢ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνϑρωπος.. 435. ἄκουε δὲ καὶ 
τῷ Τίτῳ περὶ τῆς τῶν ἐπισκόπων καταστάσεως διαλ ἐγόμενος τι 
προστίϑησιν" Δεῖ γάρ φησιν εἶναι τὸν ἐπίσκοπον ἀντεχύμενον 
τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ίνὰ δυνατὸς καὶ τοὺς ἀν- 
τιλέγοντας ἐλέγχειν. 436. Πῶς οὖν ἰδιώτης τις ὧν, ὡς οὗτοί φασι, 

᾿ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν δυνήσεται καὶ ἐπιστομίζειν; «τίς δὲ 
: 
᾿ 
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χρεία προσέχειν τῇ ἀναγνώσει καὶ ταῖς γραφαῖς, εἰ ταύτην δεῖ 
τὴν ἰδιωτείαν ἀσπάξεσϑαι; ; σχῆψις ταῦτα καὶ πρόφασις, καὶ ῥα- 
ϑυμίας καὶ ὄκνου προσχήματα.. 437. λλὰ τοῖς ἱερεῦσί (φησι) 
ταῦτα διατάττεται. 438. καὶ γὰρ περὶ ἱερέων ἡμῖν ὁ λύγος νῦν. 
ὅτι δὲ καὶ τοῖς ἀρχομένοις, ἄκουε τί πάλιν ἑτέροις ἐν ἑτέρᾳ ἐπι- 
στολῇ παραινεῖ: Ὁ λύγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλου- 
σίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ. Καὶ πάλιν: Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χά- 
ριτι, ἅλατι ἠρτυμένος εἰδέναι πῶς δεῖ ἑνὶ ἑχάστῳ ἀποχρίνεσϑαι. 
Καὶ τὺ, πρὸς ἀπολογίαν ἑτοίμους εἶναι, ἅπασιν εἴρητ ται. Θεσσα- 
λονικεῦσι δὲ ἐπιστέλλων: Οἰκοδομεῖτέ φησιν εἷς τὸν ἕνα, καϑὼς 
καὶ ποιεῖτε. 439. Ὅτ᾽ ἂν δὲ περὶ ἱερέων διαλέγηται" Οἱ καλῶς 
προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσϑωσαν, μάλιστα οἱ 
κοπιῶντες ἕν λύγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. 440. Καὶ γὰρ οὗτος ὁ τε- 

λεώτατος τῆς διδασκαλίας ὅρος; ὅτ᾽ ἂν καὶ δι’ ὧν πράττουσι, 

καὶ δι᾿ ὧν λέγουσι, τοὺς μαϑητευομένους ἐνάγωσι πρὸς τὸν μα- 
κάριον βίον, ὃν ὁ Χριστὸς διετάξατο. Οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ ποιεῖν 
πρὸς τὸ διδάσκειν" 441. καὶ οὐκ ἐμὸς ὃ λύγος, ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ 
Σωτῆρος. Ὃς γὰρ ἄν φησι ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὕτος μέγας κλη- 
ϑήσεται. Εἰ δὲ τὸ ποιῆσαι, διδάξαι ἦν, περιττῶς τὸ δεύτερον 
ἔχειτο" καὶ γὰρ ἤρκει εἰπεῖν, ὃς ἂν ποιήσῃ, μόνον. νῦν δὲ τῷ διε- 
λεῖν ἀμφότερα, δείκνυσιν, ὅτι τὺ μὲν τῶν ἔργων ἐστὶ, τὸ δὲ τοῦ 
λόγου, καὶ ἀλλήλων δεῖται ἑκάτερα πρὸς τὴν τελείαν οἰχκοδομήν. 
442. Ἢ οὐχ ἀκούεις, τί φησι τοῖς πρεσβυτέροις Ἐφεσίων τὸ τοῦ 
Χριστοῦ σχεῦος τὸ ἐχλεχεόν" Ζιὼὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες, ὅτι 
τριετίαν γύχτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων γουϑε- 
τῶν ἕνα ἕκαστον ὑμῶν. Τίς γὰρ χρεία τῶν δακρύων, ἢ τῆς διὰ 
τῶν λύγων νουϑεσίας, οὕτω τοῦ βίου αὐτῷ λάμποντος τοῦ ἀπο- 
στολικοῦ; 4438. “λλὰ πρὸς μὲν τὴν τῶν ἐντολῶν ἐργασίαν, δύ- 
γαιτ᾽ ἂν ἡμῖν οὗτος πολὺ συμβαλ ἔσϑαι μέρος" οὐδὲ γὰρ ἐχεῖ μόνον 
αὐτὸν τὸ πᾶν κατορϑοῦν φαίην ἄν. ἸΧ. ὅταν δὲ ὑ ὑπὲρ δογμάτων 
ἀγὼν κινῆται, καὶ πάντες ἀπὸ τῶν αὐτῶν μάχωνται γραφῶν, 
ποίαν ἰσχὺν ὁ βίος ἐνεταῦϑα ἐπιδεῖξαι δυνήσεται; 444. Τί τῶν 
πολλῶν ὄφελος ἱδρώτων, ὅτ᾽ ἂν μετὰ τοὺς μόχϑους ἐκείνους, 
ἀπὸ τῆς πολλῆς τις ἀπειρίας εἰς αἵρεσιν ἐκπεσὼν ἀποσχισϑῇ τοῦ 
σώματος τῆς ἐκκλησίας; ὅπερ οἶδα πολλοὺς παϑόντας ἐγώ. 
ποῖον αὐτῷ κέρδος τῆς χαρτερίας; οὐδὲν, ὥσπερ οὖν οὐδὲ ὑγιοῦς 
πίστεως, τῆς πολιτείας διεφϑαρμένης. 445. Διὰ δὴ ταῦτα μά- 
λιστα πάντων ἔμπειρον εἶναι δεῖ τῶν τοιούτων ἀγώνων, τὸν δι- 
δάσκειν τοὺς ἄλλους λαχύντα. 440. Εἰ γὰρ καὶ αὐτὸς ἕστηκεν 
» ᾽ ’ Α « Ἁ -“ ΕῚ ’ ’ 2 κ 

ἐν ἀσφαλείᾳ, μηδὲν ὕπο τῶν ἀντιλεγόντων βλαπτόμενος" ἀλλὰ 
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τὸ τῶν ἀφελεστέρων πλῆϑος τὸ ταττύμενον ὑπ᾽ ἐκείνῳ, ὅτ᾽ ἂν 
ἴδῃ τὸν ἡγούμενον ἡττηϑέντα, καὶ οὐδὲν ἔχοντα πρὸς τοὺς ἀντι- 
λέγοντας εἰπεῖν, οὐ τὴν ἀσϑένειαν τὴν ἐκείνου τῆς ἥττης, ἀλ λὰ 
τὴν τοῦ δόγματος αἰτιῶνται σαϑρύτητα" καὶ διὰ τὴν τοῦ ἑνὸς 
ἀπειρίαν, ὁ πολὺς λεὼς εἰς ἔσχατον ὄλεϑρον καταφέρεται. Κὰἂν 
γὰρ μὴ πάντη γένωνται τῶν ἐναντίων, ἀλλ᾽ ὅμως, ὑπὲρ ὧν ϑαῤ- 
ῥεῖν εἶχον, ἀμφιβάλλειν ἀναγκάζονται" καὶ οἷς μετὰ πίστεως 
προσήεσαν ἀκλινοῦς, οὐκ ἔτι μετὰ τῆς αὐτῆς δύνανται προσέχειν 
στεῤῥότητος, ἀλλὰ τοσαύτη ζάλη ταῖς ἐκείνων εἰσοικίζεται ψυ- 

χαῖς ἀπὸ τῆς ἥττης τοῦ διδασκάλου, ὡς καὶ εἰς ναυάγιον τελευ- 
τῆσαι τὸ κακόν. 447. Ὅσος δὲ ὄλεϑρος, καὶ ὅσον συνάγεται 

πῦρ εἰς τὴν ἀϑλίαν κεφαλὴν ἐκείνου, καϑ' ἕκαστον τῶν ἀπολλυ- 

μένων τούτων᾽ οὐδὲν δεήσῃ παρ᾽ ἐμοῦ μαϑεῖν, αὐτὸς ἅπαντα εἰ- 
δὼς ἀκριβῶς. 448. Τοῦτο οὗν ἀπονοίας, τοῦτο κενοδοξίας, τὸ 

μὴ ̓αχαάμ τοσούτοις ἀπωλείας αἴτιον γενέσϑαι, μηδὲ ἐμαυτῷ 
μείξ ζονὰ προξενῆσαι τιμωρίαν τῆς νῦν ἀποκειμένης ἐκεῖ; καὶ τίς 
ἂν ταῦτα φήσειεν; οὐδεὶς, πλὴν εἴ τις μάτην μέμφεσϑαι βούλοι- 
το, καὶ ἐν ταῖς ἀλλοτρίαις φιλοσοφεῖν συμφοραῖς. 
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ἘΦ ΡΙ ΤΕΡΟΣΥΝΗΣ 
ΒΒ ΟΣ, Κ᾿ 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ε λόγῳ. 
1. Ὅτι πολλοῦ πόνου καὶ σπουδῆς αἱ ἐν τῷ κοινῷ δμιλίαι δέονται. 
11. Ὅτι τὸν εὶς τοῦτο τεταγμένον καὶ ἐγκωμίων ὑπερορᾶν χρὴ, καὶ δύνα- 

σϑαι λέγειν. 
111. Ὅτι ἂν μὴ ἀμφότερα ἔχῃ» ἄχρηστος ἔσται τῷ πλή ϑει. 
ΙΓ. Ὅει ; μάλιστα βασκανίας τοῦτον δεῖ καταφρονεῖν. 

γ΄. Ὅτι ὃ λόγους εἰδὼς, πλείονος δεῖται σπουδῆς, ἢ ὃ ἀμαϑῆς. 

Σά. Ὅτι τῆς ἀλόγου τῶν πολλῶν ψήφου, οὔτε πάντη καταφρονεῖν, οὔτε 
πάντη φροντίζειν δεῖ. 

ΣΊΣΙ. “τι πρὸς τὸ τῷ Θεῷ ἀρέσκον μόνον δεῖ τοὺς λόγους ὀυϑιμίξειν. 
711. Ὅτι ὃ μὴ καταφρονῶν ἐπαίνων, πολλὰ ὑποστήσεται δεινά. 

ὃη Ἁ ’ - ’ - Α «ε 449, Ὅσης μὲν ἐμπειρίας τῷ διδασκάλῳ δεῖ ς πρὸς τοὺς ὑπὲρ 
( τῆς ἀληϑείας ἀγῶνας, ἱκανῶς ἡμῖν ἀποδέδεικται. Ἔχω δέ τι καὶ 

““-- τούτοις ἕτερον μυρίων αἴτιον κινδύνων εἰπεῖν, μᾶλλον δὲ 
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οὐκ ἐχεῖνο εἰποιμ᾽ ἂν αἴτιον ἔγωγε, ἀλλὰ τοὺς οὐκ εἰδότας αὐτῷ 
χρήσασϑαι καλῶς" ἑ ἐπεὶ τόγε πρᾶγμα αὐτὸ σωτηρίας τε καὶ πολ- 
λῶν γίνεται πρόξενον ἀγαϑῶν, ὅτ᾽ ἂν τοὺς διακογουμένους εὕρῃ 
σπουδαίους τε ἄνδρας καὶ ἀγαϑούς. «ἰ οὖν τοῦτό ἐστιν; ὃ πο- 

λὺς πόνος ὃ περὶ τὰς διαλέξεις τὰς κοινῇ πρὸς τὸν λαὸν γινομέ. 
νας ἀναλισκόμενος. 4580. Πρῶτον μὲν γὰρ τὸ πλέον τῶν ἀρχο- 
μένων οὐκ ἐθέλουσιν ὡς πρὸς διδασκάλους διακεῖσθαι τοὺς }έ- 

γοντας, ἀλλὰ τὴν τῶν μαϑητῶν τάξιν ὑπερβάντες ἀντιλαμβά- 
γουσι τὴν τῶν ϑεατῶν τῶν ἐν τοῖς ἔξωϑεν χαϑεζομένων ἀγῶσι. 
καὶ καϑάπερ ἐκεῖ τὸ πλῆϑος μερίζεται, καὶ οἱ μὲν τούτῳ, οἱ δὲ 
ἐχείνῳ προσγέμουσιν ἑαυτούς" οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦϑα διαιρεϑέν- 
τες, οἱ μὲν μετὰ τούτου, οἱ δὲ μετὰ ἐκείνου γίνονται, πρὸς χάριν 
καὶ πρὸς ἀπέχϑειαν ἀκούοντες τῶν λεγομένων. 401. Καὶ οὐ 
τοῦτο μόνον ἐστὶ τὸ χαλεπὸν, ἀλλὰ καὶ ἕτερον οὐδὲν ἔλαττον 
τούτου. Ἢν γάρ τινὰ συμβῇ τῶν λεγόντων μέρος τι τῶν ἑτέροις 
πονηϑέντων ἐνυφῆναι τοῖς λόγοις αὐτοῦ, πλείονα τῶν τὰ χρή- 
ματα κλεπτόντων ὑφίσταται ὀνείδη" πολλάκις δὲ οὐδὲ λαβὼν 

παρ᾽ οὐδενὸς οὐδὲν, ἀλλ᾽ ὑποπτευϑεὶς μόνον, τὰ τῶν ἑαλωκότων 
ἔπαϑεν. καὶ τί λέγω τῶν ἑτέροις πεπονημένων; αὐτὸν τοῖς εὑρέ- 
μασι τοῖς ἑαυτοῦ συγεχῶς χρήσασϑαι οὐκ ἔνι. 452. Οὐ γὰρ 
πρὸς ὠφέλειαν, ἀλλὰ πρὸς τέρψιν ἀκούειν εἰϑίσϑησαν οἱ πολ- 
λοὶ, ̓χαϑάπερ τραγῳδῶν 1 ἢ κιϑαρῳδῶν καϑήμενοι δικασταί. καὶ 

ἡ τοῦ λόγου δύναμις, ἣν ἐξεβάλομεν νῦν, οὕτως ἐνταῦϑα γίνεται 
ποϑεινὴ, ὡς οὐδὲ τοῖς σοφισταῖς, ὅτ᾽ ἂν πρὸς ἀλλήλους ἀγωνίζε- 
σϑαι ἀναγκάζωνται. 458. Γεγναίας οὖν δεῖ καἀνταῦϑα ψυχῆς, 
καὶ πολὺ «ἢ» ἡμετέραν ὑπερβαινούσης σμικρότητα, ἵνα τὴν ἄτα- 
κτον καὶ ἀνωφελῆ τοῦ πλήϑους ἡδονὴν κολάζῃ, καὶ πρὸς τὸ ὦφε- 
λιμώτερον μετάγειν δύνηται τὴν ἀκρόασιν" ὡς αὐτῷ τὸν λαὸν 
ἕπεσϑαι καὶ εἴκειν, ἀλλὰ μὴ αὐτὸν ταῖς ἐχείνων ἄγεσϑαι ἐπιϑυ- 
μίαις. 454. Τούτου δὲ οὐδαμῶς ἐστιν ἐπιτυχεῖν, ἀλλ᾽ ἢ διὰ 
τούτοιν τοῖν δυοῖν, τῆς τὸ τῶν ἐπαίνων ὑπεροψίας, καὶ τῆς ὁ ἐν 
τῷ λέγειν δυνάμεως. 1. 455. Κὰἂν γὰρ τὸ ἕτερον ἀπῇ, τὸ λει- 
πόμενον ἄχρηστον γίνεται τῇ διαζεύξει ϑατέρου. ἄν τε γὰρ ἐπαί. 
γῶν ὑπερορῶν μὴ προσφέρῃ διδασκαλίαν τὴν ἐν χάριτι καὶ ἅλατι 
ἠρτυμένην, εὐκαταφρόνητος ἱ ὑπὸ τῶν πολ λῶν γίνεται, οὐδὲν ἀπὸ 
τῆς μεγαλοψυχίας χερδάνας ἐκείνης " ἄν τε τοῦτο καλῶς κατορ- 
ϑώσας τὸ μέρος, τῆς ἀσὸ τῶν κρότων δόξης ἥττων ὧν ̓ τύχῃ » εἰς 
ταὐτὸν πάλιν περιίσταται τὰ τῆς ζημίας αὐτῷ τὲ καὶ τοῖς πολ- 
λοῖς, πρὸς χάριν τῶν ἀκουόντων μᾶλλον ἢ ἢ πρὸς ὠφέλειαν λέγειν 

μελετῶντι, διὰ τὴν τῶν ἐπαίνων ἐπιϑυμίαν. 450. Καὶ καϑάπερ 
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ὃ μήτε πάσχων τι πρὸς τὰς εὐφημίας, μήτε λέγειν εἰδὼς, οὔτε 
εἴκει ταῖς τοῦ πλήϑους ἡδοναῖς, οὔτε ὠφελεῖν ἀξιόλογόν τινὰ 
ὠφέλειαν δύναται, τῷ μηδὲν ἔχειν εἰπεῖν" οὕτω καὶ ὁ τῷ πύϑῳ 
τῶν ἐγκωμίων ἑλκόμενος, ἔχων ἀμείνους ἐργάσασϑαι τοὺς πολ- 
λοὺς, ἀντί τούτων παρέχει τὰς τέρψαι δυνάμενα μᾶλλον, τούτων 
τοὺς ἐν τοῖς χρότοις ϑορύβους ὠνούμενος. ΠΙ. 451. “ἠμφοτέ. 

ρωϑεν οὖν ἰσχυρὸν εἶναι τὸν ἄριστον ἄρχοντα δεῖ, ἵνα μὴ ϑατέρῳ 
ϑάτερον ἀνατρέπηται. Ὅταν γὰρ ἀναστὰς ἐν τῷ μέσῳ, λέγῃ τὰ 
τοὺς ῥαϑύμως ζῶντας ἐπιστῦψαι δυνάμενα, εἶτα προσπταίῃ 

καὶ διακύπτηται, καὶ ὑπὸ τῆς ἐνδείας ἐρυϑριᾶν ἀναγκάζηται, 
διεῤῥύη τὸ κέρδος τῶν λεχϑέντων εὐϑέως. οἱ γὰρ ἐπιτιμηϑέντες, 
ἀλγοῦντες τοῖς εἰρημένοις καὶ οὐκ ἔχοντες ἑτέρως αὐτὸν ἀμύνα- 
σϑαι, τοῖς τῆς ἀμαϑίας αὐτὸν βάλλουσι σκώμμασι, τούτοις οἰό- 
βδροι τὰ ἑαυτῶν συσχιάξειν ὁ ὐ; είδη. 458. Διὸ χρὴ, καϑάπερ τινὰ 
ἡνίοχον ἄριστον, εἰς ἀκρίβειαν τούτων ἀμφοτέρων ἥκειν τῶν κα- 
λῶν, ἵνα ἀμφότερα πρὸς τὸ δέον αὐτῷ μετ αχειρίζειν ἐ ἐξῇ. καὶ γὰρ 
ὁτ ἂν αὕτος ἀνεπίληπτος ἅπασι γένηται, τὸτε δυνήσεται μεϑ' 
ὅσης βούλεται ἐξουσίας καὶ κολάζειν καὶ ἀνιέναι τούς ὑπ᾽ αὐτῷ 

ταττομένους ἅπαντας" πρὸ δὲ τούτου οὐκ εὐμαρὲς ταῦτα ποιεῖν. 
459. τὴν δὲ μεγαλ οψυχίαν οὐ μέχρι τῆς τῶν ἐπαίνων ὑπεροψίας 
δείκνυσϑαι μόνον, ἀλλὰ καὶ περαιτέρω προάγειν, ἵνα μὴ πάλιν 
ἀτελὲς ἢ τὸ κέρδος. ΕΥ̓. τίνος οὖν δεῖ καὶ ἑτέρου καταφρονεῖν; 
βασκανίας καὶ φϑόνου. 460. Τὰς δὲ ἀκαίρους κακηγορίας (καὶ 
γὰρ ἀνάγκη τὸν προεστῶτα μέμψεις ὑπομένειν ἀλόγους) οὔτε 
ἀμέτρως δεδοικέναι καὶ τρέμειν, οὔτε ἁπλῶς παρορᾶν καλόν" 
ἀλλὰ χρὴ κἂν ψευδεῖς τυγχάνωσιν οὖσαι, κἂν παρὰ τῶν ευχόν- 
τῶν ἡμῖν ἐπάγωνται, πειρᾶσϑαι σβεννύναι ταχέως αὐτάς. 161. 
οὐδὲν γὰρ οὕτως αὔξει φήμην πονηράν τε καὶ “ἀγαϑὴν, ὡς τὸ 
πλῆϑος τὸ ἄταχτον" ἀβασανίστως γὰρ καὶ ἀκούειν καὶ ἐχλαλεῖν 
εἰωϑὸς, ἁπλῶς τὸ ἐπελϑὸν ἅπαν φϑέγγεται, τῆς ἀληϑείας οὐδέ. 
νὰ ποιούμενον λόγον. 4602. Διὰ ταῦτα οὐ δεῖ τῶν πολλῶν κατα- 
φρονεῖν, ἀλλὰ ἀρχομένας εὐθέως ἐκκόπτειν τὰς ὑποψίας τὰς 
πονηρὰς, πείϑοντα τοὺς ἐγκαλοῦντας, κἂν ἀλ ογώτατοι πάντων 
εἶεν, καὶ μηδὲν ὅλως ἐλλείπειν τῶν δυναμένων ἀφανίσαι δόξαν 
οὐκ ἀγαϑήν. εἰ δὲ, πάντα ποιούντων ἡμῶν, μὴ ϑέλωσιν οἱ μεμ- 
φόμενοι πείϑεσϑαι, τὸ τηνικαῦτα καταφρονεῖν" ὡς ἐὰν φϑάσῃ 
τὶς ταπεινοῦσϑαι τοῖς συμπτώμασι τούτοις, οὐ δυνήσεταί ποτε 
γενναῖόν τι καὶ ϑαυμαστὸν ἀποτεχεῖν. ἡ γὰρ ἀϑυμία καὶ αἱ συνε- 
χεῖς φροντίδες, δειναὶ καταβαλεῖν ψυχῆς δύναμιν" καὶ εἰς ἀσϑέ.- 
γειαν καταγαγεῖν τὴν ἐσχάτην. 468. Οὕτως οὖν χρὴ τὸν ἱερέα 
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διακεῖσϑαι πρὸς τοὺς ἀρχομένους, ὥσπερ ἂν εἰ πατὴρ πρὸς παῖ- 
δας ἄγ, αν γηπίους διακέοιτο" καὶ καϑάπερ ἐκείνων οὔτε ὑβριζόν- 
τῶν, οὔτε σληττύντ ῶΨ, οὔτε ὀδυρομένων ἐπιστρεφόμεϑα, ἀλλ᾽ οὐδὲ, 
ἡνίκα ἂν γελῶ ὥσι καὶ προσχαίρωσιν ἡμῖν, μέγα ἐπὶ τούτῳ φρονοῦ- 
μέν ποτέ, οὕτω καὶ τούτων μήτε τοῖς ἐπαίνοις ἐξογκοῦσϑαι, μήτε 
καταπίπτειν τοῖς ψύγοις, ὅτ᾽ ἂν ἀκαίρως γίνωνται παρ᾽ αὐτῶν. 
464. Χαλεπὸν δὲ τοῦτο, ὦ μακάριε" «τάχα δὲ, οἶμαι, καὶ ἀδύνατον 
40. Τὸ γὰρ μὴ χαίρειν ἐπαινούμενον, οὐκ οἶδα εἴτινι ἀνθρώπων 
ποτὲ κατώρϑωται" τὸν δὲ χαίροντα, εἰχὸς καὶ ἐπιϑυμεῖν ἀπο. 
λαύειν αὐτῶν" τὸν δὲ ἀπολαύειν ἐπιϑυμοῦντα, πάντως καὶ ἐν ταῖς 
τούτων ἀποτυχίαις ἀνιᾶσϑαι καὶ ἀλύειν ἀνάγκη. 466. Ὥσπερ γὰρ 
οἱ γανύμενοι τῷ πλουτεῖν, ἡνίκα ἂν καταπέσωσιν εἰς πενίαν, 
ἄχϑονται, καὶ οἱ τρυφᾶν εἰωϑότες, οὐκ ἂν ἀνάσχοιντο ζῆν εὖτε- 
λῶς: οὕτω καὶ οἱ τῶν ἐγκωμίων ἐρῶντες, οὐχ ὅτ᾽ ἂν ψέγωνται 

μόνον εἰκῆ, ἀλλὰ καὶ ὁτ᾽ ἂν μὴ ἐπαινῶνται συνεχῶς, καϑάπερ 
λιμῷ τινι διαφϑείρονται τὴν ψυχὴν, καὶ μάλιστα ὅτ᾽ ἂν αὐτοῖς 
ἐντραφέντες τύχωσιν, ἢ καὶ ἑτέρους ἐπαινουμένους ἀκούωσι. 
467. Τὺν δὴ μετὰ ταύτης τῆς ἐπιϑυμίας εἰς τὸν τῆς διδασκαλίας 

ἀγῶνα παρελϑόύντα, σόύσα πράγματα καὶ πόσας ἔχειν οἴει τὰς 
ἀλγηδόνας; οὔτε τὴν ϑάλατταν ἐστι κυμάτων ἐχτὸς εἶναΐ ποτε, 
οὔτε τὴν ἐκείνου ψυχὴν φροντίδων καὶ λύπης. 

Υ. 468. Καὶ γὰρ ὅτ᾽ ἂν πολλὴν ἐν τῷ λέγειν δύναμιν ἔχῃ 
ιτοῦτο δὲ ἐν ὀλίγοις εὕροι τις ἄν") οὐδὲ οὕτω τοῦ πονεῖσϑαι διη- 
γεχκῶς ἀπήλλακται. ἐπειδὴ γὰρ οὐ φύσεως ἀλλὰ μαϑησεως τὸ 
λέγειν, κἂν εἰς ἄχρον αὐτοῦ τις ἀφίκηται, τότε αὐτὸν ἀφίησιν 
ἔρημον, ἂν μὴ συνεχεῖ σπουδῇ καὶ γυμνασίᾳ ταύτην ϑεραπεύῃ 
τὴν δύναμιν. 469. Ὥστε τοῖς σοφωτέροις μᾶλλον, ἢ τοῖς ἀμα- 
ϑεστέροις, μείζων ὁ ὁ πόνος. οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἡ ζημέα 
ἀμελοῦσι τούτοις κἀκείνοις, ἀλλὰ τοσοῦτον αὕτη πλείων, ὅσον 

καὶ τῆς κτήσεως ἑχατέρας τὸ μέσον. 470. Κἀκείνοις μὲν οὐδ᾽ 

ἂν ἐγκαλέσειέ τις, μηδὲν ἄξιον λόγου παρέχουσιν" οὗτοι δὲ εἰ μὴ 
μείζονα τῆς δόξης, ἧς ἅπαντες ἔχουσι σερὶ αὐτῶν, ἀεὶ προφέ- 

ροιεν, πολλὰ παρὰ πάντων ἕπεται τὰ ἐγκλήματα. Πρὸς δὲ τού- 
τοις ἐκεῖνοι μὲν καὶ ἐπὶ μικροῖς μεγάλων ἂν τύχοιεν ἐπαίνων" τὰ 
δὲ τούτων, ἂν μὴ λίαν ἢ ϑαυμαστὰ καὶ ἔκπληκτα, οὐ μόνον ἐγκω- 
μίων ἐστέρηται, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεμφομένους ἔχει πολλούς. 471. 
Οὐ γὰρ τοῖς λεγομένοις, ὡς ταῖς τῶν λεγόντων δόξαις, κάϑηνται 

δικάζοντες οἱ ἀκροαταί. ὥστε ὅταν χρατῇ τις ἁπάντων ἕν τῷ 
λέγειν, τότε μάλιστα πάντων αὐτῷ δεῖ πεπονημένης σπουδῆς. 
οὐδὲ γὰρ τοῦτο, ὃ κοινὸν τῆς ἀνϑρωπείας φύσεώς ἔστι. τὸ μὴ 
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πάντα ἐπιτυγχάνειν, ἔξεστιν ἐκείνῳ παϑεῖν" ἀλλ ἂν μὴ δὲ ολου 
συμφωνῇ τῷ μεγέϑει τῆς ὑπολ ἤψεως αὐτοῦ τὰ λεγόμενα, σκώμ- 
ματα μυρία: καὶ μέμψεις λαβὼν παρὰ τῶν πολλῶν ἄπεισι. 472. 
Καὶ οὐδεὶς ἐχεῖνο ̓ λογίζ. ξται πρὸς αὐτὸν, ὅτι καὶ ἀϑυμία προσπϑ. 
σοῦσα, καὶ ἀγωνία, καὶ φροντὶς, 5 πολλά άκις δὲ καὶ ϑυμὸς ἐπεσχό- 

τησε τῷ τῆς διανοίας καϑαρῷ, καὶ τὰ εικτόμενα οὐκ ἀφῆκε προ- 
ελϑεῖν εἰλικρινῆ" καὶ ὅτι ὅλως, ἄνϑρωπον ὄντα, οὐκ ἔστι διὰ 
παντὸς εἶναι τὸν αὐτὸν, οὐδὲ ἐν ἅπασιν εὐημερεῖν" ἀλλ᾽ εἰκός 
ποτε καὶ διαμαρτεῖν, καὶ ἐλάττονα τῆς οἰκείας δειχϑῆναι ς δυνά- 
μεως. τούτων οὐδὲν, ὁ ὅπερ ἔφην, ἐννοῆσαι βούλ ονται" ἀλλ᾽ ὥσπερ 

ἀγγέλῳ δικάζοντες, ἐπάγουσι τὰς αἰτίας. 473. Καὶ ἄλ λως δὲ 

πέφυκεν ἄνϑρωπος τὰ μὲν κατορϑώματα τοῦ πλησίον, καὶ πολ. 
λὰ ὅ ὄντα καὶ μεγάλα παρορᾶν" ἢν δὲ ἐλά ἄττωμά που φανῇ, κἂν τὸ 
τυχὸν ἥ, κἂν διὰ πολλοῦ συμβεβηκὸς, καὶ ἐπαισϑάνεται ταχέως, 

καὶ ἐπιλαμβάνεται προχείρως, καὶ μέμνηται διαπαντύς. καὶ τὸ 
μικρὰν τοῦτο καὶ εὐτελὲς, τὴν τῶν πολλῶ ὧν καὶ μεγάλων ἠλάττω- 
σε δόξαν πολλάκις. Υ]. 474. Ὁρᾷς, ὦ γενναῖε, ὅτι μάλιστα τῷ 
λέγειν δυναμένῳ πλείονος δεῖ τῆς σπουδῆς" ἐπὶ δὲ τῇ σπουδῇ καὶ 
ἀνεξιλακίας τοσαύτης ὅσης οὐδὲ ἅπαντες, ὅσους πρότερόν σοι 
διῆλϑον, ἐδέοντο. 475. Πολλοὶ γὰρ αὐτῷ συνεχῶς ἐπιφύονται 
μάτην καὶ εἰχῆ, καὶ οὐδὲν ἔχοντες ἐγκαλεῖν, πλὴν ὅτι τὸ παρὰ 
πᾶσιν εὐδοκιμεῖν ἀπεχϑάνονται" καὶ δεῖ γενναίως φέρειν τὴν πι- 
κρὰν τούτω» βασκανίαν. 476. Τὸ γὰρ ἐπάρατον τοῦτο μῖσος, 
ὅπερ εἰχῇ συλλέγουσιν, οὐ στέγοντες κρύπτειν, καὶ λοιδοροῦνται, 
καὶ καταμέμφονται, καὶ διαβάλλουσι. λάϑρα, καὶ πονηρεύονται 
φανερῶς. ἹΨυχὴ δὲ ἀρξαμένη καϑ' ἕκαστον τούτων ἀλγεῖν καὶ 
παροξύνεσϑαι, οὐκ ἂν φϑάσειξ διαφϑαρεῖσα τῇ λύπῃ. 477. Καὶ 
γὰρ οὐ δὲ ἑαυτῶν αὐτὸν ἀμύνονται μόνον, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἑτέρων 
τοῦτο ποιεῖν ἐπιχειροῦσι" καὶ πολλ ἄκις τινὰ τῶν οὐδὲν δυναμέ- 
γῶν εἰπεῖν ἐκλεξάμενοι, τοῖς ἐπαίνοις ἐπαίρουσι, καὶ ϑαυμάζου- 
σιν ὑπὲρ τὴν ἀξίαν" οἱ μὲν ἀμαϑίᾳ, οἱ δὲ καὶ ἀμαϑίᾳ καὶ φϑόνῳ 
τοῦτο ποιοῦντες, ἵνα τὴ» δόξαν τούτου καϑέλωσιν, οὐχ ἵνα δεί.-. 

ξωσι ϑαυμαστὸν τὸν οὐκ ὄντα τοιοῦτον. 478. Οὐ πρὸς τούτους 
δὲ μόνον ἐχείνῳ τῷ γενναίῳ ὁ ἀγὼν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀπειρίαν 
ὅλου δήμου πολλάκις. ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἔστιν ἐξ ἐλλογίμων ἀν- 
δρῶν συλλέγεσϑαι τοὺς συνερχομένους ἅπαντας, ἀλλὰ τὸ σλέον 
τῆς ἐκκλησίας μέρος ἐξ ἰδιωτῶν συνῆχϑαι συμβαίνει, τοὺς δὲ λοι- 
ποὺς καὶ αὐτοὺς ἐκείνων μὲν εἶναι συνετωτέρους, τῶν δὲ λόγους 
κρῖναι δυναμένων λείπεσϑαι πολλῷ πλέον, ἢ ὅσον ἐκείνων οἱ λοι- 
ποὶ πάντες, ἕνα δὲ μύνον ἢ δεύτερον καϑῆσϑαι τὸν ταὐτὴν κε- 
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κτημένον τὴν ἀρετήν" ἀνάγκη, τὸν ἄμεινον εἰπόντα ἐλάττονας 
ἀπενέγκασϑαι κρότους, ἔστι δὲ ὅτε μηδὲ ἐπαινεθέντα ἀπελϑεῖν. 
479. Καὶ δεῖ πρὸς ταύτας γενναίως παρεσχευάσϑαι τὰς ἀνωμα- 
λίας- καὶ τοῖς μὲν δι’ ἀμαϑίαν ταῦτα πάσχουσι συγγινώσχειν" 
τοὺς δὲ διὰ φϑόνον τοῦτο ὑπομένοντας δακρύειν, ὡς ἀϑλίους 
ὄντας καὶ ἐλεεινούς" μηδ᾽ ἑτέρῳ δὲ τούτων ἐλάττω τὴν αὐτοῦ 
νομίζειν γεγενῆσϑαι δύναμιν. 480. Οὐδὲ γὰρ, εἰ ζωγράφος ὧν 
ἄριστος, καὶ πάντων κατὰ τὴν τέχνην χρατῶν, τὴν μετὰ πολλῆς 
τῆς ἀκριβείας ἀναγεγραμμένην εἰκόνα ὑπὸ τῶν τῆς τέχνης ἀπεί- 
θῶ» σχωπτομένην ἑώρα, ἔδει ; καταπεσεῖν, καὶ τῇ κρίσει τῶν οὐκ 
εἰδότων φαύλην ἄγειν τὴν γραφήν" ὥσπερ, οὐδὲ τὴν ὄντως φαύ- 
λην, ϑαυμαστήν τινὰ καὶ ἐπέραστον, ἀπὸ τῆς τῶν ἀτέχνων ἐκ- 
πλήξεως. ΎΠ]1. 481. ὁ γὰρ ἄριστος δημιουργὸς, αὐτὸς ἔστω καὶ 

κριτὴς τῶν αὐτοῦ τεχνημάτων, καὶ καλὰ καὶ φαῦλα ταύτῃ τιϑέ- 
σϑω τὰ γινόμενα, ὅτ᾽ ἂν ὁ τεχνησάμενος αὐτὰ νοῦς ταύτας φέρῃ 
τὰς ψήφους" τὴν δὲ τῶν ἔξωϑεν δόξαν, τὴν πεπλανημένην καὶ 
ἄτεχνον, μηδὲ εἰς νοῦν βαλέσϑω ποτέ. 482. Μὴ τοίνυν μήτε ὃ τῆς 
διδασκαλίας ἀναδεξάμενος τὸν ἀγῶνα, ταῖς τῶν ἔξωϑεν εὐφη- 
μίαις προσεχέτω, μηδὲ ἀπὸ τούτων τῇ» ἑαυτοῦ καταβαλλέτω 
ψυχήν" ἀλλ᾽ ἐργαζόμενος τοὺς λόγους, ὡς ἂν ̓ἀρέσειε τῷ Θεῷ 
(οὗτος γὰρ αὐτῷ κανὼν καὶ ὅρος ἔστω μόνος τῆς ἀρίστης δημι- 
ουργίας ἐχείνων, μὴ κρότοι, μηδὲ εὐφημίαι) εἰ μὲν ἐπαινοῖτο καὶ 
παρὰ τῶν ἀνϑρώπων, μὴ διαχρουέσϑω τὰ ἐγκώμια" μὴ παρεχόν- 
των δὲ αὐτὰ τῶν ἀκροατῶν, μηδὲ ζητείτω, μηδὲ ἀλγείτω. 438. 
ἱκανὴ γὰρ αὐτῷ παραμυϑία τῶν πόνων, καὶ πάντων μείζων, ὅτ᾽ 
ἂν εαὐτῷ συνειδέναι δύνηται, πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ Θεοῦ συντι 
ϑεὶς καὶ ῥυϑμίζων τὴν διδασχαλίαν. ὙΠ. 484. Καὶ γὰρ ὃ» 
φϑάσῃ τῇ τῶν ἀλόγων ἐπαίνων ἐπιϑυμίᾳ ἁλῶναι" οὐδὲν αὐτῷ 
τῶν πολλῶν πόνων ὄφελος, οὐδὲ τῆς ἐν τῷ λέγειν δυνάμεως. Τὰς 
γὰρ ἀνοήτους τῶν πολλῶν καταγνώσεις μὴ δυναμένη φέρειν φυ- 
χὴ, ἐκλύεται καὶ τὴν περὶ τὸ λέγειν ῥίπτει σπουδήν. Διὰ τοῦτο 
χρὴ μάλιστα πάντων πεπαιδεῦσϑαι ἐπαίνων ὑπερορᾶν" οὐ γὰρ 
ἀρκεῖ τὸ λέγειν εἰδέναι πρὸς τὴν ταύτης τῆς δυνάμεως φυλακὴν, 
ἂν μὴ: καὶ τοῦτο προσῇ. 485. Εἰ δέ τις ἀκριβῶς ἐξετάζειν ἐϑέ. 
λοι καὶ τὸν ἐν ἐνδείᾳ χαϑεστῶτα ταύτης τῆς ἀρετῆς" εὑρήσει 
δεόμενον τοῦ τῶν ἐπαίνων καταφρονεῖν οὐχ ἧττον, ἢ τοῦτον. 
486. Καὶ γὰρ πολλὰ ἁμαρτάνειν ἀναγκασϑήσεται, τῆς τῶν πολ- 
λῶν δόξης ἥττων γενόμενος" ἀτονῶν γὰρ ἐξισωϑῆναι τοῖς εὐδο- 
κιμοῦσι κατὰ τὴν τοῦ λέγειν ἀρετὴν, ἐπιβουλεύειν τε αὐτοῖς καὶ 
διαφϑονεῖσϑαι, καὶ μέμφεσϑαι μάτην, καὶ πολλὰ τοιαῦτα ἀσχη. 

να τ δ ϑνοκα. ὦ 
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μονεῖν οὐ παραιτήσεται, ἀλλὰ πάντα τολμήσει, κἂν τὴν ψυχὴν 
ἀπολέσϑαι δέῃ, ὑπὲρ τοῦ τὴν ἐκείνων δόξαν εἰς τὴν τῆς ἰδίας εὑ- 
τελείας καταγαγεῖν ταπεινότητα. 487. Πρὸς δὲ τούτοις καὶ τῶν 
ἱδρώτων ἀποστήσεται τῶν περὶ τὸ πονεῖν, νάρκης ὥσπερ τιγὸς 
κατασχεδασϑείσης αὐτοῦ τῆς ψυχῆς. τὸ γὰρ πολλὰ μοχϑοῦντα, 
ἐλάττονα καρποῦσϑαι «ἐγκώμια, ἱκανὸν καταβαλεῖν καὶ τρέψαι 
πρὸς ὕπνον βαϑὺν, τὸν οὐ δυνάμενον ἐγκωμίων μὴν δον 
ἐπεὶ καὶ γεωργὸς, ὅτ᾽ ἂν εἰς "λεπτόγεων κάμνῃ χωρίον καὶ πέτρας 
ἀναγκάζηται γεωργεῖν, ταχέως ἀφίσταται « τοῦ πονεῖν, ἢν μὴ πολ- 
λὴν περὶ τὸ πρᾶγμα κεχτ τημένος Ἶ τῇ» προϑὺι μίαν, ἢ λιμοῦ δέος 
ἐπικείμενον ἔχῃς. 488. Εἰ γὰρ οἱ μετὰ πολλῆς τῆς ἐξουσίας δυ- 
»άμενοι λέγειν, τοσαύτης δέονται τῆς γυμν ασίας πρὸς τὴν τῆς 
κτήσεως φυλακήν" ὁ μηδὲν ὅλως συναγαγὼν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἀγῶσιν 
ἀναγκαζόμενος μελ ἑτᾶν, πύσην ὑποστήσεται τὴν δυσχέρειαν», σό- 
σον ϑόρυβον, πόσην ταραχὴν, ἵνα πολλῷ τῷ μόχϑῳ μικρόν τι 
συναγαγεῖν δυνηϑῇ; 489. ν δέ τις καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ τεταγμέ- 
ψων, καὶ τὴν ἐλάττω τάξιν λαχόντων, ἐν τῷ μέρει τούτῳ μᾶλλον 
ἐκείνου “διαφανῆναι δυνηϑῇ" ϑείας τινὸς δεῖ ψυχῆς ἐνταῦϑα, 
ὥστε μὴ ἁλῶναι βασκανίᾳ, μηδὲ ὑπὸ ἀϑυμίας καταπεσεῖν. τὸ 
γὰρ ὑπὸ τῶν ἐλαττόνων παρευημερεῖσϑαι αὐτὸν ἐν ἀξιώματι 
καϑεστῶτα μείζονι, καὶ φέρειν γενναίως, οὐ τῆς τυχούσης, οὐδὲ 
τῆς ἡμετέρας, ἀλλά τινος ἀδαμαντίνης ἂν εἴη ψυχῆς. 490. Κἂν 
μὲν ἐπιεικὴς ἢ καὶ μέτριος ἄγαν ὃ παρευδοκιμῶν, φορητὸν ὅπω- 
σοῦν γίνεται τὸ πάϑος" ἂν δὲ καὶ ϑρασὺς καὶ ἀλαζὼν καὶ φιλό- 
δοξος, ϑάνατον ἐχείνῳ καϑ'᾽ ἑκάστην εὐκτέον ἡμέραν, οὕτως αὖ- 
τῷ πικρὰν καταστήσει τὴν ζωὴν, ἐπεμβαίνων φανερῶς, καταμω- 
κώμενος λάϑρα, τῆς ἐξουσίας πολλὰ παρασπῶν τῆς ἐκείνου, 
πάντα αὐτὸς εἶναι βουλύμενος. μεγίστην δὲ ἐν ἅπασι τούτοις 
ἀσφάλειαν, τὴν ἐν τῷ λέγειν κέκτηται σαῤῥησίαν, καὶ τὴν τοῦ 
πλήϑους περὶ αὐτὸν σπουδὴν, καὶ τὸ “φιλεῖσϑαι παρὰ τῶν ἀρχο- 
μένων ἁπάντων. 491. ἢ οὐκ οἶδας, ὅσος ταῖς τῶν “Χριστιανῶν 

ψυχαῖς λόγων ἔρως εἰσεκώμασε νῦν; καὶ ὅτι μάλιστα πάντων οἱ 
τούτους ἀσκοῦντες ἐν τιμῇ, οὐ παρὰ τοῖς ἔξωϑεν μόνον, ἀλλὰ 
καὶ παρὰ τοῖς τῆς πίστεως οἰκείοις; 499. Πῶς οὖν ἄν τις ἐνέ- 
γκοι τοσαύτην αἰσχύνην, ὅτ᾽ ἂν αὐτοῦ μὲν φϑεγγομένου πάντες 
σιγῶσι, καὶ διοχλεῖσϑαι νομίζωσι, καὶ τοῦ λόγου τὸ τέλος, ὥσπέρ 
τινὰ πόνων ἀνάπαυσιν, περιμένωσι" ϑατέρου δὲ καὶ μακρὰ λέ- 
γοντος μετὰ προϑυμίας ἀκούωσιν, καὶ παύσεσϑαι μέλλοντος 

δυσχεραίνωσι, καὶ σιγᾶν βουλομένου παροξύνωνται; 493. Ταῦτα 
γὰρ εἰ καὶ μικρά σοι δοκεῖ εἶναι νῦν καὶ εὐκαταφρόνητα, διὰ τὸ 
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ἀπείρατον: ἀλλ᾽ ἱκανά 78 ἐστὶ προϑυμίαν σβέσαι, καὶ ψυχῆς 

πταραλῦ ὕσαι δύναμιν, ἢν μὴ σάντων τις ἑαυτὸν τῶν ἀνθρωπίνων 
ἀνασπάσας παϑῶν, ὁμοίως ταῖς ἀσωμάτοις μελετήσῃ διακεῖσϑαι 

᾿ ᾿ 

δυνάμεσιν, αἱ μήτε φϑύνῳ, μήτε δύξης ἔρωτι, μήτξε ἑτέρῳ τινὶ 
“ἢ “ ,ὔ 2 Χ Δ 5.4 5 2 ΄ 

τοιούτῳ ϑηρώνται νοσήματι. 494. Εἰ μὲν οὐν τίς ἔστιν ἀνϑρω- 
»- « -Ὁ- Ἁ 

σῶν τοιοῦτος, ὡς δύνασϑαι τὸ δυσϑήρατον τοῦτο καὶ ἀκαταγώ- 
Ἁ - -" “ 

ψιστον καὶ ἀνήμερον ϑηρίον, τὴν τῶν πολλῶν δόξαν, καταπατεῖν, 
Ἀ Α Ἁ - » κ -" 

καὶ τὰς πολλὰς αὐτῆς ἐχτέμνειν χεφαλὰς, μᾶλλον δὲ μηδὲ φῦναι 
-» Α Ἁ Ἁ ’ 

τὴν ἀρχὴν συγχωρεῖν" δυνήσεται εὐκόλως καὶ τὰς πολλὰς ταῦτας 
’ Α Α ; 

ἀποχρούεσϑαι προσβολὰς, καὶ εὐδίου τινὸς ἀπολαύειν λιμένος 
, Ν 2 3 , ,ὕ 3 “-“ ᾿ ’ 

ταύτης δὲ οὐκ ἀπηλλαγμένος, πόλεμόν εἰνὰ πολυειδῆ, καὶ ϑύρυ- 
- δ κα ’ ᾿ - -" - ,ὕ, 

βον συνεχῆ, καὶ ἀϑυμίας καὶ τῶν λοιπῶν παϑῶν τὸν ὄχλον κατα- 
; -Ὁ- Ε« -" -" ;ὔ - . κ ιν 

σχεδάζει τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς. 495. Τὶ δεῖ τὰς λοιπὰς καταλέγειν 
« Ε ΞΞ ᾽ - ᾿Ὶ - 

δυσκολίας; ἃς οὔτε εἰπεῖν οὔτε μαϑεῖν δυνήσεταί τις, μὴ ἐπι τῶν 

πραγμάτων γενόμενος αὐτῶν. 

πππτιΠ΄τπττππτιΠ͵ὰἔἄἔροππὰῷᾳὶ}Ὰακσπρ,οἔἂα π᾿ παπάς Δ πάλπ πα ν κω αὐ 

ἐὺ δε! ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ 
ἌΓΟΥ ΘΙ ἜΣ 

7 ἀδὲ ἔνεστιν ἐν τῷ ς΄ λόγῳ. 
1. Ὅτι καὶ ταῖς εὐθύναις τῶν ἑτέροις ἁμαρτανομένων ὑπόκεινται οὗ ἱερεῖς. 
11. Ὅτι τῶν μοναζόντων πλείονος δέονται ἀκριβείας. 
111. “Ὅτι πλείονος εὐκολίας ἀπολαύειν ὃ μονάζων, παρὰ τὸν ἐχαλησίας 

προεστῶτα. 
ν, “Ὅτι τῆς οἰκουμένης τὴν προστασίαν ἐμπεπίστευταν ὃ ἱερεὺς, καὶ ἕτερα 

πράγματα. φρικτά. 
Κ΄. Ὅτι πρὸς πάντα ἐπιτήδειον εἶναι χρὴ τὸν ἱερέα. 
ΚΊΊ. Ὅτι οὐχ οὕτω τὸ μονάζειν, ὡς τὸ πλήϑους προεστάναι καλῷς, καάρτε-- 

ίας σημεῖον. 
Κ11. Ὅτι οὐχ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν, τῷ τὲ καϑ' ξαυτὸν ὄντι καὶ τῷ ἐν ΤΑΣ 

στρεφομένῳ, ἡ ἄσκησίς ἐστιν. 
Κ711. Ὅτι εὐκολώτερον τὴν ἀρετὴν οὗ καϑ' ἑαυτοὺς ὄντες, ἢ οἱ πολλῶν 

φροντίζοντες κατορϑοῦσιν. 
ΙΧ. Ὅτι οὗ χρὴ καταφρονεῖν τῆς τῶν πολλῶν ὑπολήψεως, κἂν ψευδὴς οὖ- 

σα τύχῃ. 
Χ, Ὅτι οὗ μέγα σῶσαι ἑαυτόν. 
ΧΙ. Ὅτι πολλῷ χαλεπωτέρα μένει τιμωρία τὰ τῶν ἱερέων ἁμαρτήματα, ἢ 

τὰ τῶν ἰδιωτῶν. 
ΧΙ]. Ἔκ παραδειγμάτων παράστασις χαὶ τῆς ὀδύνης, τῆς διὰ τὴν προσδο- 

κίαν τῆς ἱερωσύνης γενομένης, καὶ τοῦ φόβου. 
ΧΙ. Ὅτι παντὸς πολέμου χαλεπώτερος ὃ τοῦ διαβόλου πρὸς ἡμᾶς. 

«δ ΝΝδοδυ “»...... 
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496. «Καὶ τὰ μὲν ἐνταῦϑα τοιαῦτα, οἷάπερ ἤκουσας" τὰ δὲ 
ἐχεῖ πῶς οἴσομεν, ὅτ᾽ ἂν καϑ᾽ ἕκαστον τῶν πιστευϑέντων ἀνα- 
γκαζώμεϑα τὰς εὐθύνας ὑπέχειν; οὐ γὰρ μέχρις αἰσχύνης ἡ ζη- 

μία, ἀλλὰ καὶ αἰώνιος ἐκδέχεται. κόλασις. 497. Τὺ γὰρ, πεί- 
ϑεσϑε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, ὅτι αὐτοὶ ἀγρυπνοῦσιν 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες, εἰ καὶ πρότερον 
εἶπον, ἀλλ᾽ οὐδὲ νῦν σιωπήσομαι. ὁ γὰρ φόβος ταύτης τῆς ἀπει- 
λῆς συνεχῶς κατασεΐει μου τὴν ψυχήν. 498. Εἰ γὰρ τῷ μόνον 
ἕνα σχανδαλίζοντι καὶ ἐλά ἄχιστον, συμφέρει, ἵνα μύλος ὀνικὸς 
κρεμασϑῆ εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ καταποντισϑῇ εἰς τὴν 
ϑάλατταν, καὶ πάντες οἱ τὴν συνείδησιν τῶν ἀδελ φῶ» τύπτον- 
τες; εἰς αὐτὸν ἁμαρτάνουσι τὸν Χριστόν" οἱ μὴ μόνον ἕνα καὶ 
δύο καὶ τρεῖρ, ἀλλὰ πλ ἤϑη τοσαῦτα ἀπολλύντες, τί σοτξ ἄρα 

σείσονγται, καὶ ποίαν δώσουσι δίκην; 499. Οὐδὲ γὰρ ἀπειρίαν» 
ἐστὶν αἰτιάσασϑαι, οὐδὲ εἰς ἀγνοιαν καταφυγεῖν, οὐδὲ ἀνάγκην 
προβαλέσϑαι καὶ βίαν" ὠλ λὰ ϑᾶττον ἄν τις τῶν ὠρχομένω», εγε 
ἐνῆν, ὲν ταῖς οἰκείαις ἁμαρτίαις ἐχρήσατο ταύτῃ τῇ καταφυγῇ, 
ἢ ἕν ταῖς ἑτέρων οἱ ς προεστῶτες. 500. Τί δήποτε; ὅτι ὁ ταχϑεὶς 

τὰς τῶν ἄλλων ἀγνοίας ἐπανορϑοῦν, καὶ τὸν διαβολικὸν πύλεμον 
προμηνύειν ἐρχόμενον, οὐ δυνήσεται προβαλέσϑαι τὴν ἄγνοιαν, 
οὐδὲ εἰπεῖν, οὐκ ἤκουσα τῆς σάλπιγγος, οὐ προΐδειν τὸν πόλ (δ μον». 

501. Ἐπὶ τούτῳ γὰρ ἐκάϑισεν, ὡς ὁ ̓Ιεζεχκιήλ φησιν, ἵνα καὶ τοῖς 

ἄλλοις σαλαίζῃ, καὶ προμηνύῃ τὰ μέλλοντα δυσχερῆ. καὶ διὰ 
τοῦτο ἀπαραΐτητος ἡ κόλασις, κἂν εἷς ὧν ὃ ἀπολωλὼς τύχῃ. ἐὰν 
γὰρ τῆς ῥομφαίας ἐρχομένης, μὴ σαλαπίσῃ τῷ λαῷ, μηδὲ σημάνῃ 
(φησὶ») ὁ σκοπὸς, καὶ ἐλϑοῦσα ἡ ῥομφαία λάβῃ ψυχήν Ε αὐτὴ 
μὲν διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῆς ἐλήφϑη, τὸ δὲ αἷμα αὐτῆς ἐλ χειρὸς 
τοῦ σκοποῦ ἐχζητήσω. ΤΙ. 502. “Παῦσαι «τοίνυν ἡμᾶς ὠϑῶν εἰς 
οὕτως ἄφυχτον δίκην. 508. οὐ γὰρ ὑπὲρ στρατηγίας οὐδὲ βασι- 
λείας ἡ ἡμῖν ὃ λόγος ̓  ἀλλ ὑπὲρ πράγματος ἀγγελικῆς ἀρετῆς δεο- 
μένου. δ04. Καὶ γὰρ. τῶν ἀκτίνων αὐτῶν ̓ καϑαρωτέραν τῷ ἰερεῖ 
τὴν ψυχὴ» εἶναι δεῖ, ἵνα μή ποτε αὐτὸν ἔρημον καταλιμπάνῃ τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἵνα δύνηται λέγειν" Ζῷ δὲ, οὐκ ἔτι ἐγὼ, ζῇ δὲ 
ἐν ἐμοὶ Χριστός. ὅ05. Εἰ γὰρ οἱ τὴν ἔρημον οἰχοῦντες, καὶ πό- 
λεὼς καὶ ἀγορᾶς καὶ τῶν ἐκεῖϑεν ἀπηλλαγμένοι ϑορύβων, καὶ 
διαπαντὸς λιμένων καὶ γαλήνης ἀπολαύοντες, οὐκ ἐθέλουσι ϑαῤ- 

τῇ τῆς διαίτης ἐ ἐχείνης ἀσφαλείᾳ" ἀλλὰ μυρίας ἑτέρας προς 

τιϑέασι φυλακὰς, πάντοϑεν ἑαυτοὺς περιφράττοντες, καὶ μετὰ 
πολλῆς τῆς ἀκριβείας: καὶ λέγειν ἅπαντα καὶ πράττειν σπουδά- 
ζοντες, ἵνα μετὰ παῤῥησίας καὶ καϑαρότητος εἰλικρινοῦς, ὅσον 
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εἰς ἀνθρωπείαν ἧκε δύναμιν, προσιέναι τῷ Θεῷ δύνωνται" «ό- 
σης οἴει δεῖν τῷ ἱερωμένῳ καὶ δυνάμεως καὶ βίας, ὥστε δυνηϑῆ- 
ναι παντὸς ἐξαρπάσαι μολυσμοῦ τὴν ψυχὴν, καὶ ἀσινὲς τὸ πνευ- 
ματικὸν τηρῆσαι κάλλος; ὅ060. Καὶ γὰρ πολλῷ μείζονος αὐτῷ 
δεῖ καϑαρύτητος, ἢ ἐχείνοις - καὶ ᾧ μείζονος δεῖ, οὗτος πλείοσιν 
ἀνάγκαις ἐχείνων ὑπόκειται, «ταῖς δυναμέναις αὐτὸν ῥυποῦν, ἢν 

μὴ τῇ διηνεκεῖ νήψει καὶ τῷ πολλῷ τόνῳ χρησάμενος, ἄβατον 
αὐταῖς ἐργάσηται τὴν ψυχήν. δ07. Καὶ γὰρ προσώπων εὐμορ- 
φία, καὶ κινημάτων διάϑρυψις, καὶ βαδίσεως ἐπιτήδευσις, καὶ 
φωνῆς διάκλασις, καὶ ὀφθαλμῶν ὑπογραφαὶ, καὶ παρειῶν ἐπι- 
τρίμματα, καὶ πλεγμάτων σύνϑεσις, καὶ τριχῶν βαφαὶ, καὶ ἱμα- 
τίων πολυτέλεια, καὶ χρυσίων ποικιλία, καὶ λίϑων κάλλος, καὶ 

μύρων εὐοδμία, καὶ τἄλλα πάντα, ἃ τὸ γυναικεῖον ἐπιτηδεύει γέ- 
γος, ἱχανὰ ϑορυβῆσαι ψυχὴν, ἢν μὴ πολλῇ τῇ τῆς σωφροσύνης 
αὐστηρότητι ἀπεσχληκυῖα τύχῃ. ὁδδ ““λλὰ τὸ μὲν ὑπὸ τούτων 
ταράττεσϑαι, ϑαυμαστὸν οὐδέν" τὸ δὲ καὶ διὰ τῶν τούτοις ἐναν- 

’ εἶ ’ ) θέαι 

«ίων δυνασϑαι βάλλειν τὸν διάβολον καὶ κατατοξεύειν τὰς τῶν 
ἀνθρώπων ψυχὰς, τοῦτύ ἔστι τὸ πολλῆς ἐκπλήξεως καὶ ἀπορίας 
μεστόν. 11. Ἤδη γάρ τινες ταῦτα ἐκφυγόντες τὰ ϑήρατρα, 
τοῖς πολὶ ̓ τούτων ἀφεστηχόσιν ἑάλωσαν. καὶ γὰρ: καὶ ἠμελημένη 
ὄψις, καὶ αὐχμῶσα κόμη, καὶ ῥυπῶσα στολὴ, καὶ σχῆμα ἀνεπί- 
πλαᾶστον, καὶ ἦϑος ἁπλοῦν, καὶ ῥῆμα ἀφελὲς, καὶ βάδισις ἀνεπι- 
τήδευτος, καὶ ἀσχημάτιστος φωνὴ, καὶ τὸ πενίᾳ συζῆν, καὶ τὸ 
καταφρονεῖσϑαι, καὶ τὸ ἀπροστάτευτον, καὶ ἡ μόνωσις, πρῶτον 
μὲν εἰς ἔλεον τὸν ὁρῶντα, ἀσ᾽ ἐκείνου δὲ εἰς τὸν ἔσχατον ἤγαγεν 
ὄλεϑρον. καὶ πολλοὶ τὰ πρότερα ἐκφυγόντες δίκτυα, τὰ διὰ τῶν 
χρυσίων, καὶ τῶν μύρων, καὶ τῶν ἱματίων, καὶ τῶν λοιπῶν ὧν 
εἶπον συγκείμενα, τούτοις τοῖς τοσοῦτον αὐτῶν ἀφεστηκόσιν εὐ- 
κόλως ἐνέπεσαν καὶ ἀπώλοντο. 509. Ὅτ᾽ ἂν οὖν καὶ διὰ πενίας 
καὶ διὰ πλούτου, καὶ διὰ καλλωπισμοῦ καὶ διὰ σχήματος εἰκῆ 
κειμένου, καὶ διὰ τρύπων τῶν τε ἐπιτηδευτῶν καὶ τῶν ἀπλά- 
στων, καὶ διὰ πάντων ἁπλῶς, ὧν ἀπηριϑμησάμην, ὃ πόλεμος 
ἀναῤῥιπίζηται τῇ τοῦ ϑεωμένου ψυχῇ, καὶ τὰ μηχανήματα αὖ- 
τὸν περιστοιχίζῃ πανταχόϑεν" πόϑεν ἀναπνεῦσαι δυνήσεται, το: 
σούτων χκύχλῳ περικειμένων παγῶν; ποίαν κατάδυσιν εὑρεῖν, οὐ 
λέγω πρὸς τὸ μὴ κατὰ κράτος, ἁλῶναι, τοῦτο μὲν γὰρ οὐ πάνυ 
χαλ ετὸν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἀτάραχον τῶν μιαρῶν λογισμῶν τὴν 
ἑαυτοῦ φυλάξαι ψυχήν; 510. Καὶ παρίημι τὰς τιμὰς, τὰς τῶν 
μυρίων αἰτίας κακῶν. 511. αἱ μὲν γὰρ παρὰ τῶν γυναικῶν γινό- 
μέγαι, τῷ τῆς σωφροσύνης λυμαίνονται τόνῳ, καὶ καταβάλλουσι 

ΜΝ μι ιμομμμυνυνννονυδόνεις ἐν νωννυννννι κι... μμμμνΝμμ Ν Δνμυυν υυ μνυ (δι υμμωμυϑδυδυν............ ψιαινονντις 
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δὲ πολλάκις, ὅτ᾽ ἄν τις μὴ διαπαντὸς ἀγρυπνεῖν εἰδῇ πρὸς τὰς 
τοιαύτας ἐπιβουλάς. 512. Τὰς δὲ παρὰ τῶν ἀνδρῶν ἣν μὴ με- 
τὰ πολλῆς τις δέξηται τῆς μεγαλοψυχίας, δύο ἐναντίοις ἁλίσκε- 
ται πάϑεσι, τῇ τε τῆς ϑωπείας δουλοπρεπείᾳ, καὶ τῇ τῆς ἀλαζο- 
ψείας ἀνοίᾳ. τοῖς μὲν ϑεραπεύουσιν αὐτὸν ὑποκύπτειν ἀναγκα- 
ζόμενος, διὰ δὲ τὰς παρ᾽ ἐχείνων τιμὰς κατὰ τῶν ἐλαττόνων ἐξ. 
ογκούμενος, καὶ εἰς τὸ τῆς ἀπονοίας ὠϑούμενος βάραϑρον. 518. 
Ταῦτα εἴρηται μὲν σαρ᾽ ἡμῶν" ὅσην. δὲ ἐ ἔχει τὴ» βθλ ἄβην, οὐκ ἄν 
τις ἄνευ τῆς πείρας μάϑοι καλῶς" οὐ γὰρ δὴ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ 
καὶ τούτων πολλῷ πλείονα καὶ σφαλ ἐρώτερα, τοῖς ἐν τῷ μέσῳ 
στρεφομένοις συμπίπτειν ἀνάγκη γένοιτ᾽ ἄν. 514. Ὁ δὲ τὴν 
ἔρημον στέργων πάντων μὲν ἔχει τὴν ἀτέλειαν" εἰ δέ ποτε αὐτῷ 
καὶ λογισμὸς ἄτοπος ὑπογράψειέ τι τοιοῦτον, ἀλλ᾿ ἀσϑενὴς ἢ 
φαντασία, καὶ ταχέως σβεσϑῆναι δυναμένη, διὰ τὸ μὴ προσκεῖ- 
σϑαι ἔξωϑεν τὴν ἀπὸ τῆς ϑεωρίας ὕλην τῇ φλογί. δ15. Καὶ ὃ 

μὲν μοναχὸς ὑπὲρ ἑαυτοῦ μόνου δέδοικεν" εἰ δὲ καὶ ἑτέρων φρον- 
τίζειν ἀναγκασϑείη, ἀλλ᾽ εὐαριϑμήτων λίαν. εἰ δὲ καὶ πλείονες 
εἶεν, ἀλλὰ τῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐλάττους τε εἰσὶ, καὶ τὰς ὑπὲρ 

ἑαυτῶν φροντίδας πολλῷ κουφοτέρας παρέχουσι τῷ προστάτῃ, 
οὔ διὰ τὴν ὀλιγότητα μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ πάντες τῶν κοσμικῶν 
εἰσὶν ἀπηλλαγμένοι πραγμάτων, καὶ οὔτε παῖδας, οὔτε γυναῖκα, 
οὔτε ἄλλό τι μεριμνᾶν ἔχουσι τοιοῦτο. τοῦτο δὲ αὐτοὺς λίαν τε 
εἶναι εὐπειϑεῖς τοῖς ἡγουμένοις χαὶ τὸ κοινὴν τὴν οἴκησιν ἔχειν 
ἐποίησεν, ὡς δύνασϑαι αὐτῶν τὰ πταίσματα ἀχριβῶς συνορᾶν 
τε χαὶ ἐπανορϑοῦν, ὅπερ οὐ μικρὸν πρὸς ἀρετῆς ἐπίδοσιν ἐπι- 
στασία διδασκάλου διηνεκής“. ΙΡ.. 616. Τῶν δὲ ὑπὸ τῷ ἱερεῖ 
τεταγμένων τὸ πλέον βιωτικαῖς πεπέδηται φροντίσι, καὶ τοῦτο 
ἀργ οτέρους πρὸς τὴν τῶν πνευματικῶν ἐργασίαν καϑίστησιν. 
ὅϑεν ἀνάγκη τῷ διδασκάλῳ σπείρειν καϑ’ ἑκάστην, ὡς εἰπεῖν, 
ἡμέραν, ἵνα τῇ γοῦν συνεχείᾳ δυνηϑῇ κχρατηϑῆναι παρὰ τοῖς 
ἀκούουσι τῆς διδασκαλίας ὁ λόγος. Καὶ γὰρ πλοῦτος ὑπέρογκος, 
καὶ δυναστείας μέγεϑος, καὶ ῥαϑυμία ἀπὸ τρυφῆς προσγινομένη, 
καὶ πολλὰ ἕτερα πρὸς τούτοις συμπνίγει τὰ καταβαλλύμενα 
σπέρματα, πολλάκις δὲ ἡ τῶν ἀκανϑῶν πυκνότης οὐδὲ μέχρι τῆς 
ἐπιφανείας ἀφίησι τὸ σπειρόμενον πεσεῖν" ἤδη δὲ καὶ ϑλίψεως 
ὑπερβολὴ, καὶ πενίας ἀνάγκη, καὶ ἑπήρειαι συνεχεῖς, καὶ ἄλλα 
τοιαῦτα τοῖς - προτέροις ἐναντία, ἀπάγει τῆς περὶ τὰ ϑεῖα σπου- 
δῆς. τῶν δὲ ἁμαρτημάτων οὐδὲ τὸ πολλοστὸν αὐτοῖς μέρος δυ- 
γνατὸν ,γενέσϑαι καταφαὲς. πῶς γὰρ, ὧν τοὺς πλείονας οὐδὲ ἐκ 
προσόψεως ἴσασι; 517. Καὶ τὰ μὲν πρὸς τὸν λαὸν αὐτῷ τοσαύ- 
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τὴν ἔχει τὴν. ἀμηχανίαν. εἰ δὲ τις τὰ πρὸς τὸ» Θεὸν ἐξετάσειεν, 
οὐδὲν ὄντα ξὐρήσει ταῦτα, οὕτω μείζονος, καὶ ἀκριβεστέρας ἐ ἐκεῖ- 

γα δεῖται τῆς σπουδῆς. 518. Τὸν γὰρ ὑπὲρ ὅλης πόλεως, καὶ 
τί λέγω, πόλεως, πάσης μὲν οὖν τῆς οἰκουμένης πρεσβεύοντα, 
καὶ δεόμενον ταῖς ἁπάντων ἁμαρτίαις ἵλεω γενέσϑαι τὸν Θεὸν, 
οὐ τῶν ζώντων μόνον ἀλ λὰ καὶ τῶν ἀπελ ϑόντων, ὑποῖόν τινὰ εἴ: 
γαι χρή; ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ τῇ» Μωσέως καὶ τὴν ̓ Ηλιοὺ παῤῥη- 
σίαν, οὐδέπω πρὸς τὴν τοσαύτην ἱχετηρίαν ἀρκεῖν ἡγοῦμαι. Καὶ 
γὰρ ὥσπερ τὸν ἅπαντα κόσμον πεπιστευμένος, καὶ αὐτὸς ὧν 
ἁπάντων πατὴρ, οὕτω πρόσεισι τῷ Θεῷ, δὲ ἑύμενος τοὺς ἁπαντα- 
χοῦ ς πολέμους σβεσθῆναι, λυϑῆναι τὰς ταραχάς" εἰρήνην, εὐετη- 
ρίαν, πάντων τῶν ἑκάστῳ κακῶν ἐπικειμένων, καὶ ἰδίᾳ καὶ δημο- 
σίᾳ, ταχεῖαν αἰτῶν ἀπαλλ αγήν. δεῖ δὲ πάντων αὐτὸς, ὑπὲρ ὧν 
δεῖται, τοσοῦτο διαφέρειν ἐν ἅπασιν, ὅσον τὸν προεστῶτα τῶν 
προστατευομένων εἶχός. 519. Ὅτ᾽ ἂν δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον 
καλῇ, καὶ τὴν φρικωδεστάτην ἐπιτελῇ ϑυσίαν, καὶ τοῦ κοινοῦ 
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σάντων συνεχῶς ἐφάπτηται Δεσπότου, ποῦ τάξομεν αὐτὸν, εἰπέ 
μοι; πόσην δὲ αὐτὸν ἀπαιτήσομεν καϑαρύτητα καὶ πόσην εὐλά- 
βειαν; ἐννόησον γὰρ, ὁποίας τὰς ταῦτα διακονουμένας χεῖρας 
εἶναι χρὴ, ὑποίαν τὴν γλῶτταν τὴν ἐκεῖνα προχέουσαν τὰ ῥήμα- 
τα, τίνος δὲ οὐ καϑαρωτέραν καὶ ἁγιωτέραν τὴν τοσοῦτο πνεῦμα 
ὑποδεξομένην ψυχήν; 520. Τύτε καὶ ἄ) γγελοι παρεστήκασι τῷ 
ἱερεῖ, καὶ οὐρανίων δυνάμεων ἅπαν τὸ βῆμα καὶ ὁ περὶ τὸ ϑυ- 
σιαστήριον ς πλ ηροῦται τόπος, εἰς τιμὴν τοῦ κειμένου. 5921. Καὶ 
τοῦτο ἱκανὸν μὲν καὶ ἐξ αὐτῶν πεισϑῆναι τῶν ἐπιτελουμένων 
τότε" ἐγώ δὲ καί τινος ἤκουσα διηγουμένου ποτὲ, ὅτι αὐτῷ τις 
πρεσβύτης, ϑαυμαστὸς ἀνὴρ καὶ ἀποκαλύψεις ὁρᾶν εἰωϑὼς, ἔλε- 
γεν ὄψεως ἠξιῶσϑαι τοιαύτης, καὶ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἄφνω 
πλῆϑος ἀγγέλων ἰδεῖν, ὡς αὐτῷ δυνατὸν ἦν, στολὰς ἀναβεβλη- 
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μένων λαμπρᾶς, καὶ τὸ ϑυσιαστήριον κυκλούντων, καὶ κάτω γευ- 
όντων, ὡς ἂν εἴ τις στρατιώτας παρόντος βασιλέως ἑστηκύτας 
Ε Δ ᾽ὔ ᾿ ὺν , 5 ᾿ ’, 
ἰδοι. καὶ ἔγωγε πείϑομαι. ὅ22, Καὶ ἕτερος δὲ τις ἔμοι διηγή- 
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σατο, οὐ παρ ἑτέρου μαϑῶν, ἀλλ αὕτος ἰδεῖν ἀξιωϑεῖς καὶ 

ἀκοῦσαι, ὅτι τοὺς μέλ λοντας ἐνθένδε ἀπαίρειν, ἂν τύχωσι τῶν 

μυστηρίων μετασχόντες ἐν καϑαρᾷ συνειδήσει, ὅτ᾽ ἂν ἀποπνεῖν 
μέλλωσι, “δορυφοροῦντες αὐτοὺς, δὲ ἐκεῖνο τὸ ληφϑὲν, ἀπάγουσιν 
ἐνθένδε ἄγγελοι. 529. Σὺ δὲ οὐδέπω φρίττεις, εἰς οὕτως ἱερὰν 
τελετὴν τοιαύτην εἰσάγων ψυχὴν, καὶ τὸν τὰ ῥυπαρὰ ἐνδεδυμεὲ 
νῸΨ ἱμάτια εἰς τὸ τῶν ἱερέων ἀναφέρων ἀξίωμα, ὃν καὶ τοῦ λοι- 
ποῦ τῶν δαιτυμόνων χοροῦ ἐξῶσεν ὁ Χριστός; 594. Φωτὺς δὶ 
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κῇν τὴν οἰκουμένην καταυγάζοντος λάμπειν δεῖ τοῦ ἱερέως τὴ» 
ψυχήν" ἡ δὲ ἡμετέρα τοσοῦτον ἔχει ς στεριχείμξενον αὐτῇ σχύτος ἐκ 

τῆς πονηρᾶς συνειδήσεως, ὡς ἀεὶ καταδύεσϑαι καὶ μηδέποτε δύ- 

γασϑαι μετὰ παῤῥησίας εἰς τὸν αὐτῆς ἀτενίσαι δεσπότην. “525 
Οἱ ἑ ἱερεῖς τῆς γῆς εἰσιν οἱ ἅλες" τὴν δὲ ἡμετέραν ἄνοιαν καὶ τὴν 
ἐν ἅπασιν ἀπειρίαν τίς ἂν ἐνέγκοι ῥᾳδίως, πλὴν ὑμῶν τῶν καϑ' 
ὑπερβολὴν ἡ ἡμᾶς ἀγαπᾶν εἰϑισμένων; 526. Οὐ γὰρ μόνον καϑα. 
ρὸν οὕτως ̓  ὡς τηλικαύτης ἠξιωμένον διακονίας, ἀλλὰ καὶ λίαν 

συνετὸν καὶ πολλῶν ἔμπειρον εἶναι δεῖ. καὶ πᾶντα μὲν εἰδέναι 
τὰ βιωτικὰ τῶν ἐν μέσῳ στρεφομένων οὐχ ἧττον, πάντων δὲ 
ἀπηλλάχϑαι μᾶλλον τῶν τὰ ὄρη κατειληφότων μοναχῶν. 527. 
᾿Ἐπειδὴ γὰρ ἀνδράσιν αὐτὸν ὁμιλ εἶν ἀνάγκῃ καὶ γυναῖκας ἔχουσι, 
καὶ παῖδας τρέφουσι, καὶ ϑεράποντας κεχτημένοις, καὶ πλοῦτον 
περιβεβλημένοις πολὺν, καὶ δημόσια πράττουσι, καὶ ἐν δυνα- 
στείαις οὖσι, ποικίλον αὐτὸν εἶναι δεῖ. 5928. ποικίλον δὲ λέγω, 

οὐχ ὕπουλον" οὐδὲ κόλακα καὶ ὑποκριτὴν, ἀλλὰ πολλῆς μὲν ἐλευ- 
ϑερίας καὶ , ταῤῥησίας ἀνάμεστον, εἰδότα δὲ καὶ συγκατιέναι 
χρησίμως, ὅτ᾽ ἂν ἧ τῶν πραγμάτων ὑπόϑησις τοῦτο ἀπαιτῇ, καὶ 
χρηστὸν εἶναι ὁμοῦ καὶ αὐστηρόν. 529. οὐ γάρ ἐστιν ἑνὶ τρόπῳ 

χρῆσϑαι τοῖς ἀρχομένοις ἅπασιν, ἐπειδὴ μηδὲ ἰατρῶν παισὶν ἑνὶ 
γνόμῳ τοῖς κάμνουσι πᾶσι προσφέρεσϑαι καλὸν, μηδὲ κυβερνήτῃ 
αἰαν ὁδὸν εἰδέναι τῆς πρὸς τὰ πνεύματα μάχης. καὶ γὰρ καὶ ταύ- 
τῇ» τὴν. ναῦν συνεχεῖς περιστοιχίζονται χειμῶνες" οἱ δὲ χειμῶνες 
οὗτοι οὐκ ἔξωϑεν προσβάλλ ουσι μόγον, ἀλ λὰ καὶ ἔνδοϑεν τίκτον- 

ται. καὶ πολλῆς χρεία καὶ συγκαταβάσεως καὶ ἀκριβείας. 580. 
πάντα δὲ ταῦτα τὰ διάφορα εἰς ἕν τέλος ὁρᾷ, τοῦ Θεοῦ τὴν δό- 
ξαν, τῆς ἐκκλησίας τὴ» οἰχοδομήν. 

Ἔι ὅ81. Μέγας ὃ τῶν μοναχῶν ἀγὼν, καὶ πολὺς ὃ μόχϑος" 
ἀλλ᾽ εἴ τις τῇ καλῶς διοικουμένῃ ἱερωσύνῃ τοὺς ἐκεῖθεν ἱδρῶτας 
παραβάλοι, τοσοῦτον εὑρήσει τὸ διάφορον, ὅσον ἰδιώτου καὶ βα- 
σιλέως τὸ μέσον. 582. Ἐκεῖ μὲν γὰρ εἰ καὶ πολὺς ὃ πόνος, ἀλλὰ 
κοιγὸν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τὸ ἀγώνισμα" μᾶλ λον δὲ τὸ 
πλέον τῇ τοῦ σώματος κατορϑοῦται κατασκευῇ. κἂν μὴ τοῦτο 
ἰσχυρὸν ἢ, μένει καϑ' ἑαυτὴν ἡ προϑυμία, οὐκ ἔχουσα εἰς ἔργον 
ἐξελϑεῖν" καὶ γὰρ καὶ νηστεία σύντονος, καὶ χαμευνία, καὶ ἀγρυ- 
πνία, καὶ ἀλουσία, καὶ ὁ πολὺς ἱδρὼς, καὶ τὰ λοιπὰ, ὅσα πρὸς 
τὴν τοῦ σώματος ἐπιτηδεύουσι ταλαιπωρίαν, πάντα οἴχεται, τοῦ 
᾿κολάζεσϑαι μέλλοντος οὐκ ὄντος ἰσχυροῦ. 533. ᾿Ενταῦϑα δὲ 

ϑαρὰ χ τῆς ψυχῆς ἡ τέχνη᾽ καὶ οὐδὲν τῆς τοῦ σώματος εὐεξίας 

«ροσδρῖθαϊ; αὶ ὥστε δεῖξαι τὴν αὐτῆς ἀρετήν. τί γὰρ ἡμῖν ἡ τοῦ σώ- 
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ματος ἰσχὺς συμβάλλεται πρὸς τὸ μήτε μήτε αὐϑάδεις εἶναι, μήτε ὁρ- 
γίλους, μήτε προπετεῖς, ἀλλὰ νηφαλίους, καὶ σώφρονας, καὶ κο- 
σμίους, καὶ τἄλλα πάντα, δι’ ὧν ἡμῖν ὁ μακάριος Παῦλος τὴν 
τοῦ ἀρίστου ἱερέως ἀνεπλήρωσεν εἰκόνα; 534. 1λλ᾽ οὐκ ἐπὶ τῆς 
τοῦ μονάζοντος ἀρετῆς ἔχοι τις ἂν τοῦτο εἰπεῖν. Υ]. ἀλλὰ 
καϑάπερ τοῖς μὲν ϑαυματοποιοῖς ὀργάνων δεῖ πολλῶν, καὶ τρο- 
χῶν καὶ σχοινίων καὶ μαχαιρῶν, ὁ δὲ φιλόσοφος ἅπασαν ἐν τῇ 
ψυχῇ κειμένην ἔχει τὴν τέχνην, τῶν ἔξωϑεν οὐδὲν δεόμενος" 588. 
οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦϑα ὃ μὲν μοναχὸς καὶ «ἧς σωματικῆς εὐπα- 
ϑείας προσδεῖται, : καὶ τόπων πρὸς τὴν διαγωγὴν ἐπιτηδείων, ἵνα 
μήτε ἄγαν. ἀπφκισμένοι τῆς τῶν ἀνϑρώπων ὦσιν ὁμιλίας, καὶ 
τὴν ἀπὸ τῆς ἐρημίας ἔχωσιν. ἡσυχίαν, ἔτι δὲ καὶ τῆς ἀρίστης μὴ 
ἀμοιρῶσι κράσεως τῶν ὡρῶν" οὐδὲν γὰρ οὕτως ἀφόρητον τῷ 
κατατρυχομένῳ νηστείαις, ὡς ἡ τῶν ἀέρων ἀνωμαλία. τῆς δὲ 
τῶν ἱματίων κατασκευῆς καὶ διαίτης ἕνεκεν, ὅσα πράγματα ἔχειν 
ἀναγκάζονται, πάντα αὐτουργεῖν αὐτοὶ φιλονεικοῦντες, οὐδὲν 
δέομαι λέγειν νῦν. 536. Ὁ δὲ ἱερεὺς οὐδενὸς τούτων εἰς τὴν αὖ. 
τοῦ δεήσεται χρείαν, ἀλλ᾽ ἀπερίεργος καὶ κοινὸς ἐν ἅπασίν ἐστι 
τοῖς οὐκ ἔχουσι βλάβην, τὴ» ἐπιστήμην ἅπασαν ἐν τοῖς τῆς φυ- 
χῆς ϑησαυροῖς ἀποχειμένην ἔχων. 537. Εἰ δὲ τὸ μένειν ἐφ᾽ ἑαυ- 
κῶν καὶ τὰς τῶν πολλῶν ὁμιλίας ἐχε ρέπεσϑαι ϑαυμάζοι τιρ, 

καρτερίας μὲν τοῦτο δεῖγμα καὶ αὐτὸς εἶναι φαίην ἂν, οὐ μὴν 
ἁπάσης τῆς ἀνδρείας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ τεκμήριον! ἱκανύ». Ὁ μὲν 
γὰρ εἴσω λιμένων ἐπὶ τῶν οἰάκων καϑήμενος, οὕπω τῆς τέχρηξ 
ἀκριβῆ δίδωσι βάσανον" τὸ» δὲ ἐν μέσῳ τῷ πελάγει καὶ τῷ ζει 
μῶγι δυνηϑέντα διασῶσαι τὸ σκάφος, οὐδεὶς ὅ ὅστις οὐκ ἂν εἶναι 

. φαίη κυβερνήτην ἃ ἄριστον. 1. 585. οὐ τοίνυν ἡμῖν οὐδὲ τὸν μονα- 
χὺ» ϑαυμαστέον ἂν εἴη λίαν καὶ μεϑ᾽ ὑπερβολῆς, ὅτι μένων ἐφ᾽ 
ἑαυτοῦ οὐ ταράττεται, οὐδὲ διαμαρτάνει πολλὰ καὶ μεγάλα 
ἁμαρτήματα" οὐδὲ γὰρ ἔχει τὰ παραχνίζοντα καὶ διεγείροντα 
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τὴν ψυχήν. ἀλλ᾽ εἰ τις πλήϑεσιν ὁλοις ἑαυτὸν ἐκδεδωκως, καὶ 
τὰς τῶν πολ λῶν φέρειν ἁμαρτίας ἀναγκασϑεὶς - ἔμεινεν ἀκλινὴς 
καὶ στεῤῥὸς, ὥσπερ ἐν γαλήνῃ τῷ χειμῶνι τὴν ψυχὴν διακυβερ- 
γῶν, οὗτος πουτεῖσθαι καὶ ϑαυμάξ εσϑαι παρὰ πάντων ἂν εἴη 
δίκαιος" ἱκανὴν γὰρ τῆς οἰκείας ἀνδρείας τὴν δοκιμασίαν ἐσπεδεί. 
ξατο. 539. Μὴ τοίνυν μηδὲ αὐτὸς ϑαυμάσῃς, ὅτι τὴν ἀγορὰν 
φεύγοντες ἡμεῖς καὶ τὰς τῶν πολλῶν συνουσίας, οὐκ ἔχομεν τοὺς 
κατηγόρους πολλούς. 540. οὐδὲ γὰρ εἰ καϑεύδων οὐχ ἡμάρτανον, 
οὐδ᾽ εἰ μὴ παλαίων οὐκ ἔπιπτον, οὐδ᾽ εἰ μὴ μαχόμενος οὐκ ἐβαλ- 
λόμην, ϑαυμάζειν ἐχρῆν. δ41. Τίς γὰρ, εἰπὲ, τίς δυνήσεται 
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κατειπεῖν καὶ ἀποκαλύψαι τὴν μοχϑηρίαν τὴ» ἐμὴν; ὁ ὄροφος 
οὗτος καὶ ὁ οἰκίσκος; ἀλλ᾿ οὐκ ἂν δύναινς 0 ὁῆξ Ξαι φωνήν. 542. 
ἀλλ ἡ μήτηρ ἡ μάλιστα πάντων εἰδυῖα τὰ ἐμά; μάλιστα μὲν 
οὐδὲ πρὸς αὐτήν ἐστί μοι τὸ κοινὸν, οὐδὲ εἰς φιλ ογεικίαν ἴλ ϑομὲεν 
πώποτε. εἰ δὲ καὶ τοῦτο ἦν συμβὰν, οὐδεμία οὕτως ἐστὶ μήτηρ 
ἄστοργος καὶ μισότεκνος, ὡς τοῦτον, ὃν ὥδινε καὶ ἔτεκε καὶ 
ἔϑρεψε, μηδεμιᾶς ἀναγκαζούσης προφάσεως, μηδὲ βιαζομένου 
«τινὸς, κακίζειν καὶ διαβάλλειν παρὰ πᾶσιν. 548. Ἐπεὶ ὅτι 78 
εἴ τις τὴν ἡμετέραν πρὸς" ἀκρίβειαν ἐθέλοι βασανίζειν ψυχὴν, 
πολλὰ αὐτῆς εὑρήσει τὰ σαϑρὰ, οὐδὲ αὐτὸς ἀγνοεῖς, ὁ μάλιστα 
πάντων ἡμᾶς τοῖς ερδυμίμιε ἐπαίρειν παρὰ πᾶσιν εἰωϑώς. 544. 
Καὶ ὅτι 7: οὐ μετριάξ ζων ταῦτα λέγω νῦν, ἀνάμνησον σαὐτὸν, 
ὁσάκις, εἶπον “πρὸς σὲ, λύγου τοιούτου γενομένου πολλάκις ἡμῖν" 

ὅτι, εἴ τις αἵρεσίν μοι Εἰ να, ποῦ μᾶλλ οΨ βουλοίμην εὐδοκι- 

μεῖν, ἐν τῇ τῆς ἐκκλησίας προστασίᾳ, ἢ κατὰ τὸν τῶν μοναχῶν 
βίον, μυρίαις ἂν ψήφοις τὸ πρότερον ὁ ἐδὲξ ξάμην ἔγωγε. οὐ γὰρ 

᾿διέλισπτόν ποτε μακαρίζων πρός σε τοὺς ἐχείνης τῆς διακονίας 

προστῆναι δυνηϑέντας καλῶς. ὅτι δὲ, ὅ: περ ἑ ἐμακάριζον, οὐχ ἂν 
ἔφυγον ἱ ἱκανῶς ἔχων μετελϑεῖν, οὐδεὶς ἀντερεῖ. 545. 4λλὰ τί 
πάϑω; οὐδὲν οὕτως ἄχρηστον εἰς ἐκκλησίας προστασίαν, ὡς 
αὐτὴ ἡ ἀργία καὶ ἡ ἀμελετησία, ἣν ἕτεροι μὲν ἄσχησίν τινὰ εἶναι 
φομίζουσιν, ἐγὼ δὲ αὐτὴν ὡσπερεὶ παραπέτασμα τῆς οἰκείας ἔχω 
φαυλότητος, τὰ πλείονα τῶν ἐλαττωμάτων τῶν ἐμαυτοῦ ταύτῃ 
συγχαλύπτων καὶ οὐκ ἐῶν φαίνεσϑαι. 546. Ὁ γὰρ ἐνεϑισϑεὶς το- 
σαύτης ἀπολαύειν ἀπραγμοσύνης, καὶ ἐν ἦσυχίᾳ διάγειν πολλῇ; 
κἂν μεγάλης ἢ ῇ φύσε ὡς» ὑπὸ τῆς ἂν ασκησίας ϑορυβεῖται. καὶ τα- 
ράττεται, καὶ τῆς οἰκείας δυνάμεως περιχύπτει μέρος οὐ μικρὸν 
τὸ ἀγύμναστον. ὅτ᾽ ἂν δὲ ὁμοῦ καὶ βραδείας ἢ ἢ διανοίας, καὶ τῶν 
τοιούτων ἀγώνων ἄπειρος, τοῦτο δὴ τὸ ἡμέτερον, τῶν λιϑίνων 
οὐδὲν διοίσει ταύτην δεξάμενος τὴν οἰκονομίαν. 547. Διὰ τοῦτο 
τῶν ἐξ ἐχείνης ἐρχομένων τῆς παλαίστρας εἰς τοὺς ἀγῶνας τού- 
τους, ὀλίγοι διαφαίνονται" οἱ δὲ πλείους ἐλέ ἰἔγχονται, καὶ κατα- 
πίπτουσι, καὶ ; πράγματα ὑπομένουσιν ἀηδῆ καὶ χαλ ξστά. καὶ οὐ- 
δὲν ἀπεικός. ὅτ᾽ ἂν γὰρ μὴ περὶ τῶν αὐτῶν οἵ τε ἀγῶνες ὦσι καὶ 
τὰ γυμνάσια, τῶν ἀγυμνάστων ὁ ἀγωνιζόμενος οὐδὲν διενήνοχε. 
948. 4Δόξης μάλιστα δεῖ καταφρονεῖν. τὸν εἰς τοῦτο ἐρχόμενον 

στάδιον, ὀργῆς ἀνώτερον εἶναι, συνέσεως ἔμπλεω πολλῆς. τού- 
δὲ ὲ τῷ τὸν μονήρη στέργοντι βίον οὐδεμία γυμνασίας ὑπόϑε.- 

κειται. οὐδὲ γὰρ τοὺς ἐἠερηνανον φς Ὁ ἔχει ς πολλοὺς, ἵνα 
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τας καὶ χροτοῦντας, ἵνα παιδευϑῇ τοὺς παρὰ τῶν πολλῶν δια. 
πτύειν ἐπαίνους" τῆς τὲ ἕν ταῖς ἐκκλησίαις ἀπαιτουμένης συγέ- 

σεως, οὐ πολὺς αὐτοῖς λόγος. ὅτ᾽ ἂν οὖν ἔλϑωσιν εἰς τοὺς ἀγῶ- 
νας, ὧν μὴ μεμελετήκασι τὴ» πεῖραν, ἀποροῦνται, ἰλιγγιῶσιν, εἰς 
ἀμηχανίαν ἐκπίπτουσι, καὶ πρὸς τῷ μηδὲν ἐπιδοῦναι πρὸς ἀρε- 
τὴν, καὶ ἅπερ ἔχοντες ἦλϑον πολλοὶ πολλάκις ἀπώλεσαν. 
ΥΠ|. 549. ΒΑ͂Σ. Τί οὖν; «τοὺς ἐν τῷ μέσῳ στρεφομένους, καὶ 
πραγμάτων φροντίζοντας βιωτικῶν, καὶ τετριμμένους πρὸς μά. 
χας καὶ λοιδορίας, καὶ μυρίας δεινότητος γέμοντας, καὶ τρυφᾶν 
εἰδότας, ἐπιστήσομεν τῇ τῆς ἐχκλησίας οἰκονομίᾳ; 550. Εὐφή- 

μδι, ἔφην » μακάριξ σύ. τούτους γὰρ οὐδ᾽ εἰς γοῦν ̓ βάλλεσϑαι 
δεῖ, ὁ ὅτ᾽ ἂν ἱερέων ἐξέτασις ἢ" ἀλλ᾽ εἴ τις μετὰ τοῦ πᾶσιν ὁμιλεῖν 
καὶ συναναστρέφεσϑαι δύναιτο τὴ» καϑαρότητα καὶ τὴν ἀταρα- 
ξίων, τήν τὲ ἁγιωσύνην καὶ καρτερίαν καὶ γῆψιν, καὶ τὰ ἄλλα τὰ 
τοῖς μοναχοῖς προσόντα ἀγαϑὰ, φυλάττειν ἀκέραια καὶ ἀπαρα- 
σάλευτα, μᾶλλον τῶν μεμονωμένων ἐκείνων. 551. ὡς ὅγε πολλὰ 
μὲν ἔχων ἐλαττώματα, δυνάμενος δὲ αὐτὰ τῇ μονγώσει καλύπτειν, 
καὶ ποιεῖν ἄπρακτα τῷ μηδενὶ “καταμιγνύναι ἑαυτόν" οὗτος εἰς 
μέσον ἐλϑὼν, οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸ καταγέλαστος γενέσϑαι κερδα- 
ψεῖ, καὶ κινδυνεύσει μειζόνως. δδῦ2. Ὁ μικροῦ δεῖν ἐπάϑομεν ἂν 
ἡμεῖς, εἰ μὴ ἡ τοῦ Θεοῦ κηδεμονία τὸ πῦρ ταχέως ἀνέσχε τῆς 
ἡμετέρας κεφαλῆς. ὅ5ὅ8. Οὐ γάρ ἔστι λαϑεῖν τὸν οὕτω διακεί- 
μέγον, ὅτ᾽ ἂν ἐν τῷ φανερῷ καταστῇ, ἀλλὰ πάντα τότε ἐλέγχε:- 
ται" καὶ καϑάπερ τὰς μεταλλικὰς ὕλας δοκιμάζει τὸ πῦρ, οὕτω 
καὶ ἡ τοῦ κλήρου βάσανος τὰς τῶν ἀνϑρώπων διακρίνει ψυχὰς, 
κἂν ὀργίλος τις , κἂν μικρόψυχος, κἂν φιλόδοξος, κἂν ἀλαζὼν, 
κἂν ὅ τι δήποτε ἕτερον, ἅπαντα ἐκκαλύπτει καὶ γυμνοῖ ταχέως 
τὰ ἐλαττώματα" ὅ54. οὐ γυμνοῖ δὲ μόνον, ἀλ λὰ καὶ χαλεπώτερα 
καὶ ἰσχυρότερα αὐτὰ χαϑίστησι. Καὶ γὰρ τὰ τοῦ σώματος 
τραύματα, 5 προστριβύμενα, δυσίατα γίγνεται" καὶ τὰ τῆς ψυχῆς 
πάϑη, κγιζόμενα καὶ παροξυνύμενα, μᾶλλον ἀγριαίνεσϑαι πέφυ- 
γε, καὶ τοὺς ἔχοντας αὐτὰ πλείονα ἁ ἁμαρτάνει» βιάζεται. 5ῦ5. καὶ 
γὰρ εἰς ἔρωτα δόξης ἐ ἐπαίρει τὸν» μὴ προσέχοντα, καὶ εἰς ἀλαζονείαν 
καὶ εἰς χρημάτων ἐπιϑυμίαν' ὑποσύρει δὲ καὶ εἰς τρυφὴν» καὶ εἰς 
ἄγεσιν καὶ ῥαϑυμίαν, καὶ κατὰ μικρὸν εἰς τὰ περαιτέρω τούτω» 
ἐχ τούτων τιχτόμενα κακά. δῦθ. Πολλὰ γάρ ἐστι» ἐν τῷ μέσῳ 
τὰ δυνάμενα ψυχῆς ἀκρίβειαν ἐκλῦσαι, καὶ τὸν ἐπ᾽ εὐθείας δια- 
κόψαι δρόμον. 557. καὶ πρῶτον ἁπάντων. αἱ πρὸς τὰς γυναῖκας 

ὁμιλίαι. Οὐδὲ γάρ ὁ ἐστι τὸν προεστῶτα, καὶ παντὸς τοῦ ποιμνίου 

κηδόμενον, τοῦ μὲν τῶν ἀνδρῶν ἐπιμελεῖσϑαι μέρους, τὸ δὲ τῶν 

- νι, ὦ. 
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γυναικῶν παρορῶν, ὃ μάλιστα δεῖται προνοίας πλείονος, διὰ τὸ 
πρὸς τὰς ἁμαρτίας εὐόλισϑον᾽ ὠλλὰ δεῖ καὶ τῆς τούτων ὑγιείας, 
εἰ καὶ μὴ ἐκ πλείονος, ἀλλ᾽ οὖν ἐξ ἴσης φροντίζειν «ῆς μοίρας, 
τὸ» λαχόντα τὴν ἐπισκοπὴν διοικεῖν. καὶ γὰρ ἐπισκοπεῖσϑαι αὖ- 
τὰς, ἡνίκα ἂν κάμνωσι, καὶ παρακαλεῖν, ἡνίκα ἂν πενϑῶσι, καὶ 
ἐπιπλήττει: ῥαϑυμούσαις, καὶ βοηϑεῖν καταπονουμέναις ἀνάγκη. 
558. Τούτων» δὲ γινομένων, πολλὰς ἂν εὕροι τὰς παρεισδύσεις ὃ 
πονηρὸς, εἰ μὴ ἠκριβωμένῃ τις ἑαυτὸν τειχίσειξ φυλ ακῇ. καὶ γὰρ 
ὀφϑαλμὸς βάλλ ει καὶ ϑορυβεῖ ψυχὴν, οὐχ ὃ τῆς ἀκολάστου μό- 
γον, ἀλλὰ καὶ ὃ τῆς σώφρονος, καὶ κολακεῖαι μαλάσσουσι, καὶ 

τιμαὶ καταδουλοῦνται" καὶ ἀγάπη ζέουσα, τοῦτο δὴ τὸ πάντων 

αἴτιον τῶν ἀγαϑῶν, μυρίων αἴτιον γέγονε κακῶν, τοῖς οὐχ ὀρθῶς 
χρησαμένοις αὐτῇ. 5ῦ9. Ἤδη δὲ καὶ φροντίδες συνεχεῖς ἤμβλυ- 
γαν τὸ τῆς διανοίας ὀξὺ, καὶ μολίβδου βαρύτερον τὸ πτηνὸν 
ἀπειργάσαντο" καὶ ϑυμὸς δὲ προσπεσὼν καπνοῦ δίκην, τὰ ἔνδον 

κατέσχεν ἅπαντα. ΙΧ. 500. Τί ἄν τις λέγοι τὰς, ἐκ τῆς λύπης, 

᾿βλάβας, τὰς ὕβρεις, τὰς ἐπηρείας, τὰς μέμψεις, τὰς παρὰ τῶν 

μειξόνων, τὰς παρὰ τῶν ἐλαττόνῶν, τὰς παρὰ τῶν συνετῶν, τὰς 
παρὰ τῶν ἀσυνέτων; 561. τοῦτο γὰρ δὴ μάλιστα τὸ γένος τῆς 

ὀρϑῆς ἀπεστερημένον κρίσεως, μεμψίμοιρόν τε ἐστὶ καὶ οὐκ ἂν 
εὐκόλως ἀπολογίας ἀνάσχοιντό ποτε. 562. Τὸν δὲ προεστῶτα 
καλῶς, οὐδὲ τούτων δεῖ καταφρονεῖν, ἀλλὰ ς πρὸς ἅπαντας περὶ 

ὧν ἂν ἐγκαλῶσι διαλύεσϑαι, μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιεικείας καὶ - 

πραύτητος, συγγινώσκοντα μᾶλλον αὐτοῖς τῆς ἀλόγου μέμψεως, 
ἢ ἢ ἀγανακτοῦντα καὶ ὀργιζόμενον. 569. Εἰ γὰρ ὃ μακάριος Παῦ- 

λος, μὴ κλοπῆς ὑπόνοιαν λάβῃ παρὰ τοῖς μαϑηταῖς, ἔδεισε, καὶ 
διὰ τοῦτο προσέλαβε καὶ ἑτέρους εἰς τὴν τῶν χρημάτων διακο- 
ψίαν, ἰνὰ μή τις ἡμᾶς μωμήσηταιί φησιν, ἕν τῇ ἀδρότητι ταῦυτῃ 
τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν" πῶς ἡμᾶς οὐ πάντα δεῖ ποιεῖν, ὥστε 
τὰς πονηρὰς ἀναιρεῖν ὑποψίας, κἂν ψευδεῖς, κἂν ἀλόγιστοι τυγ- 

᾿χάνωσιν οὖσαι, κἂν σφόδρα τῆς ἡμετέρας ἀπέχωσι. δόξης; 5684. 
Οὐδενὸς γὰρ ἁμαρτήματος τοσοῦτον ἡμεῖς ἀφεστήκαμεν, ὅσον 
κλοπῆς ὁ Παῦλος" ἀλλ᾽ ὅμως καὶ τοσοῦτον ἀφεστηκὼς τῆς πο- 

ηρᾶς ταύτης πράξεως, οὐδὲ οὕτως ἠμέλησε τῆς τῶν πολλῶν 
ὑπονοίας, καί τοι λίαν οὔσης ἀλόγου καὶ μανψιώδους. Μανία γὰρ 
“ἦν, τοιοῦτον ὑποπτεῦσαί τι περὶ τῆς μακαρίας καὶ “ϑαυμαστῆς 

ης ψυχῆς" ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν ἧ ἧττον. καὶ ταύτης τῆς ὑποψίας, 
τως ἀλόγου καὶ ἣν οὐδεὶς ἂν μὴ παραπαίων ὑπώπτευσε, 
"“.: τὰς αἰτίας. καὶ οὐ διέπτυσε Ἐν τῶν πολλῶν 
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ὑπονοεῖν, καὶ ἀπὸ τῶν σημείων, καὶ ἀπὸ τῆς ἐπιειχείας τῆς ἐν 
τῷ βίῳ, πάντων ἡμᾶς καὶ τιμώντων καὶ ϑαυμαζόντων; ἀλλὸ 
πᾶν τοὐναντίον καὶ προεῖδε καὶ προσεδόκησε ταύτην τὴν πονὴ 
ρὰν ὑπόνοιαν, καὶ πρόῤῥιζον αὐτὴν ἀνέσπασε, “μᾶλλον δὲ οὐδε 
φῦναι τὴ» ἀρχὴν ἀφῆκε. διὰ τί; προνοοῦμεν γάρ φῆσι καλὰ οὐ 
μόνον ἐνώπιον Κυρίου, ἀλ λὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων. 565. 7Ὸ- 
σαύτῃ δεῖ, μᾶλλ ον δὲ καὶ πλ δέονι κεχρῆσϑαι σπουδῇ, ὥστε μὴ μό- 
ψον αἰρομένας κατασπᾶν καὶ κωλύειν τὰς φήμας τὰς οὐκ ἀγα- 
ϑὰς, αλ λὰ καὶ ! πόῤῥωθεν, ὅϑεν ἂν γένοιντο, προορᾶν, καὶ τὰς 
προφάσεις ἐξ ὧν τίχτονται προαναιρεῖν, μὴ περιμένειν αὐτὰς συ- 
στῆναι καὶ ἐν τοῖς τῶν πολλῶν διαϑρυληϑῆναι στύμασι. τηνι- 
καῦτα γὰρ οὔτε εὔπορον αὐτὰς ἀφανίσαι λοιπὸν, ἀλλὰ καὶ λίαν 
δυσχερὲς, τάχα δὲ καὶ ἀδύνατον" οὔτε ἀζήμιον, τῷ μετὰ τὴν τῶν 
πολλῶν βλάβην τοῦτο γίνεσϑαι. 566. .Ζλλὰ γὰρ μέχρι τίνος οὐ 
στήσομαι διώκων ἀκίχητα; τὸ γὰρ ἁπάσας τὰς ἐχεῖ δυσχερείας 
καταλέγειν, οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἢ πέλαγος ἀναμετρεῖν. 567. Καὶ 
γὰρ ὅτ᾽ ἄν τις αὐτὸς παντὸς καϑαρεύσῃ πάϑους, ὃ τῶν ἀδυγά- 
τῶν ἐστίν" ἵνα τὰ τῶν ἄλλων ἐπανορϑώσῃ πταίσματα, μυρία 
ὑπομένειν ἀναγκάζεται δεινά. προστεϑέντων δὲ καὶ τῶν οἰκείων 
νοσημάτων, ϑέα τὴν ἄβυσσον τῶν πόνων καὶ τῶν φροντίδων, καὶ 
ὅσα πάσχειν ἀνάγκη τῶν τε οἰχείων καὶ τῶν ἀλλοτρίων βουλόμε- 
ψον περιγενέσϑαι κακῶν. Χ. ὅ68. Νῦν δέ φησιν οὐ δεῖ σοι πό- 
γῶν, οὐδὲ φροντίδας ἔχεις : κατὰ σαὐτὸν ὦν; Ἔχω μὲν, ἔφην, καὶ 
ψῦν. 569. πῶς γάρ ἐστιν, ἄνϑρωπον ὄντα καὶ τὸν πολύμοχϑον 

τοῦτον βιοῦντα βίον, φροντίδων ἀπηλλάχϑαι καὶ ἀγωνίας; ἀλλ᾽ 
οὐκ ἔστιν ἴσον, εἰς πέλαγος ἄπειρον ἐμπεσεῖν, καὶ ποταμὸν πα- 
ραπλεῖν" τοσοῦτο γὰρ τούτων κἀχείνων τῶν φροντίδων τὸ μέσον. 
570. Νῦν μὲν γὰρ εἰ μὲν δυνηϑείην καὶ ἑτέροις γενέσϑαι χρήσι- 
μος, βουλοίμην ἂν καὶ αὐτὸς, καὶ πολλῆς μοι τοῦτο ἔργον εὐχῆς" 
εἰ δὲ οὐκ ἔστιν ἕτερον ὀνῆσαι, ἐμαυτὸν γοῦν ἐὰν ἐγγένηται δια-, 
σῶσαι καὶ τοῦ κλύδωνος ἐξελεῖν, ἀρχεσϑήσομαι τούτῳ. 571. Εἶτα 

τοῦτο μέγα οἴει φησὶν εἶναι" ὅλως δὲ καὶ “σωϑήσεσϑαι γῬομίζεις, 
ἑτέρῳ μηδενὶ γενόμενος χρήσιμος; 579. Εὐ καὶ καλῶς, ἔφην, εἴ-. 
ρηκας" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς τοῦτο πιστεύειν ἔχω, ὅτι σώζξεσϑαι ὁ ἔνεστι 
τὸν οὐδὲν εἰς τὴν τοῦ πλησίον κάμνοντα σωτηρίαν. οὐδὲ γὰρ 
ἐχεῖνον τὸν δείλαιον ὥνησέ τι τὸ μὴ μειῶσαι τὸ τάλαντον" ἀλλ᾽ 
ἀπώλεσε τὸ μὴ πλεονάσαι καὶ διπλοῦν προσενεγκεῖν. 578. Πλὴν 
ἀλλ᾽ ἐπιεικεστέραν μοι οἶμαι τὴν τιμωρίαν ἔσεσϑαι ἐγκαλουμένῳ,. 
διὰ τί μὴ καὶ ἑτέρους ἔσωσα, ἢ διὰ «ί καὶ ἑτέρους καὶ ἐμαυτὸν, 
προσαπώλεσα, πολὺ χείρων γενόμενος μετὰ τὴν τοσαύτην τιμήν. 
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Νῦν μὲν γὰρ τοσαύτην ἔσεσϑαί μοι πιστεύω τὴν κόλ σιν, ὅσην 
ἀπαιτεῖ τῶν ἁμαρτημάτων τὸ μέγεϑος" μετὰ δὲ τὸ δέξασϑαι 

τὴν ἀρχὴν, οὐ διπλῆν μόνον καὶ τριπλῆν, ἀλλὰ καὶ πολλαπλα- 
σίονα, τῷ τὲ πλείονας σκανδαλίσαι χαὶ τῷ μετὰ μείζονα τιμὴν 

προσχροῦσαι τῷ τετιμηκότι Θεῷς ΧΙ. 574. Διά τοι τοῦτο καὶ 
τῶν Ἰσραηλιτῶν σφοδρύτερον κατηγορῶν, τούτῳ δείκνυσιν αὐτοὺς 
μείζονος ὄντας κολάσεως ἀξίους, τῷ μετὰ τὰς παρ᾽ αὐτοῦ γενο- 
μένας εἰς αὐτοὺς τιμὰς ἁμαρτεῖν, ποτὲ μὲν λέγων: Πλὴν ὑμᾶς 
ἔγνων ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆς γῆς, διὰ τοῦτο ἐχδικήσω ἐφ᾽ 
ὑμᾶς «τὰς “ἀσεβείας ὑμῶν. ποτὲ δὲ" Ἔλαβον ἐκ τῶν υἱῶν ὑμῶν 
εἰς προφήτας, καὶ ἐχ τῶν νεανίσκων ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν. 576. 
Καὶ πρὸ τῶν προφητῶν δεῖξαι βουλόμενος, ὅτι τὰ ἁμαρτήματα 
μείζονα ἐκδέχεται πολλῷ τὴν τιμωρίαν, ὅτ᾽ ἂν ὑπὸ τῶν ἱερέων 
γίνηται, ἢ ὅτ᾽ ἂν ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν, προστάττει τοσαύτην ὑπὲρ 
τῶν ἱερέων προσάγεσθαι τὴν ϑυσίαν, ὅσην ὑπὲρ παντὸς τοῦ 
λαοῦ. τοῦτο δὲ οὐδὲν ἕτερον δηλοῦντός ἐστιν, ἢ ὅτι μείζονος βοη- 
ϑείας δεῖται τε. τοῦ ἱερέως τραύματα, καὶ τοσαύτης, ὅσης ὁμοῦ 
τὰ παντὸς τοῦ λαοῦ. μείζονος δὲ οὐκ ἂν ἐδεῖτο, εἰ μὴ χαλεπώ- 
τερὰ ἢν" χαλεπώτερα δὲ γίνεται, οὐ τῇ φύσει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἀξίας 
τοῦ τολμῶντος αὐτὰ ἱερέως βαρούμενα. 570. Καὶ τί λέγω τοὺς 
ἄνδρας τοὺς τὴν λειτουργίανᾳμτιόντας; αἱ γὰρ ϑυγατέρες τῶν 
ἱερέων, αἷς οὐδεὶς πρὸς τὴν ἱερωσύνην λόγος, ὅμως διὰ τὸ πα- 

τρικὸν ἀξίωμα, τῶν αὐτῶν ἁμαρτημάτων πολὺ πικροτέραν ὑπέ- 
χοῦσι τὴν τιμωρίαν" καὶ τὸ μὲν πλ ̓ημμέλημα ἴσον αὐταῖς καὶ 
ταῖς τῶν ἰδιωτῶν ϑυγατράσι, πορνεία γὰρ ἀμφοτέρα, τὸ δὲ ἐπι- 
τίμιον πολλῷ τούτων χαλεπώτερον. ὁρᾷς μεϑ' ὅσης σοι δείκνυσι 

᾿φῆς περιουσίας ὃ Θεὸς, ὃ ὅτι πολλῷ πλείονα τῶν ἀρχομένων ἀπαι- 

τεῖ τὸν “ἄρχοντα τιμώρίαν. οὐ γὰρ δή που ὁ τὴ» ἐκείνου ϑυγατέ- 
ρα δι᾿ ἐκεῖνον μειζόνως «ὧν ἄλ λων κολάζων, τὸν καὶ ἐκείνῃ τῆς 

β προσϑήκης τῶν βασάνων αἴτιον, ἴσην τοῖς ἄλλοις εἰ ψὠφπράξεται 
δίκην, ἀλλὰ πολλῷ μείζονα. 577. Καὶ μάλα γ8 εἰκότως. οὐ γὰρ 
εἰς αὐτὸν περιΐϊσταται μόνον ἡ ζημία, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν ἀσϑενε- 
στέρων καὶ εἰς αὐτὸν βλεπόντων καταβάλλει ψυχάς. 578. Τοῦτο 
καὶ ὁ Ἰεζεκιὴλ διδάξαι βουλόμενος, διΐστησιν ἀπ᾿ ἀλλήλων τὴν ᾿ 
τῶν κριῶν καὶ τὴν τῶν προβάτων κρίσιν. ΧΗ. ὅ79. ᾿Ζ9ά σοι 
δοκοῦμεν. λόγον ἔ ἔχοντα πεφοβῆσϑαι φόβον; πρὸς γὰρ τοῖς εἰρη- 
μένοις, νῦν μὲν εἰ καὶ πολλοῦ μοι δεῖ πόνου, πρὸς τὸ μὴ δὴ κατα- 

γωνισϑῆναι τέλεον ὑπὸ τῶν τῆς ψυχῆς παϑῶν, ἀλλ᾽ ὅμως ἀνέχο- 
μαι τῶν πόνων, καὶ οὐ φεύγω τὸν ἀγῶνα. 580. Καὶ γὰρ ὑπὸ κε- 
γνοδοξίας ἁλίσκομαι μὲν καὶ νῦν, ἀναφέρω δὲ πολλάκις καὶ ὅτι 

Ολγῳ8. ὁ ὅαο. Ε 
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ἑάλων, συνορῶ" ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἐπιτιμῶ τῇ δουλωϑείσῃ ψυχῇ. 

581. Ἐπιϑυμίαι μοι “προσπίπτουσιν ἄτοποι καὶ νῦν" ἀλλὰ ἀργο- 

τέραν ἀνάπτουσι τὴν φλό ύγα, τῶν ὐφθϑαλμῶν τῶν ἔξωϑεν οὐκ 

ἐχόντων ἐπιλαβέσϑαι τῆς τοῦ πυρὸς ὕλης. 582. Τοῦ δὲ καχῶς 

τὸν δεῖνα λέγειν, καὶ λεγόμενον ἀκούειν, ἀπήλλ αγμαν παντελῶς, 

τῶν διαλεγομένων οὐ παρόντων" οὐ γὰρ δὴ οὗτοι οἱ τοῖχοι δύ- 

ψαιντ᾽ ἂν ἀφεῖναι φωνήν. 583. 4λλ᾽ οὐχ καὶ τὴν ὀργὴν ὁμοίως 

δυνατὸν διαφυγεῖν, καίτοί 78 τῶν παροξυνόντων οὐκ ὄντων. μνή- 

μη γὰρ πολλάκις ἀνδρῶν ἀτόπων προσπεσοῦσαι καὶ τῶν ὑπ᾿ αὖ- 

τῶν γενομένων, ἐξοιδεῖν μοι τὴν καρδίαν ποιεῖ" πλὴν ἀλλ᾽ οὐκ εἰς, 

τέλος, ταχέως γὰρ αὐτὴν φλεγμαίνουσαν καταστέλλομεν, καὶ 

σείϑομεν ἡσυχάζειν εἰπόντες, ὅτι λίαν᾽ ἀσύμφορον καὶ τῆς ἐσχά- 

της ἀϑλιότητος, τὰ οἰκεῖα ἀφέντας καχὰ, τὰ τῶν πλησίον περι- 

ἐργάζεσϑαι. ἀλλ᾿ οὐκ εἰς τὸ πλ ἦϑος ἐλϑὼν καὶ ταῖς μυρίαις ἀπο- 

ληφϑεὶς ταραχαῖς, δυνήσομαι ταύτης ἀπολαύειν τῆς νουϑεσίας, 

οὐδὲ τοὺς ταῦτα παιδαγωγοῦντας λογισμοὺς εὑρεῖν. 5894, 21}λλ᾽ 

ὥσπερ οἱ κατὰ χρημνῶν ὑπό τιρος ῥεύματος ἢ καὶ ἑτέρως ὠϑού- 

μενοι, τὴν μὲν ὠπώλειαν; εἰς ἣν τελευτῶσι; προορᾶν δύνανται, 

βοήϑειαν δέ τινὰ ἐπινοεῖν οὐκ ἔχουσιν" οὕτω καὶ αὐτὸς εἰς τὸν 

πολὺν τῶν παϑῶν ϑόρυβον ἐμπεσὼν, τὴν μὲν χύλασιν καϑ᾽ ἐχά- 

στην αὐξομένην μοι τὴν ἡμέραν διφήσομαι συνορᾶν, ἐν ἐμαυτῷ 

δὲ γενέσϑαι, καϑάπερ γῦν, καὶ ἐπιτιμῆσαι πάντοϑεν τοῖς νοσή- 

μασι λυττῶσι τούτοις οὐκ ἔθ᾽ ὁμοίως εὔπορον» ἐμοὶ, καϑάπερ καὶ 

πρύτερον. 585. ᾿Εμοὶ γὰρ ψυχή τις ἐστὶν ἀσϑενὴς καὶ μικρὰ, καὶ 

εὐχείρωτος οὐ τούτοις μόνον τοῖς πάϑεσιν, ἀλλὰ καὶ τῷ σάντων 

πικροτέρῳ φϑόνῳ" καὶ οὔτε ὕβρεις, οὔτε τιμὰς μετρίως ἐπίστα- 

ται φέρειν, ἀλλὰ μεϑ' ὑπερβολῆς ἐχεῖναί τξ8 ἐπαίρουσιν αὐτὴν, 

καὶ ταπεινοῦσιν αὗται. 586. “σπερ οὖν ϑηρία χαλεπὰ, ὅτ᾽ ἂν 

μὲν εὐσωματῇ καὶ σφριγῷ, τῶν πρὺςι αὐτὰ μαχομένων κρατεῖ, καὶ 

μάλιστα, ὅτ᾽ ἂν ἀσϑενεῖς ὦσι καὶ ἄπειροι" εἰ δέ τις αὐτὰ λιμῷ 

κατατήξειε, τόν τὲ ϑυμὸν αὐτοῖς ἐκοίμισε, καὶ τῆς δυνάμεως τὸ 

σι)έἕον ἔσβεσεν, ὡς καὶ τὸν μὴ λίαν γενναῖον ἀναδέξασϑαι τὸν 

πρὺς ταῦτα ἀγῶνα καὶ πόλεμον" οὕτω καὶ τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς, 

ὁ μὲν ἀσϑενῆ ποιῶν, ὑπὸ τοῖς ὀρϑοῖς αὐτὰ τίϑησι λογισμοῖς" ὁ 

δὲ τρέφων ἐπιμελῶς, χαλεπωτέραν αὑτῷ τὴν πρὸς αὐτὰ καϑί. 

στήσι μαχήν, καὶ οὕτως αὐτῷ φοβερὰ ταῦτα ἀπεργάζεται, ὡς ἐν 

δουλείᾳ καὶ δειλίᾳ τὸν πάντα χρόνον βιοῦν. 587. Τίς οὖν τῶν 

ϑηρίων τούτων ἡ τροφή; κενοδοξίας μὲν, τιμαὶ καὶ ἔπαινοι" ἀπο 

νοίας ὃς, ἐξουσίας καὶ δυναστείας μέγεϑος" βασκανίας δὲ, αἱ τῶν 

πλησίον εὐδοκιμήσεις. φιλαργυρίας, αἱ τῶν σαρεχόντων φιλοτι- 
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μίαι" ἀκολασίας, τρυφὴ καὶ αἱ συνεχεῖς τῶν γυναικῶν ἐντεύξεις" 
ἂν δ ὦ ’ Α - » Α Α ᾽ 3 

καὶ ἕτερον ἑτέρου. ὅ88. ΠΙἊάντα δὲ ταῦτα εἰς μὲν τὸ μέσον ἐλ- 

ϑόντι σφοδρῶς ἐπιϑησεται καὶ σπαράξει μοι τὴν ψυχὴν, καὶ φο- 
βερὰ ἔσται, καὶ χαλεπώτερόν μοι τὸν πρὸς αὐτὰ ποιήσει πόλε- 
μον. ἐνταῦϑα δὲ καϑημένῳ, μετὰ απ πολλῆ ἧς μὲν καὶ οὕτως ὑποτα- 
γήσεται τῆς βίας" ὑποταγήσεται δ᾽ οὖν ὅμως τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι, 
καὶ τῆς ὑλακῆς αὐτοῖς οὐδὲν ἔσται πλέον. 589. Διὰ ταῦτα τὸν 

οἰχίσκον φυλάττω τοῦτον, καὶ ἀπρόϊτος, καὶ ἀσυνουσίαστος, καὶ 
ἀκοινώνητος" καὶ μυρίας ἑτέρας τοιαύτας μέμψεις ἀκούειν ἀνέ- 
'χομαι, ἡδέως μὲν ἂν αὐτὰς ἀποτριψάμενος, τῷ δὲ μὴ δύνασϑαι 
δακνόμενος καὶ ἀλγῶν. οὐδὲ γὰρ εὔπορόν μοι, ὁμιλητικόν τε ὁμοῦ 
γενέσϑαι, καὶ ἐπὶ τῆς παρούσης ἀσφαλείας μένειν. 41 ὃ καὶ αὐ- 
τὸν σὲ παρακαλῶ, τὸν ὑπὸ τοσαύτης δυσχερείας ἀπειλημμένον 
ἐλεεῖν μᾶλλον, ἢ διαβάλλειν. δ ἀννον οἱ 

590. 41λλ᾿ οὐδέπω σε πείϑομεν. οὐκοῦν ὥρα λοιπὸν, ὃ μόνον 
εἶχον ἀπόῤῥητον, πρὸς σὲ καὶ τοῦτο ἐχβαλεῖν.. Καὶ ἴσως μὲν 
ἄπιστον εἶναι δύξει πολλοῖς. ἐγὼ δὲ αὐτὸ οὐδὲ οὕτως εἰς μέσον 
ἐνεγκεῖν αἰσχυνϑήσομαι. εἰ γὰρ καὶ πονηρᾶς συνειδήσεως, καὶ 
μυρίων ἁμαρτημάτων ἔλεγχος τὸ λεγόμενον" τοῦ μέλλοντος ἡμᾶς 
κρίνειν Θεοῦ πάντα εἰδότος ἀκριβῶς, τί πλέον ἡμῖν ἐκ τῆς τῶν 
ἀνθρώπων ἀγνοίας ἐγγενέσϑαι δυνήσεται; 591. Τί οὖν ἐστι τὸ 
ἀπόῤῥητον; ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐχείνης, ἐν ἧ ταύτην ἐνέθηκάς μοι 
τὴν ὑποψίαν, πολλάκις ἐκινδύνευσέ μοι παραλυϑῆναι τὸ σῶμα 
τέλεον, τοσοῦτος μὲν φόβος, τοσαύτη δὲ ἀϑυμία κατέσχέ μου τὴν 
ψυχήν. 592. Τῆς γὰρ Χριστοῦ γὺ μφης τὴν δόξαν ἐννοῶν, τὴ» 

ἁγιωσύνην, τὸ κάλλος τὸ « πνευματικὸν, τὴν σύνεσιν, τὴν εὐχο- 
σμίαν, καὶ τὰ ἐμαυτοῦ λογιζόμενος κακά, οὐ διελίμπανον ἐκείνην 
τὲ πενϑῶν καὶ ἐμαυτὸν, καὶ στένων συνεχῶς καὶ διαπορῶν πρὸς 
ἐμαυτὸν ἔλεγον" ὅ93. Τίς ἄρα ταῦτα συνεβούλευσε; εἰ τοσοῦτον 
ἥμαρτεν ἡ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία; τί τηλικοῦτο παρώξυνε τὸν αὖ- 
τῆς Δεσπότην, ὡς τῷ πάντων ἀτιμοτάτῳ παραδοϑῆναι ἐμοὶ, καὶ 
τοσαύτην ὑπομεῖναι αἰσχύνην; 594. Ταῦτα πολλάκις κατ᾽ ἐμαυ" 
τὸν λογιζόμενος, καὶ τοῦ λίαν ἀτόπου μηδὲ τὴν ἐνθύμησιν δυνά- 

8 μενος ἐνεγκεῖν, ὥσπερ οἱ παραπλ ἤγες ἐκείμην ἀχανὴς, οὔτε ὁρᾶν» 
οὔτε ἀκούειν τι δυνάμενος. τῆς δὲ ἀμηχανίας με τῆς τοσαύτης 

ἀφιείσης, καὶ γὰρ ἐστιν ὅτε καὶ ὑπεξίστατο, διεδέχετο δάκρυα 
καὶ ἀϑυμία" καὶ μετὰ τὸν τῶν δακρύων κόρον, ἀντεισήει πάλιν ὃ 
φόβος, ταράττων καὶ ϑορυβῶν καὶ διασείων μοι τὴν διάνοιαν. 
96. Τοσαύτῃ ζάλῃ τὸν παρελϑόντα συνέζων χρόνον" σὺ δὲ 
ἠγνόεις, καὶ ἐν γαλήνῃ μὲ διάγειν ἐνόμιζες. ἀλλὰ νῦν σοι ἀποχα- 

Ἐ2 
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λύψαι πειράσομαι τὸν χειμῶνα τῆς ἐμῆς ψυχῆς" τάχα γάρ μοι 
καὶ ἀπὸ τούτου συγγνώσῃ, τὰ ἐγκλήματα ἀφείς. Πῶς οὖν σοι, 
πῶς αὐτὸν ἐκκαλύψομεν; εἰ μὲν σαφῶς ἐϑέλοις ἰδεῖν, ἑτέρως 
οὐκ ἐνῆν, ἀλλ᾽ ἢ τὴν καρδίαν ἀὠπογυμνώσαντα τὴν ἐμήν. ἐπειδὴ 
δὲ τοῦτο ἀδύνατον, δί ἀμυδρᾶς τινος εἰχύνος, ὡς ἂν οἷός τὲ ὦ, 

πειράσομαί σοι τὸν τῆς ἀϑυμίας τέως ὑποδεῖξαι καπνόν" σὺ δὲ 
ἐκ τῆς εἰχόνος τὴν ἀϑυμίαν συλλέγειν μύνην. 596. (Ὑποϑώμεϑα 
εἶναί τινι μνηστὴν τοῦ πάσης τῆς ὑφ᾽ ἡλίῳ κειμένης γῆς βασι- 
λεύοντος “ϑυγατέρα" ταύτην τε τὴν κύρην καλ λος τὲ ἔχειν ἀμή- 
χανον, οἷον χαὶ τὴ» ἀνϑρωπείαν ὑπερβαίνειν φύσιν, καὶ τούτῳ 
τὸ τῶν γυναικῶν ἁπασῶν φῦλον ἐκ πολλοῦ τοῦ διαστήματος νι- 
κἄν" χαὶ ψυχῆς ἀρετὴν τοσαΐτην, ὡς καὶ τὸ τῶν ἀνδρῶν γένος, 
τῶν τε γενομένων τῶν τε ἐσομένων ποτὲ, πολλῷ τῷ μέτρῳ κατό- 
ιν" ἀδεϊναι" καὶ πάντας μὲν ὑπερβῆναι φιλοσοφίας ὅρους τῇ 
τῶν τρύπων εὐκοσμίᾳ, πᾶσαν δὲ κρύψαι σώματος ὥραν τῷ τῆς 
οἰκείας ὄψεως κάλλει. 597. τὸν δὲ ταύτης μνηστῆρα, μὴ διὰ 
ταῦτα μόνον περικαίεσϑαι τῆς παρϑένου, ἀλ λὰ καὶ χωρὶς τού- 
τῶν πάσχειν τι πρὸς αὐτὴν, καὶ τῷ πάϑει τούτω τοὺς μανικωτά. 
τους τῶν πώποτε γενομένων ἀποχρύψαι ἐραστῶν. 598. εἶτα μητα- 

ξὺ τῷ φίλτρῳ καιόμενον ἀκοῦσαί ποϑεν, ὅτι τὴν ϑαυμαστὴν ἐρω- 
μένην ἐκείνην τῶν εὐτελῶν τις καὶ ἀπεῤῥιμμένων ἀνδρῶν, δυςγε- 
νὴς καὶ τὸ σῶμα ἀνάπηρος καὶ πάντων τῶν ὄντων μοχϑηρύτα- 
τος, μέ ἕλλοι πρὸς γάμον ἀγαγέσϑαι. 599. “ρά σοι μικρόν τι μέ- 
ρος τῆς ἡμετέρας ὀδύνης παρεστήσαμεν; καὶ ἀρκεῖ μέχρι τούτου 
στῆσαι τὴν εἰκόνα; τῆς μὲν ἀϑυμίας ἕνεκεν ἀρκεῖν οἶμαι" καὶ 
γὰρ διὰ τοῦτο μόνον αὐτὴν παρειλήφαμεν. Ἵνα δέ σοι καὶ τοῦ 
φύβου : καὶ τῆς ἐκπλήξεως ὑποδείξω τὸ μέτρον" ἐφ ἑτέραν πάλιν 
ἴωμεν ὑπογραφήν. 6000. καὶ ἔστω στρατόπεδον ἐχ πεζῶν καὶ ἱπ- 
πέων καὶ γαυμαχῶν συνειλεγμένον ἀνδρῶν. καὶ καλυπτέτω μὲν 
τὴν ϑάλατταν ὁ τῶν τριήρων ἀριϑμὸς, καλυπτέτωσαν δὲ τὰ τῶν 
πεδίων πλήϑη καὶ τὰς τῶν ὀρῶν κορυφὰς αἱ τῶν πεζῶν καὶ ἱππέων 
φάλαγγες" Θ0Ί1. καὶ ἀνειλαμπέτω μὲν ἡλίῳ τῶν ὅπλων ὃ χαλκὸς, 
καὶ ταῖς ἐκεῖϑεν πεμπομέναις ἀκτῖσιν ἡ τῶν περιχεφαλαιῶν καὶ 
τῶν ἀσπίδων» ἀνταφιέσϑω μαρμαρυγή' ὁ δὲ τῶν δοράτων: κτύπος 
καὶ ὁ τῶν ἵππων χρεμετισμὸς πρὸς αὐτὸν φερέσϑω τὸν οὐρανόν᾽ 
καὶ μήτε ϑάλασσα φαινέσϑω μήτε γῆ, ἀλλὰ χαλκὸς καὶ σίδηρος 
πανταχοῦ. 602. “νειπαραταττέσϑωσαν δὲ αὐτοῖς καὶ πολέμιοι, 
ἄγριοί τινες ἄνδρες καὶ ἀνήμεροι" ἐνεστηκέτω δὲ ἤδη καὶ ὁ τῆς 
συμβολῆς καιρός. 608. Εἶτα ἁρπάσας εὶς ἐξαίφνης μειράκιον 
«ὦ» ἐν ἀγρῷ τραφέντων καὶ τῆς πηκτίδος καὶ τῆς καλαύροκος 
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πλέον εἰδότων οὐδὲν, καϑοπλιζέτω μὲν αὐτὸ ὅπλοις χαλκοῖς, 
604. περιαγέτω δὲ τὸ στρατόπεδον ἅπαν, καὶ δεικνύτω λόχους 
καὶ λοχαγοὺς τοξύτας : σφενδονήτας ι ταξιάρχους ; στρατηγοὺς, 
ὁπλίτας, ἱππέας, ἀκοντιστὰς, τριήρεις, τριηράρχους, τοὺς ἐκεῖ 
πεφραγμένους στρατιώτας, τῶν ἐν ταῖς ναυσὶν ἀποχειμένων μη. 
χανημάτων τὸ πλῆϑος" 60. δεικνύτω δὲ καὶ τὴν τῶν πολεμίων 
παράταξιν ἅ ἅπασαν, καὶ ὄψεις ἀποτροπαίους τινὰς ̓  καὶ σκευὴν 
ὅπλων ἐξηλλαγμένην, καὶ πλῆϑος ἄπειρον, καὶ φάραγγας καὶ 
κρημνοὺς βαϑεῖς καὶ δυσχωρίας ὀρῶν" 606. δεικνύτω δὲ ἔτι παρὰ 
τοῖς ἐναντίοις: καὶ πετομένους ἵππους διά τινος μαγγατείας, καὶ 
ὑπλίτας δὲ ἀέρος φερομένους, καὶ πάσης γοητείας δύναμίν τε 
καὶ ἰδέαν. 607. Καταλεγέτω δὲ καὶ τὰς τοῦ πολέμου συμφο- 
ράς: τῶν ἀκοντίων τὸ νέφος, τῶν βελῶν τὰς νιφάδας, τὴν πολ- 

λὴν ἀχλὺν ἐχείνην καὶ τὴν ἀορασίαν, τὴν ζοφωδεστάτην γύχτα, 
ἣν. τὸ τῶν “τοξευμάτω» συνίστησι πλῆϑος, ἀποστρέφον τῇ πυ- 
κνότητι τὰς ἀκεῖνας, τὴν κόνιν οὐχ ἧττον» τοῦ σχότους τοὺς 
ὀφθαλμοὺς ἀμαυροῦσαν, τοὺς τῶν αἱμάτων χειμάῤῥους, τῶν 
σιπτόντων τὰς οἰμωγὰς, «ὧν ἑστώτων τοὺς ἀλαλαγμοὺς, τῶν 

κειμένων τὰς σωρείας, τροχοὺς αἵματι, βαπτιζομένους, ἵππους 
αὐτοῖς ἀναβάταις πρηνεῖς φερομένους ἀπὸ τοῦ πλήϑους τῶν κει- 
μένων »εχρῶν, τὴν γῆν φύρδην ὁ ἅπαντα ἔχουσαν, αἷμα καὶ τόξα 
καὶ βέλη, ἵππων ὁπλὰς καὶ ἀνϑρώπων κεφαλὰς ὁμοῦ κειμένας, 
καὶ βραχίονα καὶ τροχὸν, καὶ χνημίδα καὶ στῆϑος διακοπὲν, ἐγκε- 
φάλους ξίφεσι προσπεπλασμένους, ἀκίδα βέλους ἐκκεκλασμένην 
καὶ ὀφθαλμὸν ἔχουσαν ἐμπεπερονημένον. 608. καταλεγέτω καὶ 
τὰ τοῦ ναυτικοῦ πάϑη" τριήρεις τὰς μὲν ἐν μέσοις ἀναπτομένας 
τοῖς ὕδασι, τὰς δὲ αὐτοῖς ὁπλίταις καταδυομένας τὸν τῶν ὑδά- 
τῶν ἦχον, τὸν τῶν ναυτῶν ϑύρυβον, τὴν τῶν στρατιωτῶν βοὴν, 
τῶν κυμάτων καὶ τῶν αἱμάτων μιγνύμενον τὸν ἀφρὸν, καὶ ὁμοῦ 
τοῖς πλοίοις ἐπεισιόντα πᾶσι" τοὺς ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων νε- 
κροὺς, τοὺς καταποντιζομένους, τοὺς ἐπιπλέοντας, τοὺς εἰς τοὺς 
αἰγιαλοὺς ἐκβρασσομένους, τοὺς ἔνδον τοῖς κύμασι περικλυζομέ- 
ψους, καὶ ταῖς ναυσὶν ἀποφράττοντας τὴν ὁδόν. 609. Καὶ πά- 

σας ἀκριβῶς διδάξας τὰς τοῦ πολέμου τραγῳδίας, προστιϑέτω 
καὶ τὰ τῆς αἰχμαλωσίας δεινὰ, καὶ τὴν παντὸς ϑανάτου χαλε- 
πωτέραν δουλείαν. 610. Καὶ ταῦτα εἰπὼν κελευέτω τὸν ἵππον 
ἀναβαίνειν εὐθέως, καὶ τοῦ στρατοπέδου παντὸς ἐχείνου στρα- 
χω, ἢ 5611. ρα οἴει πρὸς τὴν διήγησιν μόνην ἀρκέσειν τὸν 

μειρακίσκον ἐχεῖνον, ἀλλ οὐκ ἀπὸ πρώτης ὄψεως εὐθέως ἀφή: 
σει τὴν ψυχήν; ΧΙ]. 619. Καὶ μή μὲ νομίσῃς ἐπαίρειν τὸ 

ἴω 
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πρᾶγμα τῷ λόγῳ: μήδ᾽ ὅτι τῷ σώματι τούτῳ καϑάπερ τινὶ δε- 
σμωτηρίῳ κατακλεισϑέντες, τῶν ἀοράτων οὐδὲν δυγάμεϑα ἰδεῖν, 
μεγάλα τὰ εἰρημένα εἶναι νόμιζε. πολὺ γὰρ ταύτης «τῆς μάχης 
μείζονα, πολὺ καὶ φρικωδεστέραν εἶδες ἂν, εἰ τοῦ διαβόλου τὴν 
ζοφωδεστάτην παράταξιν, καὶ τὴν μανιώδη συμβολὴν τούτοις 
τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἰδεῖν ἠδυνήϑης σοτέ. 615. Οὐ γὰρ χαλ χκὸς ἐχεῖ 
καὶ σίδηρος, οὐδὲ ἵπποι καὶ ἅρματα καὶ τροχοὶ, οὐδὲ ς πῦρ καὶ βέ- 
λη, ταῦτα τὰ ὁρατά: ἀλλ᾽ ἕτερα πολὺ τούτων φοβερώτερα μη- 
χανήματα. οὐ δεῖ τούτοις τοῖς πολεμίοις ϑώραχος οὐδὲ ἀσπί- 
δος, οὐδὲ ξιφῶν καὶ δοράτων: ἀλλ᾽ ἀρκεῖ μόνη ἡ ὄψις τῆς ἐπα- 
ράτου στρατιᾶς ἐκείνης παραλῦσαι ψυχὴν, ἢν μὴ λίαν οὖσα γε»- 
γναΐα τύχῃ, καὶ πρὸ τῇ ἧς οἰχείας ἀνδρείας, πολλῆ ᾿ῆς ἀπολ ̓ αὔσῃ τῆς 
παρὰ τοῦ Θεοῦ προνοίας. 614. Καὶ εἴ γε ἦν δυνατὸν, τὸ σῶμα 
ἀποδύντα τοῦτο, ἢ καὶ μετὰ αὐτοῦ τοῦ σώματος δυνηϑῆναι κα- 
ϑαρῶς καὶ ἀφόβως ἅπασαν τὴν ἐκείνου παράταξιν, καὶ τὸν πρὸς 
ἡμᾶς σόλεμον» ὀφθαλμοφανῶς ἰδεῖν" εἶδες ἂν οὐ χειμάῤῥους αἷ- 
μάτων, οὐδὲ σώματα νεκρὰ, ἀλλὰ ψυχῶν πτώματα τοσαῦτα, καὶ 
τραύματα οὕτω χαλεπ τὰ, ὡς ἅπασαν ἐκείνην τοῦ πολέμου τὴν 

ὑπογραφὴν, ἣν ἄρτι διῆλϑον πσρός σε, παΐδων τινῶν ἀϑύρματα 

εἶναι νομίσαι, καὶ παιδιὰν μᾶλλον ἢ πόλεμον, τοσοῦτοι οἱ καϑ' 
ἑχάστην πληττόμενοι τὴν ἡμέραν. 615. Τὰ δὲ τραύματα οὐκ 
ἰσην ἐργάζεται τὴν νέχρωσιν, ἀλλ᾿ ὅσον ψυχῆς καὶ σώματος τὸ 
μέσον, τοσοῦτον ἐκείνης καὶ ταύτης τὸ διάφορον. ὅτ᾽ ἂν γὰρ λά- 
βῃ τὴν πληγὴν ἡ ψυχὴ καὶ πέσῃ, οὐ κεῖται καϑάπερ τὸ σῶμα ἀνεκτ- 
αιἰσϑήτως, ἀλλὰ βασανίζεται μὲν ἐντεῦϑεν ἤδη τῇ πονηρᾷ συνει-- 
δήσει τηκομένη" μετὰ δὲ τὴν ἐνθένδε ἀπαλλαγὴν, κατὰ τὸν τῆς 
κρίσεως καιρὸν, ἀϑανάτῳ παραδίδοται τιμωρίᾳ. Εἰ δέ τις ἀναλ- 
γήτως ἔχοι πρὸς τὰς τοῦ διαβόλου πληγὰς, μεῖζον ὑπὸ τῆς ὠναι- 
σϑησίας ἐκείνῳ γίνεται τὸ δεινόν. ὁ γὰρ ἐπὶ τῇ προτέρᾳ πληγῇ 
μὴ δηχϑεὶς, εὐκόλως δέξεται καὶ δευτέραν, καὶ μετ᾽ ἐκείνην ἑτέ. 
ραν. οὐ γὰρ διαλιμπάνει μέχρι τῆς ἐσχάτης ἀναπνοῆς παίων ὁ 
μιαρὸς, ὅτ᾽ ἂν εὕρῃ ψυχὴν ὑπτίαν καὶ τῶν προτέρων καταφρο- 
νοῦσαν πληγῶν. 616. Εἰ δὲ καὶ τῆς συμβολῆς τὸν τρύπον ἐξετά- 
ζειν ἐθέλοις, πολὺ ταύτην σφοδροτέραν καὶ ποικιλωτέραν ἴδοις 
ἄν. οὐδὲ γὰρ κλοπῆς καὶ δόλου τοσαύτας τις οἶδεν ἰδέας, ὅσας 
ἐχεῖνος ὁ μιαρὸς, ταύτῃ γοῦν τὴν πλείονα κέχτηται δύναμιν" οὔτε 
ἔχϑραν τις οὕτως ἀκήρυκτον δύναιτ᾽ ἂν ἔχειν πρὸς τοὺς ἄγαν 
πολεμιωτάτους αὐτῷ, ὅσην πρὸς τὴν ἀνϑρωπείαν φύσιν ὃ πονη- 
ρύός. 617. Καὶ τὴν προϑυμίαν δὲ εἴ τις ἐξετάζοι, μεϑ' ἧς μά. 
χεται ἐκεῖνος, ἀνϑρώπους μὲν ἐνξαῦϑα καὶ γελοῖον παραβαλεῖν. 
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2 , Ἀν ’΄ Ἂν.5 ,ὔ - ᾿ , ΒΩ τ ἐΦι Ψ ᾿ 

εἰ δέ τις τὰ ὀργιλώτατα καὶ ἀπηγέστατα τῶν ϑηρίων ἐκλεξάμε- 

ὡ 

᾿ 

Ἶ, 

5 , , » ’ , ᾿ " ΓΏοΝν 
γὸς ἀντιτιϑέναι ϑέλοι τῇ τούτου μανίᾳ, πραύότατα ὄντα καὶ ἦμε- 

-" - - τ - Ἁ - 

ρώτατα εὑρήσει τῇ παραβολῇ" τοσοῦτον οὐτος πνεῖ ϑυμὸν, ταῖς 
« ’ ; - ᾿ς ἘἘ. -»" ’ Ἁ ’ 

ἡμετέραις προσβαλλ ὦν ψυχαῖς. 618. Και ὁ τῆς μαᾶχῆης δὲ χρο- 
᾿ - . ς 

γος, ἐνταῦϑα μὲν βραχὺς, καὶ ἐν τῷ βραχε ῖ δὲ αὐτῷ πολλαι αἱ 
ἀνακωχαὶ" καὶ γὰρ γὺξ ἐπελϑοῦσα, καὶ ὃ τοῦ σφάζειν κάματος, 
καὶ τροφῆς καιρὸς καὶ πολλὰ ἕτερα διαναπαύειν τὸν στρατιώ- 

Ἁ - ’ ἂν. - 

τὴν πέφυχεν, ὡς καὶ ἀποδῦναι τὴν παντευχίαν, καὶ ἀναπνεῦσαι 
Ἁ Ἁ - - Ἁ ’ - 

μικρὸν, καὶ σίτῳ καὶ ποτῷ καταφψῦξαι, καὶ ἑτέροις πολλοῖς τὴν 
Ἁ Α - -" 

προτέραν ἀνακτήσασϑαι δύναμιν. Ἐπι δὲ τοῦ πονηροῦ, οὐκ ἔστι 
΄ , σ »» Α 

τὰ ὅπλα καταϑέσϑαι ποτὲ, οὐκ ἔστιν ὕπνον ἄρασϑαι, τὸν βου- 
;ὔ τ - ’ 

λόμενον ἄτρωτον μένειν διαπαντός. ἀνάγκη γὰρ, δυοῖν ϑάτερον, 
μὴ - "5 ’ , ν᾿ Α ᾽ὕ 

ἢ πεσεῖν καὶ ἀπολέσϑαι γυμνωϑέντα, ἢ διαπαντὸς καϑωπλισμέ. 
- Α Ἁ κ - Ἁ 

γον ἑστᾶναι καὶ ἐγρηγορύτα. καὶ γὰρ ἐχεῖνος διαπαντὸς ἕστηχε 
Α - - κ ,᾿ 

μετὰ τῆς αὑτοῦ παρατάξεως, τὰς ἡμετέρας ῥαϑυμίας παρατη- 
- ’; 

ρῶν, πλείονά τε εἰσφέρων σπουδὴν εἰς τὴν ἡμετέραν ἀπώλειαν, 
ΠΩ το ν ἰνεῶρ δι. Καὶ τὸ μὴ δδᾶπα ἢ εἰς τὴν σωτηρίαν ἡμεῖς τὴν ἑαυτῶν. 619. Καὶ τὸ μὴ ὁρᾶσϑαι 

2 « - « 

δὲ αὐτὸν ὑφ᾽ ἡμῶν, καὶ τὸ ἐξαπίνης ἐπιτίϑεσϑαι, ἃ μάλιστα 
- » - -Ῥ9 Α 

τῶ» μυρίων ἐστὶν αἴτια κακῶν τοῖς οὐχ ἐγρηγορύσι διαπαντὸς, - 
᾿) -“ 3 ; 3 ’, ᾽ . Φ 2 

πολὺ τοῦτον ἀπορώτερον ἐκείνου δείχνυσι τὸν πύλεμον. 620. Ἐν»- 
»" - -“ ᾿' - - “5 ταῦϑαο οὖν ἡμᾶς ἤϑελες στρατηγεῖν τοῖς στρατιώταις τοῦ Χρι- 

-" 2 Ἁ - ὔ, -»" κι ζΖὰ ΑΨ ἘΝ Α ε 

στοῦ; ἀλλὰ τῷ διαβόλῳ τοῦτο ἣν στρατηγεῖθοτ᾽ ἂν γὰρ ὃ δια 
. - Ἁ ᾿ ’, 

τάττειν χαὶ διαχοσμεῖν τοὺς λοιποὺς ὀφείλων, πάντων ἀπειρύ- 
᾿ τ ᾿ - " 

τάτος καὶ ἀσϑενέστατος ἢ προδοὺς ὑπὸ τῆς ἀπειρίας τοὺς πι- 
; ᾿ - 2 ἢ -" 3 Ἐ. ἀνὰ ξι Ὴ - -" 

στευϑέντας » τῷ διαβύλῳ μᾶλλον ἑστρατήγησεν, ἢ τῷ “Χριστῷ. 
; ) ’ 

621. “λλὰ τί στένεις ; «( δαχρύεις ; οὐ γὰρ ϑρήνων ἄξια τὰ 
πν τἹἵ - χλλ 5 »᾿ πος ᾿" - ἅλλ᾽ ᾿ς οι, Ἁ δὸ Ν ; 

κατ᾽ ἐμὲ νῦν, ἀλλ᾽ εὐφροσύνης καὶ χαρᾶς. ."1λλ᾽ οὐχι καὶ τὰ ἐμά 
᾽ , “ - » ο ι , 5» 

φησιν, ἀλλὰ μυρίων ἀξια ταῦτα κοπετῶν" νῦν γὰρ μόλις ἠδυνή- 
. ὧὦ -" " - » «- 

ϑὴν συνιδεῖν, οἵ τῶν κακῶν μὲ ἤγαγες. θ29. Ἐγὼ μὲν γὰρ εἰσῆλ- 
σ ᾿ -“ Ἁ - 

ϑὸν πρύς σε, ὅ τι ποτὲ ὑπὲρ σοῦ πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας ἀπολο- 
᾿ ᾽ “ὦ Α 

γήσομαι, δεύμενος μαϑεῖν" σὺ δέ με ἐκπέμπεις ἑτέραν ἀνθ᾽ ἑτέ. 
3 Χ Σ κι 

ρᾶς φροντίδα ἐνθείς. οὐ γὰρ ἔτι μοι μέλει, τί πρὸς ἐκείνους 
᾿ - ᾽ ᾿ “ Ἁ - π᾿ 

ὑπὲρ σοῦ, ἀλλὰ τί πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ καὶ τῶν ἐμῶν 
- 3 κ - Ἀ - 

ἀπολογήσομαι κακῶν. 623. “λλὰ σοῦ δέομαι καὶ ἀντιβολῶ, εἴ 
- - Ω ᾽ - 

τι σοι μέλει τῶν ἐμῶν, εἰ τις παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παρα- 
μύϑιον ἀγάπης, εἴ τινὰ σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοὶ. καὶ γὰρ οἶδας, 
ὅτι μὲ μάλιστα πάντων αὐτὸς εἰς τοῦτον τὸν κίνδυνον ἤγαγες" 
χεῖρα ὄρεξον καὶ λέγων καὶ πράττων τὰ δυνάμενα ἡμᾶς ἀγορ- 
ϑοῦν, μηδὲ ἀνάσχῃ πρὸς γοῦν ὺ βραχύτατον ἡ ἡμᾶς ἀπολιπεῖν,. 

Ἃ 

ἀλλὰ νῦν μᾶλλον ἢ πες ὰς ποιεῖσϑαι τὰς διατριβάς. 
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22. ΠΕΡΙΙΕΡΩΣΥΝῊΣ ΟΓΟΣ ΖΚ]. ΚΕΦ. Χ711,. 
δεταϊ. ἐουυτς ἐποδνλνυσονδι νυ τὰ ἔων" λναψμαδις “-. ΟΠ ΩΘΡΙ͂Ε 

, 
τὴ ( Ὅς , ᾿ "ὦ 

0.4. Ἐγὼ δὲ μειδιάσας, καὶ «ί συμβαλέσϑαι, ἔφην, τί δέ σὲ ὀνῆ- 
Α -" ’ ΕΣ 

σαι δυνήσομαι πρὸς τοσοῦτον πραγμάτων ΟΥγχον ; ἀλλ᾽ ἐπειδή σοι 
“ «.«Χ 48:3 (} ’ ΄ Ἁ Α Ἁ "αὶ “Δ 

τοῦτο ἡδὺ, ϑάῤῥει ὦ φίλη κεφαλή" τὸν χαιρον γάρ, καϑ' ον ἂν 
-Ὁ - -» - 2 - Ἁ 

ἐξῇ σοι τῶν ἐχεῖϑεν φροντίδων ἀναπνεῖν, καὶ παρέσομαι καὶ 
οὐ - ἔω- ’ 

παρακαλέσω, καὶ τῶν εἰς δύναμιν τὴν ἐμὴν ἐλλείψεται οὐδέν. 
» κ , , 9᾽ ἐν ᾿ , 3.» ἌΝ κ σαὶ 

Ἐπὶ τούτοις πλέον ἐχεῖνος δαχρυσὰας ανισταται" ἕγῶ δὲ αὐτῷ 

περιχυϑεὶς, καὶ καταφιλήσας τὴν κεφαλὴν, προὔπεμπον, παρα- 

καλῶν γενναίως φέρειν τὸ συμβεβηκός. Πιστεύω γὰρ, ἔφην, τῷ 

χαλέσαντί σε Χριστῷ, καὶ τοῖς ἰδίοις ἐπιστήσαντι προβάτοις, 

ὕτι τοσαύτην ἐκ τῆς διακονίας ταύτης κτήσῃ παῤῥησίαν, ὡς καὶ 

ἡμᾶς κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην κινδυνεύοντας, εἰς τὴν αἰώνιόν σου 

δέξασϑαι σκηνήν. 

..... -. .. Α ς:.-- ὅτ» ὡσὝκιοὦ. 
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