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ΒΑΝΟΤῚ ΡΑΤῈΙΒ ΝΟΩ͂ΤΕῚ 

ΦΌΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΝΜΙ 

ΑἨΟΗΙΕΡΙΒΟΟΡῚ ΟΟΝΒΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΙ 

ἘΝ ΕΒ ΣΕ ΒΑ ΡΙΘ 

ΟΜΝΙΓΙΜ ἘἘΡΙΒΤΟΙΑΒΌΜ ΡΑΠΙΝΑΝΌΜ 

ΡΕΒ ἨΟΜΙΠΑΒ ΒΆΑΟΤΑ. 

ΤΟΜΌΞΒ ΠΙ|. 

ΟΟΝΤΙΝΕΝΡ ἨΟΜΙΠΙΑΒ ΙΝ ἘΡΙΒΤΟΙΑΜ ΑὉ 

ΟΟΒΙΝΤΉΙΟΒΚ ῬΟΒΤ ΒΙΟΉΝΕΜ, 

ΟΧΟΝΙΙ: 

ὈΧΟΙΌΕΒΑΊΤ Τ᾿ ΟΟΜΒΕ, ΑΟΑΘΕΜΙΑΕ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΤΞ. 

ΨΕΝΕΙΌΝΤ' ΙΒΙΘΕῈΜ ΑΡΙΠ 1. Η. ΡΑΒΚΕΙ; 

ΓΟΝΏΌΙΝΙ ΑΡῸ Ε᾿΄ εἰ 1. ΒΙΝΊΝΟΑΤΟΝ. 

Μ.ΏσσΟ,Χν. 





ΞΑΝΟΤῚ ΡΑΤΆΙΒ ΝΟΩ͂ΤΆΒῚ 

ΦΌΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΠΒΥΒΟΝΊΤΟΜΙ 

ΑΒΟΗΙΕΡΙΒΞΟΟΡῚ ΟΟΝΗΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙ͂ΤΑΝΙ 

ἘΝΌΤΥΙΓΡΑΤΙΩ 

ΕΡΙΒΤΟΙΑΜ Α ΟΟΝΙΝΤΗΙΟΒ ΡΟΒΤΒΗΙΟΒΕΜ 

ΗΠΟΜΙΠΑΙΒ ΧΧΧ. 

ΕΒΟΙΤΟ ΝΟΥΝᾺ 

ΑΏ ΕἸΠΕΜ ΟΟΡΙΟΌΜ Μ55. ἘΤ ΨΕΒΒΙΟΝΌΜ ΑΝΤΙΘΟΘΛΑΕΌΜ 

ὈΙΓΙΟΘΟΕΝΤΕΙΝ ΟΑΒΘΤΊΙΟΘΑΤΑ,. 

ΟΧΟΝΊΙΙ: 

ἘΧΟΌΘΕΒΑΤ' Τ᾿ ΟΟΜΒΕ, ΑΟΘΑΘΕΜΙΑΕ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΒ. 

ΨΕΝΕΌΝΤ ΓΒΙΌΡΕΜ ΑΡΌὉ . Η. ΡΑΒΚΡΗ: 

ΓΟΝΌΙΝΙ ΑΡΌὉ Κ᾿ ετ Ψ. ΕΙΝΙΝΑΤΟΝ. 

Μ.ΏΟΟσΟΙΧΙΗΙν. 
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ΒΙΒΙΤΟΤΓΉΗΒΘΟΑ ΡΑΤΕΌΝ 

ΒΟΟΙΒΒΙΑΕΝ ΟΑΤΗΟΙΙΟΛΙ͂ 

ΑἹ 

ΑΝΤῚ ΟΒΙΈΕΝΤΙΒΚ ἘΤ  ΟΟΟΙΡΕΝΤΙΒΚΒ ΒΟΉΙ5ΜΑ 

ΕΠΟΒΌΒΒΌΝΤ. 

ΘΕ ΈΟΤΙΙ ῬΗΕΒΒΥΤΕΒΟΝΌΟΜ ΟΥΟΝΌΝΌΘΑΜ ΟΧΟΝΙΕΝΕΙΌΜ. 

51 9)ΔΜ Β5ΑΤΊΙΒ5 9λαλρογ ΑΤΌΒ ΙΏΕΒΙ5, ΕἸἹΝΈΜΟΩΙΕ ἩΠΥ ΒΜΟΌΣΙ ΓΑΒΟΒΙΒΌΒ ΙΒ 

ΙΜΡΟΝΈΕΈΠΕ, ΒΕΘΩΟΙΕΒΕ ΙΑΜ ΟΑΛΑΤΗΟΙΙΟΔῈ ὈΙΒΟΙΡΙΗΙΝΔΕ., ΟΥΛΕῈ ΑΒ 

ΙΡΒΟῸ ΟΗΒΠΙΒΤΟ ΡΕΗΝ ΔΡΟΒΘΊΟΙΟΒΝ ΑῇΒ'Ῥὸ ΝΟΒ ὕϑθῶῦ  ΕῈ ΜΑΝΑΨΥΙΤ, 

ἘΤῚ ΑΒ ΗΙΝΟῸ ΔῺῈ ΡΟΘΊΕΕΟΘ ΜΑΝΑΤΌΞΒΑ Ἐ571Τ. 

5, ἄπ. 46 σέ ϊ!, Ογοαοηαϊ, ο. 8. 

ΟΣΧΟΝΕΙΗΙ: 

ἘΧΟΒΘΕΒΑΊΤ Τ. ΟΟΜΒΕ, ΔΟΛΌΕΜΙΑΕ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΠΣ, 

ΨΈΝΕΟΝΤ' ΙΒΙΡΠῈΜ ΑΡῸΠ “. Η. ΡΑΒΚΕΕ; 

ΠΟΝΘΙΝῚ ΑΡῸ Ε. εἰ 7. ΕΙΝΊΝΟΑΤΟΝ. 

ΜιΙΏΟΟΟ,ΧΙΩΝ. 
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ΜΑΧΙΜῈΕ ἘΒΝΕΒΕΝΏΌΏΟ ΙΝ. ΟἨΝΙΒΤΟ ῬΑΊΤᾺΙ 

σα. ΜΟ 

ΑΠΝΟΗΙΕΡΙΒΟΟΡΟ ΟΑΝΤΙΤΑΒΙΈΝΞΙ, 

ΑΝΟΊΙΙΑΒ ΤΟΤΙΌΒ ῬΕΒΙΜΑΤῚ ἘΤ ΜΕΤΝΟΡΟΙΙ͂ΤΑΝΟ, 

ΟΥΙΜ ΙΝ ΗΑῸΟ ΝΌΒΤΗΑ ΔΑΟΑΡΕΜΙΑ ΒΑΟΘΗΒΑΒ ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΑΕ ΡΒΟΕΕΒΒΟΝΙ ΒΕΟΘΙΟ, 

ὈΙΟΑΤΌΝ 

ΗΑΕῸ ΒΙΒΙΙΟΤΉΕΒΟΑ 

ῬΗΕΙΒΟΟΝῸΜ ΡΑΤΕΌΜ, ἘΡΙΒΟΟΡΟΕΌΜ, 

ΠΟΟσΤΟΝΙΜ, ΟΟΝΒΕΒΒΟΝΌΜ, ΜΑΝΤΎΥΒΌΜ. 

ΒΑΝΟΤΛΑΕ ΑΟ ΟΑΤΗΟΙΙΟΛΑΕ ΟΗΕΚΙΒΞΤΙ ἘΟΟΠΈΕΈΞΒΙΛΕ, 

αὐὉΊόο ΡΙΒΠΤΑΤῚ ΒΜΑΤΙΒΕΊΑΤ 

ΕΗΑΑ ΝΟΜῈΝ ΕΝΕΒΑΒΙΠΕ 

ἘΤ 

ΡΑΤΕΆΝΙ ΑΝΙῚΜΙ ΒΕΝΕΝΟΙΕΝΤΙΑΜ. 
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ΜΟΝΊΤΤΜ. 

ΠΕ. ΒΝ ἸΠ]ΟμΙ θιι5. οὐ ΟΟ ]οῖθ5. 5. οαΠη8 ΟΠ Ὑβοβίοιῃηϊ 

ἴ ὈΠΠΙΘΙΒΙΙΠῚ ΟΡΡΟΥαΠοΥΘ Ιοοοὺ οὖ ὑθιηροῦθ αἰβραία αν. 

Ναπο ρϑῦοδ 84 Πᾶπο ἐθγἐαηι ΟΡΘΙΪΒ. ΒΌΒΟΘΡΟΪ ρα [ΘΠ ΒρΡ60- 

ἰδηἰϊα, (486 απ 46 σδιιβα ἀπύθ ρυϊπηδιη οὔ βθοσηάδπι ρΡαὈ- 

Ποα ἔβοία 56, Γιθούου δ βοῖτθ Π1Π1] Ἰη Θ 650) δ] ὈΥΓΘΥἸΒΒΙΠΠΘ 

Ρούθυππτι8, ΤΠ ΟΠ Θ ὈΪΠΊ118. 

᾿χ ΘΧχθιηΡ δι θιι5. Παγαπλ ΠΟΙΆ] λα] 181πὶ δηΐθα 6 118 

{γὼ Ρούββί πη πὶ Δ] θυ πη 18, Ν' ΘΡΌΠΘη56, αν] Ἕαπιη, θ6- 

ΠΟΩΙΟΟΙ πη. 

"10 Ν᾽ ΘΙΌΠΘΗΒΙ8, α86 ΓΟ ἀππὸ ΜΌΧΧΙΧ οχ 

οἴποϊπα Εταίσιιιη 46 ϑδθϊο, ἰοΐα ρϑπαάθὺ οχ τιὴὸ (ὑΟαΪο6, 

4] ππηο οϑύ Βοϑβδυοπθιβ 103, 46 απὸ ἴῃ Ρταθίδεϊοπθ δὰ 

Ἡο 85 ἴῃ Εὑρβίοϊαμι δ Ποιηδ 08 ἀἰούμιἹ βιι ΠΊ118. 

Ἢ . ᾿ , ., , , , , 

. ])6 [οπρι5 ΕΠ ΠΟ ΠΙΒ. σᾷθ ᾿ᾷθο τπποππϊύ αν 5 ἴῃ 

υ 



Χ ΜΟΝΊΙΊΤΟΌΜ. 

Νοιῖϊβ Ρ. 31. “Τπ βθουπάδ δὰ (νη 105. Ν᾽ ΘΓΟΠΘΏΉΒΘΙΗ 

Πα] Ομ 6 π, απ86. εἶσ 501100 ᾿ΠΟΟΥΓ ΡΌΪΟΙ, οαβΟρ Υ  Π]8. ΘΧ 

Μ5. ἴῃ ΒΙΡΠούπθοα Μοάϊοθα 1 μια." Οὐοάθχ ἰβίθ, 4018- 

45 [θυ ῦ, ἀγοίδηι σορηδ ]ΟΠΘηῚ παροὺ οὰπῃ ΠΘρΊοΟ 741, 

4 ποθὶβ θοῦ Β. αἀπδηύατῃ οχ ᾿θοῦοηῖραβ ἃ ὅν 1110 ἢ 1ΠΠ1Ὸ 

ἴπ Π]ΔΙΡῚΠΘ. πούίδς!]β. ΘΟΠ] ΘΟ Θ οού. Πὸοο Ρδὺ Τούτη ΟΡ ΙΒ 

ΔΗ] ἀνθ ὕθΓ6 θϑύ ἢ ἴῃ Ροβίθυουθ δαΐθηῃ ρᾶῦύθ θχϑίδηϊ τηᾶ- 

ηἰξοϑία νϑϑύϊρία ἃ11π8. ουὐαδάδιη ΟΟΑΙοῖ5, 4πὶ ποβίσαπι 1). 

δοσαγαύθ τοίοσυ. ΜΙᾺ. δηποίαίϊα δα ρρ. ὅ02 Α. δὅ68 Α. 8]. 

Τπηπηο ἴρ886 ΕαΙίον π΄ Νοίϊβ δὰ ρ. 677, 11 (Ξξ ρ. 610 1. 

ἀἰβαυίθ τηοῃϑῦ : “Πππο Ἰοοαϊη 816 Ἰθριιηῦ ΜΌΘ. ΠΟΘΙ: 

[ΘΓΡῸ μέμγο5 ὨΔΌα10] εἰπών: μᾶλλον δὲ καὶ διάβολον οὐδὲν 

ἄλλο ἐποίησεν ἢ κενοδοξία. κενοδοξίας ἐκεῖνος καρπὸς καὶ ῥίζα, 

τοῦτο δὲ διαβόλου. ὥσπερ οὖν τῷ ᾿Αδὰμ ἐφθόνησεν ὁ διά- 

βολος, ἐπειδὴ εἶδεν ὑπὸ θεοῦ πλασθέντα αὐτὸν, καὶ "Αβελ 

Καϊν, διότι πλέον αὐτοῦ ἔγνω τοῦτον τιμώμενον, οὕτω δὴ καὶ 

τότε ἐβάσκηνε τῷ Δαβὶδ ὁ Σαοὺλ, ἐπειδὴ εἶπον αἱ χορεύουσαι;, 

ἐπάταξε Δαβὶδ ἐν μυριάσι, καὶ Σαοὺλ ἐν χιλιάσιν οὗ τί 

γενοιτ᾽ ἄν ἀλογώτερον ; (186 Θ.πΠ| 115, 486 ἃ ποδβίτβ (.}). 

ΘΧΒΟΙ ΡΒ ππ18, 84 νυ θατη ἴθ 6 σοηβθη αηΐ. 

Βϑηθαϊοῦη] δὰ π85 ἨοΙΏ1]185 ργϑθύθι θαϊῦοβ ἀπὰπι ὑδη- 

στη ΠΙΡΓὰπΔ 84] θυ, ΠΘΠῚΡ6 ΟΟἰΒΠ δ πμπι ἀΘΟΙΠη] 

ΒΘ ΘΟᾺ], πατη. 59. οὖ οἱϊπη 74. Ηυπο ᾿ἰρϑαη οὑτη ΠΟΒ 

ΠΟΒΟΙΠ1 ἴῃ ἀΒᾺΠΊ ἄθηθο ΘΟΠ ΘΙ ΘΠ ΠῚ ΟὈΓΘΥΘΙΪ 118, ΠΈ81 

οϑβοϊ δηΐου θὰτῃ ἰγϑοίανουι Μοηίθίϑ οη 8, οὐ! 8 8 ΠῚ 

ΒΡΡΑΙΘΌΙΣ. ῬΟΥΤΟ ἴρ86 (οάθχ οϑύ ᾿πηρϑυ 551 Π16 βου] Ρύα8, 

οὐ δά θχύμη) μοβῦ οαϊ85 αν ΠΆΠΔΒ ἴῃ τ] 6 1π|85 σοηβοϊ 6 Π- 

ἀπτη νἱχ αυϊάααϑη ΡΙΟΠΟΙΌ. 

Ῥτιοα!ῦ Ῥαυβ᾽ 18. πέτα ἤῸ5. ρϑοοθ δῆποβ Βα ο Βθηθ- 

αἸοίϊπα αἰΐθτα, θιηθηαάδίδ οὖ δαοία, Θὰ] 5 ΕἸ] ΟΥΘΒ. 86. 60η- 

1556. ῬΙΟ ΘΒ ϑαπηὺ Οὐάίοοη Ἡθρίαμη 741, οοτίθ δία]αο 



ΜΟΝΊΙΤΟΜ. ΧΙ 

απ ἐγαοία, ποη ἰὰηΐο ἰδηθη, ααϑηύαιη ΘΧ 60 [101Ὸ, 4] 

ορύϊπιδ6 ποΐίδθ ϑϑῦ, ρθγοῖ ρου ρούαϊββθηΐ, δὲ ΠῸ8 6δΧ 6] υ84 61) 

ΤΘΟΟΡΉΪ ΠΟΘ ῬΘΙΌΘΡΙΠΠΤΠΒ. 

6 ἀποῦθυβ Οοαϊοῖα5 Μοβααθηβιθιβ ἃ Μαίῃδθῖο ο0]- 

Ιαὐϊ5, που. ΟΡΘ ἴῃ ἰθχύμ ᾿ρβίαβ Εἰρ᾽βύοαθ γθοθῆβθηάο 

τι] ΒΌΤητ8, Υἱἀθη 8 δῦ 'ρ56 1 ἀοοίαβ ἴῃ ἸΠοπ6 Νον. 

Τοβϑὺ. Του. ΨΊ. ρ. 2975. οὐ Τοιη. ΝἼΙ. Ρ. 178. 

Ιῃ αϑὰπ ποβύϊαθ ΕΠΔΙΠ]ΟΠΙΒ ΑΠΠρδηΐθυ ΘΟ] 140] βαηῦ 

(ὐοάϊοοθ 8586Χχ, {165 βο]!]οοὺ Ῥαυβίθπβθβ, οὐ ἐοίἄθιη Ψ1Πη- 

ἀοθοπθηβθβ.. ΗἸ βαηΐῦ 

. ΟὐἸθη. 74. Μοιηθγάπδοθιια, Χ. οἰγοιύο ΒΘ ΘΙ]. 

. Βορίαβ 741. ΟΠαγίδοθιιβ, βαθοα}} αὖ νἀούαν ΧΥ. 

Ποριαβ 742. Μοιηργδπδοόθιβ, αἱ ΕὑΠισα ὑδηὔιμη οοηψποί 

ἴῃ ᾿ριϑύοϊαβ δ Οουιηῦῃ. οὐ Ερμθα. βϑθοι]ο αὖ νἀ θάμ 

ΧΊΠ]Ι. οχαγαΐπβ. 

Ὁ. Νιμάοθοη. Νϑββοὶ. υΥΧΥ. Τροο. ΟΥΧΧΥ. “Μρι- 

Ὀγαπϑόθιιβ, δηύαιιθ, οἷ [ΡΘΑΒ ΡΟ Π]5 ΑΥΌΠιθρ. Νι- 

ΘΘη1. [,ΑΜΒ8. 

Ε. νιπάοροη. Ν. ΟΥ 1]. ΤῊ ΟΧΧΧΥΙ. αὶ οοπύϊποὺ Ηο- 

ΠΉ1]188 ἀθοθῃ ΡΟΒὑΘΙΟΓΟα. ““ ΜοιηθΥδηδοθιιβ, ρϑυνϑἐτιβίιιβ, 

ΘΙθρηΒ οὗ ορύϊπιδθ ποίδθ." [,ΑᾺΜ8. 

ἘΠ γιδοροι. Ν' ΤΥ ΧΥΊῚΙ. 1 ΟΧΧ ΧΥΙΕ. Μωύρῦα- 

ἡδόθιιβ, Ρουνθυιδίιβ οὺ θοηδθ ποίδθ. [2ᾺΜΗ. 

ι» 

Ὑ ΙΒ οη65 [αὐ] η85 Πᾶγαπη Η ΟΠ. Π]Δτατη ἀπιὰ5 8] Ϊ Πηπ8 : 

ὉΠᾺ1}) ὙΘύμΒΌ]ΟΥΘ ἢ], ΘΧχ ἀσταθοο αιιοάδιη ΘΧϑιηρ Ια, πὖ νἱ- 

ἀθύαν, οοηϊθοίαμι, οὖ πάθη πἀβαὰθ δά ἥπθῃη βθρίϊηϊ 

ΒΟΙΤΠΟΠΪΒ [65 46 }}} ΕΤΆΒΠΙΪ ΠΟΙΠΘῚ ΡΙΔΘ. 86 ἔρυθηΐθῃι: 

αἰΐθγαη ἃ Δοορθο Π1ΠΠ1ὸ δὰ ΤΠ Ἰοπθτη Ὑ ΘΓΟΠΘΏΒΘΠῚ, οδ8- 

{ἰραΐδπλ ἰδηθη ἢϊο 1Π1ὉῸ ορθ Οὐ Ἰοἰβ οὐ]βάδπη, 461 

Οὐ] 6011 πομηΐηθ ΔΡΡΟΙ]αΐ, Π 6] 16. ὀχρύθββατη. 1άθμι Υ΄. Ὁ. 



ΧΙ ΜΟΝΙΤΌΜ. 

Ρτδϑίδειια. οδῦ σαδθάδμη, θὸ μοὐββση πη βρθοίδηςα, αὖ 

γνησιότητα Πα] τ5 ΟΡΘΥ 15, ἃ Πγάβηιο ἴῃ Πὑρίβύοϊα αυδάδηι 

81 ΤΟΙ] ]ατη βου ρία Ρ81] ἐθηηθυϊίαξθ ἃὸ να] θη 18, 11η- 

Ρυρπαΐαιη νἱπαϊοοπῦ. Πᾷᾶθο ἰθοῦπ ΠΟ Ἰπαϊρηδ, αΟΠΪΔΠῚ 

{6 ΠΟΩΪΘ ΠΘΙΠῸ δι ὈδΙάτιΒ οϑύ 481] θὰ 46 τῷ Δαυθιίοί, 

1] Ορτιβ ϑϑῦ τϑροίθυο. 

Θιιοά το] αι η οϑύ, ᾿Οοάϊοθθ οομῃύα!θυαηΐ, ῬΔΡΙΒΊΘΏΒ65 

τ. Μπππ, ΝιΠπάοθοπθηβοα. «1. Εν. 6. ΟΟ]]. ν Δα δμη.; 

αἱ οἥοΙο 50 β8π6 ἰδ θουΐοβο βατηπηᾶ Π46 οὖ, αὖ ἴῃ τ Ἰὰ- 

θχυῖοα, δοσαταθῖοηθ βα ἰϑίδοθυαηύ. ΣΙ ΠΟΘ ἀαῦθπι οαχαν 

γι Πονθυθηάμβ δῷ ἴῃ οᾶπηΡροὸ ΟΠ βοβύομηϊθο 18] 4 ππ 

Θχογοϊίαςαβ, ΕἘΙΡΕπιοῦΒ. ΕἼΕΙ,, ΔΑ. Μ. ΟὐοἸ]6ρῚ 5. Τα η]- 

[Δ ε15 ἀρὰ Οδη δ ὈΠΙΡΊΘΠΒΘΒ. ΠΌΡΟΥ οοίΠΒ. Ἶ 

Μία θαβ, Τιθοΐου, οῦ ΟΠ υβοβύουμο {1π|8 118. 

ΟΧΟΝΙΙ, 

Ὅϊο βίο 5. Βαύμαρδθ, ἄππὸ ΜΌΘΟΘΟΧΗΝ. 



,. ὅν. ὝΟΥ ἘΝ ΑΤΓῚΊΟΙΣ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜΩΝ ΕΏ. ΒΕν. 

τη. 111. : Τό. Χ. 

(54:.) Ρ. 417- 
ΙΖΑΝΝΟΥ 

ἈΡΧΙΕΙΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚωΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΌΟΛΕΩΣ 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΞΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ὙΠΟΜΝΗΜΑ ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ 

ΔΕΥΤΕΡΑΝ ἘΕΠΙΣΤΟΛΗΝ. 

----- ρον». μς 

ΛΌΓΟΣ Α. 

1] αὔῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ 

Γιμόθεος ὁ ἀδελφὸς, τῆ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῆ οὔση ἐν 

Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ̓Αχαΐᾳ! 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ 

ριστοῦ. Τυὐὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν, καὶ θεὸς πάσης πα- 

ρακλήσεως, ὃ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐν πάση τῆ θλίψει ἡμῶν, εἰς Β 

τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάση θλίψει, διὰ τῆς 

παρακλήσεως, ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ. 

Ἃ μ-- «- ; , 

ἌΞΙΟΝ ζητῆσαι πρότερον, τίνος ἕνεκεν δευτέραν προστίθη- 
΄“ ᾿ " Ἁ 

σιν ἐπιστολὴν τῇ προτέρᾳ, καὶ τί δήποτε οὕτως ἄρχεται ἀπὸ 

τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ καὶ τῆς παρακλήσεως. 'ΐνος οὖν ἕνεκεν Ο 

δευτέραν προστίθησιν: “Εἰπὼν ἐν τῆ προτέρᾳ ἐπιστολῆ, 
Φ δέ Ἢ ’ .᾿ « οὶ ἋΣ ἃ " Ἁ ’ ν 

ὅτι λεύσομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ γνώσομαι, οὐ τὸν λόγον 
΄“. ’ ες Ν Α ’, . Α Ν ἴω ’ 

τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν" καὶ πρὸς τῷ τέλει 
Ι Ἁ ΄“ τ Ἢ 

πάλιν προσηνέστερον αὐτὸ τοῦτο ὑποσχόμενος" ““Εὐλεύσο- 

1 ΟΑΡ.]. ν. 1---4. 2 τ Οὐον. ἱν. 10. 8 Τρϊ. χν]. 5 

ΟὈΡΙΟΕ5 Α.Β.}}.Ε΄ δὲ ἴὰ τ ϊοὶβ Ο. ἃ εἰπὼν] εἶπεν 1). Ιάριη ἰηΐια 
, “Ὗ » Ν “ 

παραχειμάσω᾽" εἶτα ἐπεὶ πολλοῦ. 

Β 



» 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΞΟΜΝΤΟΜΙ {π᾿ 

μαι γὰρ, φησὶ. πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακεδονίαν διέλθω: Μακε- 

δονίαν γὰρ διέρχομαι" πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ, ἢ καὶ 

Ὁ παραχειμάσω"" πολλοῦ μεταξὺ " γενομένου χρόνου οὐ ἠδ τον {542} 

γένετο. ἀλλὰ καὶ τῆς προθεσμίας παρελθούσης. ἔμελλεν ἔτι 
, ΄- 

καὶ ἐβράδυνε, τοῦ πνεύματος αὐτὸν κατέχοντος ἐν ἑτέροις 

πολλῷ τούτων ἐδ νυ ότε θθεο. Διὰ τοῦτο ἐπιστολῆς ἐδεήθη 

δευτέρας, οὐκ ἂν δεηθεὶς, εἰ “παρὰ μικρὸν ὑστέρησεν. Οὐ διὰ 

418 τοῦτο δὲ μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ βελτίους ἢ ἦσαν ἀπὸ τῆς προτέρας 

γεγενημένοι. Καὶ γὰρ τὸν πεπορνευκότα, ὃν πρότερον συνε- 
, ΡΝ ΠΣ ᾽ ,ὔ - ΠΣ] ᾿ 

κρότουν, καὶ εῷ μέγα εφρόνουν, τοῦτον ἐξέκοψαν και 

ἀφώρισαν παντελῶς. ΚΚαὶ τοῦτο ἐδήλωσεν εἰπών" 4“ ὐ δέ 
’ὔ Ε] " δὴ ,ὔ ᾿ Ν ᾿ Α ’ 6 κ 

τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλὰ ἀπὸ μέρους, ἵνα μή 
΄ ἤ ΄“ “΄ 

ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς. ᾿Ϊκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ 
ς ᾿ ων » τς ν ..Ἃ “ ἜΞΙΩΝ ϑι. ΟΝ “ 5. 
ὑπὸ τῶν πλειόνων. Καὶ προϊὼν παλιν ὅτο αὐτὸ τοῦτο αἰνίτ- 

ἃ Ἂς Ἀ ᾿ ΄ 

Βτεται λέγων" «ς "Ἰδοὺ γὰρ τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι ὑμάς. πόσην 

κατειργάσατο ἐν ὑμῖν σπουδήν" ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγα- 

νάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ 

ἐκδίκησιν. Ἂν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι ἐν 
Κ Α κ ἡ Σ εἴ ΨΓ1 “Κ Ν “ 

τῷ πράγματι." αἱ τὴν ΧΟΎ ΠΝ ε, ἣν ἐκελεὺυσε, μετὰ πολλῆς 

συνήγαγον τῆς σπουδῆς" διὸ καὶ ἔλεγεν" 5ὁς (δα γὰρ τὴν προ- 

θυμίαν ὑμῶν, ἣν ὑπὲρ ὑμῶν. καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι ᾿Αχαΐα 

παρεσκεύασται ἀποπέρυσι." Καὶ τὸν δ᾽ Τίτον, ὃ ὃν ἔπεμψε, μετὰ 
Ρ “ν᾿ 

πασῆης ἐδέξαντο τῆς εὐνοίας. Καὶ τοῦτο αὐτὸ δεικνὺς πάλιν 

ἔλεγεν, ὅτι ““'Τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως ἐστὶν εἰς 

Οὑμᾶς, ἀναμι γησκο ἔνου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοὴν, Βὼς μετὰ μᾶς, ἀναμιμ μ : μ 
φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν. Διὰ ταῦτα πάντα 

Ἁ ΄σ 

γράφει τὴν δευτέραν ἐπιστολήν. Καὶ γαρ ἐχρῆν, ὥσπερ 

ἡνίκα. ἡμάρτανον ἐνεκάλει, οὕτω ἐρῶ τ Ὁ ἀποδέξασθαι 

καὶ ἐπαινέσαι. Διόπερ οὐδὲ καταφορικωτέρα ᾿ ἐστὶ πᾶσα ἡ 
᾽ Α 5 Ψ 3 ’ “ ’ 3 ΄-“ ᾿ Καὶ 

Ε το ἀλλ΄ ὀλίγα τοῦ τέλους αὐτῆς μερήη. αἱ γὰρ ἦσαν 

καὶ παρ᾽ αὐτοῖς ἐξ ᾿Ιουδαίων μέγα φρονοῦντες, καὶ Παῦλον 
διαβάλλοντες ὡς ἀλαζόνα καὶ οὐδενὸς ἄξιον λόγου διὸ καὶ 

ἔλεγον" 6΄““ Αἱ μὲν ἐπιστολαὶ βαρεῖαι, ἡ δὲ παρουσία τοῦ 

4.2 Οον. ἵΐ. 5, 6. νἱϊ. τ. ὅ 1ὐϊά. ἱκ. 2. ν. 15. 6 Εὐϊά. χ. το. χί. 12. 

Ὁ ἀρὴν ἀπο νς Ὁ. ὁ παρὰ] πρὸς Ὁ... Μοχ νογθὰ καὶ βελτίους καὶ 
γὰρ οτη. Κ΄. ἃ μέγα ἐφρ.] ἐμεγαλοφρόνουν Ἐ. 8 τὸ αὐτὸ οπη. 1). ϑ'βρα 
τοῦτο, αποα ἀδαβὺ ἴῃ 1015, δϑύ ᾿π οὐ θ115 ΠΟΒΕΓΙΒ. ἴ λογίαν) 5165 ΟΠΊΠ68 
Οοα 4. οαπὶ αἰτοααα [πΐογρ. [μϑρθθαΐαι εὐλογίαν 51Π6 ΠηΟΠ]ῖΟ. 8 Τίτον} 
δῖ. Α.Β.}. οἱ Βερ. ἃρυὰ Μοηίθῇ. χὰ] τϑοθριΐ ΡΓῸ να]ραΐο Τιμόθεον. Τίτον 
δὲ Ε΄. ἱ ὡς] ὥστε Α. Κ΄. Ϊ ἐστὶ πᾶσα] πᾶσά ἐστι Β.1). ἐστὶ ὉΠ. ΕΝ. 
Μοχ Ροβί μέρη ᾿δδς παρε Ὦ. τίνος δὲ ἔνεκα τοῦτο ποιεῖ ; ἦσαν καὶ παρ᾽ αὐτοῖς 
Κ. τ. Ἑ: 



ΤΝΕΡΙΞ ΤΙ 1) ὍΘΕ. ΠΟΜ: 1. 9 

σώματος ἀσθενὴς, καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος.᾿ “Ὃ δὲ ἔλε- Ὁ 
΄ 5 ΄“ Ά , 

γον, τοῦτο ἢν" ὅταν μὲν παρή: φησὶν, οὐδενὸς ἄξιος φαί- 

νεται τοῦτο γάρ ἐστιν, “ἡ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθε- 
’ 53) δι 

μηβὶ ἔπε θοΝ δὲ κομπάζει μεγάλα, ι ὧν ἐπιστέλλει: 

τὸ γὰρ, “ αἱ ἐπιστολαὶ βαρεῖαι," τοῦτο σημαίνει. Καὶ ἵνα 
δόξωσι τὰ καθ᾽ ἑαυτοὺς σεμνοποιεῖν, ὑπεκρίνοντο μὴ λαμ- 

βάνειν. Ὅπερ οὖν καὶ αὐτὸ αἰνιττόμενος ἔλεγεν “ἵνα ἐν 
Α Α 

ᾧ καυχῶνται, εὑρεθῶσι καθὼς καὶ ἡμεῖς. Μετὰ δὲ τούτων 

Καύτοθι, σφόδρα 
Α [υ 5 

ἐπήροντο. Διὸ καὶ ἰδιώτην ἑαυτὸν καλεῖ, δεικνὺς ὅτι οὐκ; 
ἢ , ] , ἡ δὲ , Ὄ ΠῚ 

Θισρφινθτὰι ἘΠΡ ΟΝ οὐὸθε μέγα τὶ κτῆμα 

καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου δύναμιν ἔχοντες 

τοὐναντίον ἡγεῖται. 

᾿Εξππεὶ οὖν εἰκὸς ἣν τινας ὑπὸ τούτων παραπείθεσθαι, πρότερον 

αὐτοὺς ἐγκωμιάσας ὑπὲρ ὧν κατώρθωσαν, καὶ τὴν ἀπόνοιαν 

ἐκείνων τὴν ἐπὶ τοῖς ᾿Ιουδαϊκοῖς καταβαλὼν, ἐπειδὴ παρὰ 
΄σ΄ ᾿ὰ 

καιρὸν αὐτὰ τηρεῖν ἐφιλονείκουν, τότε συμμέτρως καὶ τὴν ὑπὲρ 

τούτων ποιεῖται ἐπίπληξιν. 
ς Ἁ ο ξ ’ “- . ΄σ ς ἐς Ε ἤ 

Η μὲν οὖν ὑπόθεσις τῆς ἐπιστολῆς, ὡς ἄν τις ἐν κεφαλαίῳ 
Ὁ ᾽ ᾿ 2 “ ον ὃ - ἊΝ “- δὲ Ώ ΕῚ “- Ι͂ 

καὶ παρατρέχων εἴποι, αὕτη μοι εἶναι ὁοκεῖ. εἴ ὃε Βαυτοῦ 41:19 
“ ’ ο ἴω ᾿] ΄. Ὡ θ Ρ Ἁ Ἀ Ἁ 

τοῦ προοιμίου τῆς ἐπιστολῆς ἅψασθαι Ῥλοιπὸν, καὶ μετὰ 

τὴν εἰωθυῖαν αὐτοῦ πρόσρησιν εἰπεῖν, τίνος ἕνεκεν οὕτως ἤρξατο 

ἀπὸ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ. ᾿Ιέως μέντοι αὐτὴν τὴν ἀρχὴν 
“ «- ΄' “ μ᾿ ΄. 

ἀναγκαῖον εἰπεῖν, καὶ ζητῆσαι πῶς τὸν Τιμόθεον ἐνταῦθα 
ε γευδὼ ες ΠῚ Ξ κ κ " , Ἴ ἼΞ. 
εαυτῷ συνταττει. αῦλος γὰρ, φησὶν, ἀπόστολος ᾿ἰησοῦ 

Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τ μόθεος ὁ ἀδελφός. ΚΚΑαὶ 
Ἁ ΄σ' φὰ 

γὰρ ἐν τῆ προτέρᾳ ἐπιστολῆ ἐπηγγέλλετο αὐτὸν πέμπειν, 

καὶ παρήγγελλε λέγων" ͵“Βὰν δὲ ἔλθη Γιμόθεος, βλέπετε 
“- χω ΄ . 

ἵνα Ἰάφόβως. γένηται πρὸς ὑμᾶς" πῶς οὖν ἐνταῦθα ταὐτὸν 

ἐν τῷ προοιμίῳ συντάττει: "Παραγενόμενος κατὰ τὴν ὑπόσχε-Β 

σιν τοῦ διδασκάλου; “““Ἐὔπεμψα γὰρ ὑμῖν "ΠΠ᾿ιμόθεον, φησὶν, 

ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ" καὶ διορ- 
Ε ΄ι Ν 

θώσας ἅπαντα, ἐπανῆλθε. [Καὶ γὰρ πέμπων αὐτὸν ἔλεγε᾽ 
ες Π ’ὔ Ε] ν Ε] .. ἡ οἵ μὴ ,ὔ «3 δέ 

ροπέμψιατε αὐτὸν ἐν εἰρήνη, ἵνα ἔλθη πρὸς με' ἐκ ἐχομαι 
κ 1. Ἃ ᾿ "ξ- ἢ ἘΣ κ5 ᾽ ᾿ Ω͂ 

γὰρ αὑτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. ᾿Επεὶ οὖν ᾿ἀπέλαβε τὸν 
-“, (ςςἘ διδάσκαλον, καὶ τὰ ἐν ᾿Ασίᾳ διορθώσας μετ᾽ αὐτοῦ ᾿Επιμενῶ 

γὰρ, φησὶν, ἐν ᾿Ιφέσῳ ἕ ἕως τῆς πεντηκοστῆς" πάλιν εἰς Μακε- 

7 1 λυ πυ 0. ἵν. τῆ: 8. Τῦϊς πνὶϊ. τι; 8. 

Κ᾿ αὐτόθι] τινὲς τῶν αὐτόθι 1). νιὰ. Δημποί. ἱ δωκε τοῦτο Δ.Β. ἃ τοὐ- 
ΐ ὑν. μὲν οὖν Α.}}. ἀλλὰ καὶ τοὐν. 1) ἰᾷ. Απμοι. ῃ ναντίον] τοὐν. μὲν οὖν ΔΑ... ἀλλὰ καὶ τοὐν. 1). Μιὰ. ΑἸἼμο αὐτοῦ οτη. 

-“ ΄“ τ 9 )) 

Π. οτῆς ἐπιστολῆς οπι. 1).Ε. Ρ Ροϑί λοιπὸν 5ἰο 1). καὶ μετὰ τὴν αὐτοῦ ἐξήγησιν 
» »-“ Ἂν ν , Ψ ς 4 "» 9 Δ Γ ἢ Ἀ᾿ ς “ Η Ι Ι εἰπεῖν καὶ τὸ τίνος ἕνεκεν κ.τ. ἑ. ἄφοβος Δ. αὐτὸν] τ ἑαυτῷ ἃ ἀ. 

οοηΐνα (ὐοαϊοιτη ἤδοθηη. 5 παραγενόμενος - ἢν ὅθεν ἐπέμφθη 1). ᾿ ἀπέλαβε 
τὸν διδ.] ἀπέλαβεν αὐτὸν ὁ διδάσκαλος 1᾿. νὰ. Απμποί. 

ΒΩ 



4 5, ΦΌΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ ΤΣ τς 

, ’ 4 ἥν ως ’ ς “ ς 
δονίαν διέβη, εἰκότως αὐτὸν ἅτε παρόντα ἑαυτῷ συντάττει 

9 ἴω Ἁ 

λοιπόν. Καὶ γὰρ τότε μὲν ἐξ ̓ Ασίας. νῦν δὲ ἀπὸ Μακεδονίας 
9 ’ ὦ ’ ᾿ ᾿ "5 Ἁ .] - , ’ ’ 

ἐπιστέλλει. Συνέταξε δὲ αὐτὸν, ἐκεῖνόν τε σεμνότερον ταύτη (ς43) 

ποιῶν, καὶ τὴν πολλὴν ἑαυτοῦ ταπεινοφροσύνην ἐνδεικνύμενος" 
Ἀ “ι΄. » ς ’ , , 

καὶ "γὰρ καταδεέστερος αὐτοῦ ἣν, Χ ἀλλ᾽ ἡ ἀγαπὴη πάντα συνά- 

γε. δΔιὸ καὶ πανταχοῦ αὐτὸν ἑαυτῷ ἐξισάζει, νῦν μὲν λέγων, 
( 

9ς «()ς πατρὶ τέκνον, δ σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσο" νῦν δὲ, ἘΠ ἢ. γὰρ 

ἔργον κυρίου ἐργάζεται, ὡς κἀγώ" ̓ ἐνταῦθα δὲ καὶ ἀδελφὸν 
᾿ 

καλεῖ, διὰ πάντων αἰδέσιμον αὐτὸν Κορινθίοις καθιστάς. ΚΚαὶ 

γὰρ ἣν παραγεγονὼς, ὥσπερ ἔφην, αὐτόθι, καὶ πεῖραν τῆς 

αὐτοῦ δεδωκὼς ἀρετῆς. ““ἼΓ[ἢ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῆ οὔσῃ ἐν 

Ὁ Κορίνθῳ." Πάλιν αὐτοὺς ἐκκλησίαν καλεῖ, συνάγων πάντας 

εἰς ἕν, καὶ συνδέων. Οὐ γὰρ ἂν γένοιτο ἐκκλησία μία, διεσπα- 
’ “ ς - Ὁ εΥ̓ πο ,ὔ ς ᾽) ςς ΠΣ ἢ “- 

σμένων τῶν εν αὐτῆ καὶ κατ΄ ἀλλήλων εστώτων. υν τοῖς 
ς ς “ - “ “ ἰγ Ὁ ἀἤρν,. 38 “ ᾿ “- 
ἄγιοις πᾶσι τοῖς οὖσιν εν ὁλὴ τῆ Αχαΐᾳ. Αμα καὶ τιμᾷ 

Ν ΄“" ΄σ Γ 

ἹΚορινθίους, διὰ τῆς τούτων ἐπιστολῆς πάντας προσαγορεύων, 
Ἁ Ἕ ἣν 4 Χ ΕΚ ς ’ Α “ Α 

καὶ ὁλόκληρον συνάγει τὸ ἔθνος. ᾿Αγίους δὲ καλεῖ, δεικνὺς 
ἢ ᾿ς ΄-΄ 

ὅτι εἴ τις ἀκάθαρτος, ἐκτός ἐστι τῆς προσηγορίας ταύτης. 
Ν Α ΄“΄ 4 “ ΚΝ 

Διὰ τί δὲ τῇ μητροπόλει γράφων, πᾶσι δι᾿ αὐτῆς ἐπιστέλλει, 

Ἐ οὐ πανταχοῦ τοῦτο ποιῶν : Θεσσαλονικεῦσι γοῦν ἐπιστέλλων 

οὐ δήπου καὶ Μακεδόσιν ἐπέστελλε, καὶ ᾿Ε φεσίοις γράφων 

ὁμοίως οὐ ἀρ ων τὴν ̓ Ασίαν ἅπασαν" καὶ ἡ πρὸς “Ῥωμαίους 

δὲ Ξἐπιστολὴ ἃ οὐχὶ καὶ τοῖς τὴν ̓ Ιταλίαν οἰκοῦσίν ἐστιν ἐπε- 

σταλμένη. ᾿Αλλ᾽ ἐνταῦθα αὐτὸ ποιεῖ, καὶ ἐν τῆ πρὸς Γαλάτας. 

Οὐδὲ γὰρ ἐκεῖ μιᾷ πόλει, καὶ Ὀδύο καὶ τρισὶν, ἀλλὰ τοῖς 

πανταχοῦ διεσπαρμένοις ἐπιστέλλει, λέγων" 10.ς ἸΤαῦλος ἀπό- 
- Ἁ ᾿ς ΄ 

4Ξοστολος οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ 
΄ ΄ ΄σ Ἁ “ 

Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 
κ ς τ ᾽ α , 3 ν “ 9 “- 

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ παντες ἀδελφοὶ, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Τ᾿ αλατίας, 
ἰς ες. α Α δ ἢ 33 Κ δ ἝἭΦΡ ; δὲ [χὰ “ἢ 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρηνη. αἱ “Ἑβραίοις δὲ μίαν ἅπασιν ἔγρα- 
᾿ ᾿ Α ." τὰ κ οὖ δ ’ 3 

Ψψεν ἐπιστολὴν, οὐδὲ τούτους διελὼν κατὰ πόλεις. ΠῚ ποτ 
“ «- Ἁ ω 

οὖν ἐστι τὸ αἴτιον ; ̓ὥμοὶ δοκεῖ τὸ κοινὰ τὰ νοσήματα εἶναι 

ἐνταῦθα" διὸ καὶ κοινὴν “ποιεῖται τὴν ἐπιστολὴν, ἐπειδὴ καὶ 
΄σι " ’ ἴω ’ὔ’ Ἁ δ᾽ ’ ’ 

κοινῆς ἐδέοντο τῆς διορθώσεως. [Καὶ γὰρ ΤΙ ἀλαᾶάται πάντες 
ὦ δος Ν 3 ν ο  ἾΣ 

ἃ ἐνόσουν, και βραΐοι: οἶμαι δὲ καὶ οὗτοι. 

9 ΡΗΠΙΡΡ. 11: 22. Πα ΟΣ: χτυὶ. 10. 10 68|. 1. 1-3. 

ἃ γὰρ] ὁ πολὺ 9). Σ ἀλλ᾽] τ ὅμως Ὁ. Υ σὺν οπη. Β. Μοχ γὰρ οι. Ὠ.Ε. 
2 ἐπιστολὴ οἵη. Ε, ἃ οὐχὶ καὶ} οὐ ἢ. [Ιάδιη ΠΊΟΧ ἀπεσταλμένη. Ὁ δύο] 
δυσὶ 1).Ε ο 1 Ε ἁ 0. τὸ αὐτὸ ὑσὶ 19:-Ὲ. ποιεῖ Ἐς ἐνόσουν] ἐνόσουν τὸ αὐτὸ τὸ αὐτὸ 
ἐνόσουν Ἰ΄. 



ΓΖ, ἃ. ΓΝ ΕΡΙΒΊ 1 ἈΠ ΟΟΚ ΉΟΝ.:. ὥ 

νὰ Α ’ [ ᾿ς Ν ΕΩ Θ ᾿Ὶ Α ς κ 

υναγαγὼν τοίνυν ἅπαν τὸ ἐθνος, καὶ προσειπὼν αὐτοὺς, Β 
σ΄“ Ω ᾿ , Α «ὲ 

ὡς πάντας αὐτῷ προσαγορεύειν νόμος ἦν" “ Χαρις γὰρ ὑμῖν καὶ 
4 Α ΄ Α ΄““ Ρ- 

εἰρήνη, φησὶν, ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν, καὶ κυρίου ᾿]ησοῦ 
“- ΄“ ΄- 

ριστοῦ" ἄκουσον πῶς καταλλήλως ἄρχεται τῆ προκειμένη 
ε , ἐς Ἐΐ ι ε « ι ι Ξ ἢ ΣΝ ξεν 
ὑποθέσει. ὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

΄ ΄ “ “- ΝῚ ’ 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν, καὶ θεὸς πάσης 
“- ΄ ’ ΄ 

παρακλήσεως." Καὶ ποῦ τοῦτο καταλληλον τῆ προκειμένη 
᾿ φΦ 

ὑποθέσει, φησί ; Καὶ σφόδρα μὲν οὖν. Σκόπει δέ. ᾿Ελύπει 
᾽ὔ ΕῚ κ Α " 7 ᾿ ᾿Ὶ Ἷ 9 - Ἀ ς ’, 

λίαν αὐτοὺς καὶ ἐθορύβει τὸ μὴ παραγενέσθαι ἐκεῖ τὸν ἀπό-Ο 
“. ’ κα Ἁ ῇ 

στολον, καὶ ταῦτα ἐπαγγείλαμενον, ἀλλὰ τὸν ἅπαντα ἐν 

Μακεδονίᾳ ἀναλῶσαι χρόνον, καὶ δοκεῖν αὐτῶν ἑτέρους προ- 
Ἁ “" Χ ΄ ’ ς - 

τετιμηκέναι. Διὰ τοῦτο πρὸς τοῦτο ἱστάμενος τὸ Γἀνθορμοῦν, 
«' ᾿] 

λέγει τὴν αἰτίαν δι ἣν οὐ παρεγένετο" οὐ μὴν ἐξ εὐθείας 
5 Α ’ δὲ Υ͂ ο᾽ ΩΝ ᾿ ς ’ ο 

αὐτὴν τίθησιν. οὐδε λέγει, ὃτι οἷἰδα μὲν ὑποσχόμενος ἥξειν, 
᾽ δὰ 3: ἢ κ . δ δὲ , κ ι ν 
ἐπειδὴ δὲ διὰ τὰς θλίψεις ἐνεποδίσθην, σύγγνωτε, καὶ μὴ κατα- 

τὸ 7 ε , Ἢ ἡ Ξε ἢ φ' καξινν ὁ κόνει ΝΣ ι 
γνῶτε τινα ὑπεροψίαν ἢ ῥᾳθυμίαν ἡμῶν" ἀλλ᾽ ἑτέρως αὐτὸ καὶ 

. ᾿ ; 

μεγαλοπβεπέστερον καὶ ἀξιοπιστότερον κατασκευάζει, ἐπαίρων Ὁ 
΄σ΄ Ἁ »Ὃ“" ῖ “ Ἁ 

τῆ παραμυθίᾳ τὸ πρᾶγμα, ἵνα μηδὲ ἐρωτῶσι λοιπὸν τὴν αἰτίαν, 
Ἔ “- κ᾿ , 

δι᾿ ἣν ὑστέρησε. Καὶ ταὐτὸν ποιεῖ, 8 οἷον εἴ τις ἐπαγγειλά- 
κ 3 Ν 

μενος ἐλθεῖν πρός τινα ποθούμενον, εἶτα μετὰ μυρίους κινδύνους 
ἢ , Ἁ 

ἐλθὼν λέγοι: Δόξα σοι ὁ θεὸς, ὅτε μοι τὸ ποθούμενον ἔδειξας 
’ὔ 9 Ἁ « ᾿ τ ’ὔ ᾽ 7 

πρόσωπον" εὐλογητὸς ὁ θεὸς, οἵων με κινδύνων ἀπήλλαξας. 
ς ᾿ ’ “Ψ τ ;ὔ ᾿ “- ’ ᾿] 

Η γὰρ δοξολογία αὕτη ἀπολογία γίνεται τῷ μέλλοντι ἐγκα- 
-“ Ἁ ΄ς“ ΄' ἈΝ 

λεῖν, καὶ οὐδὲ ἀφίησι μέμψνασθαι τῇ μελλήσει. ᾿Ερυθριᾷ γὰρ 
Ἁ ΄“΄ “κ᾿ ΄ ΄. “ον ΄᾿ 

τὸν ἐπὶ τή τῶν τοσούτων ἀπαλλαγῆ κακῶν εὐχαριστοῦντα τῷ Εὶ 

θεῴ εἰς δικαστήριον ἕλκειν, καὶ εὐθύνας ἀπαιτεῖν τῆς βραδύ- 
σ΄“ 5᾽ Η “- 

τητος. "Διὰ τοῦτο καὶ οὕτως ἄρχεται" “ ἱὐλογητὸς ὁ " θεὸς 
ἊΝ ΓΟ ’ ΄' 

τῶν οἰκτιρμῶν" μεγάλων κινδύνων ἐντεῦθεν Ιἐπαγωγήν τε καὶ 
“" ΧΧ Α " ’ ῃλ ἢ. Ἁ Α « γΑν τὸ “ « ’ 

ἀπαλλαγὴν αἰνιττόμενος. πεὶ καὶ ὁ Δαυϊὸ οὐχ ὁμοίως 
ϑ ΄ “ Α Ἁ ἴω κι 

αὐτὸν πανταχοῦ καλεῖ, οὐδὲ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἀλλ᾽ ὅταν μὲν 

11 ἐς ᾿Αγαπήσω σε, κύριε, 
ἡ ’,’ ’, Ἁ ; 

περὶ πολέμου διαλέγηται καὶ νίκης, 

ἡ ἰσχύς μου, " φησὶ, κύριος ὑπερασπιστής μου" ὅταν δὲ περὶ 
“΄“ ΄ Υ ΄ ’ὔ Ἁ 

θλίψεως ἀπαλλαγῆς καὶ τοῦ ζόφου τοὺ κατεσχηκότος αὐτὸν, 
ςς ΚὯ ’ ’ Ὗ- ’ .3" Ν “ ᾿ 5 Χ 4] 

ὕριος φωτισμὸς μου καὶ σωτήρ μου καὶ νῦν μὲν απὸ 42 
, “ δὲ . Ν ὃ ’ “ δὲ “ Ἁ ’ 

φιλανθρωπίας, νῦν ὃὁὲ ἀπὸ ὀικαιοσύνης, νῦν ὃὲ ἀπὸ κρίσεως 

Π 88). ΧΥ 1], 1. κν!, 1. 

9. καὶ προσειπὼν---νόμος ἦν) προσαγορεύει πάντας αὐτοὺς ὡς αὐτῷ προσ. ν. ἦν. 
καὶ τί φησιν; 1). Μοχ φησὶν οἵη. 1).1, [Ιηΐτα ἄκουσον δὲ πῶς καὶ καταλ- 
λήλως 1). οὖ Ἰηΐογιτι8 παρακλήσεως. τοῦτο κατάλληλον, φησί; σφόδρα μὲν οὖν. 
Γ ἀνθορμοῦν) ὅϊο 1[5.1).1΄, οὐ ὅδαν. τηᾶγρ'. ᾿ὰοθαῦιν θορυβοῦν. ΞΕ οἷον ἂν εἰ 
1.1. ᾿ διά τοι τοῦτο 1). ἰεὐλόγητος] - λέγων 1). κ θεὸς} τ ὁ πατὴρ 0. 
1 ἀπαγωγὴν 1). ΝἜγΟΗ. ΘΟΥΓΘΟΙΌΤη ἃ δὲν. ϑ' Ἱ. Ρ- 4500. " ἐπεὶ] ἐπειδὴ 
144. ἢ φησὶ] τ καὶ Ὁ. Ἱ καὶ ὁ Τὶ, Ὁ ὑπερασπ.} τ τῆς ζωῆς Ἐ 



ἢ 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΜΝΤΟΜΙ Ις “- 

» , φυ 9 ’ ,ὔ “- ς , 

ἀδεκάστου αὐτὸν ὀνομάζει καταλλήλως τοῖς ὑποκειμένοις (ς44) 
- “ κ ν ς ΄σ " “ 9 ’ ᾿ Ἁ 

καιροῖς. Οὕτω δὴ καὶ ὁ Ἰ]αῦλος ἐνταῦθα ἀρχόμενος. ἀπὸ 
ἐς ἢ Ν ων 3 “ 35 ΄. 

φιλανθρωπίας αὐτὸν καλεῖ, ὁ θεὸς τῶν οἰκτιρμῶν, λέγων᾽ 

τουτέστιν, ὁ οἰκτιρμοὺς τοσούτους Ρ ἐπιδειξάμενος, ἁ ὡς ἐξ αὐτῶν 

Β ἡμᾶς ἀναγαγεῖν τῶν τοῦ θανάτου πυλῶν. Τοῦτο γὰρ μάλιστα γμ. γα ΡῈ 
΄ κ ΄“ ΝῚ 

ἴδιον θεοῦ καὶ ἐξαίρετον, καὶ τῇ φύσει συγκεκληρωμένον, τὸ 
“ 3 ΄ ε “ Ν ᾿ ᾿] ΄“ “ πᾧρ ὔ 

οὕτως ἐλεεῖν. Διὰ τοῦτο θεὸν οἰκτιρμῶν καλεῖ, ὺ δέ μοι 

κἀντεῦθεν σκόπει τὴν ταπεινοφροσύνην ἰἸαύλου" ὑπὲρ γὰρ τοῦ 
Δ ,, ΕΝ ἊΝ Α δ τ ἢ ΄ὔ ς ν 

κηρύγματος κινδυνεύων, οὔ φησι διὰ τὴν ἀξίαν σώζεσθαι, ἀλλα 
“ ΄᾽ι Ἁ ΄'΄ 

διὰ τοὺς οἰκτιρμοὺς τοῦ θεοῦ. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν ὕστερον 
Ἂ 4 “-“ Α 5 ’ Ἄ Ἢ δ 

σαφέστερον ᾧησι, νῦν δὲ ἐπάγει λέγων 

ἐν πάση θλίψει." Οὐκ εἶπεν, ὁ μὴ ἐῶν ἡμᾶς θλίβεσθαι, ἀλλ᾽, 
΄. ΧΩ ΄ κ ΄- “- 

4“ὁ ἐν τῷ θλίβεσθαι παρακαλῶν. 'Γοῦτο γὰρ καὶ τοῦ θεοῦ τὴν 
Ο δύναμιν δείκνυσι, καὶ τῶν θλιβομένων αὔξει τὴν ὑπομονήν" 12“Ἢ 

γὰρ θλῦψις, φησὶν, ὑπομονὴν κατεργάζεται." " Ποῦτο καὶ ὁ 

προφήτης ἔλεγεν" “ "ὼν θλέψει ἐπλατυνάς με." Οὐκ εἶπεν, 
ὅτι οὐκ εἴασάς με ἐμπεσεῖν εἰς θλῖψιν, οὐδ᾽ ὅτι παρήγαγες 

ταχέως τὴν θλῖψιν, ἀλλ᾽ ὅτι μενούσης αὐτῆς ἐς ἐπλάτυνάς ΓΝ 

τουτέστι. πολλὴν τὴν εὐρυχωρίαν καὶ τὴν ἄνεσιν παρέσχες" 

ὁ δὴ καὶ ἐπὶ τῶν παίδων τῶν τριῶν γέγονεν. Οὔτε γὰρ 

πῖπτον αὐτοὺς ἐμπεσεῖν, οὔτε ἐμπεσόντων τὴν φλόγα ἔσβε- 

Ὥσεν, ἀλλὰ καιομένης τῆς καμίνου τὴν εὐρυχωρίαν παρέσχε. 

Γοῦτο καὶ ἀεὶ ποιεῖν εἴωθεν ὃ θεός" ὅπερ αἰνιττόμενος καὶ 
΄ “ ἴω ; 

ὁ [Παῦλος ἔλεγεν, “ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐν πάση θλίψει." Καὶ 

ἕτερον δέ τι διὰ τούτων δείκνυσι. Ἰἰοῖον δὴ τοῦτο; Ὅτι 

οὐχ ἅπαξ, οὐδὲ δὶς, ἀλλὰ διηνεκῶς τοῦτο ποιεῖ. (ὐδὲ γὰρ νῦν 

μὲν παρακαλεῖ, νῦν δὲ ἀφίησιν, ἀλλ᾽ ἀεὶ καὶ "διαπαντὸς τοῦτο 

“ὁ παῤ ϑοαλίμ οὐχ ὁ παρακαλέσας, 

ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς 

ἐργάζεται. Διὸ εἶπεν, 

καὶ». ἐν πάση θλίψει," οὐκ ἐν τῆδε ἱ καὶ τῇδε, ἀλλ᾽ ἐν πάση. 

«ς Τὶς τὸ δύνψβ θαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάση θλίψει, 

ΗΕ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ." 

Εἶδες πῶς "προανακρούεται τὴν ἀπολογίαν, καὶ μεγάλης 

θλίψεως ὑπόνοιαν παρέχει τῷ ἀκροατῆ  ΪΚαὶ δὲ Σ αὐτῶν παλιν 
μετριάζει τούτων Υ̓ λέγων, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ οἰκτιρμὸς οὗτος 

ἐγένετο, οὐ διὰ τὴν αὐτῶν ἀξίαν, ἀλλὰ διὰ τοὺς ὑπ᾽ αὐτῶν 

ὠφεληθῆναι ὀφείλοντας. Διὰ τοῦτο γὰρ παρεκάλεσεν ἡμᾶς, 

12 Βοῃ,. ν. 3. 88]. ἷν. 2 

Ρ ἐπιδειξ.] - εἰς ἡμᾶς Π.Ε.. [ηΐὰ σκόπει κἀντεῦθεν Ὦος οτάϊπθο Α.Β. ᾳ ὁ 
οἵη. Κ᾿. τ δεῖ οια. ἈΦ, 5 διαπαντὸς διηνεκῶς 0. ῖ καὶ] ἢ 1). καὶ 
τῇδε οτὰ. ΚΕ, α παρακρούεται π᾿ Χ αὐτῶν τ δὲ Ὁ). Υ λέγων] ὃ δὲ λέγει 

τοιοῦτόν ἐστιν Ὁ. Μοχ οὕτως ῥΡΙῸ οὗτος ΒΒ... 



ΤΡ δ; ΙΝ ἘΡΙΗ͂Τ. 11. ΑΚ ΟΟΒ. ΒΟΜ.1. 7 

᾿ - “-- Ν ,ὔ Α 

φησὶν, φἵνα ἡμεῖς ἀλλήλους παρακαλῶώμεν. Διὰ τούτου δὲ καὶ 
“0,6 ’ -“ Ε] ’ Ε] ’ “ Α 

το ἀξίωμα δείκνυσι τῶν ἀποστόλων, ἐμφαίνων ὅτι παρακληθεὶς 
’ - ο ο Ἀ 

καὶ ἀναπνεύσας, οὐκ ἀναπίπτει καθάπερ ἡμεῖς, ἀλλ᾽ εἰς τὸ 
ας τ, . ’ ,ὔ κ᾿ κ“ κ ἣ , ἣν ι δὲ 
ἑτέρους ἀλείφειν πρόεισι, καὶ γευροῦν, καὶι ιεγείρειν. ινες ὁε 

αὐτὸν καὶ τοῦτο λέγειν φασὶν, ὅτι ἡ παράκλησις ἡμῶν καὶ 

ἄλλων παράκλησίς, ἐστι. Δοκεῖ δέ μοι καὶ πρὸς τοὺς “ψευδα- 422 

ποστόλους τοὺς εἰκῆ καυχωμένους, καὶ οἴκοι καθημένους καὶ 
“. Ὁ ἷ, Ἁ ΄ ΠῚ ῬΑ, Ἁ ΄- 

τρυφῶντας, ἀποτείνεσθαι διὰ τοῦ προοιμίου. λλὰα τοῦτο 
ὡς .ἦ Α 

μὲν αἰνιγματωδῶς, καὶ ὡς ἐν παρέργῳ" τὸ δὲ προηγούμενον 
΄ 5 9 Ἷ τ ν ΄σ ΄ τὶ »" Ν 

τοῦτο ἦν, ἀπολογήσασθαι ὑπὲρ τῆς μελλήσεως. Ηὶ γὰρ διὰ 
“ , »“". 

τοῦτο παρακαλούμεθα, ἵνα καὶ ἄλλους παρακαλῶμεν, μὴ "ἐγκα- 

λεῖτε ὡς μὴ παραγενομένοις. Εἰς γὰρ τοῦτο ἡμῖν ὁ χρόνος 

ἅπας ἐτρίβετο, εἰς τὰς ἐπιβουλὰς, εἰς τὰς ἐπαγωγὰς, εἰς τὸ 

διαλῦσαι τὰ ἐπιόντα δεινά. Β 
Ν “ ΄- 

1θ ἐς “Ὅπι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς 
΄σ΄- κ ΄ σι ᾿ 

ἡμᾶς, οὕτω διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις 
ς ω 35 “ ΝΥ δ ’ ᾿ Ἁ σ΄ ’ὔ 

ἡμῶν. Ϊνα γὰρ μή καταβαλὴ τοὺς μαθητὰς τῷ σφόδρα 
Ν Ν ’ 

ἐπαίρειν τὰς συμφορας, δείκνυσι πάλιν πολλὴν τὴν περιουσίαν 
΄ι “ ΄“ ΙΑ 

ὁκαὶ τῆς παρακλήσεως οὖσαν, καὶ ἀνίστησιν αὐτῶν τὴν διάνοιαν, 
εν ΄ ΄σι ΄“- ΄- 

οὐ ταύτη μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἀναμνῆσαι τοῦ Χριστοῦ. καὶ 
“κι “-“ χὰ Ν ἡ “σι 

αὐτοῦ εἰπεῖν εἶναι τὰ παθήματα" καὶ προ τῆς παρακλήσεως ἀπ᾽ 
ν “ “ ’ 4 ’ ᾿] ’ ’ δ Ο 

αὐτῶν τῶν θλίψεων τήν παραμυθίαν εἰσάγει. Ἔ; γὰρ ἥδιον 
΄“᾽ ΄σ- ΄ Ἁ Ἁ ΄ 

τοῦ τῷ Χριστῷ με γίνεσθαι κοινωνὸν, καὶ δ αὐτὸν ταῦτα αὶ 
᾿ς ’ “ ΕῚ “-- 

τιάσχοιν τι ταύτης ἴσον τῆς παρακλήσεως : Οὐκ ἐντεῦθεν δὲ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑτέρωθεν ἐπαίρει τὰ φρονήματα τῶν θλιβο- 

μένων. Πόθεν ἑτέρωθεν : ̓ Απὸ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι περισσεύει. 

Οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι καθὼς ἔπεισιν ἡμῖν τὰ παθήματα τοῦ Χρι- 

στοῦ, ἀλλὰ, ““ καθὼς περισσεύει" ̓  δεικνὺς ὅτι οὐ μόνον τὰ 
᾿ ι 

ἐκείνου, ἀλλὰ καὶ πλείονα “ 
’ « δ ’ 

τούτων ὑπομένουσι πάθη. Οὐ γὰρ 
. ΦΨ ᾽ἤ 

(545) ὅσα ἔπαθε. φησὶν, ἐπάθομεν " μόνον, ἀλλὰ καὶ περισσά. Σκόπει 
, 

δέ. λάθη, ἐδιώχθη ὁ Χριστὸς, ἐμαστιγώθη, ἀπέθανεν. 

᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς πλέον τούτων, φησίν’ ὅπερ καὶ μόνον ἱκανὸν ἵεὶς 
’ “ ᾿ 3 Ἁ Ἁ ’ ’ 

παραμυθίαν ἀρκέσαι. Αλλὰ μηδεὶς τόλμαν καταγινωσκέτω Ὁ 
“ ’ὔ ὰ ᾿Ὶ ᾿ δ΄, «Ὑ “ τ 14 ςς “- Ε - 

τοῦ λογου" καὶ γὰρ καὶ ἀλλαχοῦ φησι Νῦν χαίρω εν τοῖς 

παθήμασί μου, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων 
“- Χ ΄' 9 ΄ ’ 39 ᾿] 3 Δ, ’ “ΔΑ 

τοὺ Ἀριστοῦ εν τῆ σαρκί μου. Αλλ οὐδέτερον τόλμης. οὐδὲ 

18. ψο;Βὲ 14 (ο]085. 1. 24. 

2 ἵνα καὶ ἡμεῖς ἄλλους παρακ. 1). ])οϊπῆο τούτων ΡΙῸ τούτου ).Ε, ἃ ψευ- 
δαπ.] ἀποστόλους Α. Νγοῃ. Ὁ ἐγκαλεῖτε] δῖος Δ. ΕἸ, ῥτὸ να]ραΐο ἐγκαλῆτε. 
Μοχ ἅπας ἡμῖν ὁ χρόνος ος οΥϊπθ 0. “ καὶ οῃῃ. 1)... ἀἁ τούτων οπι. Β. 
ὃ μόνον] πάθη ΒΒ. ΨΝιᾶ. Αῃμοὶ. Γ εἰς] πρὸς Ἐ, 



85 5. ΦΟΑΝΝῚΚ ΟΠ ΕΥΒΟΞΤΟΜΙ 

κ᾿] Υ ’ Ν ’ ᾽ ἴω » ; 

ἀπονοίας τινος. Καθάπερ γὰρ μείζονα αὐτοῦ εἰργάσαντο 
το ΜΡ 15 ςς 9 ἈΝ ᾽ Ν οΥ ᾿] 5» Α ’ὔ ’ὔ 

σημεῖα γὰρ πιστεύων, φησιν, εἰς ἐμε, μείζονα τούτων 
’ εὐΆ Ν Α ω Ε] “- Ὁ 9 “ " " ΠῚ 

ποιήσει" τὸ δὲ πᾶν αὐτοῦ γίνεται τοῦ ἐνεργοῦντος εν αὐτοῖς 
“ Α ο. ΕῚ ΄“χΨ ᾿ Α δ ἴω " “σ΄ ’ Ιν Ἁ 

Ἐ οὕτω καὶ πλείονα δ αὐτοῦ ἔπαθον. τὸ ὁὲ πᾶν αὐτοῦ παλιν “ἐστι 
“- “ ες Ἁ Α ἡ ’ ΝἉ 

τοῦ παρακαλοῦντος αὐτοὺς, και παρασκευάζοντος ἱ φέρειν τὰ 
’ ’ Ἁ Α Ἁ « τ “ “ς ᾽ ς ’ 

συμπίπτοντα δεινά. Διὸ δὴ καὶ ὁ Παῦλος αἰσθόμενος ἡλίκον 
" δὲ ἀν κΣ - ΝΣ ’ , 
εῷ ἔγξατο. ὅρα πὼς αὐτὸ συστέλλει παλιν λέγων, 

Ψ" ΄“ ’ ἊἋ , « “ 39 

τοῦ Χριστοῦ περισσεύει και. ἡ παράκλησις ἡμῶν" 

»“ ΙΝ 

ςς οὕτω διὰ 
κ Ἁ Ἁ 

καὶ τὸ 
΄“΄ 5 ΄- 4 Α Α 4 ᾽ὔ 5 ΄ Ἁ ᾿] ζω Α 

πᾶν αὐτῷ ἀνατιθεὶς, καὶ ἀνακηρύττων αὐτοῦ καὶ ἐντεῦθεν τὴν 

φιλανθρωπίαν. Οὐ γὰρ ὅσον θλιβόμεθα, τοσοῦτον παρα- 
καλούμεθα, φησὶν, ἀλλὰ πολλῷ πλέον. Οὐ γὰρ εἶπεν, ἀν- 

423 τίρροπος ἡ παράκλησις τῶν παθημάτων, ἀλλὰ, ““ 
ιἐ 

περισσεύει ἡ 
.3 ἰ τ Ἁ Ἁ ΄“΄ ἢ ’ ς 4 ’ 

παράκλησις ὡς τὸν καιρὸν τῶν ἀγώνων, ετέρων στεφάνων 
’ ΩΝ “ Ν Ἁ 

πάλιν εἶναι καιρόν. γὰρ ἴσον, εἰπέ μοι, τοῦ διὰ τὸν 
αὖ ΄“ 3 ᾿ Ω 

Χριστὸν ἱμαστίζεσθαι, καὶ θεῷ διαλέγεσθαι, καὶ πάντων εἶναι 

δυνατώτερον, καὶ τῶν ἐλαυνόντων περιγίνεσθαι, καὶ τῆ οἰκου- 
Ψν ς ον ΄- ΄-“ ΄“ ν 

μένη ἀχείρωτον εἶναι, καὶ τοιαῦτα προσδοκᾶν ἐντεῦθεν ἀγαθα, 
«ἃ ’ 3 Ν Ω , 3 9 , 9δυσον , 
ἃ μήτε ὀφθαλμὸς εἶδε, μήτε οὖς ἤκουσε, μήτε επι καρδίαν 
ο ΄ 

ἀνθρώπου ἀνέβη ; τί δὲ ἴσον τοῦ θλίβεσθαι δι᾽ εὐσέβειαν, καὶ 
μυρίων ἀπολαύειν παρὰ τοῦ θεοῦ παρακλήσεων, καὶ ἁμαρτη- 

’ ’ “ 

μάτων ἀπηλλάχθαι τοσούτων, καὶ πνεύματος ""καταξιοῦσθαι 
Α ΄- 

Β καὶ ἁγιασμοῦ καὶ δικαιοσύνης, καὶ μηδένα δεδοικέναι καὶ τρέμειν, 
’ ἴω ΄σι 

καὶ πάντων λαμπρότερον φαίνεσθαι ἐν αὐτῷ τῷ "κινδυνεύειν ; 
Ξ ἘΝ “- υΥ 

ΟΜ ὴ δὴ καταπίπτωμεν ἐν τοῖς πειρασμοῖς. Οὐδεὶς γὰρ 
“ ΄ κ΄. “᾿- ᾿Ὶ 

κοινωνεῖ τῷ Χριστῷ τρυφῶν καὶ καθεύδων καὶ ἀναπίπτων, 
“δ χ ΡΥ κ᾿ ε ν κ κ , ΄ ΕΨΕ 

οὐδεὶς τῶν τὸν ὕγρον τοῦτον καί διαλελυμένον ζώντων βίον 
. Ἦν Ὁ , Α κ “π᾿ 3 ᾿ ΦΨ 3 ’ 
ἀλλ ὁ ἐν θλίψει καὶ πειρασμῷ, οὗτος ἐγγὺς ἐστήκεν ἐκείνου; 
ε Α Α [τ ᾽ὔ Ὁ “ἢ Α Ν κ 3 Ἃ, ’ὔ 9 , Ὕ 

ὁ τὴν στενὴν ὁδεύων ὁδόν. ἸΚαὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ταύτην ἐβάδισε 
ὃ Ἄ, Ά “᾽ Ξ 16 ςς Ὁ «Χλ ΄“- ο Ψ εἰ “᾽ “ Ἁ 

ι0 καὶ ἔλεγεν υἱος τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν 
« “ , 

Ο κεφαλὴν κλῖναι. Μὴ τοίνυν ἄλγει θλιβόμενος, ἐννοῶν τίνι 
- ΄ Ἂ - “ Α ἤ 

κοινωνεῖς, καὶ πῶς ἐκκαθαίρη διὰ τῶν πειρασμῶν, καὶ ὅσα κερ- 
ὃ ᾿ Οὐδὲ Γ 3 δ Α “2 δ. ΘΝ. Ὁ Ἁ κ“ θ σι 

αἰνεῖς. ὑδὲν γὰρ ἐστιν ἀνιαρὸν, ἀλλ΄ ἢ το τῷ θεῷ προσ- 
’ ,ὔ Α ,.} 57 9 Υ ᾿] “5 Ἁ 

κρούειν. 'Γούτου δὲ οὐκ ὄντος. οὐ θλίψεις, οὐκ ἐπιβουλαὶ, οὐκ 
“᾿. ' ΄“- ο Α 

ἄλλο οὐδὲν δυνατὸν λυπῆσαι τὴν ὃ εὖ φρονοῦσαν ψυχήν' αλλὰ 

1ὅ Ζοδῃ. χὶν. 12. 16 ΔΙΑ. ν]]. 20. 

Ε αὐτοῦ οτα. ἢ. ἢ ἐστὶ οτῃ. Β. αὐτοὺς οπι. Ε. ἰ φέρειν] φαίνειν 1). Κ καὶ 
οτη. Ἐ᾿. Ι μαστίζεσθαι καὶ κινδυνεύειν καὶ ὑπὲρ θεοῦ διαλέγεσθαι 1). [πῆτα. 

ἀπολαβεῖν Ῥτοὸ ἀπολαύειν Ἠϊς οἵ ἔεγα ἈΌϊατ6 Ἰδέ Οὐαδχ. τ Ἔν ἜΌνῸ: (816) 
Α. ἀξιοῦσθαι Ὦ. Ἢ κινδυνεύοντι Δ. Ο9ΗΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ μὴ καταπίπτειν 
ἐν ταῖς συμφοραῖς, περισσοτέρως δὲ ἐπὶ τοῖς νεκροῖς. Ἅ  ΥΟΗ. Ρ τρυφῶν καὶ 
οἴῃ. Β. ψεζοη. Μοχ οὐδεὶς γὰρ τῶν ἢ. 4 κλίνει Α. κλίνῃ Ὁ. Τὸ τὸ οπη. Ε΄. 
5 εὖ φρονοῦσαν) ὅ8:ς Β.(Ο. ξογίαδθ6 8111: νυ]ρὸ εὐφρονοῦσαν. 



195. ΙΝ ΕΡΙΞΤ. 1. ΑὮ ΟὍὍΒ. ΗΟΜ. 1. Ω 

καθάπερ σπινθῆρα μικρὸν εἰς ἄβυσσον πολλὴν α ἐμβαλὼν εὐ- 
θέως κατέσβεσας, οὕτω καὶ ἀθυμίας ἁπάσης ὑπερβολὴ εἰς 

συνειδὸς ἐμπεσοῦσα ἀγαθὸν ἀπόλλυται καὶ ἀφανίζεται ῥᾳδίως. 

Διὰ κΧὶ δὴ τοῦτο καὶ ὁ Παῦλος ἔχαιρεν ἀεὶ, ἐπειδὴ ἐν τοῖς κατὰ 

θεὸν ἐθάρρει, καὶ οὐδὲ αἴσθησιν τῶν τοσούτων κακῶν ἐλάμβανεν" Ὀ 

ἀλλ᾽ ἤλγει μὲν ὡς ἄνθρωπος, οὐ μὴν κατέπιπτεν. Οὕτω καὶ 

ὁ πατριάρχης ἐκεῖνος ἐν ἡδονῆ ἣν, πολλὰ παθὼν ὀδυνηρά. 

“Σκόπει δέ. Πατρίδος ἐξέπεσεν, ὁδοιπορίας ὑπέστη μακρὰς 

καὶ χαλεπὰς, ἐπὶ τῆς ἀλλοτρίας ἐλθὼν οὐδὲ βῆμα εἶχε Υ ποδός. 

᾿Εἰντεῦθεν πάλιν λιμὸς αὐτὸν ἐδιεδέξατο, καὶ μετανάστην ἐποί- 

ησε, καὶ τὸν λιμὸν ἃ διαδέχεται πάλιν ἁρπαγὴ γυναικὸς, καὶ 
" ’ Α ε ’ ν ’ ἈΝ , Ὰ 

θανατου φόβος, καὶ ἀπαιδία, καὶ πόλεμος, καὶ κίνδυνοι, καὶ Εὶ 
- Ἁ Ἁ Ἂ » « Ἁ ΄“΄ 39 ΑΒ, -“ 

ἐπιβουλαὶ, καὶ τὸ τελευταῖον ὁ κολοφὼν τῶν ἄθλων, ἡ τοῦ 

μονογενοῦς καὶ γνησίου παιδὸς σφαγὴ, ἡ ὀδυνηρὰ ἐκείνη καὶ 
ϑλμνν Ὀ Μ) Χ δὰ : ἂν δ νν, ς ὔ 

ἀνήκεστος. ἢ γὰρ δή, ἐπειθὴ εὐκόλως ὑπήκουσε, νομίσῆς 
ΣΝ Ὁ ὍΣΣ ὦ “ ᾽ ἃ “ ΄ τ “ ΗΠ Ν Α 

αὐτὸν “καὶ ἀπαθῶς ταντα τωι δὴ εκεῖνα. ι γὰρ καὶ 

μυριάκις δίκαιος ἢ ἣν ὥσπερ οὗν καὶ ἣν, ἀλλ᾽ “ἄνθρωπος ἢ ἣν, καὶ 

τὰ τῆς φύσεως ἔπασχεν. ᾿Ἂλλ᾽ ὅμως οὐδὲν αὐτὸν τούτων 

κατέβαλεν, ἀλλ᾽ εἱστήκει καθάπερ ἀθλητὴς γενναῖος καὶ 

στεφανίτης, “ ἐφ᾽ ἑκάστῳ τούτων ἀνακηρυττόμενος. Οὕτω καὶ 424 

ὁ μακάριος [[αῦλος γιφάδας πειρασμῶν ὁρῶν καθ ἑκάστην 

ἐπιούσας ἡμέραν, ὡς ἐν μέσῳ παραδείσῳ τρυφῶν, οὕτως ἔχαιρε 

καὶ ἠγάλλετο. “Ὥσπερ οὖν ὃ ταύτην χαίρων Τὴν χαρὰν οὐκ 

ἔστιν ἁλώσιμος ἀθυμίᾳ, οὕτως ὁ μὴ ταύτην ἑλόμενος πᾶσίν 

ἐστιν εὐχείρωτος, καὶ πάσχει ταὐτὸν, οἷον εἴ τις ὅπλα ἔχων 
Ν Πὰν ἈΝ ΄- 7 ’ὔ “- ε 2 τὴ 

σαθρὰ καὶ ὑπὸ τῆς τυχούσης τιτρώσκοιτο πληγῆς. Αλλ οὐχ 
,- “ , ’ ᾿] “5 “Μ“ νι ’ 

(546) ὁ καλῶς πάντοθεν περιπεφράγμένος, αλλ ἅπαν ἀκόντιον 

ἐπιὸν διακρούεται. Καὶ γὰρ ὅπλου παντὸς ἰσχυρότερον ἡ Β 
Ν - ΄ι ΄ 

κατὰ θεὸν ἡδονή" καὶ οὐδὲν [τὸν τοιοῦτον ποιῆσαι κατηφῆ 
Ἄ , ’ 

καὶ σκυθρωπὸν δύναιτ᾽ ἂν. ἀλλὰ πάντα φέρει γενναίως. ἜῚ 

γὰρ πυρὸς χεῖρον: τί βασάνων διηνεκῶν ὀδυνηρότερον ; Κἂν 

γὰρ μυρία τις ἀπολέσῃ κτήματα, κἂν παῖδας, κἂν ὁτιοῦν. 

τοῦτο πάντων τυραννικώτερον εἰς ὀδύνης λόγον ἐ ἐστί. Ἔνὰε Δέρμα 

γὰρ, φησὶν, ὑπὲρ δέρματος, καὶ πάντα ὅσα ὑπάρχει ἀνθρώπῳ, 
Α 

δώσει ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ." δΟὐδὲν ὧν γένοιτο ὀδυνῶν 

ῬΑ ῳ 

ὑ μικρὸν] λαμπρὸν ἂν (.). ἃ ἐμβαλὼν] ἐμβάλῃς (.}}. Χ δὴ ον. Ο.}. 
Υ ποδός -- ἐκεῖ , 2 διεδέξατο] διαδεξάμενος ἰδ“. ἃ διαδέχεται Ροβί πάλιν 
ἴγάηβρΡ. Β. Ροϑὺ ἁρπαγὴ (.1). νιάροαν ἀθ]θπάπιπηη. " μὴ γὰρ δὴ] δὶς ΔΑ... 
ῬΓῸ νυ]ραίο μὴ δὴ γάρ. δὴ οι. Β.Ὁ. ο καὶ οηι. ἢ). ἀύφεστ. ἐκεῖνα] 516 
Α.(.}Ὁ. ἐκεῖνα ὕφεστ. να]ρο. 6 ἐφ᾽ ἑκάστου ἸΙ'΄. ἴ τῶν τοιούτων 1). 
Β' οὐδὲν] ὅϊο 5.00.1). καὶ οὐδὲν ΕΑ. οὐδὲν ἂν (τ οὖν 1).} τούτων γένοιτο τῶν 
ὀδυνῶν (ὀδυνηρῶν (Ὁ.) χαλ. (.1Ὁ. 

σ 



᾿ 5 
ἘΠ μεν ουν. 
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χαλεπώτερον. ᾿Αλλ ὅμως καὶ τὰ Τῇ ἀκοῆ ἀφόρητα, ταῦτα 

Ο φορητὰ καὶ ποθεινὰ διὰ τὴν κατὰ θεὸν ἡδονὴν γίνεται. Κἂν 

ἀγάγης τὸν μάρτυρα ἔτι ἐμπνέοντα μικρὸν ἀπὸ τοῦ ξύλου 

ἢ ἀπὸ τῶν τηγάνων, τοσαύτην εὑρήσεις τὴν ἢ κειμένην αὐτῷ 

χαρὰν, ὅσην οὐδὲ εἰπεῖν ἔνι. 

Καὶ τί ΄ πάθω, φησὶν, ὅτι “μαρτυρίου καιρὸς οὐ πάρεστι! νῦν Σ ΤΊ 

φής: : οὐ 'πάρεστι μαρτυρίου καιρός: : Οὐδέποτε "μὲν οὗν οὗτος 

Ιἄπεστιν, ἀλλ᾽ ἀεὶ πρὸ τῶν “ὀφθαλμῶν πστι τῶν ἡμετέρων, ἐὰν 

νήφωμεν. Οὐδὲ γὰρ τὸ ἐπὶ ξύλου κρέμασθαι μόνον, τοῦτο 

ποιεῖ μάρτυρα" ἐπεὶ εἰ τοῦτο ἣν, ἐκτὸς τῶν στεφάνων τούτων 

ὁ ᾿Ιὼβ ἢ ἣν. Οὔτε γὰρ δικαστηρίῳ παρέστη, οὔτε δικαστοῦ 

ΠΡ ἤκουσεν, οὐ δήμιον εἶδεν" “ οὐδὲ ἀνηρτημένος ἐπὶ ξύλου 

καὶ μετέωρος ὧν, κατεξαίνετο τὰς πλευράς. ᾿Αλλ᾽ ὅμως 

πολλῶν μαρτύρων χαλεπώτερα ἔπαθε, καὶ αἱ φωναὶ τῶν 

ἐπαλλήλων ἀγγέλων ἐκείνων πάσης πληγῆς δριμύτερον ἔπλητ- 

τον καὶ Μἐκέντουν πάντοθεν αὐτὸν, καὶ μυρίων δημίων πικρό- 

τερον τῶν σκωλήκων ἐκείνων τὰ στόματα πάντοθεν αὐτὸν 

κατήσθιε. Τίνος οὖν "οὐκ "ἀντάξιος μάρτυρος οὗτος : Μυρίων 

Καὶ γὰρ διὰ πάντων καὶ ἐπάλαιε καὶ ἐστεφανοῦτο, 

διὰ χρημάτων, διὰ παίδων, διὰ σώματος, διὰ γυναικὸς, διὰ 

φίλων, δι ἐχθρῶν, δι οἰκετῶν ἵκαὶ γὰρ καὶ οὗτοι εἰς τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ ἐνέπτυον' διὰ λιμοῦ, δι 

ὀδυνῶν, διὰ δυσωδίας. Διὰ δὴ τοῦτο “ἔφην, ὅτι οὐχ ἑνὸς 

καὶ δύο καὶ τριῶν, ἀλλὰ μυρίων ἀντάξιος ἃ ἀν εἴη μαρτύρων. 

Μετὰ γὰρ τῶν εἰρημένων καὶ ὁ χρόνος, πολλὴν δίδωσιν 

Χαὐτοῦ τοῖς στεφάνοις προσθήκην" οἷον τὸ πρὸ τοῦ νόμου, 

ἡ πρὸ τῆς χάριτος ταῦτα παθεῖν, καὶ μῆνας πολλοὺς, καὶ 

πάντα μεθ᾽ ὑπερβολῆς, καὶ τὸ πάντα ὁμοῦ ἐπιθέσθαι αὐτῷ 

τὰ δεινά: καίτοι καὶ καθ᾽ ἑαυτὸ ἕκαστον αὐτῶν ᾿ἀφόρητον' 

καὶ τὸ δοκοῦν " φορητότερον εἶναι, ἡ τῶν χρημάτων ζημία. 

ΠΟολλοὶ " γοῦν πληγὰς μὲν ἤνεγκαν, ζημίαν δὲ χρημάτων οὐκ 

ἤνεγκαν, ἀλλὰ καὶ μαστίζεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν εἵλοντο, καὶ μυρία 

πάσχειν δεινὰ μᾶλλον ἢ ἐκείνων τι προέσθαι" καὶ μείζων αὐτοῖς 

τὶ ᾿ ὃ 9 

ονει βάτον; Ἱ 

᾿' κειμένην] ἀ ἀποκειμένην Α.Ο. σχυοᾶ εχ Βρρ. βἀϊατ Μοπίοί. ἐναποκειμένην ΕΒ. 
ἱ πάρεστι] - νῦν Ἐὶ, παρέστην ῬΙῸ πάρεστι ΡῚ5 ἃ. Μέεγθὰ τί φὴς καιρὸς 
αἀοϑαπῦ ἴῃ (.Ὁ. Κ᾿ μὲν οὖν οτη. Ε' οὖν οι. α. 11 ἄπεστιν) ἀπέστη Α.}.. 
τὰ ἀας θν κέ τα (.. Μοχ κρεμασθῆναι Ἐ. ὁ Ἰὼβ ἢν] ἣν ὁ Ἰὼβ Ε. ἦν 

Ιὼβ ἃ Ο οὐδὲ] δῖς Α.Β.}).Ε. οὔτε σ. οὐ γὰρ ᾿αά. Ρ πολλῷ 
Ἢ ΜὸΣ ΟΣ ῳλν ἸΒ ὃ ᾳ ἐνεκέντουν ΓΤ οὐκ] τἂν Β.0. Ε΄ 
5 ἀντάξιος - εἴη Ο. 1.1. ὑ καὶ γὰρ διὰ λιμοῦ οτη. Δ. μ ἔφην ὅ ὅπερ 
ἔφην (5.1. Καὐτοῦ τοῖς στ.] αὐτῷ τῶν στεφάνων Ο.Ὁ. Υ πρὸ τῆς] τὸ πρὸ 

2 μῆνας πολλοὺς] χρόνοις πολλοῖς (. πολλοῖς χρόνοις ). 8 ἀφο- 
μη τειν Εν καὶ τὸ ὃ. φ. εἶναι] εἶναι καὶ μάλιστα ΔΑ. Ὁ γοῦν] μὲν οὖν (οτη. 
86ᾳ. μὲν) Α. Μοχ εἵλαντο Α. 

ΤΡ 
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ἐφάνη ἡ πληγὴ αὕτη, ἡ τῆς ζημίας τῶν χρημάτων. “ὥστε 

καὶ οὗτος ἕτερος πάλιν μαρτυρίου τρόπος τῷ φέροντι γενναίως Β. 

τὴν τούτων ἀπώλειαν. Καὶ πῶς οἴσομεν γενναίως, φησίν; 

ὀὍ ταν μάθης, ὅτι πλείονα κερδανεῖς ὧν ἀπώλεσας δι᾿ ἑνὸς 

ῥήματος, τοῦ τῆς εὐχαριστίας. Ἦν γὰρ ἀκούσαντες τὴν 

ἀπώλειαν μὴ ταραχθῶμεν, ἀλλ᾽ εἴπωμεν. Εὐλογητὸς ὁ θεός; 

πολλῷ πλείονα ἀ τούτων εὑρήκαμεν. Οὐ γὰρ δὴ τοσαῦτα 

καρπώσῃ, τὸν πλοῦτον ἀναλίσκων εἰς “τοὺς δεομένους, καὶ 

περιϊὼν, καὶ πένητας ἐπιζητῶν, καὶ σκορπίζων τὰ ὄντα τοῖς 

πεινῶσιν, ὅσα διὰ τούτου τοῦ ῥήματος κερδανεῖς. ᾿Επεὶ καὶ 

τὸν ᾿Ιὼβ οὐχ οὕτω θαυμάζω τὴν οἰκίαν ἀνοίγοντα τοῖς ( 

δεομένοις, ὡς ἐκπλήττομαι καὶ ἀνακηρύττω τὴν ἁρπαγὴν 

τῶν χρημάτων εὐχαρίστως φέροντα. Γὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο 

καὶ ἐπὶ παίδων ἀποβολῆς ἐστι συμβαῖνον ἰδεῖν. Οὐδὲ 

γὰρ ἐνταῦθα ἐλάττονα λήψη μισθὸν τοῦ τὸν υἱὸν ἀναγαγόν- 

τος καὶ καταθύσαντος. εἰ τελευτῶντα ἰδὼν δ εὐχαριστήσεις τῷ 

"φιλανθρώπῳ θεῷ. Τί “γὰρ ὁ τοιοῦτος τοῦ ᾿Αβραὰμ ἱἔσται 
χείρων ; ̓ Εκεῖνος γὰρ οὐκ εἶδε κείμενον νεκρὸν, ἀλλὰ προσεδό- 

κῆσε μόνον" ὥὧστε εἰ βροσιῳ Τα τῷ μέλλειν καταθύειν, καὶ Ὦ 

τὴν χεῖρα ἐκτείνας τὴν μάχαιραν ᾿ ἁρπάσαι, πλεονεκτεῖται τῷ 

κεῖσθαι τὸ παιδίον νεκρὸν ἐνταῦθα. ΪΚαὶ ἄλλως δὲ, ἐκείνῳ 

μὲν ἡ τοῦ κατορθώματος ἐλπὶς ἔφερε παραμυθίαν, καὶ τὸ τῆς 

ἰδίας ἀνδρείας ἔργον εἶναι τὴν ἀριστείαν ἐκείνην, καὶ τὸ φωνῆς 

ἄνωθεν φερομένης ἀκοῦσαι προθυμότερον ἐποίει" ἐνταῦθα δὲ 

οὐδὲν τοιοῦτον ἔστιν. Ὅθεν ἀδαμαντίνης δεῖ ψυχῆς Ἢ τῷ μονο- 

γενῆ παῖδα, καὶ ἐν πλούτῳ τραφέντα, καὶ χρηστὰς ὑποφαίνοντα 

(547) ἐλπίδας, ἐπὶ τοῦ "βάθρου κείμενον ὁρῶντι καὶ τεταμένον, Ἐὶ 

ὥστε πράως ἐνεγκεῖν τὸ συμβάν. ὋὉ τοιοῦτος ἂν δυνηθῆ, 

τῆς φύσεως τὰ κύματα κατευνάσας, εἰπεῖν τὸ τοῦ ᾿Ιὼβ 

τ τρυί τυ δι ἡ Δ ἔδωκεν, ὁ κύριος ἀφείλετο," μετὰ 

ῦ ᾿Αβραὰμ αὐτοῦ στήσεται, μετὰ τοῦ Ἰὼβ ἀνακηρυ- 

χϑάδεῖοι ἀπὸ τοῦ ῥήματος τούτου μόνον. Καν τοὺς κωκυτοὺς 

τῶν γυναικῶν παύσας. καὶ τοὺς χοροὺς τῶν οθρηνουσῶν διαλύ- 

18. ΧΟ. 1. Ζι. 

ς ὅταν] ἂν (.. ἃ τούτων ὅϊο (Π.}). τοῦτον ἡ, Ἐξ ἀοὈαΐαν πλοῦτον ὑπ 
Ὠϊς, {πὰ 1η ΕἸΟΥΠ]ΘρΊΟ ᾿. τὅτ, (Ορρ. Τοτη. χὶὶ. Ρ. στο (υ.} πρὶ Ἰοοτθαν καὶ πολλῷ 
πλείονα τὸν πλοῦτον εὑρήσομεν. 6 τοὺς οἵη. Δ. Ἔ. ΕἼ]οτν. καὶ αηΐθ περιϊὼν ΟἸη. 
Οθ. ἔ ἐνταῦθα] τὸν ἐνταῦθα ἢ. δ ὅιῖςο [.0.1}. οἱ βάν. τηᾶγρ". εὐχαριστή- 

σῃς Ἐ. οἱ ΕἸοΥ]. Ρ. 552. (ΤΌτα. χὶϊ. ῥ. 674 Δ.) εὐχαριστησᾶς (51ο) ἃ. ηὐχαρίοσ- 
τησας αα. ἃ φιλανθρώπῳ] τῶν ὅλων (0.1). ἱ ἐστι ἘὮ. κ πλεονεκτεῖ] 
Ὁ ἐκεῖνος ().}Ὁ. 1 ἁρπάσαι] ἁρπάσας ΔΛ. ἢ τῷ] τὸ (.1. Μοχ ὁρᾶν 
ΡΙῸ ὁρῶντι σι. Ε. " βάθρου] βόθρου Εαα. τᾷ. Δπμοί. καὶ απίς 
τεταμένον Ομ. (".}).Ε. υ θρηνούντων 1“. θρήνων Ν᾽ ΘΙΌΙ. 

σῷ 



12 δ, ΘΟΛΝΝΙΝ. ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜΙ 1.8: 

σας, εἰς δοξολογίαν ἅπαντας ΓΗ ΡΕΝ μυρία ἄνωθεν, μυρία 

426 κάτωθεν δέξεται Ρτὰ βραβεῖα, ἀνθρώπων “αὐτὸν θαυμαζόντων, 
ἀγγέλων κροτούντων, τοῦ θεοῦ στεφανοῦντος. 

δ 
ΚΚαὶ πῶς δυνατὸν μὴ πενθεῖν ἄνθρωπον ὄντα, φησίν: ἊΑν 

9 ΄“ . ’ κ , 

ὑγοήσης πῶς ὁ "πατριάρχης, πῶς ὁ 1ὦβ, ἄνθρωποι ὄντες 

"ἀμφότεροι, οὐδὲν τοιοῦτον ἔπαθον, καὶ ταῦτα πρὸ νόμου 

καὶ χόριτος καὶ τῆς τοσαύτης τῶν νόμων φιλοσοφίας ἑκάτερος 

αὐτῶν γενόμενος" ἂν λογίση, ὃ ὅτι εἰς βελτίονα " χώραν μετέστη, 

καὶ πρὸς ἀμείνω λῆξιν Χὰἀπεπήδησεν ὁ τελευτήσας, καὶ οὐκ 
ς ᾿] Ἅ ,ὔ Ἁ 3 Ἂ: Υ 

ἀπώλεσας τὸν υἱὸν, ἀλλ᾽ ἐν ἀσύλῳ λοιπὸν ἀπέθου χωρίῳ. 
᾿ Ἄ “ ν ΙΝ 

Β Μὴ τοίνυν λέγε, ὅτι οὐκέτι καλοῦμαι πατήρ. Διὰ τί γὰρ 
ΕΑΝ. “ ΄σ 4. Ἂς 7 κ τ ς ’ Ἁ 

οὐκετι καλὴ τοῦ υἱοῦ μένοντος : Υ Μὴ γὰρ ἀπέβαλες τὸ παιδίον ; 
κ Ν Ἧ ’ὔ Ν «7 ΄σ τ ὔ ἌΝ ’ 

μὴ γὰρ ἀπώλεσας τὸν υἱόν ; Μᾶλλον ἐκτήσω, καὶ ἀσφαλεέεστε- 
, Ν σ΄ ΄' ΄ 

ρον ἔχεις. Διὰ τοῦτο οὐκέτι ἐνταῦθα μόνον καλῆ πατὴρ, 
ς Ἕ μὴ " ΄“-΄ " ΄σ΄ [υ " Ἁ Α ΄“ : φ ’ὕ; 

ἀλλα καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ. στε οὐ τὸ πατὴρ καλεῖσθαι ἀπώ- 
9 ΩΝ Ἁ “ Ν 

λεσας, ἀλλα το μειζόνως καλεῖσθαι προσέλαβες" οὐ γὰρ 
- Ι Ν 5 οὐδῶν (ἢ ’ ’ Ν 

θνητοῦ παιδίου λοιπὸν, ἀλλ᾽ ἀθανάτου κληθήση πατήρ, στρα- 
’ὔ , Ἷ “ιν ΄“΄“ Ν 

τιώτου γενναίου, καὶ ἔνδον ἑστῶτος διηνεκῶς. Μὴ γάρ, ἐπειδὴ 
Α ἃ ᾧ ο ,ὔ 5. ,ὔ "Οὐδὲ ᾿ 

μὴ ἅπαρεστι, καὶ ἀπολωλέναι αὐτον νόμιζε. ὑὸε.. γαρ. 
κ] ΄“ ,, ἴω 

Ο εἰ ἀποδημῶν ἐτύγχανεν, ἀπέστη ἄν σου καὶ τοὔνομα τῆς συγγε- 
, " ἴω ΄- “- ’ 

γείας μετὰ τοῦ σώματος. Μὴ δὴ τῇ “ὄψει τοῦ κειμένου πρόσεχε, 

ἐπεὶ ἀναρριπίζεις τὸ πάθος. ἀλλ᾽ ἄπαγε τὴν διάνοιαν ἀπὸ τοῦ 
’ Ἂ 

κειμένου πρὸς τὸν οὐρανόν. Οὐχ οὗτός ἐστι τὸ παιδίον τὸ κεί- 

μενον, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ὁ ἀποπτὰς καὶ ἀναδραμὼν εἰς ὕψος ἃ αἀπειρον. 
Ὅ 3, Α 9 ᾿ Ὲ Ἀ Ν Υ 

ταν τοίνυν ἴδης τοὺς ὀφθαλμοὺς καθηρημένους, καὶ τὸ στόμα 
4 Υ ΄“΄“.᾿ ΄ ΄ 

συνηρημένον, καὶ τὸ σῶμα ἀκίνητον, μὴ τοῦτο ἐννόει, ὅτι 
Ο “ ᾿ ’ 512 , - ε 9 κ 5. 
τοῦτο τὸ στόμα οὔκετι φθέγγεται, οὗτοι οἱ ὀφθαλμοὶ οὐκετι 

βλέπουσιν, οὗτοι οἱ πόδες οὐκέτι βαδίζουσιν, ἀλλ᾽ εἰς φθορὰν 

Ὁ πάντα εἴχεται μὴ ταῦτα λέγε, ἀλλὰ τἀναντία τούτων ὅτι 
"4 9 ’ἢ Α ε 9 νΝ 

τοῦτο μὲν τὸ στόμα ἄμεινον φθέγξεται, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ 

μείζονα ὄψονται, καὶ οἱ πόδες ἐπὶ νεφελῶν ἀρθήσονται, καὶ 

τὸ διαφθειρόμενον τοῦτο σῶμα ἀθανασίαν ἐνδύσεται, καὶ λαμ- 

πρότερον τὸν υἱὸν ἀπολήψομαι. Ἐπὶ δὲ λυπεῖ σε τὰ ὁρώμενα, 
’ Α Σ ͵ σ΄. 

τέως εἶπε πρὸς ἑαυτόν" ἱμάτιον τοῦτό ἐστι, καὶ ἀπεδύσατο, 
τὰ ἄν κὰ - ,ὔ “ σι τς Ὁ τ, ο΄ 5 Ἂ Ν 
ὥστε αὐτὸ πολυτελέστερον ἀπολαβεῖν" οἰκία αὕτη ἐστὶ, καὶ 

Ῥ τὰ δΔορροβϑὶύ οχ Β. Ε΄. ΕἸΟΓ. οἵ δαν. τπᾶγρ. 4 αὐτὸν] αὐτῶν Α.Β. τὶ ἀδέγας 
ἀάρχης] τ᾽ Ἀβραὰμ ΟΕ. 5 οἱ ἀμφότεροι Ἐά. 564 οἱ οπι. (.)., ὃ γενό- 
μενος} ἀρχὴ γέγονεν (.}. ἃ χῶρον 1)... ΚΧ ἀπεπήδησεν] ἀπεδήμησεν Ὦ. 
Υ͂ μὴ γὰρ!) Θ1Ο ΟἸΠΠΘΒ Π16] τὴ ΕἼΟΥ1]., ταῦ σοπ]θοογαῦ ϑὅαν. Τὰ Θδίτιγ μηδὲ γάρ. 

ΟΧ τὸν υἱὰν ΡΤῸ τὸ παιδίον εἴ ἢος ῥτὸ 1ο (ὐ.}. 2 ἔχεις (.Π.Ε΄. ἔσχες 
να]ρο. 8 παρέστη . Ὁ δὲς Α.8.}.Ες ΕἸον. οὐ γὰρ ἴα. ὦ τοῦτο] 
Ἐ μέντοι ΔΑ. -- μὲν Εον. Μοχ οὗτοι δὲ οἱ ἀφθ. Ἐ. ἃ μὲν Δα ἀἸΐυτη 68 εχ 
Α.Β.Ὁ.Ὁ. ΕἸοτ. 
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καθηρέθη, ὥστε γενέσθαι αὐτὴν φαιδροτέραν. Καθάπερ γὰρ 

ἡμεῖς, δἐπειδὰν μέλλωμεν καθαιρεῖν οἰκίας, οὐκ ἀφίεμεν τοὺς 

ἔνδον οἰκοῦντας μένειν, Βῶστε ἀπαλλαγῆναι τῆς κόνεως καὶ τοῦ Εὶ 

θορύβου, ἀλλὰ κελεύσαντες πρὸς βραχὺ μεταστῆναι, ἐπειδὰν 

κατασκευάσωμεν ἀσφαλὲς τὸ δωμάτιον, τότε αὐτοὺς μετὰ 

ἀδείας εἰσάγομεν" οὕτω καὶ ὁ θεὸς ποιεῖ, καθελὼν αὐτοῦ τὴν 

σαθρὰν "ταύτην σκηνὴν, τέως εἰς τὴν πατρικὴν αὐτὸν “ λαβεν 

οἰκίαν καὶ πρὸς ἑαυτὸν, ἵν᾽ ὅταν καθαιρεθῆ αὕτη καὶ οἰκοδο- 

μηθῇ, λαμπροτέραν αὐτὴν τότε αὐτῷ μπρτὶ Μὴ τοίνυν 

εἴπης, ὅτι ἀπόλωλε, καὶ οὐκέτι ἔσται" ὶ γὰρ ἀπίστων τὰ 

ῥήματα ταῦτα' ἀλλ᾽ εἰπὲ, καθεύδει, καὶ ἀναστήσεται" ἀπεδή- 427 

μήσε, καὶ ἥξει μετὰ τοῦ βασιλέως. Γίς ταῦτά φησιν: Ὁ 

τὸν Χριστὸν ἔχων ἐν ἑαυτῷ λαλοῦντα. 9ις Τὸ γὰρ πιστεύο- 

μεν, φησὶν, ὅτι Ἰησοῦς ὀκέλθωνέ καὶ ἀνέσπη καὶ ἔζησεν, Ϊ οὕ- 

τως ὁ θεὸς καὶ τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν 

αὐτῷ. Εἰ τοίνυν ζητεῖς τὸν υἱὸν, ἐκεῖ ζήτει ἔνθα ὁ βασιλεὺς, 

ὥθα τὸ τῶν ἀγγέλων στρατόπεδον" μὴ ἐν τῷ τάφῳ, μηδὲ ἐν 

τῇ γῆ ἵνα μὴ ἐκείνου τοσοῦτον ὑψωθέντος αὐτὸς μένης ἐπὶ τῆς 

γῆς συρόμενος. ΚΑν οὕτω φιλοσοφῶμεν, πᾶσαν τοιαύτην 

ὀδύνην εὐκόλως διακρουσόμεθα. Ὁ δὲ θεὸς τῶν οἰκτιρμῶν 

καὶ ἡποπὴρ πάσης “παρακλήσεως, “ παρακαλέσαι τὰς καρδίας Β 

πάντων "ἡμῶν, καὶ τῶν τὰ τοιαῦτα ὀδυνωμένων, καὶ τῶν 

ἑτέρᾳ λύπη κατεχομένων, καὶ ἀθυμίας ἀπαλλαγῆναι οδῴη 

πάσης. καὶ πνευματικὴν καρπώσασθαι Ρχαρὰν, καὶ τῶν μελλόν- 

των ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν" ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς “ἐπιτυχεῖν, 

χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ. τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, 

μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος. τιμὴ, 

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

19 1 Τ688. ἱν. 14. (0011, Βοπι. χῖν. 9.) 

8 ἐπειδὰν μέλλωμεν] μέλλοντες Α. οἰκίας] οἰκίαν ὁ, δ ὥστε] ἀλλ᾽ ὥστε 
Β.0.}. Μοχ ἀλλὰ οπι. Β. σ. " ταύτην, ααοα νυ]ρὸ ἀθϑϑί, μβαθθηΐ Α.Β.Ὁ, 
καθελὼν αὐτοῦ τὴν σαθρὰν αὐτοῦ ταύτην σάν: ᾿ οὕτως }-Ἐ καὶ Α.Ὁ. καὶ 
τ" θεὸς οτη. Α.1Ὁ. Κἂν τοίνυν οὕτω Βα. 564 τοίνυν ποη 6Θβ ἴῃ Α.(..1).1. 
ἱ πατὴρ] θεὸς Β-. πατὴρ οἴη. . Ἂ παρακαλέσαι] ὅδῖςο (ὐ. Πγτηδηβ σοπ͵]θοίι- 
γᾺΠ ϑΑν}}}}. παρακαλέσῃ 'θ. οδοίοιϊ οατὴ 64. παρακαλέσει. Ὦ ὑμῶν Ε΄. Μοχ 
ὀδυρωμένων (516) Δ. ο δῴη] δῶ Δ. Β.Ὁ.}. Ρ μὰν, χάριν ἢ. δ Ἔτοη. 
4 ἐπιτυχεῖν ἀπολαῦσαι (.Ὦ. ὧν ἐπιτυχεῖν ΟἸη. ὁ 



ι4 5. ΦΟΑΝΝῚΒ ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜΙ Τ᾽). 

ΛΟΙῸΣ Β. (448) 

αἰ δ ἴτε θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν. παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, 
τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῆ τῶν αὐτῶν παθημάτων, ὧν καὶ 
ἡμεῖς πάσχομεν" καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν. 

ἘΤΠΩΝ μίαν καὶ πρώτην "παρακλήσεως καὶ παραμυθίας 

ἀφορμὴν, αὕτη δὲ ἣν τὸ τῷ Χριστῷ κοινωνεῖν, τίθησι καὶ 

δευτέραν ταύτην ἣν φησιν. "ἔστι δὲ αὕτη, τὸ αὐτῶν τῶν 
Ὁ μαθητευομένων ἐντεῦθεν κατασκευάζεσθαι τὴν σωτηρίαν. Μὴ 

τοίνυν καταπέσητ ΓᾺ Φησὶν, ἐπειδὴ θλιβόμεθα, μηδὲ ὍΝ ὑθὴνε 

καὶ δείσητε" καὶ γὰρ δὲ αὐτὸ τοῦτο ϑάνν ἂν 4 εἴη δίκαιον 

ἐππὸ θαρρεῖν. Ιἱ γὰρ μὴ “ἐθλιβόμεθα, πάντας 8ἂν ὑμᾶς 

'παῦτα ἀπώλεσε. [Ι]ῶς καὶ τίνα ἘΠ ΦΟΙΝ Ὅτι εἰ μαλακι- 

σθέντες καὶ τὰ δεινὰ δείσαντες. μὴ ἐκηρύξαμεν ὑμῖν τὸν λόγον, 

ὥστε μαθεῖν τὴν ἀληθῆ γνῶσιν, ἐν ἐσχάτοις ἱἣν τὰ ὑμέτερα. 

Εἶδες πάλιν Παύλου τὴν βίαν καὶ τὴν φιλονεικίαν ; ἀφ᾽ ὧν 
Ε Κἐθορυβοῦντο, ἀπὸ τούτων αὐτοὺς παραμυθεῖται. Ὅσῳ γὰρ 

ἰἐπιτείνηται τὰ τῶν διωγμῶν τῶν ἡμετέρων, φησὶ, τοσούτῳ 

μᾶλλον ἐπιδιδόναι 1 δεῖ τὰ τῆς χρηστῆς ἐλπίοος ὑ ὍΡΟΝ ἐπειδὴ καὶ 

τοσούτῳ μᾶλλον αὔξεται τὰ τῆς σωτηρίας τῆς "ὑμετέρας, καὶ 

τὰ τῆς παρακλήσεως. ἐ}} γὰρ ἴσον εἰς παρακλήσεως λόγον 

τοῦ τοσούτων ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν διὰ τοῦ κηρύγματος: Εἶτα 

ἵνα μὴ δόξῃ εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ “ἐγκώμιον περιϊστᾶν, ὅρα πῶς 

καὶ ἐκείνους ποιεῖ τῶν ἐπαίνων τούτων κοινωνούς. ᾿υἰπὼν γὰρ, 

428.“ Εἴτε “δὲ ἐΕΠύμεθοΝ ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σω- 
“ 29 3 ’ τηρίας.᾿ ἐπήγαγε, " “πῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῆ τῶν αὐτῶν 

παθημάτων, ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν." “Σαφέστερον μὲν οὖν 

( ὥσπερ κοινωνοί ἐστε 

“ἃ 
ον 

5 Ν , Ὡ« ’ [χ δ᾽ 

αὐτό τίθησιν υστερον λέγων οὕτως" ΟΤτι 
“ “ Ὁ Α “ ’ 459 9. “ Α ’ὔ 

τῶν παθηματων. οὕτω καὶ τῆς παρακλήσεως ἐνταῦθα δὲ τέως 
" εΥ " ς Α ἴω ς “ , Ψ9 Α ’ὔ 

αὐτο ἠνίξατο εἰπὼν, “τῶν αὐτῶν παθηματων, καὶ κοινώσας 
᾿ ΟΝ «Ἁ ᾿ ’ Ἄς 3 Ε δ᾽. ψὰς “ ε 

τον λογον. Ο δὲ λέγει, Ῥχτοῦτο εστιν" οὐχ ἤἥμων εργον ἤ 

Τὰν», 1 ν. ὅ, 7: 

Ηον. 1]. 8 εἴτε]- δὲ Β. Ὀ “παράκλησιν Β. Μαοχ ταύτην ἣν φησιν 
οἵα. Β. ὁ δ αὐτὸ] διὰ Ε΄. ἀ εἴη] ἢν Ὁ. 5 θλιβώμεθα Α. θλιβόμεθα Β. 
" πάντας πάντως 1). Β' ἂν ΟΤη. ᾿: " ταῦτα] τοῦτο ἴ). τὸ αὐτὸ τοῦτο Ε΄. 
ταῦτα οτη. Α. Ἰ ἣν] ἂν ἦν Ἐ. Κ ἐθορυβοῦντο] 8165 ΟΠΊΠ6Β Τη6] ΟΠ ΤΠΔΙΡ’. 
ὅϑαν. ἐφοβοῦντο "ἃ. πίε Βεη. 1 δὶς Εν Βοοι ΠῚ ἙΟὨΪ ΘΟ ΙΓΆΤΩ ΘάνΠΠ, 
αδτη ἰδοϊΐα τθοθρὶ Μοηίοί. Ἐαοθαίαν ἐπιτείνητε. μι «δεῖ} χρὴ Ὁ. ΔΡ απο 
τοσούτῳ δ Δ]ἸίοΙττη Βα] (τιπὶ ἔδοϊς βουῖθα (ὑοα1ς 15 Ε,, ἢ ἡμετέρας Α.Ὦ. 0 δὲ 
ομχ. Ὠ.Ἐ, Ρ τοῦτο] τοιοῦτον 1). 



Ὁ ἢ; ΙΝ ΕΡΙΞΤ' 11. ΑὮ ΟὉΒ. ΗΟΜ. 1]. 1ὅ 

ὑμετέρα σωτηρία μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑμῶν αὐτῶν. Καὶ γὰρ καὶ 

ἡμεῖς κηρύττοντες θλιβόμεθα, καὶ ὑμεῖς δεχόμενοι τὸν λόγον Β 

τὰ αὐτὰ πάσχετε: ἡμεῖς μὲν, ἵνα μεταδῶμεν ἅπερ ἐλάβομεν" 

ὑμεῖς δὲ, ἵνα τὸ διδόμενον δέξησθε, καὶ μὴ ἀποβάλητε. 

τοίνυν ἴσον τῆς ταπεινοφροσύνης ταύτης γένοιτ᾽ ἄν, ὅταν καὶ 

τοὺς τοσοῦτον αὐτοῦ ἀποδέοντας εἰς τὸ αὐτὸ ἀξίωμα τῆς 

ὑπομονῆς  ἀνάγη τς κε ΤΠ τῆς ἐνεργουμένης γὰρ, φησὶν, ἐν 

ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων." ̓ Οὐ γὰρ διὰ τοῦ πιστεῦσαι 

μόνον ἡ σωτηρία ὑμῶν γίνεται. ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ πάσχειν τὰ 

αὐτὰ ἡμῖν, καὶ ὑπομένειν. Καθάπερ γὰρ παγκρατιαστὴς 
θαυμαστὸς μὲν ἔστι, καὶ φαινόμενος, καὶ εὐεκτῶν, καὶ τὴν Ο 

τέχνην ἔχων ἐν ἑαυτῷ, ὅταν δὲ ἐνερ γῇ. καὶ φέρη πληγὰς, καὶ 

πλήττη τὸν ἀντίπαλον, ᾿ τότε μάλιστα ἀπολάμπει, ἐπειδὴ καὶ 

τότε μάλιστα ὃ ἐνεργεῖται αὐτοῦ ἡ εὐεξία, ἵ καὶ διαδείκνυται τῆς 

τέχνης ἡ δοκιμή" οὕτω δὴ καὶ ἡ σωτηρία ὑμῶν τότε ἐνεργεῖται 

μειζόνως, τουτέστι, δείκνυται, αὔξεται, ἃ ἐπιτείνεται, ὅταν 

"ὑπομονὴν ἔχῃ». ὅταν πάσχῃ, καὶ γενναίως ἅπαντα φέρῃ. "Δρα 

ἐνέργεια σωτηρίας, οὐ τὸ ποιεῖν ῴωρῳ ἀλλὰ τὸ πάσχειν κακῶς. 

αἱ οὐκ εἶπε, τῆς ἐνεργούσης, ἀλλὰ, “ τῆς ἐνεργουμένης.᾽ ̓  δεικνὺς Ὁ 

ὅτι μετὰ τῆς αὐτῶν προθυμίας καὶ ἡ χάρις πολλὰ εἰσέφερεν 

ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. “" Καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν." 
'Γουτέστι. Υ κἂν μυρία πάσχητε δεινὰ, θαρροῦμεν ὅτι οὐ περι- 

τραπήσεσθε, οὔτε ἐπὶ τοῖς ὑμῶν πειρασμοῖς. οὔτε ἐπὶ τοῖς 

ἡμετέροις διωγμοῖς. Τοσοῦτον ἃ γὰρ ἀπέχομεν ὑποπτεύειν 

ὑμᾶς, ἐφ᾽ οἷς αὐτοὶ πάσχομεν, ὡς θορυβουμένους, ὅτι ἡνίκα ἂν 

αὐτοὶ κινδυνεύητε, καὶ τότε θαρροῦμεν. 

Ἰῦῖδες ὅση γέγονεν Ῥαὐτῶν ἐπίδοσις ἀπὸ τῆς προτέρας 

ἐπιστολῆς ; [Πολὺ γὰρ μείζονα αὐτοῖς ἐμαρτύρησε Μακεδόνων, Εὶ 

οὗς ἐπαίρει καὶ ἐγκωμιάζει πανταχοῦ τῆς ἐπιστολῆς “ ἐκείνης. 

Ὑπὲρ μὲν γὰρ ἐκείνων δέδοικε, καί φησιν" 2.“ ᾿Επέμψαμεν ὑμῖν 

ιμόθεον εἰς τὸ ἀ στηρίξαι ὑμᾶς, καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς 

πίστεως, εἰς τὸ μηδένα ὁ σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσι ταύταις" 

(540) αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα"" καὶ πάλιν, ςς Διὰ 

τοῦτο μηκέτι στέγων, ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, 

ΦῚ ΤΊΏΘΗΜ. 111. 2; 2».8. 

ᾳ ἀγάγῃ ΄. ᾿ τότε] - καὶ Ἐ' 5. ἐνεργεῖται οτη. Ὁ). ἴ καὶ διαδείκ.] 
διαδείκνυται καὶ 1). ᾿ ἐπιτείνεται ) -- τότε γὰρ μάλιστα ἐπιτείνεται 1). 
Χ ὑπομονὴν ἔχῃ ὑ ὑπομένῃ. π, Υ κἂν] ὅτι κἂν 1ὦ 44. 56 ὃ ὅτι ΟῚ οϑύ ἴῃ (οαά. 
2 ψιά. Απποί. ἃ γὰρ οτη. 1). Μοχ Ἰάθιη ἡνίκα ἂν καὶ αὐτοὶ κινδ. τότε 

μᾶλλον ἐπ; Ὁ αὐτῶν οἵη. 1). ο ἐκείνης οἵα. Β. Μοχ ἔπεμψα μΡῖῸ ἐπέμ- 
ψαμεν 1) 4 στηριχθῆναι 1). 5 σαίνεσθαι] σαλεύεσθαι 1). Μὰ. ]αΐ- 
ἐμαοὶ Νον. Τοβϑῦ. Τοπι. ᾿χ. Ρ. 4. 



16 5. ΦΟΑΝΝΙΞ ΟΠΒΥΒΟΚΤΟΜΙ Τυῦλ 

’ ἴω ’ Ἀ 

μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων, καὶ εἰς κενὸν γένηται ὃ 
΄ κ Α Α ΄ 

4ἀηοκόπος ἡμῶν." [Περὶ δὲ τούτων οὐδὲν τοιοῦτόν φησιν, ἀλλὰ 
᾿ ι . ΓΡᾺς ἢ Ν χκν δ ἐν κι ς α , ὅς ς τᾷ ; ἃ 
καὶ τοὐναντίον ὃτι ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπερ ὑμῶν. 

ες ΕΣ Ἄ ,ὔ ς Ἁ ΄ι «ς ω 7 Α 

{τε παρακαλούμεθα, ὑπερ’ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτη- 
᾽ σ- , 

ρίας" εἰδότες ὅτι ὥσπερ κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτω 
Α ω ’ 39 Ὅὥ Α Ἂι ὃ ν ὦ ᾿ Ἁ 9 ’ [ 

καὶ τῆς παρακλήσεως. τι μὲν γὰρ δι᾿ αὐτοὺς ἐθλίβοντο οἱ 
Ν , Α σι 

ἀπόστολοι, ἀπέδειξεν εἰπὼν, ὅτι “ εἴτε θλιβόμεθα, ὑπερ τῆς 
ς ΄σ΄ , εἶ , .}" ’ Α οἷ," “ 

ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας βούλεται 8 δὲ δεῖξαι, ὅτι 
Ν δι 3 ν “- ἸΏ Α 5 Ἀν ὟΝ, ᾿. κα ᾽ὔ 

καὶ δι αὐτοὺς παρεκαλοῦντο. ἶπε μεν οὖν αὐτὸ καὶ ἀνωτέρω, 
᾿] Ἂν ἡ δ ’ὔ ὰ ςς Ἠὺ ἈΝ Ν Α Ν Ἁ «ς 

εἰ καὶ ἀδιορίστως ὑλογητὸς γάρ, φησὶν, ὁ θεὸς ὁ παρα- 
΄ι ΄“ ’ ’ Ἀ Ζ ΄“- “- 

Β καλῶν ἡμᾶς ἐν πάση θλίψει, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν 
Α 5 4 ’ ε .᾽ ’ Α -ἢ Ἁ ἊΝ ζω ’ ς ’ὔ 

τοὺς ἐν παση θλίψει" λέγει δὲ αὐτὸ καὶ ἐνταῦθα πάλιν ἑτέρως, 
,ὔ ’ Ν [ ’ὔ ςς ἘΠ Ν ’ὔ 

σαφέστερόν τε καὶ θεραπευτικώτερον. ἴτε γὰρ παρακαλού- 
ι ς- Α - ε - 39 ὰ ὦ, δὲ , 

μεθα, ᾧφησιν, ὑπερ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως. ε λέγει: 
΄' ’ “ν “σι 

" τοῦτό ἐστιν. .Η παράκλησις ἡμῶν, ὑμῶν γίνεται παραψυχὴ, 
ν ν “ ὃ ἊΝ ’ “ ε ἴω “Δ Ἁ 1 “ 

καὶ χωρὶς τοῦ διὰ λόγου παρακαλεῖν υμας. Αν μικρὸν ἰανα- 
’ὔ “ “5 - -“ “ 

πνεύσωμεν μόνον ἡμεῖς, ἀρκεῖ τοῦτο εἰς παραμυθίαν ὑμῖν" κἂν 
“΄- ᾽ὔ ΄σ 

αὐτοὶ παρακληθῶμεν, ὑμετέρα τοῦτο παράκλησις γίνεται. 
οΥ Ν ἈΝ “ὦ ““ 

κΚύῶσπερ γὰρ τὰ παθήματα τὰ ἡμετερα ὑμέτερα εἶναι νομίζετε" 
’ ’ - 

Οὕτω καὶ τὴν παρακλησιν τὴν ἡμετέραν ὑμετέραν ἡγεῖσθε. Οὐ 
Ἂν “- Ἄ “ “ 

γάρ δήπου ἐν τοῖς δυσχερέσι κοινωνοῦντες, ἐν τοῖς χρήστο- 
Γ ’ ἴα - 

τέροις οὐ κοινωνήσετε. ϊ τοίνυν ἐν πᾶσι κοινωνεῖτε, ἱκαὶ ἐν 
, . 9 , 581 ΕΣ δ , ἘΨῚ Ἔ 

θλίψει. καὶ ἐν παρακλήσει, οὐδὲν ἡμῖν ἐγκαλέσετε ὑπερ τῆς 
ἣ ΄σι “ ἊΣ Ν Ν 

μελλήσεως καὶ τῆς βραδύτητος ταύτης" καὶ γὰρ θλιβόμεθα 
΄“ ἴω ἢ ν 

ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ παρακαλούμεθα δι’ ὑμᾶς. Ἵνα γὰρ μή τις 
Α ἣν - μῚ ΄σ ΄“- Υ 

νομίση βαρὺ τὸ εἰπεῖν, ὃτι δι’ ὑμᾶς ταῦτα πάσχομεν, λέγει ὅτι 
Α " ε ΄ὰ ’ὔ δ Υ̓ 5᾿ ᾿ ’ὔ 

καὶ δὶ ὑμᾶς παρακαλούμεθα. Καὶ οὔτε μόνοι κινδυνεύομεν 
“ Ν “ ΄- -“. Ὰ 

ἡμεῖς" καὶ γὰρ "ἢ καὶ ὑμεῖς κοινωνοί ἐστε τῶν αὐτῶν παθημάτων, 
ε ον ᾿ ἢ “ “ 

φησίν. Ὥστε καὶ τὸ κοινωνοὺς αὐτοὺς λαβεῖν τῶν κινδύνων, 
.Ν “ - 9 “ Α 

Ὁ "καὶ τῆς παρακλήσεως αὐτῶν αὐτοῖς ἀναθεῖναι τὴν αἰτίαν, κατα- 
9]. ν 7 ΤΑ ἴδον. ὦν ’, Θιδον ἐς «6 

πραὔνει τὸν λόγον. ν τε οὖν ἐπιβουλευώμεθα, θαρρεῖτε" ἵνα 
-.- ’ὔ »“»" 

γὰρ ἡ πίστις ὑμῶν δυνατωτέρα “ γίνηται, τοῦτο ὑπομένομεν" 
Ἂ Χ , θ ΦΓΚΣΣΟΥΣ β , θ ΧΡ ͵ " κ᾿ κ τ ς 

κἂν παρακαλώμεθα, ὑμεῖς ἐναβρύνεσθε καὶ Ρ τούτῳ" καὶ γαρ οι 
“ ,ὔ 5 , χὰ “ ΄σ ς “- ’ κ 

ὑμᾶς τούτων ἀπολαύομεν, ὦστε κἀντεῦθεν ὑμῖν γενέσθαι τινὰ 
“ “ “ ΄- ν , “ 

παραμυθίαν κοινωνοῦσιν ἡμῖν τῆς ἡδονῆς. Καὶ ὅτι τοῦτον 
΄“- ΄σ ] ΄ 

λέγει τὸν τρόπον τῆς παρακλήσεως νῦν. ὃν 4έκαρποῦντο, οὐ 

ἔ καὶ οπι. 1). 5 δὲ οἵη. Α.Β. ἢ τοῦτο] τοιοῦτον ).Ε. Μοχ ὑμῶν οπ1. 

Α.Β. ἐἰἀνανεύσωμεν Δ. Κ ὥσπερ---νομίζετε οἵη. Δ. δετοι. καὶ, απο 

αθογαῖ, οϑὲ 'η Δ.Β.. Μοχ ἐγκαλέσητε Ἐ. τὰ καὶ οἵη. ἃ. Μοχ [πίερι- 

Ῥτθίθθ νου οι ηΐῦ, ατι851] ΒΟΥ ρύπιη αϑβοῖ, ὥστε καὶ τῷ κοινωνοὺς, Ἰῃην 1015 110 115. 

" καὶ] -- τὸ 1). ο γένηται [΄. Ρ τούτῳ] οὕτω Δ. ἐν τούτῳ 1}.1΄ ᾳ ἐκαρ- 

ποῦτο Α. δια. Αππηοί. 
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ἈΝ ΄“΄ - ΄΄- ᾿] ἣ Α ἈΝ ΓΟ 

τδιὰ τοῦ παρακαλεῖσθαι παρ᾽ αὐτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ 
, Α , Ζε “κα 5. κ“ Ξ 

μανθάνειν αὐτοὺς ἐν ἀνέσει ὄντας, ἄκουσον τῶν ἑξῆς, δι ὧν Εὶ 
΄-. ΥἌΨ,.5 , «ν 5 Ἁ ςς ᾽δό Μ“ έ δ" “ 

αὐτὸ ἐξεκάλυψεν εἰπὼν, “ εἰδότες ὅτι ὥσπερ κοινωνοὶ ἐστε τῶν 
’ , ΄ ! Ν 

παθημάτων, οὕτω καὶ τῆς παρακλήσεως." Ὥσπερ γὰρ διωκο- 
’ . “- “" ’ ο΄ 

μένων ἡμῶν ἀλγεῖτε, ὡς αὐτοὶ τοῦτο πάσχοντες" οὕτως ἴσμεν 
, , 

ὅτι καὶ παρακαλουμένων, αὐτοὶ τούτων ὑπαραπολαύειν νομίζετε. 
ζ ΄ι ΄΄ο. ᾿ Α - 

Τί ταύτης ταπεινοφρονέστερον τῆς ψυχῆς : ὃς ἐν μὲν τοῖς κιν- 
“" ΄“-“ ᾿ “- Ἁ Ἁ Ἁ 

δύνοις τοσοῦτον πλεονεκτῶν, κοινωνοὺς καλεῖ τοὺς οὐδὲ τὸ 
᾿Ὶ “».Ο Α “΄“ Α 

πολλοστὸν αὐτῶν ὑπομένοντας" ἐν δὲ τῆ παρακλήσει τῆν 
᾿ “ ’ 

αἰτίαν ἅπασαν ἐκείνοις λογίζεται, οὐ τοῖς οἰκείοις πόνοις. 
χὺ Ἁ 

Εἶτα, ἐπειδὴ περὶ θλίψεων ἀδιορίστως ἔλεγε, λέγει λοιπὸν 439 
ψ Ἀ ΄ κ , 

καὶ τὸν τόπον, καθ᾽ ὃν ταῦτα ὑὑπέμενον. ὅ“ Οὐ γὰρ ζΧθέλο- 
« ΄“ τι -“ ἥ Α Α - ’ « ΄-“ ΄ι. ’ 

μεν ὑμᾶς αγνοεῖν, ἀδελφοὶ, ὕπερι τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομε- 
Θὰ ες κι 3 “ ἫΝ ’ 39 ΠΣ “- δὲ ’ὔ Α 4 κ 

νης ἡμῖν ἐν τῆ σίᾳ. αῦτα ὃὲ λέγομεν, φησίν, ἵνα μὴ 
"5 “- Ἁ ’ ΑΓ ῸΣ 4᾿ Ν ’ εἰ χὰ “7 
ἀγνοῆτε τὰ συμβαντα ἡμῖν. Καὶ γὰρ βουλόμεθα ὑμᾶς εἰδέναι 

Ἀ Α ΄σ ͵ 

τα ἡμέτερα, καὶ σφόδρα τοῦτο ἐσπουδάκαμεν" ὅπερ μέγιστον 
᾽ ’ “7 5 “- ᾿ κ “ 
ἀγαπης σημεῖον εστι. Γοῦτο δὲ καὶ ἐν τῆ προτέρᾳ ἣν ἐπι- 

“ ’ Ἁ ν ἣν, Μ“ ἀςς Θύ Ζ ’ “ ’ὔ 

στολή προμηνύσας. καὶ εἰπὼν ὅτι; ὕρα ὅγαρ μοι ἀνέῳγε 
’ 4 ,9 Α Α 4...9 ’ ς΄ “5. 5 Κα ’ 

μεγάλη καὶ ἐνεργῆς, καὶ οἱ ἀντικείμενοι πολλοί, εν τῆ Ἐφέσῳ. 
"ὼ , Ο τ ε μ , ᾧ ὃ , ως “᾿ 

κείνων οὖν αὐτοὺς ἀναμιμνήσκων, καὶ διηγούμενος ὅσα ἔπαθε, Β 
’ - ςς 9 ’ ς »“ κ) - κ Α ΄΄. ; ἴω ’ 

φησιν οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ὑπερ τῆς θλίψεως τῆς γενομε- 
« “-“ ᾿ ΄'. φὰς 4 

νης ἡμῖν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ." 'Γοῦτο δὲ καὶ ᾿Εἰφεσίοις ἐπιστέλλων 
ἄν, ᾿ Π' κ᾿ ὴ ὃ , ᾿ . ᾿ , " 
ἔλεγε. υχικὸν γὰρ ἀποστείλας πρὸς αὑτους, ταύτην ἔφη 

“ τς δ , ρ 4 δι ἐὗ Ὁ “ Ἄ ἈΝ: ΝΣ - 9.05 
τῆς ἀπούημιας εἶναι τὴν αἰτίαν αὐτῷ. ιὁ καὶ ἔλεγεν να 

Α “ - Ν ’ ’ - 

δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμὲ, τί πράσσω, πάντα ὑμῖν 
ἶ ΠΣ ᾿ ε 3 ᾿ ς ᾿ « Ἁ ΄ 

(5590) γνωρίσει 1Δυχικὸς, ὁ ἀγαπητος ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος 
᾽ « ἵ “ Ἃ "»“" Ἁ ΄-. ΄“ Ἀ 

ἐν κυρίῳ ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ 
ΦΟΝς ἂν Α Ν ᾿ ο « ΕΣ] “ τςΣ “ἷ, 

περὶ ἡμῶν, καὶ παρακαλέση τὰς καρδίας ὑμῶν." Καὶ ἐν ἀλλαις 
Α 9 “- Ἁ ΄- -“ 

δὲ ἐπιστολαῖς δαὐτὸ τοῦτο ποιεῖ. Καὶ οὐκ ἔστι παρέλκον, 
" Ν Α "δ Ά - ᾿ “ κ Ν κ ς ς ε ΒΝ 
ἀλλα καὶ σφόδρα ἀναγκαῖον τοῦτο μεν διὰ τὴν ἀγάπην, ἣν Ο 

’ Ά Α ᾿ ον ΄“ Α Ἀ Α - 

σφόδρα περὶ τοὺς μαθητὰς εἶχε, τοῦτο δὲ διὰ τοὺς συνεχεῖς 
᾿ ᾽ ᾿ ἢ ᾿ ᾿ ν 

πειρασμοὺς, ἐν οἷς μεγιστὴ ἣν παραμυθία τὸ τὰ ἀλλήλων 
“7 4 Ἂ “ Ε ’ 

εἰδέναι, ὥστε καὶ λυπηρῶν ὄντων παρασκευάζεσθαι καὶ ἐναγω- 
’ δ Α ο ι΄. ΠῚ 

νίους εἶναι καὶ ἀσφαλεστέρους. καὶ χρηστῶν ὄντων συνήδεσθαι. 
7 » ’ὔ Α ν 

Ἐνταῦθα μέντοι καὶ ἀπαλλαγὴν καὶ ἐπαγωγὴν μηνύει “πει- 

8.ν..8. 4 1 Οὐγ. ΧΥΙ. 0: ὅ ἘΡΒ65. νἱ. 21) 22. 

τ διὰ τοῦ] διὰ τὸ 5 Π.Ε, 5. παρακαλουμένων] τ᾿ ἡμῶν [, ὃ παρα- 
πολαύειν)] ἀπολαύειν Β.Ε, ἀπολαβεῖν 1). ἃ ὑπέμενεν ). ὕπέμει- 
νεν Εἰ, ρογροδϑιι5 δέ Τπΐουρρ. χ θέλω Β.}0. Υ̓ περὶ] ὑπὲρ Ε. 2 γὰρ 
οπι. Εἰ, ἃ αὐτὸ] τὸ αὐτὸ Κ᾿. Ὁ καὶ ἐπαγωγὴν (ἀπαγ. 13.) καὶ ἀπαλλα- 
Ἦν» ἴῆνουβο οὐαϊη6 ΒΒ... οατη ᾿πίογρρ. ΟἿ. Ρ. 420 1Ὁ. 5. τῶν πειρασμῶν 

. Μοὸοχ ἐβαρύνθημεν Α.}).Ε΄ς Ἰην!8. Μοβηᾳ. Οἵ, ψαγ. [μθοῖ. δὰ Ηοτη. 
ΧΧΥΠΙ. ἴῃ Μαίῃ. (Γοτα. 1. Ρ. 496. Κα. ποβίχψδθ.) 

ὨὈ 
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ρασμῶν, λέγων" “ὅτι καθ᾽ ὑπε ρβολὴν ἐβαρήθημεν ὑπὲρ δύ- 
ναμιν"" καθάπερ φορτίῳ τινὶ μεγάλῳ ᾿βωπτιζόμανον πλοῖον. 
Καὶ δοκεῖ μὲν ἕν τι εἰρηκέναι, εἰπὼν, “καθ᾽ ὑπερβολὴν," καὶ, 

Ὁ“ ὑπὲρ δύναμιν" οὐκ ἔστι δὲ ἕν, ἀλλὰ δύο ταῦτα. Ἵνα γὰρ 
Ω » , Ν 1:59 ἐν ε- ᾿ ᾿ ς “ ο 

μή τις λέγη; τί γαρ, “εἰ καθ ὑπερβολὴν μὲν ὁ κίνδυνος ἣν, 

ὀὑμῖν δὲ οὐ μέγας ἣν ; ἐπήγαγεν, ὅτι καὶ μέγας ἢν, καὶ τὴν 

δύναμιν ἐνίκα τὴν ἡμετέραν, καὶ οὕτως ἐνίκα, ““ ὡς ἐξαπορηθῆναι 

ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν," τουτέστι, μηδὲ προσδοκῆσαι λοιπὸν ἡμᾶς 
“» Ἷ ἃ. “- - 

ζῆν. “Ὅπερ ὁ Δαυὶϊὴ πύλας ἄδου καλεῖ, καὶ ὠδῖνας καὶ σκιὰν 

θανάτου; τοῦτο δὴ καὶ αὐτὸς φησιν, ὅτι κίνδυνον ὑπεμείναμεν 

πάντως θάνατον τίκτοντα. θ΄““᾿Αλλ᾽ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ 

ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν 

Ἐ ἐφ᾽ ἐαντέπο, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ὃ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς.᾽" 

Τί ἐστι, “τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου : Τὴν ψῆφον, τὴν 

κρίσιν, τὴν προσδοκίαν. "Ιδοιαύτην γὰρ ἠφίει τὰ πράγματα 
’ 

φωνὴν, τοιαύτην ἀπόκρισιν ἐδίδου τὰ συμβάντα, ὅτι ἀποθα- 
ν᾽. , Ὲ ᾿] Α ’ “Γ ι 2 ’; “ φ Ἃ᾽ 

νούμεθα πάντως" οὐ μὴν μέχρι τῆς πείρας ἐξέβη τοῦτο, ἀλλὰ 

μέχρι τῆς ὑπονοίας ἔστη τῆς ἡμετέρας. Ἢ μὲν γὰρ τῶν 

ἜΝ τὸ φύσις τοῦτο ἀπεφήνατο" ἡ δὲ τοῦ θεοῦ δύναμις 

οὐ ἀφῆκε τὴν ἀπόφασιν εἰς ἔργον ἐξελθεῖν, ἀλλ᾽ ἐν τῆ 
431 ρῶς μόνῃ τῇ ἡμετέρᾳ καὶ ἐν τῆ προσδοκίᾳ "τοῦτο συμ- 

βῆναι συνεχώρησε. Διό ᾧησιν, “ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα 
“-" ᾽ . 

τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν,᾽ οὐκ ἐν τῆ πείρᾳ. Καὶ τίνος ἕνεκεν 
συνεχώρησε τοσοῦτον ἱκίνδυνον, ὡς ἀπελπίσαι ἡμᾶς καὶ ἀπο- 

“ Ξ- «(5 Α ’ ὺ . 5 ς - Α κ] 5 

γνῶναι: να μὴ πεποιθότες ὦμεν εφ᾽ ἑαυτοῖς, φησιν, ἀλλ 
΄ι ΄ ΄Ὺ΄ι ΄σ΄'υ Ἁ 

ἐπὶ τῷ θεῷ." 'Γαῦτα δὲ ἔλεγεν ὁ Ἰ]αῦλος, οὐκ ἐπειδὴ αὐτὸς 
[ ὃ ’ 37 3 δ Ἁ 3᾽ 9 “ Ἁ κ 3 “- 

ουὅτω οιέκειτο, ἄπαγε, ἀλλα τοὺς ἄλλους ἐν τοῖς περὶ “αὐτοῦ 

λεγομένοις ῥυθμίζων, ἅμα δὲ καὶ μετριάζειν ἐσπουδακώς" ἐπεὶ 

καὶ προϊών φησιν, 4: ᾿Βδόθη μοι σκόλοψ τῆ σαρκὶ," τοὺς πει- 
Ἁ 

ΒΡρασμοὺς “λέγων, “ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι." Καίτοι ὁ θεὸς οὐ 

διὰ τοῦτό ἰ φησι συγκεχωρηκέναι, ἀλλὰ δι᾽ ἑτέραν αἰτίαν. Ποίαν 

δὴ ταύτην : “ἵνα ἡ Ἶ δύναμις αὐτοῦ διαλάμψῃ μειζόνως. Βεε Ἀρκεῖ 

γάρ σοι, φησὶν, ἡ ἡ χάρις μου" ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τε- 

λειοῦται.᾽" ᾿Αλλ᾽, ὅπερ ἔφην, οὐδαμοῦ ἐπιλανθάνεται τοῦ οἰκείου 
5Ξ᾿ 3 - ὃ Υ ς Ἁ 9 “ [ΠῚ ν - 

ἤθους, ἐν τοῖς σφόδρα καταδεεστέροις ἑαυτὸν ἀριθμῶν, και τοῖς 

Ὅν): 7.2 ΟοΥ" Χίϊ. 7. 8. 1014. ν. 9. 

ἃ εἰ7- μὴ Ὁ. 6 ὑμῖν δὲ οὐ] οὐ μὴν καὶ 10. Γ πύλας] κινδύνους Ὁ). μ μ μὴ 
5 ἐγείραντι ἢϊο οὐ ᾿πἴτὰ Α. " τοῦτο συμβῆναι] μόνον Β. ὅδαν. τηᾶτρ. συμ- 
βῆναι τοῦτο 1). ἶ κίνδυνον] Ἔ ἐπικρεμασθῆναι :. Κ ἑαυτοῦ Ἐ, 1 φησι 
συγκεχωρηκέναιἾ αὐτούς φησι συγκεχωρηκέναι Α. φησι συγκεχωρηκέναι αὐτοὺς 
Β. φησι συγκεχωρῆσθαι Ἐ. ἘἀθΡαίαΓ Φησὶν αὐτοὺς συγκεχωρηρέναι:: ΠΟΒ 
ῬΓΟΠΟΙΊΘΗ ᾿παυχίτηιιβ. [Ιἢ 10. Ἰοριταχ : οὐ διὰ τοῦτο αὐτοὺς συνεχώρησεν ἐλθεῖν, 
ἀλλὰ δι ἐ. α. Ἢ καὶ τοῖς] δῇ᾽Ά΄Ἂη Β.Π.Ε. 6] οἸηη65 καίτοι 5128 τηοηϊΐο. 
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πολλῆς δεομένοις, παιδαγωγίας καὶ ΧΗ ρλισχίνς Εἰ γὰρ καὶ 

τοὺς τυχόντας εἷς καὶ δεύτερος πειρασμὸς ἢ ἱκανὸς ἐπελθὼν 

ὁσωφρονίσαι' πῶς ἐκεῖνος ὁ πάντων ἀνθρώπων μάλιστα ταπει- 

νοφροσύνην ἀ ἀσκήσας διὰ παντὸς τοῦ βίου, καὶ τοσαῦτα παθὼν 

Ρὼς μηδεὶς ἀνθρώπων, μετὰ τοσαῦτα ἔτη καὶ φιλοσοφίαν 

τῶν οὐρανῶν ἀξίαν, ταύτης ἐδεῖτο τῆς νουθεσίας : Ὅθεν δῆλον 

ὅτι καὶ μετριάζων ἐνταῦθα, καὶ τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτοῖς “ον φρο- 

νοῦντας καὶ ᾿ἀλαζονευομένους καταστέλλων, ἀλέγει, “ ἵνα μὴ 

πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ θεῷ." 
Καὶ ὅρα πῶς αὐτοὺς καὶ ταύτη θεραπεύει. Οἱὲἑ μὲν γὰρ 

πειρασμοὶ, φησὶ, δι ὑμᾶς ἡμῖν ἐπενεχθῆναι συνεχωρήθησαν'" 

τοσούτου τιμᾶται ὑμᾶς ὁ θεός" “Εἴτε γὰρ θλιβόμεθα, φησὶν, 

ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας" ἡ δὲ ὑπερβολὴ Ὁ 

δι᾿ ἡμᾶς, ἵνα μὴ “μέγα Φρονῶμεν" ἐ Ἰζαθ᾽ ὑπερβολὴν γὰρ τέβα- 

ρήθημεν, καὶ ὑπὲρ δύναμιν, ἵ ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς." Πάλιν τοῦ 

περὶ ἀναστάσεως "ἀναμιμνήσκει λόγου, ὑπὲρ οὗ τοσαῦτα εἶπεν 

ἐν τῇ προτέρᾳ εὐ ηβοθν καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων αὐτὴν βε- 

(ὃ 51} βαιῶν' διὸ καὶ ἐπήγαγεν, “0ς ἐκ τηλικούτων θανάτων ἐρρύ- 

σατο ἡμᾶς." Οὐκ εἶπεν, ἐκ τοσούτων κινδύνων, ὁμοῦ μὲν 

δεικνὺς τὸ ἀφόρητον τῶν πειρασμῶν, ὁμοῦ δὲ ἐκεῖνον, ὅνπερ 

ἔφην, πιστούμενος τὸν λόγον. ᾿Κὑπειδὴ γὰρ μέλλον πρᾶγμα 

ἡ ἀνάστασις ἣν. δείκνυσιν ὅτι τοῦτο καθ᾽ ἑκάστην γίνεται 

τὴν ἡμέραν. Ὅταν γὰρ ἄνθρωπον ἀπογνωσθέντα, καὶ πρὸς 

αὐτὰς ἐλθόντα τοῦ ἅἄδου τὰς πύλας ἀνελκύση, οὐδὲν ἕτερον 

ἢ ἀνάστασιν δνβαϊε ναι; ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ στόματος ἀνασπῶν 

τοῦ θανάτου τὸν ἐμπεσόντα. Διὸ καὶ τοῖς πολλοῖς ἐπὶ τῶν 

ἀπογνωσθέντων, εἶτα "ἀνενεγκόντων ἐξ ἀρρωστίας “χαλεπῆς, 

ἢ ἐκ πειρασμῶν ἀφορήτων, ἔθος Χοὕτω λέγειν: ἀνάστασιν 

νεκρῶν ἑωράκαμεν ἐπὶ τοῦδε. ι90.«Ηλπίκαμεν δὲ ὅτι καὶ ἔτι 

ῥύσεται, συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ἡ τῇ δεήσει ὑπὲρ ἡμῶν" 

ἵνα ἐν πολλῷ προσώπῳ τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν 432 

εὐχαριστηθῆ ὑπὲρ ἡμῶν. ᾿Επειδὴ τὸ, “ἵνα μὴ πεποιθότες 

ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς," κοινὸν ἐδόκει εἶναι ἔγκλημα, καὶ κατηγορία 

καὶ ἐκείνων ἐνίους αἰνιττομένη, παραμυθεῖται πάλιν τὸ εἰρημένον, 

9 ν. 1ο. Ἰυῦνς τὸ; ΕἸ. 

Ὦ ἱκανῶς ΚΕ, ο σωφρονίσαι] σωφρονῆσαι ἃ. ἐσωφρόνησεν Ὁ. ἐσω- 
ρόνισεν Ἐκ, ἱκανὸς ἐπ. σωφρονίσαι) σωφρονίζει ΒΒ. ὅϑαν. τπᾶγρ. » ὡς] ὅσα 

τὰ Θιῃθηἠανογαΐ Ἰλυπᾶθαβ. 4 λέγει] τὸ 1). ᾿ ἐβαρύνθημεν ἉἈ. Τὴ. 
5. ὑπομιμνήσκει Β. ὑπομιμνήσκου Ὦ. ὑ ἡμᾶς] - ὁ θεὸς 1, ἡμᾶς οτχ. Α. 
ἃ ἀνεστηκότων Δ. ἐνεγκόντων Ε, χα οὕτω] ὅτϊο Β.Π).Ε οὐ δαν. τηᾶῦρ. τοῦτο 
γα ]ρο. Υ ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει πος οΥαϊπο Β. 

5... 



20 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΞΟΝΤΟΜῚ ᾿ τὸν ἀ12 

Ν 9 ᾿ Α 9 ’ Ε] Α ’ , “ Α 

τας εὐχὰς τὰς εκείνων ἀντί προστασίας μεγάλης καλῶν, καὶ 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ Ξ- ν κ᾿ 

δεικνὺς ἅμα, ὅτι διαπαντὸς ἐναγώνιον εἶναι χρὴ τὸν βίον τὸν 
ς , 2" Γὸ Ἁ ο - ξὰ ’ Α Μ“ Ἁ ς», 35 

ἡμέτερον. Ο γάρ εἰπεῖν, ἠλπίκαμεν δὲ ὅτι καὶ βύσεται, 

πολλῶν ὕπροανα ὠνεῖ πειρασμῶν νιφάδας, οὐ μὴν ἐγκατάλει- 

Β Ψιν οὐδαμοῦ, ἀλλὰ βοήθειαν πάλιν καὶ συμμαχίαν. Εἶτα, 

ἵνα μὴ ἀκούοντες ὅτι διηνεκῶς μέλλουσι κινδυνεύειν, καταπέσω- 
4 

εἰ μα σιν, ἔδειξε πρότερον τῶν κινδύνων τὸ ὄφελος, οἷον τὸ, 

μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς," τουτέστιν, ἵνα ἐν διηνεκεῖ 

ταπεινοφροσύνη κατέχη ἡμᾶς" καὶ ἵνα ἡ σωτηρία αὐτῶν ἐνεργῆ- 

ται, καὶ ἕτερα Ὀ γοῦν πλείονα" τὸ τῷ Χριστῷ κοινωνεῖν" 

Ἀν περισσεύει γὰρ, φησὶ, τὰ τεαθημαθη τοῦ Χριστοῦ ἐν ἡμῖν" 

τὸ ὑπὲρ τῶν πιστῶν πάσχειν' « εἴτε γὰρ, Φησὶ, θλιβόμεθα, 

ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας" ̓ τὸ καὶ αὐτὴν “ταύτην 

ς διαλάμπειν μειζόνως" “εἰ τῆς ἐνεργουμένης γὰρ, φησὶν, ἐ εν ὑπομονῇ 

τῶν αὐτῶν παθημάτων" " τὸ  καρτερικοὺς γίνεσθαι" καὶ ἔτι πρὸς 

ἐρηνῥ τ τὸ τὴν ἀνάστασιν ὁρᾶν πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν διαλάμπου- 

σαν᾽" ἐκ τηλικούτων γὰρ θανάτων ἐ ἐρριιειβαιδ! ἡμᾶς" τὸ ἐναγω- 

νίους εἶναι καὶ πρὸς αὐτὸν διηνεκῶς ὁρᾶν" “ ἠλπίκαμεν γὰρ, 

φησὶν, ὅτι καὶ ῥύσεται" ̓  τὸ εὐχαῖς προσηλῶσθαι" “ συνυπουρ- 

γούντων γὰρ, φησὶ, καὶ ὑμῶν τῆ δεήσει ὑπὲρ ἡμῶν. Δείξας 

τοίνυν τὸ κέρδος τῶν θλίψεων, εἶτα ἐναγωνίους ποιήσας, ἀλεί- 

φει πάλιν αὐτῶν τὰ φρονήματα, καὶ προθυμοτέρους εἰς ἀρετὴν 

Ὁ ποιεῖ, “μεγάλα αὐτῶν μαρτυρῶν ταῖς εὐχαῖς, εἴγε ταύταις 

ΓΠΠαῦλον δὲ ἐχαρίσατο. Ἔ “Συνυπουργούντων γὰρ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν 

τῇ δεήσει," φησί. Τὶ μδέ ἐστιν, “ἵνα ἐν πολλῷ προσώπῳ τὸ 

εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν οὐχαβισπαθῇ ὑπὲρ ἡμῶν ᾿ ̓Ἐρρύ- 

σατο ἡμᾶς ἐκ τῶν θανάτων ἐκείνων, “Ἢ ᾿συνυπουργούντων καὶ 
ὑμῶν τῆ δεήσει," φησί τουτέστιν, εὐχομένων. πάντων ὑμῶν 

ὑπὲρ ἡμῶν. ἱπΡὸ γὰρ εἰς ἡμᾶς χάρισμα, σϑυδέῦαι, τὴν ΔΝ 

ρίαν τὴν ἡμετέραν, ἐβουλήθη πᾶσιν ὑμῖν "χαρίσασθαι, ἵ ἵνα τὰ 

πολλὰ πρόσωπα αὐτῷ εὐχαριστήσῃ, ἐπειδὴ καὶ τὰ πολλὰ τὴν 

χάριν ἔλαβε, 

ΒΕ Ταῦτα | δὲ ἔλεγεν, ὁμοῦ μὲν καὶ εἰς τὰς ὑπὲρ ἑτέρων εὐχὰς 

αὐτοὺς διεγείρων, ὁμοῦ δὲ ἐθίζων καὶ ὑπὲρ ὧν Ἰλὰν ἕτεροι πάθω- 

σιν, εὐχαριστεῖν ἀεὶ τῷ θεῷ, ὃ" δεικνὺς ὅτι μάλιστα τοῦτο βού- 

Ζ τὸ] τῷ Β. 8 προαναφωνεῖ]) προαναφωνοῦντός ἐ ἐστιν Ὁ. Ὁ γοῦν 
οἵη. Κ᾿ τὸ] οἷον τὸ ). Μοχ τὸ ὑπὲρ τῶν πιστῶν πάσχει δῆλον εἴτε δὲ 
θλιβ. φησιν Ἐ. ἃ ταύτην] πάντως Α. 6. μέγαλα] μεγάλως Α. Πὶς εἴ 
Ἰηἶγα ᾿. 422 Δ. Γ Παύλῳ Ὁ. Ε ἐχαρίσατο] ὅιῖο 1). οἵ ἃ ΡγΓ. τη. ΔΑ. 
αυοα ΒΗΠΟ ἈΠΙ56α8 1 1ῃ τη ΘΠ ΘΠ. νϑηϊ. ΔΠΠ] ἐχαρίσαντο. μ δὲ οτη. Ὁ. 
ἱ τὸ γὰρ εἰς] ὡσεὶ ἔλεγε τὸ εἰς Ὁ. Κ χαρίσασθαι] - ὁ θεὸς Ὦ. τὰ ροϑί ἵνα 
οτη. Ἐ, Ι δὲ οτῃ. Ἐ', ἴὰ ἂν οτη. Β.Ε, ἃ δεικνὺς] καὶ δεικνὺς Ὁ. 



ΤΣ ατὶ ΙΝ ἘΡΙΞΚΤ. Π. ΑὮὉ ΟΟΚΒ. ΗΟΜ. 1]. 2] 

Α ἄν ΤΩΝ Οὲ ᾿ ο ᾿ς Ἐς δ ΠΟΥ - 
λεται και αὑτὸς. ἐ γὰρ “μελετήσαντες ὑπερ εἐτέρων ταῦτα 

ποιεῖν, πολλῴ μᾶλλον ὑπὲρ ἑαυτῶν ἐπιδείξονται ταῦτα ἀμ- 
φότερα. Πρὸς δὲ τούτοις, καὶ ταπεινοφροσύνην αὐτοὺς δι- 

δάσκει, καὶ εἰς ἀγάπην ἄγει θερμοτέραν. Εἰ γὰρ αὐτὸς Ρὸ 

τοσοῦτον αὐτῶν ὑψηλότερος ὦ ὧν, ἐκ τῶν εὐχῶν ἐκείνων σεσῶσθαί 

φησι, καὶ χάρισμα αὐτῶν βαεὶς δεήσεσι δεδόσθαι «αὐτὸν παρὰ 433 

τοῦ θεοῦ, ἐννόησον πῶς ἐκείνους ἔδει διακεῖσθαι καὶ μετριάζειν. 

Σὺ δέ μοι κἀκεῖνο ἀῤιήνι ὅτι κἂν ἀπὸ οἰκτιρμῶν ὁ θεός τι ποιῆ, 

μεγάλα ἐνταῦθα καὶ "εὐχὴ συμβάλλεται. ᾿Αρχόμενος μὲν γὰρ 

τοῖς οἰκτιρμοῖς αὐτοῦ τὴν σωτηρίαν ἐλογίσατο" (ὁ ὁ θεὸς γὰρ, 

φησὶ, τῶν οἰκτιρμῶν," αὐτὸς ἡμᾶς ἐρρύσατο" ἐνταῦθα δὲ καὶ 

ταῖς εὐχαῖς. ᾿πεὶ κἀκεῖνον τὸν τὰ μυρία ὀφείλοντα τάλαντα, 

μετὰ τὸ προσπεσεῖν ἠλέησε, καίτοιγε εἴρηται, ὅτι σπλαγχνι- 

σθεὶς ἀπέλυσεν αὐτόν" καὶ δ τῇ Χαναναίᾳ δὲ μετὰ τὴν πολλὴν Β 

(552) προσεδρείαν ἐ ἐκείνην καὶ καρτερίαν, τότε ἐχαρίσατο τῆς θυγα- 

τρὸς τὴν σωτηρίαν, καίτοιγε ἀπὸ ἐλέου αὐτὴν ἔσωσεν. ᾿Απὸ 

τούτου τοίνυν μανθάνομεν, ὅτι κἂν ἐλεεῖσθαι μέλλωμεν, ἀξίους 

ἱποῦ ἐλέου “πρότερον ἐών, ἡμᾶς ἑαυτοὺς Χρή. Κἂν γὰρ 

ἔλεος ἥ, τοὺς ἀξίους ἐπιζητεῖ" ἃ οὐ γὰρ ἁπλῶς ἔπεισιν "ἅπασι, 

καὶ τοῖς ἀναισθήτως διακειμένοις. 11 ““᾿Ελεήσω γὰρ, φησὶν, ὃ ὃν 
ΠῚ ᾽ “ Ν 9 , ε “ἁ Ν , 39 “ “- Α 
ἀν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω, ὃν ἂν οἰκτείρω. ὥρα γοῦν καὶ 

ἐνταῦθα τί φησι ““συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν τῆ δεήσει. 
Α ᾿, ᾿ σ΄ ς “- ΕΣ Ὅἷ Ἁ ς Α ΕῚ ’ Ῥ “᾽7 

Καὶ οὔτε τὸ πᾶν αὐτοῖς ἔδωκεν, ἵνα μὴ αὐτοὺς ἐπαρη" οὔτε 
Α “ 

πάντη ἠλλοτρίωσεν αὐτοὺς τοῦ κατορθώματος, ἵνα προτρέψη, 
᾽ , 

καὶ Υ προθυμοτέρους ἐργάσηται, καὶ συναγάγη πρὸς ἀλλήλους 

αὐτούς. Διὸ καὶ ἔλεγεν, ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσατό μου τὴν σωτη- 

παεες Καὶ γὰρ καὶ πλῆθος δυσωπεῖται “πολλάκις ὁ θεὸς 

ἃ ὁμονοοῦν καὶ συμφωνοῦν " εἰς εὐχήν" διὸ καὶ πρὸς τὸν προφή- 

τὴν ἔλεγεν, 12 «ς ᾿Εγὼ δὲ οὐ φείσομαι τῆς πόλεως ταύτης, ἐν ἡ 

κατοικοῦσι πλείους ἢ δώδεκα μυριάδες “ἀνθρώπων ᾿ Εἶτα ἵνα 
Α ᾳ [2 “ ἰδ ω ’ ᾿ ΣΝ ςς ἊὰΔ κυ 

μὴ “νομίσης, ὅτι πλῆθος αἰδεῖται μόνον, φησίν αν ἢ 
ς οὐ ΔΑΝ Ἴ Α ἿΣ ον “ ’ , , 

ἀριθμὸς τοῦ ᾿Ισραὴλ, “ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλασσης, τὸ κατα- Ὁ 
“ κυ ον 

λειαμα σωθήσεται. [Ἰ]ῶς οὖν Νινευΐτας ἔσωσεν : Ὅτι οὐ 
ΡΝ ’ χω 4 Ἁ η60 . ἔ ̓]  Ψ,ῃ.. ; Α 

πλῆθος μόνον ἣν, ἀλλὰ πλῆθος μετὰ ἱάἀρετῆς" μετενόησε γὰρ 

11 Ἑχοᾶ. χΧΧχΠ]. 10. 12 “ΨΖοη. ἵν. 11. δαὶ. Χ. 22. 

9 μελετήσαντες μὴ αἰτήσαντες Α. Ρ ὁ οἵη. Α. ᾿ αὐτὸν] δὶο Ε΄. αὐτῷ 
γψα]ρο. Τὴ εὐχὴ να]ρο : 8566 ἁὐ]σα]ατ οτὰ. Β.}).Εὶ 5 τὴν Χαναναίαν Ἀ.. 
ΡΆ.]]Ὸ ἀπ Ἀροφεθῳν Α.Β.. οὐ ἔογΐαββθ 8}1}}: προσεδρίαν Ἐὰα ἃ. ὕ τοῦ οἵ 
ἡμᾶς ΟΙῚ. ἃ οὐ γὰρ] οὐχ Β., Χ ἅπασι οτῃ. Β. Υ προθυμ.] τ αὐ- 
τοὺς Ν᾿, Ζ ἀΡΣ γνῶ μα Ύνς Α. ἃ ὁμονοοῦν] τὸ ὁμον. Α. Ὁ εἰς εὐχὴν] 
ἐν τῇ εὐχῇ ΠΕ, ο ἀνδρῶν Κ΄. 4 νομίσῃς] νομισθῇ Ἐ. 6 ὡς ἡ] ὡσεὶ Δ." 
᾿ ἀρετῶν Δ. 



22 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΚΥΒΟΞΤΟΜΙ Ἷ; χὰ 

Ψ 9 Ν σ΄ ς ΄“ ᾿, ΄“ “ Ὺ»Ὃ-" Α ’ὔ Α 

ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς. Καὶ σώζων Ε δὲ 
ςς " ΕΣ ὃ Ἀ «ἅ " ν 4} δ΄, 

οὐκ ἔγνωσαν δεξιὰν ἢ ἀριστεραν. Ὅθεν 
“ ᾿, ΨἮΗ 

δῆλον, ὅτι καὶ τὰ πρότερα ἐξ ἀφελείας μᾶλλον ἔπταιον, ἢ 
πονηρίας" καὶ δῆλον ἐξ ὡὧὡν μετεβάλλοντο, ὀλίγων ῥημάτων 

ἀκούσαντες. Εὶ δὲ τὸ δώδεκα μυριάδας εἶναι μόνον ἴσχυσεν 

ἢ 

3 ν » Μ“ 

αὐτοὺς ἔλεγεν, ὅτι 

τούτου αὐτοὺς σωθῆναι ἐκώ- 

Ελυσε; Καὶ τίνος ἕνεκεν οὐκ εἶπε πρὸς αὐτὸν, ἐγὼ δὲ οὐ 
Καταύτης τῆς οὕτω μεταβαλλομένης : 

ς Ν μν ] ὃ ’ ᾿ Ἢ ’ Α “ , 

ἀλλα τὰς "μυριαῦας παραγει: κ περιουσίας καὶ τοῦτο τιθείς. 
εὖ κ Ν Ων “- ς 2 ςε Α 5 ι ᾿Ὶ ς 

Τὸ μὲν γὰρ ἣν δῆλον, ἡ μεταβολή, ὁ δὲ ἀριθμὸς καὶ ἡ 

ἀφέλεια, ἄδηλα τῷ προφήτη. ΠΠῚάντοθεν τοίνυν αὐτοὺς κατα- 
, , 2 , ᾿ ᾿ κ Φ . 2 νι φ 

μαλάξαι βούλεται. Ἰσχύει γὰρ καὶ πλῆθος, ὅταν καὶ ἀρετὴ ἥ. 

434 'Γοῦτο γοῦν καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῖ λέγουσα ἧ γραφὴ, 15 ἐς Προσ- 

εὐχὴ δὲ ἣν ἐκτενὴς ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν γινομένη 

ὑπὲρ αὐτοῦ" καὶ τοσοῦτον ἴσχυσεν, ὡς κεκλεισμένων τῶν 

εἰς τὸ σῶσαι αὐτοὺς. τί καὶ πρὸ 

’ - ’ 

φείσομαι τῆς πόλεως 

θυρῶν, καὶ ἁλύσεων ἐπικειμένων, καὶ φυλάκων ἑκατέρωθεν παρα- 
Γ 4 " " " Ὁ; Α ν Ρ Ψ᾽ " 

καθευδόντων, ἐξαγαγεῖν τὸν ἀπόστολον, καὶ ἀπαλλάξαι πάντων 
ΙΣ ΘῈ ἰὴ “5 - 3, “ δύ Ξ Μ“ 

ἐκείνων. ὥσπερ, ἀρετῆς οὔσης, μέγα δύναται οὕτω, 
’ π,. ΤῊΣ 94: οὗ λ50θ Κ Ν Ν 7 

κακίας Ὁ οὔσης, οὐὸὲν ὀνίνησι τὸ πλῆθος. αἱ γὰρ οἱ ᾿Ἶσρα- 
- Ε ᾿ “. 3 7 “- 

ηλῖται, περὶ ὧν φησιν. ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ἣν ὡς ἡ ἄμμος τῆς 
’ ’ “ 

θαλάσσης, πάντες ἀπώλοντο" καὶ οἱ ἐπὶ Νῶε δὲ πολλοὶ καὶ 
7 3 “- 7 Ν 

Β ἄπειροι ἦσαν, καὶ οὐδὲν αὐτοὺς τοῦτο ὦνησε. Καθ’ ἑαυτὸ π γὰρ 
οὐδὲν δύναται πλῆθος, ἀλλ᾽ ἐν “προσθήκης ὕ μέρει. 

’ χν - Α 

«Σ πουδάζωμεν οὖν "συνιέναι ἐν ταῖς δεήσεσι, καὶ δύὕπερ ἀλλή- 
’ “᾿ ἴω 

λων εὐχώμεθα, καθάπερ ὑπὲρ τῶν ἀποστόλων ἐκεῖνοι. Καὶ 

γὰρ ἐντολὴν πληροῦμεν, καὶ εἰς ἀγάπην ἀλειφόμεθα: ὅταν δὲ 

ἀγάπην εἴπω, πάντα λέγω τὰ ἀγαθά' καὶ εὐχαριστεῖν σπου- 

δαιότερον μανθάνομεν. Οἱ γὰρ ρ ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων εὐχα- 

βιστοῦντες, πολλῷ μάλλον ὑπὲρ τῶν ἰδίων. Τοῦτο καὶ ὁ 

Δαυϊὸ π ἐποίει λέγων' 14 εἰ Μεγαλύνατε, τὸν κύριον σὺν ἐμοὶ, 

καὶ ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό" τοῦτο καὶ ὁ 

οὐ πῊΣ πανταχοῦ ζητεῖ. '"Γοῦτο καὶ ἡμεῖς ἐργαζώμεθα. 

18. Αοὔ. ΧΙ]. 5. 14 Ῥβ8]. Χχχιὶ!. 4. 

8 δὲ οἴη. ΠΕ. Ὁ τούτου αὐτοὺς σωθ.] τοῦ σωθ. αὐτοὺς Ἐ. ἱ ἕνεκεν  φη- 
σὶν Ὁ. Κ ταύτης τῆς] τῆς μεγάλης Ε΄. ταύτης οτη. 10. τῆς οτη. Α. μυ- 
βέλεος ἐπέ ινοΣ Ἐ. οὔσης] προσούσης 2. τὸ δηΐθ πλῆθος οἵη. ΚΕ. 
Ὁ γὰρ] μὲν γὰρ . “ προσθήκης. -- ἐστὶ 10. Ρ μέρει] Ὁ ὁμονοοῦν δὲ καὶ 
συμῴω ὡνοῦν ἐν εὐχῇ τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα .. ᾳ ἩΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ εὔχεσθαι 
ὑπὲρ ἀλλήλων, ἐξαιρέτως δὲ τῶν πόρρω. καὶ ὅτι ἑαυτὸν ὠφελεῖ ὁ εὐχόμενος" καὶ 
πιστοῦται τοῦτο ἀπὸ τῆς εὐχῆς τῆς γινομένης ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων ἐν τῇ θείᾳ 
λειτουργίᾳ.  εῖοΠ. σπουδάζωμεν] σπουδάσωμεν (.1). τ συνεισιέναι Ὁ. 
5. ὑπὲρ] περὶ 10. τὶς ΟΕ. αἰδοίηυιδ ΤηΐογρΡ. μανθάνωμεν νυϊρο. 
ἃ ἐποίει] ἐπάγει Α. Χ ἀπόστολος) Παῦλος Κ΄. 



Τ τ, ΤΥ ΒΡΙΒΕΡῚ ΑΒ ΘΟ ΉΘΜ.,. 25 

’ - " 

καὶ εἰς πάντας τοῦ θεοῦ τὴν εὐεργεσίαν ἐκφέρωμεν, ἵνα κοινω- 
᾿ ’ “- " ’ ἸΌΝ ἈΝ Υ ἈΝ ϑ ΓΑ 

νοὺς λάβωμεν τῆς εὐφημίας. ἱ γὰρ παρα ἀνθρώπων τι 

παθόντες ἀγαθὸν, ὅταν “ἀνακηρύξωμεν, προθυμοτέρους "αὐτοὺς 

ποιοὔμεν᾽ πολλῷ μᾶλλον τοῦ θεοῦ τὰς εὐεργεσίας ἀναγο- 
ρεύοντες, εἰς πλείονα αὐτὸν ἐπισπασόμεθα εὔνοιαν. ΚΚαὶ εἰ 

παρὰ ἀνθρώπων εὐεργετηθέντες, καὶ ἄλλους διεγείρομεν εἰς τὴν 

κοινωνίαν τῆς ζῶ χα β αρπεαιο πὐμορνν μᾶλλον τῷ θεῷ πολλοὺς 

προσάγειν χρὴ τοὺς ὑπὲρ ἡμῶν “εὐχαριστήσοντας. Εἱ γὰρ Ὁ 

Ἰ]αῦλος τοῦτο ποιεῖ, τοσαύτην ἔχων τὴν παρρησίαν, πολλῷ 

μᾶλλον ἡμᾶς ἀναγκαῖον τοῦτο ποιεῖν. ΠΠαρακαλῶμεν τοίνυν 

τοὺς ἁγίους ὑπὲρ ἡμῶν εὐχαριστεῖν, καὶ αὐτοὶ ὑπὲρ ἀλλήλων 
΄' σ ΄ ᾿ ’ 

τοῦτο ποιῶμεν. Τοῦτο ἱερέων μάλιστά ἐστι “κατόρθωμα, 

ἐπειδὴ δμέγιστον ἀγαθόν. "Προσιόντες γὰρ, πρότερον ὑπὲρ 

(553) τῆς οἰκουμένης καὶ τῶν κοινῶν εὐχαριστοῦμεν ἀγαθῶν. Εἰ γὰρ 

καὶ κοιναὶ αἱ εὐεργεσίαι τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ καὶ σὺ ἐν τῷ κοινῷ 
᾿ ’ 

ἐσώθης. “Ὥστε καὶ ὑπὲρ τῆς ἰδίας. κοινὴν ὀφείλεις χάριν, καὶ Εὶ 

ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἰδιάζουσαν δίκαιος ἃ ἂν εἴης ἀναφέρειν εὐφημίαν. 

Καὶ γὰρ τὸν ἥλιον ἀνῆψεν οὐ σοὶ μόνῳ, ἀλλὰ καὶ τῷ κοινῷ" 
9 5 Ψ 3 ΄σ ’ὔ Ἁ “ ᾿ ὶ Ν “- 

ἀλλ᾽ ὅμως ἐν τῷ μέρει τὸ ὅλον ἔχεις. Καὶ γὰρ τοσοῦτος 
᾿ νι Η “σ΄ δ» 3 

γέγονε διὰ τὸ κοινόν" καὶ ὁρᾷς ἰσὺ μόνος τοσοῦτον, ὅσον εἶδον 
’ 5 Ὁ“ , " Ἷ ᾽ ᾿ οἵ 

πάντες ἀνθρωποι. ὥστε τοσαύτην ὀφείλεις εὐχαριστίαν, ὅσην 

ἅπαντες" καὶ ὑπὲρ τῶν κοινῶν εὐχαριστεῖν ἂν εἴης δίκαιος, καὶ 
ε Α “ ε ’ Ά “κι ς ᾿ Α “ "» ’ 

ὕπερ τῆς εἐτερων ἀρετῆς. ΠΠ}ολλὰ γαρ και δι’ ἄλλους πάσχομεν 
“ Ἁ Ν " ’ 3 ᾽ ’ὔ ρλ ’ 

καλῶς. ΚΚαὶ γὰρ εἰ δέκα μόνον ἐν Σοδόμοις εὑρέθησαν δίκαιοι, 
" “Ἁ Ε “ Φ, “ ν ΠΕ τὶ σι ΙΝ. 

οὐκ ἂν ἔπαθον, ἅπερ ἔπαθον. Ὥστε καὶ ὑπερ τῆς ετέρων 435 

παρρησίας εὐχαριστῶμεν. Καὶ γὰρ ἀρχαῖος οὗτος ὁ νόμος 

ἐστὶν, ἄνωθεν ἐ εν τῆ ἐκκλησίᾳ πεφυτευμένος. Οὕτω καὶ Παῦλος 

εὐχαριστεῖ ὑπὲρ ἡ ΕΝ ΝΕῚ ὑπὲρ Κορινθίων, ὑπὲρ τῆς οἰκου- 
’ 

μένης ἁπάσης. Καὶ μή μοι λέγε, οὐκ ἔστιν ἐμὸν τὸ κατόρ- 
“ἃ Ἁ 3 ᾿' - 

θωμα. Κἄν γὰρ μὴ σὸν ἣ, καὶ οὕτως εὐχαριστεῖν ὀφείλεις, 
“ Ν , “ 93 3 Α ᾿ Ν Ἔν 

ὅτι τὸ μέλος σου τοιοῦτόν ἐστιν. ΓΑλλως δὲ καὶ σὸν αὐτὸ 
«- φ - " κ - ΄- ’ Ἁ ’ὔ 

ποιεῖς διὰ τῆς εὐφημίας, καὶ κοινωνεῖς τῶν στεφάνων, καὶ λήψη 
Ὗ Ἁ ’ “ 

καὶ αὐτὸς τὸ χάρισμα. Διά τοι τοῦτο καὶ τὰς εὐχὰς οὕτω 
ΡΈΜΑ, ἧι ς - 9 Π ’ 0} ὅτν ΒΝ 
γίνεσθαι κελεύουσιν οἱ τῆς ἐκκλησίας νόμοι, οὐ “τὰς ὑπερΒ 

τῶν πιστῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων. 

Υ̓ παρὰ τῶν ἀνθ. Ἰ᾿. Ζ ὅταν] τ αὐτοὺς (.}. ἃ ἀνακηρύττωμεν Ὁ). 
Ὁ αὐτοὺς οἵη. (.Ε, ο ὑπὲρ ἡ ἡμῶν ὁπ. ἊΣ ἀ εὐχαριστήσαντας 1). 8 τὸ 
κατόρθωμα Α. ἴ ἐπειδὴ) Ὁ καὶ τοῦτο Ο:Ὁ. Ξ ̓ μέγιστον] Ῥ ἐστιν Ε. 
᾿ προσιόντες δὲ πρότερον Γ᾿ καὶ 10). ) ὑ ὑπὲρ τῶν ἰδίων καὶ εἰς ἡμᾶς, εἴτα καὶ ὑπὲρ 
ὦ τῶν 1).) τῆς οἰκ. κιτ.κ. εὐχαριατῶμεν ἀγαθῶν (.). ἰ σὺ οἵ εἶδον ΟΠ. 6:0. 
Κ γίνεσθαι] τιμᾶσθαι Ἀ. τὰς οἵη. 18 (.}), τ τῶν πιστῶν] αὐτῶν Ἐ', 
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π' ᾿ κ᾿ Ἀν ἐγγυῖ ’ οὗ " ᾿ ῃ Ἔ . , 
οὺς γὰρ πιστοὺς " ὁ νόμος “ διεγείρει Ῥπρὸς τὴν τῶν ἡἀμυήτων 

γ « ’ Ὅ Α ες ὃ ’ ’ ςς «ς Α ΄“- 

ἱκετηρίαν. ταν γὰρ ὁ διάκονος λέγη, “ Ὑπὲρ τῶν κατη- 
, 9 “ ὃ “ “ς᾽ δὲ 3 ῃ «ἁ Ν ΄“- Φ 

χουμένων ἐκτενῶς δεηθῶμεν," οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸν δῆμον ἅπαντα 
“ι σι. 4, Α 

τῶν πιστῶν διανίστησιν εἰς τὰς ὑπὲρ ἐκείνων εὐχάς. Καίτοιγε 
ἀλλότριοι τέως εἰσὶν οἱ κατηχούμενοι. (ὐὐδέπω γὰρ τοῦ 
σώματός εἰσι τοῦ Χριστοῦ, οὐδέπω μυστηρίων ἐκοινώνησαν, 
ο ’ ΄“ι ΄ι᾿ σ΄ 

ἀλλ᾽ ἔτι διηρημένοι τυγχάνουσι τῆς ἀγέλης τῆς πνευματικῆς. 
Α “- «- ΄“΄“ ΄ -ς- 

ΟΕ δὲ ὑπὲρ τούτων “παρακαλεῖν δεῖ, πολλῷ μᾶλλον ὑπὲρ τῶν 

τος ἐκτενῶς,᾿ φησὶ, 
“Ἂς ω Δ ς 3 ᾿ ς 4 Α ς , 

δεηθῶμεν, ἵνα μὴ ὡς ἀλλοτρίους ἀποποιήση, ἵνα μὴ ὡς ξένους 
Α 

ἀγνοήση. Οὐδέπω γὰρ εὐχὴν ἔχουσι τὴν νενομισμένην καὶ 
- κ “- “- 

εἰσενεχθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, "οὐδέπω παρρησίαν κέκτηνται, 
ο Ὁ : - δέ “» ’ Ὁ Ὁ Χ ν - 

αλλ΄ εἐτερὼν ὁέονται τῶν μυσταγωγηθέντων. ἕω γὰρ τῶν 

βασιλικῶν ἑστήκασιν αὐλῶν, πόρρω τῶν γ᾿ ἱερῶν περιβόλων. 
Α “» ΄“-“ “. “-- 

Διὰ τοῦτο καὶ ἀπελαύνονται, τῶν φρικτῶν εὐχῶν ἐκείνων 

-- ΄΄“ἍΟ' ς ’ Ν Ἀ ΄ Α 

μελῶν τῶν ἡμετέρων. Διὰ γαρ τοῦτο καί, 

’, Ἁ “- Α Α - “- ε Α 9 ΄- 

γινομένων. Διὰ τοῦτο καὶ σε παρακαλεῖ δεῖσθαι ὕπερ αὐτῶν, 
[ἢ , ἃ ’ Ν “ ῃ ᾽ὔ ν , ὃ 9 

Ὀὶνα μελη ὅ γενωνται σα, ἵνα “μήκετι ὦσι ξένοι καὶ ἠλλοτριω- 
’ 4} ᾿Ν ςς ὃ --- 4) Ο 3 “ « “ ἤ ’ 

μένοι. Ο γάρ, “ δεηθῶμεν, “οὐ τοῖς ἱερεῦσι λέγεται μόνον, 
ς Ἁ «- Ἁ “ Ἁ 

ἀλλὰ καὶ τοῖς εἰς τὸν λαὸν συντελοῦσιν. Ὅταν γὰρ εἴπη, 
α “- σ΄“ - Γ - 

“. Στῶμεν καλῶς, δεηθῶμεν." πάντας εἰς τὴν εὐχὴν παρακαλεῖ. 
᾿ ο ’ - ᾿] “-. Ἂ ς. 5 «ς Θ , 

ἧτα ἀρχόμενος τῆς εὐχῆς φησιν να ὁ ξπανελεήμων 
Α Ἁ “Ἠ “-. , 

καὶ οἰκτίρμων θεὸς ἐπακούση δτῶν δεήσεων αὐτῶν Ἵνα 
Ν ἂ ἃ ’ -“ Ἂς . ’ ἢ ἙΝ "Δ΄, 

γὰρ μη λέγης; τί δεηθῶμεν ; ἡλλοτρωμενοι εἰσίν, οὐδέπω 
’ ’ κι Α ’ ’ 

συνημμένοι: πόθεν ἔχω δυσωπῆσαι τὸν θεόν; πόθεν ἔχω 
“ ΄ ’ὔ οὖ 9 “- Ε Α 

πεῖσαι μεταδοῦναι ἐλέου καὶ συγγνώμης αὐτοῖς; ἵνα μή 
“ “΄“ὄ ΄σ , “ Α τὰ Ἷ 

ταῦτα ζητῶν ἀπορῆς, ὅρα πῶς σου λύει τὴν ἀπορίαν 
’ὔ 1 

λέγων" ““ἵνα ὁ πανελεήμων καὶ οἰκτίρμων Ὀθεός. ΓΗ Κκουσας, 
’ Α Ψ΄ ’ ς Α 

ΕἙ πανελεήμων θεός; Μὴ ἀπόρει λοιπόν: ὁ γὰρ πανελεήμων 
9 “- Α δ Α Α Ι͂ Μὶ) ’ λέ 

πάντας ἐλεεῖ, καὶ ἁμαρτωλοὺς καὶ φίλους. ἡ τοίνυν λέγε, 
κ “ ε ᾿Ὶ ἂν ’ ἐ ςς ϑ, αι " , “ ὃ Ἷ 

σοως ὑπερ αὐυὐτΤῶν προσέλθω : αὐυτος επακουσει τῶν εη- 
πεῖν ἄν. ἘΝ , Α ’ ἢ «ἃ “ ς . 

σεὼῶν αὕὑτων. Δέησις δὲ κατηχουμένων τις ἂν εἴη, αλλ 

Ὦ ὁ νόμος οτη. Ὁ. ο διεγείρει] διεγείρων (.10. Ρ πρὸς τὴν τῶν] 
ὑπὲρ τῶν ἢ). πρὸς τὴν ὑπὲρ τῶν Ὁ. Ηοο ἀεδβιάεγαν! ΠΠδθπ8. ᾳ ἀμνυή- 
των] ἁμαρτημάτων Α. τ ἱκετηρίαν -- τοῦτο πράττειν ἐκέλευσεν (.1). 
5 παρακ. δεῖ] ἐκτενῶς δεῖ παρακαλεῖν Ἐ.. { ἐκτενῶς) κοινῶς ὁ. Μοχ ἵνα 
μὴ ὡς ἕένους καὶ ἀλλοτρίους ἀποποιήσῃ. οὐδέπω 1). ἃ οὐδέπω] οὐδὲ Α. 
Μοχ τῶν ἤδη μυσταγ. (.Ὁ. Χ γὰρ οπλ. Εἰ. Υ͂ ἱερῶν] ε μένουσι ().1). 
Ζ καὶ οἵη. Δ.Ε. ἃ γίνωνται Ε΄. Ὁ μηκέτι] δῖος (..Ε., μὴ ἔτι να]ρο. 
ο οὐ] οὐχὶ (.}. 4 παρακαλεῖ] καλεῖ Β. ὅν. τηδ͵ρ'. 8 παντελεήμων 
ΒΘΙΏΡΟΙ Α. ἔ θεὸς] τ αὐτὸς (.}0. ὃ τῶν δεήσεων] τῆς δεήσεως ΚΕ. 
" θεὸς] -- ἐπακούσῃ, φησὶ, τῶν ὃ. α. (.}. ἱ ἤκουσας] τ ὅτι Ο.}Ὁ. 
Κ ἐπακούσῃ Α.Β. 
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᾿ὲ - ᾿ - 

ἢ ὥστε μὴ μεῖναι κατηχουμένους; Εἰἶτα καὶ ὑπαγορεύει τῆς 
ε , ᾿ , Τί δ᾿ ἘΝ ΜΡΣ ΜΎΕΣ Ω δ " 
ἱκετηρίας τὸν τρόπον. ἰς ὁε οὗτος ἐστιν ; να διανοίξη 

κ “5 “᾿ ὃ “. ς. κα 9 1 Μ , Ν ,“᾿ Α ᾽ : 

τὰ ὦτα τῶν καροιῶν αὐτῶν. ἔμυκε γὰρ ἔτι, καὶ βέβυσται. 
“" " “΄“΄ ’ Ν Ν “ 

τα δὲ οὐ ταῦτα φησι τὰ ἔξωθεν, ἀλλὰ τὰ τῆς διανοίας. 436 
ς“ῷ 9 ΄ ΛἬΛΔἫἜ 59 ων τὶ ΠῚ Ν Ἂ 3 3᾽ ᾿ 

στε ἀκοῦσαι ἃ ὀφθαλμος οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ 
3 ᾿ ἰ 3 ὔ . ψ ’ “᾽ ΧΑ μι 322 - 

ἐπι καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη. Οὐδὲ γὰρ ἤκουσαν τῶν 

ἀπορρήτων μυστηρίων, ἀλλὰ πόρρω που καὶ μακρὰν ἢ πούτων 

ἑστήκασι. ὧν ἀκούσωσι δὲ, οὐκ ἴσασι τὰ ων Συνέ- 

σεως γὰρ δεῖται πολλῆς ἐκεῖνα, οὐκ ἀκροάσεως " μόνης" ὃ τὰς 
Ψ ῃῳ}; “ὃ, “᾽ τὶ ’ Ἁ Α Ἁ 9 - 

δὲ ἔνδον οὐδέπω ἔχουσιν ἀκοάς. Διὸ καὶ προφητικὸν αὐτοῖς 
, [ὦ ων 

ἐπεύχεται χάρισμα. Καὶ γὰρ ὁ προφήτης οὕτως ἔλεγεν" 
Ἁ ἴων ἴω -“ 

16 ««ΦῸ θεὸς δίδωσί μοι γλῶσσαν παιδείας, τοῦ γνῶναι ἡνίκα 
ὃ - 5 “ , Φ “τ, Μὰ τι Ἷ ω Ῥ “7 ,ὔ 

εἴ εἰπεῖν λόγον: ὅτι αὐτὸς ἀνοίγει μου τὸ στόμα, ἔδωκέ Β 
Ἃ. ῃ ’ ’ 93 , 5 “ 35 “ Ἅ, «ς 

μοι Ῥπρωϊ, προσέθηκε μοι ὠτίον “ ακοῦον. ὥσπερ γὰρ οἱ 
-“ »᾽ “.“᾽ Ἁ Νὴ ᾿ [χὰ Ν ς Ἁ 

προφῆται ἄλλως ἤκουον παρα τοὺς πολλούς, οὕτω καὶ οἱ πιστοὶ 
, ΄-'. 7 

παρὰ τοὺς κατηχουμένους. ᾿Εντεῦθεν μανθάνει καὶ ὁ κατηχούμε- 
Ἶ Ν Α ’ ΄“ ᾿ δὲ ν: Ἕ Ά 160 «ςς Ν Α 

(554) νος, μη παρὰ ἀνθρώπων ταῦτα μανθάνειν, μηὸε ἀκούειν Τὴ 

καλέσητε γὰρ, φησὶ, διδάσκαλον ἐπὶ τῆς γῆς" Τ ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἐκ 
“ ΕΣ “ς Ὃ ςς ἢ} Ν ’ ὃ ὃ ν θ κ᾿ 3) Ἂ ’ 

τῶν οὐρανῶν σονται γὰρ πάντες Θιθακτοὶ θεοῦ. ιὸ 
ςς Κ 4 { ἤ φ Α Ἁ ;ὔ ΄ ν ’ ἜΧ: [2 

φησι, αἱ δ κατηχήση αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας" ὥστε 
37 5" “-“ ᾿] “- Ρ ς Ἁ οι ’ὔ Ἁ 9 7ὔ 57 

ἔνδοθεν αὐτοῖς ἐνηχεῖσθαι. “ὡ)ς γὰρ εἰδέναι χρὴ. οὐδέπω ἴσασι 
Ἁ λ ’ σ᾽ τι ’ ςς .] Ἁ ᾿ς " ΄“ 

τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. να κατασπείρη τὸν φόβον αὐτοῦ 
ς 5, πο »δὴ Π ς ᾽ . Ξ ἘΞ ᾿ κ ι κ » κ 
εν αὐτοῖς. Αλλ᾽ οὐκ ἀρκεῖ τοῦτο᾽ τὰ μὲν γὰρ ἔπεσε παρα 

Α τ ὁδὸ Ἁ δὲ 5» Α ΄“ ,ὔ ΦΧ Ψ ς “ 5" [ν 

τὴν ἁοὐον, τὰ ὁεὲ ἐπὶ τῆς πέτρας. λλ᾽ ἡμεῖς οὐχ οὕτως 
ἢ ζω ᾿ς Ἧ ΕῚ - Ἀπ νυΝ ΄“- “ “ ἤ Ν ΕΣ 

αἰτοῦμεν᾽ “ αλλ ὥσπερ επιὶ γῆς λιπαρὰς ἀνοίγει τὰς αὔλακας 
ν᾿ ῳ ἣ, 5 Ξ ’ ἢ τὸς (ον ἢ 

τὸ ἄροτρον, οὕτω καὶ ἐνταῦθα γενέσθαι δεόμεθα: ὥστε νεωθέν- 
΄“- ’ ΄ι. " Ἁ 

τας ἐν τῷ βάθει τῆς διανοίας δέξασθαι τὰ καταβαλλόμενα, 

καὶ πᾶν ὅπερ ἤκουσαν μετὰ ἀκριβείας κατασχεῖν. Διὸ καὶ 
’ ΄ - 

ἐπάγει λέγων, “Καὶ Υ βεβαιώση τὴν πίστιν Ἑαὐτοῦ ἐν ταῖς δια- 
3 “ 5᾽ ἃ ’ τῆν, Α 9 ΄σι Ὁ ,ὔ ᾿] " 

νοιαις αὐτῶν. ουτέστιν, ἵνα μὴ ἐξεπιπολῆς ὃ κέηται, ἀλλ 

1959 Εἴ834].]. 4, δ. 16 ΜαΟΠ.. αι. ὃ. δαὶ. }ν. 13. 
«, 

Ἰ μέμυκε] βέβυκε ΔΑ. ἢ τούτων, ηποᾶ ἀογαῖΐ, οδύ 'ῃ Ὁ.1).. ἃ μόνον Ὦ. 
Ὁ πὰς δὲ ἔνδον) 516 ΟΠΊΠ6Β ΠΠ6] : τὰς ἔνδον δὲ ν]ρῸ. Ρ πρωὶ] δ᾽ῖΆῆο Εαα. οατὴ 
Β10115. πνοὴν 5.0.1). πρωΐ πρωὶ Α. πρωΐ νοεῖν [δ΄ 4 ἀκούειν Δ.Ος, αποὰ 
γθοθριῦ Μοῃηίοί. ΓΤ ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἐκ τῶν οὐρ. οτῃ. (.1}. 5 ἔσονται ἐτῆς καὶ 
πάλιν ἔσονται (.Ὦ. Ῥοβϑί θεοῦ ἄθτη μαθο πα οηΐ : διὰ τοῦτο καὶ τὸ κατηχῆσαι 
(κατήχησοι 1).}) αὐτοὺς τ. λ. τ. ἀ. ἐπεύχεται, ὥστε. ἴ κατηχήσῃ ῬΙῸ κατηχήσει 
Ροϑῦ σοῃ])θοῦισαση δα ν1}}} ἰαοἰΐο οαϊαϊ Μοπίοῖ. (σά Ἰοθ5. ποθὴ δοοθάπηί. [661] 
αἰἸούπιηη 810 (6 σοπ)ιηοίϊνο βεβαιώσῃ, αιιοα πιὸχ Βϑαυ ιν, ἃ ὁδὸν - φησὶ 
σ.}. Χ ἀλλ᾽ ὥσπερ] ἀλλὰ πῶς; ὥσπερ (.). Μὸοχ γενέσθαι οἵη. Δ. 
Υ καὶ οτη. (Ὁ. ". 2 αὐτοῦ] δ᾽ῖ᾽ο Α.Β.ΟΟ, οὐ ἐουίαββθ 411. ἰὑαοθαΐαν αὑτοῦ. 
ἃ τουτέστιν] τί δήποτε ().1). Ὁ κέηται] κέκτηται 1). 

Ε 
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Α [ “- 

ἵνα κατὰ βάθους βάλη τὴν “ῥίζαν. ““Ἵνα ἀποκαλύψη αὐτοῖς 
Ἂ ΄ “- ’ 

Ὁ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἅ4 Δείκνυσι διπλοῦν τὸ κάλυμ- 
κ Α ᾿ ᾿ ὡς Ης 

μα τὸ μὲν διὰ τὸ μεμυκέναι αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς δια- 
, κ δὲ ἃ Ν ᾿Ὶ λὺ θ . Γ ᾿ ΠῚ , Δι , 

νοίας, τὸ δὲ διὰ τὸ κεκαλύφθαι αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον. ιο 
. ᾽ὕὔ Α ΕΣ ςς Ὡ ὃ ’ εὖ χυ ΄- ΤΩ 9 “ Ἐς 

ἀνωτέρω μὲν ἔλεγεν, ““ ἵνα διανοίξη τὰ ὦτα τῶν καρδιῶν αὐτῶν 
ς 00 δὲ ἐςς “ τὶ ᾽ ς ἢ - Α 9 ’ “- ὃ 

ἐνταῦθα δε, ““ ἵνα ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιο- 

σύνης" τουτέστιν, ἵνα καὶ αὐτοὺς σοφοὺς ἐ ἐργάσηται, καὶ ἐπιτη- 
δείους πρὸς ὑποδοχήν" καὶ ἵνα " διδάξῃ, καὶ καταβάλη τὰ 
σπέρματα. Αν τε γὰρ ἐπιτήδειοι ὦσιν, οὐδὲν ὄφελος, τοῦ 

΄- , Α 

θεοῦ μὴ ἐκκαλύπτοντος" ἂν τε ἀποκαλύψῃ, μὴ ἶ δέξωνται δὲ, 
Ἐ πάλιν εἰς τὸ αὐτὸ ἡ ζημία περιΐσταται. Διὰ τοῦτο ἀμφό- 

τερα αἰτοῦμεν, ἵνα καὶ ἀνοίξῃ τὰς καρδίας, καὶ ἀποκαλύψη τὸ 
εὐαγγέλιον. Οὐδὲ γὰρ, εἰ κόσμος κέοιτο βασιλικὸς ἄνωθεν 

κεκαλυμμένος, 8 ἔσται τι πλέον ἘΦΘΕΝΒῈΝ βλεπόντων" ὥσπερ 

οὖν οὐδὲ Ὑεγυμνωμένου, τούτων μὴ " ἐγρηγορότων. Γαῦτα δὲ 

ἀμφότερα γίνεται, ἂν ἐκεῖνοι ἕλωνται πρότερον. Τὶ δή ἐστιν 
Ἁ ’ 

εὐαγγέλιον δικαιοσύνης ; Τοὶ ποιοῦν δικαίους. Διὰ " τούτων 
᾿ γὰρ εἰς ἐπιθυμίαν αὐτοὺς ἄγει τοῦ βαπτίσματος, δεικνὺς ὅτι 

οὐχ μν νάθα " ἀφέσεώς ἐστι μόνον τὸ ἐὐαγγέλιον, ἀλλὰ 

καὶ δικαιοσύνης " ποιητικόν. 
, “ - ΄“΄ ᾿ Α 

4353. “Ἵνα οδῷ αὐτοῖς νοῦν ἔνθεον, σώφρονα λογισμὸν, καὶ 
’ 3 - 

ἐνάρετον πολιτείαν. ἈΑκουέτωσαν οἱ πιστοὶ, ὅσοι τοῖς βιω- 
τικοῖς εἰσι προσηλωμένοι πράγμασιν. Εἰ γὰρ τοῖς ἀμυήτοις 
Ῥ κελευόμεθα ταῦτα αἰτεῖν, ἐννόησον ἐν τίσιν αὐτοὺς ἡμᾶς εἶναι 

χρὴ; τοὺς ταῦτα ἑτέροις αἰτοῦντας. Καὶ γὰρ ἐφάμιλλον δεῖ 

τῷ εὐαγγελίῳ τὴν πολιτείαν ἔχειν. Διὸ δὴ καὶ τῆς εὐχῆς 
Ἁ “- ’ 

ὁ νόμος ἀπὸ τῶν δογμάτων ἐπὶ τὴν πολιτείαν μεταβαίνει. 
ἘῚ ᾿ Ν Ὡς 5 7 ς κ Ἁ Ε ᾽’ “ 

ἱπὼν γὰρ, “ἵνα ἀποκαλύψη αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς 
ὃ ’ 42 9 ’ :ὸ [7 δῶ 9 “ »“ 3᾽ θ 939 ΠΥ δέ 

ικαιοσύνης,᾽ ἐπήγαγεν, “ἵνα δῷ αὐτοῖς νοῦν ἔνθεον. ἰ δέ 
σ΄ ΄ 

Β ἐστιν, “ἔνθεον ; Ἵνα ὁ θεὸς οἰκῇ ἐν Τ αὐτῷ. 17 “᾿Ενοικήσω 
»ἶ “- 

γὰρ, φησὶν, ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω." Ὅταν ὃ γὰρ ἤενη- 

ται δίκαιος ὁ νοῦς, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἁμαρτήματα, οἶκος 
γίνεται τοῦ θεοῦ" ὅταν δὲ ὁ θεὸς ἐνοικῆ, οὐδὲν ἀνθρώπινον ἔσται 

17.2 Οε ΨΊ, τὸ. 

ο ῥίζαν]-Ἐ εἶτα καὶ τοῦτο προστίθησιν (ὐ. -Ἐ εἶτα κ. προστ. τοῦτο Ὁ. 4 δείκ- 
νυσι] ἐνταῦθα δείκνυσι (ὐ.1). Ρά]1ο ροβί βεβυκέναι Α. 6 διδάξη] δοξάζῃ Ὁ. 
1 δέξονται Α.1). 8 ἐστι Β. ιν ἘΥΡΌ δ ΤΌΡῚ ὁρώντων ψέγοη. ποίΐδηϊθ 
ΒΠΠ1Ο. ' ποιεῖν 1). Κ τούτων] τοῦτο 10. 1 γὰρ οτα. (.}). τὰ ἀφέ- 
σεως 1- αἴτιον Ε, μ᾿ ποιητικὸν] παρεκτικὸν (.}. ο δῷ αὐτοῖς] δὶς Β.Ο. 
δῷ μὲν αὐτοῖς Ε. αὐτοῖς δῷ 1). αὐτοῖς δοίη Α. οὐτὴ ΕἸ αΙ15. Ῥ ἐγκελευόμεθα 
ΕΞ Μοχ αὐτοὺς, αυοα γα]ρο ἀδεβῦ, ΟὈ α]θγαηΐ Ο. ̓ Σ Ε, 4 ἔνθεον] νοῦν 
ενθεον Β, ὅν. τηδγρ. Τ᾿ αὐτῷ] αὐτοῖς Ο. 85 γὰρ οῃ. Ε, Μοχ ἐστὶ ΡΓῸ 
ἔσται Α. 
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λοιπόν. Καὶ οὕτω γίνεται, ἱἔνθεος ὃ νοῦς, ἅπαντα φθεγγόμε- 

νος ἐκεῖθεν, ὥσπερ οὖν καὶ οἶκος τοῦ θεοῦ ἔνδον οἰκοῦντος. 

Ὁ  αἰσχρολογῶν ἄρα οὐκ ἔχει ἔνθεον νοῦν, οὐδὲ ὁ τῆ ὐβω 

καὶ γέλωτι χαίρων. - ἘπῸ ΠΡΝΣ λογισμόν. ̓ ὑἱκκᾳὶ τί Σ ποτέ 

ἐστι σώφρονα “λογισμὸν ἔχειν ; Τὸ τὴν ὑγείαν κεκτῆσθαι τὴν 

κατὰ ψυχήν' ὡς ὅ γε κατεχόμενος 7 ἐπιθυμίαις πονηραῖς, καὶ 

πρὸς τὰ παρόντα ἐπτοημένος, οὐκ ἂν εἴη σώφρων, τουτέστιν, Ο 

ὑγιής. 2 Καὶ ὥσπερ ὁ νοσῶν καὶ τῶν οὐ προσηκόντων ἐπιθυμεῖ, 

οὕτω καὶ οὗτος. ““ Καὶ ἐνάρετον πολιτείαν. ὃ Τὰ γὰρ δό- 

γματα οὐἰρρωμνν χρείαν ἔχει. ᾿Ακούσατε τούτων οἱ πρὸς τῷ 

τέλει τοῦ βίου ᾿ ἐπὲ τὸ βάπτισμα ἰόντες. Ἡμεῖς μὲν γὰρ 

εὐχόμεθα, ἵνα μετὰ τὸ βάπτισμα καὶ πολιτείαν σχῆτε᾽ σὺ δὲ 

σπεύδεις καὶ πάντα ποιεῖς, ὥστε πολιτείας ἔρημος ἀπελθεῖν. 

τὶ γὰρ, εἰ καὶ δίκαιος γίνῃ : ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς πίστεως μόνης. 

Ἥμεϊῖς δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν κατορθωμάτων εὐχόμεθα σχεῖν 

παρρησίαν. “ς Διαπαντὸς τὰ αὐτοῦ νοεῖν, ὁ τὰ αὐτοῦ φρονεῖν, 

τὰ αὐτοῦ μελετᾶν." Σώφρονα ΤῸΝ λογισμὸν καὶ ἐνάρετον Ὁ 

πολιτείαν οὐ μίαν ἡμέραν, οὐδὲ δύο 4 καὶ τρεῖς αἰτοῦμεν μόνον, 

ἀλλὰ διὰ παντὸς τοῦ βίου καὶ τῆς ζωῆς" καὶ τὴν ὑπόθεσιν τῶν 

ἀγαθῶν ἁπάντων, τὸ τὰ αὐτοῦ φρονεῖν. 1 18 ἐς Οἱ γὰρ πολλοὶ 

τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: ̓ Πῶς Θ οὖν τοῦτο 

(555) ἂν γένοιτο : ἔ δεῖ γὰρ μετὰ τῆς εὐχῆς καὶ τὰ παρ᾽ ἑαντῶν 

συνεισφέρειν. ᾿Ἔπδν ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ καταγινώμεθα ἡμέρας 

καὶ νυκτός. Διὸ καὶ ἐπάγει τοῦτο 8 αἰτῶν, “᾿Εν τῷ νόμῳ αὐτοῦ 

ταρον ὡς αβμ ρᾶ Καὶ ἃ ὥσπερ ἄνω " 
ἐνταῦθα, ““ ἡμέρας καὶ νυκτός." Διὸ καὶ αἰσχύνομαι διὰ τοὺς 

ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόλις ἐν ἐκκλησίᾳ φαινομένους. '"“Γίνα γὰρ 
ἱ σχοῖεν ἀπολογίαν οἱ δ ἡμέρας καὶ νυκτὸς οὐχ ἁπλῶς ὁμιλεῖν 

τῷ νόμῳ, ἀλλὰ καταγίνεσθαι κελευόμενοι, τουτέστι. προσαδο- 

λεσχεῖν, καὶ μηδὲ τὸ πολλοστὸν μέρος τῆς ζωῆς τοῦτο ποιοῦν- 

τες: ““ Τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ μνημονεύειν, τὰ δικαιώματα αὐτοῦ 

Ἁ ἥν 8 Ω Ὁ“ 

τὸ, “ διαπαντὸς, εἶπεν, οὕτως Εἰ 

Ψ Ἁ “ ’ Α ΄“-“ Φ“ ς “ 

φυλάσσειν." Εἶδες σειρὰν ἀρίστην, καὶ πῶς ἕκαστον αὐτῶν 

τοῦ πλησίον ἐ ἔχεται, πάσης χρυσῆς ἁλύσεως ἀσφαλέστερόν τε 438 

καὶ εὐπρεπέστερον συγκείμενον ; Αὐτήσας γὰρ νοῦν ἔνθεον, 

18 ῬΏΠΠΠΡΡ. 11. Στ 

τ ἔνθεος] δῖος Ο.0.Ε, ἔνθους να]ρο. ἃ καὶ οἵα. Ο.Ὁ. Χὶ ποτε] δήποτε Ἐ- 
Υ ἐπιθυμίαις πονηραῖς] 50 (Ὁ. ᾿ Βαοθαΐατν “ἐπιθυμίᾳ πονηρίας. 2 καὶ 
ἀλλ᾽ (.Ὁ. ἃ τὰ “γὰρ δ.] τί ἐστι τοῦτο ; ἀντὶ τοῦ, τὰ ὃ. Ο.Ὁ, Ὁ ἐπὶ 
πρὸς Δ. ς τὰ αὐτοῦ φρονεῖν οτχῃ. (.. ἃ καὶ] οὐδὲ Ε' 9 οὖν] δὲ Ο.Ὁ. 
[ δεῖ γὰρ... συνεισφέρειν φησίν" ἂν. -συνεισφέρωμεν σ.Ὁ. Ε' αἰτῶν }-Ἐ τὸ 
0.}. ᾿ τὸ οχῃ. Ἐ,, ἱ σχοῖεν] ἂν σχοῖεν (Ε΄. ΟἿ, Ἰηΐτα Ρ. σοο Ὠ). γιὰ. 
οἴζαπη αν. [,οοἴ. Δα ἤοιη. χχχνὶϊ. πῃ Μδί. (ΤΌ πα. ἱ. Ρ. 516.) 

Ἑ 9 
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“ “ἃ φ. “ “ἡ “ 

λέγει πῶς ἂν γένοιτο Ἐ οὗτος. [Πῶς δ᾽ ἄν γένοιτο; ᾿Εκ τοῦ 
ὃ Ἁ . κ λ ΄ς-» ΤΠ ΓΟ Ϊ δὲ ΄“ “Δ Ε Ἢ 

ἰαπαντὸς αὐτὸν μελετάν. οὔτο “ὃε πῶς ἄν συμβαίη ; ᾿Εκ 

τοῦ τῷ νόμῳ προσέχειν διηνεκῶς. [Πῶς δ᾽ ἂν πεισθείησαν 
3 “ κξ 1.5 Ν ,Ά Ν 5 “- - ΄σ δι 9 

ἄνθρωποι τοῦτο: Εἰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἌΟΑΝΧΝΝ μᾶλλον δὲ ἐκ 

τοῦ τῷ νόμῳ προσέχειν, καὶ τὸ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρεῖν 

γίνεται" ὥσπερ οὖν καὶ ἐκ τοῦ τὰ αὐτοῦ φρονεῖν καὶ ἔνθεον 

Β ἔχειν νοῦν, τὸ τὰ αὐτοῦ μελετᾶν. ᾿Ὦκαστον γὰρ τῶν εἰρημέ- 

νων καὶ διηνι νασυναία ᾿ τὸ πλησίον, καὶ συγκατασκευάζεται 

μὴ ἢ αὐτοῦ, συνέχον τε αὐτὸ καὶ συνεχόμενον παρ᾽ αὐτοῦ. 
νΝ «Ἔτι ἐ  ἐκτενέστερον ὑπὲρ αὐτῶν παρακαλέσωμεν. " Ἐπειδὴ 

᾿ γὰρ ἐν τῷ μακρῷ λόγῳ " καταδαρθάνειν εἴωθεν ἡ ἡ ψυχὴ, πάλιν 

αὐτὴν ἀμον τὰ Μεγάλα γὰρ βούλεταί τινα αἰτῆσαι 4 πάλιν 

καὶ ὑψηλά: διό φησιν, “ς ἔτι ὀετναμερήπαβαν ὑπὲρ αὐτῶν παρακα- 

λέσωμεν. Τὶ δὲ τοῦτό ἐστιν ; “ἵνα ἐξέληται αὐτοὺς ἀπὸ 
᾿ ΄ ἣ Α 

παντὸς πονηροῦ καὶ ἀτόπου πράγματος." ᾿Ενταῦθα τὸ μὴ 
“" -“ ο ἣν Α Ἁ ᾽ ἊΣ “. . ΄ 

εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ τὸ πάσης ἐπιβουλῆς ἀπαλλαγῆναι 
“ “- “" Ἁ 

Ὁ αἰτοῦμεν αὐτοῖς, σωματικόν τε ὁμοῦ καὶ πνευματικόν. Διὸ 

καὶ ἐπάγει λέγων, “ ᾿Απὸ παντὸς ἁμαρτήματος διαβολικοῦ, καὶ 

πάσης περιστάσεως τοῦ ἀντικειμένου" τοὺς πειρασμοὺς δηλῶν 
’ 

καὶ τὰς ἁμαρτίας. Ἐὐπερίστατον γὰρ ἡ ἁμαρτία, πάντοθεν 
δι ΄-“ ’ 

ἱσταμένη, ἔμπροσθεν, ὄπισθεν, καὶ οὕτως ἡμᾶς καταβάλλουσα. 
Ἀ ου - ΄“ ΄ ’ 

᾿Επειδὴ γὰρ εἶπεν ἃ δεῖ γενέσθαι παρ᾽ ἡμῶν, ἐν τῷ νόμῳ 
“᾿ “ “-ι “- Ἁ 

αὐτοῦ καταγίνεσθαι, τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ μνημονεύειν, τὰ δικαιώ- 

ματα αὐτοῦ φυλάττειν᾽ πείθει λοιπὸν, ὅτι οὐδὲ ταῦτα ἀρκεῖ, 

ἂν μὴ αὐτὸς παρῇ καὶ βοηθῇ. 19  ῃ)ὰν γὰρ μὴ κύριος οἰκοδο- 
Α 

Ὁ μήση οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες αὐτόν" καὶ 
Ἁ 

μάλιστα ἐπὶ τούτων, οἱ ἔτι ὃ πρόκεινται τῷ διαβόλῳ, καὶ ὑπὸ 

τὴν ἀρχήν εἰσι τὴν αὐτοῦ. Καὶ ἴστε ταῦτα οἱ μεμυημένοι. 
᾿ ͵ “- ΄“ ς ; Ε] Ψ 9 " 9 , 

Αναμνήσθητε γοῦν τῶν ῥημάτων ἐκείνων, δι᾿ ὧν ἀπετάξασθε 
“- ΄ ΄ Ν 

αὐτοῦ τῆ τυραννίδι, γόνυ κλίναντες, καὶ πρὸς τὸν βασιλέα 
“5 ’ὔ Α Ἂ δὴ Ε “ { , .«, 

αὐτομολήσαντες. καὶ τὰ φρικώδη ἐκεῖνα φθεγξάμενοι ῥήματα, 
᾿ ι κ Ὁ δι’ ὧν παιδευόμεθα μηδὲν αὐτῷ καθόλου πείθεσθαι. ᾿Αντικεί- 

Α ᾿] νἉ Α΄ έ 9 Α Α Ἁ Ἁ 

μενον δὲ αὐτὸν καλεῖ, καὶ διάβολον, ἐπειδὴ καὶ θεὸν προς 
“ Ψ μ ν τι Ν Ν Α ’ εν Ὁ 

ἀνθρώπους διαβάλλει, καὶ ἡμᾶς πρὸς θεὸν, καὶ πάλιν ἡμᾶς 

«19 ῬΤ88]. οχχνί. 1. 

κ οὕτως . Μοχ τὰ αὐτοῦ ΡΙῸ αὐτὸν 1α. ᾿ δὲ] -Ἐ πάλιν. Οσ. ἴὰ αὐτοῦ 
ϑοσθδϑιύ οχ 4.8.0}. τ πὸ ἡ σις ων (0.1): ᾿ἀθθαύαγ τῷ δηΐθ Μοηίεϊ. 4] 
ἰδοιῖθ πχαίαν! δα τηθηΐθπ βάν}. ο συνέχον] ἅτε συνέχον 0: Ρ κατα- 
πίπτειν Α. 4 πάλιν οἵη. 1). Τ᾿ αὐτὰς Α. αὐτοὺς (. Τύχη σωματικῶν θὶ 
πνευματικῶν ΘΧ ΠΟΒίΤΟ Α. τερορὶῦ Μομῃίοῇ ---κῶς 18 σοπή]θοὶξ ὅαν, ---κῆς ὈΪΒ 
Παῦοῦύ Ὁ. Μυϊραίμπμπη τηοτϊο ἐπεπίαν Β.).Ε. Ὑά. ἰηἴγα Ὁ. 430 1). οχίγ. 
5 πρόσκεινται (Ὁ. ἴ φθεγγόμενοι 1). " δι ὧν] δι οὗ 10, 
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χαὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους. [Ι]οτὲ μὲν γὰρ τὸν ᾿Ιὼβ πρὸς τὸν Ε 
θεὸν, λέγων" 20 (- Μὴ) δὼρ εὰν σέβεται ᾿Ιὼβ τὸν ἡ κύριον ἐν καὶ 

πάλιν τὸν θεὸν πρὸς τὸν Ἰώβ’ ἐ Πῦρ κατῆλθεν ἐκ τοῦ οὐρα- 

νοῦ" καὶ πρὸς τὸν ᾿Αδὰμ πάλιν τὸν θεὸν, ὅτε ἔλεγε διανοι- 

χθήσεσθαι αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμούς" καὶ πρὸς Ζπολλοὺς τῶν νῦν 

ἀνθρώπων, λέγων" οὐ προνοεῖ θεὸς τῶν ὁρωμένων, ἀλλὰ δαίμο- 
σιν ἀφῆκε τὰ καθ᾽ ὑμᾶς" καὶ πρὸς πολλοὺς δὲ τῶν ᾿Ιουδαίων 

τὸν Χριστὸν διέβαλε, ἃ πλάνον καὶ γόητα καλῶν. ὃ" Πῶς δὲ 
ἐνεργεῖ, ἴσως βούλεταί τις “ἀκοῦσαι. Ὅταν μὴ εὕρῃ νοῦν 439 
ἔνθεον, ὅταν μὴ σώφρονα ἀ λογισμὸν, τότε ὡς εἰς ἐρήμην κω- 

μάζει ψυχήν" ὅταν μὴ μνημονεύῃ τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ, μηδὲ 

φυλάσση τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, τότε αἰχμάλωτον λαβὼν ἄπει- 

σχῶ Ὁ γοῦν ᾿Αδὰμ εἰ ἐμνημόνευε τῆς ἐντολῆς Θ τῆς λεγούσης, 

ἐς ΤΑ πὸ παντὸς ξύλου φαγῇ," εἰ ἐφύλασσε τὸ δικαίωμα τὸ 
λέγον, “ἪἩι ἂν ἡμέρᾳ φάγητε, πότε θανάτῳ ἀποθανεῖσθε" 

οὐκ ὧν ἔπαθεν ἅπερ ἔπαθεν. ““Ἵνα καταξιώσῃ αὐτοὺς ἐν καιρῷ 

εὐθέτῳ τῆς τοῦ λουτροῦ παλιγγενεσίας, τῆν. ἀφέσεως τῶν 

ἁμαρτιῶν." "Γὰ μὲν γὰρ παρόντα αἰτοῦμεν, τὰ δὲ μέλλοντα" 

καὶ φιλοσοφοῦμεν ὑπὲρ τοῦ λουτροῦ, καὶ ἐν τῇ αἰτήσει παιδεύό- Β 

μεν αὐτοὺς εἰδέναι αὐτοῦ τὴν ἰσχύν. ἐπ ατῤῥθρη “γὰρ, ἤδη 

Ἑαὐτοὺς συνεθίζει ὁ ὁ λόγος εἰδέναι, ὅ ὃτι ἀναγέννησις, τὸ πρᾶγμά 
: ἐστι, "καὶ πάλιν “γεννώμεθα, ὥσπερ, ἀπὸ τῆς μήτρας, οὕτως 

(556) ἀπὸ τῶν ὑδάτων ἵνα μὴ λέγωσι κατὰ τὸν Νικόδημον, 22 ἐς ΤΤῶς 

δύναταί τις γεννηθῆναι γέρων ὧν ; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν 

τῆς μητρὸς αὐτοῦ εἰσελθεῖν, καὶ γεννηθῆναι ἄνωθεν ; Εἶτα, 
ἐπειδὴ ἄφεσιν εἶπεν ἁμαρτιῶν, διὰ τῶν ἑξῆς αὐτὴν πιστοῦται 

λέγων, “Τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας. ὋὉ γὰρ υἱότητα 

ἐνδυόμενος, δῆλον ὅτι ἄφθαρτος γίνεται. Τί δέ ἐστιν, “ἐν 

καιρῷ εὐθέτῳ ; Ὅταν εὖ διακείμενος ἣ Ἃ ὅταν μετὰ προθυμίας 

καὶ πίστεως προσίη" τοῦ γὰρ πιστοῦ καιρὸς εὔθετος οὗτός 
ἐστιν. 

“να εὐλογήσῃ τὰς εἰσόδους ἷ αὐτῶν καὶ τὰς ἐξόδους, πάντα 

τὸν μρῆε αὐτῶν. ᾿Ενταῦθα δὲ καὶ σωματικόν τι αἰτεῖν 

κελεύονται, ὡς ἔτι ἀσθενέστεροι. ὄντες. “Τοὺς οἴκους αὐτῶν, 

καὶ τὰς οἰκετίας. '"Γουτέστιν, ἄν τε θεράποντας ἔχωσιν, ἄν τε 

20 200)". ἱ. 9» τ6. 21 θη. 1]. τύ, 17. 22 Ψοδῃ. 11]. 4. 

Χ αὐτοὺς οτη. Ἐπ, Υ κύριον] θεὸν (.). 2 πολλοὺς -Εδὲ Ο.Ὁ. Μὸχ τὰ 
καθ᾽ ἡμᾶς Δ.Ο, ἃ πλάνον κ.- γ. καλῶν ῥα Ἁ. Ὁ πῶς δὲ]7-Ἐ καὶ Ὁ. 
ὃ ἀκοῦσαι] - πῶς Ο.}. ἃ ψιά. Απηοί. ὃ τῆς δοροδδὶϊ ὁχ ΟΝ ἔ τότε 
οιλ. Ὁ... δ ἢος οταϊπο (..Ε. ὁ λόγος αὐτοὺς συνεθίζει γα]ρο. δ καὶ] 
-Εὅτι 10. ᾿ αὐτῶν] αὐτοῦ Α.Ο. Κ δὲ οι. (Ὁ... Μοχ ὡς οι. Α.Β 
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συγγενεῖς, ἄν τε ἑτέρους τινὰς προσήκοντας. 'αῦτα γὰρ ἣν 

Ι τῆς παλαιᾶς τὰ ἔπαθλα" καὶ οὐδὲν οὕτω δεινὸν ἐδόκει εἶναι, ὡς 
χηρεία, ὡς ἀπαιδία, ἁ ὡς τὰ πένθη τὰ ἄωρα, ὡς τὸ ἐν λιμῷ εἶναι, 

Ὁ ὡς τὸ μὴ Ἐξ οὐρίας τὰ πράγματα αὐτοῖς φέρεσθαι. Διὰ δὴ 

τοῦτο καὶ Ἰπτούτους ἀφίησιν ἐμφιλοχωρεῖν ταῖς αἰτήσεσι ταῖς 

σωματικωτέραις, κατὰ μικρὸν αὐτοὺς ἀναβιβάζων. “Ποῦτο γὰρ 

καὶ ὁ Χριστὸς ποιεῖ, τοῦτο καὶ ὁ ἰἸαῦλος, παλαιῶν Ἐμεμνη- 

μένος εὐλογιῶν" ὁ μὲν Χριστὸς, ὅταν λέγη. 2 25 ἐἐ Μακάριοι οἱ 

πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι γὴν γῆν" ὁ δὲ Παῦλος, 

ἐξ Τίμα τὸν πατέρα σὸν καὶ τὴν μητέρα Ρ ἀμὸν καὶ ἔση μακρο- 

Χρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. ““Τὰ τέκνα αὐτῶν ἵνα αὐξήσας εὐλο- 

γήση, καὶ εἰς “μέτρον ἡλικίας ἀγαγὼν σοφίσῃ. " ἸΤΙ|ἀλιν ἐνταῦθα 

καὶ σωματικὸν καὶ 4 πνευματικὸν, ἅτε νηπιωδέστερον διακει- 

Ἑ μένοι. Εἶτα τὸ ὕστερον καθόλου πνευματικόν" ““ἽἽνα κατευ- 

θύνῃ αὐτοῖς πάντα τὰ προκείμενα πρὸς τὸ συμφέρον. Οὐ 

γὰρ ἁπλῶς τὰ προκείμενα, ἀλλὰ πρὸς τὸ μά κὰ} ΠῸΟολλάκις 

γὰρ πρόκειται ἀποδημία, ἀλλ᾽ οὐ συμφέρει" τἕτερόν τι τοιοῦ- 

τον, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι λυσιτελοῦν. ᾿Απὸ τούτων παιδεύονται ἐν 

πᾶσιν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ, ὡς συμφερόντως γινομένοις. Καὶ 

μετα ταῦτα πάντα ἐγείρεσθαι κελεύει νϑϑεόμ Ἡρότερον γὰρ 

αὐτοὺς χαμαὶ ῥίψας, ὅ ὃτε ἤτησαν ἅπερ ἡ ἤπησαν, καὶ παρρησίας 

44ο ἐνεπλήσθησαν, ὁ ἀνίστησιν αὐτοὺς ὁ “λόγος, καὶ κελεύει λοιπὸν 

καὶ αὐτοὺς ἔχεσθαι τῆς πρὸς τὸν θεὸν ἑ ἱκετηρίας. "Γὰ μὲν γὰρ 

ἡμεῖς λέγομεν, τὰ δὲ αὐτοῖς ἐπιτρέπομεν, ἤδη τὰς θύρας αὐτοῖς 
"ἀνοίγοντες τοῦ αἰτεῖν" "καθάπερ τοὺς παῖδας πρότερον μὲν 

αὐτοὶ διδάσκομεν, ἔπειτα δὲ καὶ δι’ ἑαυτῶν φθέγγεσθαι κελεύ- 

ομεν" λέγοντες, γπ Τὸν ἄγγελον τῆς εἰρήνης αἰτήσατε οἱ κατη- 

χούμενοι." Ἴστι γὰρ ἄγγελος κόλασιν ἐ ἔχων, ὡς ὅταν λέγῃ, 

21 ἐς ᾿Αποστολὴν δι ἀγγέλων. πονηρῶν" ἔστιν Υ ὀλοθρευτής. 

Διὰ τοῦτο τὸν ἄγγελον τῆς εἰρήνης κελεύομεν αὐτδαρλε παιδεύον- 

Β τες, ὃ πάντων ἐστὲ σύνδεσμος τῶν ἀγαθῶν ὅ εἰρήνη, τοῦτο 

ζητεῖν, ὥστε πάσης ἀπηλλάχθαι μάχης, παντὸς πολέμου, 

29 ΔΙατιη. ν. 4. ἘΡΠ65. νἱ. 2; 23. 24 Ῥβ8]. Ικχν]]. 49. 

Ἰ τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς π. - διαθηκῆς σ. Ὁ. ἸῺ τούτοις Ε. Μοχ σωματι- 
καῖς Β. ϑαν. τηδγρ. Ὦ μεμνημένοι Τῇ, Τάθπη Ρ. Ρ. ὁ μὲν γὰρ Χρ. ο τὴν 
ΟἸΆ δι ἴῃ ΕἸ 115, οϑύ ᾿π Οὐ ΠΡ 8 Οοαά. Ρ σου οπι. (.Ε 4 πνευ- 
ματικὸν -Ἐ αἰτεῖ Ὁ. Τ᾿ ἕτερον] ἢ ἕτερον Ἐ. 5 ἤτησαν] αἰτῆσαι ἐχρῆν [᾿. 
ἅπερ ἤτησαν οτὰ. Α.Β. ῖ λόγος 1- ἀντιλαβοῦ καὶ ἀνάστησον λέγων ().}). 
ἃ ἐπανοίγοντες (.Ὁ. Χ ἤπθΥ ΞερῚ καὶ καθάπερ σ.Ὁ. Υ ὀλοθρευτὴς ἢ 

-Ἐέστιν ἄγγελος εἰρήνης Δ. 2 ἡ εἰρήνη Ο.Ὁ. ἢ εἰρήνη (819) Β. εἰρήνην Α. 
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πάσης στάσεως. τ Εἰρηνικὰ ὑμῖν πάντα τὰ προκείμενα.᾽" 

Κἀν γὰρ φορτικὸν ἢ τι, εἰρήνην δὲ ἔχη, κοῦφόν ἐστι. Διὰ 

διύσο καὶ ὁ Χριστὸς ἔλεγεν, 25 (ς Ἐἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι 

ὑμῖν." Οὐδὲν γὰρ οὕτως ὅπλον ἰσχυρὸν τῷ διαβόλῳ, ὡς 

μάχη καὶ ἔχθρα καὶ πόλεμος. με Ἐἰρηνικὴν τὴν παροῦσαν ἡμέ- 

ραν, καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑ ὑμῶν " αἰτήσασθε." Εἶδες 

πῶς πάλιν ὁλόκληρον τὸν βίον ἐν ἀρετῆ κελεύει εἶναι; “" Χρι- 

στιανὰ ὑμῶν τὰ τέλη" τὸ μοιβιάλαίον τῶν ἀγαθῶν, τὸ καλὸν 

καὶ τὸ συμφέρον. Ὃ γὰρ μὴ καλὸν, οὐδὲ συμφέρον. "Αλλὴη 
γὰρ παρ᾽ ἡμῖν τῶν συμφερόντων ἡ φύσις παρὰ τὴν τῶν πολ- 

λῶν ὑπόληψιν. ““Π)αυτοὺς τῷ “τ θεῷ καὶ τῷ Χριστῷ 

αὐτοῦ “παραθέσθαι. Οὔπω γὰρ “τὴν ὑπὲρ ἑτέρων αὐτοῖς 

ἐπιτρέπομεν, ἀλλ᾽ ἀγαπητὸν ὑπὲρ αὐτῶν δύνασθαι δεῖσθαι. 
Εδες εὐχὴν ἀπηρτισμένην, καὶ δογμάτων ἕ ἕνεκεν καὶ πολιτείας : 5 

Ὅταν “γὰρ εὐαγγέλιον εἴπωμεν, ὅταν ἔνδυμα ἀφθαρσίας, ὃ ὅταν 

λουτρὸν παλιγγενεσίας, τὰ δόγματα εἴπομεν πάντα" ὅταν νοῦν 
ἔνθεον, ὃ ὅταν σώφρονα λογισμὸν, ὅταν τὰ ἄλλα ἅπερ εἰρήκαμεν, Ὠ 

τὴν πολιτείαν ἠνιξάμεθα. Εἰἶτα κλῖναι τὰς κεφαλὰς κελεύομεν, 
τεκμήριον τοῦ τὰς εὐχὰς “ἀκουσθῆναι ποιούμενοι τὸ τὸν θεὸν 

εὐλογεῖν. Οὐ γὰρ δὴ ἄνθρωπός ἐστιν ὁ εὐλογῶν, ἀλλὰ διὰ τῆς 
ἐκείνου χειρὸς καὶ γλώττης αὐτῷ προσάγομεν τῷ βασιλεῖ τὰς 
κεφαλὰς τῶν ϑὅπαρεστώτων. ΙΚαὶ ἐπιβοῶσιν ἅπαντες τὸ, 
᾿Αμήν. Ταῦτα δέ μοι πάντα τίνος ἕνεκεν εἴρηται ; Ἵνα διδάξω 

(557) ὅτι ᾿' τὸ ἑτέρων δεῖ ζητεῖν, ἵνα μὴ νομίσωσιν οἱ πιστοὶ μηδὲν 

εἶναι πρὸς αὐτοὺς, ὅταν ταῦτα λέγηται. Οὐ γὰρ δὴ τοῖς 

τοίχοις ὁ διάκονος λέγει, “Δεηθῶμεν ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων." 

᾿Αλλὰ τινὲς οὕτως εἰσὶν ἀνόητοι καὶ βλᾶκες καὶ διαλελυμένοι, Εὶ 

ὡς μὴ μόνον ἐν τῷ καιρῷ τῶν κατηχουμένων, ἀλλὰ καὶ ἐν 

τῷ καιρῷ τῶν πιστῶν ἑστάναι καὶ διαλέγεσθαι. ᾿Εἰντεῦθεν 
πάντα διέστραπται, ἐντεῦθεν πάντα ἀπόλωλεν, ὅτι ἐν τῷ 

καιρῷ, ἐν ᾧ μάλιστα δεῖ τὸν θεὸν καταλλάττειν, ἐν τούτῳ 

'παροξύναντες ἄπιμεν. ΚΚαὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν πιστῶν ὑπὲρ 
ἐπισκόπων, ὑπὲρ “πρεσβυτέρων, ὑ ὑπὲρ βασιλέων, ὑ ὑπὲρ τῶν κρα- 

τούντων, ὑπὲρ γῆς καὶ θαλάσσης, ὑ ὑπὲρ ἀέρων, ὑπὲρ τῆς οἰκου- 
μένης ἁπάσης Ἐκελευόμεθα προσιέναι τῷ φιλανθρώπῳ θεῷ. 44: 

25 Ψοδη. χῖν. 27. 

ἃ ἡμῖν νυἱσο. ἴσ. ὑμῖν ϑαν. τηᾶγρ. ὑμῖν [).1΄, απο ταοϊίο οαϊάϊς Μοηίοῦ, 
" αἰτήσασθαι Δ. ὃ παράθεσθε Ο. ἃ τὴν] τῶν Β. 9 εἰσακουσθῆναι 
Ὁ. : ἴ τῷ βασιλεῖ οἴη. Β. ὃ παρεστώτων] προεστώτων Β.(.Ὁ. 
" τὸ] τὰ ΚΕ, δῖος Α.Β.}).ΕΦ Ἑαα. παροξύνοντες. Μοχ καὶ ροβί γὰρ ἃ8- 
Βτηβίμηι8 οχ ΟΕ}. Κ κελεύομεν Δ. 
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Ὅνταν οὖν οἱ τοσαύτην ὀφείλοντες ἔχειν παρρησίαν, ὡς ὑπὲρ 
υνφφυλξ κε ὸ δεῖσθαι, μηδὲ ὑ ὑπὲρ ἑαυτῶν νήφοντες προσευχώμεθα, 

τίς ἡμῖν 1, ἡ ἀπΌΛΟΝ νὴ ποία συγγνώμη ; Διὸ δὴ παρακαλῶ 
ταῦτα πάντα ""ἐννοήσαντας, εἰδέναι καιρὸν εὐχῆς, καὶ μεταρ- 
σίους γίνεσθαι, καὶ ἀπαλλάττεσθαι τῆς γῆς; καὶ αὐτῶν ἅπτε- 

σθαι τῶν ἁψίδων τοῦ οὐρανοῦ, ἵνα δυνηθῶμεν τὸν θεὸν ἵλεων 
ποιῆσαι, καὶ τυχεῖν τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν" ὧν γένοιτο 

Β πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύ- 

ματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΔΟΓῸΣ 1. 

88! Ἂ ’ Ἔ ὑνς δ᾽ 9 Α Ἃ ’ - 
γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστὶ, τὸ μαρτύριον τῆς συν- 

εἰδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ, οὐκ ἐν 
, “ 9 9. 2 ’ ἕν᾿, “5 , 9 “- 

σοφίᾳ σαρκικῆ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι θεοῦ ἀνεστραῴφημεν ἐν τῷ 

κόσμῳ. 

ΟσΟ ἘΝΤΑΥ͂ΘΑ πάλιν καὶ ἑτέραν παρακλήσεως ὑπόθεσιν οὐ 

μικρὰν ἃ ἡμῖν ἀνακαλύπτει, ἀλλὰ καὶ σφόδρα μεγάλην, καὶ 

ἱκανὴν ἀνορθῶσαι διάνοιαν ὑπὸ κινδύνων βαπτιζομένην. ᾿Βιπειδὴ 

γὰρ εἶπεν, ὅτι Ῥὸ θεὸς ἡμᾶς παρεκάλεσε, καὶ ὁ θεὸς ἡμᾶς 

ἐρρύσατο, καὶ τοῖς οἰκτιρμοῖς αὐτοῦ καὶ ταῖς εὐχαῖς τούτων 

τὸ πᾶν ἀνέθηκεν" ἵνα μὴ ταύτη τὸν ἀκροατὴν ὕπτιον ποιήση, 

τῷ ἐλέῳ τοῦ θεοῦ μόνον καὶ ταῖς ἑτέρων εὐχαῖς θαρροῦντα, 

δείκνυσιν ὅτι καὶ αὐτοὶ οὐ μικρὸν οἴκοθεν συνεισήνεγκαν. αἱ 
ἐδήλωσε μὲν αὐτὸ καὶ ἔμπροσθεν εἰπὼν, ὅτι “ καθὼς περισσεύει 

τὰ παθήματα τοῦ “Χριστοῦ, περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις 

Ὁ ἡμῶν" ἐνταῦθα δὲ καὶ ἕτερόν τι λέγει οἰκεῖον κατόρθωμα. 

Τ]οῖον δὴ τοῦτο: Ε Ὅτι ἐν καθαρῷ συνειδότι καὶ ᾿ἀδόλῳ παντα- 

χοῦ τῆς οἰκουμένης ἀναστρεφόμεθα, φησίν. Οὐ μικρὸν δὲ 

τοῦτο ἡμῖν εἰς παραμυθίαν καὶ παράκλησιν" μᾶλλον δὲ οὐκ εἰς 

ΤΕ δ. Το ν- 12. 

Τὴ οτῃ. Ἐ, ὯΔ ἐννοήσαντες νυ]ρο. ΔΑροουβαίνυμι ΘΧ ἀΠη0 Εἰ. ΘαϊἸαΐτηι8, 
αυοα δηΐθ ΠΟ8 51η6 ΠΌΓΙΒ Π6Ὸ τηοηϊΐο ἰθοΐοτα ἰδοογαΐ Μάϊον Βρη. φδς, 
Ηον. 111. ἃ ἡμῖν οτῃ. Ε'.  εγΡθὰ ὁ θεὸς ἡμᾶς παρεκάλεσε καὶ, {πᾶε [86116 
ΘΧοΙάογθ Ροίεγδηῦ, εχ ποϑίγιβ Ὁ. Ρ. ΠΊΙΗΟ ΡΥΙΠλπη να]ραΐδ 5ιιηΐ. " τούτων] 
αὐτῶν 0. ἃ ἑτέρων εὐχαῖς} εὐχαῖς τῶν ἑτέρων 10. 9 Χριστοῦ -Ἐ οὕτω 
δι’ αὐτοῦ Χριστοῦ 1). -Ἐ εἰς ἡμᾶς οὕτως διὰ τοῦ τ αρος Ε΄. Μοχ δυουϊυχῃ δηΐθ 
παράκλησις ΘΧ ΟἸΔΏΌτι5 (ὐοα,, ΥΓΘΟΘΡΙΙΉ8. : ἀδόλῳ ]- γνώμῃ 1)., 
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παράκλησιν μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς ὃ ἕτερον. ὁ πολλῷ μεῖζον, τῆς 

παρακλήσεώς ἐστι, καὶ εἰς καύχησιν. Γαῦτα δὲ ἔλεγε, κἀκεί- 
νους παιδεύων ἐν ταῖς θλίψεσι μὴ καταπίπτειν, ἀλλὰ καὶ ἐνα- 

βρύνεσθαι, ὃ ὅταν καθαρὸν ἔχωσι " 
μενος τῶν Ψευδαποστόλων. Καὶ ὥσπερ ἐν τῇ προτέρᾳ φησὶν, 
ὅτι 2 ““ ἀπέστειλέ με Χριστὸς εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ ἢ 

Ῥ) ω δ ΝΣ Ἐ Ν “- “29 " 4 ὦ ε 

λόγου, ἵνα μὴ κενωθῆ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ" καὶ, “ ἵνα ἡ 
" τ: “ ν᾿ δἋ .5 , ς θ ’ὔ ἰλλ᾽ 5 ὃ Υ̓ θ “Ὁ. 15 

πίστις ῖ ὑμῶν μὴ ἢ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ΄ ἐν ὀυνάμει θεοῦ 
τ ςς 5 3 ’ ᾿ ν 9 ’ 

οὐκ ἐν σοφίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν χαριτι 
ζςς 

συνειδὸς, καὶ ἠρέμα καθαπτό- 

οὕτω καὶ ἐνταῦθα φησιν, 

Χριστοῦ." Καὶ ἕτερον δέ τι ἠνίξατο εἰπὼν, 

πο πιῆ οὐκ ἐν ἀπάτῃ: καὶ ταύτῃ βάλλων τὴν ἔξω παίδευσιν. 

“Ἢ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστὶ, φησὶ. τὸ μαρτύριον τῆς 

συνειδήσεως ἡμῶν" τουτέστιν, ἡ συνείδησις ἡμῶν, οὐκ ἔχουσα 442 

κ ἡμᾶς καταδικάζειν, ὡς ἐπὶ πονηροῖς πράγμασιν ἐλαυνομένους. 

Κἂν γὰρ μυρία πάσχωμεν δεινὰ, κἂν πάντοθεν βαλλώμεθα καὶ 

κινδυνεύωμεν, ὦ ἀρκεῖ εἰς παραμυθίαν ἡ ἡμῖν, μᾶλλον δὲ οὐ μόνον εἰς 

παραμυθίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ στεφανοῦσθαι, τὸ συνειδὸς καθα- 

ρὸν ὃν, καὶ μαρτυροῦν ἡμῖν, ὅτι δί οὐδὲν πονηρὸν, ἀλλὰ διὰ τὸ 

τῷ θεῷ δοκοῦν, ταῦτα πάσχομεν" δι ἀρετὴν, διὰ ̓ Φιλοσοφίαν, 

διὰ τὴν τῶν πολλῶν σωτηρίαν. ᾽᾿Εκείνη μὲν οὖν ἡ “προτέρα 

νι μι ’ “39 

οὐκ ἐν σοφίᾳ, 

παράκλησις παρὰ τοῦ θεοῦ ἣν" αὕτη δὲ παρ᾽ αὐτῶν καὶ τῆς τοῦ 

βίου καθαρότητος Ι 
(5 58) καλεῖ, ὃ ὅτι τῆς οἰκείας αὐτῶν ἀρετῆς κατόρθωμα ἣν. Τὶς οὖν Β 

ἐστιν ἡ καύχησις, καὶ τί μαρτυρεῖ ἡμῖν τὸ συνειδὸς ἡμῶν 

συνεισήγητο. Διὸ καὶ καύχησιν ὯΔ αὐτὴν 

« “Ὅτι ἃ ἐν εἰλικρινείᾳ." "Γουτέστιν., οὐδὲν δολερὸν, οὐχ ὑπό- 

κρισιν, οὐκ εἰρωνείαν, οὐ κολακείαν. οὐκ ἐπιβουλὴν καὶ ἀπάτην, 

οὐκ ἄλλο τι τῶν τοιούτων οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἐν ἐλευθερίᾳ πάσῃ, Ο ἐν 

ἁπλότητι, ἐν ἀληθείᾳ, ἐν καθαρᾷ καὶ ἀπονήρῳ “γνώμη, ἐν ἀδόλῳ 
ὃ , Ἰδὲ »᾿ ’ Ἶδὲ [2 ςς Οὐ ΕῚ 

ιανοίᾳ, οὔθεν ἔχοντες συνεσκιασμένον, οὐδε ὑπουλον. υκ ἐν 

σοφίᾳ σαρκικῆ." Τουτέστιν, οὐκ ἐν κακουργίᾳ, Ρ οὐδὲ πονηρίᾳ, 

οὐδὲ ἐ ἐν δεινότητι λόγων, ἢ ἐν συμπλοκὴ ᾿σοφισμάτων' ταύτην Ὁ 

γὰρ λέγει σοφίαν σαρκικήν. Καὶ ἐφ᾽ ᾧ μέγα ἐφρόνουν ἐ εκεῖ- 

νοι, τοῦτο οὗτος ἀρνεῖται καὶ διωθεῖται, δεικνὺς ἐκ πολλοῦ τοῦ 

περιόντος οὐκ ὃν ἄξιον καυχήσεως τοῦτο, καὶ ὅτι οὐ μόνον αὐτὸ 
» - κι Ἁ Ἁ ὃ ’ ΝῚ 3 , ςς "Ἂ, 

οὐ ζητεῖ, ἄλλα καὶ ὁθιακρούεται καὶ επαισχύνεται. λλ᾽ ἐν 
’ “- ’ ς ΄ 

χάριτι θεοῦ ἀνεστραάφημεν ἐν τῷ κόσμῳ." Τί ἐστιν, “ ἐν 

αν. 1 ΤΥ. Τὶ 

δ ἕτερον δ] ἕτερα ἃ 1). ἑτέραν ὃ Α. ' τὸ συνειδὸς Ὦ. ἱ ἡμῶν Α.Β.Ε, 
ἱ ἡμᾶς ΟἸη, ᾿, Ι συνεισήγετο Δ. αὖ ἴῃ ΠΟΥ ΒΒΙ ΠΙᾺ μα. ΘΧΟ βία Θϑύ. 
Τὰ αὐτὴν] ἀ ἀεὶ 1). " ἐν] - ἁπλότητι καὶ 1). - ἁπλότητι καὶ ἐν Βρῃ. ο ἐν 
ἅπλ.] καὶ ἅπλ. Α. Ρ οὐδὲ ἐν πον. Ἐ. 

Ε 
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ΙΑ ΝΥ. 

χάριτι “ θεοῦ ; Τὴν παρ᾽ αὐτοῦ σοφίαν, τὴν παρ᾽ αὐτοῦ 

δύναμιν δεδομένην ἡμῖν ἐνδεικνύμενοι, διὰ τῶν σημείων, διὰ τοῦ 

Εν Ὑϑέαθα σοφῶν, ῥητόρων, φιλοσόφων, βασιλέων, δήμων, 

ἰδιῶται τὶ τυγχάνοντες, καὶ μηδὲν τῆς ἔξωθεν σοφίας ἐπιφερό- 

μενοι. Οὐχ ἡ τυχοῦσα 5. δὲ αὕτη παρακλησίς τε καὶ καύχησις 

Ὁ ἴ τοῦ συνειδέναι ἑαυτοῖς, ὅτι οὐκ ἀνθρωπίνη δυνάμει ἐκέχρηντο, 

ἀλλὰ θείᾳ χάριτι πάντα κατώρθουν. ἐδ 8 Ἔδν τῷ κόσμῳ.ἢ 
έ Π 

Οὕτως οὐκ ἐν Κορίνθῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ πανταχοῦ τῆς οἰκου- 

μένης. ““Ἰ]ερισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. 5 Τί περισσοτέρως 
΄.Ν ι 

πρὸς ὑμᾶς: Ἔν χάριτι θεοῦ ἀνεστράφημεν." Καὶ γὰρ 

σημεῖα καὶ θαύματα παρ᾽ ὑμῖν ἐπεδειξάμεθα, καὶ πλείονα 

ἀκρίβειαν, καὶ βίον ἄληπτον. ΚΚαὶ γὰρ καὶ τοῦτο χάριν θεοῦ 

καλεῖ, καὶ τὰ οἰκεῖα κατορθώματα αὐτῇ λογιζόμενος. ᾽Εκεῖ 

γὰρ καὶ τὰ σκάμματα ὑπερέβη, πὲ τρόε τὸ εὐαγγέ- 

Ἐ λιον, διὰ τὸ τῆς ἀσθενείας αὐτῶν φείδεσθαι. “ Οὐ γὰρ ἄλλα 
’ ε “ 5 3. ὦ «ἅ ς Ψ, «ἷ 8 5 “ἃ 39 

γραῴφομεν ὑμῖν, ἀλλ΄ ἢ ἃ αναγινώσκετε, ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε. 
’ “ 

᾿Βπειδὴ Υ γὰρ μεγάλα ἐφθέγξατο “ὑπὲρ ἑαυτοῦ, καὶ ἔδοξεν 
ἑαυτῷ μαρτυρεῖν, ὅπερ ἣν φορτικὸν, πάλιν αὐτοὺς παράγει 

μάρτυρας τῶν λεγομένων. Μὴ γάρ τις νομιζέτω γραμμάτων 

εἶναι κόμπον τὰ λεγόμενα, φησί: ταῦτα γὰρ ὑμῖν δηλοῦμεν, ἃ 
9 ι ε πα ὑο . ὦ 3 ’ ᾿ ὡς ΟΣ Πα δ, 

443 αὐτοὶ ὑμεῖς ἴστε, καὶ ὅτι οὐ ψευδόμεθα, προ τῶν ἄλλων ἂν ἡμῖν 

μαρτυρήσητε. ᾿Αναγινώσκοντες γὰρ ἐπιγινώσκετε, ὅτι ἃ σύν- 

ιστε ἡμῖν ἐν τοῖς ἔργοις, ταῦτα καὶ ἐν τοῖς γράμμασι λέγομεν" 
καὶ οὐκ ἐναντιοῦται ἢ ὑμῶν ἡ μαρτυρία ταῖς ἐπιστολαῖς, ἀλλὰ 

συνάδει τῇ ἀναγνώσει ἡ γνῶσις, ἣν προλαβόντες ὁ ἔχετε περὶ 
ς “ 4 ς-ς Καὶ Α ΝΣ ’ ε “ “5 Ἁ ’ 45 ΕΝ: Ν 

ἡμῶν. αθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους. Οὐδὲ γὰρ 
9 - ςπιι ὃ Α » 5.71.6. ΡΝ ε » νυ ΜῈ ,. κα “ ἢ 
ἐξ ἀκοῆς ἡ πο φησι, τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, ἀλλ ἀπ᾿ αὑτῆς τῆς πείρας. 

Τὺ δὲ, “ἀπὸ μέρους," μετριάζων εἶπεν. Ἔθος γὰρ αὐτῷ 

τοῦτο, ἐπειδὰν μέγα τι φθέγξηται κ κατεπειγούσης ἀνάγκης" 

οὐδὲ γὰρ ἄλλως αὐτὸ ποιεῖ" ταχέως ὦ συστέλλειν πάλιν τὸν 

Β ἐκ τῶν εἰρημένων ὄγκον 6 βουλόμενος. “ ᾿Ελπίζω δὲ ὅτι καὶ 

ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε. 

ΕΠδες πάλιν ἀπὸ τῶν παρελθόντων τὰ μέλλοντα πιστού- 
ῇ Ν Ε] 5 Ν ω ’, ’ὔ ς Ν δ. 9 Ν 

μενον, καὶ οὐκ ἀπὸ τῶν παρελθόντων ὃ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 

β'γν. 13. Ἄν. 12. 

4 θεοῦ] ι ἀντὶ τοῦ 1). τ τυγχάνοντες] τ αὐτοὶ Ὁ. 5 δὲ οἵα. Α.Β. 
Ὁ τοῦ συνειδ.] “ Μ 5. [π00015 Δ. 1 τὸ συνειδέναι.᾽ ΜἩοηΐίςῇ. ΕΑΠΠταν.  ψια. 
Αππῃού. Χ τί ἐστι περ ήε, ὑμᾶς ; τουτέστιν, ἐν χ. 1). Υ γὰρ οἵη. Ὁ). 
5 ὑπὲρ] περὶ 10. 8 γραμμάτων] ὅϊο Ε΄, πραγμάτων νιυϊρο. για. Απποί. 
Μοχ μαρτυρήσετε Βθῃ. ΤΟΡΌρΡΠΘΗΓ 8 ΠΠὈΥ]8. Ὁ ὑμῶν] ἡμῖν Α. ἡμῶν (ε(ΕΥ]. 
ὑμῶν ῬΥϊπηα5 Εα]α 1 Μοηΐίεί. ΠΟΠ τηοηϊΐο Ἰθοίοστθ. [{8 οὔϊδπι [Πίρυρρ. ο Κ1ς 
Α.}.. εἴχετε νυ]ρο. - συστέλλει Ὁ. 5 βουλόμενος] ὑποτεμνόμενος 1). 
Γ καὶ οπι. 10. δ μόνον] δὲ μόνον 1). 
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τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως ; Οὐ γὰρ ἁπλῶς ἀπεφήνατο, ἀλλὰ τὸ 

πᾶν ἐπ᾽ αὐτὸν ἔρριψε, καὶ τὴν εἰς αὐτὸν ἐλπίδα. ““΄Ὅτι καύ- 

χῆμα ὑμῶν ἐσμεν, καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Ὡς αὐ πον ἣ ᾿Ενταῦθα τὸν ἐκ τῶν Εὐπδεαν 

ὑποτέμνεται φθόνον, " μεριστὰς αὐτοὺς καὶ κοινωνοὺς ' ποιῶν 

τῆς δόξης τῶν Κ αὐτοῦ κατορθωμάτων. Οὐ γὰρ μέχρις ἡμῶν Ο 

' ἕστηκεν, ἀλλὰ καὶ εἰς ὑμᾶς διαβαίνει, καὶ πάλιν ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς 

ἡμᾶς. Ἐπειδὴ γὰρ ἐπῆρεν ἑαυτὸν, καὶ τῶν παρελθόντων 

παρέσχεν ἀπόδειξιν, καὶ τὰ μέλλοντα  ἐγεγγυήσατο" ὥστε 

μὴ ἐπισκῆψαι τοὺς ἀκούοντας ὡς μεγαληγοροῦντι, μηδὲ εἰς 

βασκανίαν, ὅπερ ἔφην, ἐξενεχθῆναι, κοινοῖ τὸ καύχημα, καὶ 

αὐτῶν εἶναί φησι τὸν τῶν εὐ ἀνρηθα ρος το, τοῦτον. ᾿Αν 

γὰρ τοιοῦτοι φανῶμεν, φησὶν, ἢ ὁ ἔπαινος “ ἡμῶν ὑμῶν ἡ δόξα: 

ὥσπερ οὖν καὶ ὑμῶν εὐδοκιμούντων ἡμεῖς ἀγαλλόμεθα καὶ 

σκιρτῶμεν καὶ στεφανούμεθα. Πάλιν κἀνταῦθα πολὺ τὸ τῆς Ὁ 

ταπεινοφροσύνης Ρ αὐτοῦ δι ὧν τπλεν ᾳ ἐπιδείκνυται. Οὐ γὰρ 

ὡς διδάσκαλος μαθηταῖς. ἀλλ᾽ ὡς " μαθητὴς μαθηταῖς ὁμοτί- 

(559) μοις διαλεγόμενος, οὕτως ἐξισάζει τὸν λόγον. Καὶ θέα πῶς 

αὐτοὺς ὑψηλοὺς ποιεῖ, καὶ φιλοσοφίας ἐς τὰ: παραπέμπων 

ἐκείνῃ τῆ ἡμέρᾳ. Μὴ “γάρ μοι τὰ παρόντα " εἴπητε, φησὶ, 

τουτέστι, τὰ ὀνείδη, τὰς ὌΨΙ ἐν τὰ σκώμματα τὰ παρὰ 

τῶν πολλῶν οὐδὲν γὰρ μέγα {τὰ ἐνταῦθα, οὔτε τὰ χρηστὰ 

οὔτε τὰ λυπηρὰ, οὐ τὰ σκώμματα, οὐ τὰ ἐγκώμια τὰ παρὰ 

τῶν ἀνθρώπων' ἀλλ᾽ ἀναμνήσθητέ μοι τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς Εὶ 

φοβερᾶς καὶ φρικώδους, ἐ ἐν ἣ ἃ πάντα ἀνακεκαλυμμένα. Πότε 

γὰρ καὶ ἡμεῖς ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν ἡμῖν καλλωπισθήσεσθε" 

ὅταν καὶ ὑμεῖς φαίνησθε τοιούτους ἔχοντες διδασκάλους, μηδὲν 

ἀνθρώπινον διδάσκοντας. μηδὲ πονηρίᾳ συνεζηκότας, μηδὲ λα- 

βήν τινα δεδωκότας, καὶ ἡμεῖς τοιούτους ἔχοντες μαθητὰς, 

μηδὲν ἀνθρώπινον πάσχοντας, μ μηδὲ σαλευομένους, ἀλλὰ μετὰ 

προθυμίας πάντα ὑποδεχομένους, καὶ μηδαμόθεν παραλογιζο- 

μένους. Καὶ νῦν μὲν γὰρ ταῦτα δῆλα τοῖς νοῦν ἔχουσι τότε 

δὲ πᾶσιν. ὥστε εἰ καὶ θλιβόμεθα νῦν, οὐ μικρὰν καὶ ταύτην 444 

ἔχομεν παραμυθίαν" νῦν μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ συνειδότος, τότε δὲ 

καὶ τὴν ἀπὸ τῆς ἐκλάμψεως αὐτῆς. Νῦν μὲν γὰρ τὸ συνειδὸς 

ἡμῶν οἶδεν, ὅτι χάριτι θεοῦ πάντα ποιοῦμεν, ὡς καὶ ὑμεῖς ἴστε 

" μερίσας ἃ. Νετοη. ἱ ποιῶν] ὅδῖ᾽ῬοΉ 1)... Τρ θαίτιν ποιήσας. Κ᾿ δ1ςο 
Α. Β. οὐ Τουΐαββθ 8}11. αὑτοῦ μαα. 1 ἕστηκεν] “ τὸ καύχημά φησιν [2 
τὴ ἐγ υήσατο Π} Ὦ ὁ ἔπ. ἡμέ θΓ ὑμῶν ὁ ἔπαινος 15.1ἡ, σαπὶ Ἰύγαβιη. " ἡμῶν 
ὑμῶν] ὑμῶν ἡμῶν ΔΑ. » δὴῖὴς Δ... αὑτοῦ νιρο. 4 ἐπιδείκνυται ἐπι- 
δεικνύμενος 1). ᾿ μαθητὴς οτῃ. Β. μαθητὴς μαθηταῖς οἴῃ. ἃ. νι. Απποί, 
5 δὶς Ὁ. εἴποιτε νυ]ρο. τὰ οἵα. Ὁ). ἃ πάντα] ἰ ἔσται Ὦ. 

ἙΕΦ 



συ 

ν 9, ’ ἢ ᾿ ’ “᾽ Α εἰ 

καὶ εἰσεσθε: τότε δὲ καὶ πάντες μαθήσονται ἀνθρωποι καὶ τὰ 

ἡμέτερα καὶ τὰ ὑμῶν, καὶ ὄψονται δι ἀλλήλων ἡμᾶς δοξαζο- 

μένους. Ἵνα γὰρ μὴ δόξη μόνος αὐτὸς εἶναι λαμπρὸς ἀπὸ τῆς 

καυχήσεως, καὶ αὐτοῖς δίδωσιν αἰτίαν τοῦ καυχήματος, καὶ 
’ ΄ “-- ΄“΄ 

ἀπάγει τῶν παρόντων λυπηρῶν. Καὶ ὅπερ ἐπὶ τῆς παρα- 
’ 3 ᾿] Ἁ 2 2 ς “ ’ “ 

Β κλήσεως ἐποίησεν εἰπὼν, ὅτι δ ὑμᾶς παρακαλούμεθα, τοῦτο 

καὶ ἐνταῦθα ποιεῖ, δ ὑμᾶς καυχώμεθα λέγων, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς 

δι᾿ ἡμᾶς, πανταχοῦ κοινωνοὺς αὐτοὺς ποιῶν ἁπάντων, τῆς παρα- 
“ , “-“ κ " ΄“ 

κλήσεως, τῶν παθημάτων, τῆς σωτηρίας τῆς Σ αὐτοῦ. Υ Καὶ 

γὰρ τὴν σωτηρίαν ταύτην ταῖς εὐχαῖς αὐτῶν λογίζεται. ἐγ». 
Ἁ “ἢοΦΡ ΄σ »σ»" 

υπουργούντων γὰρ ὑμῶν τῆ δεήσει." φησὶν, ἐρρύσατο ἡμᾶς ὁ 

τ θεό Οῦ δὴ καὶ τὰ χ τίθ Ὥ ο: ὕτω ὁὴ καὶ τὰ καυχήματα κοινὰ τίθησιν. σπερ 
, , " ΄ς΄. 

γὰρ ἐκεῖ φησιν, ἐς εἰδότες ὅτι ὥσπερ κοινωνοί ἐστε τῶν παθη- 

μάτων, οὕτω καὶ τῆς παρακλήσεως" οὕτω καὶ ἐνταῦθα, ““ καύ- 

αχημα ὑμῶν ἐσμεν, καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν." ὅ.΄““Καὶ ταύτη τῆ 
͵ 9 , ’ ᾿ ον . κ΄ 3 τ ν᾽ ΄ 

πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν. []Τοίᾳ 

πεποιθήσει : ὐβῷ σφόδρα θαρρεῖν ὑμῖν, τῷ καυχᾶσθαι ἐφ᾽ 

ὑμῖν, τῷ καύχημα ὑμῶν εἶναι, τῷ σφόδρα ὑμᾶς ἀγαπᾶν, τῷ 

μηδὲν ἑαυτῷ συνειδέναι πονηρὸν, τῷ πεποιθέναι ὅτι πάντα 
ον - ΄σ΄ 

πνευματικὰ ὕπαρ᾽ ἡμῖν, καὶ ὑμᾶς τούτων μάρτυρας ἔχειν. 

ς ΠΒβουλόμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ δ ὑμῶν διελθεῖν εἰς 

Μακεδονίαν." Καὶ μὴν τοὐναντίον ἐπηγγείλατο ἐν τῆ προτέρᾳ, 

οὕτω λέγων" 5 ““᾿λεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακεδονίαν 

διέλθω: Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι. []]ῶς οὖν ἐνταῦθα τά- 
, Ο ἤαι Οὐ Ν 9 ,ὔ Α 2᾽ Ἢ “ Ν 

Ὀναντία “ φησίν; ()ὐ τὰ ἐναντία φησὶν, ἀπαγε ταῦτα γὰρ 
3 , , 3 Ὧ “ 9 ᾽ ἢ Α Ὁ 3 , 

ἐναντία μέν ἐστιν οἷς ἔγραψεν, οὐκ ἐναντία δὲ οἷς ἐβούλετο. 

Διὸ καὶ ἐνταῦθα οὐκ εἶπεν, ὅτι ἔγραψα δι ὑμῶν ἀπελθεῖν εἰς 
Μακεδονίαν, ἀλλ᾽, “ ἐβουλόμην." ΕΠ γὰρ καὶ οὐχ οὕτως 

Ἁ 

ἔγραψα, φησὶν, ἀλλ᾽ ὅμως ἐσπούδαζον καὶ ἐβουλόμην καὶ ἁ πρὸ 

τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς: “ὁ τοσοῦτον ἀπέσχον τοῦ βουληθῆναι 

ὑστερῆσαι τῆς ὑποσχέσεως, ὅτι καὶ φθάσαι αὐτὴν ἠθέλησα. 
ςς ] ἢ 7, ’ Ε 49) ΓΝ 3 ἣ ᾽ὔ ᾿ “7 ὃ “ 

να δευτέραν χάριν ἔχητε. ἰ ἐστι, δευτέραν ; “να διπλῆν 
’ ἴω Ἂ ΄ι' 

χάριν ἔχητε, καὶ τὴν διὰ τῶν ὐόσηις καὶ τὴν διὰ τῆς 
Ε παρουσίας. Χάριν δὲ ἐνταῦθα ἢ χαρὰν λέγει. « Καὶ δι᾽ ὑμῶν 

διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς 

ον π: αἰ ρο : θυ ον. πυὰ, ΕΣ 

» 

Χ αὐτοῦ Α.Β. αὑτοῦ Δα. Υ͂ καὶ γὰρ] -- καὶ . 2 θεὸς] κύριος Β. 
ὅΥ. Τηδγρ,. ἃ τῷ] τὸ αθϊαιθ Ε, Ὁ παρ᾽] τὰ παρ᾽ Κ΄. ο φησὶν] 
λέγει Ὦ. 4 πρὶ τοῦ] πρὸ τούτου Π.Εν γιά. Αππηοί. 8 τοσοῦτον ] καὶ 
τοσοῦτον ἕ.. ἔ χαρὰν] τὴν χαρὰν .1). ποη Μοβαα. 

90 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΠ ΕΥΒΞΟΞΤΟΜΙ Ι. 15, τό 
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ὑμάς, καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν ̓ Ιουδαίαν. 7 Ποῦτο 

οὖν ὃ βουλόμενος, μή τι ἄρα τῆ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην ξ 
᾿Ενταῦθα λοιπὸν ἐξ εὐθείας ἀποδύεται τὸ ἔγκλημα τὸ ἐκ 

τῆς μελλήσεως καὶ τῆς ἀπουσίας. Ὃ γὰρ λέγει, τοιοῦτον 

ἐστιν. δ ̓βϑηλδμαν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. Τίνος οὖν ἕνεκεν οὐκ 

ἦλθον: ἔ 'ἄρα ὡς κοῦφος καὶ εὐρίπιστος: : τοῦτο γάρ ἐστι, “ μή 

τι ἄρα τῆ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην Οὐδαμῶς" ἀλλὰ διὰ τί; 

Ὅτι ἃ βουλεύομαι, οὐ κατὰ σάρκα βοιλθόμαιξ' “ν ἐστιν, 445 
“᾿ 

(560) “ οὐ κατὰ Κ σάρκα ἢ" ᾽ Οὐ σαρκικῶς βουλεύομαι. ““Ἵνα ἢ παρ᾽ 

ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ, καὶ τὸ οὗ οὔ. ᾿Δλλ᾽ ἔτι καὶ τοῦτο ἀσαφές. 

Τί οὖν ἐστιν ὅ φησιν: Ὁ σαρκικὸς ἄνθρωπος, τουτέστιν, ὁ 

τοῖς παροῦσι προσηλωμένος, καὶ ἐν τούτοις διαπαντὸς ὧν, καὶ 

τῆς τοῦ πνεύματος ἐνεργείας ἐκτὸς τυγχάνων, πανταχοῦ ἀπιέναι 

δύναται, καὶ πλανᾶσθαι ὅπου βούλεται: ὁ δὲ ὑπηρέτης τοῦ 

πνεύματος, καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου ἀγόμενος καὶ περιαγόμενος, οὐ δύνα- 

ται κύριος εἶναι ' πανταχοῦ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης, τῆς ἐκεῖθεν Β 

ἐξουσίας ἐξαρτήσας αὐτήν" ἀλλὰ 'ὸ ταὐτὸν ὑπομένει, οἷον ἂν εἰ 

δοῦλος εὐδοκιμῶν, καὶ πανταχοῦ “περιελκόμενος ὑπὸ τῶν δε- 

σποτικῶν ἐπιταγμάτων, καὶ οὐκ ἔχων ἐξουσίαν ἑαυτοῦ, ἃ οὐδὲ 

ἀναπνεῦσαι δυνάμενος οὐδὲ μικρὸν, ἐπαγγέλλοιτό τινα τοῖς 

συνδούλοις, εἶτα τῷ δεσπότῃ τἀναντία δοκοῦντα, μὴ ἀνύοι τὰ 

“ ἐπηγγελμένα. ΠΠοὔδο οὖν Ρ φησιν, ὅτι οὐ κατὰ σάρκα βου- 

λεύομαι" “ οὐκ εἰμὶ τῆς τοῦ πνεύματος ἐκτὸς κυβερνήσεως, οὐδὲ 

ἐξουσίαν ἔχω βαδίζειν ὅπου βούλομαι. Καὶ γὰρ ὑπόκειμαι ( 

᾿ καὶ ἐπιτάγμασι, καὶ ταῖς 

ἐκείνου ψήφοις ἄγομαι καὶ περιάγομαι. Διὰ τοῦτο οὐκ ἠδὺυ- 

νήθην ἐλθεῖν" οὐ γὰρ ἔδοξε τῷ πνεύματι. Ὁ. 9 καὶ ἐν ταῖς 

Πράξεσι, πολλαχοῦ γέγονεν" πὐλλαχαν γὰρ προῃρημένον 

ἐλθεῖν, τὸ πνεῦμα ἀλλαχοῦ βαδίζειν ἐκέλευεν. “ὥστε οὐ τῆς 

εσποτείᾳ τῆ τοῦ παρακλήτου 

ἐμῆς ἐλαφρίας, τουτέστι; κουφότητος, τὸ μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὸ 

ι τῷ πνεύματι ὑποκείμενον ἐκείνῳ πείθεσθαι. χ Ηῦδες πάλιν 

8 βουλευόμενος 1΄. Μοβα. ο. ἢ οὖν οτη. 1). ἱ ἄρα) δϊς Β. ἄρα να]ρο. 
Κ σάρκα] τ ἀντὶ τοῦ 19). 1 5ῖς Π.Ες τῆς ἑαυτοῦ γ. πανταχοῦ πος οτάϊπο ΕΔα. 
" ταὐτὸν ] τοιοῦτον “44. (ο(Ἰ068 Ἰῃ αἀἴνοῦβα Ἀθθαηΐ : ΠΘΙῚΡΘ οὕτω Α. τοῦτον Β. 
5686 οΧ ΟΟΤΥ. τοιοῦτον. ταύτην 1). ταὐτὸν ΚΕ, αυποά ῬΓΔΘ ] τηιι8. γιά. Τοι,. νΥἹ]. 
ΡΡ. 685» Ε΄. γο5 Β. Μοχ ἂν οι. Ὦ.Ε. ἃ οὐδὲ] Ἑ μικρὸν (ὁπ. δίατϊτη οὐδὲ 
μικρὸν) Β. ο ἀπηγγελμένα τηρῃοβο Βθῃ. Ρ φησιν] ἐστιν ὅ φησιν 1). 
4 οὐκ] καὶ οὐκ νυ!]ρὸ : 866 ΘΟΡα]ὰ ΠΟ οϑβύ ἴῃ 1). ᾿ καὶ ἐπιτάγμασι τοῖς 
ἐκείνου καὶ Ψ. 1). 5. ὃ καὶ] τοῦτο δὲ |0. Μοχ προειρημένον Ὁ. Ὦ. 
ἱ ἐκέλευεν ἐπέτρεπεν 1). ἃ τῷ πνεύματι] ὅϊο Β.}). τοῦ πνεύματος νυἱρο. 
Ῥοϑβὺ ἢ. ν- Ἰϑνίψου ᾿πογραηρσιης ὅαν. Β6η. Χ εἶδες πῶς ἀφ᾽ ὧν ἐνόμιζον, 
ΟἸΉΪΒ518. σα] θιιβάδτηῃ 1). 
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“ Ν Ω ᾽ 3. (, 

αὐτοῦ τὸ σύνηθες θεώρημα ; ̓Αφ᾽ ὧν ἐνόμιζον αὐτὸν δεικνύναι 
΄“΄. ΄- ΄. Α 

σαρκικῶς βουλευόμενον, ἐκ τοῦ μὴ πληρῶσαι τὴν ὑπόσχεσιν, ἐκ 
’ “ ’ 

τούτου δείκνυσι μάλιστα πνευματικῶς βεβουλευμένον, καὶ ὑτοὐ- 
“ Ἷ ’ νος ΡΞ ε Ν “- 

Ὠναντίον σαρκικῶς βουλεύεσθαι. Τί οὖν ; φησίν: οὐ μετὰ τοῦ 

πνεύματος ἐπηγγείλατο ὅ τότε, ἅπερ ἐπηγγείλατο ;: Οὐδαμῶς" 

καὶ γὰρ ἃ καὶ ἤδη εἶπον, ὅτι οὐ πάντα προήδει Παῦλος τὰ 

μέλλοντα καὶ συμφέροντα. Διὰ δὴ τοῦτο ἐν μὲν τῇ προτέρᾳ 
- " ᾿ 

φησὶν, 8 ςς ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι,᾽ δε- 

δοικὼς αὐτὸ τοῦτο, μὴ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰπὼν, ἀναγκασθῆ 
ς ’ - “Ἄ 9 ΄ Α 3 κ ᾿] ,ὔ ’ 9 Ὗ 

ἑτέρωθι ἀπελθεῖν: ἐνταῦθα δὲ ἐπειδὴ ἀπέτυχε, λέγει αὐτὸ, 
΄“ “-- Α 

““ καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν." Ὃ μὲν γὰρ 
κὺ 3 ’ Ν ΟῚ κ᾿ Ἁ ΟῚ ας ΠΣ δὲ ᾿Ὶ 

ἣν ἀγάπης, τίθησι, τὸ ἐλθεῖν πρὸς αὐτούς" Ὁ ὃὲ οὐδὲν προς 
Ψ Ἁ ο κ ᾿ “- ᾿] κ 9 Ι 3 Ψ' Α “" 

αὐτοὺς ἣν, τὸ ἀπελθεῖν εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, οὐκέτι καὶ τοῦτο 

Ἑ προστίθησι διωρισμένως. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἐλήλεγκται, ἐνταῦθα 

θαρρῶν λέγει λοιπὸν, ὅτι ““ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν." Καὶ τοῦτο δὲ 
συμφερόντως ἐγίνετο, ἵνα μή τις Ῥαὐτῶν μείζονα περὶ αὐτῶν 

[οὶ ϑΨ}»ῃ Ἑ ’ὔ “ἤ Ὁ δὰ Ν , ΒΩ ᾽ὔ 
τῆς ἀξίας ὑπόνοιαν ἔχη. Εἱ γὰρ καὶ τούτων ὄντων θύειν 

ΟῚ κα 9 , ᾽ “- » “ἡ πον 9 ς 
αὐτοῖς ἐβούλοντο ταύρους, ποὺ οὐκ ἂν ἐξώκειλαν ἀσεβείας, εἰ 

μὴ πολλὰ δείγματα τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας πθρείγρλθνς 

Καὶ τί θαυμάζεις, εἰ τὰ μέλλοντα πάντα οὐκ ἤν ὅπου ων 

καὶ ἐν εὐχαῖς πολλαχοῦ τὸ ἀσεΨ ἀγνοεῖ ; “““ Πὸ γὰρ τί 

προσευξόμεθα, φησὶ, καθὸ δεῖ, οὐκ "οἴδαμεν." Καὶ οὐ λέγει 

446 τοῦτο μόνον, ἵνα μὴ δόξῃ μετριάζειν, ἀλλὰ καὶ δείκνυσι, ποῦ τὸ 

συμφέρον ἐν εὐχαῖς ἠγνόησε. Ποῦ τοίνυν ἠγνόησεν ; ̓Ηνίκα 
’ ΄-“ “ “΄ι. 2 

παρεκάλει τῶν “πειρασμῶν ἀπαλλαγῆναι, λέγων' 10 -« ᾿δόθη 
’ 

μοι σκόλοψ τῆ σαρκὶ, ἄγγελος Σατὰν, ἵνα με " κολαφίζῃ. 

Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα, καὶ εἶπέ μοι, ἀρκεῖ 

σοι ἡ χάρις μου" ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. 

Τεῖδες πῶς οὐκ ἔγνω τὰ συμφέροντα αἰτῆσαι ε Διὸ ἔ οὐδὲ ἔλαβε, 

καὶ πολλάκις αἰτήσας. 1} ““ Πιστὸς δὲ ὁ θεὸς, ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν 
ς Ἁ ς ΄“ " 9 ’ Α Α ἂψ. 99 Κ “ 3 ᾿ς 3 

ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἐγένετο ναί καὶ οὔ. δ Καλῶς ἀντίθεσιν ἀνα- 

Βκύπτουσαν καταλύει. Εἰ γὰρ ὑποσχόμενος, φησὶ, μ παρα- 

γίνεσθαι ὑπερέθου, καὶ οὐκ ἔστι παρὰ σοὶ γαὶ ναὶ, καὶ οὔ οὗ, 

ἀλλὰ νῦν ἃ λέγεις ἀνατρέπεις μετὰ ταῦτα, ὥσπερ ἐπὶ ἱ τῆς σῆς 

81 Οὐογ. χνΐ. 6. 9 Βοπι. νἱ]]. 26. 10.2 Οὐογ. χιϊ. γ7---ο. ΤΠ 8: 

Υ͂ τοὐναντίον -" τοῦ 1). ἴσ. τοὐναντίον τοῦ σαρκικῶς ὅϑ'8ν. ΤηΔΤΡ'. 2 τότε] 
τε Ε΄. Οεἴογυτη νοῦθὰ τότε ἅπερ ἐπηγγείλατο, αυ86 ΘΧοΟΙἀογδηΐ, 6Χ ΠΟΒΙ118 2.1 
τοϑ τζαϊα ϑιιηΐ. 8. καὶ οτη. Κ᾿ Ὁ αὐτῶν ΟΠ. ΠΝ. Μοχ περὶ αὐτῶν Ὦ. ̓  
6 Αροϑδίοϊς Ἐτάβτη. περὶ αὐτὸν - “ Βογίο περὶ αὐτοῦ.᾽ [λιιπαθιιδ. Ογ 
ᾳυοὰ ἀθεγαΐ, Βαρθηΐ Α.Β.Ὁ. ἃ οἴδαμεν] -- τοῦτο δηλοῖ 1). ς κολαφί τ 
Ἐΐἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι ). " οὐδὲν Α. 8 καλῶς τοῦτο ἐπήγαγε" καὶ 
γΡ ἀντίθεσιν ἀνακύπτουσαν λύει. ποίαν δὴ ταύτην; : ὑποσχύμευον φησὶ 1). 
παραγενέσθαι Ἐ. Μοχ τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὗ οὗ Ὁ.Ε. 1 τῆς ἐπιδ. τῆς σῆς 1).Ε΄ 



Τ, 10; 26. ΠΤ ΘΡΙΕ ἈΒ ΟΘΕΞ ΘΝ Ή. 99 

ἐπιδημίας ἐποίησας" οὐαὶ ἡμῖν, μήποτε καὶ ἐν τῷ κηρύγματι 
ἊΝ Ω - ΄ Α ΄ 

Κ- τοῦτο γέγονεν. Ἵν᾽ οὖν μὴ ταῦτα ' ἐννοῶσι, μηδὲ θορυβῶνται, 
7 ςς Ἀ δὲ ς 4 Φ ς ’ὔ « “- ς Ἀ ς ΄σ Ε] 

φησι" Πιστὸς δὲ ὁ θεὸς, ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ 

ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ. ᾿Εν γὰρ τῷ κηρύγματι, φησὶ, τοῦτο οὐκ 
ΓΟ; ᾽ ς.} - "ὃ -Ξ δὺ χὰ ἊΝ ἡ ὃ , 7, δ Ὁ δ 
ἐγένετο, ἀλλ᾽ εν ταῖς οὐοῖς καὶ ἢ ταῖς ἀποθημίαις μόνον" ἐν ὃε 

τῷ κηρύγματι μένει βέβαια καὶ ἀκίνητα ἅπερ εἰρήκαμεν. Δό- 

ἀνὰ γὰρ ἐνταῦθα τὸ “κήρυγμα καλεῖ. Ὁ Εἶτα ἀπόδειξιν ἀναν- ΕΟ 
Α 

εὐ αν παρέχει τούτου, εἰς τὸν θεὸν τὸ πᾶν ἀνάγων. Ὃ δὲ 

(561) λέγει, 5 τοῦτό ἐστιν. Ἢ ὑ ὑπόσχεσις τῆς παρουσίας ἐμὴ ἣν, καὶ 
’ - ἈΝ 

ἐγὼ οἴκοθεν ἐπηγγειλάμην ἐκεῖνο᾽ τὸ δὲ κήρυγμα οὐκ ἐμὸν, 
“8. » ᾿ ᾽ “5 Ν ΄ “ Ὶ Α ΄-“- ΄σ 5. ὔ 

οὐδὲ ἀνθρώπινον, ἀλλὰ τοῦ θεοῦ" τὸ δὲ τοῦ θεοῦ ἀμήχανον 

διαψεύσασθαι. Διὸ καὶ ἔφη, “πιστὸς δὲ ὁ θεός" τουτέστιν, 
ο ,ὔ Α ’ «ς ,ὔ Ν 5 ’ 58 ΧΝ ἈΝ Ε] 

ἀληθής. Μὴ τοίνυν ὑποπτεύετε τὰ ἐκείνου: οὐδὲν γὰρ ἐν 

αὐτοῖς ἀνθρώπινον. 
. 2 κ ὑ τᾷ ’ ϑιϑ ᾿ ι - ’ 

Καὶ ἐπειδὴ εἶπε λόγον, ἐπάγει Ρ λοιπὸν δεικνὺς ποῖον λόγον 
“- χν " Ἁ ΄ - 

φησί. Ἰ]οῖος οὖν «λόγος οὗτός ἐστιν; 12““Ὁ 1 γὰρ τοῦ θεοῦ ὮὉ 

5 υἱὸς, : φησὶν, ὁ ἐν ὑμῖν δι ἡμῶν κηρυχθεὶς, δι᾿ ἐμοῦ καὶ Σιλου- 
“ ᾿ ’, 9 5... 9 Χ κ 5, 55) κ᾿ κ Ἔ 

ανοῦ καὶ ΠΠιμοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ. Διὰ γὰρ τοῦτο 
δ , ΄“ ’ 

καὶ τὸν χορὸν εἰσάγει τῶν διδασκάλων εἰς μέσον, ἀξιόπιστον 
“- “ ᾿ “ ’ 

κἀντεῦθεν τὴν μαρτυρίαν ποιῶν, οὐ διὰ τῶν ἀκουσάντων μόνον, 
“ ’ ἥ' Ἔ 

ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν διδαξάντων. Καίτοι μαθηταὶ ἦσαν" ἀλλὰ 
’ 9 ’ " Ἁ ς “-“ ’ Ἐπ.,02Ὁ 

μετριάζων ἐν τάξει διδασκάλων αὐτοὺς ἀριθμεῖ. Δ δέ ἐστιν, 

““ οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ; ἃ Οὐκ ἀνέτρεψα, φησὶν, ἃ 

πρότερον εἶπον ἐν τῷ κηρύγματι" “ οὐ νῦν μὲν τοῦτο, νῦν δὲ 

ἐκεῖνο διελέχθην ὑμῖν τοῦτο γὰρ οὐκέτι πίστεως, ἀλλὰ πε- 

πλανημένης διανοίας ἐστίν. “᾿Αλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονε. Ε 
ὯΝ ’ Ψ ον ο ; Α ’ « ’ 

ουτέστιν, Υ͂ ὅπερ εἶπον, ἀπαρασάλευτος καὶ βέβαιος ὁ λόγος 
’ὔ 12 «Ὁ Α ᾽ ’ “ » " ΄ Ἁ Α Α ᾽ 

μένει. σαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ, καὶ ἐν 
. “- ἀν γ.4, κ ΄ “σ᾿ ν ὃ β ὃ "ν9 ΄ο ..99 ΠῚ 9 ἕξ 

αὐτῷ τὸ ἀμῆν, τῷ θεῷ πρὸς όξαν ε ἡμῶν. ἰ ἐστιν, ““ ὅσαι 

ἐπαγγελίαι θεοῦ : μα  χχὺ τὸ κήρυγμα ὑπισχνεῖτο, καὶ αὐτοὶ 

τὰ πολλὰ ταῦτα ἐπηγγέλλοντο καὶ ἐκήρυττον. 2 Καὶ γὰρ 

περὶ ἀναστάσεως διελέχθησαν, καὶ περὶ ἀναλήψεως, καὶ περὶ 

ἀφθαρσίας, καὶ περὶ τῶν μεγάλων ἐπάθλων καὶ τῶν ἀπορρήτων 

12 ν. το. Ιϑν, 20. 

Ἰς τοῦτο] οὕτω Δ. 1 ἐννοήσῃ Ὁ). πὶ ταῖς] ἐν ταῖς Ὦ. ᾿ εἶτα] 
- καὶ ΕΒ, Μοχ ἐ ἐπανάγων Α. ο τοῦτο] τοιοῦτον ἃ.). Ρ λοιπὸν] Ἐ τὸ ἑξῆς ὮὨ. 
4 ὁ λόγος 1). Τ᾽ γὰρ οτη. 0. 5. υἱὸς] -- Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς 0. ἵ φησὶν 
ὅταν Ὡ: ἃ οὐκ ἀνέτρεψα] κἂν ἔγραψα Δ... οὐ ὰ. Νοτοη. (Υτοχῖς αν. 
Ῥοϑύ πηοηϊέιτη 131111], σα]α8 “ οπμοπάδίτιβ (Οἀοχ᾽᾿ οὐπη ΠΟΒΙΡῚΒ 1). Ε΄, σοηβρί ταῦ. 
Χ οὐδὲ 1). Υ ὅπερ] ἅπερ 1). Ηδρο διΐοτη ὅπερ εἶπον, απ Ιη Βαὰ. ΠΟῚ 
Ἰερτιηΐαιγ, ΘΧ 1.1... δὲ αἰτοσῖιθ [ηΐου. ἈΒΒΙΙΒΙ ΤΉ ΤΙΒ. 2 καὶ γὰρ] οὐ γὰρ Α. 
καὶ γὰρ καὶ Ἐ. Μοχ διελέγχθησαν Ἀ. διηνέχθησαν Ὦ. 



40 5. ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΗΚΥΒΟΒΝΤΟΜΙ Τα 38: 

ς θῶ - Π' ’ ἣ... Ὁ Ν ᾽ ’ ᾿ ς , 
ἀγαθῶν ἐκείνων. 1 αὑτας ὃ οὖν τας ἐπαγγελίας μένειν ἀκινήτους 

ΝῚ "-"“ 

φησὶ, καὶ οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὖ ἐν αὐταῖς. 'Γουτέστιν, οὐ 
Α Α ΩΝ Ν ’ Α ΄ ’ 

447 ποτὲ μὲν ἀληθῆ τὰ εἰρημένα, ποτε δὲ ψευδῆ, καθάπερ ἡ ἐπιδη- 
’ ε 9 Ἁ 9 ι Δι ΣΝ 9 “ Ἁ “ Α «ς κ “ σ᾿. 

μία ἡ ἐμὴ, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἀληθῆ. ΚΚαὶ πρῶτον μὲν ὕπερ τῶν τῆς 
’ ΄ “. 

πίστεως δογμάτων καὶ τοῦ περὶ Χριστοῦ λόγου ἀγωνίζεται 
Ν ’ 

λέγων, ““ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ 
“ ᾿ 

οὔ ἔπειτα ὑπὲρ τῶν ὑποσχέσεων" “ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι 
θ ΄“ 9 ᾿] ΄ Ν 35 Ἐπὶ δὲ « ε ’ ’ ᾿Ὶ δώ 

εοῦ, ἐν αὐτῷ το ναί. ἱ δὲ ἃ ὑπέσχετο βέβαια, καὶ δώσει 
’ ΄“΄“ ἴω " ᾿Ὶ Ἁ ς Α 9 “ ’ 3 Α 

πάντως, πολλῷ μᾶλλον αὐτὸς καὶ ὁ περι αὐτοῦ λόγος εστι 
βέβαιος, καὶ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι νῦν μὲν ἔστι, νῦν δὲ οὐκ ἔστιν, 
ς ϑ. ϑρναν 4 οἢ κ ς 5 ,ὔ ᾽ ΠῚ δέ 3 κὰ5 “. »᾿ ᾿, 

ἀλλ᾽ ἀεὶ ἔστι. καὶ ὁ αὐτος εστι. ἰ ὁὲ ἐστιν, ““ἐν αὐτῷ τὸ 
Α Α Ἀ ΟῚ , ἐν ἈΝ ’ ς ’ὔ ΝΥ ς Ν 

ναὶ, καὶ τὸ ἀμήν; "Τὸ πάντως ἐσόμενον δηλοῖ. Αἱ γὰρ 
᾽ Δι 5 Ὀ 9 ΄“ 9 9 9φ θ ᾽7ὔ ρ Ἁ , θ 2 

ἐπαγγελίαι ἐν “αὐτῷ, οὐκ ἐν ἀνθρώπῳ, “τὸ γενέσθαι ἔχουσι 
οὗ ΄“ ν ’ " 9, ’ " 

Β καὶ πληρωθῆναι. Μὴ τοίνυν δείσης᾽ οὐ γὰρ ἀνθρωπὸς ἐστιν, 
[νά ε Ἷ τὸ Ν , ες ε ᾿ ς εἶ εἶ ω 

ἵνα ὑποπτεύσης, ἀλλα θεὸς ἐστιν, ὁ καὶ εἰπὼν καὶ πληρῶν. 
΄ “΄ ων ᾿, 

“«Πῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι᾿ ἡμῶν." ἃ ΠῚ ἐστι, ““ πρὸς δόξαν δι’ 
ε ων .3) “ 5. ἃ 9. οἶδ “ ’ Α “ τ᾿ ς “- 

ἡμῶν ; Πληροῖ αὐτὰς δι᾿ ἡμῶν, τουτέστι, καὶ τῶν εἰς ἡμᾶς 
- ΄“- ΄σ ’ ΄ ΄σ 

εὐεργεσιῶν πρὸς δόξαν ὁ αὐτοῦ; τοῦτο γὰρ ἐστι, “τῷ θεῷ 
εὖ ὔ 49 9 ῖ ἣν ’ ΄ “͵ ’ ΚΕ) 

προς δόξαν. Εἰ δὲ πρὸς δόξαν τοῦ θεοῦ, πάντως ἔσται. 
ἯΣ Ν [ Ε “- δά 5 , τὸ Ν᾽ “ ε ’ 

ἧς γὰρ “" αὐτοῦ ὄξης οὐ καταφρονήσει; εἰ καὶ τῆς ἡμετέρας 

κατεφρόνει σωτηρίας" νῦν δὲ οὐδὲ τῆς ἡμετέρας καταφρονεῖ 
’ Ξ Δ ΊΕΚ η ’ Ἂς ἢ ν, ς “ 

σωτηρίας" καὶ ὅτι σφόδρα φιλάνθρωπος. καὶ ὅτι συνδέδεται ἡμῶν 
΄σ “- “΄“᾿ ἢ Ἁ 

ἡ σωτηρία τῆ αὐτοῦ δόξη τῆ ἐπὶ τούτοις. “Ὥστε εἰ πρὸς δόξαν 
“ ᾿ “ 

Ο αὐτοῦ εἰσιν αἱ ἐπαγγελίαι, πάντως καὶ ἡ σωτηρία ἡμῶν ἕψεται. 
ἃ Α 3 “ εἶ 9 “ ’ ᾽ὔ Ξ 

Ο καὶ ἐν τῆ πρὸς ᾿Εἰφεσίους συνεχῶς περιστρέφει λέγων 
14 ἐς Τὴ); ΣῈ κ Ν ΣΙ ἸΚΙΩΝ Ξ Ξ 

ἰς περιποίησιν τῆς ὄξης αὐτοῦ. αἱ πανταχοῦ τοῦτο 
’ κ᾿ Ἁ ο “ ΄“ 9 , εἴ Α ᾿" “ ; 

τίθησι, δεικνὺς τὸ ἀναγκαῖον τῆς ἐκβαάσεως" ὃ 8 καὶ ἐνταῦθα 
“ Α “" 

φησιν, ὅτι αἱ ἐπαγγελίαι αὐτοῦ οὐ ψεύδονται. (δύ γὰρ ἡμᾶς 
4 ᾽ὔ ᾿] Ν Α " Ἁ ’ Μ) ’ ἴω 

μόνον σώζουσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν δοξάζουσι. Ἰη τοίνυν τοῦτο 
ς Α Ψ 9 ς “ -} ; ἊΝ ὃ 4 Ἢ τὶ Ἁ δι 

ἐννοήσης, ὅτι δι᾿ ἡμῶν ἐπηγγέλθησαν, καὶ διστασης" οὐ γὰρ οι 
δ᾿ ΚΝ ᾿ “ τι Ν ὁ Ὥ “- ΚὯ ᾿ δλν 5 ’ δὲ ῃ δὲ 
ἡμῶν πληροῦνται, ἀλλα ὁι αὐτοῦ. αἱ αἱ ἐπαγγελίαι ὁεὲ ι 

΄“΄ Α Ν. Ά, “ ν᾿ ΄“΄ 

αὐτοῦ: οὐ γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἀλλὰ τὰ αὐτοῦ πρὸς ὑμᾶς εἰρή- 
“ ΄- ε “ Ἁ 

Ώκαμεν. 15 ““ὋὉ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν, καὶ 
Ξ , κι ᾿ - 

χρίσας ἡμᾶς, θεός: καὶ σφραγισάμενος, καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα 

14 Ὁ ΡΠ65. 1. 14. ἐρυνο Ὁ ἢ. 2: 

8 οὖν οτη. Β. φησὶ ροξβῦ οὖν (ταηβρ. 1). ροϑβύ μένειν [δ Ὁ αὐτῷ ]-- τῷ θεῷ 
2.5. ς τὸ γενέσθαι ἔχουσι ἔχουσι τὸ γ. Α. τὸ γενέσθαι οτη. 1). Μεπάοβο 
Ε. οὐκ ἐν ἀνθρώπῳ πάντως ἐσόμενον γενέσθαι ἔχουσι καὶ πλ. ἀ ψεθᾶ τί 
3 ΣΡ. ἘΞ τ ΡΝ ΡΟΝ α οὐ Σ ᾿ ἜΣΤΕ ἢ ἐστι---δί’ ἡμῶν οτη. Α.Β. Ῥτο 115 ἀντὶ τοῦ παρε 1). αὐτοῦ] τὴν αὐτοῦ ἸΝ. 
αὐτοῦ Α.Β.10. αὑτοῦ Νετοη. ϑὅαν. 'Γοΐδιη ρεγϊοάστη, αὐ Ὠϊα]οα ογαΐ, οΧ 
ΟὐαΙοΙθα5 τοῆηχίπηαβ. νι. Αππού. 8 καὶ] τοίνυν 1). Ὦ δ οἵη. Β. 
1Πο6] δῖ ὅαν. 



Ι. 21,22. ΙΝ ἘΡΙΞΤ. 1. ΑὮ ΟΟΒ. ΗΟΜ. 11. 41 

“ ὔ τι “- ͵ [2 ΄- ν΄ 98 Ἁ ; “5 Ν “ 

τοῦ πνεύματος εν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. [Πάλιν ἀπὸ τῶν παρελ- 
, Ν , ΄- ς ᾿ 3 , ᾽ « 

θόντων τὰ μέλλοντα βεβαιοῦται. Εἰ γὰρ αὐτός ἐστιν ὁ 
΄. » Ἀ ΄“ ΄σ' 

βεβαιῶν ἡμᾶς εἰς Χριστὸν, τουτέστιν, ὁ μὴ ἐῶν ἡμᾶς παρα- 
“ σ΄ ᾿ Ἁ Α Ἀ 

σαλεύεσθαι ἐκ τῆς πίστεως τῆς εἰς τὸν Χριστὸν, καὶ αὐτὸς 
΄σ΄ ᾿ Ἁ ΄ι' - “ ΄σ΄ 

ὁ χρίσας ἡμᾶς, καὶ Ἰδοὺς τὸ πνεῦμα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν" πῶς 
Α ’ -} ’; ᾿ 9 ἈΝ κ 9 Ἀ Α Ἁ ς ’ 

τὰ μέλλοντα οὐ δώσει ; [Ὁ ἱ γὰρ τὰς ἀρχὰς καί τὰς ὑποθέσεις 
"ΡῚ Α ᾿ «ὔ κ ᾿ Α “" ᾿ ο “ Α κ 9  Ὴ 

ἔθωκε, καὶ τὴν ῥίζαν καὶ τὴν πηγὴν, οἷον τὴν ἀληθῆ περὶ “αὐτοῦ 
“σ᾿ ΄' ’ ΄“΄ Ἁ 

(562) γνῶσιν, τὴν τοῦ πνεύματος μετάληψιν" πῶς τὰ ἐκ τούτων οὐ 

τλθνε τηδ μνεία αν α τὶ “τ; ὠσει; Δ γὰρ εκεῖνα ὁιὰα ταῦτα ἰθόοται, πολλῳ μάλλον 
᾽ - ᾽’ Α " “ μι “ “' Ε “ 

εκεῖνα πάρέξει' καὶ εἰ ταῦτα ἐχθροῖς οὖσιν ἔδωκε, πολλῷ 
΄σ ᾽ “- ’ [4 - Ἀ ΄- “τ 

μάλλον ἐκεῖνα φίλοις γενομένοις χαριεῖται. Διὰ τοῦτο οὐδὲ 
ΓΟ οὺ -“ ΄ ᾳ 

πνεῦμα εἶπεν ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἀρραβῶνα ὠνόμασεν, ἵνα ἀπὸ τούτου 
Α Α “ Ἀ ΠῚ θ0 “ Οὐ " “ δινῃ, ΝᾺ Ἀ ΄σ΄ 

καὶ περί τοῦ παντὸς αρρῆς. ὕ γὰρ, εἰ μή ἐμελλε τὸ πᾶν 
Ν] , “ “- 

διδόναι, εἵλετο ἄν τὸν ἀρραβῶνα παρασχεῖν, καὶ ἀπολέσαι 443 
Θ᾽ χαις δ ’ ΠῚ Κ Α Μ“ 5 ’ " ’ὔ ΓΝ ἈΝ 

εἰκῇ καὶ ματην. αἰ ὁρα εὐγνωμοσύνην ἰϊαύλου. ι γὰρ 
ὃ “ ’ὔ Α Μ“ 9 3 « “ « “ 3 “ ς ’ Ξ 

εἰ λέγειν, φησίν, ὃτι οὐκ ἐν ἡμῖν ἡ τῶν ἐπαγγελιῶν ἀλήθεια ; 
Α ΄σ' Ἁ ’ . 

Αὐτὸ τοῦτο τὸ ἑστάναι ἀπεριτρέπτως καὶ πεπηγέναι ὑμᾶς, οὐκ 
᾿ - “- ᾿ Ἁ Α σ᾿ ΄' δ 7: ἧς Ἀ ΄ ς ΄σ΄ 

ἐν ἡμῖν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο τοῦ θεοῦ" “ὁ γαρ βεβαιῶν ἡμᾶς, 

φησὶ, θεός. Οὐκ ἄρα ἡμεῖς ἐσμεν οἱ στηρίζοντες ὑμᾶς" καὶ 
Ἁ δ, ΝΡ “ Υ̓͂ “- - σῷ Ὁ Α τὶ - «κε 

γὰρ καὶ ἡμεῖς δεόμεθα τοῦ βεβαιοῦντος. στε μηοθεῖς εν ἡμῖν 
Α ᾿ ᾿ ΄σ 

νομιζέτω κινδυνεύεσθαι τὸ κήρυγμα" αὐτὸς τὸ πᾶν ἀνεδέξατο, 

αὐτῷ μέλει τοῦ παντός. Τὶ δέ ἐστι, “ χρίσας," καὶ 5““σῴρα- Β 
’ Ἁ ΄ Α “ ΄ 

γισάμενος ἢ Τὸ πνεῦμα δοὺς, δ οὗ ταῦτα ἀμφότερα ἐποίη- 

σεν, ὁμοῦ προφήτας καὶ ἱερεῖς καὶ βασιλέας ἐργαζόμενος" 
“- κ ᾿ Α 9 ’ Α ’ " δέν ἃ κι Φ ΠΑ Η͂Ι 

ταῦτα γὰρ τὸ παλαιὸν ἐχρίετο τὰ γενη. Αλλ᾽᾿ ἡμεῖς Ρ οὐχ ἕν, 
ὃ, ν ν ; ϑν ἃ ΄᾿ Κ᾽ τι ’ὔ “ Ν Ν 

ἀλλα τὰ τρία μεθ᾽ ὑπεροχῆς ὀχῦμεν ἀξιώματα νῦν. 8 Καὶ γὰρ 

βασιλείας μέλλομεν ἀπολαύειν" καὶ ἱερεῖς γινόμεθα, προσφέ- 

βουτες θυσίαν τὰ σώματα ἡμῶν" 16 ἐς ΤΙαραστήσατε γὰρ τὰ 

μέλη ὑμῶν, θυσίαν ζῶσαν, εὐάρεστον τῷ θεῴ,᾿" φησί: καὶ μετὰ 

τούτων καὶ προφῆγαι ὁ καθιστάμεθα: ἃ γὰρ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, 

καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, ταῦτα ἐκκεκαλυμμένα ἡμῖν ἐστι. Ο 
7 Α “- ΙΝ ΄ι. «- ὑ Καὶ ἄλλως δὲ βασιλεῖς γινόμεθα, ἐὰν βουληθῶμεν κρατεῖν 

10 Βοιη. κίϊ. τ.ἥ 

ἱ δοὺς] ὁ δοὺς Κ΄. Κ᾿ αὐτοῦ] ὅϊο ΒΒ. ἔογίαββϑ 4111. αὑτοῦ Δ΄ ΘτΌη. αν. 
1 δῖος ).1}, δίδονται σα]ρο. Ῥϑιαθισηη τὴ 1566 110 }18 ΒΟΥ ΡΒ πηι5 πολλῷ μᾶλλον 
ἐκεῖνα παρέξει, γ6615158 4α!θιιβάδιῃ. Ναπι ἴῃ ΕἸΕ15 Ἰορίειιν, π. μ. ὁ ταῦτα δοὺς 
καὶ ἐκεῖνα παρέξει. μ θαρρήσῃς ", Ὦ καὶ οτη. 1). ο σφραγισάμενος] 
τ βασιλεῖς ἔδειξε καὶ ἱερεῖς διὰ τοῦ πνεύματος ". δίαςπη τὸ γὰρ πνεῦμα, Θὖ Τ0Χ 
εἰργάσατο ΡΤῸ ἐργαζόμενος Ἰάθιη. Ρ οὐχ ἕν ἀλλὰ οἵη. ΑΟ ογοη. ᾿ποηθηΐθ 
Β1}1ο. 4 καὶ γὰρ βασιλείας μ. ἀπολαύειν) καὶ γὰρ βασιλεῖς καθιστάμεθα, 
βασιλείας μέλλοντες ἀπολαύειν" εἰ γὰρ συμπάσχομεν αὐτῷ, φησὶ, καὶ συμ- 
βασιλεύσομεν 1). ἴ θυσίας 1). 5 καθιστάμεθα)] ὑπάρχομεν 1). ἵ ΗΘΙΚΟΝ. 
Ὅτι βασιλεὺς ὁ κρατῶν τῶν ἀτόπων λογισμῶν, καὶ περὶ τοῦ ᾿Αβραὰμ μαρτυρία. 
Μέεγοη. 

α 



42 5. ΦΘΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ Το, δῶ: 

“ 9 ’ “ 7 Ν “» 

τῶν ἀτόπων λογισμῶν. Ὅτι γὰρ ὁ τοιοῦτος βασιλεύει, ἃ καὶ 
ΔᾺᾺ ΟΝ: Ν ὃ ὃ Ι ὃ “- , κ 

μάλλον ἢ ὁ τὸ ὁιαόημα περικείμενος, ἤδη τοῦτο ποιήσω δῆλον 
ὰν ΦᾺΣ Ἂ Ῥέαν , 3 “- Ἂ Ἁ δ᾽ ἐς - Ψ 

ὑμῖν. [Πολλὰ ἔχει στρατόπεδα ἐκεῖνος, αλλὰ καὶ ἡμεῖς τούτων 

πλείους ἐ ἔχομεν λογισμούς" οὐ γὰρ ἔστιν ἀριθμῆσαι τὸ ἄπειρον 

τῶν ἐννοιῶν πλῆθος τῶν ἐν ἡμῖν. Οὐ πλῆθος δὲ μόνον ἔστιν 

ἰδεῖν, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἐν τῷ πλήθει τούτῳ τῶν λογισμῶν 
Ἁ Ἁ ,2 

καὶ στρατηγοὺς, καὶ ταξιάρχους, καὶ λοχαγοὺς, καὶ τοξότας, 

Ὁ καὶ Χ σφενδονήτας. 4 ἕτερον ποιεῖ βασιλέα; 'Γὰ ἱμάτια ;: 
: Ν Ὄ . 

᾿Αλλὰ καὶ οὗτος βελτίω περίκειται καὶ ἀμείνω στολὴν, γὴν 
οὔτε σὴς ἐσθίει, οὔτε χρόνος δαπανᾷ. Καὶ στέφανον ἔχει 

ποικίλον ἢ τὸν τῆς δόξης, τὸν τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ" Ἵ7 ἐς Τυὐλό- 

γει γὰρ ῇ ψυχή μου. φησὶ, τὸν κύριον, τὸν στεφανοῦντά ᾿ 

ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς" καὶ τὸν τῆς δόξης" ““Δόξη γὰρ καὶ 

τὰμῇ μή ων πΡΊκηυῚ καὶ, ““ὡ)ς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφάνωσας 

ἡμᾶς" δκαὶ τὸν τῶν " χαρίτων" ἐς Στέφανον γὰρ χαρίτων δέξι 

σῇ ὃ κορυφή. Εἶδες πολύπλοκον καὶ χαριέστερον τουτὶ τὸ 

διαδ Πλὴν ἀλλ᾽ ἄνωθ ἐὰ ιαθημα : ᾽ ἡν ἃ ἄνωθεν αὐτὰ ακρι ἔστερον ἐξετάσωμεν 

Ἐπάλιν τὰ τῶν βασιλέων τούτων. ᾿Κκεῖνος πραῦσεῦ τῶν δορυ- 

φόρων, καὶ πᾶσιν ἐπιτάττει; καὶ πάντες ὑπακούουσι καὶ δια- 

κονοῦσιν αὐτῷ" ἀλλ᾽ ἐγὼ δείκνυμι μείζονα ἐνταῦθα τὴν ἀῤχήν. 
τὴ ᾿ Ν “ δ Ἃ Ν ΡΟ Ν δὲ ᾿ “- 

Ὁ μὲν γὰρ πλῆθος ἴσον, ἢ καὶ πλεῖον" λοιπὸν ὃὲ περὶ τῆς 
΄-“ ’ “ ’ 

ὑποταγῆς ἐξετάζειν δεῖ. Καὶ μή μοι εἰς μέσον ἀγάγης “ὃ τοὺς 
“ , , 

κακῶς ἄρξαντας, ἐπεὶ κἀγὼ εἰς μέσον ἄγω τοὺς ἐκπεσόν- 
΄. ! ᾿ν ων “ 

τας τῆς βασιλείας, καὶ σφαγέντας ὑπ’ αὐτῶν τῶν σωμα- 
ἰδ " Υ̓ ᾿ Ὄ , ἐν “, τ Ν Α 

τοφυλάκων. Μὴ τοίνυν τούτους εἰς μέσον ἄγωμεν, ἀλλα τοὺς 

δ᾽ καλῶς ἐν ἀμφοτέροις τὴν ἑαυτῶν διοικήσαντας βασιλείαν 
᾿ Α Ἁ Α εἵ ’ ’ ὰ 3 Α ὔ Ἁ 

ζητήσωμεν. Καὶ σὺ μὲν, οὺὑς βούλει, τίθει: ἐγὼ δέ σοι τὸν πα- 
΄ ἢ Ἁ Ἁ ᾿Ὶ 

440 τριάρχην ἀντιτάττω ὃ πᾶσιν. Ὅτε γὰρ τὸν υἱὸν ἐκελεύετο 

σφαγιάσαι, ἐ ἐννόησον πόσοι τότε ἐπανέστησαν αὐτῷ λογισμοί: 

ἀλλ᾽ ὅμως πάντας ὑπέταξε, καὶ πάντες αὐτὸν ἔτρεμον μᾶλλον, 
αἵ ’ ς- ᾽ὔ ᾿ ,ὔ ᾽ὔ 7 ’ὔ 

ἢ βασιλέα οἱ δορυφόροι, καὶ βλέμματι μόνῳ πάντας κατέ- 

στελλε, καὶ οὐδὲ ἱ γρύξαι ἐτόλμα τούτων οὐδεὶς, ἀλλ᾽ ὑπέκυ- 
- “, 

πτον, καὶ ὡς βασιλεῖ παρεχώρουν ἅπαντες, καίτοιγε ὀξύτατοι 

17 Ῥ 58]. ΟἿἢ. 17. 4: Ὑ1|: ὅν ἐν. 132. Ῥτον, 1: Ὁ: 

ἃ καὶ οἵη. Κ'. Σ σφενδονήτας Β.0.}. σφενδονίτας νυ]ρο. δία!πη τί δὲ 
ἕτερον ἃ. Υ ἣν] καὶ Β. 2 τὸν οἵη. Β. τὸν τῆς δόξης οἵη. (ὐ.}). ἃ καὶ] 
λον καὶ Ἐ, 5 χαρίτων] Ὁ στέφανον Ε᾿ ὅ κορυφῇ Ο. μ. Ε. κεφαλῇ Εαα. 
4 ἀκριβῶς Α. 6 Ψογθᾶ τοὺς κακῶς ἄρξαντας, ἐπεῖ κἀγὼ εἰς μέσον ἄγω, ατιὰ8 
ΘΟ ΤηοΥργθίθβ νοιουαηΐ, ΠΌΏΟ Ραμ Ορ6 ποβίσοσιηι (οαα. (.1).Ε΄. Ἰοσατη 
ΒΌΠΠῚ ΟὈ ηΘηΐ.. Γ ἀγάγωμεν Ὁ.}). ξ καλῶς] κακῶς Β. ἢ πᾶσιν] 
πάλιν Ο. ἱ γρύξαι] - λοιπὸν (.Ὁ. 



Ἱ. 21. 50. ΙΞΕΡΙΡΤῚ ΠΑ ΘΟ ΘΜ. 1. 43 

᾿ κ Οὐδὲ Ν 4“ ϑ..4 « “ 
ὄντες καὶ σφό ρα ἀπότομοι. ὕὑδε γὰρ οὕτως εἰσὶν αἱ τῶν 

δοράτων αἰχμαὶ φοβεραὶ, ὀρθαὶ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀνιστάμεναι 

στρατιωτῶν, ὡς ἐκεῖνοι τότε ἦσαν φοβεροὶ οἱ λογισμοὶ, οὐ 
« 

δόρασιν ὁπλιζόμενοι, ἀλλ᾽ ὃ πολλῶν δοράτων ἣν χαλεπώ- 

τερον, τῆ τῆς φύσεως συμπαθείᾳ ; Διὸ καὶ αἰχμῆς ἠκονημένης Β 
΄σ ᾿ ’ “δ᾽ " ε ,ὔ ] τ Ν 4 

μᾶλλον τέμνειν ἠδύναντο τὴν ἐκείνου ψυχήν. Οὐ γὰρ οὕτως 

ὀξὺ ᾿ἃ δόρυ γένοιτ᾽ ἄν ποτε, ὡς ἐκείνων τῶν λογισμῶν τὰ 
΄“-“ β 

κέντρα, κάτωθεν ἀπὸ τῶν σπλάγχνων ὀξυνόμενά τε καὶ ὀρθού- 

μενα, διέπειρε τοῦ δικαίου τὴν διάνοιαν. ᾿᾿ὔνταῦθα μὲν γὰρ καὶ 

χρόνου δεῖ, καὶ βουλῆς, καὶ πληγῆς, καὶ ὀδύνης, καὶ τότε ὁ 

(563) θάνατος ἕπεται" ἐκεῖ δὲ οὐδενὸς τούτων ἔδει: οὕτω ἢ ταχύτερα 

καὶ δριμύτερα ἣν τὰ τραύματα. ᾿Αλλ᾽ ὅμως τοσούτων τότε 
ε , 3 3 “ “ Ν', Ἐ ε ’ Ν ’ ᾿ 

ὁπλισθέντων κατ᾽ αὐτοῦ λογισμῶν, πολλὴ ἣν ἡσυχία, καὶ παν-Ὁ 

τες εἱστήκεσαν εὐτάκτως, κοσμοῦντες μᾶλλον αὐτὸν, ἢ φοβοῦν- 

τες. Ὅρα γοῦν τὴν μάχαιραν αὐτὸν 9 ἐκτείνοντα, καὶ ὅσους 
’ ’ - " Ἁ ’ τ ’ὔ ’ 

βούλει τίθει βασιλεῖς εἰς τὸ μέσον, Αὐγούστους, Καίσαρας" 
9 3 “νι ΄- " “- “ὃ. 4 ΔΨ “- “- ΄' 

ἀλλ᾽ οὐδὲν τοιοῦτον ερεῖς, οὐδὲ ἕξεις σχῆμα δεῖξαι τοιοῦτον, 

οὕπω μεγαλοφυὲς καὶ τῶν οὐρανῶν ἄξιον. Κατὰ γὰρ τυ- 

ραννίδος δυνατωτάτης ἔστησε τρόπαιον ὁ δίκαιος τότε ἐκεῖνος. 

Οὐδὲν γὰρ Ρ φύσεως τυραννικώτερον" κἂν μυρίους 4 τιθῆς τυραν- 
’ . ’ σ΄ 3 , « “ Ἁ ΝΝ ; ἥ ’ 

νοκτόνους, οὐδένα τοιοῦτον ἐπιδείξεις ἡμῖν. Καὶ γὰρ ἀγγέλου 
᾿ , 3 3 ᾽ , ’ ’, , ε , 

τὸ τρόπαιον ἦν, οὐκ ἀνθρώπου τότε. Σκόπει δέ. Ἢ φύσις 

ἔρριπτο χαμαὶ μετὰ τῶν ὅπλων τῶν αὐτῆς, μετὰ τοῦ στρατο- ῃ 

πέδου παντὸς, καὶ αὐτὸς εἱστήκει τὴν χεῖρα ἀνατείνας, οὐχὶ 

στέφανον ἔχουσαν, ἀλλὰ μάχαιραν στεφάνου παντὸς λαμ- 

προτέραν, καὶ ὁ τῶν ἀγγέλων ἐπεκρότει δῆμος, καὶ ὁ θεὸς ἐκ 

τῶν οὐρανῶν ἀνεκήρυττεν. ᾿Ππειδὴ γὰρ ἐν οὐρανοῖς ἐπολι- 

τεύετο, ἐκεῖθεν ἐδέχετο καὶ τὸ κήρυγμα. "Γ τούτου Ἀλαμπρό- 

τερον ; μᾶλλον δὲ τί τούτου γένοιτ᾽ ἂν ἴσον τοῦ τροπαίου: 
3 Ν “ - ’ὔ Α ᾽ , ς ς 9 

Εἰ γὰρ ἀθλητοῦ νικήσαντος, μή κήρυξ κάτωθεν, ἀλλ᾽ ἄνωθεν 
Ἂν Ὑπὸ 5 . ε ( ᾿ . ’ ᾿ Ὸ ῃ 3. 2 

αὐτὸς ᾿ ἀναστὰς ὁ βασιλεὺς ἀνηγόρευσε τὸν ᾿Ολυμκπιονίκην, ὧρ 
{ Ε σ΄ Χ , ἕδ ᾿ 

αὐτῷ ἀμπροότεβρον Ε οἕεν εἰναί. 
Ψ ὧὗἵ ΠῚ “ “ , 

οὐχὶ “τοῦτο τῶν στεφάνων 
᾿ ν ’ “ ς ᾿, ΕΙΣ “Ὁ “ Α », 

καὶ τὸ θέατρον ἅπαν ἐπέστρεψεν ἄν ; “Ὅταν οὖν μὴ ἄνθρω- Εὶ 
Α Ἁ ’ 

πος βασιλεὺς, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ θεὸς, οὐκ ἐν θεάτρῳ τούτῳ, ἀλλ᾽ 
" ’ ΄ι΄ “-. “ς ’ " ΄'΄ ι “ ’ὔ ι 

εν θεατρῳ τῷ τῆς οἰκουμένης, εν τῷ δήμῳ τῶν ἀγγέλων, τῶν 

Κ οὐδὲ γὰρ οὕτως---συμπαθείᾳ] γιά. Δηποί, : οὐ" οὐδὲ Β. δόρυ] 
τὸ δόρυ 1). ἢ τραχύτερα ἃ. Μὸοχ τὰ τραύματα νι ἴνουβο οὐϊπο (ΣΕ 
9 ἐκτείναντα [Εἰ Ρ φύσεως] φησὶν Α. ᾳ θῇς 6.})ὴ. Μὸχ ἐπιδείξεις 
ΟΣ, δά οοπ]θούαγατῃ ἰλιιπδθὶ. ᾿λθθαίττ ἐπιδείξης. τ Ήος οὗ “Ἰπ6 ΟἿ 
ὁ βασιλεὺς ἀναστὰς νιΠρὸ. [Ι͂ἢ ΕἸΟΙΊ]ορ. Ρ. 555. (ΠΌπη. χιϊ. Ρ. 674 ().) ἀναστὰς 
ΟΠ ἸορΊ ἔτι. 5 τοῦτο οτη. Α.Β. ὕ αὐτῷ 1 Ὁ τοῦτο Ἐ. ἃ τούτῳ] 
τοιούτῳ Α. ΕἾοΥ, 

αῷ 



4. ᾿ δι ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΞΟΚΤΟΜΙ ἴ, σι, 45. 

3 ’ " Ἀ ϑ ’ “-“ “ “ “- ΕΣ 

ἀρχάγγελων, αὐτὸν ἀνακηρύττη λαμπρᾷ τῇ φωνῇ βοῶν ἄνωθεν, 

ποῦ θήσομεν τὸν ἅγιον τοῦτον, εἰπέ μοι: 
ΙΝ δὲ ὃ “ κ 3. »ἐ “5 ’ “- σ΄ Χ ΠῚ ο 

ι ὃὲ ὀοκεῖ, καὶ αὐτῆς ἀκούσωμεν τῆς φωνῆς. ἰς οὖν 

ἡ φω νή: 8 « ᾿Αβραὰμ, ᾿Αβραὰμ, μὴ ἐπενέγκης τὴν χεῖρά σου 

ἐπὶ ᾿Ισαὰκ, μηδὲ ποιήσῃς αὐτῷ μηδέν. Νῦν γὰρ ἔγνων, ὅτι 

φοβῆ σὺ τὸν θεὸν, καὶ οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ 
ὃ - ᾿ 933 ΑΙ ΒΗ “ Β 19 ς ; Ἁ ’ἢ 9 “ ἰδ Α “ 

4το ο΄ ἐμέ. ι τοῦτο; “ὁ πάντα πρὸ γενέσεως αὐτῶν εἰόθως, νῦν 

ἡ ἔγνω ; Καίτοιγε καὶ ἀνθρώπῳ δήλη ἣν ἡ εὐλάβεια τἀνδρός" 

τοσαῦτα παρέσχετο ὅ δείγματα τῆς περὶ τὸν θεὸν εὐνοίας, ὅτε 
᾿Ὄ . “΄᾿ οὐ ςς "ἘΠ ὁ " ΄σ΄ ΄-“ δι “Ἵ. ’ 

εἶπεν αὐτῷ, ἕελθε ἐκ τῆς γῆς σου, καὶ ἐκ τῆς συγγενείας 
39 χά 3 ᾿) ϑ Α Ἁ ο 5" Ἁ Ἁ “ ἷ, 

σου" ὅτε δι αὐτὸν καὶ τὴν εἰς αὐτὸν τιμὴν, τῶν πρωτείων 
’ὔὕ ΄΄ ο ΄σ “ μ Ἁ “. ’ ᾿] ’ 

παρεχώρησε τῷ ἀδελφιδῴ" ὅτε αὐτὸν τῶν τοσούτων ἐξείλετο 
’ ΝΙ ΦΨ 5 ; ο 5 ᾽" “ Ἂν, εἶ “-“ 

κινδύνων" ὅτε ἐκέλευσεν εἰς Αἴγυπτον ἐλθεῖν, καὶ τὴν γυναῖκα 

ἀμορουμενρῷ οὐκ ἐδυσχέραινε, καὶ ἕτερα πλείονα. ἃ Καὶ ὅ ὅπερ 

Β ἔφην, ἢ κἂν ἄνθρωπος ἀπὸ τούτων ἔμαθεν ἂν τἀνδρὸς τὴν 

εὐλάβειαν, “ μήτιγε ὁ θεὸς, ὁ μὴ περιμένων ἀπὸ τῶν πρα- 
᾿ ΡΞ -᾿. σι 

γμάτων μαθεῖν τὸ τέλος. [Πῶς δὲ αὐτὸν καὶ ἐδικαίωσεν ἀγνοῶν ; 

21 ἐς ᾿!πίστευσε γὰρ, φησὶν, Δ᾿Αβραὰμ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς 
ὃ ’ 3) ἤΝ 5 3 ἣ ἐς ΡΞ 5 ΕΙΧῚ Ὁ ε ἾΣ 
ἱκαιοσύνην. ἰ οὖν ἐστι το, “νῦν ἔγνων ; μὲν Σύρος 

΄ ΄ “- Ἁ 

φησὶ, ““ νῦν ἐγνώρισας, τουτέστι, τοῖς ἀνθρώποις. ᾿Εγὼ γὰρ 
- ο ’ » ν ἢ 

γδειν πάλαι, καὶ πρὸ τῶν ἐπιταγμάτων ἁπάντων ἐκείνων. Διὰ 
’ Ἁ Α “- Ὁ ᾽ὔ ΄' ἜΡΕ Ἰῶςς Ν ΕῚ ς Ν “ 

τί δὲ καὶ τοῖς ἀνθρώποις νῦν ; ᾿Εἰκεῖνα γὰρ οὐχ ἱκανὰ δεῖξαι 
Ἂ Ἁ Θ ᾿, Ἄ Ψ᾿ Ρ  ( Α 4 Ξ . ἂ ’ ’ 

τὴν περὶ ὅτον θεὸν εὔνοιαν ; ἱΪκανα μεν ἀλλὰ τοσούτῳ παν- 
“- - “ Ἁ “ 

των τοῦτο ἐκείνων μεῖζον, ὡς μηδὲν ἐκεῖνα πρὸς τοῦτο φαί- 
“ Ἁ Α 

νεσθαι. '᾿οῦτο τοίνυν ἐπαίρων τὸ κατόρθωμα, καὶ δεικνὺς 
»Β Ἂν ΄“ 

πάντων ἀνώτερον, ταῦτα εἴρηκε. Καὶ ᾿Πγὰρ οἱ πολλοὶ τῶν 

ἀνθρώπων ἐπὶ τοῖς ὑπερέχουσι καὶ τὰ πρῶτα νικῶσιν, οὕτως 

εἰώθασι λέγειν' οἷον ὅταν τις μεῖζον τῶν προτέρων λάβῃ τι 

παρ᾽ αὐτοῦ δῶρον, πολλάκις λέγει' νῦν ἔγνων ὅτι με ἀγαπᾷ 

ὁ δεῖνα" οὐ τοῦτο λέγων, ὅτι τὸν ἔμπροσθεν ἠγνόει χρόνον, 
“-. ’ “ Α Α “- 

ἀλλὰ δηλῶσαι βουλόμενος, ὅτι πάντων μεῖζον τὸ δοθὲν νῦν. 

Ὁ Οὕτω καὶ ὁ θεὸς ἀνθρωπίνως διαλεγόμενος, 85.“ νῦν ἔγνων, 
“- “ “ 

φησὶν, οὐδὲν ἄλλο ἢ τὴν ὑπερβολὴν παραστῆσαι τοῦ ἀθλου 

βουλόμενος, οὐχὶ τότε μαθὼν, οὐ τὸν φόβον, ἢ τὸ μέγεθος μενος, χ μ 9 ἷ 9. ἢ ΜΕΎ 

18. (δ. ΣΙ 12: 19 σιίβδη. ν. 42. 20 (ἀβη. χὶϊ. 1. 21 Βομι. ἱν. 3. 

Χ τίς] τί Β.Β. Υ ἔγνων 1}. 2 δόγματα (Ὁ. ἃ καὶ ὅπερ] ὅπερ οὖν Ο. 
καὶ ὅπερ οὖν 1). Ὁ κἂν] καὶ Ο.Ε΄ Μοχ τοῦ τὰν 5176 ΟΥΔΒῚ Α.Ο. ο μήη- 
τοιγε Α.Β.0.10. μὴ ἀῃΐία ΤΉ ον ΟΠ. . ἃ ᾿Αβραὰμ] - τῷ θεῷ Β.Ὁ. 
5 τὸν θεὸν] τοῦ θεοῦ Ἐ. ᾿Ἄθρ. τ καὶ Ο. οἱ δηΐα πολλοὶ ἀερθείαν τὶ Ο.Ὁ. 
5 φησὶν νῦν ἔγνων πος οΥἸη6 ΚΕ, φησὶ τὸ νῦν ἔγνων (. Μοχ τοῦ ἄθλου οτη. 1). 
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τοῦ φόβου. Καὶ γὰρ ὅταν λέγη, 225 “ Δεῦτε, " καταβάντες 
ἴδωμεν, οὐ καταβάσεως δεόμενος λέγει" καὶ γὰρ τὰ πάντα 

“- ν ’ 5 ΑΜ" ἘΝ Ν ΄ [ἠδρί ι ς - 

πληροῖ, καὶ πάντα οἷδε σαφῶς ἀλλὰ παιδεύων ἡμᾶς, μὴ ἁπλῶς 

ἀποφαίνεσθαι. Καὶ ὅταν λέγη, 25“ Κύριος ἰ ἐξέκυψεν ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ," ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀνθρώπων τὴν ἀκριβῆ λέγει 
“ 4 τ: “ ςς »“- 3) 39 Α ΄- Α 

γνῶσιν. Οὕτω καὶ ἐνταῦθα, νῦν ἔγνων," φησὶ, τοῦτο δεικνὺς Ε' 

μεῖζον ἁπάντων ὃν τῶν ἔμπροσθεν. κούτου καὶ ἀπόδειξιν 

αὐτοῦ παρέχεται ἐπάγων καὶ λέγων, “ “ὅτι οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ 

σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι᾽ ἐμέ." Οὐκ εἶπε, ““ τοῦ υἱοῦ," μόνον, ἀλλὰ 
(564) καὶ, “τοῦ ἀγαπητοῦ. Οὐδὲ γὰρ φύσεως μόνον, ἀλλὰ καὶ 

φιλοστοργίας, ἧς καὶ διὰ τὸν οἰκεῖον τρόπον, καὶ τὴν ἀρετὴν 
΄- δὸ κ ων τ Η͂ ΄“ ] ’ ᾿] κ 

τοῦ παιὸὸος πολλὴν οὖσαν, ἐν αὐτῷ " κατετόλμησεν. Εἰ δὲ 

φαύλων παίδων οὐκ ἄν εὐκόλως καταφρονήσαιεν πατέρες, ἀλλὰ 45: 

καὶ τούτους πενθοῦσιν' ὅταν καὶ υἱὸς ἢ, καὶ γνήσιος, καὶ Ἄμονο- 

γενὴς, καὶ ἀγαπητὸς, καὶ ἀπεαονα καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ μέλλη σφατ- 

τεσθαι τοῦ πατρὸς, τίς ἂν ἃ εἴποι τὴν ὑπερβολὴν τῆς φιλο- 

σοφίας : : Οὗτος μυρίων διαδημάτων καὶ στεφάνων ἀπείρων 

ὃ θλος φαιδρότερος. Τῷ μὲν γὰρ τὸν στέφανον ἐκεῖνον 
περικειμένῳ καὶ θάνατος ἐπελθὼν πολλάκις ἐπηρεάζει, καὶ πρὸ 

τοῦ θανάτου “μυρίαι. πραγμάτων ἐπιβουλαί: τοῦτο δὲ οὐδεὶς 

οὐδὲ μετὰ τελευτὴν τὸ διάδημα ἀφελέσθαι δυνήσεται Ρ τὸν περι- 
΄ ς “ “Δ΄7) -} “ ὦ ’ ’ ’ Ἁ Ἁ 

κείμενον, οὐ τῶν ἰδίων, οὐ τῶν ἀλλοτριων. Θέα δέ μοι καὶ τον Β 
ἘΞ, ᾿ς “- , ’ὔ 

τιμιώτατον λίθον τοῦ διαδήματος τούτου. Ὥσπερ γὰρ λίθος 

τίμιος, οὕτως αὐτὸ συνδεῖ πρὸς τῷ τέλει. '"ΓῚ δὲ τοῦτό ἐστι; "Γὸ, 

“ δι᾽ ἐμέ." Οὐδὲ γ γὰρ τὸ ὝΕΕΌΣΝ τοῦτό ἐστιν, ὅτι οὐκ ἐφείσα- 

Το, ἀλλ᾽ ὃ ὅτι δι᾿ αὐτόν. .) δεξιᾶς μακαρίας, οἵας κατηξιώθη μαχαί- 

ρας ; ὦ μαχαίρας θαυμαστῆς, 4 ποίας κατηξιώθη δεξιᾶς: : ὧ μα- 

χαίρας θαυμαστῆς, εἰς ποίαν παρεσκευάσθη Χρείαν, καὶ ποίαν 

ἤνυσε διακονίαν, καὶ ποίῳ ὑπηρέτησε, τύπῳ; πῶς ἡμάχθη, ᾿ πῶς 

οὐχ ἡμάχθη; δ Οὐδὲ γὰρ οἶδα τί εἴπω: οὕτω ρικτὸν τὸ 

μυστήριον ἣν. Οὐχ ἥψατο τῆς τοῦ παιδὸς δέρρης. οὐδὲ διῆλθε 

διὰ τοῦ λαιμοῦ τοῦ ἁγίου ἐκείνου, οὐδὲ ἐφοινίχθη αἵματι δι- 

καίου" μᾶλλον δὲ καὶ ἥψατο, καὶ ὕ διῆλθε, καὶ ἐφοινίχθη, καὶ 

ἐβαπτίσθη, καὶ οὐκ ἐβαπτίσθη. Τάχα ἐξεστηκέναι ὑμῖν δοκῶ 

22 (θη. ΧΙ. 7. 28 Ῥβ4]. χιϊὶ, 2. 

᾿ καταβ.] καὶ καταβ. Α.Ο.}. : ἀνεκύψεν: ΟἿ). Κ τούτου) τοῦτο Ο. 
᾿ κατετόλμησας (. Μοχ εὐκόλως οἴῃ. Β. πὰ μΟΡΟΎ. ̓  ἢ Ἐς καὶ ἀπίο Ἰσαὰκ 
οἵαν ἢ). εἴποι (ὐ. ΕἸοΥ. ΕΘ αίιν εἴπῃ. 9 μυρίων Β. ὅαν. ΠΡ’, 
Ρ τοῦ περικειμένου (".1}). 4 ποίας] οἵας Α. ΕἾον. Μοχ ὑπηρετήσατο ΕἸΟΥ. 
Υ πῶς] καὶ (.1). 5 οὐδὲ γὰρ] οὐ γὰρ Δ.Β.Ο, ΕἸον. Μοχ δέρης ΕἸοΥ. 
τ διῆλθε] οὐ διῆλθε 1). 
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ὩΨ 9 “ ᾿Ὶ Ν “4 Ὶ “ Ε] “ 

οὕτως ἐναντιολογῶν. Καὶ γὰρ ἐξέστηκα, τὸ θαῦμα ἐννοῶν 
“ , 5 " 5 . “ ς ᾿ Ν “ 

τοῦ δικαίου: ἀλλ᾽ οὐκ ἐναντιολογῶ. Η μὲν γὰρ τοὺ δικαίου 
ν 9 ’ ΑΑΝ ΄“ γ “- δό ᾿ ε Ἁ ΄-“ “ 

χεὶρ ἐνέπηξεν αὐτὴν τῷ φάρυγγι τοῦ παιδὸς" ἢ δὲ τοῦ θεοῦ 

χεὶρ καὶ ἐμπαγεῖσαν οὐκ ἀφῆκεν αἵματι μολυνθῆναι τοῦ παιδός. 
ΝῚ ν 9 « ᾿Ὶ οὖ " Α - “Α “5 Υ Α 

Καὶ γὰρ οὐχ ὁ Αβραὰμ αὐτὴν κατεῖχε μόνον, ἀλλὰ καὶ 

Ὁ ὁ θεός: καὶ ὁ μὲν ὥθει διὰ τῆς γνώμης, ΚΣ ὁ δὲ ἀνέστελλε διὰ 

τῆς φωνῆς. Ἡ γὰρ αὐτὴ φωνὴ Υ καὶ ὥπλισε καὶ ἀφώπλισε 
’ 

τὴν δεξιάν", καὶ καθάπερ ὑπὸ στρατηγῷ ταττομένη τῷ θεῴ, 

πάντα τῷ ἐκείνου νεύματι διεπράττετο, καὶ πάντα τῇ ἐκείνου 

φωνῇ ὁ διηκονεῖτο. Σκόπει δές, Εἶπε, σφάξον, καὶ εὐθέως 

ὡπλίζετο" εἶπε, μὴ -σφάξης, καὶ εὐθέως ἀφωπλίζετο" καὶ γὰρ 

ἣν πάντα ἀπηρτισμένα. Καὶ ἐδείκνυ λοιπὸν ὁ θεὸς τὸν στρα- 

τιώτην καὶ στρατηγὸν τῇ οἰκουμένη, τὸν στεφανίτην τῷ 
’ ΄ι Ἁ 

θεάτρῳ τῶν ἀγγέλων, τὸν ἱερέα, τὸν βασιλέα, τὸν διαδήματος 

μᾶλλον Τὴ μαχαίρᾳ στεφανούμενον, τὸν τροπαιοῦχον, τὸν 

Ἑ ἀριστέα, τὸν χωρὶς συμβολῆς νικητήν. Καὶ “γὰρ ὥσπερ ἄν εἴ 

τις ́ στρατηγὺς ἄριστον ἔχων στρατιώτην, ἀπὸ τῆς ὁπλοδεξιᾶς, 

ἀπὸ τῆς στάσεως, ἀπὸ ἃ τοῦ Ὁ ῥυθμοῦ καταπλήξειε τὸν ἀντίδικον" 

οὕτω καὶ ὁ θεὸς, ἀπὸ τῆς γνώμης, ἀπὸ τοῦ σχήματος, ἀπὸ τῆς 

στάσεως μόνης τοῦ δικαίου τὸν κοινὸν ἁπάντων ἡμῶν ἐχθρὸν 

διάβολον κατέπληξε καὶ ἐφυγάδευσε. Καὶ γὰρ οἶμαι κἀκεῖνον 

τότε φρίξαντα ἀναχωρῆσαι. Ευὲ δὲ " λέγοι τις, καὶ τίνος 

ἕνεκεν οὐκ εἴασε βαπτισθῆναι τὴν δεξιὰν, εἶτα ἀθρόον ὁ ἀνέστησε 

τὸν σφαγιασθέντα: ὅτι θεῷ θέμις οὐκ ἣν αἵματα δέχεσθαι 

45:2 τοιαῦτα, ἀλλὰ ἀλαστόρων δαιμόνων ἡ ̓ τοιαύτη τράπεζα. ἜἊν- 

ταῦθα δὲ ἀμφότερα ἐδείκνυτο, καὶ ἡ τοῦ δεσπότου φιλανθρω- 

πία, καὶ ἡ τοῦ δούλου εὐγνωμοσύνη. [Καὶ πρότερον μὲν 
σι. ᾿ Ν ΄“- ΄'. Ὰ Α ο Ἄ “ι᾿ Ψ 

ἐξῆλθεν ἀπὸ τῆς γῆς" τότε δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως αὐτῆς ἀνε- 
’ 

χώρησε. Διὸ καὶ ἔλαβε “ μετὰ τόκου τὸ κεφάλαιον. ΚΚαὶ 
’ ᾿ς δὴ ἡ ἘΠ Ν Α ΄“ Α ο, ὃ “ 

μάλα. εἰκότως. ἵλετο γὰρ μὴ κληθῆναι πατήρ, ὥστε θοῦλος 

ἐν μα: φανῆναι. Διὰ τοῦτο οὐχὶ πατὴρ μόνον, ἀλλὰ καὶ 

ἱερεὺς “ ἐγένετο" καὶ ἐπειδὴ ἀπέστη τῶν ἑαυτοῦ διὰ τὸν θεὸν, 

διὰ τοῦτο καὶ ὁ θεὸς, μετὰ τούτων ἐχαρίσατο αὐτῷ καὶ τὰ 

Β αὐτοῦ. Ὅταν μὲν οὖν πολέμιοι ἐπιβουλεύωσι, καὶ μέχρι τῆς 

πείρας πρόεισι θαυματουργῶν" οἷον ἐπὶ τῆς καμίνου, καὶ τῶν 

μ ἐνέπτυξεν Α. φΡ.-Ρ. τῇ φάρυγγι 10. χ ὁ δε] δὶς Ὁ.Ε. ΕΊοΥ. οαπη αἰΤΟΘΙΘ 
Τηΐεγρ. ὁ δὲ θεὸς νυ]ρο. Υ ἘΔ καὶ ὥπλισε τὴν δεξιὰν καὶ κατέστειλε" καὶ 
καθάπερ. Νοδίτιτχῃ δβύ τη (.}).1 2 διεκονεῖτο (510) (Ὁ. διηκόνητο Α. 
ψεῖοπ. ὅαν. διηκόνηται Βεη. ἃ τοῦ ῥυθμοῦ] δῖος Ο.}. τοῦ ῥυμοῦ Β.:, 
εὖ Οὐαοχ Β11". ἠπροίν [ὨοΤΡΡ. ἘαοΡαΐαγ τῆς ῥώμης, ἈΠ ἈΠΙΘΓ Α. Ὁ λέγοι 
Β.Ο. λέγει ἘΠ. Μοχ οὐκ εἴασε οτη. 10. ο μετὰ τοῦ τόκου σ.Ὁ. 
ἃ δῖ. Ὠ.Ε΄ ἐγίνετο νυ]ρο. 6 αὐτοῦ] ὅϊῖςο Β. οἱ [ογίαββθ 8111. ἑαυτοῦ (Ὁ. 
αὑτοῦ πα. 
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’ δ᾿ Α " - 9 ᾽ ’ἢ ’ [2 Ἁ 

λεόντων ὅταν δὲ αὐτὸς ἐπιταττη, μέχρι προθυμίας ἵστησι τὸ 

ἐπίταγμα. Τί γὰρ ἐἔλειπεν, εἰπέ μοι, τῇ ἀριστείᾳ ταύτη 
Ἁ ἤ 

λοιπόν; Μὴ γὰρ προήδει τὸ μέλλον ὁ ᾿Αβρααμ; μὴ γὰρ 
ΕῚ ΨΖ ΄σ ᾿ ΄ Α ’ - ρ Νχ, Ν Α 

ἐπραγματεύετο τοῦ θεοῦ τὴν φιλανθρωπίαν; δὶ γὰρ καὶ 
ζχυ ’ ζχυ 

προφήτης ἦν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα 8 ὁ προφήτης ἢ οἷδεν. Ὥστε 
ι ν ἘΠΕ ς ᾿ . ἢ - 1 ΤΠ’ δὲ 

περιττὴ λοιπὸν ἣν ἡ σφαγὴ, καὶ ἀναξία θεοῦ. ἰἱ δὲ 
- “ ἈΝ Ἀ Ἁ σ΄ 

μαθεῖν, ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ θεὸς, ἀπὸ τῆς μήτρας 

πολλῷ θαυμαστότερον τοῦτο ἔμαθε" μᾶλλον δὲ, καὶ πρὸ τῆς 

(565) ἀποδείξεως ἐ ἐκείνης" πιστὸς γὰρ ἣν. 
Ἁ 

Σὺ δὲ μὴ θαύμαζε τὸν δίκαιον μόνον, ἀλλὰ καὶ ζήλου: καὶ 
“ ’ 

ὁρῶν αὐτὸν ἐν τοσούτῳ θορύβῳ καὶ ζάλῃ κυμάτων ὡς ἐν 

γαλήνῃ πλέοντα, ὁμοίως καὶ σὺ μεταχειρί ου τῆς κέν ο καὶ 

τῆς ἀνδρείας τὸ πηδάλιον. Μὴ γάρ μοι τοῦτο Κἣὶ ἴδης μόνον, 

Ὦ καὶ τὰ ξύλα" ἀλλ᾽ ἀναμνή- 

σθητι καὶ τῆς φωνῆς τοῦ παιδίου, καὶ λόγισαι. πόσαι νιφάδες 

ἐπῆλθον αὐτῷ στρατοπέδων ἐκδειματοῦσαι, ὅτε ἤκουσε τοῦ Ὁ 

παιδίου λέγοντος, ἘΠΕ ὋὉ πατὴρ. ὃ ποῦ τὸ πρόβατον" ᾿Βννόησον 
’ ’ὔ "5 ,ὔ ἋΣ ᾿ς ’ " ᾿, ’ 

πόσοι τότε ἐκινήθησαν λογισμοὶ, οὐ σιδήρῳ, αλλὰα φλογίνοις 
’ ΄“- 

δόρασιν ὡπλισμένοι, καὶ πάντοθεν κατακεντοῦντες αὐτὸν καὶ 

ὅτι ᾿ θυσιαστήριον ῳφκοδόμησε, 

7 ΟῚ Ν Ἁ “ “ Ν Ἁ Ἁ 

διατέμνοντες. Πδὶ γὰρ καὶ νῦν κατακλῶνται πολλοὶ καὶ μὴ 
’ὔ ᾽᾿ “ἃ 3 » ο κ ὴ ’ ,΄ 

πατέρες ΟΥ̓ ΤῈς; Ρ κὰν ἐδάκρυσαν, εἰ μή τὸ τέλος ἤδεισαν" 1 πολ- 

λοὺς δὲ, καίτοι τοῦτο εἰδότας, δακρύοντας ὁρῶ" τί πάσχειν 

ἐκεῖνον εἰκὸς ἣν, τὸν αὐτὸν γεννήσαντα, τὸν θρέψαντα, τὸν ἐν 

γήρᾳ: τὸν μόνον ἔχοντα ᾿ τοιοῦτον. τὸν ὁρῶντα, τὸν ἀκούοντα, 

τὸν εὐθέως μέλλοντα ἀναιρεῖν ; 5 Πς ἡ σύνεσις τῶν ῥημάτων δ Ὁ 

ἱπεύσεως ; Τ ΐς ἃ ἄρα ὁ ἐνεργῶν ; ὁ Σδιά- 
“΄ 5 “ ν᾿ ’ὔ ᾿ ᾿ ᾿] “ ἃ Ἁ 

βολος, ὥστε ἐμπρῆσαι τὴν φύσιν ; Μὴ γένοιτο, αλλ΄ ὁ θεος, 
“ ῪΝ ἤ Α “- ΄“ ’ 7 “ 

ἱνα μακῖλον βασανίση τὴν χρυσῆν τοῦ δικαίου ψυχήν. Ὅταν 

μὲν γὰρ ἡ γυνὴ φθέγγηται τοῦ ᾿Ιὼβ, διάβολος ἐνεργεῖ" τοι- 
αὐτή γὰρ ἡ συμβουλή" οὗτος δὲ οὐδὲν βλάσφημον φθέγγεται, 

ἀλλὰ καὶ σφόδρα εὐσεβὲς καὶ μεμεριμνημένον. Υ Καὶ πολλὴ ἡ 

ς ἘΣ σι 

τις ἡ επιεικεια τῆς 

Γ ἔλιπεν Β.}). ἔλοιπεν Δ. δ᾽ ὁ] ὡς Ο.ῦ. Ὠ οἶδεν] ἤδαι Ο.Ὁ. 
ἱ εἰ δὲ εἴποις (εἴπῃς (Ὁ.) ὅτι ἔδει μαθεῖν (μαθεῖν ἔδει (0.) ὡς ἐκ ν. ἐ. ὃ. (δ. ἐ Ὁ.) 
τ θεὸς, πῶς ἔδει, φαίην ἂν (1 ἐ ἐγὼ (.) ἀπὸ τῆς μ. π. θ. τοῦτο μαθών ; ἐν σ. τὸν 
Κὕδης (.10. οδίουὶ οὐτὴ ΕἾοΥ. εἴπῃς. (ΟΟΥΥ χθυδπι ἴδης 1 Απμοί. δα ΠοΙμΙ]Ϊα8 
΄η Μαίιῃ. 'οτη. 111. Ρ. .70. 1 θυσ.] τὸ θυσ. Ο. τὰ καὶ τὰ ξύλα] καὶ ξύλα 
συνανήνεγκεν (ὦ. καὶ ξύλα ἐπέθηκεν. ἴ]ογυ. Μοχ παιδὸς ῥῖῸ παιδίου "15 Δ. 
Ἡ ὁ πατὴρ] πάτερ ().1). ΕἸοτ. 9 ποῦ τὸ πρ.] ὅϊς Β.0.1).Ε0 ΕἸον. τὸ πρ. ποῦ ; 
να]ρο. Ρ κἂν (.1).Ε΄. καὶ Βα. 4 ̓ πολλοὺς δὲ] μᾶλλον δὲ πολλοὺς Ὁ. 
μᾶλλον δὲ εἰ πολλοὺς Ο. Τ τοιοῦτον] καὶ τοιοῦτον ().1). τοῦτον Κ᾽, ΕἸοτ. 
τὸν δηΐθ μόνον οἴῃ. [᾿. 5 τίς] - ἄρα Ο.Ὁ. ἷ οὐρρύών ν ἐρμάρήν, Α. 
πύστεως ἴδ, α ἄρα οἵη. (.Ὁ. Χ διάβολος] ἐρεῖς Υ̓ καὶ 
πολλὴ] πολλὴ γὰρ (ὐ. πολὺ γὰρ 1). Μοχ τῶν λόγων ομῃ. Β. 



48 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ τς 5. 

’ ΕῚ Υ̓ - ς, Α Ἁ Ρ “ ’, 9 ’ 

χάρις ἐπήνθει τοῖς ῥήμασι, πολὺ τὸ μέλι τῶν λόγων ἀπέστα- 
5 Ν ; ὯΝ ΓΉΡῪ εὖ τς ἀν ᾿ , ς ᾿" 

ἕεν, ἀπὸ γαλήνης καὶ ἡμέρου ῥέον ψυχῆς καὶ λιθίνην ἱκανὰ 
κ 3 ὃ , Ἀ νρρ ᾽ ᾽ ᾽ ᾿ “Δ7 

453 ταῦτα ἣν μαλάξαι ιάνοιαν τὰ ῥήματα. Αλλ᾽ οὐ τὸν ἀδά- 
2 ο . ἡδὲ ΕΣ ἃ, “8 κ ΩΣ , 

μαντα ἐκεῖνον περιέτρεψεν, αλλ΄ οὐδε ἔσεισεν, οὐδὲ εἶπε, τι 

πατέρα καλεῖς τὸν μικρὸν ὕστερον οὐκ ἐσόμενόν σου πατέρα, 

τὸν ἤδη ταύτην ἀπολέσαντα τὴν τιμήν; Τίνος δὲ ἕνεκεν καὶ 

ὁ παῖς ἐρωτᾷ: Οὐ περιεργαζόμενος ἁπλῶς, οὐδὲ πολυπρα- 

γμονῶν, ἀλλ᾽ ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῶν προκειμένων. Καὶ γὰρ 
Ὀ ΕῚ ’ Μ Ε] Α ΕῚ 7 Ο “- κ᾽ ἣν “κ᾿ ’ὔ 

ἐνενόει ὅτι, εἰ μὴ ἐβούλετο “ λαβεῖν κοινωνὸν τῶν γινομένων, 
“Ἀ Α Α “ “. 4 Α 

οὐκ ἂν τοὺς μὲν παῖδας ἀφῆκε κάτω μένειν, αὐτὸν δὲ μόνον 
’ὔ Ἁ - 7 

παρέλαβε. Διὰ δὴ τοῦτο καὶ ὅτε μόνοι γεγόνασι, τότε αὐτὸν 

Β ἐρωτᾷ, ὅτε οὐδεὶς ἤκουε τῶν λεγομένων' τοσαύτη τοῦ παιδὸς ἡ 
᾽ὔ οὺ ἷ Ὁ ; ’ ν “4 . Α 

σύνεσις ἣν. Αρα ουὅ διεθερμάνθητε πάντες, και ἄνδρες και 

γυναῖκες : Οὐχὶ ἕκαστος ὑμῶν περιπτύσσεται τῆ διανοίᾳ καὶ 
- εὖ ’ ὗς 

καταφιλεῖ τὸ παιδίον, καὶ θαυμάζει τὴν σύνεσιν, καὶ αἰδεῖται 
Α ς ᾽ 3 Ὁ Α .»; ΑἸ δὴ Ὁ “- 7 

τὴν εὐλαβειαν, μεθ᾽ ἧς καὶ συμποδιζόμενος καὶ ἐπι τοῖς ξύλοις 

ἐπιτιθέμενος. οὐκ ἐξεπλήττετο, οὐκ ἐσκίρτα, οὐ κατεγίνωσκε τοῦ 
Ἁ ε ᾽ὔ ς Ἁ κ " “Ἵ Ἁ “ ’ 

πατρὸς ὡς μαινομένου, ἀλλὰ καὶ ἐδεσμεῖτο, καὶ ἀνεβιβάζετο, 

καὶ ἐπετίθετο, καὶ πάντα ἔφερε σιγῆ, καθάπερ τις ἀρνειὸς, 

ἀ πάντων δεσπότης: Καὶ γὰρ 
Θ 

μᾶλλον δὲ, καθάπερ ὁ κοινὸς 
καὶ τὸν τύπον ἐφύλαττεν. 

σΞ23 «ὡς πρόβατον γὰρ ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη. καὶ ὡς ἀμνὸς ἴ ἐναν- 

τίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος." Καίτοιγε ἐφθέγξατο 

ἐκείνου ἐμιμεῖτο τὴν ἐπιείκειαν, 

σὴ γε 15 
οὗτος" καὶ γὰρ καὶ ὁ δεσπότης αὐτοῦ ἐφθέγξατο. ΠΠῶς οὖν 

Α 4, 

ἄφωνος: '"Γουτέστιν, οὐδὲν αὔθαδες εἶπεν, οὐδὲ τραχυ, ἀλλὰ 
’ κ ““ 'κ “ »“"»"Ρ Ν 

πάντα ἥμερα καὶ προσηνῆ, καὶ μᾶλλον τῆς σιγῆς τὰ ῥήματα 
Ἁ ζ Α 

τὴν ἐπιείκειαν ἐδήλου. ᾿Ἰπεὶ καὶ ὁ Χριστὸς 8 ἔλεγεν, 25 “ Εὐ μὲν 
γε “ “ “ εἶ ἴω 

κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ" εἰ δὲ καλῶς, τί 
η΄ 55» ᾿ κ ᾿ , - "δ, Ἄγ ἢ ..5 

με δέρεις : καὶ τὴν ἐπιείκειαν μάλλον ἐδήλωσεν, ἢ ᾿ εἰ 
ΠΑ “" ΄ Ἁ “ ’ 

ἐσίγησε. ΪΚαὶ ὥσπερ οὗτος τῷ πατρὶ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου. 
“ ΝΑ.9 - “ Ἁ “ ΄“ ὴ ’ 9θ ςς 1 ; »“5᾿ 

οὕτω καὶ ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ὀιαλέγεται, ἀτερ, ἄφες 
ὙῊΣ ἈΑ 55, ΝΠ ΣΕΥ Σ ο πξοῖν ,ϑ , ι:. . 

Ὁ αὐτοῖς, λέγων, “οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι. ( οὖν ὁ πατρι- 
’ Ὰ Ὁ ς᾽ 

ΤΡΧΉ9.5 4. 
’ 39 ς ’ δ . ’ ΄“΄“ ’ὔ “ ᾿" 9 “- 

τέκνον. κατεροι τὰ ὀνόματα τῆς φύσεως καλοῦσιν" ἐκεῖνος 

Α ,, ς ΄σ ’ 9 ς ’ 

Ο θεὸς ὄψεται ἑαυτῷ πρόβατον εἰς ὁλοκαρπώωσιν, 

’ κ , ΓᾺ ᾿ ᾿ς ς ’ ε , 
πατέρα, καὶ τέκνον οὗτος. Καὶ χαλεπὸς ἑκατέρωθεν ὁ πολε- 

24 Ἐ)βαὶ. 1111. 7. 20 Ψο8η. ΧΥ 111. 23. 26 1..0.. ΧΣῚΠ. 24. 37 66ιι. χχ!ϊ. 8. 

Ζ ἀλλ᾽ οτὰ. (.}). ΕἸοσ. 8 οὐδὲ εἶπε] ἀλλ᾽ οὐδὲ εἶπε Α. οὐδὲ γὰρ εἶπε Ο. 
Ὁ ἐννοεῖ 10). ς λαβεῖν] αὐτὸν λαβεῖν (.). λαβεῖν αὐτὸν Κ΄. ἃ ἁπάντων 
σ.Ὁ. 8 καὶ] ἐκείνου καὶ Ἐ. ἕέναντι 1). Ε ἔλεγεν] λέγων Ο.Ὁ. 
Μοχ οορυΐδτη δηΐθ τὴν ἐπιείκειαν οπι. 1). ἂ δαίρεις Α.Ο. οἱ φοΥγ. Β. 
ἷ εἰ ἀφοβύ ᾿ὴ (οαᾶ. φυϑοίον (Ὁ. 
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μος ς ἢ διεγείρεται, καὶ πολλὴ ἡ ζάλη, καὶ ναυάγιον οὐδαμοῦ" 

ἡ γὰρ ων πάντων ἐκράτει. Εἴτα ἐπειδὴ ἤκουσε τὸν 

θεὸν, οὐκέτι εἶπεν ' οὐδὲν, οὐδὲ περιειργάσατο: οὕτω συνετὸν ἣν 

τὸ παιδίον. καὶ ἐν αὐτῷ τῆς ἡλικίας τῷ ἄνθει. Εἶδες τὸν 

βασιλέα, πόσων ἐκράτησε στρατοπέδων, πόσων 3 πολέμων 

ἐπιόντων ; Οὐδὲ γὰρ οὕτως ἦσαν οἱ βάρβαροι τῇ πόλει τῶν 

τυροσθλάμωι φοβεροὶ, ὅτε ἐπῆλθον αὐτῇ πολλάκις. ὡς οἱ 

λογισμοὶ "" τούτῳ, πάντοθεν αὐτῷ περικαθήμενοι" ἀλλ᾽ ὅμως 

ἁπάντων περιεγένετο. Βούλει καὶ τὸν ἱερέα ἰδεῖν ; οὐ πόρρω- 

θεν τὸ ὑπόδειγμα. Ὅταν γὰρ αὐτὸν ἴδης πῦρ ἔχοντα καὶ 

μάχαιραν, καὶ " θυσιαστηρίῳ ἐφεστῶτα, τί λοιπὸν ἀμφι- 

βάλλεις ὑ ὑπὲρ τῆς ἱερωσύνης : . Εἰ δὲ βούλει καὶ τὴν θυσίαν ἰδεῖν, 

ὅρα διπλῆν. []ροσήνεγκε γοῦν παῖδα, προσήνεγκε καὶ πρό- 

βατον, μᾶλλον δὲ πρὸ πάντων τὴν ἑαυτοῦ γνώμην" καὶ τῷ 

μὲν αἵματι τοῦ προβάτου τὴν δεξιὰν, τῇ δὲ σφαγῇ: τοῦ παιδὸς 

τὴν Ψυχὴν ἡγίασεν. Οὕτως ἐχειροτονήθη ἱερεὺς, αἵματι μονο- 

γενοῦς, θυσίᾳ ἀμνοῦ. [Καὶ γὰρ καὶ οἱ ἱερεῖς αἵματι ἡγιάζοντο 

τῶν ἱερείων τῶν τῷ θεῷ προσαγομένων. Βούλει καὶ Ρ τὸν 

προφήτην ἰδεῖν ; 28 ἐς ̓ Αβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο, 

ἵνα ἴδη τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν" καὶ εἶδε, καὶ ἐχάρη, φησίν. 

Οὕτω καὶ σὺ γίνη βασιλεὺς καὶ ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐν τῷ 

λουτρῷ" βασιλεὺς μὲν, πάσας χαμαὶ ῥίψας τὰς πονηρὰς 

πράξεις, καὶ τὰ ἀμήβεημαίαᾳ κατασφάξας ἱερεὺς τ ̓ ῥαυτὸν 

προσενεγκὼν τῷ θεῴ, καὶ δκαταθύσας τὸ σῶμα, καὶ ᾿ΦΡΎΟΣ 
τι ἡ- 

σομεν αὐτῷ" προφήτης δὲ, τὰ μέλλοντα μανθάνων, καὶ ἔνθους 

γινόμενος, καὶ σφραγισάμενος. Καθάπερ γὰρ στρατιώταις 

σφραγὶς. οὕτω καὶ τοῖς πιστοῖς τὸ πνεῦμα ἐπιτίθεται" κἂν 

καὶ αὐτός" 29 “ : γὰρ συναπεθάνομεν αὐτῷ, φησὶ, καὶ 

λειποτακτήσης, κατάδηλος γίνῃ πᾶσιν. ᾿Ιουδαῖοι μὲν γὰρ εἶχον 

Χ σφραγῖδα τὴν περιτομὴν, ἡμεῖς δὲ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύ- 

ματος. Γαῦτα οὖν εἰδότες, καὶ τὸ ἀξίωμα τὸ ἑαυτῶν ἐννοή- 

σαντες, ἄξιον τῆς χάριτος ἐπιδειξώμεθα βίον, ἵνα καὶ τῆς 

μελλούσης ἐπιτύχωμεν βασιλείας" . ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς 

ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

28 Ψοδη. νἱ]]. 56. 39... ΤΊΤΩΙ τ 1. 

Κ διεγείρετο Α. διηγείρετο ΕἾοΥ. Μοχ ἐκράτει Ρ1Ὸ κρατεῖ φαϊίτιπὶ Θϑὲ οχ 
ΘΟἾ:: 1 οὐδὲν ΟΠῚ. Α. τ πολεμίων Α.Ὁ. Μοχ γὰρ οπι. Ὁ). 
π τούτῳ] ὅϊῖο (.1).Ε, τούτων να]σο. Εχ ᾿ἰβάθῃηι Π|0γ15 αὐτῷ ΡγῸ αὐτὸν γϑορρὶ- 
ΤΊ. ο θυσιαστήριον Αἰ. Ρ Αὐδου]ιβ δύ τη (0.1). ποὴ ἴῃ Ἰμαα. 
ᾳ ἡμῶν Α.Ο. ᾿ σεαυτὸν (.}. 5 καταθύσας θύσας [Ι'. ' σφαγεὶς] 
σφαγιασθεὶς (Ὁ. ἃ συζήσωμεν Δ.}9. Χ σφραγῖδα οτη. Ἐ. Υ ἧς----- 
ἐπιτυχεῖν Οτη. 

Ε 
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0 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΝΤΟΜΙ Ἰ, δᾶ, 

». " χ ΄ Α “ ΄ ε ’ ’ὔ ᾿ 

Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, 
, Α “-“ Ἁ ι 4 3,κ. εὖ 9 Ἁ 45. “ “59 

κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
ἢ 
Αμήν. 

ΛΟΙῸΣ Δ. 

᾿Εγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχὴν, 
“ , ἐνίας, 3. χὰ Ξ ς , 
ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. 

1 ὦ ΕΠ φὴς. ὦ ς μακάριε ΠΠαῦλε ; φειδόμενος αὐτῶν " οὐκ ἦλθες 

εἰς Κόρινθον : Οὐκοῦν ἐναντιολογίαν τινὰ ἡμῖν εἰσάγεις ἐν-- 

ταῦθα. ᾿Ανωτέρω, μὲν γὰρ ἔλεγες, ὅτι διὰ τοῦτο οὐκ ἦλθες, 

ἐπειδὴ οὐ κατὰ σάρκα ὃ βουλεύη, οὐδὲ κύριος εἶ σαυτοῦ, ἀλλ᾽ 
εὖ ΄-. “. ΄ [4 Α 

ὑπὸ τῆς τοῦ πνεύματος ἐξουσίας πανταχοῦ περιάγη, καὶ τὰς 
3 ἘΞ ΑῚ δ᾿ κ 

θλίψεις εἰς μέσον ἤγες: ἐνταῦθα δὲ σὸν φὴς εἶναι τὸ μὴ 
ω 9 - τ ’ ΄᾿. ΄ ’ὔ 9 ’ Ξ Ω͂ Α ζ΄ 

ἐλθεῖν, οὐκέτι τῆς τοῦ πνεύματος ἐξουσίας" “ καὶ γὰρ ᾧησιν, 
“- ζν ’ χὺ 

ὅτι “ φειδόμενος ὑμῶν, ὃ οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. ΤᾺ οὖν 
“ “ Ἁ ΄- Φ 

Ἑ ἔστιν εἰπεῖν; Ἢ ὅτι καὶ τοῦτο αὐτὸ τοῦ πνεύματος ἦν, καὶ 
ο “ Α Ἁ “ 

ἠθέλησε μὲν αὐτὸς ἐλθεῖν, ὑπέβαλε δὲ τὸ πνεῦμα μὴ πα- 
ἵ 

ραγενέσθαι, τὴν φειδὼ τὴν αὐτῶν προβαλλόμενον' μ περὶ 

ἑτέρας λέγει πρεσσας Β' δηλῶν ὅτι πρὶν ἢ γράψαι τὴν προ- 

τέραν ἐπιστολὴν, ᾿ . ἠθέλησεν ἐλθεῖν, ᾿ καὶ κατέσχεν ἑαυτὸν δι 

ἀγάπην, ὥστε μὴ ἀδιορθώτοις ἐ ἐπιστῆναι. Εκὸς δὲ καὶ μετὰ 

τὴν δευτέραν ἐπιστολὴν, τοῦ πνεύματος μηκέτι κωλύοντος 
4... γᾺ τ ’ὔ ὃ Α Α 3. , ΩΝ 0 ν “- 

αὐτὸν, ἑκόντα διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην μεῖναι. καὶ μᾶλλον 

ἔστιν ὑποπτεῦσαι, ὅτι παρὰ μὲν τὴν ἀρχὴν τὸ πνεῦμα ἐκώλυεν" 

ὕστερον δὲ καὶ αὐτὸς ἐπιλογισάμενος ὅτι τοῦτο βέλτιον, 

4π 5 ἔμεινε. Σὺ δέ μοι σκόπει, πῶς πάλιν ἑαυτοῦ μέμνηται, ὃ 
“ Ἂἶ ΄ ΄“ 

συνεχῶς Κ᾿ λέγων οὐ παύσομαι, ᾿ ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἑαυτῷ συνι- 
’ Ἁ “ μι 

στάμενος. ᾿Εἰπειδὴ γὰρ καὶ τοῦτο εἰκὸς ἦν ὑποπτεύειν αὐτοὺς, 
ν ’ [4 ᾿Ν “ 3 ΘΔ 3 ΓΟ ΥΜΙΣ, ΡΦΤ , Ν 

καὶ λέγειν, ὅτι διὰ τοῦτο οὐκ ἠθέλησας ἐλθεῖν: ἐμίσησας γὰρ 
ε ον ’ ᾽ ’ δ, Ἁ “ - 3 ’ 9 κ 

ἡμᾶς" δείκνυσι τοὐναντίον, ὅτι διὰ τοῦτο οὐκ ἠθέλησεν, ἐπειδὴ 
Ν ’ » 

ἐφίλει αὐτούς. Τί δέ ἐστι τὸ, “ φειδόμενος . ἭἬἭΚκουσα, φησὶν, 

ΙΟΘΆΡΝΙ, ν- 25. 

Ηομ.ΙΥ. ἃ ΠΩ οὐκέτι ἢ. Μοχ ἐνταῦθα οτη. ). Ὁ βουλεύῃ] δου- 
λεύεις Ὁ. ο ἐλθεῖν) -- εἰ δὲ σὸν 10. Ἁ καὶ γάρ φησιν] εἶπε γὰρ 10). 
8 οὐκέτι] δῖ. Β.}).Ε΄. οὐκ Εαά. ΐ Π Α.Β. Μοχ προβαλλόμενος 1). 
Ε δηλῶν] δῆλον Α. ὥστε δῆλον Ὠ. ἢ ῃθέλησε] -- μὲν Α. ἱ καὶ κατέ- 
σχεν) κατέσχε δὲ Ὁ. Κ λέγων] ὅδῖς Ὁ." λέγειν να]ρΟ. 1 καὶ ἀπὸ τῶν 
ἐναντίων ἑαυτὸν συνιστᾷ 1). ἴΙΪῃ νυ]ραία Ἰδοίοπα ἑαυτὸν ΡΙῸ ἑαυτῷ Παθεί Κ΄. 
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ΙΝ ἘΡΙΞΤ,, Π|. ΑὉ ΟΟΒ. ΗΟΜ. ἹΝ. δ] 

[2 Ψ [2 ’ ᾿ ΙΒ οἱ ΕΣ χ 9 Α “. 

ὅτι ἐπόρνευσαν τινες παρ᾽ ὑμῖν" οὐκ ἤθελον οὖν ἐλθὼν λυπῆσαι 
ἴω Ἁ ’ ’ Ἁ ΄σ 

ὑμᾶς. Καὶ γὰρ ἀναγκὴ παρόντα ἐξετάσαι ΤΕ πράγμα, καὶ 
“- Α ΄. 

ἐπεξελθεῖν καὶ κολάσαι, καὶ πολλοὺς ἀπαιτῆσαι δίκην. Βέλτιον Β 
3 3 ΠΠ π ον. τ κ Ν ὦ ὃ “ “- “ ν 

οὖν εἶναι ' ἐνόμισα ἀπεῖναι, καὶ ἐνδοῦναι μετανοῆσαι, ἢ παρὼν 
5 - Ἀ ΄“ Α . ἈΝ -. 

ἐπεξελθεῖν, καὶ παροξυνθῆναι μειζόνως. Καὶ γὰρ πρὸς τῷ 
“ “σι “- ᾿ 

τέλει τῆς ἐπιστολῆς σαφῶς αὐτὸ παρεδήλωσεν εἰπών' 2 ςς Φο- 
5 ἥ ὔ ᾿ σ΄ 

βοῦμαι μή πως ἐλθόντα με ταπεινώση ὁ θεός μου πρὸς ὑμᾶς, 
Ά “ 

καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων, καὶ μὴ μετανοη- 
ἕ Α ἊΣ ὙΥΕῚ “" “- 

σάντων ἐπὶ τῆ ἀσελγείᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ἣ ἔπραξαν." "Ιοῦτο 
Ἁ 9 ΄“ Ψ ὃ ῇ Ἁ ΠῚ ’ὔ Α οΟ 4 Ἁ Ρ ς 

τοίνυν καὶ ἐνταῦθα ἐνδείκνυται, καὶ " λέγει μὲν 9 αὐτὸ Ρ ὼς 
" Α Ἁ Ἁ “- 

ἀπολογούμενος, ἐπιστύφει δὲ αὐτοὺς σφοδρότατα, καὶ φοβεῖ. 
᾿ δὶ ΒΒ... ἷ » τὶ Α ξ ᾿ 4 , 

Καὶ γαρ ἠνίξατο τιμωρίας ὄντας αὐτοὺς ὑπευθύνους. καὶ τι Ο 
Α ’ὔ ΕῚ Α ὔ - « Ἁ “.. Α 

καὶ πεισομένους, εἰ μή ταχέως διορθωθεῖεν. Ο καὶ αὐτὸ 
ΕΝ 7 5» Ά 

ὁες ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ 
’ ΕῚ “-: ᾽ὔ ι. 9 “κι “ 

πάλιν ἐν τῷ τέλει τῆς ἐπιστολῆς φησιν, ὅτι 
’ “- Α 

πάλιν, οὐ φείσομαι." [Πλὴν ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν σαφέστερον, ἐν- 
“- ι ᾽ Α ’ Ξ 3 ῳ Φ.ν δ , ἢ 3 

ταῦθα δὲ, ἐπειδὴ προοίμιον ἦν, οὐχ οὕτως αὐτὸ λέγει, ἀλλ 
γ᾽ “ , ᾿ ᾿ ἵν , 2 - ἢ ν ᾿ ΠΡΑΝῚ 
ὑπεσταλμένως. καὶ οὐδὲ τούτῳ σΡΌΣΚΤΟΙν; ἀλλα καὶ αὐτὸ 

τοῦτο πάλιν θεραπεύει, ἐπιδιορθώσει κεχρημένος. ᾿Βπειδὴ γὰρ 

ὥσπερ ἐξουσίαν πολλὴν ἐνδεικνυμένου τὸ ῥῆμα ἣν" φείδεται 

γάρ τις ἐκείνων, οὺς καὶ κολάσαι κύριός ἐστι τοῦτο αὐτὸ 

παραμυθούμενος, καὶ τὸ δοκοῦν εἶναι τραχὺ συσκιάζων φησὶν, 
4 « ()ὺ Ψ ,ὔ ΓΝ “ , 39 ἐὺ ,ὕ ΠῚ ὃ Ν 

ὑχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως. ουὅτέστιν, οὐ ὁια 

τοῦτο εἶπον. ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκ ἦλθον, ὡς κυριεύων ὑμῶν. 
Κ εἴ 5 ῷ ου ς ἴω ᾿ Α ςς ΄.- ’ :59 εἴ Ἅ, , ' 

αἱ οὐκ ὃ εἶπεν, ὑμῶν, ἀλλα, “ τῆς πιστεως" ὃ καὶ πραότερον ἣν 
᾿ τὰ ,ὔ Α Ν Ἷ Α 7 ΄σ ’ 

καὶ ἀληθέστερον. Τὸν γὰρ ὅ μη βουλόμενον πιστεῦσαι τίς 
’ . ἈΝ “. ΄“΄ “ 539 

κύριος ἀναγκάσαι; “" ᾿Αλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν. 
ΕΠ πειδ) ϑ 4, ς Ἁ « “ « ’ 9 Ἁ 9 ἦλθ 

ή γαρς. φησιν, ἡ χαρὰ ὑμῶν ἡμετερὰ εστίν, οὐκ ἦλθον, 
“ κ Ε] ’ ᾿) ’ « ΨΣ Α τι , Α τι ο , Α 

ἵνα μὴ ἐμβαάλω εἰς λύπην ὑμᾶς, καὶ αὐξήσω τὴν " ἀθυμίαν τὴν 
εἹ ’ ᾿) 4 ὦ» “ ’ 4 Ἀ ΩΝ ,. ΄΄“ 9 

ἐμήν" ἀλλ ἔμεινα, ἕνα διορθωθέντες ἄπο τῆς ἀπειλῆς, εὐφραν- 

θῆτε. Πάντα γὰρ ποιοῦμεν ὑπὲρ τῆς χαρᾶς τῆς ὑμετέρας, καὶ 

ὑπὲρ τούτου σπεύδομεν, ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ κοινωνοῦμεν αὐτῆ. 

4 ἢ γὰρ πίστει ἑστήκατε." Ὅρα πάλιν ὑπεσταλμένως διὰὼ 
" ’ὔ Ἁ ΕῚ “ ’ , 9 Α 

λεγόμενον. Δέδοικε γὰρ αὐτῶν καθάψασθαι πάλιν, ἐπειδὴ 

σφοδρῶς αὐτῶν ἐν τῆ προτέρᾳ Χ καθίκετο ἐπιστολῆ. καί τινα 
᾿ ᾽ Ι : “τἂἊὦἋνν " Ἁ “ ἢ ’ 

μεταβολὴν ἐπεδείξαντο᾽ καὶ ἔμελλεν αὐτοὺς τοῦτο ἀνατρέπειν, 

2.2 Οὐν. χὶϊ. 21. ὃ.) ΟὐοΥ. ΧΙ1]. 2. 4 νυ, 24. 

Ἂ ἐνόμισα] ἐνόησα Α. γεοῃ. ἢ λέγει] ἄγει Β. ὅν. τηᾶγρ'. ὃ αὐτὸ] 
δις Β.1).14 αὐτὸς νυ]ρο. Ρ ὡς, αιοά αὐοβί ἃ 1. δηΐο θη. δϑβὲ ἴῃ 
οἸπηθτι5 ΠΡ 115. 4 καί τι] καίτοι ἃ. Ρτοχίτηθμῃ καὶ οτη. ἢ. ᾿ ὑπε- 
σταλμένος Ὦϊς οἵ ᾿ηἴτα Α. 5 εἶπεν) « ἁπλῶς Ὁ. τ μὴ οπι. Β. 
ἃ ἀθυμίαν] ἐπιθυμίαν Α. Χ καθήψατο 1). 

Ὴ 2 



δ2 5. ΦΌΟΑΝΝΙΝ ΟΗΕΥΒΟΞΤΟΜΙ ΤΙ. τὸν ,8. 

εἰ μεταβαλλόμενοι πάλιν τὴν αὐτὴν ἐπιτίμησιν ὑπέμενον. Διὸ 

πολλῷ τῆς προτέρας ἡμερωτέρα αὕτη. ὅἐ( "κρινα δὲ ἐμαυτῷ 

τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπη ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. Τὸ, 7 αλλ ον 

456 κνυσι καὶ ἤδη λυπηθέντα ἐκεῖθεν" καὶ δοκῶν ἀπολογεῖσθαι, ὅλαν- 

θανόντως αὐτῶν καθάπτεται. ΗΕ δὲ καὶ ἤδη ἐλύπησαν, καὶ 

πάλιν ἔμελλον λυπεῖν, ἐννόησον ὅσην ἃ εἰκὸς γενέσθαι τὴν 

ἀηδίαν. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν οὐ λέγει, ὅτι ἐλυπήσατε' ἑτέρως 

Η ἀσύνηνα. τὸν λόγον, τὸ αὐτὸ τοῦτο αἰνιττόμενος, καὶ λέγων, 

ι διὰ τοῦτο οὐκ ἤλθοδμι ἵνα μὴ λυπήσω ὑμᾶς" ὃ τὴν αὐτὴν 

4 εἶπον, εὐπαράδεκτον δὲ μαλλόν ἐστι. 

θ ἐς Ἡγὶ γὰρ ἐγὼ λυνϑν ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων για, ἐϊΐ μὴ 

Β ὁ “λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ ; 5 Ἰ]οία αὕτη ἀκολουθία; Μεγίστη μὲν 

“Ὁ 
μὲν ἰσχὺν ἔχει τούτῳ “ ᾧ 

οὖν. Σκόπει δέ. ΒΩ ἠθέλησα, φησὶν, ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἵνα 

μὴ λυπήσω ὑμᾶς πλέον, ἐ ἐπιτιμῶν, ἀγανακτῶν, ἀποστρεφόμενος. 

Εἴτα ἐπειδὴ καὶ αὐτὸ σφοδρὸν ἣν, καὶ κατηγορίαν αὐτῶν 

εἶχεν, εἴγε οὕτως ἔζων ὡς [Παῦλον λυπεῖν, ἐπιδιορθώσει 

χρώμενός φησιν. “ Εἱ “γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὃ 

εὐφραίνων με, εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; ΓΕ δὲ λέγει, 

ἔ πτοιοῦτόν ἐστιν εἰ δὲ καὶ ἐν λύπη ἔμελλον εἶναι, ἀναγκα- 

ζόμενος ὑμῖν ἐπιτιμᾶν καὶ ὁρᾶν λυπουμένους, ἀλλ᾽ ὅμως καὶ 

8 αὐτὸ τοῦτο ηὔφραινέ με. Μεγίστης γὰρ τοῦτο ἀγάπης 

τεκμήριον, τὸ ἢ τοσούτου παρ᾽ ὑμῖν ἄξιον εἶναί με, ὡς δύνασθαι 

δάκνειν ὑμᾶς “ἀποστρεφόμενον. Καὶ ὅρα σύνεσιν. Ὃ γὰρ 

τοῦ νόμου τῶν μαθητῶν ἢ ἣν, τὸ ἀλγεῖν καὶ αἰσθάνεσθαι ἰ ἐπι- 

ῬΡβομένονΟ τοῦτο ὡς χαριζομένους αὐτοὺς " εἰσάγει. Οὐδεὶς 

ἈΕῚ με οὕτως εὐφραίνει, φησὶν, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἐπιστρεφόμενος 

τ τῶν ἐμῶν ῥημάτων, καὶ λυπούμενος ὅταν βλέπῃ με ὀργιζό- 

μενον. Καίτοι τὸ ἀκόλουθον ἣν εἰπεῖν" εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ 

ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ̓ ὑμᾶς εὐφρᾶναι ; ᾿᾽Αλλ᾽ οὐ 

. Ὠ λέγει τοῦτο, ἀλλ᾽ ἀντιστρέφει πάλιν αὐτὸ, θεραπεύων αὐτοὺς, 

καὶ λέγων" 9 εἰ καὶ λυπῷ ὑμᾶς, χάριν μοι παρέχετε κἀν τούτῳ 

μεγίστην, ὅτι δάκνεσθε ὑπὸ τῶν παρ᾽ ἐμοῦ λεγομένων. 7 “ Καὶ 

ὅ ΟΑΡ, 11. ν. 1. δ, ὯΝ ΤΟΥΣ: 

Υ πάλιν] -- εἰπὼν Ὁ. 2 λανθανόντως Β.1).Εν, λεληθότως νυ]ρο. λεληθότων 
Α. ἃ εἰκὸς} - ἣν Ε' Ὁ ἀηδίαν] ἀηδείαν ᾿᾿. ἄνοιαν ἃ. Μια. Απποί. 
ο ᾧ] ὃ : ἐνῶ, εἶπεν Β. Ε΄. Βίαθτηῃ δὲ οἴη. Α.Ε, 8 ποία] καὶ ποία ἴδ. 
Μὸχ οὖν οπι. Α. ἔ τοιοῦτον] τοῦτο Β. Β αὐτὸ τ. ηὔφρ.] διὰ τοῦτο 

ους 
εὐφραίνω Τ᾿. Ὠ τ λάῥον Α. ᾿ ᾿ ἐπιτιμώμενος (8:9) ΔΟ Κ εἰσάγει] -- 
ἐν φησιν Ὁ). 1 γάρ με] με γὰρ Β. μεᾶἄρα Ὦ. " τῶν} ἐκ τῶν Ὦ. 
᾿ ἡμᾶς ΕῚ οατὴ Εγδβυηο. 9 εἰ γὰρ καὶ θ. Μοχ εβαθραίαγ καὶ γὰρ ἔγραψα: 
864 γὰρ ποη εϑ8 ἴῃ Π).Ε΄ πθο, αὐ νἀ θίατ, τη Μοβαᾳ. 



11. 8. ΙΝ ἘΡΙΞΤ. 1. ΑὉ ΟΟΒ. ΗΟΜ. ΤΥ. 09 
“- Ἀ ΄- “- 

ἔγραψα ὑ ὑμῖν αὐτὸ τοῦτο. [Ι]οῖον ; Ὅτι διὰ τοῦτο οὐκ ἦλθον, 

φειδόμενος ὑμῶν. [ὅτε » ἔγραφεν: Ἔν τῆ Ἱπροτέρᾳ, ὅτε 

ἔλεγεν" 8 «ἐς Οὐ θέλω ὑ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἪΝ ̓᾿ τοὺ ἔγωγε 

οἶμαι, ἀλλ᾽ ἐν 5 αὐτῆ τῆ ἐπιστολῆ, ὅτε εἶπε, 3““ Μὴ ἐλθόντα με 
᾿ ᾽ὕ ἐν Ν ᾿ ε δος 99 Ε ο ΜινΝ 

πάλιν ταπεινώση ὁ θεὸς μου προς ὑμάς. ἔγραψα οὖν αὐτὸ 

τοῦτο πρὸς τῷ τέλει, φησὶ, ““ μή πως ἐλθόντα με ταπεινώσῃ ὁ 
7 Α , Ἁ “ ’, 59 , ι 

θεὸς μου, καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων. Διὰ Εὶ 

(568) τί “δὲ ἔγραφες ; “Ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει με 
, , σ΄ Ἀ 7 

χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων 

ὑμῶν ἐστιν. ᾿Επειδὴ γὰρ εἶπεν, ὅτι εὐφραίνομαι ἀλγούντων 

ὑμῶν, καὶ ἔτι αὐθαδέστερον τοῦτο ἣν καὶ τραχύτερον, πάλιν 

αὐτὸ ἀνέστρεψεν ἑτέρως, καὶ ἃ ἡμερώτερον αὐτὸ ἐποίησεν οἷς 
ΝΥ κι κ“ κ κ᾿ ’ ΕΑ οἵ Χ ῃ 
ἐπήγαγε. Διὰ τοῦτο γὰρ, φησὶ, προέγραψα ὑμῖν, ἵνα ὃ μὴ 

ἐν ὀδύνη ὑμᾶς εὕρω μὴ διορθωθέντας. Διὰ τοῦτο εἶπον, 
΄ Ἀ γ΄ ΄σ “ 

“ ἵνᾳ μὴ “ οὐ τὸ Υ ἑαυτοῦ σκοπῶν; ἀλλὰ τὸ ὑμέτερον. 457 
Ω λ ᾿ Οἶδα γὰρ ὅ ὅτι ἐὰν ἴδητε χαίροντα. χαίρετε: κἀν θεάσησθε 

ἀλγοῦντα, θῶ Ὅρα τοίνυν ἄνωθεν τὴν ἀκολουθίαν τῶν 

εἰρημένων" οὕτω γὰρ εὐμαθέστερος “ ἡμῖν ἔσται ὁ λόγος. Οὐκ 
ΩΣ εἵ υ ν ᾿ « ΓΝ κ) ᾿ς «ς ’ὔὕ “. 

ἦλθον, φησίν, ἵνα μη λυπήσω ὑμᾶς, ἀδιορθώτους εὑρών. "Γοῦτο 
σ΄ σ΄“ ΝΜ 

δὲ ἐποίουν, οὐ τὸ ἐμαυτοῦ σκοπῶν, ἀλλὰ τὸ ὑμέτερον. ᾿᾿ γὼ 
᾿ 8 Ν ’ὔ Ἔ ἷ- “ “, “ὃ ᾿ Ν Φ ὃ 

μὲν ἃ γὰρ λυπουμένων ὑμῶν, ἔχω ἡθονὴν οὐ μικρᾶν, ὅταν ἴδω 

τοσοῦτον ἐμοῦ φροντίζοντας, ὡς καὶ λυπεῖσθαι καὶ ἀλγεῖν 
’ 

ἀγανακτοῦντος ἐμοῦ. “Τίς γὰρ ἐστιν ὁ εὐφραίνων με, εἰ μὴ 

ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ ἢ [ἰλὴν ἀλλὰ καὶ οὕπω διακείμενος, Β 

ἐπειδὴ τὸ ὑμέτερον σκοπῶ, ἔγραψα ὑμῖν ἢ 
4 “ ἈΝ 3 ’ὔ , ᾿] ᾿ 5 ᾿ “-“ ς Ν Α 

μή λυπηθῶ: καὶ ἐν τούτῳ πάλιν οὐ τὸ ἐμὸν σκοπῶν, ἀλλὰ τὸ 
χυ Ν . - “- 

ὑμέτερον. Οἶδα γὰρ ὅτι καὶ ὑμεῖς μέλλετε λυπεῖσθαι, ἀλ- 

γοῦντά με ὁρῶντες, μὴν οὖν καὶ εὐφραίνεσθε, χαίροντα 

θεωροῦντες. ΠΎΘΕ ̓ ποίνυν σύνεσιν. Εὐἶπεν, ἵνα μὴ λυπήσω 

οὐκ ἦλθον, καίτοιγε εὐφραίνομαι, φησίν. Εἶτα, ἵνα μὴ δόξη 
Ν ΄ ψ 

ἐκείνων ἀλγούντων εὐφραίνεσθαι, κατὰ τοῦτο, φησὶ, χαίρω, 
Ἁ ’ ἐ 3 ᾿ 9 ὦ “ Μ“ κ “ 

καθὸ καθαπτομαι ἐπεὶ καθ ἐτερον λυποῦμαι, ὅταν τοὺς οὕτω 
ἀ 

Ἁ 9 ν “- Ὁ 

ΤῸ αὐτὸ Τουύυτος. ἐμὰ 

΄ ᾿ ’ “- φ ὔ ,ὔ ἥδε οἱ ΄“ 

φιλοῦντας ἀναγκάζωμαι λυπεῖν, οὐ “ τούτῳ μόνον τῷ ἐπιτιμᾶν, Ο 

8.χ Οὐδ. Σν]. 9. (τι ιν δ. 

Ρ ἔγραψεν. Ἐς πότε ἔγραφεν; ἐν τῇ πρ.] πρὸς δὲ τὸ πότε ἔγραψεν, τάχα τις 
ἐρεῖ ὃ ὅτι ἐν τῇ πρ. Ὁ. 4 προτέρᾳ) ἐπιστολῇ Ἂ: ᾿ οὐκ ἔγωγε) ἐγὼ δὲ 
οὐκ 10. 5 αὐτῇ] ταύτῃ Ὠ.Ε, ἴ δὲ] - καὶ Ὁ. ων πε μι ἡμέτερον 
Α. δβαιιθῃβ αὐτὸ οἵη. 1). Ε΄. Χ μὴ ἐν ὀδύνῃ) ἐν ἡδονῇ 15.1.4 ὅν. τπᾶγρ', 
μὴ ἀῃΐο διορθωθέντας οἵη. 10. ὅδαν. Τηδῖρ'. τ Οἱ σακαϊο γϑρογίαηι ὕο5 ΘΟΥΤΘΟΐο 8 
᾿γαβιη. Υ ἑαυτοῦ ἈΑ.}}.1., ἐμαυτοῦ. Υ Ἀ]ρῸ. 2 ἡμῖν ἔσται] ὑμῖν ἐστὶν Α. 
ἃ γὰρ] - καὶ 10. Ὁ τὸ αὐτὸ τοῦτο] τοῦτο αὐτὸ Β.Ε' ς τοίνυν] Ἑ ἀποστο- 
λικὴν 10. ἃ τούτῳ] τοῦτο [).1“, ταὐτὸ Α. διαίπη τὸ ἐπιτιμᾶν Α.}). 



54 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΠΤΟΜΙ 

ἀλλὰ 5 τῷ καὶ αὐτὸς ἐν λύπη εἶναι, καὶ ὑμᾶς διὰ τούτου πάλιν 
λυπεῖν. Σκόπει δὲ πῶς αὐτὸ καὶ μετ᾽ ἐγκωμίου τίθησι λέγων, 

εν ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν." Τοῦτο γὰρ γνησιότητα μαρτυ- 
ροῦντός ἐστι. καὶ πολλὴν ᾿ φιλοστοργίαν' ὡς ἂν εἰ περὶ υἱῶν 

τις εἶπε πολλὰ εὐεργετηθέντων, καὶ περὶ οὺς ἐπόνεσεν. Εἰ τοί- 
νυν διὰ τοῦτο γράφω, καὶ οὐκ ἔρχομαι, μέγα τι οἰκονομῶν οὐκ 

ἔρχομαι, καὶ οὐ μισῶν, οὐδὲ ἀποστρεφόμενος, ἀλλὰ καὶ σφόδρα 

φιλῶν. 

Εἶτα, ἐπειδὴ εἶπεν, ὅτι ὃ λυπῶν εὐφραίνει, ἵ ἵνα μὴ λέγωσι, 

Ὁ τοῦτο οὖν αὐτὸ σπουδάζεις, ἵνα εὐφραίνῃ, καὶ ἐπιδείξη πᾶσι 

πόσην ϑἔχεις ἰσχύν ; ἐπήγαγεν" 1 “᾿Εκ γὰρ πολλῆς θλέψεως 
καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων' οὐχ 

ἵνα λυπηθῆτε. ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε, ἣν ἔχω περισσοτέ- 

ρως εἰς ὑμᾶς." ΠῚ ταύτης φιλοστοργότερον τῆς ψυχῆς; 

Αὐτῶν " γὰρ τῶν ἡμαρτηκότων οὐκ ἔλαττον, ἀλλὰ καὶ πολλῷ 

πλέον δείκνυσιν ἑαυτὸν ἀλγήσαντα. Οὐγ γὰρ ἀπὸ θλίψεώς 

ἡσι μόνον, ἀλλ᾽, “ἀπὸ πολλῆς" οὐδὲ διὰ δακρύων, ἀλλὰ, 

“ς διὰ πολλῶν δακρύων καὶ -συνοχῆς καρδίας" τουτέστιν, ἀπηγ- 

Ἐ χονιζόμην, ἀπεπνιγόμην ὑπὸ τῆν μθνμίοα καὶ μηκέτι φέρων 

τῆς ἀθυμίας τὸ νέφος, ἔγραψα ὑ ὑμῖν “ἐ οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλ᾽ 

ἵνα γνῶτε τὴν ἀγάπην, φησὶν, ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς." 

Καίτοι τὸ ἀκόλουθον ἣν εἰπεῖν, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλ᾽ ἵνα 

διορθωθῆτε:" Κκαὶ γὰρ διὰ τοῦτο ἔγραψεν. ᾿Αλλ᾽ οὐ λέγει 
τοῦτο, ἀλλὰ καταγλυκαίνων μᾶλλον τὸν λόγον, καὶ εἰς μεῖζον 

φίλτρον αὐτοὺς ἐπισπώμενος, τοῦτο ἀντ᾽ ἐκείνου τίθησι, δεικνὺς 

ὅτι πάντα ἀπὸ ἀγάπης ποιεῖ. Καὶ οὐχ ἁπλῶς φησιν. ἃ ἀγάπην, 

ἀνδάλλν ἢ ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. Βούλεται , γὰρ 

αὐτοὺς καὶ ταύτῃ ἐπισπάσασθαι, τῷ δεῖξαι ὅτι πλέον πάντων 

αὐτοὺς φιλεῖ, καὶ 'ὡς περὶ ἐξαιρέτους μαθητὰς διάκειται. Διό 

φησιν" 11ςς Ἐπ καὶ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλὰ γε ὑμῖν 

εἰμι" καὶ, δε ᾿Εὰν πολλοὺς παιδαγωγοὺς ἔχητε, ἀλλ᾽ οὐ πολ- 

λοὺς πατέρας" ̓ καὶ πάλιν, “Ἐὰν χάριτι θεοῦ ἀνεστράφημεν ἐν 

τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς" ̓ ν χαὶ προϊών φησι, 

ΞΕ τὴ ΚΚ αἱ τς προ τ άρτν ὑμᾶς ἀγαπῶν, ἧττον ἀγαπῶμαι" καὶ 

Β ἐνταῦθα, “ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. “ὥστε εἰ καὶ θυμοῦ 

10. νη: 11Ξ ποῦς ῖκ. 2. ν. 15: 2. ΟΣ. ἢ. 12..ὄ 511- τὲ 

5. τῷ καὶ καὶ τὸ Α. τὸ (οπι. καὶ) 6χ οοττ. Ὁ. ἔ φιλοστ.]-- τὸ αὐτὸ γὰρ 
λέγει Ὁ. Μοχὲἐ ἐπόνησεν 1).1“. Ε ἔχεις Β. ἔχης νυΐϊρο. ᾿ γὰρ οτη. 10. 
Μοχ ἀλγοῦντα Δ. ἱ διὰ δακρύων] δὶς ἢ). Ῥεῖ" ἰαογγηϊαϑ Β1]. διὰ νυ]ρὸ 
αροϑῦ. Μοχ δακρύων ὁπ|. 7): Κ καὶ γὰρ] ὁ καὶ Β.ἢ. Μοχ γλυκαίνων Α. 
1 ὡς περὶ] ὡσπερεὶ Β. τὰ καὶ] εἰ καὶ 10). 



17 δ ΙΝ ΒΡΙΒ 1 Ἰ ΘΘΕ ΠΟΜ, ἸΥ. 0 

Α Ὗ ’ ζχυ ΄ Α 

τὰ ῥήματα "ἔγεμεν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀγάπης ἣν πολλῆς καὶ οὀδύνης ὁ 
Ἑ Κκ Α ’ Α Φ κ ΕΣ Ρ᾽ " 

θυμός. αἱ γραῴφων τὴν ἐπιστολήν, ἔπασχον, Ῥἤλγουν, οὐχ 
6 «ς ’ Ψ' ς 5» ἋἹἍ Ἁ ᾽ ’ “ Ἀ 

ὅτι ἡμαρτήκατε μονον, αλλ΄ ὅτι καὶ ἠναγκαζόμην λυπεῖν. Καὶ 
“- δὲ ΜΝ ΑἹ 1] , ὰ 4 [νέ “ἃ ἐλρν δὰ τὶ ,ὕ ΝΣ 

τοῦτο δὲ αὐτὸ ἐξ ἀγάπης ὥσπερ ἂν εἴ ἵτις ἔχων παῖδα 
’ ’ Ἁ 

γνήσιον σηπεδόνα ἔχοντα; ἀναγκαζόμενος τέμνειν καὶ καίειν, 
( 6 ) κἂν ς ’ὔ ’ ν᾿ Φ - κ “ τὸ ’ 
500) 5οι΄᾽ ἀμφότερα πάσχοι, καὶ ὅτι νοσεῖ, καὶ ὃτι ἀναγκάζεται 

Νὴ , Ω “ “ σ΄ 

αὐτὸν ἱτέμνειν. Ὥστε ὃ νομίζετε εἶναι τοῦ μισεῖν ὑμᾶς 
“- ΄σι. ΄σ “ ἣ᾿ Α Ἁ ΄ι 

σημεῖον, τοῦτο τοῦ σφόδρα φιλεῖν ἦν. αἱ δὲ τὸ λυπῆσαι ἐξ 
’ ΄ “- Ἁ ᾿ 

ἀγάπης, πολλῷ μᾶλλον τὸ εὐφραίνεσθαι ἀλυπουμενων. 
γὰ - Α Ά, “- 

᾿Απολογησάμενος τοίνυν ὑπὲρ ἑαυτοῦ" καὶ γὰρ ἀπολογεῖται (' 
΄-. τ Ἁ Ἁ “- 

πολλαχοῦ, καὶ οὐκ αἰσχύνεται" εἰ γὰρ ὁ θεὸς αὐτὸ ποιεῖ λέγων, 
’ ΄ ΄σ ΄-Ἵ 

12.ς Λαός μου, τί ἐποίησά σοι ᾿" πολλῴ μάλλον []αῦλος" ἀπο- 
Υ̓ χὺ ΄ Ἂ 

λογησάμενος οὖν ὑπὲρ ἑαυτοῦ, καὶ μέλλων μετιέναι λοιπὸν 
Α “ 

ἐπὶ τὴν ἀπολογίαν τὴν ὑπερ τοῦ πεπορνευκότος" ἵνα μὴ ζδια- 
΄“΄ ;) 

στραφῶσιν, ὡς τἀναντία κελευόμενοι, καὶ προσφιλονεική- 
Ἁ 5 ’ “ 

σωσιν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἣν ὁ καὶ τότε ὀργισθεὶς, καὶ νῦν κε- 
Α “-“ Ἁ 

λεύων αὐτὸν ἀφιέναι" ὅρα πῶς αὐτὸ προῳφκονόμησεν, ἀπό τε 
“-- ’ ΄- 77 ’ 

τῶν εἰρημένων, ἀπό τε τῶν ῥηθησομένων. 1 γάρ φησιν; 
Α ΄ 

δὸς Η)ΐ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκε." Πρῶτον αὐτοὺς 1) 
’ Ἁ ἈΝ ’ Ἁ Ἁ ἈΝ 

ἐπαινέσας, ὡς τα αὐτὰ χαίροντας, καὶ τὰ αὐτὰ λυπουμένους, 
’ὔ 5 , 5" Ἁ Ἁ ’ὔ ’ “ Α -“Ἵ Μ 

τότε ἐμβάλλει εἰς τὸν περὶ τούτου λόγον, εἰπὼν πρῶτον, ὅτι 
Α, ’ “κ᾿ ᾿] Α ’ ’ 

“ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν." Εἰ δὲ ἡ χαρὰ ἔμου πάντων 
σι Ἀ “- “ ,: “ ΄“ ἡ 

ὑμῶν δέστι χαρὰ, δεῖ μετ᾽ ἐμοῦ καὶ νῦν ἡσθῆναι, ὥσπερ ἠλγή- 
δ Ὁ “ , κ ν 3... Ἃ ᾽ ; δ ; 

σατε μετ᾽ ἐμοῦ τότε. Καὶ γὰρ δ᾽ ὧν ἐλυπήθητε. ηὐφρανατε" 
Ὁ ’ “ “ἃ 7 - Ν Ἁ 

δι ὧν χαίρετε νῦν, ἄν ἄρα ἡσθῆτε, τὸ αὐτὸ ποιήσετε. 
Ἁ χω ’ ΄“΄“ “- 

Καὶ οὐκ εἶπεν, ἡ ἐμὴ λύπη πάντων ὑμῶν ἐστιν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 

ἄλλοις κατασκευάσας τοῦτο, νῦν » μᾶ μάλιστα ἔχρηζε, τοῦτο 

τέθεικε, τὴν χαρὰν, εἰπὼν ὅτι κή ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν 

ἐστιν. Εἰἶτα καὶ τῶν προτέρων μέμνηται λέγων" ““ Εἰ δέ τις 
Α Ν Ἁ 

λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλὰ ἀπὸ μέρους, ἵνα μὴ ἐπι- 
“- ’ «ς Υ̓Ν 99 ω αν “ ’ ’ 4 

βαρῶ, πάντας ὑμᾶς. Οἴδα, φησιν, ὃτι συνωργισθητὲ μοι καὶ 

συνηγανακτήσατε ἐπὶ τῷ πεπορνευκότι, καὶ ἐκ μέῤονν πάντας 

ὑμᾶς ἐλύπησε τὸ ΤᾺ Διὰ τοῦτο δὲ εἶπον, ““ ἐκ μέρους," 
’ “1 2 ν 5 5 οἵ ᾿ ’ 

οὐχ ὡς ὑμῶν “ἔλαττον ἀλγησάντων, ἣ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ βαρήσω 

12. ὝΠΟ, νἱ: 4. 18 νυν, δ. 

ἢ ἔγεμεν] λέγομεν Δ. ο ὀδύνης] ἡδονῆς Δ. Νοτοη. Ρ ἤλγουν] καὶ ἤλ- 
γουν ἡ. Μοχ ἡμάρτετε Ὁ).1. ᾳ ὥσπερ] τ γὰρ 1). εἰ οἴῃ. Δ... τ τις 
ἔχων] ἔχων τις ἢ. ἔχων οἴῃ. 1). ὥσπερ ἂν ἔχων τις 44. 5. δι᾽ ἀμφοτέρων 
Α. διαίτῃ πάσχοι ἢ. πάσχει ντ]ρὸ. Ὁ τέμνειν - οὕτω δὲ καὶ αὐτὸς 

ἔπασχεν }. ἃ λυπούμενον ἌΨΕΣ ; Χ ἐπιστραφῶσι Α. Υ τὰ αὐτὰ] 
τὰ αὐτῷ 1). εἰ Ρ.Ρ. τὰ αὐτοῦ. Ζ μου δορροδδὶύ οχ 1).Ε, ἃ ἐστι] ἐμὴ Ἀ. 
ἐστι οἵα. Β. Ὁ οὗ μάλιστα] δῖῇΆ᾽α Β.1).1. σατη ὅαν. τηᾶγρ'. οὐ Εγαβηιο. 
Τροίῃ μόνον οὗ. ο δῇΆἊ Β.10.Ε. ἐλάττονα νι]ρο. 



δ0 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΠΤΟΜΙ Π δ». 

9 -“ ᾿ ’ " 9 Α ’ ’ 9 ’ 

4δοεκεῖνον τὸν πορνεύσαντα. Οὐκ ἐμὲ τοίνυν μόνον ἐλύπησεν, 
᾿] ΩΥ Αψν Ἦ “-“ ς Π α ς ἡ δό .] ζω ᾿ Ὁ εἶ 

ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς ὁμοίως, “εἰ καὶ φειόοόμενος αὐτοῦ εἶπον, ““ ἀπὸ 
’ ΕΙῚ ἋΦ ΄“ ΕῚ “ Ε ᾿ ΕῚ , εἶ Ἀ ’ 

μέρους. οἶδες πῶς αὐτῶν εὐθέως ἐχάλασε τὸν θυμὸν, δείξας 
΄ι ᾿) ’ ΄ 

καὶ τῆς ἀγανακτήσεως κοινωνοὺς γενομένους ; 14«ς “Ἱκανὸν τῷ 
,ὔ δ΄ Ἀ ’ χά ΠΡ Ν “ ’ 59 Α .] ’ ; 

τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὑτη ἡ ὕπο τῶν πλειόνων. Καὶ οὐ λέγει, 
- ’ ς Ἂ , Ἐξ ΄ ’ 39 ς Ἁ ᾿ ΄σ 

τῷ πεπορνευκότι, ἀλλα παλιν, “τῷ τοιούτῳ, ὡς καὶ ἐν τῆ 
7 Ἡ ς ᾿] Ε] ὃ Ά Ν » ᾿Ὶ 9 ὧν 6.) ἄν - κ ἢ “ : 

προτέρᾳ" αλλ΄ οὐ ὁιὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἀλλ᾽ εκεῖ μὲν ᾿αἰσχυ- 
Ψ " ΄ Α ιῳ Ἁ “Ἂλ ᾿ οἶ 

νόμενος, ἐνταῦθα δὲ φειδόμενος. Διὸ οὐδὲ μέμνηται λοιπὸν 
“ ΄“ Ἀ Ν “5 

Β οὐδαμοῦ τῆς ἁμαρτίας" καιρὸς γὰρ ἀπολογίας ἣν. 155“ 
, [δ ἥ- , τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μή πως 

τῆ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὃ τοιοῦτος. Οὐ γὰρ “μόνον 

κελεύει λῦσαι τὴν ἐπιτίμησιν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὰ πρότερα ἐπανά- 

γει. "ὸν γὰρ μαστιγωθέντα ἂν μόνον τις ἀφῇ, καὶ δμὴ 

θεραπεύση, οὐδὲν ἐποίησεν. Ὅρα δὲ πῶς κἀκεῖνον πάλιν 
,ὔ Ψ " ῬᾺ ὰ ’ ι ο Ν 

καταστελλει. ἵνα μὴ ΕΥΡΉ ΚΟ ΡΊΞΕΙ ἰφυ ίμν, χείρων. ΗΕ γαρ 
Ά᾿, ...5 ῇ » ΄ 

καὶ ἐξωμολογήσατο, καὶ μετενόησε, δείκνυσιν ὅτι οὐ τοσοῦτον 
ς Ἀ “-. “4 9 Ἀ ΄ “ ’ ὔ 

ἀπὸ τῆς μετανοίας, ὅσον ἀπὸ τῆς δωρεᾶς λαμβάνει τὴν ἄφεσιν. 
’ Ἁ ’ ἂν ΄. 

Ο Διό φησι χαρίσασθαι και παρακαλέσαι." Καὶ τὸ ἑξῆς 
’ ᾿ - ὶ “-“ .] Ν 5 κ “ΡΨ, ’ ᾿] ΕΝ, 9 Α 

πάλιν τὸ αὐτὸ δηλοῖ. Οὐ γὰρ ἐπειδὴ ἀξιός ἐστιν, οὐδὲ ἐπειδὴ 

ὥστε 

ἀρκοῦσαν μετάνοιαν ἐπεδείξατο. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀσθενής ἐστι, διὰ 
΄ Α ς “-“ Ἁ νὴ ᾿ ’ ςς Ψ ΄ ᾿ 

τοῦτο; φησιν, ἀξιῶ. Διὸ καὶ ἐπα γα; μη πὼς τῇ περισσο- 

τέρᾳ λύπη καταποθῇῆ ὁ τοιοῦτος. 'Ποῦτο δὲ καὶ μαρτυροῦντος 
3 ΄'. Υ. 

ἣν αὐτῷ πολλὴν τὴν μετανοιαν, καὶ οὐκ ἀφιέντος εἰς ἀπόνοιαν 
- δ ΄ ν ἴων 

ἐλχθεῖνον ΠῚ δέ τέστι πὸ; δ“ καταποθῆ ἢ Ἢ ἢ ποῦτο ποιήσας 

ὅπερ καὶ ᾿Ιούδας ἐποίησεν, ἢ καὶ Ἰὲν τῷ ζῆν χείρων γενόμενος. 
Κὰ ᾿ς δ τι , ν σ ᾿ -; 3 , κ 

ὨΪΚὰν ἔγαρ ἀποσκιρτήση, φησὶ, τῷ μὴ φέρειν ἐπιπλέον τὴν 
΄ Ι 

ἐκ τῆς ἐπιτεινομένης ἐπιπλήξεως ὀδύνην: πολλάκις καὶ ἀπο- 
Α « ς 9 ,ὔ « τὶ ’ ΝΝ ἰὴ ’ ΝΝ 

γ ἢ εἰς ἀγχόνην, ᾿ εἰς μείζονα λοιπὸν ἥξει κακίαν. Δεῖ 

τοίνυν “προκαταλαβεῖν, ἵ ἵνα μὴ χαλεπώτερον τὸ ἕλκος γένηται, 

μηδὲ ὅπερ κατωρθώσαμεν, ἀπολέσωμεν τῇ ἀμετρίᾳ. 'Παῦτα 

Ι δὲ ἔλεγεν, ἐκεῖνον, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, καὶ καταστέλλων, καὶ 
’ Α Ψ Ἂ Α 5, φ ’ ᾿] 

παιδεύων μὴ γενέσθαι μετὰ τὴν ἄφεσιν ῥᾳθυμότερον. Οὐ 

γὰρ ὡς ἀπονιψάμενον τέλεον, ἀλλ᾽ ὡς δεδοικὼς μὴ χαλεπώτε- 

ρόν τι ἐργάσηται, οὕτως ἐδεξάμην, φησίν. Ὅθεν μανθάνομεν, 

Ε ὅτι οὐ δεῖ μόνον πρὸς τὴν φύσιν τῶν ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ καὶ 

14τν. ὅ: Ἰθ 

Ἁ εἰ, ααοα ἀθογαῦ, πα θθηΐ Β. Π.Ε. οἱ ϑαν. τηδΥρ'. 6. ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν] ἐκεῖ 
μὲν γὰρ 10. " αἰσχυν. .7: οὕτως εἶπεν 10. ξ μὴ Ῥτο οὐ Θτη θη ἀαΐατῃ ΘΧ 
Β..Ε. Ἰηΐἶτὰ Ροβί χείρων 50] πρὶ 1). καὶ δείκνυσι ὅτι εἰ καὶ ἐξ. καὶ μ. ὅμως 
οὐ τοσοῦτον κ. τ. ἑ. Μοχ χαρίσασθαι οτη. Β. ἢ τοῦτο ποιήσας ὃ ὅτι τοῦτο 
ποιήσει ἢ). καὶ Ροϑβί ὅπερ οπι. ἢ. " ἱ ἐν τῷ ζὴῆν] περαιτέρω χωρήσειεν τὸ 
ῆν 0. διαίτῃ γινόμενος Β. Κ΄ γὰρ οἴῃ. ἃ. δίδιοι. ϑἰδθμι ἀ ἀποσκιρτήσει ἃ. 
1 δὲ] γὰρ ὴ.. Μοχ καὶ εηΐθ καταστέλλων οτη. ἴ΄, 
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Ἁ κ ’ Α ᾿] “ - ς ’ Α ’ 

πρὸς τὴν διάνοιαν καὶ τὴν ἕξιν τῶν ἁμαρτανόντων τὴν μετα- 
Α Ἀ 

(570) νοιαν ὁρίζειν" ὃ καὶ τότε ὁ ἀπόστολος ἐποίησε. Καὶ γὰρ 
᾽ κα ϑυ, (ὡς εν ΕΣ κ ὃ ᾿ - » ΟΝ 
ἐφοβεῖτο αὐτοῦ τὸ ἀσθενές" καὶ διὰ τοῦτο ἔλεγε, “ μὴ κατα- 

“κι 99 « 93 Ν ς 5 Ν “" « 9 Α ’ 

ποθη.᾽ ὡς ἐπὶ θηρίου, ὡς ἐπὶ χειμῶνος, ὡς ἐπὶ κλύδωνος. 
κ᾿. ΄. ἴω ’ κ « 

16 ἐς Διὸ παρακαλῷ ὑμᾶς." Οὐκέτι ἐπιτάττει, ἀλλὰ παρακαλεῖ, 
" ς β - “- Ἔ « ’ μ ’ 5 4 ΄“ ’ 

οὐχ ὡς διδάσκαλος, ἀλλ᾽ ὡς ὁμότιμος, κακείνους ἐπὶ τοῦ θρόνου 

καθίσας τοῦ π δικαστικοῦ, ἑαυτὸν ἔστησεν ἐν τάξει συνηγόρου. 
κ 

᾿Βπειδὴ “γὰρ κατώρθωσεν ὅπερ ἐβούλετο, ἀπλήστως ὑπο 

χαρᾶς τῆ ἱκετηρίᾳ κέχρηται. Καὶ τί ποτέ ἐστιν ὃ παρακα- 469 
“ ’ὔ ΄- 

Ἄς. ΕἸΠῈ δὲν" Κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην. 'Γουτέστι, 
“ Α Ὁ “ Α ς » ’ "“ Α 

βεβαιῶσαι, μὴ ἁπλῶς μηδὲ ὡς ἔτυχε προσέσθαι. Τοῦτο δὲ 
’ ΄ ’ὔ “- Α ’ 7 

παλιν μαρτυροῦντος ἐστιν αὐτοῖς ἀρετὴν μεγίστην εἴγε οἱ 
΄“- Α ΄σ Α “ 

οὕτω φιλοῦντες αὐτὸν καὶ συγκροτοῦντες, ὡς καὶ φυσιωθῆναι, 
ῇ οὖ , ΄ ’ Α σ΄ 

οὕτως ἀπεστραῴφησαν, ὡς τοσαῦτα κάμνειν τὸν ΠΠαῦλον, ἵνα 
Ν᾿ , “ ΤΩ ΄ 

κυρώσωσιν εἰς αὐτὸν ἀγάπην. ᾿δοῦτο ἀρετὴ μαθητῶν, τοῦτο 
. ἢ ; κ ᾿ : ᾿ ᾿ 
ἀρετὴ διδασκάλων, τὸ οὕτως ἐκείνους εὐηνίους 9 εἶναι, τὸ οὕτως 

αν »΄" Ν] 

αὐτὸν ῥυθμίζειν αὐτούς. 'Γοῦτο εἰ καὶ νῦν Ρ ἐγίνετο, οὐκ ἄν οἱ Β 
ἈΝ “- 

ἁμαρτάνοντες ἀναισθήτως ἐπλημμέλησαν. Οὔτε γὰρ φιλεῖν 
’ 

ἁπλῶς δεῖ, οὔτε ἀποστρέφεσθαι ὁ ἄνευ λόγου τινὸς. 

17 “Εἰ τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, ἵνα ὍρΟ τὴν δοκιμὴν 

ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε" 4 μὴ μόνον ἐν τῷ ἀποτέμνειν, 

ἀλλὰ. καὶ ἐν τῷ συνάπτειν. Εἶδες πῶς πάλιν καὶ ἐνταῦθα 

αὐτοῖς περιΐστησι τὸν ἀγῶνα: : “ὥσπερ γὰρ, ἡνίκα τ ἥμαρτεν, 
Α 

ἐναγωνίους αὐτοὺς ἐποίησεν, εἰ μὴ ἐκτέμοιεν, εἰπὼν, 18 “ ̓ Μωρὰ 

ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ," καὶ ἕτερα πλείονα" οὕτω καὶ 
00 ΠῚ πὸ -“ ᾽ ’ ’ὔ 

ἐνταῦθα πάλιν τὸν Τὴν παρακοῆς αὐτοῖς ἐφίστησι φόβον, Ο 
[2 ᾿ ΄ ἢ 

μονονουχὶ λέγων, ὅτι ὥσπερ τότε οὐχ ὑπερ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ 
Α “΄“.᾿ ΄ Α ΄' -ι. ἊΝ 

ὑπερ ὑμῶν, καὶ νῦν οὐχ ὑπὲρ ἐκείνου μᾶλλον ἢ ὑμῶν αὐτῶν 
’ “- Ψ, ’ὔ κὺ 

βουλευτέον ὑμῖν ἐστι, μὴ δόξητε φιλόνεικοί τινες εἶναι καὶ 
5 ᾿ θ νι ᾽ ϑ “ ε ,ὔ Δ ,ὔ ςς ἘΠ 

ἀπάνθρωποι, καὶ οὐκ ἐν ἅπασιν ὑπήκοοι. ιὁ φησιν, ἰς 
΄“ Ἁ Ἁ 7] - ΄-“ ΄“ 

τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς 
Υ̓ « ,ὔ τὴ 5 ς - Α Ἁ ΝΜ “ἃ Α ’ 

πάντα ὑπήκοοι ἐστε. Ὀκεῖνο μὲν γαρ ἔδοξεν ὧν καὶ φθόνου 
“' Ν ’ ΄σ Ἁ Ἀ ’ 

᾿ εἶναι, καὶ βασκανίας" τοῦτο δὲ δείκνυσι καθαρὰν μάλιστα τὴν 
ς ᾿ Α ᾽ Ν , " ψιἋυ " “᾿ 
ὑπακοήν, καὶ εἰ πρὸς φιλανθρωπίαν ἐστε ἐπιτήδειοι. "Ιοῦτο Ὁ 

Ἁ ἴω " ’ . - Ν Ν 

γὰρ μαθητῶν εὐγνωμόνων, τὸ μὴ μόνον ἐκεῖνα, ἀλλὰ καὶ τὰ 
μὴ 3, ’ ’ Δ Ἁ κ“- Φ ςς " ’ ᾽ 

ἐναντία κελεύσαντι πείθεσθαι. ιὰ τοῦτο εἶπεν, ““ εἰς παντα, 

Ι΄ ν᾿ 8, Τλν θὲ 18 Ὑ Ὁ οῦε ν. δ. 

τὰ δικαστηρίου ἈΑ. Ὦ πάλιν οἵη. Β. ο Ῥροβί εἶναι Ρ] αὐΊτηα Οτηΐββα 
ἴῃ 1). ἀβαὰδ δα καὶ βασκανίας. Ρ ἐγένετο Κ΄, 4 μὴ μόνον---συνάπτειν 
οἵη. "ὶ, τ ΟἸὴ Ἰοροθαίαι ἥμαρτον. ἥμαρτεν σΟὨ] δος αν. οἵ ἰδοῖῖΘ δα !αϊς 
Μοηίεί. ἥμαρτεν ΒΒ. ἡμάρτανεν 1ἷ. ρμοοοαδδοί ἴη ΠίργΡΡ. 8 αὐτοῖς] αὐτοῦ ΚΕ, 
Μοχ ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ὑμῶν ομι. 1.1", ἴ εἶναι ΟἸῊ. 



δὃ 5. ΦΟΑΝΝΙῚΚ ΟΗΚΥΒΟΚΤΟΜῚΙ ΠῚ το, Σὰ. 

ὃ Α Φ 4ἉΝ κι ε ’ὔ Ε] Ὁ ᾽ ἮΝ ς Ἑ Α 
εἰκνὺς ὅτι ἐαν μή ὑπακούσωσιν, οὐχ οὕτως ἐκεῖνον ὡς ἑαυτοὺς 

“- Α 
καταισχύνουσι, φιλονείκων λαμβάνοντες δόξαν. Τ]οιεῖ δὲ 

Ψ΄ῃ “ 5 “ ι Α 5 , ᾿ Ν “ ᾿ 

τοῦτο, ἵνα καντεῦθεν αὐτοὺς ὠθήσῃ πρὸς τὸ ὃ πεισθῆναι. Διὸ 
Ἁ , ςς 9 “- ν τ δν, ἈΤΎ 39 Κ , Ε] ὃ , 

καὶ λέγει, “ εἰς τοῦτο γὰρ ἔγραψα ὑμῖν. αἰτοι οὐ διὰ 
“- ΕΣ ’ Α ν “ [2 ΕῚ Α Ε ’ 

τοῦτο “ἔγραψε, λέγει δὲ διὰ τοῦτο, ὦστε αὐτοὺς ἐπισπάσασθαι. 

Τὸ γὰρ προηγούμενον ἣν ἡ ἐκείνου σωτηρία" αλὴ, ἔνθα μηδὲν 

Ε βλάπτεται, κἀκείνοις χαρίζεται. ὃς Γῴ δὲ εἰπεῖν, “ 4 εἰς πάντα," 

461 

πάλιν ἐγκωμιάζει, τῆς προτέρας ὑπακοῆς ἀναμνήσας, καὶ εἰς 

μέσον αὐτὴν ἀγαγών. 19 τ), δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ." Ὅρᾳς 

πῶς πάλιν τὰ δευτερεῖα ἑαυτῷ δίδωσιν, ἐκείνους μὲν ἄρχοντας, 

ἑαυτὸν δὲ ἑπόμενον δεικνύς ; 'Γοῦτό ἐστι μαλάξαι τραχυνο- 

μένην γνώμην, τοῦτο ἐκλύσαι Υ φιλονεικοῦσαν. Εἶτα Ἱ ἵνα μὴ 

ὑπτίους ποιήσῃ, ὡς κυρίους ὄντας, καὶ μὴ πρένεν αὐτὸν, πάλιν 

αὐτοὺς ἄγχει πρὸς τοῦτο λέγων, ὅτι καὶ “ αὐτὸς ἐχαρίσατο. 

“ Καὶ γὰρ ἐγὼ ἃ εἴ τι κεχάρισμαι, Ὀ ὃ κεχάρισμαι, δι ὑμᾶς." 

Καὶ τοῦτο γὰρ αὐτὸ δὶ ὑμᾶς ἐποίησα, φησί. Καὶ ὥσπερ 

ἡνίκα ὃ ἐκέλευεν ἀποτεμεῖν, ἅ οὔτε ἀφῆκεν αὐτοὺς γενέσθαι Ξ κυ- 

ρίους χαρίσασθαι, εἰπὼν, 39 "Ἤδη κέκρικα παραδοῦναι τὸν 

τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ," καὶ ἔλαβε πάλιν κοινωνοὺς αὐτοὺς τῆς 
ψήφου, εἰπὼν, ““ συναχθέντων. ὑμῶν παραδοῦναι αὐτὸν," δύο τὰ 

μέγιστα κατασκευάζων, καὶ τὸ ἐξενεχθῆναι τὴν ἀπόφασιν, καὶ 

τὸ μὴ χωρὶς ἐκείνων, ὥστε μὴ δόξαι ταύτη πλήττειν, καὶ οὔτε 

μόνος αὐτὴν ἐκφέρει, ἵ ἵνα μὴ νομίσωσιν αὐθάδη εἶ εἶναι καὶ ᾿ὑπερῶ- 

φθαι αὐτοὶ, οὔτε τὸ πᾶν αὐτοῖς ἐπιτρέπει, ἵνα μὴ κύριοι γενό- 

μενοι προθῶσι τὸν ἡμαρτηκότα, ἀκαίρως αὐτῷ χαριζόμενοι" 

οὕτω καὶ ἐνταῦθα ποιεῖ λέγων, ὅτι ἐγὼ ἤδη ἐ ἐχαρισάμην, Β ὃς ἐν 

Β τῇ προτέρᾳ ἤδη κέκρικα. ΕΗἷτα Ὶ ἵνα μὴ πληγῶσιν, ὡς ὑπερο-- 

Ἰ συνε- φθέντες, φησὶ, “ δ ὑμᾶς Τὶ οὖν: δι ἀνθρώπους 
Ἁ Ἁ 

χώρησεν ; Οὐχί. Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ προσέθηκεν, ἐ6 ἐν προσ- 
’ Ἁ.) 99 ’ 9 «“ 

ὦπῳ “Χριστοῦ. ΓΙ ἐστιν, “ ἐν προσώπῳ Ἔρισδοο, ἀρρρῳ τὸ 

κατὰ θεὸν, φησὶν, ἢ ἢ εἰς δύξαν τ τοῦ Χριστοῦ. “Ἵνα μὴ πλεο- 

νεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα 

ἀγνοοῦμεν." Εἶδες πῶς καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτοῖς ἐπιτρέπει, καὶ 

πάλιν ἀφαιρεῖται αὐτὴν, ἵνα ἐκείνῳ μὲν μαλάξῃ, τούτῳ δὲ τὸ 

αὔθαδες αὐτῶν ἱἐκκόψη ; : Οὐ τοῦτο δὲ μόνον ἐναοῦθαν κατα- 
’ ἈΝ Α Ἄ - Ι 53 

Οσκευάζει, ἀλλὰ καὶ τὸ δεῖξαι κοινὴν τὴν βλάβην " οὖσαν, εἰ 

19. νι του αἴ: 20. Οὐχ. ν. 3--δ. 

ἃ πεισθῆναι] πενθῆσαι Ἀ. Χ τῷ] τὸ Α. Ὁ. Ε. Υ φιλονεικούσαν, φιλο- 
νεικίαν Ὁ." Ζ ἜΤοε. εἰκὸς Ὁ. 8. εἴ τι οτὴ. Ἐ.. Ὁ ὃ] ᾧ Β. οἷ Δἰ[6Γ 
Μοβαυθηβίυμῃ. “ ἐκέλευσεν Β.Ἐ. ἃ οὔτε] οὐκ Ἐ' 6 κυρίους] τοῦ Ἐ. 
Γὺ ὑπερόπται Ὁ. 8 ὃς] ὡς Β. ἢ συνεχώρησας Ἀ. ἱ ἐγκόψει Α. 
Κ' οὖσαν οτα. Β. 

(571) 



ΤΙ, τὸ, ΙἹ, ΙΝ ἘΡΙΞΩ͂Τ. 1. ΑὉ ΟΟΒ. ΒΟΜ. ἵν. δ9 

Ι Φ ΑἉ “" Α ν παρακούσαιεν' ὅπερ καὶ ἐν ἀρχῆ πεποίηκε. Καὶ γὰρ τότε 
2, «ἍΜ μ᾽ ’ Φ Ν ,ὔ κ.᾽9 Ν ᾽ σ΄ 
ἔλεγε, ικρα ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ καὶ ἐνταῦθα 

'Α ςς 5 Α ΄“ [ μι “ δ “99 Κ Ἀ 

παλιν, “ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπο τοῦ ΦΖατανα. αἱ 
“ “ “- 7 ’ὔ Α 

πανταχοῦ καὶ αὐτοῦ καὶ ἐκείνων “ποιεῖ τὴν ἄφεσιν. Σκόπει δὲ 
7 

ἄνωθεν. ςς Ἐπ δέ τις λελύπηκε, φησὶν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλ᾽ 

ἀπὸ μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς." Εἶτα πάλιν, 
“κανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων." 
" “ 9 “- ΄ι Ἁ ᾿ Α ῬΑ »] τ Ε Ψ “ 

οὔτο αὐτοῦ ψῆφος καὶ γνώμη. λλ΄ οὐκ ἐστη μέχρι τῆς 
’ὔ; ν᾿ Ἁ ’ ς Α Α “ ’ὔ Ξ το ( 

ψήφου, ἀλλα παλιν αὐτοὺς κοινωνοὺς ποιεῖ, λέγων στεῃ 
΄σ ἴω Α 

τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι. Διὸ 
“ σ΄ “΄“ ’ Ἀ 

παρακαλῷ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην. [λιν ἐκείνων τὸ 

ὅλον ποιήσας, εἰς τὴν ἐξουσίαν τὴν ἑαυτοῦ μεταβαίνει, λέγων" 

ὖ ον τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα ὑ ὑμῖν, ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑ ὑμῶν, 

εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε. Εἶτα πάλιν αὐτῶν ποιεῖ τὴν 

χάριν, λέγων, ΩΣ δέ {τὶ χαρίζεσθε" εἶτα Ι αὐτοῦ, “ καὶ ἐγὼ," 

λέγων, “ὁ εἴ τι κεχάρισμαι, δ ὑμᾶς" εἶτα καὶ ἐκείνων καὶ 

ἑαυτοῦ" “Καὶ γὰρ ἐγὼ, φησὶν, εἴ τι κεχάρισμαι, δὲ ὑμᾶς ἐν 

προσώπῳ Χριστοῦ" ἢ εἰς δόξαν Χριστοῦ, ἢ ὡς τοῦ Χριστοῦ Ἐ; 

καὶ τοῦτο κελεύοντος" ὁ μάλιστα αὐτοὺς ἔπειθε. Καὶ γὰρ 

ἐδεδοίκεισαν λοιπὸν μὴ χαρίσασθαι πρᾶγμα τ εἰς δόξαν αὐτοῦ 

διαβαῖνον, καὶ αὐτῷ δοκοῦν. Εἶτα πάλιν τὸ κοινὸν βλάβος, εἰ 

παρακούσαιεν, ὦ Ἀ ΘΗ δὶ λέγων, ““ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὕπο 

τοῦ Σατανᾶ" καλῶς πλεονεξίαν ὀνομάσας" οὐ γὰρ τὰ αὐτοῦ 
λαμβάνει λοιπὸν, ἀλλὰ τὰ ἡμῶν ἁρπάζει: “5 γέγονε γὰρ 
ἀμείνων. Μηδέ μοι τοῦτο εἴπης, ὅτι οὗτος μόνος θηριάλωτος 

γίνεται, ἀλλὰ καὶ τοῦτο σκόπησον, ὅτι ἐλαττοῦται τὴς 

Ρ ἀγέλης ὁ ἀριθμὸς, καὶ νῦν μάλιστα, ὅτε δύναται ὃ ὅπερ ἀπέ- 462 

βαλεν ἀνακτήσασθαι. “« Οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνο- 

οὔμεν" ὅτι καὶ προσχήματι εὐλαβείας ἀπόλλυσιν. Οὐ γὰρ 

μόνον τῷ εἰς πορνείαν ἀγαγεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου 
δύναται διαφθεῖραι, τῆς ἀμέτρου λύπης τῆς ἐπὶ τῇ μετανοίᾳ. 

Ὅταν οὖν μετὰ τῶν ἰδίων καὶ τοὺς ἡμετέρους λαμβάνη, ὃ ὅταν 

καὶ ἁμαρτάνειν κελεύων ἀπολλύη, καὶ μετανοεῖν κελευόντων 

ἡμῶν ἁρπάζῃ, πῶς οὐχὶ πλεονεξία τὸ πρᾶγμα: : Οὐ γὰρ ἀρκεῖ 

αὐτῷ δι ἁμαρτίας καταβάλλειν, ἀλλὰ καὶ διὰ μετανοίας, ἂν 

μὴ νήφωμεν, τοῦτο ποιεῖ, Διὸ καὶ πλεονεξίαν εἰκότως ἐκά- 

λεσεν, ὅταν καὶ διὰ τῶν ἡμετέρων κρατῇ. “Γὸ γὰρ δι᾽ ἁμαρτίας 

1 αὐτοῦ] τὸ αὐτοῦ Ὁ). τὰ αὐτοῦ Κ΄. ἸῺ εἰς] μὴ εἰς Ὦ. Ὠ τίθησι] 
τί φησι Α. ο ΟἸδυβιυ!απι γέγονε (γέγονεν πῃ Οο44.) γὰρ ἀμείνων 
(ἄμεινον ἘΠῚ, 86 ψα]ρῸ ἀθοϑί, οχ ΠΟϑίσῚβ 1). Εἰ, ογαΐπηβ. Ῥογρὶυ 9). μὴ δὴ 
μόνον ἴδῃς κύβος ὅτι -------ἀλλὰ κἀκεῖνο σκόπησον. Ρ ἀγέληε. «ἡμῶν 1).1᾿ 
4 τῷ] τὸ Δ. 

Ιῷ 
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͵ “- Α Ἁ 

λαμβάνειν, ἴδιον αὐτοῦ ἐστι τὸ μέντοι διὰ μετανοίας, οὐκέτι" 
- ’ ᾿ " ᾿ ’ , δ“ 6 Φ δον ΄“΄ 

ἡμέτερον γὰρ, οὐκ ἐκείνου τὸ ὅπλον. Ὅταν οὖν καὶ ἐντεῦθεν 
’ “ Φ " “- 

δύνηται λαμβάνειν, σκόπησον πῶς ἡ ἧττα αἰσχρᾶ, πῶς ὡς 
9 “ ’ “ 

ἀσθενῶν καὶ ταλαιπώρων Ἰπταγελη σεται καὶ καταδραμεῖται, 
ἐκ κ- ε , ἰνέ ἘΠῚ δὰ ᾿ 
εἴγε τοῖς ἡμετέροις ὅπλοις ἡμας "μέλλοι χειροῦσθαι. Καὶ 

γὰρ σφόδρα καταγέλαστον καὶ τῆς ἐσχάτης αἰσχύνης, διὰ τῶν 

ἡμετέρων φαρμόκαν, τὰ τραύματα αὐτὸν κατασκευάζειν. Διὰ 
Ἁ 

τοῦτο ἔλεγεν" «οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν" τὸ 

Ο ποικίλον, τὸ δολερὸν, τὸ ἐὸν ἐτα μὰ τὸ κακοῦργον, τὸ ἐπὶ 

προσ ΧΊβατι, εὐλαβείας ἐ ἐπηρεαστικὸν δ ἐμφαίνων. 

ὑΠαῦτ᾽ οὖν καὶ ἡμεῖς ἐννοοῦντες, μηδέποτε μηδενὸς δΑμε ῳ 

νῶμεν, μηδέποτε ἁ ἁμαρτάνοντες ἀπογινώσκωμεν" μηδ᾽ αὖ ἡ ῥᾳθυμῶ- 

μεν πάλιν, ἀλλὰ συντρίβωμεν τὴν διάνοιαν πλημμελοῦντες, μὴ 

ἁπλῶς ῥήματα προβαλλώμεθα. Καὶ γὰρ οἶδα πολλοὺς ἐγὼ, 

οἱ λέγουσι μὲν πενθεῖν τὰ ἁμαρτήματα, οὐδὲν δὲ μέγα ἐργά- 

ζονται, ἀλλὰ νηστεύουσι. μὲν, καὶ τραχέα φοροῦσιν ἱμάτια, 

χρημάτων δὲ μάλλον τῶν καπηλευόντων ἐφίενται, καὶ ὀργῇ 

Π πλέον θηρίων ἀλίσκονται, καὶ κακηγορίαις χαίρουσι μᾶλλον, ἢ ἢ 

ἐγκωμίοις ἕτεροι. Οὐκ ἔστι ταῦτα μετάνοια" εἰκών ἐστι (572) 

μετανοίας ταῦτα καὶ σκιὰ μόνον, οὐ μετάνοια. Διὸ καὶ ἐπὶ 
Ἁ “ - 

τούτων καλον εἰπεῖν σκοπεῖτε, “μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὗ ὑπὸ τοῦ 
΄σ΄ Ν; ΄“- ἈΝ 

Σατανᾶ" οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ὁ ἀγνοοῦμεν." "Ποὺς μὲν “γὰρ 

"δι ἁμαρτημάτων, τοὺς δὲ διὰ μετανοίας, ἀπόλλυσι, τούτους 
Α »" 

δὲ ἑτέρῳ τρόπῳ πάλιν, τῷ μηδὲν ἀπὸ μετανοίας ἀφεῖναι 
“- 9 ἂν Νὰ τὶ ,ὔ ᾽ ΕΣ ’ 2 ο 

καρποῦσθαι. Ἐπειδὴ γὰρ ἀπολέσαι ἐξ εὐθείας οὐχ εὗρεν, 
“π᾿ δὰ Α Α 

ἑτέραν ἦλθεν ὁδὸν, τοὺς μὲν πόνους ἐπιτείνων, τοὺς δὲ καρποὺς 
Α “-“ , “" 

Ἐ ἀφαιρούμενος, καὶ πείθων ὡς τὸ πᾶν κατωρθωκότας, οὕτω τῶν 
47 “5 “ ς 5 Α 3. Ἃς ᾽’ ς Α Ἂ Ἁ 

ἄλλων ἀμελεῖν. “ν᾽ οὖν μὴ εἰκῆ κόππωμεν ἑαυτοὺς, μικρὰ προς 
Ἁ “ι Ὡς -“- Υ͂ 

τὰς τοιαύτας διαλεχθῶμεν γυναῖκας" γυναικῶν γὰρ μαλιστα 
Ἁ ᾿Ὶ “-“ ’ “ 

τουτὶ τὸ νόσημα. Καλὸν μὲν καὶ τοῦτο ὃ ζ πράττετε γῦν, 
’ τὴ Α γα  ΤΡᾺ τ Μ“ Ν 3 δ Α 

νηστεία, καὶ χαμευνια, καὶ σποδός" ἀλλ᾽ ὅταν τὰ ἀλλὰ μὴ 
“ ᾿ 3 3 ᾽ ΕἸ “Ὁ ἣ Ψ΄ τ ’ 

προσῆ. τούτων ὄφελος οὐδέν. "δειξε πῶς αφίησιν ἁμαρτίας 
«ε [4 ’ 2 9 ᾽ ο ’ Α « ε [ ὔ ες “ 

ὁ θεός: τί τοίνυν ἐκείνην ἀφέντες τὴν ὁδὸν, ἑτέραν γ ἑαυτοῖς 
᾿ -“ “ Ἁ 

τέμνετε: Ἥμαρτον οἱ Νινευῖταί ποτε, καὶ ἐποίησαν ταῦτα, ἃ 
- - “- ’ 

4063 καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε νῦν" ἀλλ᾽ ἴδωμεν τί αὐτοὺς ὠφέλησε. ἸΚαθά- 
ν “Ἅ ον ’ 

περ γὰρ ἐπὶ τῶν καμνόντων πολλὰ μὲν ἐπάγουσιν οἱ ἰατροὶ, ὁ 

τ᾿ μέλλοι Β. Ε΄. νυ]ρὸ μέλλει. 5 ἐμφαίνων Β.}).Ε. ᾿αποα οοπ͵θοίαγα 88- 
Βθουΐαβ ογαῦ ϑαν. Ἑαθθαΐαγ ἐμφαίνειν. διαίτῃ ταῦτα δὴ οὖἦ Ὁ. ἋΉΗΘΙΚΟΝ. 
Περὶ μετανοίας, καὶ τοῦ μὴ καταφρονεῖν τινος. Ν6ΙΌΗ. α τούτους δὲ] ἄλλους 

τούτους δὲ ἄλλους ). Μοχ τὸ ῬΙῸ τῷ Ὁ." ΚΣ πράττετε Βι, ΟαΠῚ 
ΒΙΠ1ο, αἱ εἷς ἰδοϊΐθ δὰ. Μοηΐοξ. πράττεται νυ]ρο. Υ ἑαυτοῖς Β.).Ε,, ἑαυτοὺς 
ΟΟ. αὐτοῖς Εα4. 
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Α » -»" Α 

δὲ συνετὸς οὐ τοῦτο σκοπεῖ, ὅτι τὸ καὶ τὸ ἐποίησεν ὁ ἀρρω- 
“ τ Ν , ἘῸΝ 3 ’ὔ ο ο΄ φ. 5 “- “- ὃ “- 

στῶν, ἀλλὰ τι αὐτὸν ὠφελησεν᾽ οὕτω και ἐνταῦθα σκοπεῖν δεῖ. 
’ κ ν᾿ ’ Α Α' ν [Δ τὰ ’ ; 

ΓΙ οὖν ὠφελησε τοὺς βαρβάρους ἐκείνους ξ Ἰὐπέθηκαν νηστείαν 

τοῖς τραύμασι, καὶ ἡσφοδρὰν νηστείαν ἐπέθηκαν, καὶ χαμευνίαν, 

σάκκου περιβολὴν, ὃ καὶ τέφραν, καὶ ὀδυρμούς" ἐπέθηκαν καὶ 

μεταβολὴν βίου. ἤϊδωμεν ἢ οὖν τί τούτων ἐποίησεν αὐτοὺς 

ὑγιεῖς. Καὶ πόθεν εἰσόμεθα, φησίν :; ἊΑν πρὸς τὸν ἰατρὸν Β 
“ ». ΄- 

ἔλθωμεν, ἂν αὐτὸν ἐρωτήσωμεν᾽ οὐ γὰρ ἀποκρύψεται ἡμάς, 
“ “- Α 

ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἐρεῖ. Μᾶλλον. δὲ ἵνα μηδεὶς ἀγνοῇ, μηδὲ 

ἔρεσθαι δέηται, καὶ ἀνέγραψε τὸ φάρμακον τὸ ἀναστῆσαν 

αὐτούς. 'ί ὁ οὖν τοῦτό ἐστιν: 21 «ς Ἠγἶδε, φησὶν, ὁ θεὸς, ὅτι 

ἀπέστρεψεν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, καὶ 

μετενόησεν ἐπὶ τῆ κακίᾳ, ἢ ἐλάλησε ποιῆσαι αὐτοῖς. Οὐκ 

εἶπεν, ὅτι εἶδε νηστείαν, καὶ σάκκον, καὶ σποδόν. Καὶ ταῦτα 

οὐ νηστείαν ἀναιρῶν "λέγω" μὴ γένοιτο" ἀλλὰ ἀμετὰ τῆς; νη- 

στείας τὸ τῆς νηστείας κρεῖττον ποιεῖν “ παραινῶν, τὸ πάσης 
’ ς ᾽ὔ 4“ κ «ε 

κακίας ἀπέχεσθαι. Ημαρτε καὶ ὁ Δαυΐδ' ἴδωμεν οὖν καὶ Ὁ 

οὗτος πῶς μετενόησε. Τρεῖς ἡμέρας ἐκάθισεν ἐπὶ τέφρας. 
᾿Ὰ, Ἂ τ τὸ κ τ δ νι “ ς ΄; " Γ 5 “ κ “- 

λλ᾽ ἱ ἐκεῖνο οὐχ ὑπερ τῆς ἁμαρτίας ἐποίει, ἀλλ ὑπερ τοῦ 
, Ἧ Ψ “ ἰὰ Α Α ς ’ « ;ὔ “5 ’ 

παιδίου, μεθύων ἔτι τῷ πάθει: τὴν δὲ ἁμαρτίαν ἑτέρως ἀπέ- 

σμηχε, ταπεινοφροσύνη, συντριβῆ καρδίας, κατανύξει ψυχῆς, 

5 τῷ μηκέτι τοῖς αὐτοῖς περιπεσεῖν, τῷ μεμνῆσθαι διηνεκῶς 

αὐτῆς, τῷ φέρειν εὐχαρίστως τὰ ἐπιόντα ἅπαντα, τῷ φείδεσθαι 

ὃ ἀμύνεσθαι τοὺς ἐπιβουλεύοντας, ἀλλὰ τῶν λυπούντων, τῷ μὴ 

καὶ τοὺς βουλομένους τοῦτο ποιεῖν κωλύειν. Ὅτε γοῦν αὐτὸν 

ὁ Σεμεεὶ μυρίοις ἔπλυνεν ὀνείδεσι. τοῦ στρατηγοῦ τοῦ παρόντος 
ω ᾿ Η ΄“ , 

ἀγανακτοῦντος, ἔλεγεν, 22 ἐς Αφες αὐτὸν Ἢ καταρᾶσθαί με, ὃτι Ὁ 

κύριος ἐνετείλατο αὐτῷ." ΚΚαρδίαν γὰρ συντετριμμένην καὶ 

τεταπεινωμένην εἶχεν; ὁ μάλιστα αὐτοῦ τὰ ἁμαρτήματα 
Ψ ’ὔ Ἀ 

Κ ἀπέσμηχε. Καὶ γὰρ τοῦτο ἐξομολόγησις, τοῦτο μετανοια. 
οὶ δὲ ’ὔ 9 , 53 9 ’ ΕΝ, Ε 

ν ἡε νηστεύοντες ἀλαζόνες ὦμεν, οὐ μόνον οὐδὲν ὠφελήθημεν, 
9 Ἁ Υ 

ἀλλὰ καὶ ἐβλαβημεν. 
] Ἵ" ͵ , " δί ᾿ Α “ Ν , 

απείνωσον τοῖνυν τῆν καρ ίἰαν καὶ σὺ, ἵνα τὸν θεὸν 

ἐπισπάση" 256" Ἰυγγὺς γὰρ κύριος τοῖς συντετριμμένοις ὡαὰ ἢ 

καρδίᾳ. : Οὐχ ὁ ὁρᾷς ἐν ταῖς οἰκίαις ταῖς λαμπραῖς τοὺς ἡτιμω- 

21 “οη. 11]. το. 22.) Ἀθρ'. Χν]. Το. 28 Ῥβ8]. χχχὶπ. 10. 

Ζ ἄγνος οΣ σφόδρα Α. . φαιδρὰν Ρ9, ἃ καὶ ὁπ. (ὐ. Ἰάρτηῃ Ρ.Ρ. ὀδυρμόν. 
Ὁ οὖν οτη. ς οὖν τοῦτο] τοῦτο οὖν Α.Ε, Μοχ αὐτοῦ ΑΔ... αὑτοῦ 
ντ]ρο. ἃ μετὰ τῆς νηστείας οτη. Δ. ἢ. μετὰ ῬΓῸ τὸ ἄθια. διά. Απποί. 
ο παραινῶν, Ἔ ποῖον δὴ τοῦτο ; (ῦ.1). τὸ ἀπίο πάσης ΟΠῚ. 2). Μοὸχ ἐκάθησεν 
Α.Β. ἰ ἐκεῖνο! δῖος Ο.Ε᾿, οὐ ἔσαϑα. ἘΜ θθαίαν ἐκεῖνος. Β' τῷ] τὸ 
ὉΡΊα τι Α. ἢ ἀμύνεσθαι] ἀμοίβεσθαι (8ιο) Ο. ἱ καταράσασθαι Ἐ. 
Ἰς ἀπέσμιξεν (5ϊς) Δ. Ἰ ταπείνου 1). τ τὴν καρδίαν ΟΕ, 
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Ἑ μένους, πῶς οὐδὲ τῶν ἐλαττόνων οἰκετῶν ὑβριζόντων αὐτοὺς 

ἢ οὐκ ἀντιλέγουσιν, ἀλλὰ φέρουσι διὰ τὴν ἀτιμίαν, ἡ περιέβαλεν 

“αὐτοὺς ὴ ἁμαρτία: : Οὕτω καὶ σὺ ποίει κἂν λοιδορήσῃ σέ τις, 

μὴ ἀγριάνης, ἀλλὰ στέναξον, μὴ ἐπὶ τῆ ὕβρει, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ 

ἁμαρτίᾳ τῇ σε εἰς ἀτιμίαν ἐμβαλούση. Στέναξον ὅταν ἁμάρ- 

Τῆς. μὴ ὅτι κολάζεσθαι Ρ μέλλεις" τοῦτο γὰρ οὐδέν: ἀλλ᾽ ὅτι 

προσέκρουσάς σου τῷ δεσπότη τῷ οὕτως ἡμέρῳ, τῷ οὕτω 

προσηνεῖ, τῷ οὕτω σε φιλοῦντι καὶ ἐκκρεμαμένῳ τῆς σωτηρίας 

464 τῆς σῆς, ὡς καὶ τὸν υἱὸν ἐπιδοῦναι ὑπὲρ σοῦ. Διὰ ταῦτα 

στέναξον, καὶ τοῦτο ποίει διηνεκῶς" τοῦτο γὰρ ἐξομολόγησις. 

Μὴ νῦν μὲν φαιδρὸς, αὔριον δὲ σκυθρωπὸς, εἶτα φαιδρὸς, ἀλλὰ 

διαπαντὸς μένε ἐν τῷ πενθεῖν καὶ συντρίβειν σαυτόν. 33.“ Μα- 

κάριοι γὰρ, "φησὶν, οἱ πενθοῦντες," τουτέστιν, οἱ διηνεκῶς τοῦτο 
ποιοῦντες. 5Μέ 

καὶ συντρίβων σου τὴν ΠΡ ΉΠΠΝΕ ὡς ἂν τις γνήσιον υἱὸν ἀποβαλὼν 

πενθοίη. 35““ Διαρρήξατε, ̓  φησὶ, τὰς καροΐας ὑ ὑμῶν, καὶ μὴ τὰ 

Β ἱμάτια ὑμῶν." Τὸ δὲ διερρωγὸς οὐκ ἂν ἐπαρθείη" τὸ συν- 

τετριμμένον οὐκ ἂν ἐξανασταίη. Διὰ τοῦτο ὁ μὲν λέγει, 

τ Διαρρήξατε," ὁ δὲ λέγει; 2θες Καρδίαν συντετριμμένην καὶ 

τεταπεινωμένην ὁ θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει." Κἂν σοφὸς ἧς, κἂν 

πλούσιος, κἄν δυνάστης, διάρρηξον τὴν καρδίαν, μὴ ἀφῆς 

αὐτὴν μέγα φρονεῖν, μηδὲ φυσᾶσθαι. Πὸ γὰρ διερρωγὸς οὐ φυ- 

σάται" κἂν ἢ τι τὸ ἐπαῖρον, οὐ δύναται στέγειν τὸ φύσημα τῷ 

Εενε τοῦτο ποιῶν διηνεκῶς, καὶ σαυτῷ προσέχων, 

διερρῆχθαι.. Οὕτω καὶ σὺ ταπεινοφρόνησον. ᾿᾿ννόησον ὅτι 

τελώνης ἀπὸ ῥήματος ἑνὸς ἐδικαιώθη; καίτοιγε οὐδὲ ταπεινο- 

Ο φροσύνη ἐκεῖνο ἦν, ἀλλ᾽ ὁμολογία ἀληθής. Εἰ δὲ τοῦτο 

τοσαύτην ἔχει ἰσχὺν, πόσῳ μᾶλλον “ταπεινοφροσύνη; ̓  "Ἄφες 

ἁμαρτήματα τοῖς πεπλημμεληκόσιν εἰς σέ καὶ γὰρ καὶ τοῦτο 

ἁμαρτίας ἀφίησι. Καὶ περὶ μὲν τοῦ προτέρου φησὶν, 276 ̓ Εϊδον 
Α 

Χκαι ὅτι ἐπορεύθη στυγνὸς, καὶ ἰασάμην τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ" 

ἐπὶ τοῦ ᾿Αχαὰβ δὲ τοῦτο τὴν ὀργὴν ἔλυσε τοῦ θεοῦ: περὶ 

δὲ τοῦ ἸὐσνΝ “ἤΑφετε, καὶ ἀφεθήσεται ὑμῖν. "ἔστι 

καὶ Ξἄλλη πάλιν ὁδὸς τοῦτο φέρουσα τὸ φάρμακον ἃ ἡμῖν, 

ἡ κατάγνωσις τῶν πεπλημμελημένων. 28“. Λέγε γὰρ σὺ 

24 ΜΙ. ν. 5. 20 .706]. 11. 12. 26 ῬβᾺ]. 1. 19. 27 πε]. 1ν11. 17, 18. 
3 Βερ.. ΧΧΙ. 20. 28 [58]. Χ]Π1, δύ. 

μ᾿ οὐκ οπλ. Ὁ. Ἐ, ο αὐτοὺς οτη. Π'. Ρ μέλλῃς Δ. Β. ΠΕ. 4 ψεγρθα 
τῷ οὕτω πρυρήνεῖ αύδθ οδϑδιι ΘΧΟΙαΊσθ6 νἹἀθηΐαγ, ΟὈὐα]οσγαπΐ Οὐ. Ἐ, Τ᾿ φησὶν 
οπι. Α.Ε. 5. μένε] τ τοίνυν Ο. 1). Μοχ διάνοιαν 6Θ8ὕ 1ῃ. ΟἸΠΙτ5 Οοάα. ΡΓῸ 
νυ]ραίο καρδίαν. ἴ φησὶ] γάρ φησι Ἐ. ἃ δὲ οτῃ. (.}. Χ καὶ ἐπὶ--- 
τοῦτο] τοῦτο περὶ τοῦ ᾿Αχαὰβ λέγει (λέγων 10. ) ὃ καὶ 0.Ὁ. Υ τοῦ δευτέρου] 
τούτου ΔΜ οοη. τοῦ ἴση δευτέρου) ΔΑ.Β. 564 δευτέρου ἴῃ τηᾶγτρ. Β. τοῦ δευ- 
ΠΡΟΣ ΟἸΏ. ΕΒ. 2 ἄλλη πάλιν] δτ᾽Ά. Ο.}ὴ. αά. πάλιν ἄλλη. πάλιν οτα. Ε΄. 
8 ἡμῖν] ἐ ποία αὕτη; (.Ὁ. 

(573) 
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Ὀ Α 9 , “ ο᾽ ὃ θῃ 49 Κ Α Ἁ - 

τὰς ἀνομίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιωθῆς. αἱ τὸ κακῶς 
“ ’ὔ Ν Α “ 

πάσχοντα εὐχαριστεῖν λύει τὰ ἁμαρτήματα, καὶ ἡ πασῶν ὮὉ 
Ἁ ’ Ἁ ͵ 

μείζων ἐλεημοσύνη. ᾿Δρίθμει τοίνυν τὰ φάρμακα τὰ ἰώμενα 

σου ὁτὰ τραύματα, καὶ πάντα ἐπιτίθει συνεχῶς, ταπεινοῴρο- 
’ 

σύνην, ἐξομολόγησιν, τὸ μὴ μνησικακεῖν, τὸ πάσχοντα κακῶς 
΄“ ᾿ -“ " ’ κ ’ . 

εὐχαριστεῖν, τὸ ἐλεεῖν διὰ χρημάτων, διὰ πραγμάτων, τὸ 
“σι Υ Ἀ Ἁ σ΄ 

εὔχεσθαι καρτερικῶς. (ὑὕτως ἡ χήρα τὸν ὠμὸν καὶ ἀπηνῆ 
᾿ ’ Ἁ , ΄ ΄σ 

ἐξιλεώσατο δικαστήν. δὶ δὲ ἐκείνη τὸν ἄδικον, πολλῷ μᾶλλον 
Ἀ δὴ ’ , Ἁ Ἀ ." 

σὺ τὸν ἥμερον. πστι καὶ ἑτέρα μετὰ τούτων ὁδὸς, τὸ προΐ- 
“ ἀδ ᾿ ’ 20 ςς ΚκΚ Ν Α α 9 ΄ 

στασθαι τῶν αοὀικουμένων. ρίνατε γὰρ, φησίν, “ὀρφανῷ, 
Α ’ ’ Ἁ “ Ἁ “ Α ἽΝ 

καὶ δικαιώσατε χήραν' καὶ δεῦτε, καὶ διαλεχθῶμεν, καὶ ἐὰν Ἐ; 
ἴσῳ ΄- "“" ’ “ 

ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα λευκανῶ. []οίας 
5) “Δ ᾿ εν , 3) 6.2 ͵ » “ὃ ᾿ 

οὖν ἂν εἴημεν ἀπολογίας ἄξιοι, ὁεἰ τοσαύτας ἔχοντες ὁδοὺς 
Ἁ Ἁ ΄“ Ι 

εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναγούσας, καὶ τοιαῦτα φάρμακα ἰώμενα τὰ 
Α Ἁ Ἁ Ἁ “- “ ’ 

τραύματα, καὶ μετὰ τὸ λουτρὸν τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένομεν ; Μὴ 
Ἁ ’ ΄΄ 

τοίνυν ἐπιμένωμεν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν μηδέπω πεσόντες, ἐν τῷ οἰκείῳ 
, ’ ω δὲ Ἐ5 τὰ , ΥΩ : 

μενέτωσαν κάλλει, μάλλον ὁε ᾿επιπλεῖον ἀσκείτωσαν τοῦτο 
.Ὁ Ν Ἷ ᾳ Α 

κἂν γὰρ μὴ εὕρη ἁμαρτήματα, ταυτὶ τὰ κατορθώματα πλείονα 
“ Α “ Α Ἁ 

ποιεῖ τὴν εὐμορφίαν" ἡμεῖς δὲ οἱ πολλὰ πεπλημμεληκότες, 

εἰς τὴν τῶν ἁμαρτημάτων διόρθωσιν χρησώμεθα τοῖς εἰρημένοις, 46ς 

ἵνα τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ μετὰ παρρησίας παραστῶμεν 

πδλλῆν: ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς μετασχεῖν, χάριτι καὶ φιλαν- 

θρωπίᾳ τοῦ “κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ 

ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
ἢ “- “-- 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΔΟΙῸΣ Ε. 

᾿᾿Ελθὼν δὲ εἰς τὴν Τρωάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, Β 
θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ, οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ 

πνεύματί μου, τῷ μὴ εὑρεῖν με τον τὸν ἀδελφόν μου. 

ΤΑΥ͂ΤΑ δοκεῖ μὲν ἀνάξια εἶναι Παύλου τὰ ῥήματα, εἰ δι’ 

ἀπουσίαν ἀδελφοῦ τοσαύτην προήκατο σωτηρίαν" δοκεῖ δὲ καὶ 

τῆς ἀκολουθίας ἀπηρτῆσθαι. Τί οὖν: βούλεσθε πρότερον 

"ἀποδείξωμεν, ὅ ὃτι τῆς ἀκολουθίας ἤ ἤρτηται, ἢ ὅτι οὐδὲν ἀνάξιον 

εἴρηκεν ἑαυτοῦ : ᾿Εμοὶ δοκεῖ τὸ δεύτερον᾽ οὕτω γὰρ κἀκεῖνο αὶ 

ἡμῖν εὐκολώτερον ἔσται καὶ σαφέστερον. []ῶς οὖν ἤρτηται 

29 Ἐϑαὶ. 1. 17, 18. ᾿ς ἐγ υ δῷ ῥὼ ᾧ ἢ 

Ὁ τὰς ἀν. σου πρ.] πρ. τὰς ἁμαρτίας σου Β. Μοχ πάσχοντας Δ.Ε, ς τὰ 
τρ.] ὅῖς Δ.Β.Ο. Αβογαΐ γι οι]. ἀ ὀρφανὸν Ὁ. 8 εἰ] οἱ Α.6. 
ἴ ἐπιπλεῖον Α.Β.(. ἐπιπλέον Εά, Ηον. ν. ἃ ἀποδείξομεν Ἀ.Ε, 
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τῶν προτέρων ταῦτα ; ᾿Αναμνησθῶμεν αὐτῶν ἐκείνων, καὶ οὕτως 
ΠΝ Ἂς , 3 ΓῚ κ , - ", 

εἰσόμεθα τοῦτος ίνα οὖν ἣν τὰ πρότερα; ἽΑπερ ἔλεγεν 

ἀρχόμενος" ὡ ἷῳ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ὑπὲρ τῆς θλίψεως, φησὶ, 

τῆς γενομένης υἡμῖν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐβαρή- 

θημεν ὑπὲρ δύναμιν" καὶ δείξας πῶς ἀπηλλάγη, καὶ τὰ ἐν 

μέσῳ παρενθεὶς, ἀναγκαίως διδάσκει πάλιν ὅτι καὶ ἑτέρως ἐθλί- 
112 Ἁ ’ ’ Ξ ΄ Α « σ᾿. ’ Ν Α 

βη. ὥς καὶ τίνι τρόπῳ; Τῷ μὴ εὑρεῖν Πτον. Δεινὸν μὲν 
Ἁ Ἁ 4 ᾿ “- Ἁ ἢ Ἁ Α ς 

Ὁ γάρ, καὶ ἱκανὸν καταβαλεῖν ψυχὴν, καὶ τὸ πειρασμοὺς ὑπο- 

μένειν; ὅταν δὲ “ὁ παραμυθούμενος μὴ ἢ. καὶ δυνάμενος τὸ 
’ “ ’ ᾿ : ’ὔ , Α 

φορτίον συνδιενεγκεῖν, μείζων γίνεται ὁ χειμών. Ἴϊτος δὲ (574) 

Ξαὐτός ἐστιν, ὅν φησι προϊὼν παρ᾽ αὐτῶν ἀφῖχθαι πρὸς αὐτὸν, 

καὶ περὶ οὗ πολλὰ καὶ μεγάλα διεξέρχεται ἐγκώμια, ἔκαὶ ὃν 
5᾽ τὰ ’ -“ [2 ’ὔ “ ᾿ 

εἐφησεν ἀπεσταλκεέναι. Δεῖξαι τοίνυν βουλόμενος ὅτι καὶ 
’ὔ ᾿ ᾽ Α 9 , “ ᾽, Ψ ᾿ Δ, 

ταύτη δι᾽ αὐτοὺς ἐθλίβη, ταῦτα εἴρηκεν. Ὅτι μὲν οὖν ἤρτηται 

τῶν προτέρων τὰ εἰρημένα, δῆλον ἐκ τούτων ὅτι δὲ οὐδὲ 
ο ’ ν» ΝῚ ΄-΄ ᾿ - ’ ς 

ἀνάξια []αύλου, καὶ τοῦτο ἀποδεῖξαι πειράσομαι. Οὐ 

Ε γὰρ λέγει; ὅτι ἐνεπόδισε ἢ σωτηρίᾳ τῶν. προσιέναι μελ- 

λόντων ἡ ἀπουσία ἽὝπτου, οὐδ᾽ ὅτι παρεῖδε τοὺς " πιστεύσαντας 

διὰ τοῦτο, ἀλλ᾽ ὅτι οὐκ ΠᾺΡ τς ἄνεσιν, τουτέστιν, ἐθλίβην, 

ὠδυνήθην διὰ τὴν ἀπουσίαν τοῦ Κἀδελφοῦ, δεικνὺς ὅσον ἐστὶν 

ἀδελφοῦ ἀπουσία" καὶ διὰ τοῦτο ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν. Τὶ δέ 

ἐστιν, “ ᾿Ελθὼν δὲ εἰς τὴν ᾿Γρωάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον ;᾽ Οὐχ 
ἴων σ΄ ᾿ 

ἁπλῶς, φησὶν, ἐπεδήμησα, ἀλλ᾽ ὧστε κηρῦξαι. ᾿Αλλ᾽ ὅμως 
Ν κ ΄ - Ἁ εν ς Α 2᾽ ’ . ᾿ ’ 

καὶ διὰ τοῦτο ἐλθὼν, καὶ εὑρὼν ἔργον μέγιστον" “θύρας γὰρ 

μοι ἀνεῳγμένης Ι ἐν κυρίῳ" “ὁ οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν, φησίν" οὐ 
Α ᾿ Ν χω 5 "ὃ ἤπιε Ἰ1ῶ ΟῚ] δ 

ἀΟόμην δια τοῦτο ενεπόθισε το εἐργον. ὥς οὖν φησιν, ὃτι 

92εἰ ἀποταξάμενος Παὐτοῖς ἐξῆλθον ; οἹδουτέστιν, οὐ διέτριψα 
, ιν Α 

πλείονα χρόνον, στενοχωρούμενος, ὀδυνώμενος. ἴσως δὲ καὶ 

ἐνεποδίζετο τὸ ἔργον, ἐκείνου ἀπόντος. ΤΠ οῦτο δὲ οὐ μικρὰ 

καὶ τούτοις παραμυθία. 1 γὰρ ἐκεῖ θύρας ἀνεῳγμένης, 
Ά . ΄ 9 Α τὰ δ) ἡ ὃ οὐ ς “ ᾿ "ὃ 

καὶ εἰς τοῦτο ἔλθων, ἐπει Ἶ τὸν ἁ ελῴον οὐχ εὗρεν, ἀπεπήθησε 

ταχέως, πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, φησὶ, συγγινώσκειν χρὴ ταῖς 

τῶν πραγμάτων ἀνάγκαις ἀγούσαις καὶ περιαγούσαις ἡμᾶς 

πανταχοῦ, καὶ οὐκ ἐώσαις, ὡς βουλόμεθα, οὔτε ἀποδημεῖν, οὔτε 

2 ν. 13: 

Ὁ ἡμῖν οτη. ΕΠ, Μοχ ἐβαρύνθημεν Ὦ. ς καὶ] εἶτα Ὁ). ἃ ὁ παραμ.] καὶ 

ὁ παραμ. (81) Β. ὁ καὶ παραμ. ὅν. ΠΊΔΤΡ᾽. μὴ ἢ ὁ παραμ. ἴπνοῦβο ογαϊπα Ὦ. 
6 αὐτὸς] οὗτος 10). ἔ καὶ ὃν] ὃν καὶ 1). Β ἀποδεῖξαι) ὅ1ς οτηποβ (αα. 
δεῖξαι ἘΜ α, Ἀ πιστεύοντας Ἀ. 1 ἐθλίβη, ὠδυνήθη Ἐαα. τϑραρπδμ 8 
ΠΡ Υ]5. Κ ἀδελφοῦ] τοῦτο δὲ εἶπε Ὁ. [Ιαροῖη Ῥ. Ρ. καὶ ὅτι διὰ τοῦτο οὐκ 
ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν. 1 ἐν κυρίῳ οτη. [ἰ. τι τὸ ἔργον τῷ ἔργῳ] ̓' Ὠ αὐτοῖς, 
αποᾶ να]ρῸ ἀθραϑί, δβϑῦ ἴπ οπλμῖθαβ Οοἀ4. Ὁ τουτέστιν οὐ διέτριψα]) ἵνα 
δηλώσῃ ὡς οὐ διέτριψε ). 
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ἐνδιατρίβειν οἷς ἂν ἐθέλωμεν ἐπιπλέον. Διὸ καὶ ἐπάγει Ρπάλιν,Β 
ὥσπερ ἄνω τῷ πνεύματι, οὕτω καὶ ἐνταῦθα τῷ θεῷ τὰς ἀποδημίας 

ἀνατιθεὶς, καὶ λέγων" 56ς Γῴ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε ἡμᾶς 

θριαμβεύοντι ἐν τῷ Χριστῷ, καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ 
φανεροῦντι δι᾿ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ. ἵνα γὰρ μὴ δόξη ὡς 

θρηνῶν ταῦτα ἀποδύρεσθαι, χάριν Ἱἀναπέμπει τῷ θεῷ. δ(οδΣ 

λέγει, ̓ τοῦτό ἐστι. Πανταχοῦ θλῖψις, πανταχοῦ στενοχωρία. 

Ἦλθον εἰς τὴν ̓ Ασίαν, ἐβαρήθην ὑπὲρ δύναμιν. Ἦλθον εἰς 

τὴν Τρωάδα, οὐχ εὗρον τὸν ἀροΆ ΘΝ: Οὐκ ἦλθον πρὸς ὑμᾶς" 

οὐ μικράν μοι καὶ τοῦτο ἀθυμίαν ὃ ἐνεποίησεν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα ὃ 

μεγάλην, καὶ τῷ πολλοὺς ἡμαρτηκέναι παρ᾽ ὑμῖν, καὶ τῷ 

διὰ τοῦτο ὑμᾶς μὴ ὁρᾶν. “ Φειδόμενος γὰρ ὑμῶν, οὐκέτι 
ἦλθον εἰς Κόρινθον, φησίν. Ἵν οὖν μὴ δόξη ὀλοφύρεσθαι 

ταῦτα λέγων, ᾿ἐπάγει, ὅτι οὐ μόνον οὐκ ἀλγοῦμεν ἐν ταῖς 

θλίψεσι ταύταις, ἀλλὰ καὶ χαίρομεν" καὶ τὸ μεῖζον, ᾿ οὐ τῶν 
’ Ψ ’ 5" ’ 3 Ἁ Ἁ ᾿] ΄“ “ ’ 

μελλόντων ἕνεκεν μόνον ἐπαθλων, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν παρὸν- 

των" καὶ γὰρ ἐνταῦθα ἐσμεν λαμπροὶ ἐκ τούτων καὶ περιφανεῖς. 

οσοῦτον τοίνυν ἀπέχομεν τοῦ θρηνεῖν, ὅτι καὶ θρίαμβον τὸ 

πρᾶγμα καλοῦμεν, καὶ ἐγκαλλωπιζόμεθα τοῖς γινομένοις. Διὸ Ὁ 
ν “᾿ ςς ΠΣ δὲ ΄σ ’ ΄σ΄ " ες “ ’ 

καὶ ἔλεγε, ᾧ ὃὲε θεῷ χάρις τῷ πάντοτε ἡμᾶς θριαμβεύ- 
οντι"" τουτέστι, τῷ πάσι ποιοῦντι περιφανεῖς. Ὃ γὰρ δοκεῖ 

εἶναι ἀτιμίας, τὸ ἀὐωξοθει ἐλαύνεσθαι, τοῦτο τιμῆς ἡμῖν εἶναι 

φαίνεται μεγίστης. Διὸ οὐκ εἶπε, τῷ καταδήλους ποιοῦντι, 
ς ἂν σος “ , 55 κι Φ ς Ν Ὄ Δ 
ἀλλὰ, “τῷ θριαμβεύοντι"" δεικνὺς ὅτι οἱ διωγμοὶ οὗτοι τρό- 

παιὰα συνεχῆ κατὰ τοῦ διαβόλου πανταχοῦ τῆς γῆς ἀνιστῶσιν. 

Εἶτα μετὰ τοῦ θριαμβεύοντος θεὶς καὶ τὴν ὑπόθεσιν, ἀνίστησι 

κἀντεῦθεν τὸν ἀκροατήν. Οὺύ γὰρ μόνον ὑπὸ τοῦ θεοῦ 

θριαμβευόμεθα, ἀλλὰ καὶ, “ἐν Χριστῷ" τουτέστι, διὰ Χτὸν 
Χ 3 ᾿Ὶ Ἁ ἴ, ἽΠΙ δὰ Ἁ ΄ δέ 

ρίστὸν καὶ τὸ κήρυγμα. πειδὰν γὰρ θριαμβεῦσαι ὁέη, 
, ΄σ σι ἡ 

ἀνάγκη πᾶσα καὶ ἡμᾶς τοὺς φέροντας τὸ τρόπαιον καταδήλους 
χὰ " Α τ Ἁ ’ ἈΝ “ , 

εἶναι, ἡ ἐπειδὴ αὐτὸν βασταζομεν. Διὰ τοῦτο περίβλεπτοι 

ἐσμεν, καὶ περιφανεῖς. 
ες Κ ᾿ ᾿ " ᾿ “-“Ὕ ’ 3 “ “ δι ε “ 9 

αἱ τὴν ὀσμὴν τῆς λθλτέιὰς αὐτοῦ φανεροῦντι ὁι᾿ ἡμῶν εν 
"] ’ 5 ΠΑΝ 7 3 ὙΠ ΚῸΝ “ 

παντὶ τόπῳ. νω Ξ εἶπε, “ πάντοτε θριαμβεύοντι" ἐνταῦθα, 

ἐς ἐν παντὶ τόπῳ," ἃ φησί' δεικνὺς ὅτι καὶ τόπος καὶ καιρὸς 

πᾶς τῶν ἄθλων ἐμπέπλησται τῶν ἀποστολικῶν. Καὶ ἑτέρᾳ 
, , “ ἴω ΄΄ ᾿ Ψ- ’ Ἁ 

παλιν κέχρηται μεταφορᾷ τῆ τῆς εὐωδίας. Καθάπερ γὰρ 

δι. 14. 

Ρ πάλιν] λέγων Α.", 4 ἀνέπεμπε Α. τ τοῦτο] τοιοῦτον Ὁ). Μοχ 
ἐβαρύνθην. 1α. 5. ἐποίησεν Α.Β., Μοχ τὸ ΡΙῸ τῷ 15 Α.ψἥ"ἅ΄. ν ἐπάγει; 
εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ δεικνὺς 1). Ἶ οὐ] ὅτι οὐ Ὦ. Ὑ οὐ γὰρ] τί λέγων ; οὐ Ὁ). 
χ τὸν ἀδοϑύ ἰὴ Βάα. Υ καὶ ἐπειδὴ 1). 2 εἰπὼν Ὠ.ἕΝ, ἃ φησὶ] λέγει 10), 

κ 
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ἐς ’ ’ 6 ει ὧν " ῇ , ,ὔ 

467 μύρον βαστάζοντες. οὕτω πᾶσίν ἐσμεν κατάδηλοι, φησι" μύρον 

"πολύτιμον τὴν γνῶσιν λέγων. “ Καὶ οὐκ εἶπε, τὴν γνῶσιν, 
9 “ἐξ Α ’, 99 4 ἢ “- Ν ς “- ω 3 

ἀλλ΄, “ὀσμὴν γνώσεως. οιοῦτον γὰρ ἡ παροῦσα γνῶσις, οὐ 
᾽ὔ Α “ὯΝ 3 ’ κ Α ς “ [2 

σφόδρα σαφής, οὐδὲ ἐκκεκαλυμμένη. Διὸ καὶ ἐν τῆ προτερᾳ 
ΕΣ Ε] ΄ 4 ςς Β ΄ Ν ἍΜ, ὃ » 5 " ς 

ἔλεγεν ἐπιστολῇ: λεπομὲεν γὰρ ἄρτι ὁι ἐσόπτρου εν (575) 

ἀ τοιοῦτον καλεῖ. ὋὉ δὲ τὴν 
ἘΝ ὦ 59 ν ὦ ἴω . Α Ἁ 

αἰνίγματι. καὶ ἐνταῦθα ὀσμήν τὸ 
1] δὴ δὼ Μ ᾿ "ὔ ’ , Θ δ Ἁ 

ὀσμὴν εἰδὼς, ὅτι μὲν ἔστι μύρον που κείμενον “ οἷθε, ποταπον 
Α ᾿ 9 , 3 ὔ ἣν Α Ψ 9 Ἁ 9 κ ’ 4 

δὲ τὴν οὐσίαν, οὐκέτι, ἐὰν μὴ πρότερον αὐτὸ εἰδὼς τύχη. Οὕτω 
κ ε ω Φ Ἁ Ε θ Ἂ » ’ δὲ " 9.0 : “΄ Ρ 

καὶ ἡμεῖς. ὃτι μὲν ἐστι θεὸς ἴσμεν, τὶ ὁε τὴν οὐσιαν, οὐκετίι. 
Μ᾽ 3 ὔ ’ 3 3 Φ «ἃ .] 7 

σπερ οὖν θυμιατήριον ἐσμεν βασιλικὸν, ὅπου ἂν ἀπέλθωμεν 
΄ 5 ’ ’ ’ Α “ “ 5» ’ 

Β τοῦ οὐρανίου πνέοντες μύρου, καὶ τῆς πνευματικῆς εὐωδίας. 
΄“- Α ὦ ς - ᾿ “ ’ Α ν “ Α 

'Γαῦτα δὲ ἔλεγεν, ὁμοῦ καὶ τοῦ κηρύγματος δεικνὺς τὴν ἰσχύν, 
ο δὲ “- 5» Ἷ ὃ ἐδ , Ρ ἔ ΄σ΄ “- 

ὅτι δ ὧν ἐπιβουλεύονται, διὰ τούτων λαμπουσι ἡ μᾶλλον τῶν 
, 3 κ ᾿ κ ᾿ “ , , “Δ 

διωκόντων αὐτοὺς, 8 καὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ποιούντων εἰδέναι 
Ν Ἂ ᾿ 3... ἴκῷ τ Α 5 ἰὰ κ “ ς Α 

καὶ τὰ τρόπαια αὐτῶν καὶ τῆν εὐωδίαν, καὶ παρακαλῶν ὑπερ 
“ 2 ΧΑ Α ζω “ Ὁ ’ Ψ᾽ 

τῶν θλίψεων αὐτοὺς καὶ τῶν πειρασμῶν, ὥστε πάντα φέρειν 
, , ᾿ ᾿ ἘΦ 5 , " κε ν 

γενναίως, εἴγε καὶ πρὸ τῆς ἀντιδόσεως ἄφατον καρποῦνται τὸ 
’ " ΄ ἢ , 5 κ ΄σ “ . “- 

κλέος. 5΄“ς“ Ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ ἐν τοῖς σωζο- 
“ ᾿ 5 - Ο , 39 γᾺ, Ν ΄ὔ ’ 

Ο μένοις, καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις. ν τε γὰρ σώζηταί ἐΓες, 
᾿ »᾿ ἢ ’ χ 3 , ᾿ Ὧν ἪΡ " ᾿ 

φησιν, ἂν τε ἀπολλύηται, τὸ εὐαγγέλιον τὴν οἰκείαν ἀρετὴν 
ΕΣ , Κ κ ῇ Ν “ «᾿ Ἀὶ ο ΩΣ 
ἔχον μένει. αἱ καθάπερ τὸ φῶς, κἂν σκοτί(η τοὺς ἀσθενεῖς, 

- 9 ’ Ν ᾿ , Δ Ν 53 “- 

φῶς ἐστι, καίτοι σκοτίζον᾽ καὶ τὸ μέλι, κἂν πικρὸν ἡ τοῖς 
΄σ κ Ἂ ᾽ὔ 9 ᾿ΑΘΡΙ͂ 4 Α Ἁ 3 , 

νοσοῦσι, γλυκὺ τὴν φύσιν εστιν᾽ οὕτω καὶ τὸ εὐαγγέλιον 
δ ξ . “Ὁ . ,ὔ ; . “ ο ς κ 

εὐῶδες ἐστι, κἀν ἀπολλύωνται τινες ἀπιστοῦυντες. υ γὰρ 
τὶ “ Ψ δ. 9 ’ 3 ἿΝ ἴω 3 Γ 5 ’ ΚὯ ᾿Σ 

αὐτοῦ ἔργον ἡ ἀπώλεια, ἀλλα τῆς εκείνων ἀγνωμοσυνης. αε 
Ὧν: Ἀὐξ , 

" ἣ οἱ διεφθαρμένοι 
Χ Ἂς, 1 2 ’ Ὅ“ ᾿] “ οὗ “". ΄“ . ΓΝ 

Ὁ καὶ πονηροὶ ' ἀπόλλυνται. ὥστε οὐκ ἀπὸ τῆς τῶν ἀγαθῶν 

, ᾿ς " εἰ δί Ἢ “- , 
ταυτῆη ε μαλιστα ῃ εὐωῶοθίὰα αὐτου φαινεται; 

ἢ ’ ο Χ ᾿. ἢ - ἣν “ἶ . ; 
σωτηρίας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς τῶν πονηρῶν ἀπωλείας 

ΕῚ “- [ἢ - “ Ἢ νὴ ᾿ δἰ δ 5 δ "ὃ 

δείκνυται αὐτοῦ ἡ ἀρετή. πεὶ καὶ ὁ ἥλιος, ἐπειόή σφοὸρα 
’ 9 ΙΝ ΄-- ’ ’ ἴων 9 ’ὔ 

φαιδρός ἐστι, διὰ τοῦτο μάλιστα πλήττει τῶν ἀσθενούντων 
Ν ΕΥ ν ε Α Ε] ω ΄ ᾿Ὶ 3 4 ,ὔ 

τὰς ὄψεις" καὶ ὁ σωτὴρ εἰς πτῶσιν πολλῶν καὶ αναστασιὶν 
ἊΣ “ 9 ͵ κ Ν Ἄ ; ’ Ὄ ῊΨ 

ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅμως μένει σωτὴρ ὧν, καὶ μυρίων πιπτοντων᾽ καὶ ἢ 
Υ Ι΄ ᾿) “- 7 9 4 Ἁ Ἁ θ κ« "5 ᾽ 

παρουσία “ αὐτοῦ μειζόνως ἐκόλασε τοὺς μὴ πειθομένους. ἀλλ 
; “5 Ν “- ς τὶ ’ Ψ 

ὅμως μένει σωτήριος οὖσα. Διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς ᾧησιν, ὃτι 
ἐξ ΄ ΝΝ δὲ 5 γ 5 Ψ “Δ 5 ,ὔ 
τῷ θεῷ εὐωδία ἐσμὲν τουτέστι. κἀν ἀαπολλύωνταὶ τινες, 

ε ἐΞ , ἘΝ -ὔ φῳ ᾽ , ΚὯ κ᾿ : ε π ϑ᾿ 
Ἑ ἡμεῖς μένομεν τοῦτο ὁντες ὅπερ ἐσμέν. αἱ οὐχ ἁπλῶς εἶπεν, 

4 τ Οὐογ. ΧΙ". 12. ΘΟ Υ δς 

Ὁ πολυτίμητον ΄. 5. οὐκ εἶπε δὲ γνῶσιν θ.- Μοχ ἐκκεκ. ἐστὶ Ὁ. 
ἃ τοιοῦτον] -- μύρον Α.Ε, Βροθρριῦ Μοπίεξ. 6 οἶδε] εἶδε Β. ἔ μᾶλλον] 
ΤΠ οβϑαμῃῦ [011ἃ απο ἴη Α. αἱ τυγβαβ ἱποὶρὶῦ ᾿. 469 Εἰ. Ε καὶ οι. ἢ. δΒὴ] 
ἢ Ὦ. εἰ Β. ὅν. πηδτρ. ἱ ἀπόλλυνται) μὴ ἀπόλλυντο 10. Κ αὐτοῦ] 
Ὁ εἰ καὶ Ὁ. 
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«“ς εὐωδία," ἀλλὰ, ““ τῷ θεῷ. Ὅγταν δὲ τῷ θεῷ εὐωδία ὦμεν, 
νι “ ΄ ,ὔ Ι “ “- ’ὔ ᾿Ὶ Ἀ 

κἀκεῖνος ταῦτα ψηφίζηται, τίς ἀντερεῖ λοιπὸν ; ΚΚαὶ τὸ, 
. τὸ δὲ ᾽ δί 3) ὃ “- Α 5.58 “ δ Ξ 

ιστοῦ δὲ εὐωδία, διπλῆν μοι τὴν ἐξήγησιν ἔχειν δοκεῖ. 
“ἃ Ά, χρεν» “, τ ᾿ 7 Γ “ 
Η γὰρ τοῦτό φησιν, ὅτι ἑαυτοὺς θυσίαν προσέφερον ἀπο- 

θνήσκοντες, ἢ ὅτι τῆς τοῦ Χριστοῦ σφαγῆς εὐωδία 1 εἰσίν" ὡς 
- ΄ ΄ Α 

ἂν εἴποι τις, τοῦδε τοῦ ἱερείου εὐωδία ἐστὶ τόδε τὸ θυμίαμα. 
“ἃ ΄“ κυ 5 ’ ΄σ ᾿ Α 327) ὡς ἃ “ ΕΣ 

Η τοῦτο οὖν ἐμφαίνει τῆς εὐωδίας τὸ ὄνομα᾽ ἢ, ὅπερ ἔφθην 
“ « 2 5 ς Ἷ; ’ ὃ Ν Α Χ. ; 

εἰπὼν, ὃτι καθ᾽ ἡμέραν θύονται ὁιὰ τὸν Ἀριστον. 

Εἶδες "ἢ ποῦ τοὺς πειρασμοὺς ἀνήγαγε, θρίαμβον καὶ 408 

εὐωδίαν καλῶν, καὶ θυσίαν τῷ θεῷ προσαγομένην: Εἶτα, 
ςς τ δί ς Α Ἁ τὰ “- κ] ’ .᾿ 64 Α 

εὐωδία ἐσμεν, καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἵνα μὴ 
μ ᾿ ον 

ἐπειδὴ εἶπεν, 
ἱ “ ς - “ ’ ὃ “ τ ’ὔ ᾿ θ ςς “ΠῚ ΄- Α 

νομίσης, ὅτι κἀκεῖνοι εὐπροσόθεκτοί εἰσιν, ἐπήγαγε οἷς μεν 
“ κ τ ι 9 ἔ - ἅ " ᾿ κ᾿ 3 κ5. 8 σὺν 
ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον, τοῖς δὲ ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν. Τὴν 

Α ’ Ἁ “ ΄'. 

γὰρ εὐωδίαν ταύτην οἱ μὲν οὕτω προσίενται, ὥστε σωθῆναι. οἱ 
4 ἰν “ ς ᾽ὔ δ, ) «ἃ " ᾽ὔ , Ε 

δὲ οὕτως, ὥστε ἀπολέσθαι. ὥστε κἂν ἀπολλύηταί τις, παρ 
“- Α Α Ν Ὁ Γ᾿ 

αὐτοῦ ἡ αἰτία' ἐπεὶ καὶ τὰς ὃς τὸ μύρον λέγεται πνίγειν, 
Α Ἁ “ Ψ 57 “ Α νι " θ “- , ἢ Κ Ἁ 

καὶ τὸ φῶς, ὅπερ ἔφθην εἴπων, τοὺς ἀσθενεῖς σκοτίζειν. αἱ 
’ ΄. “ ΄σ ς ’ὔ 2 Α 2 - ΄σ ’ 

τοιαύτη τῶν ἀγαθῶν ἡ φύσις" οὐ τὰ οἰκεῖα διορθοῦται μόνον, Β 
Φ 4. ᾿᾿ Α ᾿] ’ὔ κ] ᾽ὔ ἘΞ Α ϑ ’ Ν ’ 

ἄλλα καὶ τὰ ἐναντία ἀπολλυσι καὶ ταύτη μάλιστα διαδεί- 
“ ὔ Ἁ Ἁ ΄“ 

κνυται αὐτῶν ἡ δύναμις. Καὶ γὰρ 5 καὶ τὸ πῦρ οὐχ ὅταν 
, ᾿ “58 “ ’ 2 . Α Φ 

φωτίζη μόνον, οὐδ᾽ ὅταν χρυσίον καθαίρη, ἀλλὰ καὶ ὅταν 
΄ ΄σ Υ͂ Α 

ἀκάνθας δαπανᾷ, μάλιστα τὴν οἰκείαν ἰσχὺν ἐπιδείκνυται, καὶ 
’, ’ -“ Α « Α δι Α ’ Α 

ταύτῃ φαίνεται πῦρ᾽ καὶ ὁ Χριστὸς δὲ Ρ καὶ ταύτη τὴν μεγα- 
΄ 4“. 9" Ἁ 

λωσύνην αὐτοῦ “ ἐνδείκνυται, ὅταν 7 ἀναλώση τὸν ἀντίχριστον 
"΄- ΄ σ΄“ ᾿Ἶ ΄σ΄ 

τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ καταργήση τῆ ἐπιφανείᾳ 
“' Π “ “σι ςς ΚὩ Α Ά ΄ « ’ὔ 259 μὲ τὰ δὲ 

τῆς παρουσίας αὐτοῦ. αἱ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανος ; πειδὴ 
, ν Ἷ Ψ ’ ᾿ Α ΄σ ΄“ Α Ψ 

μεγάλα ἐφθέγξατο, ὅτι θυσία ἐσμὲν τοῦ Χριστοῦ καὶ εὐωδία, 
΄σ Γ ’ ΄σ' ΄ 

καὶ θριαμβενόμεθα πανταχοῦ, " παλιν μετριάζει, τῷ θεῷ πάντα α 
τ Ψ Ρ ὃ Ἁ Υ̓͂ ςς Α Α ΄- ’ «ε ᾿ ’ .5 { ἣν 

ἀνατιθεὶς" διὸ καὶ φησι, ““καὶ πρὸς ταῦτα τις ἱκανὸς: Ο 
«Ἁ ΄- ΄ Υν. ΄ Α 9 Γ. ἔ δὲ ς ’ ξ ΄σ 

γὰρ πᾶν τοῦ Ἀριστοῦ, φησίν, ἐστίν οὐδὲν ἡμέτερον. Ὁρᾷς 
4 ’ “- ’ ’ ἃ « Α ἈΝ 

ἀπεναντίας τοῖς ψευδαποστόλοις φθεγγόμενον ; Οὲ μὲν γὰρ 
΄ ΄“-“ Ἀ 

καυχῶνται ὡς παρ᾽ ἑαυτῶν εἰσφέροντές τι εἰς τὸ κήρυγμα" 
Ὄ δὲ ὃ “ ; ΄- ᾿ ᾽ ὮΣ δὲ 2 “ κ 

οὗτος δὲ διὰ τοῦτο φησι καυχᾶσθαι, ἐπειθη οὐδεν αὐτοῦ ὃ φησιν 
8. ἐς Ὧν ἫῊἫἩ δ ’ ἄν (δὰ Ὁ - Ν Ν ᾿ ͵ - 

εἰναι. γὰρ καύχησις ἡμων αὐτὴ εστι, τὸ μαρτυριον τῆς 
“ Ἷ ΄ 

(576) συνειδήσεως, ὅτι οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῆ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι θεοῦ 

ὃν, τό. 7.2) ΤΊνοβ8. 11, 8, Β.) Οὐνγ. ἷ, 12. 

1 εἰσὶν] ὅδ᾽. Ὁ.Ε,, ἐστὶν Β΄. ὅν. τηᾶγρ. ἐσμὲν νυ]ρο. τ ποῦ] πῶς Ὦ. 
Μοχ ἀνῆρε Ῥζτο ἀνήγαγε 1). π καὶ οηη. ). Μοχ τῶν ἀγαθῶν }.1).Ε 
1. 6. ΟἸνι65. Αὐθοα]β να]ρὸ ἀθοϑῦ. ο καὶ οἱ. Ε΄. Ρ καὶ ταύτῃ] δὶς 
Β.1}0. καὶ ταύτην ἘΠ. καὶ ἀδοδύ ἰὴ 44, Μοχ αὐτοῦ Β.). αὑτοῦ ἃ. « ἐνδεί- 
κνυται] ἐπιδείξεται 1). ᾿ πάλιν] καὶ πάλιν ἢ. Μὸοχ ἴάειη ἱκανός ; ὡσεὶ 
ἔλεγε, τὸ πᾶν τοῦ Χρ. ἐστιν. 5 φησιν) λέγει 1). 

κο 
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ς Γ “ Ὁ ΨᾺ Ὠ ἀνεστραφημεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ οὗ τὴν ἱκτῆσιν ἐνόμιζον 
ὄνος ΓῚ Ἔ 3 Ξ- 
εκεῖνοι εἶναι καύχημα, τῆς σοφίας λέγω τῆς ἔξωθεν, οὗτος τὴν 
ῊΜΕ, ἢ ὃ ν . “Δ. ἐς κ ᾿ κ γι ἢ γι Ὁ ἀναίρεσιν" ὁιο καὶ ἐνταῦθα φησι, “ καὶ προς ταῦτα τίς ἱκανὸς: 

ι ’ Ν Εὐ δὲ μὴ ἱκανοὶ, χάριτος τὸ γινόμενον. 5.“ Οὐ γάρ ἐσμεν, 
ῳ ε Ν Ω Ν ’ “ κω Ὑ ΧΙ ΙΕ) Ν ὡσπερ οἱ λοιποιῖ, καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. Ἀπ γὰρ 

Α , χὺ καὶ μεγάλα φθεγγόμεθα, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἡμέτερον ἔφαμεν εἶναι 
ν “ ν γ κ ’ ΄“ ΄“ ὅλ Ἁ κατόρθωμα, ἀλλὰ Υ τὰ πᾶντα τοῦ Χριστοῦ. Οὐδὲ γὰρ μιμη- 

Α ΄-“ ἊΝ σόμεθα τοὺς ψευδαποστόλους, τοὺς τὰ πολλὰ αὐτῶν εἶναι 
’ ΄“΄“ ’ “ 

λέγοντας. Ὁ Τοῦτο γαρ ἐστι καπηλεῦσαι, ὅταν τις νοθεύη 
Ἀ ου ’ ΄ ΄ τὸν οἶνον, ὅταν τις χρημάτων πωλῇ, ὅπερ δωρεὰν ἔδει δοῦναι. 

΄- ἈΝ 
“-“ Ε Ἐνταῦθα Χ γὰρ καὶ εἰς χρήματα αὐτοὺς σκώπτειν μοι δοκεῖ, 

᾿ Γ “" Ν “ καὶ ὅπερ εἶπον αἰνίττεσθαι πάλιν, οἷον, ὅτι τὰ αὐτῶν ἀναμι- 
Ξ ᾿.  λῳ κ Ὑ ὈΥ͂ΡΑ. ᾽ ς΄ ῳ, γνύουσι τοῖς θείοις ὅπερ καὶ 0 σαϊας ἐγκαλῶν ἔλεγεν, 

10 ςς Οὲ , ’ Ἁ Ω] δ 3) ᾿ 8 Ν Α ι καπήλοι σου μισγουσι τὸν οἶνον ὕδατι. ἰ γὰρ καὶ 
- Τὲ ’ . περὶ οἴνου τοῦτο εἴρηται, οὐκ ἄν τις ἅμαρτοι καὶ εἰς διδα- 

Ἀ - , σκαλίαν αὐτὸ ἐκλαμβάνων. ᾿Αλλ’ οὐχ ἡμεῖς, φησὶν, οὕτως" 
( “ 7 -“- ἀλλ᾽ οἷα ἐπιστεύθημεν, τοιαῦτα παρέχομεν, ἄκρατον κιρνῶντες 

Ἁ Ἁ 

τὸν λόγον" ὅ διὸ ἐπήγαγεν: ““᾿Αλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ 
ς 9 “ ᾽ὔ ΄- ΄“ ᾿ “ »“" “9 5 

ὡς εκ θεοῦ, κατενώπιον τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. Οὐκ 
“-. ΄σ΄ Ἷ Ὁ Ψ ἀπατῶντες ὑμᾶς, φησὶν, οὕτω κηρύττομεν, οἷον ὡς χαριζόμενοι 

ἀοούμῖν, ἢ παρ᾽ ἑαυτῶν τι εἰσφέροντες καὶ ἀναμιγνύντες, ἀλλ᾽, 
ςς . 5 πὴ 9 ’ ᾽ ’ ἰν 4 “ ’ ἃ ὡς εκ θεοῦ" τουτέστιν, οὐ λέγομεν ὅτι οἴκοθέν ὃ τι χαρ!- 

Ψ ᾿] 9 Φ) ’ ε Ἁ Ε ΄“ ᾽ Σ οἿ 

ζόμεθα, ἀλλ᾽ ὅτι πάντα ὃ θεὸς ἔδωκε. Τοῦτο γαρ ἐστι το, 
ἐς. 9 π.39 Ἁ Α ἴω ὸ ὃ 5᾽ τ Ν 2 

ἐκ θεοῦ" τὸ μηδὲν καυχᾶσθαι ὡς ἴδιον ἔχοντας, ἀλλὰ πάντα 

εἰς αὐτὸν ἀναφέρειν. “᾽ν Χριστῷ λαλοῦμεν" οὐκ ἐν τῆ 
«ε ’; 9 ἈΝ ΄ - 9 ὃ ’ . ᾽ὔ Θὲ 

ἡμετέρᾳ σοφίᾳ, ἀλλὰ τῆ παρ᾽ ἐκείνου δυνάμει ενηχούμενοι. ἢ 
“- ᾿ς 

δὲ καυχώμενοι οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ὡς παρ᾽ ἑαυτῶν τι εἰσφέροντες. 
Ν Α ο ΄- : Α - ’ Υ̓ Ν 2᾿, 

Διὸ καὶ ἀλλαχοῦ αὐτοὺς κωμῳδεῖ λέγων, 11 ΠΡῚ αρ ἔχεις, 
΄σ ς Ἁ 9 

ὃ οὐκ ἔλαβες ; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι, ὡς μὴ λαβών :᾽ 
Φ ’ ν Ἁ ἐὺ ν᾿ ΄ “ 9 ᾿ ἈΝ Α Β Αὕτη μεγίστη ἀρετή, τὸ πάντα τῷ θεῷ ἀνατιθέναι, τὸ μηδὲν 

“- “3 Υ Α Α ς 7 “ 

οἰκεῖον εἶναι νομίζειν, τὸ μηδὲν πρὸς ἀνθρώπων δόξαν ποιεῖν, 
. ᾿ ᾿ κ Σ - κ “ ᾽ εὐῶνΝ 927 
ἀλλὰ πρὸς τὸ τῷ θεῷ δοκοῦν" οὗτος γάρ ἐστιν ὁ τὰς εὐθύνας 

““ ΄- ’ Α ε Α 3 Ἂν 

ἀπαιτῶν. Νῦν δὲ ἡ τάξις ἀντέστραπται' καὶ τὸν μὲν ἐπὶ 
΄“- Ἁ ’ὔ Σὰ 5 

τοῦ βήματος καθιούμενον, καὶ τὰς εὐθύνας ἀπαιτήσοντα “ οὐ 
;» , Ἁ Α ΙΕ Ψ ““ ς ω ν , 

σφόδρα δεδοίκαμεν, τοὺς δὲ μεθ᾽ ἡμῶν ἑστῶτας καὶ κρινομένους 
φρίττομεν. 

9. 5 1}: 10 Ἐϑα]. 1. 22. 11. τοῦ νι ἡ. 

ἱ κτίσιν Ὁ). Υ τὰ οἵη. Β. [Ιἄδθῃ τποχ τὰ πολλὰ αὐτῶν, οἱ ᾿πηἴτα τὰ αὐτῶν. 
Ἐαά. αὑτῶν. Ὑ τοῦτο γ. ἐ. καπηλεῦσαι] τί ἐστιν, καπηλεύοντες τὸν λόγον ; 
καπηλεῦσαί ἐστιν 1). Χ γὰρ οἵη. ἢ. Μοχ οἷον οτη. 1). Υ ὃ αδεϑϑβί ἴῃ 
Ἐαα. 2 διὸ] - καὶ Ὁ. ἃ τι οἵη. Β. Ὁ οὐκ ἐν] δῖς ΕΒ, Τιοροθαΐατ 
οὐδέν. ο οὐ οἴη. Ἐ᾿. 
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471| ᾽ὔ, χ ε ’ « ᾿ Ἷ1 [] Ἁ ς ὔ ᾽ὔ 

ὁθεν οὖν ἡ νόσος αὕτη ; πόθεν εἰς τὰς ἡμετερας κατέσκηψε 
’ Ἁ ΄σ ΄. ἧὰᾷξ Α “- 

ψυχάς; ᾿Απὸ τοῦ μὴ διηνεκῶς τὰ ἐκεῖ λογίζεσθαι, ἀλλὰ τοῖς 
΄᾿ ΄ ἮΝ ΄' Α 94 ῪΩ - 

παροῦσι προσηλῶσθαι. ᾿Εἰντεῦθεν καὶ “ἐν ταῖς πονηραῖς 
’ Ἁ 

ἔπίπτομεν" κἂν ἀγαθόν τι πράξωμεν, πρὸς ( 

ἐπίδειξιν ποιοῦμεν, ὥστε κἀντεῦθεν ἡμῖν γίνεσθαι τὴν ζημίαν. 
κὺ ΄ ’ “- ἤ 

Εἶδε γοῦν τις ἀκολάστοις ὀφθαλμοῖς τινα πολλάκις, καὶ ἔλαθε 
νἉ ἢ Ἃ “ Α Ἁ , “ Α ν “ , 

καὶ τὴν ὀφθεῖσαν καὶ τοὺς συμβαδίζοντας" ἄλλα τον ἀκοίμητον 
9. ὦ τ᾿ ’ὔ ᾿ “ Ἁ Α ἅ «ἷ κ ς , 

οὐκ ἔλαθεν ὀφθαλμόν. ᾿Εὐκεῖνος γὰρ καὶ πρὶν ἢ τὴν ἁμαρτίαν 
, Ω 

ὅ ἐργάσασθαι, εἶδε τὴν ψυχὴν τὴν ἀκόλαστον, καὶ τὴν μανίαν 

τὴν ἔνδον, καὶ τοὺς λογισμοὺς τοὺς στρεφομένους ἐν ζάλῃ καὶ 

κλύδωνι. Οὐδὲ γὰρ δεῖται μαρτύρων καὶ “τεκμηρίων ὁ πάντα 

εἰδώς. Μὴ τοίνυν πρὸς τοὺς συνδούλους ὅρα. Καν γὰρ ἐπαι- 
᾿ Ε δὲ Μ Φ ἢ ς Ἀ Α ᾿] δέ Η 

νέση ἄνθρωπος, οὐδὲν ὄφελος, ὅταν ὅ ὁ θεὸς μὴ ἀπὸ ἔἕξηται 
ἀν δος ἐν κα “4 .Χ ’ [νὴ ε ᾿ ᾿ 

κἂν καταγνῷ πὸ τ ον οὐδὲν βλάβος, ὅταν ὁ θεὸς μη κατα- Ὦ 

᾿ς ’ 

ἀἕεσι εὐκόλως 

γνῷ: Μὴ δὴ! ταύτῃ παρόξυνε τὸν δικαστὴν, τῶν μὲν συν- 

δούλων πολὺν ποιούμενος λόγον, αὐτοῦ δὲ ἀγανακτοῦντος οὐ 

δεδοικὼς καὶ τρέμων. Καταφρονήσωμεν κ 
Ν ’; 9 ’ » ᾽Α Ψ “-“ Α , 

ἀνθρώπων ἐπαίνου Μέχρι πότε εὐτελεῖς καὶ χαμαίζηλοι: 

Υ “- ᾿] 

“οΘένυν του παρ 

μέχρι πότε τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἡμᾶς αἴροντος. αὐτοὶ 

χαμαὶ σύρεσθαι ἐσπουδάκαμεν ; Οἱ τοῦ Ἰωσὴφ ἀδελφοὶ εἰ τὸν 

τοῦ θεοῦ φόβον πρὸ ὀφθαλμῶν εἶχον, ὡς ἔχειν 1 δεῖ, οὐκ ἂν ἐπ᾽ 
’ ᾿ ’ " ’ὔ ς “- νι, 

ἐρημίας τὸν ἀδελφὸν λαβόντες ἀπέκτειναν. Ὁ ΙΚαΐν πάλιν εἰ Ἐ 

τὴν ψῆφον ι ὀκείνην ἐδεδοίκει, ὡς δεδοικέναι ἔδει, δεν ἂν εἶπε, 

12 ς Δεῦρο, " ἐξέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον" ΤῚ “γὰρ, ὦ ο δείλαιε 

καὶ ταλαίπωρε, χωρίζεις αὐτὸν τοῦ γεγεννηκότος, καὶ εἰς ἐρη- 

μίαν ἐξάγεις: Μὴ γὰρ ὁ θεὸς οὐχ ὁρᾷ καὶ ἐν τῷ πεδίῳ τὸ 

τόλμημα: ᾿Απὸ τῶν τῷ πατρί Ρ σου συμβεβηκότων οὐκ 

'ἐπαιδεύθης, ὅτι πάντα ΤΊ καὶ πᾶσι πάρεστι τοῖς γινομένοις : 
Ν αὶ Ψ 3 χὺ “- ᾿Ὶ Ε] Ν ς Ἁ ο 7 

(577) Καὶ τίνος ἕνεκεν οὐκ εἶπε τοῦτο πρὸς αὐτὸν ὁ θεὸς ἀρνούμενον" 

ἐμὲ κρύπτεις τὸν πανταχοῦ παρόντα, καὶ τὰ ἀπόρρητα ἢ ἐπι- 
᾿ - [2 Ε᾿, ΄σ - 5 - » -ς 

στάμενον ; Ὅτι οὔπω ταῦτα φιλοσοφεῖν ἐκεῖνος ἤδει καλῶς. 

12 ἄφθη. ἱν. 8. 

ἀ ἩΘΙΚΟΝ. Περὶ φόβου θεοῦ, καὶ τοὺ μηδένα ἄλλον δεδοικέναι, καὶ πρὸς 
ἐπίδειξίν τι ποιεῖν. Ν ΘΥΟΉ. 6 ἐν οτὴ. (". [ πίπτομεν) ἀναλισκόμεθα (.. 
ἁλισκόμεθα, 1). δ ἐργάσασθαι εἶδε! ἐργάζεσθαι ἔβλεπεν, εἶδε ὦ. ὶ ὁ οἵη. .Ὁ. 
Ϊ ταύτῃ καὶ ταύτῃ (Ὁ. }. Κ τοίνυν Δα αἰ τι οπῦ ΘΧχ οὐ ἢῖθι15 ΠΟΒΙΓΙΒ οὐ αν. 

τη, δίας τη παρὰ τῶν ἀνθ. Ο. 1 δεῖ] ἔδει 1). τ᾿ ἐκείνην} δὶς 
ΒΟ." (1. 6. οη1}.68) οὐ ὅν. τηᾶγρ. Δ ἀο αι ἐκείνου. π ἐξελ.] καὶ 
ἐξελ. 44. Ἰην 1015. ΠΟ ΤῚΒ. ο δείλαιε, Ο..Ε. δειλὲ νυ]ρο. "σου ΟΠ]. Ι΄ 
4 ἐπιστάμενον : : ἀλλὰ φωνὴ---πρός με. ὅτι οὔπω---ἤδει καλῶς. οὕτω δὲ εἶπεν οὐχ 
ὡς---ἔχοντος, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων συνήθειαν φθέγγεται, τὸ μὴ ἀγνοεῖν 
ὅπερ ἐποίησεν αἰνιττόμενος" καὶ γὰρ ἡμεῖς οὕτω λέγομεν πολλάκις τὸ πρᾶγμα 
-- ἔχειν δεῖ" ἂν γὰρ αὐτὴν ἔχωμεν, πάντα σβέσομεν (σβέσωμεν 1).} τὰ δεινά. 
Τὰ Ο.Ὁ. 



70 5. ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜΙ Π. 17. 
Ἁ , κ Α ΄- κ᾿ ΄ 

470 ᾿Αλλὰ τί φησι: 13. ἐς Φωνὴ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ 
’ 9 

πρὸς με" οὐχ ὡς τοῦ αἵματος φωνὴν ἔ ἔχοντος, ἀλλ᾽ ὅπερ ἡμεῖς 

λέγομεν, ὅτι τὸ πρᾶγμα βοᾷ, ἐπὶ τῶν δήλων καὶ σαφῶν. Διὸ 

δὴ τὴν ψῆφ ον τοῦ θεοῦ πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχειν δεῖ, καὶ πάντα 

σβέννυται τὰ δεινά. Οὕτω καὶ ἐν εὐχαῖς νήφειν δυνάμεθα, 

ἂν ἐννοήσωμεν τίνι διαλεγόμεθα, 5 ἂν λογισώμεθα ὅτι θυσίαν 

ἐλλ θ ν ἈΝ καὶ μάχαιραν μετὰ χεῖρας ἔχομεν, καὶ πῦρ καὶ 

ξύλα, ἂν ἀναπετάσωμεν τοῦ οὐρανοῦ τὰς πύλας τῷ λογισμῷ, 

ἂν μεταστῶμεν ἐκεῖ, καὶ λαβόντες τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος 
. ΄“- ΄ 

ἐμπήξωμεν εἰς τὸν τοῦ ἱερείου λαιμὸν, Υ καὶ καταθύσωμεν αὐτῷ 
΄ι ἴω ’ “ Ὁ “ 

Βνῆψιν, καὶ ἐκχέωμεν αὐτῷ δάκρυα. 'Γοιοῦτον γὰρ τὸ αἷμα τοῦ 
Α ΄σ΄ 

ἱερείου τούτου" τοιαύτη τὸ θυσιαστήριον ἐκεῖνο φοινίσσεται 
΄“ Α Υ͂ 9 ΄“ “ τ ’ “ ’ 

σφαγῆ. Μηδὲν τοίνυν ἀφῆς τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν κατέ- 
᾿ κ ’ 2 ’ Φ ον ἐν » 

χειν σου τὴν ψυχὴν τότε. ᾿᾿ννόησον ὅτι καὶ ὁ Αβραὰμ 
’ὔ ο , .} “ πὰ ΄σ“- ς ΕΣ Α ς ΄'. 

θυσίαν ἀναγων, οὐ γυναῖκα, οὐ δοῦλον, οὐκ ἄλλον τινὰ ἀφῆκε 
- Α ’ Α Α “κ᾿. “ ν τὰ ’ 

παρεῖναι. Μὴ τοίνυν μηδὲ σὺ τῶν δουλικῶν καὶ ἀνελευθέρων 
- ς “ Υ̓ “ εἰ ὦ 5 4.18 ἵ ’ ς Ἃ 

παθῶν ἀφῆς τινα σοι παρεῖναι" ἀλλ᾽ ἀναβηθι μόνος εἰς τὸ ὄρος, 
“᾽ ὅΑν. (κα 1.1 Ὁ 2 . - ’ "δ Φ “ 
ἔνθα ἐκεῖνος ἀνέβη, ἔνθα ἀναβῆναι θέμις οὐδένα ἕτερον. Κἀν 

Ὁ ἐπιχειρῶσι ἣ συναναβαίνειν τινὲς τῶν τοιούτων ἐννοιῶν, ἐπί- 
9 »- ς.,Νξ8 , ᾿ οδνι 1 ἐς Κ 2 ἕν πον τῇ 

ταΐξον αὐταῖς μετ᾽ ἐξουσίας, καὶ εἰπὲ, αθίσατε αὐτοῦ, ἐγὼ 
Α Α 

δὲ καὶ τὸ ζ παιδίον προσκυνήσαντες ὑποστρέψομεν" καὶ τὴν 
ΕᾺ Α Α “- ϑ 4 , Α 3 2 Ἀν ’ 

ὄνον καὶ τοὺς παῖδας ἀφεὶς κάτω, καὶ εἴ τι ἄλογον καὶ ἀνόητον, 
ἤ Ἁ ’ ἼΝ Υ͂ 

εἴ τι λογικὸν λαβὼν ἀνάβηθι, ὥσπερ ἐκεῖνος τὸν ᾿Ισαάκ. Καὶ 
δὴ σι Α 

τὸ θυσιαστήριον οἰκοδόμησον οὕτως ὡς ἐκεῖνος, ὡς μηδὲν ἔχων 
“2 ΄ 5 τ “ἢ ’ ’ 5 Α Ἁ ᾽ “ 

ἀνθρώπινον, αλλ ἔξω τῆς φύσεως γενόμενος" ἐπεὶ καὶ ἐκεῖνος, 
ἃ, ἐν κι ,ὔ ᾿ 3, ἃ τ Α Ξ ’ 4 

εἰ μὴ ἔξω τῆς φύσεως ἦν, οὐκ ἂν τὸν παῖδα κατέσφαξε. Καὶ 
Α ΄ “κι “ 

μηδὲν ἐνοχλείτω σοι τότε. ἀλλ᾽ αὐτῶν γίνου τῶν οὐρανῶν 
ς Υ͂ 

ὑψηλότερος. ἘΣ πετῆ ον πικρὸν, κατάθυσον 7 ἐξομολόγησιν" 
15. Λέγε γὰρ σὺ Σ τὰς ἀνομίας σου πρῶτος, φησὶν, ἵνα δι- 

ρ΄ Α ΄-ς"“ 

Ὦ καιωθῆς"" κατάθυσον συντριβὴν καρδίας. ΠΠαῦτα τὰ ἱερεῖα οὐκ 
ι ’ ΄σ΄ ᾽δὲ . Α ὃ ’ ἃ Ἰδὲ 9 ΠᾺΡ. 

εἰς τεῴραν τελευτᾷ, οὐδὲ εἰς καπνὸν διαλύεται, ὅ οὐὸὲ εἰς ἀέρα 
- “8 Α ᾽ὔ “ Ἂν Ἁ ο Α , 

διαχεῖται, οὐδὲ ξύλων δεῖται καὶ πυρος, ἀλλὰ κατανενυγμενης 
“ ΄'. “ “- Α Ά , 

διανοίας μόνης. "“Γοῦτο ξύλα, τοῦτο πῦρ καῖον αὐτὰ, καὶ οὐ 

18 1014. ν. 1ο- 14 (ἀϑῃ. χχὶϊ, 5. 1ὅ 88]. Χ}1]. 26. 

τ΄ ΤηοΙρΙΐ ροβύ Ὠιδύπτῃ Α. 5 ἙΔοθαΐαγ οἸΊπη ἀναλογισώμεθα (βἰπο ἄν). ἴσ. 
ἂν ἀναλογισώμεθα δεν. τηᾶγρ. ἴΐα οἸδιὴ οαϊαϊ Μοπίεί. ἀναλογισώμεθα (ϑπθ 
ἂν) Α.ΟὉ. ἂν λογισώμεθα Β.Ὁ).Ε, ᾧ ἂν ἀναπετ.] ὅϊο Β.1). ἂν ἀθδεγαΐ ἴῃ 
ἘΞαα. δηΐς Ββῃ. καὶ ἀναπετ. μι Υ καὶ] ἂν Ο.. διαίτῃ καταθήσωμεν 1). 
Ὑ συναναβ. τινὲς] τινὲς συναναβ. Ὦοὺ οταϊπθ Α.Ἐ. Χ παιδάριον Α. ᾽ Ε-: 
ομολόγησον 1). οὐ 8 Ῥ. ΠΊΔΠ. Ε. 568 Ὁ δϑαάθῃ τη. ΟΟΥΤ. ἐξομολόγησιν. Ζ τὰς 
ἂν. σ. π. φ.} πρῶτος ᾧ. τὰς ἁμαρτίας σου ἢ. φ. τὰς ἁμαρτίας σου πρῶτος ᾿, 
ἃ Ψευθα οὐδὲ εἰς ἀέρα διαχεῖται, αι 'ἰπ ΕΔ4. οἸηηΐπο ἀοϑιιηῦ, ΘΧ ΠΟΒΕΓΙΒ 
(.}).Ε΄. τοροϑβιΐα βαηΐ, 



ΣῈ, χῇ, ΙΝ ἘΡΙΝΗΤ, 1. ΑὉὸ ΟΟΒ. ΒΠΟΜ. ΓΥ. ἡ] 

κατακαῖον. Ὁ γὰρ μετὰ θερμότητος εὐχόμενος, καίεται, καὶ 

οὐ κατακαίεται, ἀλλ᾽ ὥσπερ χρυσίον πυρὶ βασανιζόμενον, 

ν λαμπρότερος γίνεται. 

Μετὰ δὲ τούτων κἀκεῖνο φυλάττου, τὸ μηδὲν εἰπεῖν εὐχόμε- 
σι Ἁ κ 

νος τῶν παροξυνόντων σου τὸν δεσπότην, μηδὲ κατ᾽ ἐχθρῶν 
, ᾿ ΤῊ Ἀ ιν» 5 θ Α »»» ὃ κ ς ’ὔ 

προσελθῆης. ἐ γὰρ τὸ ἔχειν ἐχθροὺς ὀνειὸος, τὸ κατεύχεσθαι Ἐ 

αὐτῶν ἐννόησον ἡλίκον κακόν. εβέων γάρ σε ἀπολογήσασθαι 

διὰ τί ἐχθροὺς ἔχεις, σὺ δὲ αὐτῶν καὶ κατηγορεῖς. Καὶ 

ποίας τεύξη συγγνώμης, καὶ κακηγορῶν, καὶ ἐν καιρῷ τοιούτῳ, 
“ Θ εν ’ ὃ - ΤΑ Κ Ν Ἂς Ἑ Ἁ " ’ “ 

ὃτε “ελεου σοι δεῖ πολλοῦ; ἴάαι γὰρ ὑπερ οἰκείων προσῆλθες 

ἁμαρτημάτων δεόμενος" μὴ τοίνυν μνημονεύσης τῶν ἀλλοτρίων, 

ἵνα μὴ τῶν ἰδίων ἀναμνήσης. Αν γὰρ εἴπης, πάταξον τὸν 
- Ὑα Σ , ᾿, ’ ὙΝ Ἶ : " δ δ 
ἐχθρὸν, ἱἐνέφραξας σου τὸ στόμα, οὐκέτι παρρησίαν δ ἔδωκας 

τῆ γλώττῃ" πρῶτον μὲν, ὅτι παρώργισας τὸν δικαστὴν ἐκ 

προοιμίων εὐθέως" δ δεύτερον, ὅτι ἐναντία αἰτεῖς τῷ σχήματι 471 

τῆς εὐχῆς. Εἱ γὰρ ὑπὲρ ἀφέσεως ἁμαρτημάτων 'προσέρχῃ, 

πῶς ὑπὲρ κολάσεως διαλέγῃ ; : ᾿Ποὐναντίον μὲν οὖν ἔδει ποιεῖν, 

καὶ δεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν, ἵνα Κηοῦτο καὶ ὑπὲρ ἑαυτῶν μετὰ 
“ ’ὔ Ἁ κ ᾽ὔ ΡΝ 

παρρησίας παρακαλεσωμεν. Νυνὶ δὲ προκατέλαβες τοὺ δι- 

καστοῦ τὴν ψῆφον διὰ τῆς σῆς, ἀξιῶν τοὺς ἁμαρτάνοντας 

κολάζειν" ὃ 'καὶ συγγνώμης ἀποστερεῖ πάσης. Αν δὲ ὑπὲρ 

αὐτῶν εὔξη, τὰ κἂν μηδὲν ὑπὲρ τῶν σῶν εἴπης, τὸ πᾶν ἤνυσας. 

᾿Ἔννόησον πόσαι θυσίαι εἰσὶν ἐν τῷ νόμῳ θυσία αἰνέσεως, 

θυσία ἐξομολογήσεως, θυσία σωτηρίου, θυσία καθαρμῶν, καὶ Β. 

ἕτεραι μυρίαι, καὶ οὐδεμία κατ᾽ ἐχθρῶν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν οἰκείων 
« 6 ᾿ «ἃ ΓῚ Α ’ Μ) Ν Μ 

ἁμαρτημάτων ἐκάστη, ἢ "καὶ κατορθωμάτων. ἢ γὰρ ἄλλῳ 

προσέρχῃ θεῷ ; ̓Εἰκείνῳ “προσέρχῃ τῷ εἰπόντι, εὖ: Εὔχεσθε 

ὑπὲρ τῶν "κύηοι ὑμῶν. Πῶς οὖν αὐτῶν καταβοᾷς: πῶς 

παρακαλεῖς “τὸν θεὸν τὸν οἰκεῖον λῦσαι νόμον; Οὐκ ἔστι 
“- 6 ἢ - τὶ κ ς« ’ φ΄ Ε τ “ Ε] 3 

τοῦτο ἱκέτου σχῆμα" οὐδεὶς ἱκετεύει ἵνα ἄλλος ἀπόληται. ἀλλ 

ἵνα αὐτὸς σωθῆ. Τί τοίνυν σχῆμα μὲν ἱκέτου περίκεισαι, 
4᾿ ΑΕ : ’ ᾿ κι ΓᾺΡ Ἁ « ι 6 “ 9 ’» 

ῥήματα δὲ ἔχεις κατηγόρου ; Καὶ ὅταν μὲν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὐχώ- 

(578) μεθα, καὶ κνώμεθα, καὶ χασμώμεθα, καὶ εἰς μυρίους Ρἐμπίπτομεν 

Ὁ λαμπρότερον .. Μοχ εὐχόμενος οι. Β.(, ς κατέχεσθαι 1).Ε, 
αὐτῶν] αὐτὸν Α. αὐτοὺς (0.1). Κ΄ αι κακηγορεῖς Α.Β.0.1). Μιυϊραίυτη 

ὑποηΐτιῦ [ηουρτθίθβ οὐ Ε]ΟΥ]]. Ρ. Ρ (Τοπ,. χὶὶ. Ρ. 452 Ε..) 8. ἐλέους ΟΕ, 
[οτ. ΐ ἐνέφραξα .Ε. ὁ ἔδωκας] δίδως (Ὁ. ὃ. ᾿ δεύτερον - δὲ Ε, 
Θιδγη ὅτι τὰ ἐναντία 1). ἱ προσέρχη Δ.Β. . Ει, ΠΊΟΥ. οἵ δαν. τηᾶσρ. 4 6- 
βῬαΐαγν προσεύχῃ. κ τοῦτο] δὶς Α.8.Ο, τούτῳ Ε. τοῦτον Κα ὰ. ἃπΐο Βρη. 
τοῦτο οἵη. Ποῦ. Τ)οῖπα6 καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ μ. π. παρακαλέσῃς τ᾿ Ι καὶ] 
Ἐσὲ Ο. τὰ κἂν] καὶ Β. οτοη. ὅϑ'αν. Ὦ καὶ οπ. Β. [καὶ] ὅαν. ο τὸν 
θεὸν οἴη. Β. Μοχ ἀπόλληται Β.Ὁ. ΕἸοτ. » ἐμπίπτωμεν Α.1). Μὸοχ ποιῶ- 
μεν Δ.0.ψ.ψ6, 

ἃ 



72 ι ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΗΕΥ̓ΒΟΚΤΟΜΙ 1, ἀν, 

Ολογισμούς᾽ ὅταν δὲ κατ᾽ ἐχθρῶν, νήφοντες τοῦτο ποιοῦμεν. 
Ἁ χὺ ’ “-. 

᾿Επειδὴ γὰρ οἶδεν ὁ διάβολος, ὅτι καθ᾽ ἑαυτῶν τὸ ξίφος 
ὠθοῦμεν, οὐ περιέλκει οὐδὲ περισπᾷ τότε, ἵνα μειζόνως αἡμᾶς 

᾿ Ἐ “ 

λυμήνηται. ᾿Αλλὰ ἠδίκημαι, φησὶ, καὶ θλίβομαι. Οὐκοῦν 
.-:- χω ΄“΄“ ς ’ “-- 

κατὰ τοῦ διαβόλου εὖξαι, τοῦ μάλιστα πάντων ἀδικοῦντος 
ς ΄σ΄ 4᾿ “ ᾿ ΕΣ ’ Ψ Υ {ς ἭῬ,; ς σ΄ “ Ἁ “΄- 

ημᾶς. οὔτο καὶ ἐπεταγῆς λέγειν, τυσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 
σὺ 9 ὑπ ΠΟ 9 ς " , 5 ’ ᾿᾿ 

πονηροῦ. κεῖνός ἐστιν ὁ ἀκατάλλακτος ἐχθρὸς" ἄνθρωπος 

δὲ, ὅσα ἂν ποιῆ, φίλος ἐστὶ καὶ ἀδελφός. ᾿Εκείνῳ τοίνυν 
, ΄“ ΄“ 

πάντες ὀργιζώμεθα, κατ᾽ αὐτοῦ παρακαλῶμεν τὸν θεὸν λέγον- 

τες, ἰθςς Σύντριψον τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν." 
Ὁ Α, ’ Ἁ ᾿ 9 Ἂ « Α 3. Ὁ “ Ε 

Ὁ Οὗτος γὰρ τίκτει καὶ τοὺς ἐχθρούς. ᾿Αν δὲ κατ ἐχθρῶν εὔξη, 

τὴν εὐχὴν, ἣν ἐκεῖνος βούλεται, εὔχη" ὥσπερ οὖν ἂν ὑπὲρ 
ΕῚ θ “ ῷ Ν ᾽ὔ ΤΥ "ἢ ν Μ 5 ν " Α 

ἐχθρῶν, ὅκατὰ τούτου. ι τοίνυν τὸν ὄντως ἐχθρὸν ἀφεὶς, 
’ κ ν 

τὰ μέλη δάκνεις τὰ σὰ. θηρίων χαλεπώτερος ταύτη γινόμενος : 

᾿Αλλ᾽ ὕβρισε, φησὶ, καὶ χρήματα ἀπεστέρησε. Καὶ τίνα δεῖ 

πενθεῖν, τὸν παθόντα κακῶς, ἢ τὸν ποιήσαντα κακῶς : Δῆλον 
μὴ ’ “΄ι 

ὅτι τὸν ποιήσαντα, ὅτι χρήματα κερδάνας, τῆς εὐνοίας "ἑαυτὸν 
5 ’ “ “ ᾿ , 5 ’ὔ ὯΝ Τὰν Ε [νά 4 ψ 

ἐξέβαλε τοῦ θεοῦ, καὶ μείζονα ἀπώλεσεν ἢ ἔλαβεν" ὥστε ἐκεῖνός 
"ἢ ς ὃ ’ (ὐ “ δι Α τ Ἁ 5 » ος Ψ 

εστιν ὁ ἠοθικημενος. ὑκοῦν οὐχι κατεύχεσθαι, ἀλλ ὑπερεὺ- 
“- Ἁ ΄σ , 

Ἐ χεσθαι δεῖ, ἵνα ὁ θεὸς ἵλεως αὐτῷ γένηται. Ὅρα πόσα ἔπαθον 
οἱ παῖδες οἱ τρεῖς, οὐδὲν ποιήσαντες δεινόν" ἐξέπεσον πατρίδος, 
9 ’ ρ. ΦΡΝς ’ Ἂ ε ’ ὃ ἴω κ 9 

ἐλευθερίας, ἐξηχμαλωτίσθησαν καὶ ἐγένοντο οοῦλοι, καὶ εἰς 
ς ’ Ἄ ; ’ 3 ἢ ’ 3. ’ 

ἀλλοτρίαν καὶ βάρβαρον ἀπενεχθέντες χώραν, καὶ σφάττεσθαι 
ἣ, Ν Ν Μἤ 9. δὰ Ν ᾽ ’ ΙΝ ὦ ἿΣ ’ὔ 
ἔμελλον διὰ τὸ ὄναρ εἰκῆ καὶ μάτην. ' οὖν; εἰσελθόντες 

“ χυ ; 

μετὰ του Δανιὴλ, τί ηὔξαντο 9 τί δὲ εἶπον : ΥἹΚαταρραξον τὸν 
’ “ Ἁ ’ 

Ναβουχοδονόσορ: κατασπασον αὐτοῦ ΤΌ διαδημα: κατάβαλε 
᾿ Ἂς 4 Ν “- ᾿ " δὲ ζω ᾿ 9 5. ὩΣ 5 

472 αὐτὸν ἀπὸ τοῦ θρόνου ; Οὐδὲν τοιοῦτον: ἀλλ ἐζήτουν οἰκτιρ- 

μοὺς παρὰ τοῦ θεοῦ. Καὶ ὅτε ἐν τῇ καμίνῳ ἦσαν, ὁμοίως. 
. τς Ν “ Ψ' 

᾿᾽Αλλ᾽ οὐχ ὑμεῖς, ἀλλὰ πολλῷ ἐλάττονα ἐκείνων πάσχοντες, καὶ 
ὃ ’ ᾽ Υ ἃ, ’ τ ᾽’ὔ Ξ ᾿ χ᾽ , 

ικαίως πολλάκις, οὐ παύεσθε μυρία ἀρωώμενοι" και ὁ μὲν φησι, 
» ᾿ δ᾿ 

κατάβαλε τὸν ἐχθρὸν, ὡς κατεπόντισας τὸ ἅρμα τοῦ Φαραώ": 
ὡς ν ΩΝ Ε “- ᾿ “ ᾿Ξ ῥτο ’ τὸ 7 9 Ἂ 

ὁ δὲ, πλῆξον αὐτοῦ τὴν σαρκα' ετερος παλιν, ἀπόδος εἰς τὰ 
’, «ἃ ᾿] ᾿ ὔ Α ον ΑΝ] ᾿ ᾿ 3 

τέκνα. Ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε ταυτὶ τὰ ῥήματα ; [1ὅθεν οὖν 

ὑμῖν ὁ γέλως οὗτος : Ὁρᾷς πῶς ἐστι καταγέλαστα, ὅταν 

15 ἤοιη. χνὶ. 20. 

4 ἡμᾶς Α.Β.}).Ε Ε]οτ. ὑμᾶς Ο. ἡμῖν Βα. τ ῥῦσαι] ἀλλὰ ῥῦσαι Β. 5 κατ᾽ 
αὐτοῦ Β. Ὁ εγθᾶ δῆλον ὅτι τὸν ποιήσαντα (- διατί ; (Ὁ.1).}) φιδα Ἔχοϊά6- 
ταηΐ, ΠΙΙΠΟ ῬΓΙΠΊΠ αχ ().1).1. βαϊία βαπί. Υ ἑαυτὸν) δ΄ῇῆ6ε Α.Ο.Ες αὐτὸν 
ψεήοῃ. αὑτὸν ϑδαν. πος νεὶ] 114 Β.Ὁ. Ὑ κατεύχεσθαι δεῖ, ἀλλ᾽ ὑπερεύ- 
χεσθαι αὐτοῦ, ἵνα Β. εὐτὴ Εαά. Χ ἐξαιχμ. Α. ἠχμαλωτίσθησαν 10. 
Υ κατάρρηξον Α. Μοχ αὐτῷ ρΡγτο αὐτοῦ Ο. 2 ἐζήτουν ΟΥ̓ΠΠ65 οἴ αν. 
πηᾶτρ. [ΠιΘρσεγαίτι! ἐξήτουν [ ἐξήτουν (5ἰο) Βεη. ἃ μυρία ἀρ.] ὅϊῖς Οοαά. 
ἀρ. μυρία ἸΨά. : 
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᾿ , , ὩΣ ῥεΣ ἰνν. , , ΓΝ 
χωρὶς πάθους λέγηται; ἴλαὶ πᾶσα δὲ ἁμαρτία τότε ὁείκνυται 

πῶς ἐστιν αἰσχρὰ, ὅταν αὐτὴν γυμνώσης τῆς διαθέσεως τοῦ "Ὁ 
“. ΄᾿ ’ 

τολμῶντος. "Κἂν τὸν ὀργισθέντα ὑπομνήσης τῶν ῥημάτων, 

ὧν εἶπεν ἐν τῷ θυμῷ, καταδύσεται, καὶ καταγελάσεται ἑαυτοῦ, 

βουλήσεται μυρία πεπονθέναι, ἢ ἐκεῖνα “αὐτοῦ εἶναι τὰ 

ῥήματα. Κἀν τὸν ἀκόλαστον ἀγάγης μετὰ τὴν μίξιν πρὸς 

τὴν πορνευομένην γυναῖκα, καὶ οὗτος ταύτην ἀποστραφήσεται 
Υ “ ΄ 

ὡς μυσαράν. Οὕτω καὶ ὑμεῖς οἱ μὴ ὄντες ἐν τῷ πάθει, καταγε- 
΄σ' “ Α “. Ῥῃ λᾶτε νῦν. Καταγέλαστα γάρ, καὶ γραϊδίων τὰ ῥήματα “ταῦτα 

μεθυόντων, καὶ γυναικώδους͵ μικροψυχίας. ἹΪΚαὶ ὁ Ἰωσὴφ δὲσ 

πραθεὶς, καὶ δοῦλος γενόμενος, καὶ δεσμωτήριον οἰκήσας, οὐδ᾽ 
“ ἌΟΡ ς“σ Α ν “ ,’ ς Ἀ ; 

οὕτως ἐξέβαλε ῥῆμα πικρὸν κατὰ τῶν λελυπηκότων᾽ ἀλλα τι 
ἁ ΤΩ ς Καὶ ἘΝν.5 ’ 9 ΩΝ ἭψῃΠ, , . κ τ , 

φησι: λοπῆ οαΆσπτὴν εκ γ}- βραίων καὶ οὐ προστι- 
Ἁ 

θησιν ὗπο τίνος" αἰσχύνεται γὰρ ὑπὲρ τῶν ἀδελφικῶν κακῶν 

μᾶλλον ἐκείνων τῶν ποιησάντων αὐτά. Οὕτω καὶ ἡμᾶς διακεῖς- 

σθαι χρὴ. μάλλον τῶν ἐπηρεαζόντων αὐτῶν ἀλγεῖν ὑπὲρ 
ἐπ ΑΝ ς ’ Ἁ 2 ᾽ ἢ ὃ , σῷ ξφιῸ 

αὐτῶν ἡ βλαβὴ γὰρ εἰς ἐκείνους διαβαίνει. σπερ ᾿ἢ οὖν 
« ’ ς 6 ἽΝ ’ “ » ’ Ε 

οι λακτίζοντες εἰς ἥλους, καὶ μέγα φρονοῦντες, δ᾽ ἐλεου ἄξιοι 

καὶ "θρήνων τῆς ἱμανίας ἕνεκα ταύτης εἰσίν" οὕτως οἱ ἀδικοῦντες Ὁ 
Α Α “ “ “σι 

τοὺς οὐδὲν ποιοῦντας αὐτοῖς κακὸν, ἅτε τὰς ἑαυτῶν πλήττοντες 
ν ΄“ “κι. - “Δι 

ψυχὰς, πολλῶν ὀδυρμῶν κ ἄξιοι καὶ θρήνων, οὐκ ἀρῶν. Οὐδὲν 

γὰρ μιαρώτερον ψυχῆς ἃ ἀρωμένης; οὐδὲ γλώσσης ἀκαθαρτότερον 

τοιαῦτα θυούσης. Ανθρωπος εἶ" μὴ ἀσπίδων ἰὸν ἐμέσης. "Αν- 

θρωπος εἶ: μὴ γένη θηρίον. Διὰ τοῦτό σοι στόμα γέγονεν, 
’ 

οὐχ ἵνα δάκνης, ἀλλ᾽ ἵνα θεραπεύης τὰ ἑτέρων τραύματα. 
.) - 

Δναμνήσθητι τί σοι ᾿παρήνεσα, φησὶν ὁ θεός" συγχωρεῖν 

καὶ ἀφιέναι. Σὺ δὲ καὶ ἐμὲ παρακαλεῖς κοινωνὸν γενέσθαι τῆς 
ἀνατροπῆς τῶν ἐμῶν προσταγμάτων, καὶ ἐσθίεις τὸν ἀδελφὸν, 

καὶ φοινίττεις τὴν γλῶτταν, καθάπερ οἱ μαινόμενοι ἀπὸ τῶν Εὶ 
“ ’ “ Α “ ὔ “" ΕΣ Ἁ ’ Ὅ“ 

οἰκείων μελῶν τοὺς ὀδόντας. [Πῶς οἴει τὸν διάβολον ἥδεσθαι 
΄'΄ «“- “ι Α Α 

καὶ γελᾶν, ὅταν τοιαύτης εὐχῆς ᾿ἀκούσῃ ; πῶς τὸν θεὸν παροξύ- 
(579) νεσθαι καὶ ἀποστρέφεσθαι καὶ μισεῖν, ὅταν τοιαῦτα πα- 

ρακαλῆς; οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν χαλεπώτερον: Εἱ γὰρ μυστη- 
Α 

βίοις οὐ χρὴ προσιέναι "ἐχθροὺς ἔχοντα" τὸν οὐκ ἔχοντα 
μόνον, ἀλλὰ καὶ κατευχόμενον, πῶς οὐχὶ καὶ τῶν περιβόλων 

αὐτῶν ἀπείργεσθαι δεῖ; Γαῦτ᾽ οὖν ἐννοοῦντες, καὶ τῆς θυσίας 

17 θη. χΧὶ]. 15. 

Ὁ κἂν οϑύ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΙθ118 ΠΟΒΕΥΒ; ἂν ν]ρο. ὃ αὐτοῦ εἶναι] ἀκούειν δ΄ Θτοῃ. 
ἁ οὗτος] οὕτως ὃ ταῦτα οἴη. ΚΒ. ἴ οὖν] γὰρ Β. ὅαν. τηᾶῦρ. Μοχ 
εἰς ἥλους (.1).1. Ἰ)ροταΐ εἰς. 8 ἐλέους Ἰν, " θρήνων] δῖς ΔΑ. " Ὁ.Ε. 
θρήνου νυ]ρο. ᾿ μανίας] βασκανίας Ο. δίατίπη ἕ ἕνεκεν Α. Β. Ο. κ ἄξιοί 
εἰσιν καὶ θρ. Τ).1΄. καὶ θρ. ἄξιοί εἰσιν (. 11ὶ ἀκούῃ (. Μοχ καὶ ἀποστρέφεσθαι 
ὁπ]. Κ΄, τ ἐχθρὸν ὁ 

Ι, 
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Α ε ’ “ὦ “ ε κ Ε ΄ " ,ὔ Ἷ ᾽ Α 

τὴν ὑπόθεσιν εἰδότες, ὅτι ὑπὲρ ἐχθρῶν ἐτύθη, μήτε ἐχθρὸν 

473 ἔχωμεν, κἂν ἔχωμεν, ὑπερευχώμεθα' ἵνα καὶ ἡμεῖς τῶν ἡμαρτη- 
μένων "ἡμῖν λαβόντες συγχώρησιν, μετὰ παρρησίας τῷ βήματι 

τοῦ Χριστοῦ παραστῶμεν' ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

ΛΟΓΙΓῸΟΣ 3. 
1 ᾿ ’ ς Ἁ “4 5 τ ἈΚ χε ’ “ 

Αρχόμεθα παλιν εαὐυτοὺς συνιστανειν ; εἰ μή χρήζομεν, ως 
“ 9 “ Ν « "“ Ν] Ξ ς “ 

τινες, συστατικῶν ἐπιστολῶν προς υμας, ἢ ἐξ ὑμῶν συστα- 

τικῶν : 

Β ὍΠΕΡ̓ ἔμελλεν αὐτῷ παρ᾽ ἑτέρων ὃ ἀνθυποφέρεσθαι, ὅτι 
“- Ἁ 

ἐπαίρεις σαυτὸν, τοῦτο προλαβὼν αὐτὸς τέθεικε' καίτοι το- 
ἤ Α Ἁ 

σαύτη ἐπιδιορθώσει χρησάμενος ἔμπροσθεν, καὶ εἰπὼν, “ “ πρὸς 
“ Ξ ’ ε ΞΕ Δ Ψ -ς 5 4 ἷ “- τ). ὦνδϑ 3 

ταῦτα τίς ἱκανός 2 καὶ ὅτι “ἐξ εἰλικρινείας λαλοῦμεν" ἀλλ 
- ΄“ 5 “ Α, “3 

ὅμως οὐκ ἀρκεῖται ἐκείνοις. '"Γοιοῦτον “γὰρ αὐτοῦ τὸ ἦθος" 
ἃ γοῦ δοκεῖν περὶ ἑαυτοῦ μέγα τι λέγειν πόρρω καθέστηκε, καὶ 

Α ἊΝ “κι , τὶ Α ’ὔ ᾿. ὁ ΄“ ἢ 

μετὰ πολλῆς τῆς περιουσίας αὐτὸ φεύγει καὶ ὑπερβολῆς. υ 

δέ μοι κἀντεῦθεν σκόπει τὴν περιουσίαν αὐτοῦ τῆς σοφίας. 
-“- Α ΄σ “" Α Ἂ ’ 

ΠΠρᾶγμα γὰρ δοκοῦν εἶναι σκυθρωπὸν, τὰς θλίψεις λέγω, 
Οοὕτως ἐπῆρε, καὶ ἔδειξε λαμπρὸν ὃν καὶ περιφανὲς, ὡς ταύτην 

3 ΄“ Α ς ’ ᾽ “Ο 3. ’ “5 ’ὔ “ Α 

αὐτῷ τὴν ἀντίθεσιν ἐκ τῶν εἰρημένων ἀνακύψαι. []οιεῖ δὲ 
Ἁ “ ᾿ Α ᾿- Ἁ “-- 

αὐτὸ καὶ πρὸς τῷ τέλει. Μετὰ γὰρ τὸ μυρίους ἀριθμῆσαι 
,» ΄ 

κινδύνους, ὕβρεις, στενοχωρίας, ἀνάγκας, καὶ ὅσα τοιαῦτα, 
ΠΕ , ὁ οἰΩ(Ρν.ὃ ι ἥ 5 ν5 “3 νι 
ἐπήγαγε λέγων, ὑχ εαυτοὺς συνιστάνομεν, ἀλλ᾽ ἀφορμὴν 

- »ὴ ’ “- 

διδόντες ὑμῖν καυχήματος." ΚΚαὶ τίθησιν αὐτὸ πάλιν ἐκεῖ 
“-“ Α Ν ’ Θ Ἢ “- ᾿Ὶ Α 

σφοδρῶς, καὶ μετὰ πλείονος παραμυθίας. νταῦθα μὲν γὰρ 
Ἁ 

ἀγάπης ἐστὶ τὰ ῥήματα, “Εἰ μὴ χρήζομεν, ὥς τινες, συ- 
«--ς “-“ ) “-“ Α 

στατικῶν ἐπιστολῶν :᾽ ἐκεῖ δὲ γέμει τινὸς καὶ φρονήματος τὰ 
Α “ 

Ὁ λεγόμενα, ἀναγκαίως καὶ χρησίμως, 8 καὶ φρονήματος καὶ θυμοῦ. 
ἐς 9 κ ’ κ᾿ ς ι ; ς ς.59 ᾿ 

Οὐ γὰρ πάλιν, φησίν, ἑαυτοὺς συνιστάνομεν, ἀλλ ἀφορμὴν 
ὃ ’ « - ’ 4} Α 3 ςς 1 ’ ὃ “- Ο) τὰ “ 

διδόντες ὑμῖν καυχήματος" καὶ, αλιν δοκεῖτε, ὅτι ὑμῖν 
ἀπολογούμεθα ; ̓' Ὅτι κατενώπιον τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦ- 

“ Ν ’ 9 Α τὰ δ᾽ , [ν ς ΄- 

μεν. Φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, 

1 (δρ. 1Π1.-ν. τ. 2.2 (ον. ν. 12. 8.2 ΟΟΥ. ΣΙΙ, 10, 20. 

Ὦ ἡμῖν οτη. Ἐ, Ηομ. ΝῚ. ἃ χρήζωμεν Δ. Ἐ᾿ Ὠϊς οὔ 8110]. Ὁ ἀντιυπο- 
φέρεσθαι Α. ἀντιφέρεσθαι Νετοη. ο πρὸς] καὶ πρὸς 1).Ε, ἃ τοῦ] τὸ 
Α΄,  όγσοη. Μοχ ἀεὶ ροβί ἑαυτοῦ Δ4410 Ε᾿. ρμοβῦ λέγειν Π. Ῥδυ]1ο ροβί καὶ ἐκ 
περιουσίας α. φ. καὶ πολλῆς τῆς ὑπερβολῆς 1). 4 παραμυθίας] παρρησίας Π).". 
{ ἀγάπης] καὶ ἀγάπης 10. 8 καὶ φρονήματος οἵη. ξγοπ. ϑαν. Αατηϊδὶΐ θὰ 
Μοηίοῇ. 6χ 580 θρ'. [Π00}158. 41 χαοσιη οοπβοηϊπηΐ Β. ὅν. τπᾶγρ. οὐ Εγδβιη. 
ἴῃ 1).1΄. Ἰοοὰβ 8ὶς Ἰθρίζαγ : ἐκεῖ δὲ γέμει τινὸς τὰ λεγόμενα καὶ φρ. καὶ θυμοῦ, 
ἄναγκ. καὶ χρ. οὐ γὰρ κ. τ. ἑ. ὅτι οἵη. Ε. Μοχ γὰρ οῃι. Β. 
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Α ᾽ Α « “ ὰ “- “" . , 55 “Ἵ Ν Α ’ὔ 

καὶ ἔγω εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε. να γὰρ μὴ δόξη 
, δό ’ 1. ς ’ὔ “ 9 ᾽ με 

κολακειας ὄξαν λαμβάνειν, Ἰἰὼς εφιέμενος τῆς παρ αὐτῶν 
΄. ΄“΄ , ΄ 4 

τιμῆς, ταῦτα Φησι' ἐξ Φοβοῦμαι. μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω 
Ἀ ΄'- 

εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ θἰρέθῶ ὑμῖν, οἷον οὐ θέλετε. ᾿Αλλὰ ταῦτα 

μὲν μετὰ κατηγορίας " πολλάς ἐν ἀρχῆ δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ Εὶ 

ἡμερώτερον. Τί δέ ἐ ἐστιν ὅ φησιν; Εἶπε περὶ τῶν πειρασμῶν 

καὶ τῶν κινδύνων, καὶ ὅτι πανταχοῦ πομπεύεται παρὰ τοῦ 

θεοῦ ἐν τῷ Χριστῷ, καὶ ἡ ββαβοεὺν πᾶσα τοὺς θριάμβους οἷδε 

τούτους. ᾿Επεὶ οὖν πρύτανιν περὶ 1 ἑαυτοῦ ἐφθέγξατο, ἀνθυπο- 
φέρει ἑαυτῷ λέγων" “ “᾿Δρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν :᾽ἢ 

Ὃ δὲ Χέγεϊ, Ὦ τοῦτο ἐστιν. ΐσως τις ἡμῖν ἀντερεῖ, τί τοῦτο, 
“5 “- ΄- ΄“ Ἀ 

ὦ Παῦλε: κ ταῦτα περὶ σεαυτοῦ λέγεις, καὶ σαυτὸν ἐπαίρεις ; 
ΠΣ ’ 3 ’ὔ Α «ς ’ὔ; Α “ » “ ’ 

αὐτην οὖν λύων τὴν ὑπόνοιαν, φησὶν, ὅτι οὐ τοῦτο βουλόμεθα, 
Ὁ ’ Α ΄ι 

οἷον κομπάζειν καὶ ἑαυτοὺς ἐπαίρειν" ἀλλὰ τοσοῦτον ἀπέχομεν 474 
΄ “-.᾿ Ἁ “- “κι ΄᾿- ΄. 

τοῦ δεηθῆναι πρὸς ὑμᾶς συστατικῶν ἐπιστολῶν, ὡς ὑμᾶς ἀντὶ 
9 Ἂ- “᾿ 4 ««- κ ᾽ ᾿ φῦ δ ε Ἂς " 2) 
ἐπιστολῆς ἔχειν. Η γὰρ ἐπιστολή ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, 

“ΠῚ 2 ἐξ ς “- 5 «3 Ἐπὶ ἔδ Ν 8 , ς [φ. 

φησί. ἰ ἐστιν, “ὑμεῖς ἐστε: ἰ ἔθει πρὸς ετέρους ἡμᾶς 
“-- ἴω ἢ ΄- 

συσταθῆναι, ὑμᾶς ἂν παρηγάγομεν εἰς μέσον Ῥάντ᾽ ἐπιστολῆς" 
εἴ δῶ, 5 “ ,ὔ 3 λῆ ΕΝ, " ἤκξς Ἥ ἣν Α ΄“- 

ὃ καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐπιστολῇ ἐλεγεν γὰρ σφραγὶς τῆς 
» ΄“-“ φ “ἢ ιν “- ᾿ 39 »)] Ν “ Α » ΄ κα 

ἐμῆς ἀποστολῆς υμεῖς ἐστε. Αλλ᾽ οὕτω μὲν ἐνταῦθα οὐ 
΄““ Ἁ 

λέγει, μετ᾽ εἰρωνείας δὲ, ὥστε πληκτικώτερον ποιῆσαι τὸν ρ 2 η 
λ ’ὔ 4 ςς ᾿ 49 Α “ 3 “ «ὟΣ Κ 4 ο 

λόγον ι μή χρήζομεν συστατικῶν ἐπιστολῶν: αἱ αἰνιτ- 
ἢ ἢ ᾿ 

τόμενος τοὺς Ψψευδαποστόλους, ἐπήγαγεν" ““ ὧς τινες, πρὸς 
ε ΄-“ δὲ Ὁ ς “ “ ς ΄“, 99 ᾿ Ἁ ΕΣ Ηΐ Β 

ὑμᾶς. ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν ἐπιστολῶν, ἴπρος ἄλλους. τα, 
᾽ κ δ δι ν . , ΝΜ ἢ ΝᾺ, κ 

(ς8ο) ἐπειδὴ βαρὺ ἤν τὸ εἰρημένον, παραμυθεῖται αὐτὸ ἐπάγων και 

λέγων" ““Ἢ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς 
-΄-ὠΟΟ " 

καρδίαις ἡμῶν, ὃ γινωσκομένη ὑπὸ πάντων" ὃ φανερούμενοι, ὅτι 
" ἤ κα ᾿ κι 9 ᾿Ξ . Π . ὩὉ , 
ἐστε ἐπιστολὴ Χριστοῦ. Ἐνταῦθα οὐ μόνον αὐτοῖς ἀγάπην, 

κ “σ᾿ “- ΄- 

ἀλλὰ καὶ κατορθώματα μαρτυρεῖ: εἴγε ἱκανοὶ δεῖξαι πᾶσιν 
τ ΨΦΑΑ, ὃ Ν ΄-΄ " , τ “-“ “ ὃ ὃ ΓΝ ᾿ 

εἰσι μπῇ ΡΝ οικειὰς ἀβετῆὴς του ἰοὐασκαλου Το ἀνθρώποις 

αἰ βυος "Γοῦτο γάρ ἐστιν, “. Ἣ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε." 

Υ Ὅπερ ἂν ἐποίησε τὰ γράμματα συνιστῶντα ἡμᾶς καὶ αἰδεσί- 

μους ποιοῦντα, τοῦτο ὑμεῖς ποιεῖτε, καὶ ὁρώμενοι καὶ ἀκουόμενοι. Ὁ 

Μαθητῶν γὰρ ἀρετὴ τὸν διδάσκαλον εἴωθε κοσμεῖν καὶ συνι- 

Αὐν,, 2: σα (ον. αὲ σιν ἢ, 

' ὡς καὶ ὡς 1). Κ πολλὰς] δῇῖΆο Δ.}.}). σατὰ ὕγαβιηο. πολλῆς νυ]ρο. 
ὶ ἑαυτοῦ 1); αὐτοῦ Β. αὑτοῦ νι]ρὸ. ἴ τοῦτο τοιοῦτον 0. ἢ ταῦτα] 
σὺ ταῦτα ἵὐ. σὺ (οτη. ταῦτα) 0. ο οἷον͵]-Ἐ τὸ 1, Ρ ἀντὶ 5116 Θ]βδίοηρ Β. 
ῃ ἐπιστολῆς Α. Τάθιη ΙΠΟΧ ὡς ,ἐπιπληκτικώτερον. ᾿ πρὸς] τουτέστι πρὸς 1). 
5 γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων' φανερουμένοι Μοβαα. 
ὁαπὶ [910]}118. δὶς οἰΐαιη 1).1ἡ, Ὠἰδὶ αιοά γινωσκόμενοι οἵ ἀναγινωσκόμενοι Πᾶ- 
Ῥοηΐ, ὑ εἰσὶ, αιοά Ροϑί ἱκανοὶ Ἰοροθαίιν, ἃς μαροηῦ Δ.1).1. Τὴ 8. ἄφοβί, 
ἡ ὅπερ] τουτέστιν ὅπερ 1). Μοχ πράγματα φῬῖῸ γράμματα ἰά. 

1, ἃ 



ὃ δι ΦὍΑΝΝΙΝ ΟΗΚΥΒΟΚΤΟΜΙ ΤΙ ΡΒ. 

Γ.᾿ »" »-“.᾿ 

σταν πασῆς μᾶλλον ἐπιστολῆς. “᾿Βγγεγραμμένη ἐν ταῖς 

καρδίαις ἡμῶν. 'Ρουτέστιν, ἣν πάντες ἴσασιν: οὕτως ὑμᾶς 

πανταχοῦ περιφέρομεν, καὶ ἐν νῷ ἔχομεν. Ὡς ἃ ἀν εἰ ἔλεγεν, ἡ 

σύστασις ἡμῶν πρὸς ἑτέρους ὑμεῖς ἐστε" καὶ γὰρ ἔχομεν ὑμᾶς 

ἐν τῇ καρδίᾳ διηνεκῶς, καὶ πρὸς τολθευ τὰ ὑμέτερα ἀνακηρύτ- 

τομεὲεν κατορθώματα. Οὐ τοίνυν Κ᾽ τῷ καὶ πρὸς ἑτέρους ὑμᾶς 
Ω , Ἐς ἣὰΝ ᾽ὔ εἰ σ᾿ 5. τῶφ, δον ς Ν κ 

Ὦ εἰναι σύστασιν ἡμῶν, δεόμεθα ἐπιστολῶν παρ ὑμῶν" ἀλλὰ και 

τῷ σφόδρα φιλεῖν ὑμᾶς, οὐ δεόμεθα πρὸς ὑμᾶς συστάσεως. 

Πρὸς γὰρ τοὺς ἀγνῶτας τις δεῖται ἡραμμότωι ὑμεῖς δὲ ἐν τῆ 

διανοίᾳ ἡμῶν ἐστε. Καὶ οὐκ εἶπεν, “ ἐστὲ," ἁπλῶς, ἀλλὰ, 

ῳ ἐγγεγραμμένη: τ τουτέστιν, οὐδὲ ἀποπεσεῖν δύνασθε. “Ὥσπερ 

γὰρ ἀπὸ γραμμάτων ἀναγινώσκοντες, ᾿ οὕτως ἀπὸ τῆν καρδίας 

ἡμῶν γινώσκοντες ἴσασι πάντες τὴν ἀγάπην ἡμῶν, ἣν ἔχομεν 

περὶ ὑμάς. ΕΣ τοίνυν τὰ γράμματα διὰ τοῦτό ἐστιν, ἵνα δη- 

λώσῃ ὅτι ὁ δεῖνά μοι φίλος, καὶ ἀπολανέτω Υ παρρησίας, ἀρκεῖ 

Εὴ ὑμετέρα ἀγάπη τὸ πᾶν ἀνύσαι. ἴλΑν τε γὰρ πρὸς ὑμᾶς 
ἴωμεν, οὐ δεόμεθα ἑτέρων τῶν συνιστώντων ἡμᾶς, τῆς φιλίας 

ὑμῶν προλαμβανούσης" ἄν τε πρὸς ἑτέρους, οὐ χρήζομεν πάλιν 

ἀπ φόρα τῆς αὐτῆς ἀγάπης ἀντὶ τούτων ἀρκούσης ἡμῖν 

2 πάλιν περιφέρομεν γὰρ τὴν ἐπιστολὴν ἐν ταῖς καρδίαις 

ἡμῶν. 
ΗΠ :} ᾿ ἃ κ“ 9 Υ͂ τὰ Α Α 9 Α Χ' 

ἶτα ἐπὶ μεῖζον ἐπαίρων αὐτοὺς. καὶ ἐπιστολὴν Ἀριστοῦ 
- ’ β ςς Φ ’ Φὥ 9 Ἂ " Ἁ Χ “99 

καλεῖ, λέγων ανερούμενοι, ὅτι ἐστε ἐπιστολήῆ Δριστοῦ. 
κἉ “ ιν Α ’ ἣ ς ’; δ Ἢ ἣ 9 “ 

Καὶ τοῦτο εἰπὼν, λαμβάνει λοιπὸν ὑπόθεσιν καὶ ἀρχὴν ἐντεῦθεν 
9 ᾿ “ 7 ΠῚ ΥὟ Α 9 κι 9 “ ’ 

ἐξετάσαι τὰ τοῦ νόμους ἸΚαὶ ἄλλως δὲ αὐτοῦ ἐνταῦθα φησιν 
“- ΄- Ἁ 

εἶναι ἐπιστολήν. ᾿Ανωτέρω μὲν ὃ γὰρ ὡς συνιστῶντας" διὸ 

475 ἐπιστολὴν ἐκάλεσεν" ἐνταῦθα δὲ ἐπιστολὴν Χριστοῦ, ὡς ἔχον- 
“ “ Ν 

τας τὸν νόμον ἐγγεγραμμένον τοῦ θεοῦ. δ“Α γὰρ ἐβούλετο ὁ 
θεὸς δηλῶσαι “πᾶσι καὶ ὑμῖν, ταῦτα γέγραπται ἐν ταῖς 

ΡΝ κα , ΚᾺ ! καρδίαις ὑμῶν. Ἡμεῖς δὲ παρεσκευάσαμεν ὑμᾶς, ὦστε δέ- 

ξασθαι τὰ γράμματα. Καθάπερ 4 γὰρ Μωύσῆς τοὺς λίθους 
καὶ τὰς πλάκας ἐκόλαψφεν, οὕτως ἡμεῖς τὰς ὑμετέρας, ψυχάς. 

Διό σι. ““ Διακονηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν. ᾿Αλλ᾽ ἐν τούτῳ “ τὸ 
9 ἤ Ἴ 

3 ᾿ Ξ ᾿ Ν ,ὔ “- ι 
ἴσον εἶχον" καὶ γὰρ ἐκεῖναι ὑπὸ θεοῦ ἐγράφησαν, καὶ αὗται ὑπὸ 

. 

ἴω Ἷ ΤΙ ω , ς ὃ γε. Ἢ Υ τὶ 

τοῦ πνεύματος. οὔ τοίνυν ἡ διαφορα ; γγεγραμμένη, οὐ 
μέλανι, ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος" οὐκ ἐν πλαξὶ λιθίναις, 

νν τῷ] οὕτω Α.Ε, εὐ  ϑγοη. οὐ τῷ Ὁ. Χ οὕτως γινώσκοντες ΟΤη. 1). 
Μοχ ἡμῶν οτη. [ἅ. Υ παρρησίας] Φυλω Ὁ Α.}).Ε οὔτι εοη. ΑἸίε- 
τατῃ δαϊα αν. 2 πάλιν οτὰ. Ἀ.1). ἃ μείζονα ΔΑ. Μοχ ἐὐγεν ττρυνάία 
οἴη. Α. Ὁ γὰρ οἴ διὸ οἴη. ἢ.  ὀἔὅ πᾶσι καὶ] πᾶσιν Α.Ἐ, ων" αιοα 
αρεγαΐ, οϑὺ τῇ 1).Ε, Μοχ ἐκάλυψεν ν!τ1ο86 ἢ. 8 τὸ οτὴ. Α.Ε, ἔ ἀλλὰ] 
-Ἐχάριτι Α.Β.Ε, Ἑταβτηα. Μοχ καρδίαις ρΙῸ καρδίας Α.Β. 106 Μοδβαποηβιθιιβ 
Ὠ1Π1] ἢϊο ποίδζιμη α6ϑύ. 
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͵ κ ᾿ 

ἀλλ᾽ ἐν. πλαξὶ καρδίας σαρκίναις. Ὅσον δὲ τὸ μέσον πνεύ- Β 
Ἁ σι 

ματος καὶ μέλανος, καὶ λιθίνης πλακὸς καὶ σαρκίνης, τοσοῦτον 
᾿ “ ΄- 

τὸ διάφορον τούτων κἀκείνων" οὐκοῦν καὶ οἱ διακονήσαντες τοῦ 
Υ̓͂ “-“ 

διακονήσαντος ἐκείνοις. Διά τοι τοῦτο. 8ἐπεὶ μέγα ἐφθέγξατο, 
,ὔ 3 ξ ε “- ’, ἃ ᾿Σ ἐξ ἢ! ΗΠ 

ταχέως ἐπιλαμβανεται εαυτοῦ, λέγων εποιθησιν ὃε τοι- 
Ἷ Ψ ὃ Ὰ “ ΝΧ. “- ᾿, Ν θ δέος 959 Κ ᾿ ΄ 

αὐτην ἔχομεν ὁιὰ τοῦ Δριστοῦ προς τον θεον. αἱ παλιν 
ο΄, Ε] σ “ὺς ἢ ᾽ὔ κ Δὲ κα δα ε ᾿ Ἔ Ν » 

ὅλον ἀνατίθησι τῴ θεῷ" “τούτων γὰρ ἡμῖν ὁ Ἄριστος αἴτιος, 
’ 8 ςς Οὐ “ ε χ'.98 ς 8. κὉ “ , 

φησίν. ὑχ ὅτι ἕκανοι ἐσμεν ἀφ᾽ ἑαυτῶν τι λογίσασθαι, 
ε 3 ς Ὁ ..99 Ἡ 6); ΤᾺ Δ ἀγδς ν 5 ἃ ὔ θ Κ ᾿ 
ὡς ἐξ ἑαυτῶν. ρα πάλιν καὶ εἐτεραν επιθιορθωσιν. αἱ 

Ν 3. «6 “ Α 3 Α ᾽ὔ Ϊ , ’ὔ 

γὰρ μεθ ὑπερβολῆς τὴν ἀρετὴν ταύτην ἱμάλιστα κέκτηται, Ο 
’ ’ , 

τὴν ταπεινοφροσύνην λέγω. Διόπερ ὅταν εἴπη τι μέγα περὶ 
“- “ “ ἢ “ 

ἑαυτοῦ, πάση κέχρηται σπουδῆ, ὥστε σφοδρῶς παραμυθή- 
Ἁ ’ “- - 

σασθαι "τὸ εἰρημένον τρόπῳ παντί: ὃ καὶ ἐνταῦθα ποιεῖ, 

λέγων, “ Οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν ἀφ᾽ ἑαυτῶν τι λογίσασθαι, ὡς 
3 ς “- 4} ΠΣ γ΄, 3 Μ“ Ω ἐς ’ ΕΝ 

ἐξ ἑαυτῶν. ουτέστιν, οὐχ οὕτως εἶπον, “πεποίθησιν ἔχο- 
59 ες κ Α ς ’ “" Ἁ Α ΄-- »-- ς ᾿ Α --: 

μεν, ὡς τὸ μὲν ἡμέτερον εἶναι, Τὸ δὲ τοῦ θεοῦ: ἀλλὰ τὸ πᾶν 
] ᾿] τὴν Ψ,. , Ἁ ’ 4 ςς ἭἩἭ μὶ ε Ἴ: ς “- ᾽ 

αὐτῷ ἀνατίθημι καὶ λογίζομαι. γὰρ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ 
΄ “ , ἰδ ΄“΄“ 

τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης." 
ἽΝ 5 ς ς ’ πὰ Δ ᾿ 9 ὔ Α 5" ὃ ’ γι 

(581) 1 ἐστιν, ““ἱκανωσε 3 υνατοὺς ἐποίησε καὶ ἐπιτηδείους. Οὐ 
᾿ Α “ Ἁ ’ἢ ’ Α - 

μικρὸν δὲ τοῦτο, τὸ κομίσαι τοιαύτας πλάκας καὶ ἐπιστολὰς τῇ ἢ 
Α ’ “ ’ Ἀ 

οἰκουμένη, πολὺ μείζους τῶν προτέρων. Διὸ καὶ ἐπήγαγεν" 
ν ’ 

“Οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος. ᾿ἸΙδοὺ πάλιν ἄλλη 
ὃ , ΠΝ ῃ ὅν. οἷ : “ 3 ἊΝ ᾿ ε ’ 

ιαφορα. ι βοὺν ; ἐκεῖνος οὐκ ἣν πνευματικὸς ὁ νόμος: 
Π -“ χὺ 10 ςς Οἵ δ ε Τ' ’ 9 .Ὁ3 

ὡς οὖν φησιν, ἴθαμεν ὅτι Ο νόμος πνευματικὸς ἐστι: 
Α σ΄“ « ᾿ -» 

ΠΙνευματικὸς μὲν, ἀλλ᾽ οὐ πνεῦμα παρεΐχεν᾽ οὐ γὰρ πνεῦμα 
ὅτ ἘΞ ᾽ ᾿ ἢ ΕΘ Αγ ἵ 55 , 
ἐκόμισε Μωῦσῆς, ἀλλὰ γραμματα ἡμεῖς δὲ ἐπιστεύθημεν 

“- Ἁ ; Ἀ Ἁ 

πνεῦμα διδόναι. Διὸ καὶ ὁ ἐπεξεργάζεται αὐτὸ λέγων" “Τὸ 
Ἁ Α “ “- ι 

γὰρ γράμμα Ράποκτείνει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ." ᾿Γαῦτα δὲ 
ν ς “ "5 5 9 ’ ς ’ὔ Ἁ 

οὐχ ἁπλῶς φησιν, ἀλλ΄ εκείνους αἰνιττόμενος τοὺς μεγαλο- Εἰ 
“σι - .“. “ ’ Α ΄- Ἁ 

φρονοῦντας ἐπὶ τοῖς ᾿Ιουδαϊκοῖς. Ἰράμμα δὲ ἐνταῦθα τὸν 
Ἁ ’ Ἁ ΄“- ΄ 

νόμον φησὶ, τὸν κολάζοντα τοὺς πλημμελοῦντας: πνεῦμα δὲ 
’ Ἁ ΄“ Α Ἁ “ ΄““. 

τὴν χαριν τὴν διὰ τοῦ βαπτίσματος τοὺς ὑπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 
“΄- Ν᾿ Α 

νεκρωθέντας ζωοποιοῦσαν. υὐπὼν γὰρ τὴν διαφορὰν τὴν 
ἰὴ Ἁ ΄. , “ “ " ᾿] ’ " ΄-΄. ᾿] Α 

ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν πλακῶν, οὐκ ἐνδιατρίβει αὐτῆ, ἀλλὰ 
Ξ ἢ : " 

παραδραμὼν αὐτὴν, ταύτην ἐπιπλεῖον ἐργάζεται, δῇ μαλιστα 
ἐ 

7 τ, Ἂς Θονο δὰ θ'γ δ. 10 Βοη,. νἱΐϊ. 1.4. 

8 ἐπεὶ] ἐπειδὴ Ε΄, ἐπεὶ οἵη. Α. ἐπειδὴ ἴῃ τηᾶτρ'. Β. ' τούτων γὰρ---φησίν] 
ὡσεὶ ἔλεγε. τούτων ἡμῖν ὁ Χ. αἴτιος. εἶτα ἐπάγει 1). ἱ μάλιστα οἵη. 5. 
Κ τῷ εἰρημένῳ Α.Β. Ι ἀπῆν, αὐτοῦ Α.Ε, πὰ ἄλλη] καὶ ἡ ἄλλη ἢ). 
π οὖν] δαὶ ). Μοχ οἴδαμεν οπι. 1(. ο ΟἸ᾽πὰ Ἰοροθαΐι ἐπεργάζεται. ἴσ. 
ἐπεξερ. ὅϑαν. τηᾶγρ'΄. ἐπεξεργάζεται οἷατη οαἸαϊ Μοηΐοῖ. Ηος ᾿ρϑιιτὴ ἰαιηθη δὶ 
ἴῃ ΠΟΒΟῸ ᾿ς » ἀποκτέννει ἢ. Μοβαᾷᾳ. 4 φησιν ποιεῖ 1). Τ γὰρ 
οτῃ. 10. 5ἡ]ὴ Ὁ.Ε. 
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ἑλεῖν τὸν ἀκροατὴν ἠδύνατο, ἀπὸ τοῦ συμφέροντος καὶ κούφου. 

Οὔτε γὰρ πόνον ἔχει, φησὶ, καὶ μείζονα παρέχει τὴν χάριν. 

Εἰ “γὰρ περὶ Χριστοῦ διαλεγόμενος, ἐ πρεῖνα μάλιστα τίθησιν, 
ἃ τῆς φιλανθρωπίας αὐτοῦ ἐστι μᾶλλον ἢ ἢ τῆς ἀξίας, καὶ ἀλλή- 

476 λοις συνδέδεται" πολλῷ ἔον ἐπὶ τῆς διαθήκης. ᾿᾿ ἀναγκαίως 

τοῦτο ποιεῖ. Τί οὖν ἐστι, “ τὸ γράμμα ᾿ ἀποκτείνει :" ν ᾿).- 

πεν ὅτι ἐν πλαξὶ λιθίναις, καὶ ὶ καρδίαις σαρκίναις" οὐδέπω “μεγά- 

δὰ ἡ ἐδόκει διαφορὰν λέγειν. ΤΠροσέθηκεν ὅ ὅτι ἐκείνη γράμματι 

ἢ μέλανι, αὕτη δὲ πνεύματι" οὔτε τοῦτο πάνυ αὐτοὺς διήγειρε. 

Λέγει λοιπὸν ἃ ὅπερ ἱκανὸν αὐτοὺς πτερῶσαι, ὅτι τὸ μὲν 

ἀποκτείνει, τὸ δὲ ζωοποιεῖ. Τὶ δὲ τοῦτό ἐστιν; ᾿Εν τῷ νόμῳ 

ὁ ἁμάρτημα ἔχων, Υ̓͂ κολάζεται" ἐνταῦθα ὁ ἐμαβ ΉΡΕῸΝ ἔχων, 

Β προσελθὼν βαπτίζεται, καὶ γίνεται δίκαιος" δίκαιος δὲ 2 γινό- 

μενος ζῆ, τοῦ θανάτου τῆς ἁμαρτίας ἀπαλλαγείς. Ὁ νόμος 

ἐὰν λαβὴ φονέα, ἀναιρεῖ ἡ χάρις ἐὰν λάβη φονέα, φωτίζει καὶ 

ζωοποιεῖ. Καὶ τί λέγω φονέα ; Ξύλα γέναν τα: ἐν “σαββάτῳ 
συλλέξαντα ὁ νόμος, καὶ ἐλίθασε:" τοῦτό ἐστι, “ τὸ γράμμα 

ἀποκτείνει." Μυρίους ἀνδροφόνους καὶ “λῃστὰς λαμβάνει. ἡ 

χάρις, καὶ τὴν ἀπαλλάττει τῶν προτέρων κακῶν" 

τοῦτό ἐστι, “ τὸ πνεῦμα ζωοποιεῖ.᾽" ᾿Εκεῖνος ἀπὸ ζῶντος 

νεκρὸν ἐργάζεται τὸν ἁλόντα αὕτη ἀπὸ νεκροῦ ζῶντα κατα- 

Οσκευάζει τὸν ὑπεύθυνον. 11““ Δεῦτε γὰρ “πρός με οἱ κοπιῶν- 

τες καὶ πεφορτισμένοι" καὶ οὐκ εἶπε, κολάσω ὑμᾶς, ἀλλ᾽, 

ἐς ἀναπαύσω ὑμᾶς ᾿Εν γὰρ τῷ βαπτίσματι θάπτεται τὰ 
ἁμαρτήματα, ἐξαλείφεται τὰ πρότερα, ζωοποιεῖται ὁ ἄνθρω- 
πος, ὥσπερ εἰς πλάκα αὐτοῦ τὴν καρδίαν ἐγγράφεται πᾶσα ἡ 

χάρις. ᾿Βιννόησον τοίνυν ὅση τοῦ πνεύματος ἡ ἀξία, ὅταν αἱ 

πλάκες αὐτοῦ βελτίους τῶν προτέρων, ὅταν μεῖζόν τε καὶ 

αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως “ἐπιδεικνύηται. ἸΚαὶ γὰρ καὶ ἡ νέκρω- 
σις αὕτη τῆς προτέρας χαλεπωτέρα, ἧς καὶ ἀπαλλαττει, καὶ 

τοσούτῳ, ὅσῳ ψυχὴ σώματος βελτίων" καὶ αὕτη δι᾿ ἐκείνης 

Ὦ συνίσταται ἡ ζωὴ, «δ ἐκείνης ἣν τὸ πνεῦμα δίδωσιν. Εἰ δὲ 

ταύτην δυνατὸν χαρίσασθαι, πολλῷ μᾶλλον τὴν ἐλάττονα" 

ἐκείνην μὲν γὰρ προφῆται εἰργάσαντο, ταύτην δὲ οὐκέτι. 

1 ΜΓ πε, πὶ. 28. 

Ὁ ἀναγκαίως 5θ0] ϑΌτη ἃ δὲν. αροϑί ἃ Β. Ῥάυ]ο Ροϑβί οὖν οτη. Ὦ. Υ͂ ἀπο- 
κτέννει Α. [ηΐτὰ ἀποκτένει Α.. Ὑ εἶπεν] εἰπὼν 1). ΜοΧ καὶ ἐν καρδίαις 
Α.Εν, Τὴ ρῥγοχίτη!β Ἰθρϑαίαγ οὐδέπω δὲ μεγάλην---προσέθηκεν οὖν δπίςτ- λέγδε 
οὖν λοιπόν. Ῥατίϊοι]α5 δοίογζαΐθ ΟΠΊΠΪΓῚ (οαϊουτη ΒΕ ΠΤη118. Χ ὅπερ) 
-Εἦὔν Ὁ. Υ ἐκολάζετο ἢ. Μοχ ἁμαρτήματα Α.Β.Ε. ἁμάρτημα να]ρο. 
Ζ2 γενόμενος Β. ἃ πρρός με] εν 10. δεῦτε γὰρ, φησὶ, π᾿ πρός με πάντες 
οἱ κ- Α. Ὁ ἐνθάπτεται 0.Ε, ὦ ἐπιδείκνυται ἃ. Μοχ καὶ ροϑύ γὰρ οἴη. ἢ. 
ἀ ψοθὰ τοροίϊζα δ ἐκείνης μαρθπί Α.).Ε. [Ι͂ἢ Βαα. ἀδβαμί. 
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Οὐδεὶς γὰρ δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ μόνος ὁ θεός. 
Οὐδὲ ἐκείνην δὲ χωρὶς πνεύματος παρεῖχον οἱ προφῆται. Οὐ 

τοῦτο δέ ἐστι μόνον τὸ θαυμαστὸν, ὅτι ζωοποιεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ 

ἑτέροις τοῦτο παρέσιχάι ποιεῖν. 12ς Λάβετε γὰρ, φησὶ, πνεῦμα 

ἅγιον." Διὰ τί; χωρὶς πνεύματος γὰρ οὐκ ἐνὴν ; ᾿Αλλὰ δει- 

κνὺς ὁ θεὸς, ὅτι τοῦτο τῆς ἐξουσίας ἐστὶ τῆς ἀνωτάτω, καὶ τῆς 

οὐσίας τῆς βασιλικῆς ἐκείνης, καὶ τὴν αὐτὴν “ἔχει ἰσχὺν, καὶ 

τοῦτό φησι. Διὸ καὶ ἐπάγει" “τὴν ἐὰν ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, 

[ἀφέωνται, καὶ ὧν ἐὰν κρατῆτε, κεκράτηνται." 

8 ̓ ὑπεὶ οὖν ἐζωοποίησεν ἡ ἡμᾶς, μένωμεν ζῶντες, καὶ μὴ πάλιν 

ἐπὶ τὴν προτέραν ἐπανίωμεν νεκρότητα" ὁ "γὰρ Χριστὸς 

οὐκέτι ἀποθνήσκει. 15“. Ὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν 

ἐφάπαξ." ᾿Καὶ οὐ βούλεται ἀεὶ χάριτι ἡμᾶς σώζεσθαι, ἐ ἐπεὶ 

κενοὶ πάντων ἡμεῖς ἐσόμεθα" διὸ καὶ παρ᾽ ἡμῶν εἰσφέρεσθαί τι 

(582) βούλεται. Εἰσενέγκωμεν Κηποίνυν, καὶ τὴν Ψυχὴν ζῶσαν δια- 

τηρῶμεν. Τ δέ ἐστι Ψυχῆς ζωὴ, ἀ ἀπὸ τοῦ σώματος μάνθανε. 

Καὶ γὰρ τὸ σῶμα τότε λέγομεν ζῆν, ὃ ὅταν βαδίζῃ ὑγιῆ τινα 

βάδισιν' ὅταν δὲ κατακέηται διαλυθὲν, καὶ παρὰ τάξιν κινῆται, 477 

κἄν δοκῆ ζῆν ἢ ἢ βαδίζειν, παντὸς θανάτου χαλεπωτέρα ἡ τοι- 

αὐτη ζωή. Κἂν φθέγγηται μηδὲν ὑγιὲς, ἀλλὰ τῶν παρα- 

πλήγων ῥήματα, καὶ ἕτερα ἀνθ᾽ ἑτέρων βλέπη, πάλιν τῶν 

τετελευτηκότων ἐλεεινότερος ὁ τοιοῦτος. Οὕτω καὶ ἢ ψυχὴ, 

ὅταν μηδὲν ὑ ὑγιὲς ἔχῃ, κἂν δοκῇ ζῆν, τέθνηκεν" ὅταν τὸ Χρυσίον 

μὴ βλέπη ὡς χρυσίον, ἀλλ᾽ ὡς μέγα τι καὶ τίμιον, ὅταν τὰ 

μέλλοντα μὴ ἐννοῆ, "ὅταν “χαμαὶ σύρηται, ὅταν ἕτερα ἀνθ᾽ 

ἑτέρων “πράττῃ. Πόθεν γὰρ δῆλον ὅτι ψυχὴν ἔχομεν : οὐκ 

ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν ; Ὅταν οὖν τὰ αὐτῆς μὴ ἐνεργῇ, οὐχὶ 

τέθνηκεν ; ()ἷον, ὅταν μὴ ἐπιμελῆται ἀρετῆς, ἀλλὰ ἁρπάζῃη καὶ Β 

παρανομῆ, πόθεν δύναμαι εἰπεῖν ὅτι ψυχὴν ἔχεις : Ὅτι βαδί- 

ζεις ; ᾿Αλλὰ τοῦτο καὶ τῶν ἀλόγων. ᾿Αλλ’ ὅτι ἐσθίεις καὶ 

πίνεις ; ᾿Αλλὰ τοῦτο καὶ τῶν θηρίων. ᾿Αλλ’ ὅτι ὀρθὸς ἕστη- 
κας ἐπὶ δύο ποσί: '᾿Γοῦτοό μοι μᾶλλον δείκνυσιν, ὅτι θηρίον εἶ 

ἀνθρωπόμορφον. Ὅταν μὲν γὰρ τὰ ἄλλα ἔχης ἐκείνου, τὴν δὲ 
διανάστασιν μηκέτι, μᾶλλόν με ταράττεις καὶ ἐκδειματοῖς, καὶ 

12 Ψοδῃ. ΧΧ. 22. 18 Ἄοηι. νἱ. Το. 

6 ἔχει] παρέχει Α.Ε. καὶ Δηΐθ τοῦτο ΟἿ. Ὥ, { ἀφίενται Α.Ε, ΞΉΘΙΚΟΝ. 
Περὶ τῆς ἐν ριστῷ ζωῆς, καὶ ὅτι νεκρὰν ἔχει ψυχὴν ὁ τρυφῶν καὶ αἰσχρὰ 
φθεγγόμενος καὶ ἀσελγαίνων᾽ καὶ περὶ τοῦ Ἰωσὴφ, καὶ τῆς Δἰγυπτίας. Ν᾽ ΘΙΌΗ. 
ἢ γὰρ Χ.] ὅ]δσ ΟἸἼΠ65 ποβίυὶ. Χ. γὰρ να]ρο. ἱ καὶ οτη. Ο.Ὁ. Μοχ ἀλλὰ ΡΓῸ 
ἐῷ μαθοὺ Ο. Κ τοίνυν) - τὰ παρ᾽ ἡμῶν (.1. Μοὸχ καὶ γὰρ οπι. ἰϊάριη. 
' μηδὲν] -Ε δὲ 0.10, ἴὰ ὅταν] δ΄᾽ς Α.0.10.1. οὐ ὅαν. πηᾶγρ. Ἰἀογαίιν ἀλλά, 
Μοχ ἕτερα ἀνθ᾽ ἑτέρων ΟἸΏΠ6Β : ἀνθ᾽ ἑτέρων ἕτερα Ἐα΄. 



80 ς, ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΕΥΒΞΟΞΤΟΜῚΙ ΠῚ .δ.: 

κ ’ ΠῚ ἢ κ᾿ ’ . κ᾿ . ᾿ 
μᾶλλον τέρας εἶναι νομίζω τὸ φαινόμενον. Καὶ “γὰρ εἰ θηρίον 
Ω] 

“ δ “ 

6 εἶδον ἀνθρωπίνη φθεγγόμενον ἢ φωνῆ, οὐκ ἂν δι αὐτὸ τοῦτο 
»᾿ » ᾿ δ κ᾿ ᾽ 3... κ 3 κα " 
ἔφην ἀνθρωπον εἶναι, ἀλλὰ δ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο θηρίον 

χυ »" 

θηρίου τερατωδέστερον. Π6ὅθεν οὖν δυνήσομαι μαθεῖν, ὅτι 

ψυχὴν ἔχεις ἀνθρώπου. ὅταν λακτίζης ὡς οἱ ὄνοι, ὅταν μνησικα- 
΄ ’ ’ 

κῆς ὡς αἱ κάμηλοι, ὅταν δάκνης ὡς οἱ ἄρκτοι, ὅταν ἁρπάζῃης 
ξ΄ ς , “ ,ὔ ς δέ... 5 ΄ “ Ν Ων Ρ 
ὡς οἱ λύκοι. ὅταν κλέπτης ὡς αἱ ἀλώπεκες, ὅταν δολερὸς ἧς ὡς 

ο Ψ Ψ τὸ ΄σ Ε ς ΄ ᾿ ’ ὃ ’ 

οἱ ὄφεις, ὅταν ἀναισχυντῆς ὡς ὁ κύων Σ Ρπόθεν οὀυνήσομαι 

μαθεῖν ὅτι ψυχὴν ἔχεις ἀνθρώπου; Βούλεσθε δείξω νεκρὰν 
Α Α “ ΩΣ Ν ’ὔ͵ ’ νὰ κ 3 

ψυχὴν καὶ ζῶσαν: ΦΆγωμεν τὸν λόγον πάλιν ἔπι τοὺς ἀρ- 

χαίους ἄνδρας ἐκείνους, καὶ "εἰ δοκεῖ, τὸν πλούσιον εἰς μέσον 
᾽ Ἁ 9 κ “ ιἐ κ , Ψ ’ ’; 9 

Ὁ καταθώμεθα τον ἐπὶ τοῦ Λαζάρου, καὶ εἰσόμεθα τί ποτε ἐστι 
΄“ δ “- ἊΝ 

ψυχῆς νέκρωσις. Καὶ γὰρ ἐκεῖνος νεκρὰν εἶχε ψυχὴν, καὶ 
κ“ 3. τ ὴΝ τὸ 9 “ ᾿ ον “ " 8 κ 

δῆλον ἀφ᾽ ὧν ἐποίει. Τῶν μὲν γὰρ ψυχῆς ἔργων οὐδὲν 
5» ΕΝ Α ᾿ ,Ὦ δ᾿ 9 ᾽ὔ ’ ΠΓ “- 7 . 

ἔπραττεν, ἤσθιε δὲ καὶ ἔπινε καὶ ἐτρύφα μονον. οιοῦτοι εἰσι 
΄΄. 

Α "ς- 

καὶ νῦν οἱ ἀνελεήμονες καὶ ὠμοί: νεκρὰν γὰρ ἔχουσι καὶ οὗτοι 
“- Ἁ Ν᾿ Ἁ “σι 

ψυχὴν, ὥσπερ ἐκεῖνος. Τὸ γὰρ θερμὸν “αὐτῆς ἅπαν τὸ ἀπὸ 
“᾿- “"- { Ἁ Ἀ ὰ ἢ Ὃ δ Ὁ ᾿] Ξ 

τῆς φιλίας τῆς προς τον πλησίον ἀνάλωται, καὶ ἐστιν ἀψύχου 

σώματος νεκροτέρα. Ὁ δὲ πένης οὐ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ 
Ε τῷ ἄκρῳ τῆς φιλοσοφίας ἑστὼς διέλαμπε' καὶ λιμῷ παλαίων 

΄“- Α ΕΝ ΤΩΝ ς ’ 4 “ “ “λΧ 

διηνεκεῖ, καὶ οὐδὲ τῆς ἀναγκαίας εὐπορῶν τροφῆς, οὐδὲ οὕτως 
5 Ψ , 4 Ἁ Α 3 9 ἡ [χ 

εἶπέ τι βλασφημον εἰς τὸν θεον, ἀλλ᾽ ἔφερεν ἅπαντα γενναίως. 
΄“ ΄. εὖ ΄“ 

Οὐ μικρὸν δὲ τοῦτο ψυχῆς ἔργον, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐτονίας καὶ 

τῆς ὑγείας τεκμήριον μέγιστον. Ὅταν δὲ ταῦτα μὴ ἢ. δῆλον 
[ Ἁ Ἁ “ 5 ’ Ἢ Σ Ἁ ; 9 ἤ 

ὁτι παρὰ τὸ νενεςκρῶσθαι ἀπολωλεν. οὐ νεκρᾶν εκείνην 
ὩΣ , δίων, 3» τ ε 3 ’ ἢ , 

εἶναι φήσομεν, εἰπέ μοι, ἡ ἔπεισι ἵμεν ὁ ιάβολος πλήττων, 
“΄“ ’ 

4γ8 κεντῶν, δάκνων, λακτίζων, αἰσθάνεται δὲ ἐκείνη οὐδενὸς τούτων, 

ἀλλὰ κεῖται νενεκρωμένη;, καὶ τῆς περιουσίας αὐτῆς ἀφαιρου- 
’ ψν, 9 Ἀν ἃ "9. 2 , 4 ἘΣ ,ὕ ῃ “ 

μένης ούκ ἀλγεῖ, ἀλλ᾽ ἐφάλλεται μεν ἐκεῖνος, μένει δὲ αὕτη 
δ. ν “ “- 9 ’ 8. ς ᾽ὔ 

ἀκίνητος, ὥσπερ σῶμα ψυχῆς ἀπελθούσης, οὐδὲ αἰσθανομένη ; 
Ὅ Ἂ ε “- “- , Α “ ΕΝ ΠῚ , 

ταν γὰρ ὁ τοῦ θεοῦ φόβος μή παρῆ μετὰ ἀκριβείας, τοι- 
’ Χ 9 Α 3 “ο ’ εΥ “ 10λ ᾿ς Οὐδὲ Ά 

αὐτην Σαὐτὴν εἶναι ἀνάγκη, καὶ νεκρῶν ἀαθλιωτεραν. ὕὑθε γὰρ 

εἰς ἰχῶρα διαλύεται καὶ τέφραν καὶ κόνιν ἡ ψυχὴ, καθάπερ 
τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ εἰς τὰ τούτων δυσωδέστερα, εἰς μέθην καὶ θυμὸν 

Α ’ . κ) ’ Ε ᾿ α.. ’ τὰ ν΄ ,ὔ , 

καὶ πλεονεξίαν, εἰς ἀτόπους ἔρωτας καὶ ἀκαίρους επιθυμίας. Εἱ 
ἴω “- Ἁ “ 

Β δὲ βούλει αὐτῆς ἀκριβέστερον ἰδεῖν τὸ δυσῶδες, δός μοι ψυχὴν 

καθαρὰν, καὶ τότε ὄψει σαφῶς πῶς ἐστι δυσώδης Υὴ αἰσχρὰ 

Ὡ φωνῇ] τῇ φωνῇ ἘΔα. ο ἄρκοι Ἀ.Β. Ρ πόθεν---ἀνθρώπου ; οτη. 
σι. 4 ἀνάγωμεν 1). Τ εἰ δοκεῖ] ἴδομεν καὶ Α. 5 αὐτῆς] αὐτοῖς ΟΟ. 
ἴ πρὸς] 5’. Α.Β.Ο.Ε. εἰς ναϊρο. δαίπη ἀνάλωται Οοαα. ἀνήλωται 44. 
Υ μὲν οπη. Ε. Μοχ αἰσθάνηται ἈΑ.Ἐ΄. εἴ Ρ.Ρ. κέηται Ἐ.. Ν᾽ οὐκ ἀλγεῖ] μὴ 
ἀλγῇ Β.Ε. Μοχ ἐφάλληται Β. Χὶ αὐτὴν εἶναι] εἶναι αὐτὴν ΔΑ. Υ ἡ] πῶς (.Ὁ. 



ΤΙ; 6. 

(583) 

ΙΝ ἘΡΙΗ͂Τ, Π1. ΑὮ ΟΟΒ, ΠΟΜΝ. Υἱ. 81] 

νὰ Α ᾿] ’ - Α Ἀ Ε] ’ὔ - “ 

αὐτή καὶ ἀκαθαρτος. Νῦν μὲν γὰρ οὐ δυνήση συνιδεῖν. ἽἝως 
Ζ κ ω “ἃ “" " 7 , ΕῚ Φ ’ ᾿Ξ Ὁ“ 

μὲν γὰρ ἄν ὦμεν ἐν συνηθείᾳ δυσωδίας, οὐκ αἰσθανόμεθα ὅταν 

δὲ πνευματικοῖς τρεφώμεθα ῥήμασι, τότε εἰσόμεθα ἃ ἐκεῖνο 

τὸ κακόν. Καίτοι πολλοῖς ἀδιάφορον τοῦτο εἶναι δοκεῖ. Καὶ 

Ὀ οὐδέπω λέγω περὶ γεέννης" ἀλλ᾽, εἰ βούλεσθε, τὰ παρόντα 

ἐξετάσωμεν, καὶ μὴ τὸν αἰσχρὰ πράττοντα, ἀλλὰ τὸν αἰσχρὰ 

φθεγγόμενον, πῶς ἐστι καταγέλαστος, πῶς ἑαυτὸν καθυβρίζει 

πρῶτον" καθάπερ τις ΡΠ ΡΝ τινὰ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀφιεὶς, 

οὕτως ἑαυτὸν μολύνει. Εἰ 4 γὰρ τὸ ῥεῖθρον οὕτως ἀκάθαρτον, 

ἐννόησον οἵα ἡ πηγὴ τοῦ βορβόρου τούτου" 4. “Ἔκ γὰρ τοῦ 

περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. ᾿Εγὼ δὲ οὐ διὰ 

τοῦτο πενθῷ μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲ εἶναι δοκεῖ τῶν ἀτόπων τοῦτο 
’ Ἢ “ οἵ γ ,, ἶ ἣ Ἂ Θ Φ Ἀ 

παρὰ τισιν. ντεῦθεν ἅπαντα αὔξεται τὰ κακὰ, ὅδ ὅταν καὶ 

ἁμαρτάνωμεν, καὶ μηδὲ πλημμρολεῖῃ ἐνομίζωμεν.. 

Βούλει οὖν μαθεῖν ὅσον κακὸν τὸ αἰσχρὰ φθέγγεσθαι; 

᾿Εννόησον τοὺς ἀκούοντας, πῶς ἐρυθριῶσιν ἐν τῇ ἀσχημοσύνη 

τῆ σῆ. Γι γὰρ εὐτελέστερον ἀνδρὸς αἰσχρολόγου ; τί ἀτιμό- 

τερον; Εἰς γὰρ τὴν τῶν 8 μίμων ὠθοῦσιν ἑαυτοὺς οἱ τοιοῦτοι 
τάξιν, καὶ εἰς τὴν τῶν πεπορνευμένων γυναικῶν᾽ μᾶλλον δὲ, 

" ἐκεῖναι “ἐρυθριῶσιν ἢ ὑμεῖς. [Πῶς 1 δύνασαι διδάξαι γυναῖκα 
“ ’ 9 Α Ἂν ᾽ὔ 3 5 ’ 9 ’ 

σωφρονεῖν. παιδεύων αὐτὴν διὰ τούτων εἰς ἀσέλγειαν ἐκβαίνειν 

ᾧ τῶν ῥημάτων: Βέλτιον σηπεδόνα ἀπὸ τοῦ στόματος ἀφιέναι, 

ἢ ῥῆμα αἰσχρόν. Νῦν δὲ, ἄν μὲν ὄζη τὸ στόμα, οὐδὲ τῶν 

κοινῶν μετέχεις σιτίων τοσαύτης δὲ δυσωδίας οὔσης ἐν τῇ 

υχῇ: μυστηρίων τολμᾷς κοινωνεῖν, εἰπέ μοι ; ΪΚαὶ εἰ μὲν σκεῦος 

ἀκαθαρτόν τις λαβὼν, ἐπὶ τῆς τραπέζης κατέθετο τῆς σῆς, 

εὐνθῶ κἂν αὐτὸν παίων ἤλασας" τὸν δὲ θεὸν ἐ ἐπὶ τῆς τραπέζης 

τῆς ᾿ αὐτοῦ" τράπεζα γὰρ αὐτοῦ, τὸ στόμα τὸ ἡμέτερον π εὐὖς 

χαριστίας πληρούμενον" σκεύους ἀκαθάρτου παντὸς ῥήματα 

βδελυρώτερα προφέρων, οὐκ οἴει παροξύνειν, εἶπέ μοι: καὶ 

πῶς "ένι τοῦτο; Οὐδὲν γὰρ οὕτω παροργίζει τὸν ἅγιον καὶ 
ο καθαρὸν, ὡς Ρτὰ τοιαῦτα ῥήματα᾽ οὐδὲν οὕτως ἱταμοὺς καὶ 

14 Μδιῃ. Χίϊ. 34. 

2 μὲν γὰρ] ὅ:ις Π.Ε.. μὲν να]ρὸ αθοϑύ. δ αί!πι ἂν οπη. 10. ἃ ἐκείνων 1). 
υ οὔπω (ὑ. οὕτω Ὁ. - φθεγγόμενον ]-Ἐ καὶ ὀψόμεθα ( (ὀόψωμ. 1).}) Ὁ.1). Μοχ 
"46 1ὴ ὑσονρρίζοιι πρῶτον μὲν γὰρ καθάπερ. «ἃ γὰρ] δὲ (.}Ὁ. 9 ὅταν) -Ἐ 
γὰρ (.}. νομίζωμεν ]-Ἐ πότε (τότε ;. ) παυσόμεθα (.Ὦ. Μοχ οὖν οῃ. Ἰάθπι. 
5 μίμων] νομίμων 1). Μοχ πορνευομένων γυν. Α.Β.Ο. ᾿ ἐκεῖναι] καὶ ἐκεῖ- 
ναι 1). δίαϊ!πη Ἰορογαίαγ. ἐρυθριῶσι μᾶλλον ἢ ὑμεῖς: 8564 μᾶλλον ποη οβῖ ἴῃ Δ.Ο. 
ἘΣ: δύνασαι) οὖν δυνήσῃ (.}0. Μοχ εἰς ἀσέλγειαν διὰ τούτων ἸΏΨΘΥΙΒΟ 
ΟΥ̓η6 Ἰϑα4. Κἂν αὐτῶν] δΙο οὺυ ᾿' αὐτῶν ἂν νυ]ρο. ἂν Ὁ. Α. αὐτοῦ 
Α.Β.Ο. αὑτοῦ Ἐαά. πὶ εὐχαριστίας οἵη. Β. Μοχ σκεύους ἀκαθαρτότερον 
παντὸς ποιῶν ῥ. βδελυρώτερα (βδελυρὰ (Π.) προφέρων ().10. " ἔνι}. οὐκ ἂν 
εἴη Ο.Ὁ. ο καθ.] τὸν καθ. νι]ρο. τὸν οἴῃ. Α.8.0Ὁ. Ρ τὰ τοιαῦτα ῥ.] 
ΘΟ ΟἸΏΠΘΒ5. ΠΟΒΕ : τὰ ῥ. ταῦτα 44. 

Μ 

Ο 

"}) 



82 5ι ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ ΠῚ 8. 

ἀναισχύντους ποιεῖ, ὡς τὸ λέγειν «τὰ τοιαῦτα καὶ ἀκούειν' 
δὲ “ Υ͂ ς᾽ ’ὔ ἐν ΄- “σι ’ ς ε ὃ Ν ’ οὐθὲν ουτως ᾿ ἐκλύει τὰ νεῦρα τῆς σωφροσύνης, ὡς ἡ διὰ τούτων 

- , Γ ον} ’ “" , - ΓΕ ἀναπτομένη φλόξ. Μύρον ἐνέθετό σου τῷ στόματι ὁ θεός 
σὺ δὲ νεκροῦ δυσωδέστερα ἀποτίθεσαι ῥήματα, καὶ αὐτὴν ἀναι- 

479 ρεῖς τὴν ψυχὴν, καὶ ἀκίνητον ποιεῖς. ΚΚαὶ γὰρ ὅταν ὑβρίζης, 
“ “σ᾿. “ Ἁ οὐκ ἔστι τοῦτο ψυχῆς φωνὴ, ἀλλὰ θυμοῦ: ὅταν αἰσχρὰ λέγης. 

9 π, 93 Γ "5 ᾿] ε Ι] ΚΑΒ Φ ν᾽" οὐκ ἐκείνη ἐφθέγξατο, ἀλλ᾽ ἡ ἀκολασία: ὅταν κακηγορῆς, 
ε Τα ἧς ὧν τ ᾽ὔ ε 4 “ Ν 9 ἡ βασκανία ὅταν ἐπιβουλεύης, ἢ πλεονεξία. αὑτα γαρ οὐκ 

Α “- “- “κ “ ’ ἠ ἐκείνης, ἀλλὰ τῶν παθῶν αὐτῆς, καὶ τῶν νοσημάτων. Ὥσπερ 
χ Ἂ 9 ς - ΄ , ς Ν “ ͵ 

οὖν τὸ φθείρεσθαι οὐχ ἁπλῶς τοῦ σώματος, ἀλλὰ τοῦ θανάτου 
- , “"» ΄“΄“ δ “ “΄“- 

καὶ τοῦ πάθους τοῦ ἐν τῷ σώματι: οὕτω δὴ καὶ ταῦτα, τῶν 
5. κα Π ΄“΄ ΠΗ Ά, ’ὔ ΄. Ψ “ προσγινομένων αὐτῆ " παθῶν. ἰἱ γὰρ βούλει ψυχῆς ἀκοῦσαι 

“ Ἷ 9}... Π , Ι ἐν 1 δ ἐκ ψῇ ἣν { φωνῆς ζώσης, ἄκουσον ἰϊαύλου λέγοντος χοντες “τρο- 
Ῥ ν Α ᾽ὔ ς θ0 ’ θ .39 κ ςς “,-᾿ ᾧφας καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα: καὶ, στι 

Ν , Ἔχ δον τ .39 Ἄν ςς Ἔ ᾿ , 3 , πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια" καὶ, ““᾿Εμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, 
Ψ Α ἴω ’ 3. ΠΝ Π ’ ' Η 16 ςς ὮΝ Ψ, κάγω τῷ κόσμῳ. κουσον ἱ]έτρου λέγοντος ργύριον 

καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι" ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωμι. 
Ακουσον τοῦ ᾿Ιὼβ εὐχαριστοῦντος Υ καὶ λέγοντος" 17 ““Ὃ κύριος 
ἔἣ ε ’ὔ " , 39 “ “- ᾽ Ἀε Ψ εὐωκεν, ὁ κύριος ἀφείλετο. '"Γαῦτα ψυχῆς ζώσης τὰ ῥήματα, 

“. 
Α ταῦτα ἐνεργούσης τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν. Οὕτω καὶ Ἰακὼβ 

ζλ Ἄ 18 ςς Ἢ Ν ἿΣ ᾽ Ε ἮΝ 4 ε 

ἔλεγεν' ἂν ὁῷ μοι κύριος ἄρτον φαγεῖν, καὶ ἔματιον 
’ 59 ἰγέ Α 7] ᾿ ςς Πῶ ’ δ ρως Ἁ περιβαλέσθαι" οὕτω καὶ ὠσήφ, ὥς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ 

Ἁ “-“ “ σ΄“ πονηρὸν τοῦτο, καὶ ἁμαρτήσομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ; ᾿Αλλ᾽ 
- ε , 3 3 5. ὦ ᾽ὔ Α Ο οὐχ ἡ βαρβαρος ἐκείνη, ἀλλ᾽ ὥσπερ μεθύουσα καὶ παραπαίουσα, 
“ 9 ’ ᾽ὔ Ὡς Κ ,ὔ 9 Ε ὩΣ ΕῚ ἤ ἃ “9 οὕτως ἐφθέγγετο λέγουσα, οιμήθητι μετ᾽ ἐμοῦ. αὔτ᾽ 
3 ᾿δό ᾽ὔ ᾿ Υ - ᾿ 7, Α οὖν εἰδότες, ζηλώσωμεν τὴν ζῶσαν ψυχὴν, φύγωμεν τὴν 

νενεκρωμένην, ἵνα καὶ τῆς μελλούσης ἐπιτύχωμεν ζωῆς" ἧς 
’ ΄“΄“ - ν᾿ ’ γένοιτο πάντας ἡμᾶς δὶ μετασχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ 
ἐ “ » ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 

Α ΩΝ “ι , 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΙῸΣ Ζ. 
1 ᾿ ς δὲ ς ὃ ’ “- θ0 ’ 9. - Ψ 9 ιὁεὲ ἡ ὀιακονία τοῦ θανατου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη ἐν 

, 3 Ἷ 9 ’ “ Α ὔ ς ᾽ Α λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξη, ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς 

Ιδ τ ΤΊ. νἱ. 8, 6ὅ. 6]. νἱ. 14. 16 Αοἱ. 11,.6. 17 ΦΟΙΣ Ὶ ΟἹ: 
18 θη. χχν!. 2ο. Χχχίχ. 9. 1 Οδρ. 1Π|. ν. γ, 8. 

4 τὰ αυοα ἀρογαΐ, δϑὲ ἴῃ οὐηηΐθιι Οοαά. ΤΙ διαλύει Α. 5 παθῶν ]-Ἐ 
ἐστιν Ο.Ὁ. Ὁ τροφὰς] διατροφὰς Ὁ. Υ καὶ λέγοντος ογη. ἢ. Μοχ 
ἀφείλατο Α.Ὁ. Ὗ ζῶσαν] μακαρίαν 1). Χ μετασχεῖν] ἐπιτυχεῖν Τὶ, 
τιδ6 ροβύ φιλανθρωπίᾳ Ἰαρπαηίαγ, βαμηΐα βαηΐ οχ ἢ.Ἐ.Φ, Ναιη ἴῃ Εαά. αθδϑιιηΐ. 
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Α Ἁ “. ἈΝ ῪΩ 

υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωὕσέως, διὰ τὴν δόξαν τοῦ Ὁ 

προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ 

διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξη: 
8 ἣ ΑΣΑ 

(584) ΕἸΠΕΝ, ὅτι λίθιναι αἱ πλάκες αἱ Μωῦσέως, ὃ ὡς ὅτι 
’ Κ᾿ ’ ᾿ , “ 

γράμματα εἶχον, καὶ ὅτι σαρκιναι αὗται, αἱ καρδίαι τῶν ἀπο- 
. Ξ Ἁ 

στόλων, καὶ πνεύματι ἦσαν ἐγγεγραμμέναι καὶ ὅτι τὸ μὲν 
’ Ἁ Α ΄ “ Ἁ 

γραμμα ἀποκτείνει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ. ᾽᾿Ελείπετο λοιπὸν 
΄ι ’ὔ “- Ἁ Ἁ ΄- 

τῆ συγκρίσει ταύτη προσθεῖναι καὶ ἕτερον οὐ μικρὸν, τὸ τῆς 
ὃ ἣ Μ “. ’ ἐν Μ τ 00 ὃ Ἁ ρῃ ὃ 3 Α “ Ε “- “ 

ὄξης ωὔσεως" ὅπερ ἐνταῦθα οὐδεις “εἶδεν ἔπι τῆς καινῆς τοῖς "αὶ 
“- ’ὔ Ε “ Ν Α ’ ϑιγν Ω 9 Α 

τοῦ σώματος ὀφθαλμοῖς. Διὸ καὶ μέγα ἐδόκει εἶναι, ἐπειδὴ 
Φ 

-“ ΝῚ »“" 

αἰσθητὴ ἣν “ἡ δόξα. ᾿Οφθαλμοῖς γὰρ ἑωρᾶτο σώματος, εἶ 
ι ’ - ᾿ δ -Ξ ᾿ Ἂ 

καὶ ἀπρόσιτος ἣν" ἡ δὲ τῆς καινῆς νοητή. Οὐ γὰρ σαφὴς τοῖς 
Ψ “ ι ’ 

ἀσθενεστέροις τῆς τοιαύτης ὑπεροχῆς ἡ κατάληψις: ἀλλ᾽ 
3 ’ ἴω ἊΨ Α “5  Ὶ 9 ’ Ἁ ς ΙΑ 3 κ 

ἐκείνη μᾶλλον αὐτοὺς ἦρε, καὶ ἐπέστρεφε προς εαυτήν. Ἐπεὶ 
ΓῚ ’ - 

οὖν εἰς ταύτην ἐνέπεσε τὴν σύγκρισιν, ἅ καὶ σπουδάζει δεῖξαι 
ὙΠ ι 6 “ἃ ἿᾺ Ἵ ᾿ ᾿ ᾿ ν ἐγ α 2 9 

τὴν ὑπεροχὴν, ὃ σφοόρα ὃε ὀύσκολον ἣν ὁιὰ τὸ παχὺ τῶν ἀκροα- 
“- - “᾿. Ἁ ““. ᾿' Ἁ 

τῶν" ὅρα τί ποιεῖ, καὶ πῶς αὐτὸ μεθοδεύει, πρῶτον απὸ λογι- 
“.᾿ κ ’ Α Ἁ - 

σμῶν τὴν διαφορὰν εἰσάγων, καὶ πλέκων αὐτοὺς ἀπὸ τῶν 48ο 
Ε ς ’ ν Ἂς 9 ’ Α ’ “, Α 

ἔμπροσθεν εἰρημένων. ὶ γαρ ἐκεινή μεν θανάτου, αὕτη δὲ 
“ ε ’ χὰ , Ψ ΝΡ Ξε γ “ ’ 3 ἤ 

ζωῆς ἡ διακονία. ἀναμφίβολον ὅτι καὶ ἡ δόξα αὕτη μείζων εκει- 
κ οὺ “- “- - 

γῆς, φησίν. ᾿Ἐπειδὴ γὰρ οὐκ εἶχεν Βαὐτὴν δεῖξαι τοῖς ὀφθαλμοῖς 
- - ΄'. ΄“ “κ᾿ Ἁ 

τοῖς σωματικοῖς, τῷ συλλογισμῷ παρέστησεν αὐτῆς τὸ ὑπερέ- 
Α “- ’ 

χον, λέγων" “ΕΝ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἢ ἐγενήθη ἐν δόξη, 
“ Ἢ ΟΝ ΄- ς “ “ , Ε 9 . ἐς τ᾿ 

πῶς οὐχί μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξη: 
Η Α ’ εὖ “᾿ ᾿] 

Διακονίαν ἰδὲ θανάτου τὸν νόμον λέγει. [Καὶ σκόπει πῶς καὶ ἐν 
΄- “- 9 ’ ο᾽ 

τὴ συγκρίσει πολλὴν ποιεῖται Κ τὴν ἀσφάλειαν, ὥστε μηδεμίαν 
“ “- “- Ἁ Ἂ᾿" Ἁ ΄ 

δοῦναι τοῖς αἱρετικοῖς λαβήν. Οὐ γὰρ εἶπεν, ὁ ποιητικὸς τοῦ Β 
θ ’ ς 5 ἐς ε ὃ ’ “- ᾿" ---» Ι ὃ - Ν ΠῚ 
ανάτου, ἀλλ᾽, “ἡ διακονία τοῦ θανάτου ιακονεῖ γὰρ εἰς 
’ ᾽ ᾿ ς Ν “- ’ κ 

θάνατον, οὐκ ἔτικτε θάνατον. Ἢ γὰρ τοῦ θανάτου ποιητική, 

ἡ ἁμαρτία ἣν" οὗτος δὲ τὴν κόλασιν ἐπῆγε, καὶ τῆς ἁμαρτίας 
ΡΞ ἥ ᾿ ι 

δεικτικὸς ἦν, οὐ ποιητικός. ᾿Απεκαλυπτε γὰρ σαφέστερον το 
ΠῚ οἱ Ὁ ἸΞ ᾿] " " ΝΥ μὰς ᾿ ὃ ᾽ 9 

κακὸν, καὶ ἐκόλαζεν, οὐκ ὠθει εἰς τὸ κακόν" καὶ διηκόνει, οὐ 
. . , Ἕ ἢ “ , " κ ᾿ ᾿ ὃ κι 

προς τὸ γενέσθαι ἁμαρτίαν ἢ θάνατον, ἀλλὰ πρὸς τὸ ὁοῦναι 
Ν ῇ ᾿ χυ ᾽ς “- 

δίκην τὸν " ἁμαρτόντα. Ὥστε καὶ ἀναιρετικὸς ἣν ταύτη τῆς 
ς ’ ς Ν [ Ν ψπιν ὃ ᾿ δὲ “ 

ἁμαρτίας. Ο γὰρ οὕτω φοβερὰν αὐτὴν δεικνὺς, εὔδηλον ὅτι 

Ηον. ΥἼΠ. ἃ ὡς οι. Π. Μοχ Ἰερθθαίυτν οἱ ἀἰβυϊηρτιο δῖαν καὶ ὅτι σάρ- 
κιναι αὗται. αἱ καρδίαι δὲ τῶν ἀπ. ϑρᾷ δὲ ποη οχϑίαϊ ἴῃ ΟΟαά. Ὁ εἶπεν 10. 
ς ἡ δόξα Α.).Εν ἡ ἀθοταῖ. ἃ καὶ οιῃ. Π. Ὁ σφόδρα δὲ] καὶ ἐπεὶ σφόδρα 1). 

Γ εἰσάγων καὶ πλέκων] εἰσαγαγὼν συλλογίζεται 1). δ δεῖξαι αὐτὴν ἴπνΘγ80 οτὰ. 

Α.Εν, Μοχ αὐτοῖς ρτοὸ αὐτῆς 1). δ᾿ ἐγενήθη οτη. ). Μοχ πῶς οὐχὶ ἐν δόξη 

οτῃ, Ε΄. ἱ δὲ οι. ἢ. Μοχ καὶ ροϑβύ πῶς 6Χ οπηπῖθιι8 σα. γθοθρύαμη οϑί. 

Κ τὴν οτη. 1). Ἰ διηκόνει Ἰ᾿, τ κακὸν )-Ε ποιῶν 1). ᾿ ἁμαρτῶντα Ἀ. 

ΜΦῷ 
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καὶ φευκτὴν αὐτὴν ποιεῖ. Ὥσπερ οὖν ὃ τὸ ξίφος. μεταχει- 

ϑ ρίζων, καὶ τὸν κατάδικον ἀποτέμνων, διακονεῖ τῷ δικαστῇ 

ἀποφαινομένῳ, καὶ οὐκ αὐτός ἐστιν ὁ ἀναιρῶν, καίτοιγε αὐτὸς 

ἀποτέμνων, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁ ἀποφαινόμενος καὶ καταδικάζων, ἀλλ᾽ 

ἡ τοῦ Ῥκολαζομένου πονηρία' οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα οὐκ αὐτὸς 

ἀναιρεῖ, ἀλλ᾽ ἡ ἁμαρτία. Αὕτη καὶ ἀνήρει καὶ κατεδίκαζε: 

τιμωρούμενος δὲ οὗτος ἐκείνης ὑπετέμνετο τὴν ἰσχὺν, τῷ φόβῳ 

τῆς τιμωρίας ἀναστέλλων αὐτήν. Οὐκ ἡρκέσθη δὲ τούτῳ μόνῳ 

εἰς τὴν παράστασιν τῆς ὑπεροχῆς, ἀλλὰ καὶ ἕτερον προστίθησι, 

Ὠ λέγων" “ : ἐν “γράμμασιν ἐντετυπωμένη ἐν λίθοις. Ὅρα πῶς 

πάλιν ὑποτέμνεται τὸ φρόνημα τὸ ᾿Ιουδαϊκόν. Οὐδὲν γὰρ 

ἕτερον ἣν ἣ γράμματα ὁ νόμος" οὐ βοήθειά τις ἀπὸ τῶν γραμ- 

μάτων ἐκπηδῶσα, καὶ ἐμπνέουσα τοῖς ἀγωνιζομένοις, καθάπερ 

ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος, α ἀλλὰ στῆλαι καὶ γραφαὶ θάνατον 

φέρουσαι τοῖς τὰ γράμματα παραβαίνουσιν. Εἶδες πῶς διορ- 

θούμενος τὴν ᾿Ιουδαϊκὴν φιλονεικίαν, καὶ διὰ τῶν ὀνομάτων 

αὐτῶν καθαιρεῖ τὸ ἀξίωμα, λίθον εἰπὼν, καὶ γράμματα, καὶ 

διακονίαν θανάτου, καὶ προσθεὶς ὅτι ἐντετυπωμένη ; ᾿Εντεῦθεν 

γὰρ, οὐδὲν ἄλλο ἐμφαίνει, ἢ ἢ ὅτι ἐν ἑνὶ χωρίῳ ὁ νόμος ἵδρυτο, οὐ 

Ε καθάπερ τὸ πνεῦμα πανταχοῦ παρῆν “πολλὴν ἐμπνέον τὴν 

ἰσχὺν ἅπασιν ἣ ὅτι πολλὴν Τ᾿ ἐμπνεῖ τὴν ἀπειλὴν τὰ γράμ- 

ματα, καὶ ἀπειλὴν οὐδὲ ἀφανισθῆναι δυναμένην, ἀλλὰ δια- 

παντὸς μένουσαν, ἅτε λίθοις ἐγκεκολαμμένην. Εἶτα καὶ 

δοκῶν ἐγκωμιάζειν τὰ παλαιὰ, κατηγορίαν πάλιν ἀναμί- 

γνυσιν ᾿Ιουδαίων. Εἰπὼν γὰρ, ἘΠ: γράμμασιν ἐντετυπωμένη 

ἐν λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξη." ἐπήγαγεν, “ὥστε μὴ δύνασθαι 

ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωὺῦσέως"" ὃ 

πολλῆς ἣν αὐτῶν ἀσθενείας καὶ " χαμαιζηλίας. Καὶ πάλιν, 

«ϑιοὐ διὰ τὴν δόξαν τῶν πλακῶν, ἀλλὰ, “ διὰ τὴν δόξαν τοῦ 

προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην," φησί. Δείκνυσι γὰρ 

τὸν φέροντα δοξαζόμενον, οὐκ ἐκείνας. Οὐ γὰρ εἶπε, διὰ τὸ (ς8:) 

μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι εἰς τὰς πλάκας, ἀλλ᾽, “ εἰς τὸ πρόσωπον 

Μωὺῦσέως" καὶ πάλιν, οὐ διὰ τὴν δόξαν τῶν πλακῶν, ἀλλὰ, 

ἐμὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ. Εἶτα ἐπειδὴ ἐ ἐπῆρεν 

αὐτὴν, ὅρα πῶς πάλιν καθαιρεῖ λέγων, “ς τὴν καταργουμένην.᾽" 

Οὐ μὴν τοῦτο κατηγορίας ἐστὶν, ἀλλὰ ἐλαττώσεως" οὐδὲ γὰρ 

εἶπε, τὴν διεφθαρμένην, τὴν πονηρὰν, ἀλλὰ τὴν παυομένην, καὶ 

Β τέλος λαμβάνουσαν. ““ [Πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ 

πνεύματος ἔσται ἐν δόξη ἢ" Τεθαρρηκὼς ἱ γὰρ λοιπὸν τὰ τῆς 
καινῆς αἴρει, ὡς ἀναμφισβήτητα. Καὶ σκόπει τί ποιεῖ. ᾿Αν- 

Ὁ ἀποκτένων Α. κολαζ. ἣ κατρυϊξαζομνου Β. Μοχ ἀνῇρει ΡΙῸ ἀναιρεῖ Ὁ. 
4 ἀλλὰ ]-Ἐ καὶ Ὁ. Τ᾿ ἐνέπνει Ὁ). 5 χαμαιζ.]-Ἐ πρᾶγμα Ὁ). ὕ γὰρ οἵη. 1). 
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’ ΓἹ 

τέστησε λίθον καρδίᾳ, καὶ γράμμα πνεύματι. Εἶτα δείξας 

τὰ Υ ἐξ ἀμφοτέρων, οὐκέτι τίθησι τὰ ἐξ ἀμβνεξε βίον; ἀλλὰ τὸ 

ἀπὸ τοῦ γράμματος θεὶς, τὸν θάνατον καὶ τὴν " κατάκρισιν, 

τὸ ἀπὸ τοῦ πνεύματος οὐκέτι τίθησι, τὴν ζωὴν καὶ τὴν 
Ἁ “ 

δικαιοσύνην, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ πνεῦμα' ὅπερ μείζονα ἐποίει τὸν 

λόγον. ἭΙ γὰρ καινὴ διαθήκη οὐ ζωὴν ἐδίδου μόνον, ἀλλὰ καὶ 

πνεῦμα ἐχορήγει τὸ τὴν ἐπ παρέχον" ὁ πολλῷ μεῖζον τῆς 

ζωῆς ἢ ἣν. Διόπερ εἶπεν, ““ ἡ διακονία τοῦ πνεύματος." Εἶτα α 

πάλιν τὸ αὐτὸ περιστρέφει, λέγων" 2 «εὲ γὰρ ἡ διακονία τῆς 

κατακρίσεως, δόξα. Καὶ ἑ ἑρμηνεύει σαφέστερον τί ἐστι, “ Τὸ 

γράμμα ἀποκτείνει. τοῦτο λέγων ὅπερ ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν, 
Φ ἃ ᾿ ς ͵ 3 ε , ᾽ “ ςς Π κὰν ὅτι ὁὀεικτικοὸς ἁμαρτίας ἦν ὁ νόμος, οὐ ποιητικὸς. ολλῴ 

ὌΝ ς ’ ΩΝ 4 ’ 9 ᾽ὔ 39 3 ῪΝ 

μᾶλλον ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης περισσεύει ἐν δόξη. Ἐκεῖ- 
’ 

ναι μὲν γὰρ αἱ πλάκες τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐδείκνυον καὶ ἐκόλαζον" 
“ Α ἣ ς Ν " ,ὔ ᾿] ἂψ Κ 3 Ν Α 

αὕτη δὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς οὐ μόνον οὐκ ἐκόλαζεν, ἀλλα καὶ 
΄ Α Ἁ ’ 

δικαίους ἐποίει. τοῦτο γὰρ τὸ βάπτισμα ἐχαρίζετο. 
᾿ ΄ 

5 ἐς Καὶ γὰρ 5 οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ Ὁ 
“Ψ “ ε δό 49 Ἢ νι Φ' κ 

βέερεις ενέκεν τῆς ὑπερβαλλούσης ὄξης. ν μὲν οὖν τοῖς 
’ 3 “ἷ ΑἉ Η ΄“ 5 7ὔ 8 9 ς “ ᾿] 

προτέροις Υ ἔδειξεν, ὅτι καὶ Τοῦτο ἐν δόξη, καὶ οὐχ ἁπλῶς ἐν 
’ . Ἂ Α ’ὔ 9 Ἁ ω Ἵ ἊΝ “Ὁ Ν ΄ 

δόξη, ἀλλα καὶ περισσεύει: οὐ γὰρ εἶπε, πὼς οὐχί μᾶλλον 

ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ: ἀλλὰ, “ περισσεύει ἐν 

δόξη," τὴν ἀπὸ τῶν λογισμῶν τῶν εἰρημένων ἔχων ἀπόδειξιν. 

᾿Ενταῦθα καὶ τὴν ὑπεροχὴν ὅση, δείκνυσι λέγων, ὅτι ἐὰν συγ- 
“ Γι τ , :ν ’ " ᾿Ὶ φ ,! “ ΄σ΄ ᾿ 

κρίνω ταὐτὴν εκείνη), οὐδὲ δόξα εστίν ἢ δόξα τῆς παλαιάς" οὐχ 

ἁπλῶς τὸ μὴ εἶναι δόξαν κατασκευάζων, ἀλλὰ τῷ τῆς συγκρί- 

σεως λόγῳ. Διὸ καὶ ἐπήγαγε, “ τούτῳ τῷ μέρει"᾽ τουτέστι, ἘἸ 
΄“ ’ 

κατὰ τὸν τῆς συγκρίσεως λόγον. Οὐ μὴν τοῦτο διαβάλλει 
Α Ἀ 9 Ν νι ΄: ἣν τὖν ’ ε Ἐ 

τὴν παλαιαν, ἀλλα καὶι σφόδρα αὐτὴν συνίστησιν αἱ Ὑαρ 

συγκρίσεις ἐπὶ τῶν συγγενῶν εἰώθασι γίνεσθαι. Εἶτα καὶ 

ἄλλον κινεῖ λογισμὸν τὸν ἀποδεικνύντα᾽ τὴν ὑπεροχὴν καὶ 

ἑτέρωθεν. Ποῖον δὴ τοῦτον; ὸν ἀπὸ τοῦ χρόνου, λέγων" 

4 ἐς ἨΪ δὲ τὸ καταργούμενον, διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ 
ν᾿ Α Ἁ . ,ὔ Ἁ Α ’ “ 

μένον, ἐν δόξη." Γὸ μὲν γὰρ ἐπαύσατο, τὸ δὲ μένει διηνεκῶς. 

5. 46; Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα." 

᾿ῬἘπειδὴ γὰρ τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα ἀκούσας ὁ ἀκροατὴς περὶ 

τῆν καινῆς. ἐ ζήτει καὶ ὀφθαλμοφανῶς τὴν δόξαν ταύτην ἰδεῖν, ..82 

ὅρα ποῦ αὐτὸν ἐξακοντίζει, πρὸς τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Διὸ 
ΑἹ Ν 3 ὃ “ ἷ"» , ςς Ἢ Ω 

καὶ τὴν ἐλπίδα εἰς μέσον ὅ ἔθηκε λέγων, ἔχοντες οὖν τοιαύ- 
ὩΝ ὃ 49 7" ᾽ὔ - “ἐᾷ “Ὁ ’ Ε 40 “ 

τὴν ελπίοθα. οιαύτην ; ποταπήν ; ()τι μειζόνων ἠξιώθημεν ἢ 

2 ν. 9. θ'γ. τὸ, Δ τας ὄν, 12. 

ν ἐξ οτῃ. Κ᾿. Ν᾽ κατοίκησιν 1). χ οὐ] ὅϊς Α.Π.Ε΄ οὲ Μοβαᾳ. οὐδὲ 
ν]ρο. Υ ἔδοξεν 1). 2 τέθηκε Α. τέθεικε Ἰ᾿. 
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Μωὺῦσῆς, οὐχ οἱ ἀπόστολοι "μόνον ἡμεῖς, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ 

πιστοί. “ Πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα.᾽" ΠΡρὸς τίνα, εἰπέ 

μοι; πρὸς τὸν θεὸν, ἢ πρὸς τοὺς βουνό τς Πρὸς ὑμᾶς τοὺς 

μαθητευομένους, φησί: τουτέστι, ἅ μετ᾽ ἐλευθερίας πανταχοῦ 

φθεγγόμεθα, οὐδὲν ἀποκρυπτόμενοι, οὐδὲν ὑποστελλόμενοι. 

Β οὐδὲν ὑφορώμενοι, ἀλλὰ σαφῶς λέγοντες" καὶ οὐ δεδοίκαμεν μὴ 

πλήξωμεν ὑμῶν τὰς ὄψεις, καθάπερ Μωῦσῆς τὰς ᾿Ιουδαίων. 

Ὅτι γὰρ τοῦτο ἠνίξατο, ἄκουσον τῶν ἑξῆς" μᾶλλον δὲ τὴν 
ἱστορίαν πρῶτον ἀναγκαῖον εἰπεῖν᾽ καὶ γὰρ αὐτὸς αὐτὴν συνε- 

χῶς περιστρέφει. Τίς οὖν ἡ ἱστορία : “Ὅτε ἐκ δευτέρου τὰς 

πλάκας κατῇει "λαβὼν ὁ Μαωὺῦσῆς, δόξα τις ἐκπηδῶσα τοῦ 

προσώπου αὐτοῦ τοσοῦτον ἀπέλαμπεν, ὡς μὴ δύνασθαι τοὺς 

᾽Ιουδαίους προσιέναι αὐτῷ καὶ διαλέγεσθαι, ἕως ὅτε ἐπέθηκε (ς86) 

κάλυμμα τῷ προσώπῳ. Ἰκοὶ γέγραπται οὕτως ἐν τῇ Ἔξόδῳ. 

6 ςς “Ἡγίκα κατέβη Μωὺῦσῆς ἐ ἐκ τοῦ ὄρους, αἱ δύο πλάκες ἐν ταῖς 

Οχερσὶν αὐτοῦ. Καὶ οὐκ ἤδει Μωῦσῆς ὃ ὅτι δεδόξασται ἡ ὄψις 
τοῦ “χρωτὸς τοῦ προσώπου αὐτοῦ" καὶ ἐφοβήθησαν ἐγγίσαι 
αὐτῷ. Καὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺς Μοωῦσῆς. καὶ ἐλάλησε πρὸς αὖ- 

τούς. Καὶ ἐπειδὴ κατέπαυσε Μωῦσῆς λαλῶν πρὸς αὐτοὺς, 
ἐπέθηκεν ἐ ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κάλυμμα. Ἡνίκα δὲ εἰσεπο- 

ρεύετο ἐναντίον τοῦ κυρίου λαλεῖν, “περιήρει. τὸ κάλυμμα ἕως 

τοῦ ἐκπορεύεσθαι αὐτόν." 'Γαύτης οὖν ἀναμνήσας τῆς ἱστορίας, 

φησί: 7 ἐς Ἰζαὶ οὐ καθάπερ Μωῦσης ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ, ὥστε μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ 

τέλος τοῦ καταργουμένου." Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν. Οὐ 

Ὁ χρεία καλύπτεσθαι ἡμᾶς, καθάπερ Μωῦσῆς: δυνατοὶ γὰρ ὑμεῖς 

ἰδεῖν εἰς τὴν δόξαν ταύτην, ἣν ρεμε Ὁ καίτοι πολλῷ 

μείζονα καὶ φαιδροτέραν οὖσαν ἐκείνης. Εἶδες τὴν προκοπήν: 

ὋὉ γὰρ ἐν τῇ προτέρᾳ εἰπὼν, 8.““Τάλα ὑμᾶς ναδον Εν οὐ 

βρῶμα," ἐνταῦθα λέγει, ὅτι " πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα" 

Μωῦσέα εἰς μέσον παράγει, κατὰ σύγκρισιν προάγων τὸν 

λόγον, καὶ ταύτη τὸν ἀκροατὴν ἀνάγων. Καὶ τέως ᾿Ιουδαίων 

αὐτοὺς προτίθησι λέγων, ὅτι οὐ δεόμεθα καλύμματος, καθάπερ 

Ἐ ἐκεῖνος ἐπὶ τῶν ἀρχομένων᾽ τὰ δὲ μετὰ ταῦτα καὶ εἰς αὐτὸ τοῦ 

νομοθέτου τὸ ἀξίωμα ἀνάγει, ἢ καὶ πολλῷ μεῖζον. Τέως δὲ 

τῶν ἑξῆς ἀκούσωμεν. ἐν ᾿Αλλ᾽ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. 
Ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐν τῇ “ἀναγνώσει τῆς 

παλαιᾶς διαθήκης μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον, ὅτι ἐν Χριστῷ 

6 Ἑκοά. κκχὶν. 29--34- ἄν 13: Βιχ (δ. Π|..2- θν,., 14. 

ὅ μετ᾽ ἐλευθ.] μετὰ παρρησίας Ἐ. Ὁ αὐτοῦ] 51ῖς Οοαά. ἑαυτοῦ ΕΝ ά4. 
Δῖοχ ἀτενίζειν Ὦ. 
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“- 49 “ ’ ’ ὃ Ἂς ’ὔ Ὅ Ἀ 

καταργεῖται. όρα τί κατασκευάζει ιὰ τούτων. περ γὰρ 
“. ῇ “ ΄ ν᾽ 

γέγονεν ἐπὶ Μωσέως τότε ἅπαξ, τοῦτο ἐπὶ τοῦ νόμου “ γί- 
“ ΓΙ ΕΝ “- ’ ᾿ Ν “5 ’ 

νεται διηνεκῶς. Οὐκ ἄρα τοῦ νόμου διαβολὴ τὸ εἰρημένον, 
“ 5 κ “. ;ὔ ὥ ’ ., Ν ΄“ ᾿] ’ 

ὥσπερ οὐδὲ Μωσέως τότε καλυπτομένου, ἀλλὰ τῶν αγνωμόνων 
“-“ Ὶ “" 

᾿Ιουδαίων. ᾿Εἰκεῖνος μὲν γὰρ ἔχει τὴν οἰκείαν δόξαν, οὗτοι 
δὲ αὐτὴν ἰδεῖν οὐκ ἠδυνήθησαν. Γι τοίνυν διαπορεῖτε, “Φησὶν, 483 

εἰ τὴν δόξαν ταύτην ἰδεῖν οὐ δύνανται τὴν τῆς χάριτος, ὅπου γε 

τὴν ἐλάττω τὴν Μωῦσέως οὐκ εἶδον, οὐδὲ πρὸς τὸ πρόσωπον 
4 Α ’ 

ἴσχυσαν ἀτενίσαι πὸ ἐκείνου ; τί δὲ ταράττεσθε, εἰ οὐ πιστεύ- 

ουσιν “Ἰουδαῖοι Χριστῷ, ὅπου γε οὐδὲ τῷ νόμῳ πιστεύουσι: 
΄ ’ Ἐ 

Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὴν χάριν ἠγνόησαν, ἐπειδὴ οὐδὲ τὴν πα: 
Ἀ 

λαιὰν διαθήκην εἶδον, οὐδὲ τὴν ἐν αὐτῇ δόξαν. Δόξα γὰρ 

νόμου, πρὸς Χριστὸν ἐπιστρέψαι. 
ε κ΄ Α ᾽ κ Ἶ Ξ ᾿ ᾿ Ἵ ᾷ ’ ᾿ "Ἢ 
Ορᾷς πῶς κἀντεῦθεν καθαιρεῖ τὸ τῶν ᾿Ιουδαίων φύσημα !: 

Φ᾽Αφ᾽ ὧν ἐδόκουν πλεονεκτεῖν, τοῦ τὴν ὄψιν Μωύσέως ἐξα- 
’ Ἁ “- ΙΝ 

στράπτειν, ἀπὸ τούτων δείκνυσιν αὐτῶν τὸ παχὺ καὶ χαμαί-Β 
Ἁ ΧΩ 

ζηλον. Μὴ τοίνυν τούτῳ καλλωπιζέσθωσαν᾽ τί γὰρ τοῦτο 
Ἁ Ἁ “ Ἁ 

προς ᾿Ιουδαίους τοὺς μὴ ἀπολαύσαντας ; Διὸ καὶ συνεχῶς αὐτὸ 
,ὔ ΄σ Α ᾽ Ὅ ςς 4" ιν “ Ε ΄“ 

περιστρέφει, νῦν μεν λέγων, ὃτι Ο αὐτὸ καλυμμα εν τῆ 

ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον, ὅτι 
μὴ ν Ὁ φὺ “-“ τὸν “ δὲ Μ“ δέ ἋΣ ’ Εἰ 

εν Δριστῷ καταργεῖται" νῦν ὁε, ὅτι ως σήμερον, ἡνίκα 
ὅδ ἂι Ἁ Ν ’ 

Γ ἀναγινώσκεται Μωῦσῆς,. τὸ αὐτὸ καλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν 

αὐτῶν κεῖται, καὶ ἐν τῆ ἀναγνώσει καὶ ἐν τῆ καρδίᾳ αὐτῶν 
Α 

δεικνὺς ἐπικείμενον" ἀνωτέρω δὲ, “Ὥστε μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς 
ἼἼ ν 9 ἢ ᾿ Μ “. ,ὔ διὸ ᾿ δό “ ͵ δ: 

σραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωὔύσέως, διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώ- 

που αὐτοῦ τὴν καταργουμένην." Οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν εὐτελέστερον: 
ἰν Α ’ ’ ΄σ Α - Α 32᾽ “ 

ὅταν μηδὲ καταργουμενῆς δόξης, μᾶλλον δὲ τῆς μηδὲ οὔσης τῆ 
’ δύ θ οἱ 5 ’ 5 Ν ’ὔ; ἢ ᾿ ΐ 

συγκρίσει. δύνωνται θεαταὶ 8 γενεσθαι, ἀλλὰ καλύπτηται ἢ ἀπ 
΄ Ν ἈΝ ἴω 

αὐτῶν, “ εἰς τὸ μὴ ἀτενίσαι εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου"" 
’ ΄“ ’ δ΄, ’ ἢ - σὲ 4 " " ᾽ Ν 

τουτέστι, τοῦ νόμου, ὅτι τέλος ἔχει ἀλλ᾽ ἐπωρώθη τὰ 
7 9 ΄ι 5" Α Π “ Ἁ Ἁ ’ Ἀ 

νοήματα αὑτῶν. Καὶ τί τοῦτο προς τὸ κάλυμμα, φησι. 
7 ὰ “ Ν ’ ;ὔ᾽; ᾿ 3 Ν ’ 

τότε: Ὅτι τὰ μέλλοντα προδιέγραφεν. Οὐ γὰρ μόνον τότε 
. δ “ ᾽ λδδ ᾿-- πεῖς Α ’ ἥχῶν ᾿ς δον " 

οὐκ εἰ ον, αλλ οὐδὲ νῦν ὁρῶσι τον νόμον. Καὶ ἡ αἰτία παρ 

αὐτοῖς" ἡ γὰρ πώρωσις γνώμης ἐστὶν ἀναισθήτου καὶ ἀγνώ- 

μόνος, Ὥστε ἡ ἡμεῖς ἐσμεν οἱ καὶ τὸν νόμον εἰδότες" οὐ δὲ Ὁ 

οὐχ ἡ χάρις μόνον, ἀλλὰ καὶ οὗτος συνεσκίασται. “Ἄχρι 

(ς 87) γὰρ τῆς σήμερον τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐν τῆ ἀναγνώσει τῆς 

παλαιᾶς διαθήκης μένει, φησὶ, μὴ ἀνακαλυπτόμενον, ὅτι ἐν 

γίνεται οἵη. Β. Μοχ τοῦ νόμου οτη. Α. 4 οἱ ᾿ΙἸουδαῖοι 1). 9 ἀφ᾽ ὧν] 
δῖος Α.Β.᾿, ἀφ᾽ ὧν γὰρ ᾿ ἃ. καὶ ἀφ᾽ ὧν γὰρ . ἶ ἀναγινώσκηται ῃϊς 
οἱ Ἰηἴτα Α.Ε, δ᾽ γίνεσθαι Δ.Β. ἣ ἀπ᾽ αὐτῶν] ἄπαις ὧν ἀὈϑιγάο 1). 
ἱ παρ᾽ αὐτοὺς Β΄. δ ογοη. ὥαν. 
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"ΧΙ Ὃ δὲ λέ Ξ ΄-΄ ἤ ᾿] ἃ ΄-΄“ 

ριστῷ καταργεῖται." ε λέγει, “ τοῦτὸ ἐστι τοῦτο 

αὐτὸ οὐ δύνανται συνιδεῖν, ὃ ὅτι πέπαυται, ἐπειδὴ τῷ Χριστῷ οὐ 

Ι πιστεύουσι. [αἰ γὰρ διὰ τοῦ Χριστοῦ πέπαυται. ὥσπερ οὗν 
Α “ Ω “- 

καὶ πέπαυται, καὶ ὁ νόμος τοῦτο προλαβὼν εἶπε, πῶς ' οἱ μὴ 
Ἀ Ἀ Ὶ Ἁ 

δεχόμενοι τον Χριστὸν τον καταργήσαντα τὸν νόμον, δυνή- 

σονται ἰδεῖν, ὅτι ἀρ ΕΗ όδο ὁ νόμος: ; Οὐ χωροῦντες δὲ τοῦτο 

ἰδεῖν, εὔδηλον ὅτι Ὁ καὶ αὐτοῦ τοῦ νόμου τοῦ ταῦτα λέγοντος 

Ἑ τὴν ἰσχὺν ἀγνοοῦσι, καὶ τὴν δόξαν ἅπασαν. ΚΝΚαὶ ποῦ τοῦτο 
3 κ᾿ “ ᾽ ᾿ "ᾧ ΠῚ -- ξ Οὐ 3 , 

εἶπε, φησιν, ὃτι ἐν Ἀριστῷ “ καταργεῖται : (Λὺκ εἶπε μόνον, 
Ἂ Νὴ ἥ, ᾿ ’ Ε7 Ξ Α “ Α ΄ Ν 

ἀλλὰ καὶ διὰ πραγμάτων ἔδειξε καὶ πρῶτον μέν, τῷ τὰς 

θυσίας καὶ τὴν Ρ ἁγιστείαν ἅπασαν ἐν ἑνὶ κατακλεῖσαι τόπῳ, 
“- ι΄ Α " Ἁ Φ - ς κ Α 9 ᾽ὔ 

τῷ ναῷ, καὶ αὐτὸν ὕστερον καθελεῖν. δὲ γὰρ μὴ ἐβούλετο 
Α Ὶ ! “- 

αὐτὰς παύσασθαι. καὶ τὸν περὶ τούτων νόμον ἅπαντα, δυοῖν 
’ “ἃ δ - 

θάτερον ἂν ἐποίησεν, ἢ οὐκ ὧν καθεῖλε τὸν ναὸν, ἢ καθελὼν, 
“Δ “ “- 

484 οὐκ ἂν ἀπηγόρευσεν ἀλλαχοῦ θύεσθαι. «Νῦν δὲ τὴν οἰκου- 
; »’ Α “- 

μένην ἅπασαν, καὶ αὐτὴν δὲ τὴν “Ιερουσαλὴμ ἄβατον ταῖς 
φ Ἁ Ἁ - 

τοιαύταις "κατέστησεν ἱερουργίαις" μόνον δὲ τὸν ναὸν 8 αὐταῖς 
9ς Α ᾿) ’ ἊΝ Ά ΄-᾿- ῇ 

ἀνεὶς καὶ ἀποτάξας, εἶτα αὐτὸν τοῦτον ὕστερον καθελὼν, καὶ 
Α ΄᾿. ’ “΄- Ἁ 

εἰς τέλος ἔδειξε διὰ τῶν πραγμάτων αὐτῶν, ὅτι πέπαυται τὰ 
“ ’ Ἁ -' Α εἶ 3, Ἁ « ἢ “-- 

τοῦ νόμου διὰ Χριστοῦ" καὶ γὰρ τὸν ναὸν ὃ Χριστὸς καθεῖλεν. 
ΙΝ δὲ ’ὔ ᾿ Ἁ ς ᾿ ᾿Ὶ “- “-ς Ν᾿ “΄-. "4 “- 

ἱ δὲ βούλει καὶ διὰ ῥημάτων ἰδεῖν πῶς διὰ τοῦ Σ ριστοῦ 
σ , “"Ἅ ΄.' 

καταργεῖται, ἀκουσον αὐτοῦ τοῦ νομοθέτου λέγοντος οὕτω" 
10 «ς Προφήτην ὑ ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑ ὑμῶν, ὡς 

7 ἐμέ: αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἵ ἐντείληται ὑμῖν. 

ΒΙΚαὶ ἔσται, πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἄν μὴ ἀκούση τοῦ προφήτου 

ἐκείνου, ἐξολοθρευθήσεται." 

Χριστῷ παύεται; Ὃ γὰρ προφήτης οὗτος, τουτέστιν, ὁ Χρι- 
Ν ᾿ Ν ἥ Ὁ Θ ,ὔ 5.» ων κ ᾿Ν ’ 

στος ΤΟ ΚΟΑΊΤΟ σάρκα, οὗ ἀκούειν ἐκέλευσε Μωὺῦσῆς, Και σαβ- 

Εἶδες πῶς ἔδειξεν ὁ νόμος ὅτι ἐν μ 

βατον καὶ περιτομὴν καὶ τἄλλα πάντα ἔπαυσε. Καὶ ὁ Δαυὶδ 

δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο δηλῶν, ἔλεγε περὶ τοῦ Χριστοῦ" ΙΗ (ς Σὺ 

ἱερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ," νού κατὰ τὴν 5 τάξιν 
"Δ ΄ Δ Ν Ἄν ἃ ω ε Π “ δ , ΡΥ ἅ 

αρών. ι0 καὶ σαφῶς ὁ ἰἸαῦλος ἑρμηνεύων αὐτο, φησιν, 

10.106 11. πΥΙΣ: αρ. τὸ. ΟΟ]]. ΑΙΟΤ. 111: σ2., 22. 11 Ῥβ8]. οἷχ. 4. 

᾿ τοῦτο] τοιοῦτον Ε, Ῥαθ]Ο ροβί τοῦτο αὐτὸ εδύ ἴῃ ΟΠΊΠΙΡτιΒ ΠΙΡ1Ὶ8 ΡΟ νὰ]- 
ϑαΐο τὸ αὐτό. ] πιστεύουσιν [-Ἐ καὶ εἰκότως Ὁ). τὰ οἱ οτη. Ὁ. ῃ καὶ 
ΟΠ. 9}. “ καταργεῖται 1-} ὁ νόμος 0.1, Μοχ ἔδειξε. πῶς ; τὰς θ. καὶ τὴν 
ἁγ. ἅπ. ἐν ἑνὶ κατακλείσας τόπῳ τε καὶ ναῷ, ὃν καὶ ὕστερον καθεῖλεν. εἰ γὰρ Ὁ. 
Ρ ἁγιστίαν Β. ἁγιαστίαν }. “ νῦν δὲ καὶ αὐτὴν τὴν Ἵερ. ΟΥΩΪΒ518 4αϊθτι85- 
ἄδτη πον καταστήσας 1). ἄβατον κατέστησε ταῖς τ. ἱερ. ἴΏΝΘΥΓΒΟ ΟΥ̓Ἰπ6 Α.Ἐ, 
5 αὐτοῖς Ἐ, Μοχ ὁ Χρ. καθεῖλεν οἴηηε5. καθεῖλεν ὁ Χρ. να]ρο. ΘΟ ΘΕ, 
ἐντελεῖται Α. ἐντελῆται. Β. ααπὴ Εαα. Υ ἱερεὺς εἶ ἱερεὺς Ὁ. Ῥοβί ἢ. ν. 
νψα]ρὸ δα απηΐ εἰς τὸν αἰῶνα, 486 ποη βαηΐ ἴῃ Α.}).Ε. ν᾽ οὐ] οὐκ ἄρα Ὦ. 
Χ τάξιν] ἀξίαν Β. 
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ὅτι 12 «- Μετατιθεμένης τῆς ἱερωσύνης, ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου 

μετάθεσις γίνεται. Υ ἸΚαὶ ἀλλαχοῦ δὲ πάλιν φησί: 15. ἐς Θὲ; 

σίαν καὶ συ ενεν οὐκ ἠθέλησας, ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ Ὁ 

ἁμαρτίας οὐκ ὅ ηὐδόκησας" τότε εἶπον, ἰδοὺ ἥκω. Καὶ ἑ ἑτέρας 

δὲ πολλῷ τούτων πλείους δυνατὸν ἐκ τῆς παλαιᾶς παραγαγεῖν 

μαρτυρίας, δηλούσας πῶς διὰ τοῦ ναϑμμήων καταργεῖται ὃ 

νόμος. ὥστε ὅταν ἀποστῆς τοῦ νόμου, ἃ γότε ὄψει τὸν 

νόμον καλῶς" ἕως δ᾽ ἄν αὐτὸν κατέχης, καὶ μὴ πιστεύης Χρι- 
στῴῷ, οὐκ οἶδας οὐδὲ αὐτὸν τὸν νόμον. Διὸ καὶ ἐπήγαγεν, 

σαφέστερον τοῦτο αὐτὸ κατασκευάζων' 14 «ς᾽ Αλλ᾽ ἕως σήμερον, 

ἡνίκα ἀναγινώσκεται “Μωυῦσης, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν Ὁ 

κεῖται. ᾿Εππειδὴ γὰρ εἶπεν, ὅτι ἐν τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς 

διαθήκης μένει τὸ κάλυμμα" ἵνα μή τις νομίση τῆς ἀσαφείας 

τοῦ νόμου εἶναι τὸ εἰρημένον, καὶ δι’ ἑτέρων μὲν αὐτὸ καὶ 

ἔμπροσθεν ἔδειξε “ τῷ γὰρ εἰφρεῶν ἡ ᾿Επωρώθη τὰ νοήματα 

αὐτῶν, δείκνυσιν αὐτῶν τὸ ἔγκλημα, ὄν" καὶ ἐν αὐτῷ δὲ τούτῳ 

πάλιν. Οὐ γὰρ εἶπεν, ἐν τοῖς γράμμασι μένει τὸ κάλυμμα, 

ἀλλ᾽, ““ ἐν τῆ ἀναγνώσει" ἡ δὲ ἀνάγνωσις ἐνέργεια τῶν ἀνα- 

γινωσκόντων ἐστί" καὶ πάλιν, “ ἡνίκα ἀναγινώσκεται Μωῦσῆς." 
Σαφέστερον δὲ αὐτὸ τῇ “λέξει τῇ ἑξῆς ἐδήλωσεν, ἀνακεκαλυμ- 

μένως εἰπὼν, ““κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται. ᾿Ἐπεὶε 

καὶ ἐν τῆ ὄψει Μωῦσέως, οὐ διὰ Μωῦσέα ἔκειτο, ἀλλὰ διὰ τὴν 

ἀνούεων παχύτητα καὶ σαρκικὴν γνώμην. 
Κατηγορήσας τοίνυν αὐτῶν ἱκανῶς. δείκνυσι καὶ τὸν τρόπον 

τῆς διορθώσεως. Τὶς δὲ οὗτός ἐστιν; 15 ““" 

στρέψη πρὸς κύριον," ὅπερ ἐστὶν ἀποστῆναι τοῦ νόμου, 

ἐἢ περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα." Ὁρᾷς ὅτι οὐ τοῦ προσώπου 

Ηνίκα ἐδ᾽ ἂν ἐπι- 

Μωῦύσέως κάλυμμα ἣν ἐκεῖνο, ἀλλὰ τῆς ὄψεως τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς: 
Οὐ Ν δ“ ’ ς ’ὔ “᾽ν ’ “ 3 ’ “ ᾿ 

ὕὑ γὰρ ἵνα κρύπτηται ἢ δόξα Μωῦσέως, τοῦτο ἐγίνετο, ἀλλ 
“ ἀπ - Α , 4 δὲ Ν ᾽ ΄ Μ᾽ 3 , 
ἵνα ἧ ἐκεῖνοι μὴ βλέπωσιν" οὐδὲ γὰρ ἐχώρουν. στε εκείνων 
" ’ ΄' “ - 

ἐλάττωμα τοῦτο" οὐδὲ γὰρ τοῦτον ἐποίει τι ἀγνοεῖν, ἀλλ᾽ 485 
᾿ ’ ΧῸ “ "» 

ἐκείνους. Καὶ δούκ εἶπε μὲν, ἡνίκα ἂν ἀφῆς τὸν νόμον, τοῦτο 
Α 

δὲ ἠνίξατο" δ ἐς ὅτε γὰρ κι μων μόψὰν πρὸς κύριον, περιαιρεῖται 

(588) τὸ καλ ἣν δέ , Καὶ 588) τὸ καλυμμα. εχρι τέλους ᾿Ἰέπέμεινε τῇ ἱστορίᾳ. αἱ γὰρ 

ὅτε ᾿Ιουδαίοις διελέγετο Μωῦσῆς, ἐκάλυπτεν ξαὐτοῦ τὸ πρόσ- 

12 ἩρΡ. νυἱ]. 1.2.Ψὄ 18 Τυϊά. Χ. 5---7. Ἰάν, 18. ῖ6 ν. 16. 

Υ καὶ οτῃ. Β.Ὁ. 2 εὐδόκησας Δ.Β. ἐζήτησας Ὁ. 8 τότε ὄψει τὸν νόμον 
οἵ. 1). Μοχ μὴ οπῃ. 1Ἰά. Ὁ καὶ οἵη. Α. ο τῷ] τὸ. Μοχ ἐπηρώθη Ἰά. 
ἃ τούτων οτη. Κ᾿. 8 δ᾽ ἂν] ἂν 1). Μοβα. σ ἔ ἐκεῖνο 1). ἕξ οὐκ εἶπε μὲν 
οὐ ΠῚ φανερῶς Ὁ. Μοχ ἀφῇς Β.} .᾿᾿ οἱ Ψέτοη. ἀφῇ δαν. θη. ᾿ ὅτε 
ὅταν Ὦ. οὐ σοΥγ. ἃ. δία πι ἐπιστρέψῃς Α.Ὁ. ὅτε γὰρ ἐπιστρέψη ϑαν. Βεθηῃ. 
ΝΟΒΙΓΆΠΗ Ἰδοῦ θα παροηΐ Β. Ε΄, οὐ Ν θγοη. ἱ ἐπιμένων 1). Κ αὐτοῦ Α.Β. 
αὑτοῦ Βα΄. 

Ν 
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ὠπον᾽ ὅτε δὲ πρὸς τὸν θεὸν ἐπέστρεφεν, ἀποκεκαλυμμένον ἣν. 

"Γοῦτο δὲ τύπος ἣν τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, ὅτι ὅταν ἐπι- 

στρέψωμεν πρὸς κύριον, τότε ὀψόμεθα τὴν δόξαν τοῦ νόμου, 

καὶ γυμνὸν τὸ πρόσωπον τοῦ νομοθέτου" μᾶλλον δὲ οὐ τοῦτο 

Β μόνον, ἀλλὰ τότε ἐσόμεθα 1 καὶ ἐν τάξει Μωῦσέως. ἘΕἰἶδες πῶς 

Ἰὀκκαλεῖται τὸν ᾿Ιουδαῖον ἐπὶ τὴν πίστιν, δεικνὺς ὅτι οὐ 

μόνον Μωῦσέα δύναται ἰδεῖν, πρὸς τὴν χάριν ἐλθὼν, ἀλλὰ καὶ 

ἐν αὐτῇ γενέσθαι τῆ τάξει τοῦ νομοθέτου; Οὐ γὰρ μόνον, 

φησὶ, τὴν δόξαν ὄψει ἣ ἣν τότε οὐκ εἶδες, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐν δόξη 

ἔση τῇ αὐτῆ" Ἀἀχλὸν δὲ πολλῷ πλείονι, καὶ οτοσαύτη, ὡς μηδὲ 

δόξαν ἐκείνην φαίνεσθαι ταύτῃ Ῥπαραβαλλομένην. Πῶς καὶ 

τίνι τρόπῳ: Ὅτι πρὸς τὸν κύριον ἐπιστρέψας, καὶ “γενόμενος 

Οἐν τῇ χάριτι, ἐκείνης ἀπολαύσῃ τῆς δόξης, πρὸς ἣν ἡ δόξα 

ωὕσέως συγκρινομένη οὕτως ἐλάττων ἐστὶν, ὡς μηδὲ δόξα 

εἶναι. ᾿Αλλ᾽ ὅμως εἰ καὶ μικρὰ καὶ σφόδρα ἀποδέουσα ἐ ἐκείνης, 

᾿Ιουδαῖος μὲν ὧν, οὐδὲ ταύτης «ἀξιωθήση" πιστὸς δὲ γενόμενος, 

καὶ τὴν πολλῷ μείζονα αὐτῆς καταξιωθήση θεάσασθαι. Καὶ 

ὅτε μὲν τοῖς πιστοῖς διελέγετο, οὐ " δεδοξάσθαι τὸ δεδοξα- 

σμένον ἔλεγεν" ἐνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ πῶς; “Ὅταν 

ΕΜ ΉΜέλΡΗ πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα" κατὰ 

μικρὸν ϑαὐτὸν ἀνάγων, καὶ ἐν τάξει Μωύσέως πρῶτον ἱστὰς, 

Πκαὶ τότε τῶν μειζόνων ποιῶν κοινωνόν. Ὅταν γὰρ ἴδης τὸν 

Μωὺῦσέα ἐν δόξη, τότε λοιπὸν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ἐἐπιστρέψεις, 

καὶ μείζονος ἀπολαύσῃ ταύτης. 

Ὅρα τοίνυν ἐξ ἀρχῆς πόσα τέθεικε τὰ ποιοῦντα τὴν δια- 

φορὰν, καὶ δεικνύντα τῆς καινῆς πρὸς τὴν παλαιὰν τὴν ὑπερ- 

οχὴν, οὐ τὴν μάχην, οὐδὲ τὴν ἐναντίωσιν. ἃ Ἐκείνη γράμμα, 

φησὶ, καὶ λίθος, καὶ θανάτου διακονία, καὶ καταργεῖται" καὶ 

ὅμως οὐδὲ ταύτης ἠξιώθησαν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῆς δόξης. Αὕτη 

σαρκίνη ε πλὰξ, καὶ πνεῦμα, καὶ δικαιοσύνη, καὶ μένει" καὶ 

Ε πάντες αὐτῆς κατ αξιούμεθα, οὐχ εἷς μόνος, καβέπερ Μωῦσῆς 

τῆς ἐλάττονος τότε. ““ Ἡμεῖς γὰρ, φησὶ, δ πάντες ἀνακεκα- 

λυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Χ κυρίου κατοπτριζόμεθα," Υού 

τὴν Μωύσέως. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδή τινες τὸ, ““ ἡνίκα ἂν ἐπιστρέ 

πρὸς κύριον," περὶ τοῦ υἱοῦ εἰρῆσθαί φασι, τοῖς σφόδρα ὡὧμο- 

λογημένοις ὅ ἀντιπίπτοντες. ἃ ἀκριβέστερον αὐτὸ ἐξετάσωμεν, 

1 καὶ οτη. Α. ἢ ἐκαλεῖτο 10. Ὦ ἐπὶ] πρὸς Π΄. ο τοσαύτην Α.Β. 
διαίτῃ ὥστε ΡΙῸ ὡς Α. Ρ παρακαλουμένην 10. ᾳ Ῥοβί ἀξιωθήσῃ 
αυδθάδτῃ δἀάυπί Α.Ε. γιά. Απποί. Τ᾿ δεδόξασται Α.Β. 5 αὐτὸν οτη. 1). 
διαί! ἐνάγων Ἐ, ἴ ἐπιστρέψης Δ. Μοχ ἀπολαύσῃ Β.Ἐ. ἀπολαύσει Α. 
ἀπολαύσεις νυ ]ρο. ἱ ἐκείνη }-- γὰρ Ε, Υ" πάντες] τότε πάντες 1). 
Χ κυρίου] τοῦ κ. Ἐ. Υ οὐ] οὐκ ἄρα 10. 2 ἀντιτείνοντες Α. 8. ἀκριβ.] 
φέρε, ἀκριβ. Ὦ. 



1, ἔν, 18. ΙΝ ἘΡΙΒΤ ἢ: ΑΙ ΟΘΙ. ἬΟΘΜ. ὙἿἹ:. 9] 

θέντες πρότερον ἐκεῖνο, ἀφ᾽ οὗ δοκοῦσιν αὐτὸ κατασκευάζειν. 
“- ’ Ὶ “-Ἅ 

Τί δὲ τοῦτό ἐστι; Καθάπερ, φησὶ, λέγει, “ Π᾿νεῦμα ὁ θεὸς, 

οὕτω καὶ ἐνταῦθα, ““ Πνεῦμα ὁ κύριος." ᾿Αλλ᾽ οὐκ εἶπε, ““ ΠΙνεῦ- 
“- ’ 

μα ὁ κύριος,᾽ ἀλλ᾽, “Ὃ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστι. []ολὺ δὲ 486 
’ τὰ Υ̓ ΄σ΄ ἷ: Ἁ ’ “ " ’ὔ 

ταύτης κἀκείνης τῆς συνθήκης τὸ μέσον. Ὅνταν γὰρ βούληται 
“΄ ’ ς κ Α ΄ δ 5 ’ ᾽ τ ’ 

οὕτω λέγειν, ὡς σὺ ᾧφῆς, τῷ ἐπιθέτῳ ἄρθρον οὐ προστίθησιν. 
’ 

Ἄλλως δὲ, ἴδωμεν πάντα ὅσα διελέχθη ἄνωθεν, περὶ τίνος 
», Ξ ϑ “ Υ̓ ςς ὃ ’ Π᾿ , ᾿ δὲ 

εἴρηκεν οἷον, ὃτε ἔλεγε, Ο γραμμα ἀποκτείνει, τὸ ὃὲ 
“- “- 3 

πνεῦμα ζωοποιεῖ"᾽ καὶ πάλιν, “" Ἰυγγεγραμμένη, οὐ μέλανι, 
ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος" ἄρα περὶ Ὀ ποῦ θεοῦ, ἣ περὶ τοῦ 

πνεύματος ; ξ Εὔδηλον ὅ ὅτι περὶ τοῦ πνεύματος" πρὸς “γὰρ τοῦτο 

ἀπὸ τοῦ γράμματος αὐτοὺς ἐκάλει. Ἵνα γὰρ μὴ ἀκούσας τις 
"» ἣ᾿" Υ̓ “. “΄-- 

πνεῦμα, εἶτα λογισάμενος, εἰ Μωῦσῆς πρὸς κύριον ἐπέστρεψεν, Β 
αὐτὸς δὲ πρὸς πνεῦμα, ἔλαττον ἔχειν νομίση, διορθούμενος τὴν 

᾽ὔ ς » Α 16 ςς Ὁ δὲ ὔ “ Ἁ “- , 5 ΕΣ 

τοιαύτην ὑπόνοιαν, φησίν, ε κύριος τὸ πνεῦμα “ ἐστι. 
Κ Α “ ’ ’ " ’ Κ κω ’ Φ“ ᾳᾷ Α “.-. 

αἱ τοῦτο κύριος ἐστι, φησι. αἱ ἵνα μάθης, ὅτι “ περὶ τοῦ 
γ᾽ « Ὺ ᾽ , ἃ ςς - δὲ » ΄- Ι 

παρακλήτου ὁ λογος, ἐπήγαγεν Οὐ δὲ τὸ πνεῦμα κυρίου, 
᾽ ἄς 25 Ῥω. κα. ΟῚ Ν , “- “Ἁ Ε “Ὁ , 
εκεῖ ἐλευθερία. Οὐ Ὑαρ δήπου τοῦτο ἂν εἴποις αὐτὸν λέγειν, 
δ. 3 δὲ ς , "3 ’ Ἔ " δὲ 3 ᾿ ι 
οὗ ὃε ὁ κύριος τοῦ κυρίου. λευθερίαν ὃε εἶπε πρὸς τὴν 

2 ’ Ἠ} ω 4 Φ Ἁ , 
ἔμπροσθεν δουλείαν. τα, ἵνα μὴ νομίσης, ὅτι περὶ μελλον- 

’ ’ ἔ ΠΑ͂Ν 17 ςς Ἥ “- δὲ , ς 

τὸς χρόνου λέγει, φησιν μεῖς ὁεὲ παντες ἀνακεκα- 

λυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου καποττριζόμενοι"" οὐ τὴν 

παυομένην ἐκείνην, ἀλλὰ τὴν μένουσαν" τὴν αὐτὴν εἰκόνα ( 

μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ κυρίου 
ω “ , ΄“ ΄σ΄ - 

πνεύματος. Εἶδες πῶς πάλιν ἐν τάξει τοῦ θεοῦ τὸ πνεῦμα 
’ Ἁ Ψ Α ς Α ἰ " ’ »“ , ’ 

τίθησι, καὶ αὐτοὺς εἰς ὃ τὴν τάξιν ἀναβιβαάζει τῶν ἀποστόλων; 
ΚἉ ᾿ Ν ᾿ 5 ςς Ἢ ἜΧΟΝ 4 σι.33 " 

αἱ γὰρ ἔμπροσθεν εἴρηκεν, πιστολή ἐστε Ἀριστοῦ"᾿ καὶ 
.] » ες ἫἩἭ - δὲ ’ ἥ ’ , 3») 

(589) ἐνταῦθα, μεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ." ΙΚαί- 
Ε] 4, ὦ , Ν μδγ δ ’ ΠῚ 4 ὋΡ 

τοι αὐτοὶ ἦλθον φέροντες κατὰ Μωὺῦσέα νόμον. ᾿Αλλ ὥσπερ 
« “- Α 9 9 7 ’ Μ“ νκ ε «- ε 

ἡμεῖς, φησὶν, οὐκ ἐδεήθημεν καλύμματος, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς οἱ 
πιὰ 

δεξάμενοι. ΚΚαίτοιγε πολλῷ μείζων αὕτη ἡ δόξα" οὐ γὰρ τοῦ 

προσώπου ἡμῶν αὕτη. ὰ τοῦ πνεύματος" ἀλλ᾽ ὅμωρ. ἡμῖν 

ὁμοίως ἀτενίσαι δύνασθε εἰς ταύτην. ᾿Ἐἰκεῖνοι μὲν γὰρ " οὐδὲ Ὁ 
Α »" 

διὰ μεσίτου, ὑμεῖς δὲ καὶ χωρὶς μεσίτου δύνασθε τὴν μείζονα" 

ἐκεῖνοι εἰς τὴν Μωῦύσέως οὐκ ἴσχυσαν, ὑμεῖς καὶ εἰς τὴν τοῦ 

Ιῦν. ΤᾺ ἐγ) ν᾿ 18. 

Ὁ τοῦ θεοῦ] ὅϊῖς Α.Β. θεοῦ 5ὶπ6 ατίϊο. ἢ). ἴεο ἔγαβτηι. ΕἸ ἀθραίΐυγ τοῦ υἱοῦ. 
. ἐστὶ} - δηλῶν ὅ ὅτι (ἐὲ ὁπ. Ρ.Ρ. φησὶ) 10. ἀ περὶ οτχ. ἃ.Β.Ε. Ῥοβί λόγος 
Δα. αὐτῷ 0. 6 οὗ δὲ ὁ κιἾ ὅϊις Εα4. σααπη ΒΊΠΠ1Ὸ : ἴῃ 11 Υ]5. ἀὐαῦθ Δ ΟΠ Πϊ- 
Ὀιι ὁ δὲ κύριος ΥΘΡΘΥΙΠΊτΙΒ, Γ φησὶν) ἐπάγει Ὁ. Μοχ ροβί παυομένην, 
φησὶν «66. 14. βὶ τὴν οἵη. Β. ἢ οὐδὲ] οὐ ἢ. Τάριῃ Ρ.Ρ. δύνασθε 
καὶ τὴν μ. 

Ν 9 
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, ᾿ “ἃ ; “ Ἷ ᾿ - ΩΣ ς 
πνεύματος. ()ύκ ἂν δὲ, εἰ καταδεέστερον τὸ πνεῦμα ἣν, ὡς 

’ “ "5 “ ἱ» γῇ δ ἢ δέ 5 ςς Α ’ Γ 

μείζονα ταῦτα ἐκείνων 1 ἔθηκε. { δέ ἐστι, ““ τὴν δόξαν κυρίου 
’ Α " οἱ ᾿] ’ ψ 35 ’ 

κατοπτριζόμενοι, τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ;᾽ Σαφέ- 
“- ΄“ Α 

στερον μὲν τοῦτο ἐδείκνυτο, ἡνίκα τῶν σημείων τὰ χαρίσματα 
Α “ Ἂς - “" 

ἐνήργει: πλὴν οὐδὲ νῦν δύσκολον αὐτὸ κατιδεῖν τῷ πιστοὺς 

Ε ὀφθαλμοὺς ἔχοντι. “μοῦ τε γὰρ βαπτιζόμεθα, καὶ ὑπὲρ τὸν 

ἥλιον ὴ ψυχὴ λάμπει, τῷ πνεύματι "καθαιρομένη" καὶ οὐ 

μόνον ὁρῶμεν εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖθεν δεχό- 

μεθά τινα αἴγλην. Ὥσπερ ἂν εἰ ἄργυρος καθαρὸς πρὸς τὰς 

ἀκτῖνας " κείμενος, καὶ αὐτὸς ἀκτῖνας ἐκπέμ ειεν, οὐκ ἀπὸ τῆς 

οἰκείας φύσεως μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς λαμπηδόνος τῆς 

ῃ ἡ ψυχὴ καθαιρομένη, καὶ ἀργύρου λαμ- 

προτέρα γινομένη, ΕἼεσοι ἀκτῖνα ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ πνεύ- 

ματος, καὶ ταύτην ἀντιπέμπει. Διὸ καί φησι, ἐς κατοπτριζό- 

μενοι; τὴν ἀ σι εἰκόνα μεταμορφούμεθα, ὁ ἀπὸ δόξης," τῆς τοῦ 
487 πνεύματος, δ εἰς δόξαν," τὴν ἡμετέραν, τὴν ἐγγινομένην, καὶ 

τοιαύτην οἵαν εἰκὸς ἀπὸ κυρίου πνεύματος. οἷ Ὅρα πῶς καὶ 

« ιν ἢ [2 ν 

ἡλιακῆς οὕτω καὶι 

΄“- Ἁ “-" “- “- “ 

ἐνταῦθα τὸ πνεῦμα κύριον καλεῖ. ΚΚαὶ ἀλλαχοῦ δὲ αὐτοῦ τὴν 
’ Ν» " “- 18 ςς Δ Ἂ . ΄-- Ἁ 

κυριότητα ἔστιν ΡῬ ἰδεῖν. εἰτουργούντων γὰρ αὐτῶν, καὶ 
΄σ΄ οὺ Ἁ ΄σ 

νηστευόντων τῷ κυρίῳ, φησὶν, εἶπε τὸ πνεῦμα" ἀφορίσατέ μοι 
Π ΄ κ Β , 45 αἋ Ν Ν “ Ω] ςς ’ 

αῦλον καὶ Βαρναβαν. ιὰ γὰρ τοῦτο εἶπε, ““ λειτουργούν- 
ΤΩΝ ΄ Ν 

τῶν αὐτῶν τῷ κυρίῳ, ἀφορίσατέ μοι," ἵνα τὸ ὁμότιμον δείξη. 
Κ κ ἣ ε Χ » -, 19 ἐς Ὁ ἃ κ 3 ΤΣ ἢ Ξ 

αἱ πάλιν ὁ Ἄριστος ᾧησιν, οὔλος οὐκ οἷοε τί ποιεῖ 
΄σ΄ Ἁ “ “3 ν “ 

ὁ κύριος αὐτοῦ" τὸ δὲ πνεῦμα, ὡς ἄνθρωπος οἷδε τὰ ἑαυτοῦ, 
ον Ν “- “- 

οὕτως οἷδε τὰ τοῦ θεοῦ, οὐχὶ διδασκόμενον" ἐπεὶ ἡ εἰκὼν οὐ 
Ἷ Α Ἁ ᾿] - Α Ἁ Ψ ’ 3 "΄“ Α 

Β μένει. Καὶ τὸ ἐνεργεῖν δὲ καθὼς βούλεται, δείκνυσιν αὐτοῦ τὴν 

ἐξουσίαν καὶ τὴν κυριότητα. Γοῦτο μεταμορφοῖ, τοῦτο οὐκ 

ἐᾷ συσχηματίζεσθαι ἡμᾶς τῷ αἰῶνι τούτῳ, τοῦτο δημιουργὸν 
΄- Ἷ ’ π"ῷ ’ 20 ςς ΚκΚ θέ ᾽ 

τῆς τοιαύτης κτίσεως. σπερ γὰρ φησι, τισθέντες ἐν 
δ ΄“΄ Ἢ σὰ, 29 ῷ [2 τὴ ξξ Κ δι θ Ἀ ’ φ, 

ριστῷ ᾿Ιησοῦ οὕτω φησὶ, αρθίαν καθαραν κτίσον ἐν 
Ά, ΄ - ; 

ἐμοὶ ὁ θεὸς, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

μου. 
.“- ᾿ “ 

᾿ Βούλει σοι δείξω τοῦτο καὶ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων γ αἰσθητι- 

18 Αοὔ, χΙϊ!. 2. 19. Ψ3οδη. Χχν. 15. 20 ἘΡ[,85. 1. 1ὸ7 ἜΒΗ 1 ἘΣ 

ἱ τέθεικε Ἐ.. Κ καθαιρομένη ᾿-Ἐ καὶ ἀ ἀργύρου λαμπροτέρα γινομένη Α.Ε. 
Ι ἂν εἰ] γὰρ ἢ. πὶ κείμενος κ. α. ἀ. ἐκπέμψειεν ) ἐκπέμπει καὶ αὐτὸς ἀκτῖνας }. 
5 Ὅτ, 1). ο ὁρᾷς Α.ἢΗ, Ρ ἰδεῖν [-ἰ βεβαιοῦντα 1). Μοχ καὶ ̓ νηστευόντων 
οἵη. Ε, ᾳ διὰ ρει εἰπὼν, λειτουργούντων α. τ. κ- διὰ τοῦτο τὸ ἀφ. Μ. 
προσέθηκεν, ἵνα Ὦ. ᾿ ὥσπερ γάρ φ.] ὥσπερ δὲ οὗτός φησι 1). 5 οὕτω 
φησὶ] οὕτως ὁ Δαβὶδ περὶ τοῦ πατρὸς }). φῇ λέγει Ροβύ θεὸς Δ6α10. ΓΉΘΙ- 
ΚΟΝ. Κατὰ᾽ ̓ Αρειανῶν περὶ τοῦ πνεύματος, καὶ τῆς λαμπρότητος τοῦ σώματος 
τῶν ἁγίων, καὶ τοῦ μὴ ἐρᾶν ἀσέμνως, ἀλλὰ θαυμάζειν τὸν δημιουργόν. ΔΨ εγΟη. 
Ὺ αἰσθητικώτερον] τὴν ἰσχὺν ἐνεργέστερον. ὮΣ δὶς Ἰποῖρι : βούλει σοι δείξω. 
ἀγαπητὲ, καὶ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων τῆς ἀρετῆς τὴν ἰσχὺν ἐναργέστερον : 
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“- ᾿ Ἀ Γ 

κώτερον; ᾿Εϊννόησον Παῦλον, οὗ τὰ ἱμάτια ἐνήργει" [Πέτρον, 
Ὄ κ ε ὌΝ οΓ 5 Ν “Ὁ τ Ἁ , Ε 

οὗ καὶ αἱ σκιαὶ ἴσχυον. Οὐ γὰρ ἄν, εἰ μὴ βασιλέως ἔφερον 
Ω “΄Ἂ Α δῆς 

εἰκόνα, καὶ ἀπρόσιτοι ἦσαν αὐτῶν αἱ μαρμαρυγαὶ, τοσοῦ- 
᾽ς ““ ’ὔ ἈΝ 

τον τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ αἱ σκιαὶ ἐνήργησαν. Βασιλέως γὰρ 
, “- - ’  - 

τὰ ἱμάτια καὶ τοῖς λησταῖς ἐστι φοβερά. Θέλεις ἰδεῖν καὶ 
,Ψ ’ Α 

21 ««᾿Ατενίσαντες, φησὶν, διὰ τοῦ σώματος λάμπουσαν ταύτην ; 
" Ἀ ᾽ὔ ’ ΠῚ ς 7 τ ’ὔ ΕΣ] 

εἰς τὸ πρόσωπον Στεφάνου, εἰδον ὡς πρόσωπον ἀγγέλου. 

᾿Αλλ᾽ οὐδὲν τοῦτο ᾿ πρὸς τὴν ἔνδοθεν ἀστράπτουσαν δόξαν. 

Ὅπερ γὰρ Μωὺῦσῆς ἐπὶ τοῦ προσώπου εἶχε, τ τοῦτο οὗτοι ἐπὶ 

τῆς ψυχῆς περιέφερον, μᾶλλον δὲ καὶ πολλῴ πλέον. "Γὸ μὲν 

γὰρ Μωύσέως αἰσθητικώτερον ἣν, τοῦτο δὲ ἀσώματον. Καὶ 

καθάπερ πυραυγῆ σώματα ἐπὶ Υ τὰ πλησίον ἀπορρέοντα ἀπὸ 

τῶν λαμπρῶν σωμάτων, καὶ 3 ἐκείνοις μεταδίδωσι τῆς οἰκείας 

αὐγῆς" οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν πιστῶν συμβαίνει. Διὰ δὴ τοῦτο 
σι. ΄΄ι ’ σ΄ Ἁ - 

τῆς γῆς ἀπαλλάττονται οἱ τοῦτο πάσχοντες, καὶ τὰ ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς ὀνειροπολοῦσιν. Οἴμοι: καλὸν γὰρ ἐνταῦθα ὃ καὶ 
" εὐγενείας, οὐδὲ 

μ᾿ » 3 Ἁ Ἁ ,ὔ ᾿ ᾽ὔ Α 

τὰ λεγόμενα ἰσμεν, διὰ τὸ ταχέως ἀπολλύναι τὰ πράγματα, 
Α Ν δ ς ἌΝ “- “, Ἂ ε ,ὔ 6.5 ᾽ὔ 

καὶ πρὸς τὰ αἰσθητὰ ἐπτοῆσθαι. Αὕτη γὰρ ἡ δόξα ἡ ἀπόρρη- 

τος καὶ φρικώδης μέχρι μὲν μιᾶς καὶ δευτέρας “ ἡμέρας ἐν ἡμῖν 

μένει, λοιπὸν δὲ αὐτὴν κατασβέννυμεν, τὸν χειμῶνα ἐπάγοντες 

τῶν βιωτικῶν. πραγμάτων, καὶ τῆ πυκνότητι τῶν νεφῶν. ἀπο- 

κρουόμενοι τὰς ἀκτῖνας. Χειμὼν γὰρ τὰ βιωτικὰ, καὶ χει- 

μῶνος σκυθρωπότερα. Οὐ γὰρ κρυμὸς τίκτεται ἐντεῦθεν, οὐδὲ 
« Ἁ Ὁ Ν Δ Ἁ “- Ἁ ’ Α ς Α ἈΝ ’ 

ὑετὸς, οὐδὲ πηλὸν ποιεῖ και τέλμα βαθὺ, ἡράδῳ τα πάντων 

χαλεπώτερα τούτων, γέενναν συνίστησι; καὶ τὰ τῆς γεέννης 

κακά. Καὶ καθάπερ ἐν ̓ κρυμῷ σφοδρῷ πέπηγε πάντα τὰ 

μέλη, καὶ 4 ἔ 

ν Φ " ’ 
στενάξαι πικρον, οτι τοσαῦτῆης ἀπολαύοντες 

ἔστι νεκρά: οὕτω δὴ καὶ ἐν τῷ χειμῶνι τῶν ἁμαρτη- 

μάτων φρίττουσα ἡ ψυχὴ, οὐδὲν τῶν αὐτῆς ἐργάζεται, τ πεπη- 

γυῖα καθάπερ ὑπὸ κρυμοῦ τοῦ συνειδότος. “Ὅπερ γὰρ τῷ 
σώματι ψῦχος, τοῦτο πονηρὸν συνειδὸς τῆ ψυχῆ" ὅθεν καὶ 

, " δὰ ν " ΕΣ Ξ τε 
δειλία γίνεται. Οὐδὲν γὰρ δειλότερον τοῦ τοῖς βιωτικοῖς 

Ἑ ᾿ Ἁ Ἀ ΄ Κ ἤιε. ’ 6 ς -“" ΄ 9 

προσηλωμένου τὸν γὰρ τοῦ Ικαΐν βίον “ ὁ τοιοῦτος ζῆ, καθ 
’ 

ἑκάστην ἡμέραν τρέμων. Καὶ τί λέγω θανάτους, καὶ ζημίας, 

καὶ ἱπροσκρούματα, καὶ κολακείας, καὶ θεραπείας ; καὶ γὰρ καὶ 
’ὔ ᾿ ’ ’ ’ Α Ν Α 

τούτων χωρὶς δμυρίας δέδοικε μεταβολάς. Καὶ τὸ μὲν τα- 

21 Αὐὖν ΨὴΣ Τῆς 

Ν᾽ τὰ, αιιοα νυ]ρὸ ἀδοβί, Πα θη Οὐ Π 65 ΠΟΘΙ. Χ πρὸς] ὡς πρὸς Δ.ΙΝ 
Υ τὰ] δῖος 1.1᾿. οὐ ὁχ οουτ. Β, τῷ Δ. τοὺς Ο. τὸ Εαα. Μογθᾶ ἐπὶ τ. πλ. 
ἀπορρέοντα, ατιᾶ6 να]ρῸ, Ῥοβῦ σωμάτων ἸΘριΠΕΙΓ, ὑπ ΠΒΡΟΒΙΠΠΊΙΙΒ ἀμ 
2 ἐκείνης Α.Β. ἃ καὶ οἵη. (.}. Ὀ εὐγενείας] εὐεργεσίας Β.10). τθοθρίαιῃ 
ἃ δᾶν. ἡμέρας οἵη. Ὦ. ἀ ἔστη Ὁ. 5 ὁ τοιοῦτος] οὗτος ἃ. ἵπροσ- 
κρούσματα Δ... Β' μυρίας -ἰ ἄλλας (.Ὁ. 

σ 

Ε 
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- ; Ι ἢ « Ἁ δὲ 3 ς , - -. 

μιεῖον γέμει χρυσίου, “ἡ ψυχὴ ε οὐκ ἀπήλλακται τοῦ τῆς 
, 

Β πενίας φόβου. Καὶ μάλα εἰκότως. “ὡς ἐπὶ πραγμάτων γὰρ 
ἱ ὁρμεῖ σαθρῶν καὶ εὐμεταπτώτων' κἂν μὴ αὐτὸς ὑπομείνῃ τὴν 

μεταβολὴν, ἐν ἑτέροις γινομένην ὁρῶν, ἀπόλωλε: καὶ πολλὴ μὲν 
Α Ὶ 

ἡ δειλία, πολλὴ δὲ ἡ Ε ἀνανδρία. Οὐδὲ γὰρ μόνον πρὸς κινδύ- 
5 ΝΣ “ 4 ᾿. Α 4 εἶ », ’ 

νους ἀτολμος ὁ τοιοῦτος, ἀλλὰ καὶι πρὸς τὰ ἄλλα παντα. 

Κἀν ἐπιθυμία χρημάτων ἐμπέσῃ, οὐχ ὡς ἀνὴρ ᾿ἐλεύθερος, ἀπο- 
κρούεται τὴν πρυσθυαπαι ἀλλ᾽ ὡς ἀργυρώνητος πάντα πράττει, 

“ἃ 

καθάπερ δεσποίνη ᾿Ῥχαλεπῆ τῆ φιλαργυρίᾳ δουλεύων: κἂν 
εὔμορφόν τινα κόρην ἴδη, κατέπτηχεν εὐθέως ἁλοὺς, καὶ ὦσπε 

΄ - ’ ο ’ “- ἢ Ν 

(κύων λυττῶν ἕπεται, δέον τοὐναντίον ποιεῖν. “Ὅταν γὰρ ἴδης 

γυναῖκα ὡραίαν, μὴ ᾿ τοῦτο σκόπει, ὅπως ἀπολαύσης τῆς ἐπιθυ- 
’ Ἅ Ν “ἍΒ. ᾿) ΄“ σ΄ 5 ’ ᾿ “Ἅ “ 

μίας. ἀλλα πῶς ἀπαλλαγῆς τῆς ἐπιθυμίας. Καὶ πῶς τοῦτο 
», ’ ᾿ ς ’ ᾿] Α ᾿] ΄“΄ 3 Α ἌΛΧΩ ’ ς 3 

ἔνι; φησιν; οὐ γὰρ ἐστι τὸ ἐρᾶν ἐμον. α τίνος, εἴπε 
Β ΩΣ “- ὃ ἢ 9 ’ Ὅλ ο ὃ ’ 53 ’ 

μοι ; 1ῆς τοῦ δαίμονος ἐπηρείας. ως 95 δαίμονα εἶναι νομί- 
Ν “- “- Ι 

ζεις τὸ ἐπιβουλεῦον ; Οὐκοῦν πύκτευε καὶ μάχου νοσήματι. 
᾿Αλλ᾽ οὐ δύναμαι, φησί. Φέρε οὖν, πρῶτον Β τοῦτό σε διδά- 

ξωμεν, ὅ ὅτι τῆς σῆς ῥᾳθυμίας τὸ γινόμενον, καὶ ὅτι σὺ παρὰ 

τὴν ἀρχὴν τῷ δαίμονι δέδωκας πάροδον, καὶ νῦν, ἂν ἐθέλης, 
Ἁ “- ΄ Α “4 

Ὀμετὰ πολλῆς αὐτὸν ἀπώση τῆς εὐκολίας. Εἰἰπὲ γὰρ μοι, οἱ 

μοιχεύοντες, ἐρῶντες μοιχεύουσιν, ἢ ἁπλῶς κινδύνων ἐπιθυμοῦν-- 
΄“". “4 Ω ’ π 

τες: Εὔδηλον ὅτι ἐρῶντες. ΧΑρ᾽ οὖν συγγνώμης τυγχάνουσιν: 
Οὐὸ “. ΑΝ δ ᾿ “Ω τ “ 9 Ἁ ς ἃ "Ἀι Α 

υδαμῶς. 1ι δήποτε; (τι αὐτῶν ἐστι τὸ ἀἁμαρτήμα. λλα 
Α 

τί μοι ἃ συλλογισμοὺς πλέκεις, φησίν; ᾿Εγὼ ᾿ γὰρ σύνοιδα 
“ 4 

ἐμαυτῷ βουλόμενος ἀποκρούσασθαι τὸ παθος, καὶ οὐκ 5 ἰσχύω, 
ἀλλ᾽ ἐφέστηκε, καὶ πιέζει, καὶ ὀδυνᾷ χαλεπῶς. Βούλει μὲν 

“- Ἁ “ὄ 

ἀποκρούσασθαι, ἄνθρωπε, οὐ ποιεῖς δὲ ἃ τῶν ἀποκρουομένων 
᾿ οἱ Ἁ 

ἐστίν: ἀλλὰ ταὐτὸν πάσχεις, οἷον ἄν εἴ τις πυρέττων, καὶ 

: ψυχρῶν ἐμφορούμενος ναμάτων, λέγοι' πόσα ἐπινοῶ βουλόμε- 

Ἐ νὸς σβέσαι τὸν πυρετὸν; καὶ οὐκ ἰσχύω, ἀλλὰ μᾶλλόν μου τὴν 

ἀρ γον, ἀνάπτει; Ἴδωμεν οὖν. μήποτε καὶ σὺ τὰ μὲν ἐκκαίοντα 

Υ “ποιεῖς, νομίζεις δὲ ἐ ἐπινοεῖν τὰ σβεννύντα. Οὗ, φησίν. Χ Η)ἱπὲ 

Ὁ ἡ ψ. δὲ] ἡ δὲ Ψ. Α.Ε, ᾿ ὁρμᾷ Δ το. ὅαν. ὁρμεῖ ὁχ σοῃ]εούαγα ὅν 11] 
γοοορὶῦ Μοπίεί. Εἰ ποβίσὶβ δαΐθιῃ ὁρμεῖ μαθεπί Β.).Ε. ὁρμῆ Α. ἑδράζεται Ὁ. 

Κκ ἀνδρία Ὁ. “"ἀνδρεία (819) Α. διαϊίπι οὐδὲ γὰρ Α.Β.0.}. οὐ γὰρ νυΐρο. 
' ἐλεύθερος οι. ΚΕ, τι χαλεπῇ ΟΥΩ. Β. Ἡ τοῦτο οτη. 1). ο δαίμονος 
Μοχ οὐκοῦν οἴη. Α. Ρ τοῦτο οπι. Β. ΠΣ διδάξωμεν ΟΠΊΠΒΒ : Ἢ ΞΕ ἈΞ 
γπ]ρῸ. 4 συλλογ.] λογισμοὺς , ΤΥ γὰρ δαάϊγατη εχ Β.0.}.ΕἙ. Τυῃηὶ 
ἐμαυτὸν βουλόμενον (. ἐμαυτῷ βουλόμενον 1). 5 ἴσχυσα Ο.. διαίτῃ 
ὑφέστηκε Ὁ. ὕ ψυχρῶν] θερμῶν Β. Μοχ λέγοι Ὁ. εὖ εχ οοττ. ἢ. λέγει 
νυ]ρο. Υ ἀνάπτει Θϑῖ ἴπ ΟἸΠ 115 ΠΟΒΙΤΊΒ οἴ νΘΥΒΙΟΠ6 ΕΓΑΒΠΊΪ. Πμεροθαΐυγ 
ἀνάπτω, μαυα ἰπθρίϑ. Υ ποιῇς οἱ νομίζης Ο. Χ εἰπὲ οὖν, πότε καὶ τί ποι- 
ἦσαι ἐπεχείρησας πρὸς τ. σ. τὸ πάθος : πόθεν δὲ ὅλως τὸ πάθος αὔξεται ; ἀλλὰ 
σὺ μὲν τάχα πρὸς τὸ “λεγόμενον ἰλιγγιάσεις" οὐκοῦν πρόσεχε, καὶ ἐγώ σοι δεῖξαι 
σειράσομαι τί ἐστι τὸ τοῦ πάθους αὐξητικόν. εἰ γὰρ κ. τ. ἑ. (.1). 



1|.. 18. 

(701) ἃ 

ΙΝ ΕΡΙΞΤ Ἢ - Β΄ ΟΘΙ ἨΘΜ.ΎΙ!. 9 

οὖν, τί ποτε ἐπεχείρησας ποιῆσαι πρὸς τὸ σβέσαι τὸ πάθος: 

τί δέ ἐστιν ὅλως τοῦ πάθους αὐξητικόν: ἡ Εἰ γὰρ καὶ μὴ πάντες 

ὑπεύθυνοι τοῖς ἐγκλήμασι τούτοις ἐσμέν" πλείους γὰρ ἂν εὕροι- 

μεν τῷ τῶν χρημάτων, ἢ τῷ τῶν σωμάτων ἁλισκομένους ἔ ἐρωτι" 

Υγἀλλὰ κοινὸν πᾶσι προκείσεται τὸ "φάρμακον, καὶ τούτοις 

κἀκείνοις. Καὶ γ γὰρ κἀκεῖνο ἔρως ἄτοπος. καὶ τοῦτο" ἃ ἀλλ᾽ 

οὗτος ἐκείνου δριμύτερος Ὀ καὶ ὀξύτερος. Ὅνταν οὖν τοῦ ῥάσον 

γος “ περιγενώμεθα, εὔδηλον ὅ ὅτι καὶ τὸν ἐλάττω ῥᾳδίως αἱρή- 

σομεν. Καὶ πῶς, εἰ δριμύτερος οὗτος, φησὶν, οὐ πάντες ἁλί- 

σκονται τῷ κακῷ, ἀλλ᾽ οἱ πλείους περὶ χρήματα μεμήνασιν Ἱ 
Ὅ “ Α ᾿ς ἢ ὃ Θ δ΄ ο ὃ σῳ τ δ θ ἔυλρυ δ8 

71ε ΠΠΟΝΔΕΣ μεν ακινουνος “ αυτῇ ΦΩΝ οΚει ἢ ἐπισυμια᾿ εἐπειτα, 

Ἔ » ’ 

εἰ καὶ ὀξυτέρα. ἐστὶν ἡ τῶν σωμάτων, ἀλλὰ θᾶττον εκεινη 

σβέννυται" ὡς εἴγε παρέμενεν, ὡς ἡ τῶν χρημάτων, κἂν ἀπώλεσε 

τὸν ἁλόντα ἃ ρδην. 
Φέ ω Α 5 Α « -“- ὃ λ θῶ »“ “ ὦ 

ἐρε οὖν, περὶ ὅτούτου ὑμῖν διαλεχθῶμεν τοῦ τῶν σωμάτων, 
δ, Γ, , Ν᾿ δες Η οἵ Ν ς ’ » 

καὶ ἴδωμεν πόθεν αὔξεται τὸ κακόν" ἢ οὕτω γὰρ εἰσόμεθα, εἴτε 

ἡμέτερον ἱ τοῦτο ἔγκλημα, εἴτε οὐχ ἡμέτερον. Καὶ εἰ μὲν 
ἡμέτερον, πάντα Ἐπράξωμεν, ὥστε περιγενέσθαι: εἰ δὲ οὐχ 
ἡμέτερον, τί μάτην κόπτομεν ἑαυτούς; τί δὲ οὐ συγγινώσκο- 

᾿ ΑΕ, “ - ς ’ 3 ᾽ὔ Ω Ρ 

Μεν, αλλ΄ ἐγκαλοῦμεν τοῖς ἘΜΕΜΟΥΒΚῸ Πόθεν οὖν τίκτεται 

οὗτος ὁ ἔρως: ᾿Απὸ εὐμορφίας ' προσώπου, φησὶν, ὅταν καλὴ 

καὶ ὑδερδδο ἡ “τιτρώσκουσα ἧ. Εἰκῆ ταῦτα λέγεις, καὶ μάτην. 

Εἰ γὰρ " τῆς εὐμορφίας τὸ ἐραστὰς μι ερβαβηρννϑκῳ νερήρτν 

ἀν ἔσχεν ἐραστὰς ἡ τοιαύτη κόρη" ἱ δὲ οὐ πάντας ἢ ἔχει, 

οὐ τῆς φύσεως τοῦτο, οὐδὲ ἐξ ὐναριθ ων ἀλλ᾽ ἐξ ἀκολάστων 
γ “ “ Ν -ῷ 4 Ζ ’ 4“λι" “΄“ 

ὀφθαλμῶν. Ὅταν γὰρ ἰδὼν περιέργως θαυμάσης καὶ ἐρασθῆς, 
"587 Ἁ ᾿ ν ’ “ἃ ᾽ὔ Α Ὕ “- φ'ι ἂς ν Α 

ἐδέξω ΤῸ βέλος. Καὶ τίς ἂν δύναιτο καλὴν γυναῖκα ὁρῶν, μὴ 

ἐπαινέσαι τὴν ὁρωμένην, φησίν ; “9 Εἰ τοίνυν οὐ τῆς προαιρέσεως 

ἡμῶν τὸ τὰ τοιαῦτα θαυμάζειν, οὐκ ἐν ἡμῖν ἄρα ὁ ἔρως. Ἔπί- 

σχες, ἄνθρωπε. Τί πάντα φύρεις ὁμοῦ, πανταχοῦ περιτρέ- 

χων, καὶ τοῦ κακοῦ τὴν ῥίζαν οὐκ ἐθέλων ἰδεῖν ; Καὶ γὰρ 

πολλοὺς ὁρῶ θαυμάζοντας Ρκαὶ ἐπαινοῦντας, οὐκ ἐρῶντας δέ. 

Καὶ πῶς ἔνι θαυμάζοντας μὴ ἐρᾶν ; Μὴ «θορύβει: τοῦτο γὰρ 

Υ ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ὅμως Ο.Ὁ. Μοχ πρόκειται Ἐ, 2 φάρμακον -ὁ λόγος Ο.Ὁ. 
τὸ δηΐθ φάρμακον οτη. Ὁ. ἃ ἀλλ᾽] μᾶλλον δὲ Ο.}). καὶ] πολλῷ καὶ 
Ο.Ὁ. ς περιγινώμεθα Β. περιγενώμεθα αἱρήσομεν.] περιγενόμενοι 'φαι- 
νώμεθα, οὐκ εὔδ. ὅτι καὶ τοῦ ἐλάττονος ῥᾳδίως περιεσόμεθα, ἂν νήφειν ἐθέλωμεν. 
Ο. δάδπι ἔογο μαϊροὺ Π). βθα τοῦτο ἐλάττω Ἰοοο τοῦ ἐλάττονος. ἀ αἱρή- 
σωμεν Α.Β. 8 αὕτη) -Ἔσοι Α [ ἐκείνης Ο.Ὁ. 8 τούτου] τούτων Β.Ο. 
Ῥτοχιτηττη τοῦ οτη. (Ὁ. ἂ ἘΆΣΩ οὔπω Ὦ. ' τοῦτο] τὸ Ἀ. Κ πράξω- 
μεν ΟἸῆη68. Εἀοθαίαν πράξομεν. ὶ προσώπου] τοῦ προσώπου Α.Ε, πὶ τῆς 

οἴη. Ὁ. Μὸχ ἐπισπᾶσθαι Ο.Ὠ. Ὠ ρει ς (ϑιο) Α. 9 εἰ τοίνυν οὐ] οὐ 
τοίνυν οὐ Ε΄, ἄλλως τε καὶ ἐὰν (ἂν Ὠ).} οὐ (.1). Ρ καὶ ἐπαινοῦντας οἴῃ, (.Ὁ. 
ᾳ θορυβὴ Δ.Β. 
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,“᾿ ο ΔΙ ἐ “5 ᾿] κι) , Ἁ 5 ’ὔ “- ." ’ 

ἔρχομαι εἰπεῖν: ἀλλ᾽ ἀνάμεινον, καὶ ἀκούση τοῦ Μωῦύσέως 
’ ἈΝ “- ΄σ “- 

9) θαυμάζοντος τὸν παῖδα τοῦ ᾿Ιακὼβ, καὶ λέγοντος" 22 «ς Ἰζαὶ ἣν 

᾿Ιωσὴφ καλὸς τῷ εἴδει, καὶ ὡραῖος τῆ ὄψει σφόδρα." Αρα 
τῆν ον ε κα , Ὡ δ, ἢ ; ΝΎ ΜΉ ἢ 

οὖν Τἤρα ὁ ταῦτα λέγων ; ()υόδαμως. Οὐδὲ γὰρ εώὡρα, φησι, 
Ἁ εὖ 

τὸν ἐπαινούμενον. ᾿Αλλὰ καὶ πρὸς τὰ ἀκουόμενα ὃ καλλὴη 
᾿ “- Α ᾿ 

πάσχομέν τι τοιοῦτον, οὐ πρὸς τὰ ὁρώμενα μόνον. Ἵνα δὲ μὴ 
΄- ΜΡ ᾽ , ε Ἂς ᾽ 3 ε Ν , 

φιλονεικῆς ἡμῖν ἐν τούτοις, ὁ Δαυΐδ οὐκ ἣν ὡραῖος σφόδρα, 
ἈΝ ’ “΄- 

“9 καὶ ὑπέρυθρος μετὰ καλλοὺς ὀφθαλμῶν; ὃ δὴ ᾿καὶ μάλιστα 
ς᾽ Υ ’ ’ ΄“-“ ᾿] ’ “ ν᾿ Ε θ - 

ἐστι “τυραννικώτερον μέρος τῆς εὐμορφίας, τῶν οφθαλμῶν 
᾿ , 3 3 , κ - 

τὸ κάλλος. ἾΑρ᾽ οὖν ἠράσθη τις αὐτοῦ: Οὐδαμῶς. Οὐκ 
Ἐ ΕΣ Ἁ Χ - ’ ν ΔΙΛΩδ, Ρ Ν Ν ν 

ἀρα μετὰ ᾿᾿ τοῦ θαυμάζειν καὶ τὸ ἐρᾶν γίνεται. Υ]Καὶ γὰρ καὶ 
’ὔ Ε 9 Ἁ ’ 9 ’ ΄“ “ ’ὔ Ὁ“ 

μητέρας ἔσχον πολλοὶ σφόδρα ἀνθούσας τὴ τοῦ σώματος ὥρᾳ. 
ΤΙ ον δι τὶ οἷς “ἢ 5. τς ε ΣΕ Ἢ ΝΟ κ ᾿ 

ἰ οὖν; ἠράσθησαν αὐτῶν οἱ παῖδες ; ᾿Απαγε' ἀλλὰ θαυμα- 
κ Ν 

ζουσι μὲν τὸ ὁρώμενον, οὐκ ἐμπίπτουσι δὲ εἰς ἔρωτα αἰσχρὸν. 
; ΑΝ ΄-. εἶ ’ 

2 Τ]άλιν γὰρ τῆς φύσεως τὸ κατόρθωμα ἐστι. ΤΠοίας φύσεως, 
τ ’ - Ὅ ’ "Ἢ 4 ἢ Ψ. “ 4 “ 

εἶπέ μοι; “τι μητέρες εἰσι, φησιν. ἷτα οὐκ ἀκούεις, ὅτι 
Ἁ ’ - - 

Πέρσαι, μηδενὸς καταναγκάζοντος, ταῖς αὐτῶν μίγνυνται 
, κ ε Ω Ἶδὲ ὃ , 5 Ἀ ὦ εν ἐν ΠΩ ᾿ 

μητρασι, καὶ οὐχ εἷς, οὐδε ὀεύτερος, ἀλλ᾽ ὁλόκληρον “ἔθνος ; 
εἶ “ “κι ᾿; ΄ σι 

499 Χωρὶς δὲ τούτων, κἀκεῖθεν δῆλον, ὅτι τὸ νόσημα τοῦτο οὐ τῆς 
δ᾽ “ ’ὔὕ; δὲ ΄“- Σ [2 ᾿ Α ς ἴων 9 ἈΝ ΄ι᾿ 

ὡρας τοῦ σώματος, οὐδε τῆς εὐμορφίας ἐστὶν ἁπλῶς, ἀλλὰ τῆς 
»Ὁ΄΄ι. ΄΄- ᾿ 

ὁῥᾳθύμου καὶ πλανωμένης ψυχῆς. [Τ]ολλοὶ γοῦν πολλάκις 

μυρίας εὐπρεπεῖς παραδραμόντες γυναῖκας, ταῖς αἰσχροτέραις 
τὸ ς ’ὔ “ δῆ ΦΨ "5 “- 3 7 5 οι 45 

ἔδωκαν ἑαυτούς. Ὅθεν δῆλον ὅτι οὐ τῆς εὐμορῴιας τὸ ἐραν᾽ “ἢ 
Α “ἃ ζχυ “- “» 

γὰρ ἄν εἷλον ἐκεῖναι πρὸ τούτων τοὺς ἐμπεσόντας. ΓῚ οὖν 
αὐ 9.37 Ξ Ἠὶ ον Α ΄“ 3 Ἁ " »“ ’ »᾿ 

τὸ αἴτιον: Εἰ γὰρ μὴ τῆς εὐμορῴιας το ερᾶν, πόθεν ἔχει 
ι ἢ ᾿ ᾿ ἢ ε ΔΕΝΩ͂ Αι ν ὃ ἢ αι ΐ 

τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ῥίζαν, φησιν; πὸ δαίμονος πονηροῦ ; 
ἢ - “ Ἁ 

Β᾽ Ἔχει μὲν καὶ ἐκεῖθεν' ἀλλ᾽ οὐ τοῦτό ἐστι τὸ ζητούμενον, ἀλλ᾽ 
ς οἦ Ἁ ς “-“ Ε Οὐ Ν " ’ ’ὔ ς Ε] κ 

εἰ μὴ καὶ ἡμεῖς αἴτιοι. ὑ γὰρ ἐκείνων μόνον ἣ ἐπιβουλὴ, 
ο ν Ὁ ΧῊΝ.) , δν Φ “ Θ ᾽ ὃ ’ Ά ε ’ 

ἀλλὰ μετ᾽ ἐκείνων καὶ ἡμῶν ὃ πρώτων. Οὐὐδαμοθεν γὰρ ετέρω- 
Ἁ Ἁ ΄“ Ἁ 

θεν οὕτω τίκτεται τὸ πονηρὸν τοῦτο νόσημα, ὡς ἀπὸ συν- 
᾽ ΄“. »Ὺ΄-ς- 

ηθείας, καὶ κολακείας ῥημάτων, καὶ σχολῆς, καὶ ἀργίας, καὶ τοῦ 
με ’ 3, ’ ΄-. 

μηδὲν ἔχειν ποιεῖν. Μεγάλη γὰρ, μεγαλη τῆς συνηθείας ἡ 
4 

τυραννὶς, καὶ τοσαύτη, ὡς εἰς φύσεως ἀνάγκην ἷ' καθίστασθαι. 
Ἐὶ δὲ 5 γ μΝ Ι 3. ἘΝ ὕδ Μ Α ἣ Ψ 

ὶ δὲ Βσυνηθείας τὸ τίκτειν αὐτὴν, εὔδηλον ὅτι καὶ τὸ σβεννύ- 
΄ ΄“ ῇ - 4 

ναι. Πολλοὶ γοῦν ἐρῶντες οὕτως ἐπαύσαντο, μὴ ὁρωμένων 
κ“- “- Ἁ ἡ Α “ Ν ΩΣ 

Οτῶν ἐρωμένων. Τοῦτο δὲ πρὸς βραχὺ μὲν δοκεῖ πικρὸν εἶναι, 

22 Θ6η. χχχίχ. 6. 28 1 Βορ. ΧΥ]]. 42. 

τ ἦρα δ] ἤρατο 10. 5 κάλλη κατάλληλον Ὁ. ἴ καὶ οδῦ τὰ (.Π.Ε΄. πο 

ἴῃ Εαά4. “τυρανν.] τὸ τυρανν. Α.Β."᾿. ν᾽ ὀφθαλμῶν]- λέγω Ο.Ὁἢ. Μοχ 

οὐδαμῶς οτη. 10. Χ τοῦ] τὸ Α.", Υ καὶ γὰρ καὶ] σκόπει δὲ Ὁ... 

2 πάλιν γὰρ] ἀλλὰ πάλιν (.Ὁ. δ αὐτῶν Α.Β.Ὁ. αὑτῶν αν. Βεη. ἔθνος] 

τὸ ἔθνος (Ὁ. ς ῥᾳθύμου] ῥᾳθυμίας 1). ἀ ὴ ΒΟ. 6 πρῶτον Ἀ.}. 
Γ μεθίστασθαι (Οὐ. ἔ συνηθείας (.1). συνήθεια νυ]ρο. 
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καὶ σφόδρα ἀηδές: τῷ χρόνῳ δὲ ἡδὺ γίνεται, καὶ οὐδὲ βουλομέ- 
νοις λοιπὸν ἔνι ἀνακτήσασθαι τὸ πάθος. 

οὶ “ ’ Α " " ’ σ΄ »ὕ᾽ ς Ἢ γ᾿ 
Τί οὖν, ὅταν συνηθείας χωρὶς δ ἀπὸ πρώτης τῆς ὄψεως ἁλῷ : 

" “- Η “ " Ν 

Κἀνταῦθα 'ἀργία τοῦ σώματος, "ἢ τρυφὴ, ῃ καὶ τὸ μὴ 

φροντίζειν τῶν προσηκόντων, μηδὲ ἐν ἀναγκαίοις εἶναι πρά- 

γμασι. Καθάπερ γὰρ ὕπλανος τις ὁ τοιοῦτος περιερχόμενος. 

παντὶ περιπείρεται πονηρῷ" “καὶ καθάπερ παιδίον ἄφετον, 
ς ,ὔ 9 , ᾿ ’ , 3 νι Ν 
ὁ βουλόμενος ἀνδραποδίζει τὴν τοιαύτην ψυχήν. ᾿Επειδὴ γὰρ 

ἔθος αὐτῆ ἐνεργεῖν, ὅταν αὐτῆς παύσης τὴν ἐνέργειαν τὴν ἐν 

τοῖς ἀγαθοῖς, ἐπειδὴ ἀργεῖν οὐ δύναται, ἀναγκάζεται ἕτερα Ὁ 

τίκτειν. «Καθάπερ ἡ ἡ γῆ. ὅταν μὴ σπείρηται, μηδὲ φυτεύηται, 

βοτάνην ἀναδίδωσιν ἁπλῶς" οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ, ὃ ὅταν μὴ ἔχη τι 

"πρᾶξαι τῶν ἀναγκαίων, πάντως τοῦ πράττειν ἐπιθυμοῦσα, 
κε ς ᾿ ,ὔ ἤ κ “ " Ν 

πονηροῖς ἑαυτὴν δίδωσι πράγμασι. Καὶ ὥσπερ ὀφθαλμὸς 

τοῦ μὲν ὁρᾶν οὐ παύεται, καὶ διὰ τοῦτο ὄψεται πονηρὰ, ὅταν 
Ἂ Ω “-᾿ 

ἀγαθὰ μὴ ἢ ὑποκείμενα" οὕτω καὶ ὁ λογισμὸς, ὅταν τῶν ἀναγ- 

καίων ἑαυτὸν ἀπαγάγῃ, περὶ τὰ ἄχρηστα στρέφεται λοιπόν. 

᾿Επεὶ ὅτι καὶ τὴν πρώτην προσβολὴν δύναται ἀποκρούσασθαι 

ἀσχολία καὶ φροντὶς, πολλαχόθεν δῆλον. Ὅνταν οὖν ἴδης Ε 

γυναῖκα καλὴν, καὶ πάθης τι πρὸς αὐτὴν, μηκέτι ἴδης, καὶ ἀπηλ- 

λάγης. Καὶ πῶς ΠΟΘ ΜῈΝ μηκέτι ἰδεῖν ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας 
Ὡς ; Μ ἭἭΨ) ’ὔ Έ Ἀ Ἁ ; Α 

(392) ἑλκόμενος, φησιν ; τεροις ἵσεαυτον δὸς, περιελκουσι τὴν 
Ἁ 1 [ , μὰ , , 

ψυχὴν, βιβλίοις, φροντίσιν ἀναγκαίαις, προστασίαις, βοη- 

θείαις ἀδικουμένων, εὐχαῖς, φιλοσοφίᾳ τὴ περὶ τῶν μελλόντων᾽ 

τοιούτοις ἡ κατάδησον τὴν ψυχήν. Οὐτως οὐχὶ νεαρὸν ἕλκος 

διορθώσῃ μόνον, ἀλλὰ παγὲν καὶ χρόνιον γενόμενον ἀπο- 
“ " [ἢ Ἁ 9 ΄“ , ’ Ἀ 

τρίψη ῥᾳδίως. Εἰ γὰρ ὕβρις τον ἐβώνηα πειθει καταλύειν τὸν 491 

ἔρωτα, κατὰ τὴν παροιμίαν, πῶς οὐ πολλῷ μᾶλλον αἱ πνευ- 

ματικαὶ αὗται ἐπῳδαὶ περιέσονται τοῦ κακοῦ, μόνον ὧν ἐθέλω- 

μεν ἀποστῆναι; ἈΑν δὲ ἀ ἀεὶ προσομιλῶμεν καὶ ὶ συναναστρεφώμεθα 

ταῖς τοξευούσαις ἡ ἡμᾶς τὰ τοιαῦτα τοξεύματα, καὶ λέγοντες καὶ 

ἀκούοντες τὰ παρ᾽ ἐκείνων, τρέφομεν τὸ νόσημα. Πῶς οὖν 

ἀξιοῖς σβεσθῆναι τὸ πῦρ, καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τὴν φλόγα ἀνά- 

πτων. ΥΪΚαὶ ταῦτα μὲν ἡμῖν τὰ τῆς συνηθείας πρὸς τοὺς νέους 

εἰρήσθω: ὡς τοῖς γε ἀνδράσι. καὶ φιλοσοφεῖν ἐπισταμένοις, 

» δ ἀπὸ πρώτης ἀ ἀπ' αὐτῆς (.Ὁ. ἱ ἀργία] ἡ ἀργία Β. Κ σώματος] 
-Εαἴτιον (.ἢ. 1 τρυφὴ Ὦ. ἡ ἀρ ΒΟ η τροφὴ ναϊρο. πὸ καὶ] ἢ Ο.Ὁ. 
Ὠ πλάνος] πλανήτης Ἐ. ο καὶ] ἢ ΟὉ.}ὴ. καὶ οἵα. ἃ. Μοχ ἄφετον οἴῃ. Β. 
Ρ παύσῃ Β. Μοχ ἀναγκάζεται ἕ. τ. ἐπειδὴ ἀ ἀ. οὐ δ. ἴῆνουϑο οσάϊπο (0.1). ἃ κα- 
θάπερ] ᾧ γὰρ Ὁ.}. ᾿ πρᾶξαι) πρᾶγμα Ὁ: 5 τοῦ  μὲν---ὄψεται) τοῦ ὁρᾶν 
μὴ παυόμενος τότε ὄψεται ().1). ὕ ἑαυτὸν (. διαί ἕλκουσι Β. Υ' βίβλοις 

δὼ κατάδυσον Ο. Χ ἀλλὰ] “καὶ Ο. . Μοχ ἀποτρέψη Ὁ. 
Υ καὶ ταῦτα μὲν] ταῦτα μὲν οὖν (ὐ. ταῦτα μὲν 1). καὶ αὐτὰ μὲν 1", 

Ο 
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Β πάντων "μείζων ὁ ὁ τοῦ θεοῦ φόβος, ἡ ἡ τῆς γεέννης μνήμη, ἡ τῆς 

βασιλείας τῶν οὐρανῶν "ἐπιθυμία: ἱκανὰ “γὰρ ταῦτα σβέσαι τὸ 

πῦρ. Μετὰ δὲ τούτων κἀκεῖνο ἐννόει, ὅτι οὐδὲν ὑἕτερόν ἐστι 

τὸ ὁρώμενον, ἢ φλέγμα καὶ αἷμα καὶ τροφῆς “διασεσηπυίας 
χυμός. ᾿Αλλὰ φαιδρὸν τὸ ἄνθος τῆς ὄψεως, φησίν. ᾿Αλλ᾽ 

οὐδὲν τῶν ἀνθῶν τῶν ἀπὸ τῆς γῆς φαιδρότερον' ἀλλὰ καὶ 

ταῦτα σήπεται καὶ μαραίνεται. Μὴ τοίνυν μηδὲ ἐνταῦθα τῷ 

ἄνθει πρόσεχε, ἀλλ᾽ “ἐνδοτέρω διάβηθι τῷ λογισμῷ, καὶ τὸ 

Ὁ δέρμα τὸ καλὸν ἐκεῖνο περιελὼν τῷ λογισμῷ, περιεργάζου τὰ 

ὑπὸ ἱτούτῳ κείμενα. ᾿Επεὶ καὶ τὸ τῶν ὑδεριώντων σῶμα 

ἀδιαο τ ίλιβει λαμπρὸν, καὶ οὐδὲν ἡ ἐπιφάνεια φαῦλον ἐ ἔχει" ἀλλὰ 

τῇ ἐννοίᾳ τοῦ ἔνδον ἀποκειμένου χυμοῦ πληττόμενοι, φιλεῖν 

τοὺς τοιούτους οὐ δυνάμεθα. ᾿Αλλ᾽ ὑγρὸς ὁ ὀφθαλμὸς, καὶ 
Ἁ κ “Ἔ. ἥ ’ὔ ς τὶ Α Α “ 4 

γοργος, καὶ καλῶς ἀποτεταμένη ἡ οφρὺς, και κυαναῖ αἱ βλεφα- 
ὃ Α [2 ς ’ νὴ Ἁ με ἤ Ἂ .} Μ“ 

ρίόες, καὶ ἥμερος ἡ κόρη, καὶ γαληνὸν τὸ ομμα. λλ᾽ ὅρα 
δ ΘΝ ΤῸΝ “΄ ’ Ἂχ Μ ’ 3 « “- Α ’ 

ὅτι αὐτὸ τοῦτο πάλιν οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἢ νεῦρα καὶ φλέβες 

καὶ ὑμένες καὶ ἀρτηρίαι. Σὺ δέ μοι τὸν καλὸν τοῦτον 

Ὁ ὀφθαλμὸν ἐννόησον νοσοῦντα, γηρῶντα, ὑπὸ δαθυμίας μαραι- 

νόμενον, ὑπὸ ὀργῆς οἰδοῦντα, πῶς ἱεἰδεχθὴς, πῶς ταχέως ἀπόλ- 

λυται, καὶ τῶν γεγραμμένων τάχιον ἰἀφανίζεται. ᾿Απὸ 
’ , Α ὃ Ψ . ᾿Ὶ κ Ἁ ᾿ Ἁ ᾿ ’, 

τούτων μεταγαγε τὴν ὀιανοιαν επὶ τὸ καλλος τὸ ἀληθινόν. 

᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁρῶ, φησὶ, κάλλος ψυχῆς. ᾿Αλλ’ ἄν ἐθέλης. ὄψει" 
Δ οἴΟ ᾿ 3 , Α , τὴ “- Α “΄Ὄ 7 “ 

καὶ ὥσπερ τοὺς ἀπόντας καλοὺς ἔστιν ὀφθαλμοῖς μή ἰδόντα τῷ 
“ ’ 6 Ἁ ΄“- Α 3 ΄“΄ 

ἊΣ θαυμάσαι, οὕτω δυνατὸν ψυχῆς καλλος χωρὶς ὀφθαλμῶν 

Ἰ ἐδεῖν. Οὐχ ὑπέγραψας πολλάκις μορφὴν εὐειδῆ, καὶ ἔπαθές 

τι “πρὸς τὴν διάπλασιν ; ̓Ανατύπωσον καὶ νῦν ψυχῆς κάλλος, 

καὶ ἐντρύφα τῆ εὐμορφίᾳ. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁρῶ, φησὶν, ἀσώματα. 

Ἐ Καὶ μὴν τῶν σωμάτων αὐτὰ μᾶλλον ὁρῶμεν τῷ νῷ. Διὰ τοῦτο 

γοῦν θαυμάζομεν καὶ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους, καίτοιγε μὴ 

ὁρῶντες, καὶ τρόπων ἤθη, καὶ ψυχῆς ἀρετήν. Κἂν ἴδης ἄν- 

θρωπον ἐ ἐπιεικῆ καὶ μέτριον, μᾶλλον ἢ θαυμάση τοῦτον ἢ ἐκείνην 

τὴν εὔμορφον ὄψιν. Κἀν ἴδης ὑβριζόμενον, καὶ φέροντα, 

ἀδικούμενον, ο καὶ προσδιδόντα, μετὰ τοῦ θαυμάζειν ἔρα τῶν 

τοιούτων, κἂν γεγηρακότες ὥσι. Καὶ γὰρ τοιοῦτον τῆς ψυχῆς 

τὸ κάλλος" καὶ ἐν γήρᾳ πολλοὺς ἔχει τοὺς ἐραστὰς, καὶ οὐδέ- 

2 μεῖζον Α. ἃ ἐπιθυμία οτὰ. Α. Ὁ ἕτερον οἴη. Α. βία τι ΡΙῸ ἐστι 1). 
᾿ς εἰρημένον ῬΡτῸ ὁρώμενον Α. ς διαμασηθείσης Ο. διασημανθείσης Ώ. 
ἃ ἀνθέων Β.Ὁ. 6 ἐνδοτέρῳ (516) ΟἸΠ68. τον ἐνδότερον. ἴ τούτῳ 
Β.Ε, τούτου Α. τοῦτο ̓ γα]ρο. δ ῥᾳθυμίας Α. ἢ εἰδεχθὴς εἰ δὲ χθὲς Β.᾿ 
ἷ ἀφωρίζεται Ὁ. κ τὸ οτῃ. Ὁ. 1 κατιδεῖν Α.Ε, Πάρι ἰηΐτα ἀνατύπωσον 
Ψ. κ. καὶ νῦν. τὰ καὶ οἵη. Β. ἢ θαυμάσεις Ο.Ὦ. θαύμασον Α.Ε. ο Μά. 
Απηοΐ. 
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ποτε μαραίνεται, ἀλλ᾽ ἀνθεῖ διηνεκῶς. Ἵν᾽ οὖν καὶ αὐτοὶ τοῦτο 
κτησώμεθα, τοὺς ἔχοντας, αὐτὸ θηρῶμεν, καὶ ἐρασταὶ τούτων 
γινώμεθα. Οὕτω γὰρ καὶ αὐτοὶ δυνησόμεθα. ταύτην λαβόντες 492 

τὴν εὐμορφίαν, τῶν αἰωνίων ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν: ὧν γένοιτο 
πάντας ἡμᾶς Ῥ μετασχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι 
δόξα, κράτος, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΔΟΙῸΣ Η. 

151 χὺ κ ὃ , ’ θ Α " 46 ᾽ 

χοντες οὐν τῆν οιακονιὰν ταύτην. καῦως ἠἡλεήθημεν, οὐκ 
Ι] - ᾿] - ’ Ἁ ν ΄-- 

εκκακοῦμεν, ἃ ἀλλ ἀπειπαμεθα τὰ κρυπτα τῆς αἰσχύνης. Β 

’ “. 

(5993) ἘΕΙΠΠΒΕΙΔΗ μεγάλα ἐφθέγξατο, καὶ Μωῦύσέως ἑαυτὸν πρού- 

θηκε, καὶ τοὺς πιστοὺς πάντας, ὃ αἰσθόμενος τῆς ὑπερβολῆς καὶ 
΄ “" “ ’ 

τοῦ μεγέθους τῶν εἰρημένων, ὅρα πῶς μετριάζει πάλιν. Καὶ 
᾿Ὶ 4 ’ ἔδ ὃ Ἄ Α ὃ ’ Ἁ Α -ς Α 

γὰρ ἐπαίρειν ἔδει διὰ τοὺς ψευδαποστόλους καὶ τοὺς ἀκροαταὰς, 

καὶ πάλιν παραμυθεῖσθαι τὸν ὄγκον, οὐχὶ καθαιρεῖν" ἐπεὶ τοῦτο 

παίζοντος ἦν. Διόπερ ἑτέρως αὐτὸ μεθοδεύει, τῷ δεικνύναι, 

ὅτι οὐκ ἐκ τῶν οἰκείων κατορθωμάτων γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τοῦ 
-“ Ἁ ΄ Ω 

θεοῦ φιλανθρωπίας τὸ πάν διὸ καί φησιν, ““"Ἑζχοντες ὁ οὗν α 
Α ν ἢ Ξ - 

τὴν διακονίαν ταύτην. Οὐδὲν γὰρ πλέον ἡμεῖς εἰσηνέγκαμεν, 
’ - “- “" ΄σ 

ἀλλ᾽ ἢ διάκονοι μόνον ἐγενόμεθα, καὶ τοῖς παρὰ τοῦ θεοῦ 

δοθεῖσιν ὑπηρετήσαμεν. Διόπερ οὐκ εἶπε παροχὴν, οὐδὲ χορη- 
γίαν, ἀλλὰ, “ διακονίαν." Καὶ οὐδὲ τούτῳ ἠρκέσθη, ἀλλ᾽ ἐπή- 

ςς ᾿ . Ἷ 3) Κ Α Ἁ σ΄ Ε Ἁ Α Ἁ 

γαγε, “καθὼς ἠλεήθημεν. αἱ γὰρ τοῦτο αὔὖτο, φησὶ, τὸ 
’ , ἀδυ θαυ ας ἦν δ , , 

διακονήσασθαι τούτοις, ἀπὸ ἐλέου καὶ φιλανθρωπίας. ἸΚαίτοιγε 
» ’ὔ ᾿ Α Ἁ ι' ᾿] ; " Α ἃ ᾿Ὶ Α “ “- 

ἐλέους ἐστὶ τὸ κακῶν ἀπαλλάξαι, οὐχί “ τὸ καὶ τοσαῦτα δοῦναι 
"5 δ “ πε. “- χν", κὐθ 8 ἢ “- “ ἐς ς 3 

ἀγαθα" ἀλλ᾽ ὁ τοῦ θεοῦ ἔλεος καὶ τοῦτο ἔχει. Οὐκ ἐκκα- 
ἴω 59 Ἁ “- Α “ “ ΄“ ’ ’ 

κοῦμεν.᾽ [Καὶ τοῦτο δὲ αὐτοῦ τῇ φιλανθρωπίᾳ λογιστέον. Π" 

Τὸ γὰρ, καθὼς ἠλεήθημεν," καὶ ὑπὲρ τῆς διακονίας, καὶ ὑπὲρ 

τοῦ, “ οὐκ ἐκκακοῦμεν. εἰρῆσθαι νόμιζε. ΚΚαὶ σκόπει πῶς 
Υ͂ 

σπουδάζει τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν καθαιρεῖν. "Ἴὸν γὰρ τοιούτων 
Ψ ’ Α Ἁ ᾽ὔ Ἁ ΄“- " Ἁ 9 ’ ’ 

ἀξιωθέντα, φησὶ, καὶ τηλικούτων, καὶ ταῦτα ἀπὸ ἐλέου μόνον 
Ν ἢ ᾽δὲ Θ ’ ᾽ ς᾽ δ ᾽ ’ 

καὶ φιλανθρωπίας, οὐδὲν ὁμέγα τοιούτους ἐπιδείκνυσθαι πόνους, 

καὶ κινδυνεύειν, καὶ πειρασμοὺς ὑπομένειν. Διὰ τοῦτο οὐ μόνον 

οὐ καταπίπτομεν, ἀλλὰ καὶ χαίρομεν, καὶ παρρησιαζόμεθα. 
σι “- ;- ’ 

Εὐπὼν γοῦν, ““ οὐκ ἐκκακοῦμεν," ἐπήγαγεν" ““᾿Αλλ᾽ ἀπειπάμεθα 

1 πον νων. ἃ, Δ. 

Ῥ μετασχεῖν] ἐπιτυχεῖν Α.}, Ηομ. 111. ἃ ἀλλ᾽ ---αἰσχύνης οἴη. Ὦ. 
Ὁ αἰσθανόμενος Ἀ.Β. ς οὖν οἵχὰ. Α. ἃ τὸ οτῃ. Δ. 6 μέγα] 
«τὸ Ὦ. 

ο 
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τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν ἤναι εν μηδὲ 

Ε δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. ἱϊΚαὶ τί ἐστι, " «τὰ κρυπτὰ 

τῆς αἰσχύνης ἢ" Οὐκ ἐπαγγελλόμεθα, φησὶ, καὶ ὑπισχνούμεθα 

μεγάλα, καὶ ἕτερα δδὲ ἐπὶ τῶν ἔργων δείκνυμεν, καθάπερ 
᾿ Ν Ν ᾿ 

2“ ὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε" ἀλλα 
9 - ἣ δ 

ἐκεῖνοι" διὸ καὶ ἔλεγε, 

τοιοῦτοί ἐσμεν, οἷοι ὁρώμεθα, οὐχὶ διπλόην τινὰ ἔχοντες, οὔτε 

τοιαῦτα λέγοντες, καὶ ποιοῦντες, ἃ κρύπτειν δεῖ καὶ συσκιάζειν 

αἰσχυνομένους καὶ ἐρυθριῶντας. Καὶ τοῦτο ἑρμηνεύων, ἐπή- 
Ἁ 

ἐμ δ: μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ." Ὃ γὰρ ἐνόμιζον 

ἐγκώμιον εἶναι ἐκεῖνοι, ἡτρον αἰσχρὸν καὶ καταγέλαστον ἀπο- 

403 φαίνει. Τί δέ ἐστιν, “ἐν πανουργίᾳ τὰ Δόξαν εἶχον μὴ 
Ἃ β ’ 9 κ κώμο ἊΣ ΝῊ - δόξ, 5 
αμβανόντων ἐκεῖνοι, ἐλάμβανον ὁε καὶ " ἐκρυπτον᾽ ὁόξαν εἶχον 

[ , ζ ᾿ , ’ τα 
ἁγίων καὶ ἀποστόλων δοκίμων, ἦσαν δὲ μυρίων γέμοντες κακῶν. 
᾽ δὲ, πα ᾿ , 5 , Ξ κ“ ϑ ι . 
Αλλ᾽ ἡμεῖς, φησὶ, τούτοις ἀπειπάμεθα' ταῦτα γὰρ καὶ κρυπτὰ 

ἰς - “ "Ὁ" Α Α 

αἰσχύνης καλεῖ τοιοῦτοι ὄντες οἷοι φαινόμεθα, καὶ οὐδὲν 
΄ Α 

ἔχοντες συνεσκιασμένον, καὶ οὐκ ἐν τῷ βίῳ μόνον τούτῳ, ἀλλὰ 
9 “ ΄ ἤ “ἢ ’ .} “8 Χ “ 

καὶ ἐν αὐτῷ τῷ κηρύγματι" τοῦτο γαρ ' ἐστιν, ““ οὐδὲ δολοῦντες 
Ἁ ’; ΄“ ΄ " Ἁ “ 4 ΄ι Ψ ; . ς ΄ο 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας" οὐ τῷ 
΄. “ ΄ “-“ ᾽ 

προσώπῳ καὶ τῆ ἐπιδείξει, Ἐ ἀλλ᾽ αὐτῇ τῇ τῶν πραγμάτων 
΄“Ο Ἂ Ἁ σ΄. 

ἀποδείξει" “ συνιστῶντες ἑαυτοὺς προς πασαν συνείδησιν ἀν- 
ΒΘ ἦν, 42 Οὐ Ἁ - ’ Ἰλλὰ " ΝῚ τὰ ’ 9 Α 

ρώπων. υ γὰρ πιστοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπίστοις ἐσμέν 

κατάδηλοι, προκείμενοι πᾶσιν εἰς τὸ βασανίσαι τὰ ἡμέτερα, ὡς 

ἂν ἐθέλοιεν᾽ καὶ ἀπὸ τούτου ἐρ ον ρῶν ἑαυτοὺς, οὐκ ἀπὸ τοῦ 

ὑποκρίνεσθαι, καὶ προσωπεῖον " " περιφέρειν φαιδρόν. Λέγομεν 

οὖν μηδὲν να τὴν καὶ μάρτυρας ὑμᾶς καλοῦμεν" λέγομεν 

μηδὲν συνειδέναι ἢ ἑαυτοῖς πονηρὸν, καὶ τούτου πάλιν τὴν 

μαρτυρίαν παρ᾽ ὑμῶν ἕλκομεν, οὐ καθάπερ ἐ εκεῖνοι. συσκιάζοντες 

τὰ καθ᾽ ἑαυτοὺς, πολλοὺς ἀπατῶσιν. Ἡμεῖς δὲ καὶ τὸν βίον 

Οἡμῶν πᾶσιν εἰς μέσον προτίθεμεν, καὶ τὸ κήρυγμα ἀπογυμνοῦ- 

μεν, ὥστε πάντας αὐτὸ καταμανθάνειν. 
΄- Α 

Εἶτα ἐπειδὴ οἱ ἄπιστοι ἠγνόουν αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν, ἐπήγαγεν, 
“. “- Ν ΄“ [ 

ὅτι οὐχ ἡμῶν τοῦτο ἔγκλημα, ἀλλὰ τῆς ἐκείνων ἀναισθησίας. 
ἌΝ Ἁ ’ Ξ 2 ξξ ΙΝ δὲ δ, ὩΣ Ἕ ἂν .} Ἶ 

ι0 καὶ ᾧφησιν ἰ ὁε καὶ ἐστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγελιον 

ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ κεκαλυμμένον, ἐν οἷς ὁ θεὸς 
“- 9 ’ 3 ’ Ἁ ’ “ ς ’ 45 ( ὴ 

του αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων. 1594 

2 4 (οἷ. ΣΧ, 7. θ γ΄. 12; 4. 

{καὶ οἵη. Ὦ. ὃ δὲ Οτλ. 10. ἐπὶ οἴῃ. Ε' ιν ἐκρύπτοντο 10. καὶ δηΐε 
ἀποστόλων οτη. 1. ' ἐστιν] ἐστι τὸ 1Ὁ. Ἐαλλ ἢ αὐτῇ] ἀλλὰ Ὁ. 
Μοχ συνιστῶντες ἑαυτοὺς πρὸς ΟΤη. Ἰάθχῃ, Ροϑβί ἀνθρώπων Δα ά6η8 ἐ ἐπέσαν τοῦ 
θεοῦ. Ι συνιστῶμεν Α.Ε, συνιστάνομεν 0. τι φέρειν Ἐ, ἢ ἑαυτοῖς 
ὨΠΕΣΊΑ,. ἀντ  Υο 

δλ ᾿ ᾿ 
- χὰ Ὁ 

ἐ ο, 
᾿ ) ὡ Ν 

τς “ 
. ς. 

 βων 
ἧς 

το δι ἢ 
ντνιαι 

“ἢ Γ᾿ Ξ 1} 
γον. 

ΡΑῚ 
ἕω Ὡς [ τὸ -«᾿ 
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3 Χ ’ ΄ 

Ὅπερ καὶ ἔμπροσθεν εἶπεν, “Οἷς μὲν ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον, 
κ᾿ δὲ 0 Ε Α “΄“ ΕῚ Α 3 “ νος ΄ ’ ἡ] ἐν δέ Ε] 

οἷς δὲ ὁ ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωὴν," τοῦτο καὶ ἐνταῦθα φησι. Τὶ δέ ἐστιν, 
ν “ “-- “- 

“ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου 7 Οἱ μὲν τὰ Μαρκίωνος νοσοῦντες Ὁ) 

λέγουσι περὶ τοῦ δημιουργοῦ τοῦ δικαίου μόνον, καὶ οὐκ ἀγαθοῦ, 
΄᾿ Ρ-: ᾿ 

ταῦτα εἰρῆσθαι: λέγουσι γὰρ εἶναί τινα θεὸν δίκαιον, καὶ οὐκ 
“ Ἁ ’ ΄ 

ἀγαθόν. Μανιχαῖοι δέ Ρῴασι τὸν διάβολον ἐνταῦθα λέγεσθαι, 
Ἁ “- “- Ἀ 

ἐκ τούτου δημιουργὸν τῆς κτίσεως ἕτερον ἐπεισαγαγεῖν παρὰ 
. κ“Ψ ’ , . , ΕῚ ῃ ν 

τὸν ὄντα βουλόμενοι, σφόδρα ἀνοήτως. Οἶδε « μὲν γὰρ πολ- 
Χ ’ ς κ θ Ἁ Ἂ “- " τὶ Ἁ “σι μ ,ὔ σ“ Ἂ ’ 

ἀκις ἡ γραφὴ θεὸν καλεῖν, οὐκ ἀπὸ τῆς ἀξίας τοῦ καλουμένου, 
Ἁ σι τὸ “΄“ Α 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἀσθενείας τῶν τὑποταττομένων' ὡς ὅταν τὸν 
κ ’ ’ κ᾿ ι , ’ . ᾽ ᾽ κ᾿ 

μαμωνᾶν κύριον λέγη. καὶ τῆν κοιλίαν θεὸν. Αλλ᾽ οὐ παρὰ 
“ ΒΩ ς ’ ἕ Ἁ ,“᾽, ς “ , 3 ΠΑ ΥΩ ’ 

τοῦτο οὔτε ἡ κοιλία θεὸς, οὔτε ὁ μαμωνᾶς κύριος, ἀλλ᾽ εκείνων 
“-. « Ξ ς » ς “ Α 3 ΄“ ’ “ 

τῶν ὑποκατακλινόντων ἑαυτούς. Ἡμεῖς δὲ ἐκεῖνό φαμεν, ὅτι Ε 
ΕΥ Α ΄ ὃ ὟΝ - Ε2 ΠῚ Ψ“᾽ ᾿Ὶ ς ’ ὃ 

οὔτε περὶ τοῦ ιαβό ου τοῦτο εἴρηται, "οὔτε περὶ ἑτέρου ὁη- 

μιουργοῦ, ἀλλὰ τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ" καὶ οὕτως ἀναγνωστέον, 

ὅτι τῶν ἀπίστων τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν ὁ θεὸς τὰ 
ἈΝ 

νοήματα. Ὁ γὰρ μέλλων οὐκ ἔχει ἀπίστους, ἀλλ᾽ ὁ παρὼν 
᾿ ᾿ 

μόνος. Εἰ δὲ καὶ ἑτέρως τις ᾿ ἀναγινώσκοι, οἷον, ὅτι ὁ θεὸς 
΄ -“ ΄“ Ἁ Α “ 

τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τοῦτο ἔχει τινὰ λαβήν" οὐ γὰρ τοῦτο 
Ν “ “- " Α 

δείκνυσιν αὐτὸν τούτου μόνον ὄντα τοῦ αἰῶνος θεόν. ΙΚαὶ γὰρ ὁ 
Ἁ 4 “ ΄ κι] " ᾿ " Ψ “- ’ ΒΕ 

θεὸς οὐρανοῦ λέγεται, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν οὐρανοῦ μόνον θεὸς 

καὶ ὁ θεὸς τῆς παρούσης ἡμέρας ἡ λέγομεν, καὶ οὐκ εἰς ἐκείνην 
»΄"»"Ο »΄-" Ἁ 

μόνην συγκλείοντες αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν, τοῦτό φαμεν᾽ καὶ ὁ θεὸς 
Ἀ Ν 

δὲ ᾿Αβραὰμ λέγεται, καὶ ὁ θεὸς ᾿Ισαὰκ, καὶ ὁ θεὸς ᾿Ιακώβ᾽ 494 
Ἁ " 9 ’ ’ὔ ὩΣ Α ς Ἁ . 5; Α 

καὶ οὐκ ἐκείνων μόνον ἐστὶ θεός. Καὶ πολλὰς ἄν τις καὶ 
“-“ “ , “ ἥ' 

ἑτέρας τοιαύτας ἐν ταῖς γραφαῖς εὕροι μαρτυρίας. [ἰῶς οὖν 
- ᾿ ᾿ ᾿] Ἷ " “ 5 ὰ ς 9 9 Α 

ἐτυφλωσεν: Οὐκ ἐνεργήσας εἰς τοῦτο ἀπαγε ἀλλ᾽ ἀφεὶς 
Ν Ἷ Ν Ν ΒΩ “ “- 6 ’ "ε ς 

καὶ συγχωρήσας. Καὶ γὰρ ἔθος τῇ γραφῆ οὕτω λέγειν" ὡς 
“ ’ 4 ςς [Π “δ ΝΜ Α ε Ἁ ᾿] κὃ ’ “ 39 

ὅταν λέγη, αρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν. 
“ Ἁ 

Ἐπειδὴ γὰρ αὐτοὶ ἠπίστησαν πρῶτοι, καὶ ἀναξίους ἑαυτοὺς 
“΄“ - Ἀ Ἁ 

κατεσκεύασαν τοῦ ἰδεῖν τὰ μυστήρια, καὶ αὐτὸς λοιπὸν Κ' εἴασεν. 
᾽ Ν δ δ. “ ᾿ Ἂ , χε ν εἰ 

Αλλὰ τί ἔδει ποιῆσαι ; προς βίαν ἕλκειν, καὶ ἐκκαλύπτειν 
“- Ἀ »"» Ἁ 

μὴ “βουλομένοις ἰδεῖν ; ̓Αλλὰ μᾶλλον ἂν κατεφρόνησαν, καὶ Β 
ν , ΟΜΝ “Ἁ 3 ἌΆ Ν δ, «ἡ , Ξ ς ἨΠ Ν ἢ ΕῚ , ΠῚ κ᾿ 
Σ οὐδ᾽ ὧν εἶδον. Διὸ καὶ ἐπήγαγεν ἰς τὸ μὴ αὐγαάσαι αὐτοῖς 

Ἁ Ἁ “ ᾿ ἢ ΄“-“- ὔ σ΄ “.39 ᾽ 

τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ" οὐ 

4 Ἄρη. ἱ. 28. 

ο ὀσμὴ οἴῃ. Β. Ρ φασὶν (819) ἃ. φησὶ (αἴ. φασὶ ροϑβί ἐνταῦθα τΥΔΠ ΒΡ. 
0. « μὲν οπ1. [᾿, τ ὑποτεταγμένων ἉἈ. 5 Ηδρο οὔτε περὶ ἑτέρου δη- 
μιουργοῦ, αιιᾶθ 5] ΠΟῚ ῬΙΌΓΘΙΙΒ ΠΘΟΘΒΒΆΓ ἴα, σου ἃρἸββίπηα ϑιιηΐ, ὁχ ἀπὸ (σά. 
:. ΓΘΟΘΡΙΠΉ118. " ἀναγίνωσκοι Α.Β.Ὲ Πμοροθαίαν ἀναγινώσκει. Υ λέγο- 
μεν] ἤγομεν 1). ν᾽ εἴασεν Ἶ-Ἐ ἀλλ᾽ οὐκ ἔδει, φησὶν, ἐάσαι 1). Χ βουλομένους 
ἌΣ Υ οὐδ᾽ ἂν] οὐδὲν Α., 
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Ἂ Ἁ » “͵Ἶ ΄΄- - 9. ᾿Ὶ Ἁ Ἁ Α ο ’ὔ Α 

πρὸς τὸ ἀπιστῆσαι τῷ θεῷ, ἀλλὰ πρὸς τὸ τὴν ἀπιστίαν μὴ 

ἰδεῖν τίνα ἐστὶ τὰ ἔνδον. ὃ καὶ ἡμῖν ἐπέταξε, μὴ ῥίπτειν τοὺς 
“ Α 

μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν χοίρων κελεύσας. Εἰ γὰρ καὶ 
ἀπιστοῦσιν ἐξεκάλυψε, μᾶλλον ἂν ἡ νόσος αὐτῶν ἐπετρίβη. 

Ν 

Καὶ γὰρ εἰ ὀφθαλμιῶντά τις ἀναγκάσειε ἐπρὸς τας ἀκτῖνας 

ἰδεῖν, ἐπιτείνει μᾶλλον αὐτοῦ τὴν ἀσθένειαν. Διὰ τοῦτο καὶ ἐν 
“ “-“- , “-“ 

Ο σκότει κατακλείουσιν αὐτοὺς ἰατρῶν παῖδες, ὥστε μὴ ἐπιτρῖψαι 
“- , Ο Α 

τὸ νόσημα. Οὕτω τοίνυν καὶ ἐνταῦθα νοητέον, ὅτι οὗτοι μὲν 
Α , 

γεγόνασιν ἄπιστοι δι᾽ ἑαυτούς" γενόμενοι, δὲ ἄπιστοι, οὐκέτι 

ἑώρων τὰ ἀπόρρητα τοῦ εὐαγγελίου, τοῦ θεοῦ λοιπὸν ἀπο- 

κλείοντος ἫΣ ἀκτῖνας αὐτοῖς. Ὅπερ καὶ τοῖς μαθηταῖς 

ἔλεγεν, ὅτι ὅ.““ Διὰ τοῦτο ἐν παροιμίαις λαλῷ αὐτοῖς, ὅτι ἀκού- 
3 ς ’ 5) δ Ἁ Ἁ 3 Α ’ 

οντες οὐκ ἀκούουσιν. Ἱνα δὲ καὶ ἐπὶ παραδείγματος σαφέ- 
« ’ , ἘΝ Ν “Ἢ 3 ; 

στερον ὃ λέγω γένηται, ὑπόθου τινὰ λληνα εἶναι, μύθους 
ἈΚ: ’ ς ,ὔ Γ “4 “- 9 ,ὔ “-΄ 

τὰ ἡμέτερα ἡγούμενον. (Οὗτος οὖν πῶς ὠφεληθήσεται μᾶλλον, 
Ε Α Α “»"» Ἁ ’ «οἷ “᾿ ’ ᾿ κ “- ’ 

εἰσελθὼν καὶ ἰδὼν τὰ μυστήρια, ἢ ἔξω μένων ; Διὰ τοῦτό 
ἢ Ψ - Ἁ Ἁ 

φησιν, “εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμον,᾿" ἐπιμένων 
Ὁ ἔτι τῇ ἱστορίᾳ, Μωύσέως. Ὅπερ γὰρ πρὸς ̓ Ιουδαίους γέγονεν 

ἐπ᾽ ἐκείνου, τοῦτο ἐπὶ πάντων τῶν ἀπίστων γίνεται ἐπὶ τοῦ 

εὐαγγελίου. Καὶ τί ἐστι τὸ συνεσκιασμένον, καὶ ὅπερ αὐτοῖς 
τ Ε) 2 2 ϑ ΤᾺ, 5 “- ’ τ ὐς Ἐὶ ᾿ 

οὐκ ἔστι πεφωτισμένον ; ᾿Ακουσον αὐτοῦ λέγοντος ἰς τὸ 
’ - Ν᾿ ““ »͵ »“» 

μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ 
“κ “- ΄σ Ω Ν ων 

Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ. Οὐἷον, ὅτι ὁ σταυρος τῆς 
“- δ᾿ 

οἰκουμένης σωτηρία, καὶ αὐτοῦ δόξα: ὅτι αὐτὸς οὗτος ὁ σταυ- 
Α 

ρωθεὶς μετὰ πολλῆς “περιφανείας μέλλει παραγίνεσθαι" τα 

ἄλλα πάντα, τὰ παρόντα, τὰ μέλλοντα, τὰ ὁρώμενα, τὰ οὐχ 

ὁρώμενα, ἡ ἀπόρρητος τῶν “προσδοκωμένων περιφάνεια. Διὸ 
ΝῚ 

Ἑ καὶ αὐγάσαι εἶπεν, ἵνα μὴ τὸ ὅλον ἐνταῦθα ζητῆς" ὥσπερ γὰρ 

αὐγή τίς ἐστι μόνον τοῦ πνεύματος ἧ δεδομένη. Τοῦτο γοῦν 

καὶ ἀνωτέρω δηλῶν, ὀσμὴν εἶπε, καὶ πάλιν ἀρραβῶνα, δει- 

κνὺς ὅτι τὸ πλέον ἐκεῖ μένει. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ταῦτα ἅπαντα κέ- (ς95) 
κρυπται ἀπ᾽ αὐτῶν" κέκρυπται δὲ, ἐπειδὴ ἠπίστησαν. πρότεροι. 

Εἶτα δεικνὺς, ὅ ὅτι οὐχὶ τὴν τοῦ Χριστοῦ δόξαν ὁ μον οι: μόνον. 

ἀλλὰ καὶ τὴν τοῦ πατρὸς οἱ ταύτην οὐκ “εἰδότες, ἐπήγαγεν, 
«ς Μ“Μ 9 ᾿] Α ζω ν΄ Το Μ) ΝΧ 

ὃς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ. ῆ γὰρ μέχρι τοῦ ριστοῦ 
΄σ » 

στῆς ΠΡΡΌΡΕΝ ὥσπερ γὰρ διὰ τούτου τὸν ,πατέρα ὁρᾷς, οὕτως 

Ὀάἀγνοήσας τὴν τούτου δόξαν, οὐδὲ τὴν ἐκείνου εἴση. 
4Ἁ ᾿ ν - 

δ «Οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν 

5 Μδίῃ. χι!. 12. ἰδ τον δι 

2 πρὸς  -ἰ- τὸ Ὁ. ἃ εἰδότες Β.Ε. οἰδότες Ὁ. εἰδόντες Α. ΕἀοθαίαΥ 
ἰδόντες. Ὁ ἀγνοήσας οτη. Κ΄. 
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κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑ ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν." Καὶ ποία αὕτη 495 
ἀκολουθία ; ; τί τοῦτο πρὸς τὰ εἰρημένα ἔχει. κοινόν ; Ἢ ἐκεί- 

γους αἰνίττεται ὡς ἐπα βομεδ ἑαυτοὺς, καὶ πείθοντας τοὺς 

μαθητὰς ἀπ᾽ αὐτῶν “αὐτοὺς ὀνομάζειν, ὅπερ ἐν τῆ προτέρᾳ 

ἔλεγεν, τὰ Ἔνγώ εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ ᾿Απολλώ:" ἢ ἕτερόν τι 

βαρύτατον. Ποῖον δὴ τοῦτο: ᾿Επειδὴ σφόδρα αὐτοὺς ἐπολέ- 

μουν, καὶ ἐπεβούλευον αὐτοῖς πάντοθεν, μὴ γὰρ ἡμῖν μάχεσθε, 

φησὶ, καὶ πολεμεῖτε: τῷ “δι᾽ ἡμῶν κηρυττομένῳ᾽ οὐ γὰρ 

ἑαυτοὺς κηρύττομεν. Ἐγὼ δοῦλός εἰμι, ἐγὼ διάκονός εἰμι καὶ 
“ς Ἁ ’ 

τῶν δεχομένων τὸ κήρυγμα, ἑτέρῳ πάντα πραγματευόμενος, καὶ Β 

ὑπὲρ τῆς ἐκείνου δόξης πᾶν ὁτιοῦν ποιῶν. Ὥστε ἐμοὶ πολεμῶν, 
, ΄“ 

τὰ ἐκείνου καταβάλλεις. “Τοσοῦτον γὰρ ἀπέχω εἰς ἐμαυτόν τι 
περιστῆσαι τῶν τοῦ εὐαγγελίου, ὅτι καὶ ὑμῶν οὐ παραιτήσομαι 
ΠῚ ΡΞ ᾿ δ Χ 3 δώνθ... τ » “ - 

εἶναι δοῦλος διὰ τὸν Χριστὸν, ἐπειδὴ ἐκείνῳ ἔδοξεν οὕτω τιμῆ- 

σαι ὑμᾶς, ἐπειδὴ οὕτως ὑμᾶς ἐφίλησε, καὶ πάντα ὑπὲρ ὑμῶν 

ἔπ αξε. Διὸ καὶ λέγει, “ ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Χρι- 
᾿ ’ 

στόν. Εἶδες ψυχὴν δόξης καθαράν ; Οὐ γὰρ δὴ μόνον, φησὶ, 

τῶν δεσποτικῶν οὐδὲν νοσφιζόμεθα, ἀλλὰ καὶ ὑμῖν ἑαυτοὺς 

ὑποτάσσομεν δι᾽ ἐκεῖνον. 8ὃ““Ὅγτι ὁ θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους ( 
“-- Ι Ε. 

φῶς λάμψαι, ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν. ἘΕἰἶδες πῶς 
’ “- ΄“-“ Α ’ὔ ᾿ , ο “- Ἁ ς 

πάλιν τοῖς ζητοῦσι τὴν δόξαν ἐκείνην ἰδεῖν τὴν ὑπερβάλλουσαν, 
.φ. Ἁ 

τὴν Μῳῦσέως λέγω, δείκνυσι μετὰ “προσθήκης ἀστράπτουσαν ; 
’ “. 

Καθάπερ εἰς τὸ πρόσωπον Μωὕσέως, οὕτω ' καὶ εἰς τὰς ὑμετέ- 
δί ΕΝ ’ Κ , ’ ο , κι 

ρας καρϑίας ἔλαμψε, φησί. αἱ πρότερον ἀναμιμνήσκει τῶν 

ἐν ἀρχῆ τῆς κτίσεως γενομένων, αἰσθητοῦ φωτὸς, καὶ σκότους 

αἰσθητοῦ, δεικνὺς ὅτι αὕτη μείζων ἡ δημιουργία. Καὶ ποῦ 

εἶπεν ἐκ μὐνὺ ὑμὴν φῶς λάμψαι; ὦ ἀρχῇ καὶ ἐν προοιμίοις τῆς 

κτίσεως. “ Σκότος γὰρ ἢν, φησὶν, ἐ ἐπάνω τῆς ἀβύσσου. ἹΚαὶ 

εἶπεν ὁ ἥν γενηθήτω φῶς" καὶ ἐγένετο φῶς. ᾿Αλλὰ τότε Ὁ 
᾿ “᾿ ᾽ φ.«.»Ὁ9 ,ὔ Ρ “ Α " “' “ " Ἦ, ἢ 

μὲν εἶπε, ὃ γενηθήτω, καὶ ἐγένετο" νῦν δὲ οὐκ εἶπεν, ἀλλ᾽ αὐτὸς 
ες εκ ,ὔ κ Οὐ Ν ῃ 3 Μ 4 “ χὺ " "“ { 

ἡμῖν γέγονε φῶς. ὑ γαρ " εἶπεν, ὃτι καὶ νῦν εἶπεν, ἀλλ᾽ ὅτι 
᾿ Ἁ 5 Ἀ ΄ “8 ἉΝ ᾿] Ἁ ις ς -ι 

αὐτὸς ἔλαμψε. Διὰ τοῦτο. οὐδὲ αἰσθητὰ πράγματα ὁρῶμεν 
΄- Ἁ , ’ὔ ᾿] 9. " ᾿ Ἁ Ἁ Ἀ ΄ 

τοῦ φωτὸς λαμποντος τούτου, ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν θεὸν διὰ τοῦ 
“ ξ - Ἁ ᾿Ὶ ’ «- ’ Α Α 

Χριστοῦ. Ορᾷς τὸ ἀπαράλλακτον τῆς τριάδος ; [Περὶ μὲν 
"“- “- ; 

γὰρ τοῦ πνεύματός φησιν" “ Ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ 

προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι, τὴν αὐτὴν εἰκόνα 
’ 4 Ἁ ’ " ’ ; ᾿] Ἁ ’ 

μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ κυρίου 

7.1 ΟΣ, 11. 4. ιν. ὃ. ϑ θη. 1. 2» 2- 

5 αὐτοὺς Α.1).Ε. ἑαυτοὺς νυ]ρο. Μοχ βαρύτερον 1). ἀ δι ἡμᾶς Ὠ.Ε. 
γιά, οὔϊαιη Απηποίύ. 9 προσθήκης] προθυμίας 10. Γ καὶ να]ρὸ ἀρ οϑῦ. 
Ἡδροπὶ [).1.. δ γενηθ. φῶς καὶ ἐγένετο φῶς" νῦν δὲ ΑἸ Ἀ εἶπεν] λέγει 
Ὁ). Μοὸχ ὅτι ροϑβύ ἀλλ᾽ αβϑιπηίιμῃ οχ Α.}).Εὶ 
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, ΚΣ δ 8) ΤΡ ΣΤΥ ᾿ ἀν. τόλι ν ἐξ, ἐκ ν 
πνεύματος" περὶ ὃὲ τοῦ υἱοῦ, ἰς τὸ μὴ αὐγασαι αὐτοῖς τὸν 

Ἀ ΄΄ ΕῚ ’ “. 7 ΄΄ “ δ᾽, Ε 

ἘἙ φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὃς ἐστιν 
: ΕΥ̓ΘῪ “ “3 κ ᾿] “ Ν ἐξ ἃ 9 Α . ’ 

εἰκὼν τοῦ θεοῦ" περὶ δὲ τοῦ πατρος, Ο εἰπὼν ἐκ σκότους 
“ , “᾽ ΟῚ - ἢ ς ““ Ν ᾿ 

φῶς λάμψαι, ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, πρὸς φωτισμὸν 

τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ." 
ὍὭ ν ᾿ Ν ςς “ 3, , ΄- ὃ ̓ “ ΝΟ Ὁ] 

σπερ γὰρ εἴπων, “τοῦ εὐαγγελίου τῆς ὄξης τοῦ Δριστοῦ, 

ἐπήγαγεν, “ς ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ," δεικνὺς ὅτι καὶ τῆς ἐκείνου 
’ὔ 

δόξης ἀπεστερήθησαν' οὕτως εἰπὼν, “ 
ἐπήγαγεν, “ 

ἣ , ῳ 3 ἢ κ ᾿ς ; ΘΕ 
πατέρα γινώσκομεν, ὥσπερ οὖν καὶ διὰ τοῦ πνεύματος αὐτῷ 

᾽ 10 ςς ἜΣ δὲ Ἂ, "ἢ ΄ ᾿] " 

496 προσαγόμεθα. χομεν ὃὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὁστρα- 

κίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἢ ἢ τοῦ θεοῦ, καὶ 

μὴ ἐξ ἡ ἡμῶν." ᾿Βπειδὴ γὰρ πολλὰ καὶ μεγάλα εἶπε περὶ τῆς 

ἱ ἀπορρήτου δόξης" ἵνα μή τις λέγῃ» καὶ πῶς τοσαύτης δόξης 

ἀπολαύοντες μένομεν ἐν θνητῷ σώματι; φησὶν, ὃ ὅτι τοῦτο μὲν 

“Ἔ ᾿ “ “59 

τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, 
᾽ ’ ΝΑ κι» ὃ ᾿ Μ ὃ Ν 7ὔ Ἁ 

ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, δεικνὺς ὅτι διὰ τούτου τὸν 

χ ᾿] Ἁ Γ .-Ὁ Ἁ Ἁ Α “ ’ ' 

οὖν αὐτὸ μαλιστὰ ἐστι τὸ θαυμαστὸν, καὶ δεῖγμα μέγιστον τῆς 
“ σκ ’ ΄“ 

τοῦ θεοῦ δυνάμεως, ὅτι σκεῦος ὀστράκινον τοσαύτην ἠδυνήθη 
’ - ΄ ’ 

λαμπρότητα ἐνεγκεῖν, καὶ τηλικοῦτον φυλάξαι θησαυρόν. 
Ὅ Δ, Ις ᾿ ’ ΕΣ ςς 5 οὐ Α ΝΝ ὃ ’ 

περ οὖν "' καὶ θαυμάζων ἔλεγεν, “ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς ουνα- 
Β ΟΝ “ θ “ Α Φ ἢ5 ΕΠ  195 ἐχ 9 ’ ς ’ὔ ( 6) 

μεως ἢ τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν" πάλιν ἐκείνους αἰνιττόμενος (59 
Α -ν οι 

τοὺς καυχωμένους ἐφ᾽ ἑαυτοῖς. 'Γόδ τε γὰρ μέγεθος τῶν δοθέν- 

των, τὸ τε ἀσθενὲς τῶν δεξαμένων δείκνυσι τὴν ἰσχὺν, οὐχ ὅτι 
Ἂ Ἁ 

μεγάλα νὰ μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ μικροῖς οὖσι. 1 Τὸ γὰρ 

ὀστράκινον τὸ  εὔθραυστον τῆς " θνητῆς φύσεως αἰνιττόμενος 
“᾿ ’ 

ἔλεγε, καὶ τὸ τῆς σαρκὸς ἡμῶν ἀσθενὲς ἐμφαίνων. ᾿᾽Οστράκου 
ον δ. , δι 

9 γὰρ οὐδὲν ἄμεινον αὕτη διάκειται. οὕτως ἐστὶν εὐεπηρέαστος, 
Γ 

καὶ θανάτῳ καὶ νόσοις καὶ ἀέρων ἀνωμαλίαις καὶ ἑτέροις μυρίοις 

διαλυομένη ῥᾳδίως. Γαῦτα δὲ ἔλεγε, Ρκαὶ καταστέλλων ἐκεί- 
΄ ’ Α “ Α [2 8 Χκ »" ’ “ ᾽ 

νων τὸ φύσημα, καὶ πᾶσι δεικνὺς ὅτι οὐδὲν ἀνθρώπινον τῶν καθ 
ς ἴφ. Α Ν ’ , [4 ε “- “- , 

Οἡμᾶς. Καὶ γὰρ τότε μάλιστα διαφαίνεται ἡ τοῦ θεοῦ δύναμις, 
ΦὍ ᾿ 9 “ 3 σ΄ ’ Ν Α "5 -“ »ἵ 

ὅταν δι εὐτελῶν ἐνεργῆ μεγάλα. Διὸ καὶ ἀλλαχοῦ ἔλεγεν, 
Ἂς ΄ ΄- 

1 Ἢ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Καὶ ἐν τῇ 
΄σ. Α Ἁ ᾽ Ἂς “΄“᾿ ς ’ ’ 

παλαιᾷ δὲ διὰ κωνώπων καὶ ἡμυιῶν ὁλόκληρα στρατόπεδα 
’ “ 

βαρβάρων ἐτροποῦτο' διὸ καὶ 12 μεγάλην δύναμιν αὐτοῦ τὴν 
κάμπην ἐκάλει: καὶ ἐν ἀρχῇ γλώττας συγχέων μόνον, τὸν 

μέγαν πύργον ἐκεῖνον τὸν ἐν Βαβυλῶνι " κατέλυσε. Καὶ ἐν τοῖς 

Ἰῦ ν᾿ : ΠΟΥ Σὰ Ο- 12 “00ε]. 11... 25. 

ἱ ἀρρήτου Β. ὅδν. τηΔ Γ΄. Κ καὶ -- τὸ αά. Ῥτο 60 αὐτὸς γε] αὐτὸ ςοη- 
ἴσου δὰν. θα νόοσ]ὰα Ποη δβῦ ἴῃ Οοαα. ἱ τὸ γὰρ ὀστρ.] ὀστράκινον δὲ 
εἶπε (οπι. πιοχ ἔλεγε) 10. τὰ εὔφθαρτον γθγοη. Ὦ θνητῆς] κοινῆς Δ. 
θνητῆς κοινῆς Ἐ ο γὰρ] δὲ 9. διαίτῃ ἀ ἄμεινον οὐδὲν ἴήηγοῦβο οτα, Κα. 
Ρ καὶ οτῃ. Α.Ὁ. 4 μυῶν Α. τ δῖ. Α.}.Ε, κατέλυε νυ]ρο. 
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’ δὲ “ Ἁ ὃ Α ’ ΕΣ ’ δ 5 ἥἤ 

πολεμοις ὁε νῦν μεν ὁια τριακοσίων ἄπειρα στρατόπεδα " ἤλασε, 
΄ Α “᾿ Ἀ ΄ ἈΝ 

νῦν δὲ διὰ σαλπίγγων πόλεις καθεῖλε' μετὰ δὲ ταῦτα διὰ παι- ὮὉ 
“ “ “- Ἀ. ᾿ ’ ΄ 

δίου μικροῦ καὶ εὐτελοῦς τοῦ Δαυϊδ, ἅπασαν τὴν παράταξιν τῶν 
’ " ’ [2 Α ᾿ “ »"» ’ὔ ’ὔ 

βαρβάρων ἐτροπώσατο. Οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα δώδεκα μόνους 

ἀποστείλας, τῆς οἰκουμένης περιεγένετο, δώδεκα, καὶ τούτους 

ἐλαυνομένους, ᾿πολεμουμένους. 
“ “ “ 

υκπλαγῶμεν οῦν τοῦ θεοῦ τὴν δύναμιν, θαυμάσωμεν, 
; ᾽ ’ Ὁ ἷ, 3 ’ ἭΙ 

προσκυνήσωμεν. ᾿Β)ρωτήσωμεν ᾿Ιουδαίους, ἐρωτήσωμεν “Ελλη- 
“. “᾿ 

νας, τίς ἔπεισε τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ἀποστῆναι τῶν ὅπα- 
“ Α ’ 

τρίων ἐθῶν, καὶ πρὸς ἑτέραν μετατάξασθαι πολιτείαν ; ὁ 
« Α «εἷ ς ’ ςε ’ “ ὙὙ: “ [, Δ .α ’ 

ἁλιεὺς, ἢ ὁ σκηνοποιὸς: ὃ τελώνης, ἢ ὁ ἀγράμματος και ἰδιώ- 
᾿ ΚὯ Ἁ “. “ἃ “7 ΄ι ’ὔ . Α ΄ δύ “" 

της; αι πῶς ἀν ἔχοι ταῦτα λόγον, εἰ μή θεία ὀύναμις ἦν Εὶ 
ς ’ “ 9 ’ Α Α ’ 5» 

ἡ πάντα κατορθοῦσα δὲ ἐκείνων ; 1 δὲ καὶ λέγοντες ἔπειθον 
ἐκεῖνοι ; Βαπτίσθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ σταυρωθέντος. [[οίου ; 

οὺ ’ ΄ 

“Ὅν οὐκ εἶδον, οὐδὲ ἐθεάσαντο. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ταῦτα λέγοντες καὶ 
’ 

κηρύττοντες, ἔπειθον, ὅτι οἱ μὲν μαντευόμενοι καὶ ἐκ προγόνων 
δ Ἐν ’ ς ἅ ᾧ ᾿ ε ᾿ κ᾿ - 

αὐτοῖς παραδοθέντες, οὐκ εἰσὶ θεοὶ, ὁ δὲ ἡπροσηλωθεὶς οὗτος 
ὴ Υ 9 ’ ’ Φ“ Α » ᾿ς 

Χριστὸς πάντας ἐφείλκετο. ΚΚαίτοιγε ὅτι μὲν ἐσταυρώθη 
ἦν ἡ. ἢ ἢ ἘΞ 3 ῳ θ ν ἦ ΠΥΡῚ κ 

καὶ ἐτάφη, παντί που δῆλον ἦν ὅτι δὲ ἀνέστη, οὐδεὶς πλὴν 
ὐλί Ζ ἮΝ ΑΝ ΦΨ Α “ 2 Ἁ 3 ᾿Ξ 

ὀλίγων εἶδον. ὅμως καὶ τοῦτο ἔπεισαν τοὺς οὐχ 497 
« ’ Υ ς Φ“ Ξ ’ ’ Ψ ᾿] Μ Ἁ Ψ ᾽ 

εωρακότας" και βυνέ ὅτι ἀνεστὴ μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ εἰς οὐ- 

ρανοὺς ἀνῆλθε, καὶ ἔρχεται κρῖναι ζῶντας, καὶ νεκρούς. [[6θεν 

οὖν τὸ πιθανὸν τοῖς λόγοις τούτοις, εἰπέ μοι: Οὐδαμόθεν 

ἄλλοθεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως. ἃ Καὶ γὰρ πρῶτον 

αὐτὴ ἡ καινοτομία πᾶσι "προσίστατο" ὅταν δὲ καὶ τοιαῦτά 

τις καινοτομῆ, χαλεπώτερον τὸ πρᾶγμα γίνεται" ὅταν ἀναμο- 
ἤ τ 3 ’ 7 ὩΦ 3 , “5 --“Ἤ 

χλεύη παλαιᾶς συνηθείας θεμέλια, ὅταν ἐκ βάθρων ἀνασπᾷ 
νόμους. [Πρὸς δὲ τούτοις οὐδὲ οἱ κήρυκες ἀξιόπιστοι εἶναι 
δό ᾿ Ἧ Ἀ ς " ν ΄σ ’ Ν ὃ Α 

εοόκουν, ἀλλὰ καὶ “ἔθνους παρὰ πᾶσι μεμισημένου, καὶ ὀειλοῖ Β 
"5 τ , 3 " Ξ . ’ Ἀ , 

καὶ ἀμαθεῖς, [1όθεν οὖν περιεγένοντο τῆς οἰκουμένης ; Πόθεν 

ὑμᾶς καὶ τοὺς ἀὑμετέρους προγόνους τοὺς δοκοῦντας φιλο- 
“- ΄ι' ΄ ΄“ Ε] ᾿ Ά 

σοφεῖν, μετὰ τῶν θεῶν αὐτῶν ἐξέβαλον ; Οὐκ εὔδηλον ὅτι ἀπὸ 
΄σ Α Ἁ ΕΣ ϑῳ 6 ΄ , “48. νὴ ΕΣ ΄“ ᾿] 

τοῦ τὸν θεὸν ἔχειν μεθ᾽ ἑαυτῶν ; Οὐδὲ γὰρ ἔνι ταῦτα ἀνθρω- 

" ἤλασε) ἐξανάλωσε Ὁ. Μοχ ἅπασαν τὴν βαρβάρων παράταξιν ἐτρ. Β' ὅπ. 
τῶν β. τὴν π. ἐτρ. αα, ΐ πολεμ.] καὶ πολεμ. Α. πολεμουμένους οτ. Β, 
"ΉΘΙΚΟΝ. Περὶ τῶν ἀποστόλων, καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς θείας δυνάμεως. Δ΄ ΘγΟΏ, 
Ὑ οὖν] τοίνυν 1). οὖν οτη. Ε. ροϑί θεοῦ γᾶη8ρ, Α. " πατρῴων Α.Ε, 

Υ̓ προδηλωθεὶς Ο. 2 εἶδεν ϑαν. Β6η. βίηθ τηοηϊΐο. ΡῬΥῸ Ἁ]ΙοτῸ βίαηϊ ΜΕ ΟΠ, 
εἴ Οὐαϊοο5 ΡΓδΘίοσ. Α. ΟἸΊΠΘΒ. ἃ καὶ γὰρ---τοιαῦτα] σκόπει γὰρ ὅσα προσῆν 
τὰ κωλύματα. πρῶτον αὐτὴ ἡ κ. πᾶσι προσίστατο. δεύτερον ἐπὶ φιλοσοφίαν οἱ 
διδασκόμενοι ἐκαλοῦντο, καὶ πολιτείαν τῶν βιωτικῶν πάντων ἀπηλλαγμένην. ὅταν 
δὲ ἢ καινοτομία, καὶ τοιαῦτα (.1). μ προΐστατο Α. διαῦτη ὅταν δὲ (Οοαά. 
ὅταν τε α. ς ἔθνους] ϑϊς Α.Β.Ε. ἀπὸ ἔθνους (.1). Μοχ μεμισημένου 
ΟΙΏη65. [μρροϑραίιν ἔθνος εὐ μεμισημένον. ἀ ἡμετέρους θ. ὅαν. τηδγρ'. 

Ρ 



106 5. ΖΦΟΑΝΝῚΒ ΟΗΚΥΒΞΟΞΤΟΜΙ ΤΥ. 8.0: 

πίνης δυνάμεως κατορθώματα, ἀλλὰ θείας τινὸς καὶ ἀπορρήτου. 

Οὐχὶ, φησὶν, ἀλλὰ γοητικῆς. Οὐκοῦν αὐξηθῆναι ἔδει τὴν τῶν 

δαιμόνων ἀρχὴν, καὶ ἐπιταθῆναι τὴν τῶν εἰδώλων θεραπείαν. 

Πῶς οὖν καθήρηται καὶ ἠφάνισται, καὶ ἀπεναντίας ἐκείνοις 

τὰ ἡμέτερα; “Ὥστε κἀντεῦθεν δῆλον, ὅτι τοῦ θεοῦ ψῆφος ἣν 

τὰ γινόμενα, οὐκ ἀπὸ τοῦ κηρύγματος ἐμόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
Οτῆς πολιτείας αὐτῆς. Πότε γὰρ παρθενία τοσαύτη πανταχοῦ 

τῆς γῆς ἐφυτεύθη : : πότε χρημάτων ὑπεροψία, καὶ ζωῆς, καὶ 

τῶν ἄλλων ἁπάντων ; Οἱ γὰρ μοχθηροὶ καὶ γόητες [οὐδὲν 

τοιοῦτον ἀνύσαιεν, ἀλλὰ τἀναντία ἅπαντα" οὗτοι δὲ ἀγγέλων 

ἡμῖν εἰσηγήσαντο πολιτείαν αὐκ εἰσηγήσαντο δὲ μόνον, ἀλλὰ 

καὶ κατώρθωσαν, ἐν τῆ ἡμετέρᾳ, ἐν τῆ τῶν βαρβάρων, ἐν 

αὐταῖς τῆς γῆς ταῖς ἐσχατιαῖς. ὍΘθεν ὁῆλον ὅτι πάντα ἡ τοῦ 

Χριστοῦ ὅπανταχοῦ δύναμις ἤνυσεν, ἡ πανταχοῦ λάμπουσα, 

καὶ ἀστραπῆς ἁπάσης ὀξύτερον τὰς τῶν ἀνθρώπων καταυγά- 

Ὁ ζουσα διανοίας. '"Γαῦτ᾽ οὖν ἅπαντα λογισάμενοι, καὶ τῆς τῶν (507) 

μελλόντων ὑποσχέσεως τὰ γεγενημένα λαβόντες ἀπόδειξιν 

"ἐναργῆ, πῆ στ τοῦ μεθ᾽ ἡμῶν τὴν ἄμαχον τοῦ σταυρω- 

θέντος ἰ ἰσχὺν, ἵνα καὶ τὰς ἀφορήτους φύγητε κολάσεις, καὶ τῆς 

αἰωνίου βασιλείας ε ἐπιτύχητε᾽ ἧς γένοιτο, πάντας ἡμᾶς ἱμετα- 

σχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι- 

στοῦ, « ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Ε ΛΟΙῸΣ Θ. 
᾿ ’ 

ιν παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι' ἀπορούμενοι, 
ς Ε] . ᾽ ᾽ὔ δ ὃ ’ τὰ ᾿] .] ἃ 3 

αλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι ιωκόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ δεγκαταλιμ- 

πανόμενοι. 

ΕἼΤΙ μένει δεικνὺς, ὅτι τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως ἔργον τὸ πᾶν 
ἐστι, καταστέλλων ἐκείνων τὰ φρονήματα τῶν καυχωμένων ἐφ᾽ 

ἑαυτοῖς. Οὐδὲ γὰρ τοῦτο μόνον ἐστὶ, φησὶ, "θαυμαστὸν, ὅ ὅτι 

ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσι φυλάττομεν τὸν θησαυρὸν τοῦτον, ἀλλ᾽ 

ὅτι καὶ μυρία πάσχοντες δεινὰ, καὶ πανταχοῦ περικρουόμενοι, 

498 τηροῦμεν αὐτὸν, καὶ οὐκ ἀπόλλυμεν. ἸΚαίτοι εἰ καὶ ἀδαμάντινον 
σκεῦος ἦν, οὔτε θησαυρὸν τοσοῦτον βαστάσαι “ἴσχυσεν ἂν, οὐδ᾽ 

τ ΡΤ τ; 8; Ὁ- 

8 μόνον] δὲ μόνον Οὐ. }. Γ οὐδὲν] -κἂν Ο.}. 8 πανταχοῦ ΟΥη. σ΄. Μοχ 
ἡ οτῃ. Ο.}). ' ἐνεργῆ 1). ἱ μετασχεῖν Α.Β.}.", ἐπιτυχεῖν νυ]ρο. 
Ηομ. [Χ. ἃ ἐγκαταλειπόμενοι 1). ααὶ δα αι! καταβαλλόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύ- 
μενοι. Ὁ τὸ θαυμαστὸν ἈΑ.Ε. ο ἴσχυεν 1). ἂν οτη. ΔΑ. ψείθατη βαστάσαι 
Ροϑβί θησαυρὸν ἴταηβρ. Ὠ. ροβί ἴσχυσε Α. . 



Τν: τὸ. ΙΝ ΕΡΙΞΩ͂Τ. 11. ΑὮ ΟΟΒ. ΗΟΜ. ΙΧ. 107 

ἂν πρὸς τοσαύτας ἤρκεσεν ἐπιβουλάς" νῦν δὲ καὶ φέρει, καὶ 
᾿ 

οὐδὲν πάσχει δεινὸν, διὰ τὴν τοῦ θεοῦ χάριν. “᾿Εν παντὶ γὰρ 

θλιβόμενοι, φησὶν, ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι.᾽᾽ Γι ἐστιν, “ ἐν 
ΚΝ 5 Φ “ τι ΄- » “ ’ » - ς ’ 

παντί; ᾿Ἐμν τοῖς ἐχθροῖς, ἐν τοῖς φίλοις, ἐν τοῖς ἀναγκαίοις, 

ἐν ταῖς ἄλλαις χρείαις, ὑπὸ τῶν πολεμίων, ὑπὸ τῶν “οἰκείων. 
ςς " ἀην,. Ὁ , "Ὁ , . κ᾿ ᾽ 

Αλλ᾽ οὐ στενοχωρούμεθα. αἱ ὅρα πῶς πράγματα εναν- 

τία λέγει, ἵνα κἀντεῦθεν δείξη τοῦ θεοῦ τὴν ἰσχύν. “ Θλιβό- 
μενοι γὰρ οὐ στενοχωρούμεθα, φησίν" ἀπορούμενοι οὐκ ἐξαπο- 

Ἷ 9} ’ " "5 Ἃ 9 ’ Θ᾽ Αλ ’, θ 

ρούμεθα"᾽ τουτέστιν, οὐκ εἰς τέλος ἐεκπίπτομεν. ογούμεθα 
σ΄“ ’ 

μὲν γὰρ πολλαχοῦ, καὶ ἀποτυγχάνομεν, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως, ὥστε 

ἐκπεσεῖν τῶν προκειμένων" εἰς γυμνασίαν γὰρ ἡμῶν ταῦτα, 
᾿ Ἁ ΄- σ΄ 

οὐκ εἰς ἧτταν συγκεχώρηται παρα τοὺ θεοῦ. ““Διωκόμενοι, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλιμπανόμενοι:' καταβαλλόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ 
5 ἕ ," εξ Α Ν Ἁ ’ Ἀ Α 

ἀπολλύμενοι. Οὲ μὲν γὰρ πειρασμοὶ συμβαίνουσι, τὰ δὲ 
“. “ “ Ν “- “- 

ἀπὸ τῶν πειρασμῶν οὐκέτι. Καὶ τοῦτο δὲ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ 
, Ὶ ἤ "Ἂ, “- δέ Α ὃ Α Α » αὶ 

δύναμιν καὶ χάριν. λλαχοῦ ὃὲ ᾧησι, καὶ διὰ τὴν αὐτῶν 

Β 

᾿ , 

ταπεινοφροσύνην, καὶ διὰ τὴν ἑτέρων ἀσφάλειαν συγκεχω-Ο 

ρῆσθαι ταῦτα. 2 “Ἴνα γὰρ μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι 

σκόλοψ, φησί: καὶ πάλιν, “ἵνα μή τις λογίσηται εἰς ἐμὲ ὑπὲρ 
΄, Α 3 ’ .] ΕῚ σι .29) ᾿ ᾿] - Γ ς«ςὦ 

βλέπει, καὶ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ" και δαλλαχοῦ παλιν, “ἵνα 
κ , 5 ΠΥ Ἢ ἂν, 5.5 3 - , “ κι 

μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ εαυτοῖς. Ἐνταῦθα μέντοι, ἵνα φανῆ 

τοῦ θεοῦ ἡ δύναμις. Ὁρᾷς ὅσον τῶν πειρασμῶν τὸ κέρδος ; 

Καὶ γὰρ τοῦ θεοῦ τὴν δύναμιν ἐδείκνυ, καὶ τὴν χάριν ἀπεκα- 

λυπτε μειζόνως" ἜΥΟΝ βἰρκεὶ γάρ σοι ἡ χάρις μου, φησί: καὶ 

εἰς ταπεινοφροσύνην ' "ἤλειφε, καὶ τοὺς ἄλλους καταστέλλεσθαι 

παρεσκεύαζε, καὶ αὐτοὺς καρτερικωτέρους εἰργάζετο" τα δ ἢ γὰρ 
ε Α Ἁ ὃ Α «ς δὲ ὃ Α ᾿ ὃ ΩΝ ἢ. 

ὑπομονή, φησὶ, οκιμὴν κατεργάζεται, Ἶ ὁε ὀοκιμή ἐλπίοα. 

Οὲ γὰρ μυρίοις περιπεσόντες κινδύνοις, καὶ ἱὲκ τῆς ἐλπίδος τῆς 

εἰς τὸν θεὸν ἀνενεγκόντες, ἐπαιδεύοντο ταύτης ἔχεσθαι ἐπι- 

πλεῖον ἐν πᾶσι. ““Ἰ]άντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 

ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ φανε- 

ρωθὴ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. ἘΕΙΚαὶ τί ἐστιν ἡ νέκρωσις τοῦ 

κυρίου Ἰησοῦ, ἣ ἣν περιέφερον ; (Οἱ θάνατοι οἱ καθημερινοὶ, δι 

ὧν καὶ ἡ ἀνάστασις ἐδείκνυτο. Εἱ ̓ γάρ τις ἀπιστεῖ, τρῤμῶ ὅτι 

ἀπέθανεν ᾿]ησοῦς καὶ ἀνέστη, ἡμᾶς ὁρῶν τοὺς καθ᾽ Ιἑκάστην ΚΕ 
« ’ ς ΄, ἜΝ ’ ’; Ἁ ΄σ΄ 

ἡμέραν ἀποθνήσκοντας καὶ ἀνισταμένους, πιστευέτω λοίπον τὴ 

δ 2 ΟΥ̓ τ, ἢ} Ὁ, 1.0. ὃ. 2 ΟΟἿ. ΣΙ, 0. 4 ἤσμπι. ν. 4. δ. 10. 

ἃ οἰκείων] -Ε θλιβόμεθα Ὁ). 5 ἀλογούμεθα Α.1).Ε΄. ἀλγούμεθα Β. ρογροαὶ 
απηιο ἀὐποημιν. ΜΝ οίαΒ. ἘἀΘθαίιιγ ἀλγοῦμεν 5ῖπη6 τηοηϊΐο. 1) οἰπαο μὲν τΡΟΘΡΑΙΝΝ 
οχ Β.0.Ε. Γ ἡμῶν (οαα. ὑμῶν γα]ρο. ξ' ἀλλαχοῦ οτη. Ὁ. ἢ ἤλειφε) 
εἴληφε Ὁ. ἱ δις Οοαά. ἐκ τῆς εἰς τὸν θεὸν ἐλπίδος Εαα. Κκ καὶ τί] τί Ὦ. 
καὶ τίς Ἐ. Ι ἑκάστην οτῃ, Β. 

ΡΦ 
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ς ’ ΕἘΠ8 “Ἢ Α « ’ ᾿] ’ Τὴ [2 “ 

ἀναστασει. ἰδες πῶς καὶ ἑτέραν αἰτίαν τὰ εὕρηκε τῶν πει- 
““ Ξ Π ’ δ) ’ Ξ- 467 θη 

ρασμῶν ; []οίαν δὴ ταύτην : να καὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ Φανερω ῆ 
δῦ τρυδώβονε. ἡμῶν» ὑαψηρθεονια ἐξαρπάζειν ἡμᾶς τῶν κιν- 

δύνων, Ὥστε τοῦτο, ὃ δοκεῖ ἀσθενείας εἶναι καὶ ἐγκατα- 

λείψεως, τοῦτο δ αὐτοῦ κηρύττει τὴν ἀνάστασιν. Οὐ γὰρ ἂν 
’ “ ᾿] Α 

οὕτως ἐφάνη, μηδὲν πασχόντων ἡμῶν ἀηδὲς, ἡ δύναμις ἡ ἐκείνου, 

ὡς νῦν δείκνυται, πασχόντων μὲν, οὐ νικωμένων δέ. 64“ ἸΚαὶ (598) 
κ « “ 8, -“ 4 ; ’ Α ΝῚ “" 

γαρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ρ᾽ Ἰησοῦν, 

Δἀοροΐνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν ἡμῖν ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ 

ἡμῶν." [Πανταχοῦ γὰρ, ὅταν τι ἀσαφὲς 4 εἴπη. ἑαυτὸν ἑρμη- 

νεύει πάλιν. Ὃ δὴ καὶ ἐνταῦθα ἐποίησε, τοῦτο, ὅπερ εἶπον, 

ἑρμηνεύων σαφῶς. Διὰ τοῦτο γὰρ παραδιδόμεθα, φησὶ, τουτ- 

ἔστι, τὴν νέκρωσιν περιφέρομεν, ἵ ἵνα ἡ δύναμις αὐτοῦ τῆς ζωῆς 

φανῇ, μὴ συγχωροῦντος σάρκα θνητὴν τοσαῦτα πάσχουσαν, 

ὑπὸ τῆς νιφάδος τῶν κακῶν νικηθῆναι. ΚΚαὶ ἑτέρως δὲ αὐτὸ 
“-- “΄“΄ ᾽ν, 

ἐκληπτέον. [Πῶς ; ὥς ἀλλαχοῦ φησιν, 7“Εἰ συναπεθάνομεν, 
Ἁ ’ ἘΝ 

καὶ συζήσομεν.᾽ Ὥσπερ γὰρ τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπομένομεν 
ἘΞ “- - ’ 

Β νῦν, καὶ αἱρούμεθα ζῶντες ἀποθανεῖν δι᾽ αὐτόν οὕτω καὶ αὐτὸς 
΄ ν - 

αἱρήσεται ἀποθανόντας ζωογονῆσαι τότε. Εἰ γὰρ ἡμεῖς ἀπὸ 

ζωῆς εἰς θάνατον ἐρχόμεθα, καὶ αὐτὸς ἀπὸ θανάτου ἵὶ εἰς ζωὴν 

ἡμᾶς χειραγωγήσει. ϑεύῷστε ὁ θάνατος ἐ ἐνεργεῖται ἐν ἡμῖν, ἡ 
δὲ Ἁ 9 « φὰς ,͵ϑ, Οὐκέ { 

Ε ζωὴ εν υμῖν. ὑκετι δ περὶ τοῦ θανάτου λέγων, ἀλλὰ 
“κ᾿ - Α Ἁ 

περὶ πειρασμῶν καὶ ἀνέσεως. Ἡμεῖς μὲν γὰρ ὑὲν κινδύνοις 

καὶ ἐν πειρασμοῖς, φησὶν, ὑμεῖς δὲ ἐν ἀνέσει, “τὴν ἐκ τούτων 
΄ι' κ -“ 

τῶν κινδύνων καρπούμενοι ζωήν. "Καὶ τὰ μὲν ἐπικίνδυνα ἡμεῖς 
“. « .-. “- Α 

ὑπομένομεν, τῶν δὲ χρηστῶν ὑμεῖς ἀπολαύετε᾽ οὐ γὰρ τοσού- 

τους ὑπομένετε πειρασμούς. 
θ06ἐς ᾿ δὲ Ἁ . Ἁ “"," ΄“- ’ ᾿ Ἧ, 

χοντες ὃὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ 
Α , “- 

Ο γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα" καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, 
“- Α »“"Ρ ΄“ 

διὸ καὶ λαλοῦμεν᾽ ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν, καὶ ἡμᾶς 
ὃ Ἁ Ἶ ιν κ'3») ιν ’ « “ “- Α ᾿ 

ια ᾿Ιησοῦ ἐγερεῖ. νεμνησεν ἡμας ψαλμοῦ πολλὴν ἔχοντος 

φιλοσοφίαν, καὶ ἱκανοῦ μάλιστα ἐν κινδύνοις ἀλείφειν. 'Γὴν 
ε 

γὰρ ῥῆσιν ταύτην ἐν μεγάλοις κινδύνοις ὧν ο δίκαιος ἐκεῖνος 

ἐφθέγξατο, καὶ ἐξ ὧν οὐκ ἣν ἄλλως Υ ἀνενεγκεῖν, ἢ διὰ τῆς τοῦ 

δὺν. 11: 72 Τ πὶ τ|. Ὑ1- 8ν. 12. ϑν: 2: 17: 

ἴὰ εὗρεν Α.Ἐ,, εἴρηκε Ὠ. τι φησὶ ]-Ἐπῶς Ὁ. διαίτῃ τὸ ργὸ τῷ μαρθηΐ 
Α.}.“Ε1 Ο αὐτοῦ] αὐτὸ Β. Ρ Ἰησοῦν 1- Χριστὸν 1). Μοβα. σ. (ΑἸΛοΓ 
Μοϑβα. διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. ) Μοχ ἐ ἐν ἡμῖν οτχ. Α.Β.Ε, οἵ ᾿ποϊαβιὶ ὅν. ΗἩδθθηΐ 
Μοβαᾳ. ᾳ εἴπῃ ΟΠΊΠΘΒ. εἴποι νυϊρο. Τ εἰς] πρὸς Β. 5 περὶ τοῦ θ.] 
περὶ θανάτου Β. περὶ τοῦ ἰδίου θανάτου Ἐ. περὶ τοῦ υἱοῦ τὸν θάνατον Α. 
ἴ λέγων] λέγει Π. περὶ ροϑβί ἀλλὰ οπι. 14. ἃ ἐν πειρασμοῖς καὶ ἐν κινδύνοις 
ἸΏΨΘΥΒΟ ΟΥαϊπα Α.Ε, φησὶν οτη. Ἢ Ν᾽ τὴν] διὰ τὴν Α.Ε, Χ καὶ] ὡσεὶ 

ἔλεγε Ὦ. Υ ἐνεγκεῖν Α.0.Ε. ἃ "ἐνεγκεῖν (519) Β. ἀνενεγκεῖν Εἀά, 
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(599) 

θεοῦ βοηθείας. ᾿Επεὶ οὖν τὰ συγγενῆ μάλιστα οἷδε παρα- 
“ Ν ΄“- ’ὔ 2 Ἁ Ὅν Ἀ “- .3) 

μυθεῖσθαι, διὰ τοῦτό φησιν, “ ἔχοντες τὸ αὐτὸ πνεῦμα" τουτ- Ὁ 
’ ς Ἀ “ Ὄ“ὴδΝξ' Ἷ. ς 4“ (9 "᾽ “- ΕῚ ,ὔ 4 

στιν; ἀπὸ τῆς αὐτῆς συμμαχίας, ἀφ᾽ ἧς ἐκεῖνος ἐσώθη, καὶ 

ἡμεῖς σωζόμεθα' ἀπὸ τοῦ πνεύματος, ἀφ᾽ οὗ ἐφθέγξατο, καὶ 

ἡμεῖς ἄνα υρφά να Ὅθεν δείκνυσι πολλὴν τῇ καινῇ πρὸς τὴν 

παλαιὰν ̓ξ τὴν συμφωνίαν οὖσαν, καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα ἐν ἑκατέ- 

ροις ἐνεργῆσαν᾽" καὶ ὅτι οὐχ ἡμεῖς μόνον ἐν κινδύνοις, ἀλλὰ καὶ 
ε ᾿ Γ' κ Ἂν , ιν» , ἐπ κ 

οἱ παλαιοὶ πάντες" καὶ δεῖ πίστει καὶ ἐλπίδι διορθοῦσθαι, καὶ 

᾽᾿Επειδὴ ἃ γὰρ ἔδ μὴ λύσιν εὐθέως ζητεῖν τῶν ἐπικειμένων. πειθὴ γὰρ ε εἰξε 
, 

διὰ τῶν λογισμῶν τὴν ἀνάστασιν καὶ τὴν ζωὴν, καὶ ὅτι οὐκ 
Ἁ 

ἀσθενείας οὐδὲ ἐγκαταλείψεως ὁ κίνδυνος" λοιπὸν καὶ τὴν πίστιν 
ΕῚ Α δι δὰ Ἁ » ᾽ ’ 5 φ Ν Α φΓ .κα- 

εἰσαγει, καὶ αὐτὴ τὸ παν ἐπιτρετπει. Αλλ᾽ ὅμως καὶ αὐτῆς 
΄ι “- Α ᾿] , Α 

ἀπόδειξιν παρέχεται τοῦ Χριστοῦ τὴν ἀνάστασιν, εἰπὼν ὅτι 

“ἐ καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν. Τὶ πιστεύομεν, 
5 ’ Ξ “ ε΄» ᾿] “ δ )ι- “ 3 “-“ Α 

εἶπέ μοι: “Ὅτι ὁ ἐγείρας Ἰησοῦν, καὶ ἡμᾶς ἐγερεῖ, καὶ παρα- 
“ ᾿ εν Ἂν 10 ἐς "Γὰ Ν , δι ὑ ψπι 4“ ε ’ 

στήσει συν υμῖν. α γὰρ πάντα ὁι ὑμᾶς, ἵνα ἡ χαρις 
; Α “- Α 

πλεονάσασα, διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύση εἰς 
΄“- “ ’ “- 

τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. ΤΙ]ἀλιν πληροῖ φρονήματος θ αὐτοὺς, ἵνα 
Α ᾿ ’ὔ; ἱ σε “ ’ ’ὔ “ 

μὴ ἀνθρώποις χαριν εἰδῶσι, τοῖς ψευδαποστόλοις λέγω. "Γοῦ 
Ἂς “ Ἁ ΄- εἴ ’ὔ -“ 7 “ 

γὰρ θεοῦ τὸ πᾶν, “ὃς βούλεται πολλοῖς χαρίσασθαι, ὥστε 
΄ο ΄- ’ 

μείζονα ὀφθῆναι τὴν παρ Δι ὑμᾶς γοῦν ἡ ἀνάστασις, καὶ ς 

τὰ ἄλλα πάντα. Οὐ γὰρ “ἑνὸς ἕνεκεν μόνου ταῦτα πεποίηκεν, 

ἀλλὰ πάντων. 1} “ Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν᾽ ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω 
ς “ 5 ’ 3 πλς Ν 5 “ « ᾿Σ 

ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, αλλ᾽ ὁ ἔσω αἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ 
δ ἐπα 25 ᾿ , ᾿ ’ ᾽ ’ 

καὶ ἡμερᾳ. [Πῶς φθείρεται: Μαστιζόμενος, ἐλαυνόμενος, 
’ ἤ ὃ ’ ςς ὍΔ » δ “Ὁ - ΄“ ᾳ [᾿ ’; Ὶ 

μυρία πάσχων δεινα. λλ᾽ ὁ ἐσω ανακαινοῦται “ἥμερᾳ καὶ 
« ’ 539 “ ᾿ ΄σ Ξ ΄“ ’ ΄“- 5 ’ “ 

ἡμέρᾳ. ΠΠῶς ἀνακαινοῦται; 1 ἢ πίστει. τῆ ἐλπίδι, τῇ προ- 

θυμίᾳ, “τῷ λοιπὸν κατατολμᾶν τῶν δεινῶν. Ὅσῳ γὰρ ἄν 
’ σι. 

μυρία παάσχὴ τὸ σῶμα, τοσούτῳ χρηστοτέρας ἔχει τὰς ἐλπίδας 

ἡ ψυχὴ, καὶ λαμπροτέρα γίνεται, καθάπερ χρυσίον πυρούμενον 

ἐπιπλέον. Καὶ ὅρα πῶς ΠΝ τὰ λυπηρὰ τοῦ παρόντος 

βίου. 12.“ ὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς δθλίψεως, φησὶν, 

ὃ εἰς ὑπερβολὴν καθ᾽ ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατερ- 
’ “- 

γάζεται, μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ 
’ »})] “ Ἁ 9 [ Ἁ “ ’ Α 

βλεπόμενα. ΕϊΪς τὴν ἐλπίδα τὸ πράγμα κατακλείσας. καὶ 

ὅπερ ἐν τῇ πρὸς ἱῬωμαίους ἔλεγεν, ὅτι 15 “Τῇ ἐλπίδι ἐσώ- 

Ι0 ν. 15. 1. νς. τό: 12. ν΄, τ΄΄ς, τ8. 18 Βοπι. νἱϊϊ. 24. 

2 τὴν οτη. Α. ἃ γὰρ οι. ). Μοχ διὰ τῶν “συλλογισμῶν 1ῖὰ. Ὁ αὐτοὺς 
οἵη. ἃ. ροϑβί πληροῖ {τᾶη80. Κ΄. ο δδοὶ δι᾽ ἑνὸς ΟΠΊΠΘΒ. Μοχ διὸ καὶ οὐκ 
ἐκκ. Ἐὰα. β6α καὶ ποῆ οϑύ ἴπ Οοαά. ἃ ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ ὅπδι Α."᾿. 9 τῷ] 
τὸ Α.Β.Ε4, Ροθϑῦ λοιπὸν, δεῖ ααα. Β. ψιά. Απποί. Γ ἐλαφρὸν οτῃ. Δ. 
ἔ θλίψεως]- ἡμῶν ΔΑ. ᾿ εἰς ὑ. καθ᾽ ὑ.] καθ᾽ ὑ. εἰς ὑ. Ὁ. Μοβα. σ. 

0 

Β 
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Α Α “ νῚ 

θημεν, ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπὶς, τοῦτο καὶ ἐνταῦθα 
’ ἢ ἱ Ν ’ - ᾽ 

Οκατασκευάζων, τίθησι παράλληλα τὰ παρόντα τοῖς μέλλουσι, 
᾿ Α Ἁ Ἁ 

τὸ παραυτίκα πρὸς τὸ αἰώνιον, τὸ ἐλαφρὸν πρὸς τὸ βαρὺ, τὴν 
- ἈΝ Α ’ Ἁ ΕΔ ’ " “ Ψ 9 

θλῖψιν πρὸς τὴν δόξαν. ΚΚαὶ οὐδὲ τούτοις ἀρκεῖται, ἀλλ ε ; 
᾿ἑτέραν τίθησι λέξιν, διπλασιαζων αὐτὴν, ἱ καὶ λέγων, ““ καθ᾽ 

ε κ Ὕ: πον 5 ᾿ ᾿ , , 
ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολήν. Εἶτα καὶ τὸν τρόπον δείκνυσι, 

“ Ν ᾿ ΄“ ΄. κν 

πῶς ἐλαῴφρον τὸ τῶν τοσούτων θλίψεων. [Πῶς οὖν ἐλαφρόν ; 
ΧΩ εἶ Ἁ . 

ς-ς Μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ Εβλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπό- 
- ΄ - Α ν “ 

μενα." Οὕτω καὶ τοῦτο κοῦφον τὸ παρὸν, κἀκεῖνο μέγα τὸ 
3. Ἀ 

Ἰξαυτούς. “Τὰ γὰρ 
Ὁ βλεπόμενα, πρόσκαιρα. (Οὐκοῦν τ καὶ αἱ θλίψεις τοιαῦται. 

ἈΝ Α “ 

«Τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα, αἰώνια. Οὐκοῦν καὶ οἱ στέφανοι 

ὰ « “ ς ’ ν , 

μέλλον, ἂν τῶν ὁρωμένων ἁπαγαγωμεν 

τΞ ᾿ Ξ Α κ᾿ 
τοιοῦτοι. Καὶ οὐκ εἶπεν, αἱ θλέψεις τοιαῦται, ἀλλὰ, “τὰ 

ἢ 55. πὸ ἐὰν Ν ἢ ἌΣ ας, τῷ μν ᾿λχον ; 
βλεπόμενα" ἅπαντα, κἀν κόλασις ἢ. κἂν ἀναπαυσις στε μήτε 
9 ᾿ “- 7 3 “ : ’ Ἁ “- ΕΔ: 

ἐκεῖθεν χαυνοῦσθαι, μήτε ἐντεῦθεν βιάζεσθαι. Διὰ τοῦτο οὐδὲ 
Ὶ “ 4 ο ς ’ 3 νὟ»νἉ 9 Ἁ 

περὶ τῶν μελλόντων λέγων, εἶπεν, ἢ βασιλεία αἰώνιος, ἀλλα, 
ςς Ν δ ’ “2 9 «ἃ “ “ἡ ;,) “ 

τὰ μὴ βλεπόμενα, αἰώνια, κἀν βασιλεία, κἂν κόλασις ἢ 
’ - “ “ ’ 

οπάλιν' ὥστε καὶ ἐκεῖθεν φοβῆσαι, καὶ Ῥέντεῦθεν προτρεέ- 
ψασθαι. 

Α χὺ Α μ᾽ Α 

4᾽ πεὶ οὖν τὰ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα 
Ὁ. Ν 93  “ [ 1 ᾿ δ Α ΤΥ 

αἰώνια, πρὸς ἐκεῖνα βλέπωμεν. οίαν γὰρ καὶ 'σχοίημεν 
Ἁ “. 

Ἑ ἀπολογίαν, τὰ πρόσκαιρα ἀντὶ τῶν αἰωνίων αἱρούμενοι ; μὲ 
Ἅ Α Ν ᾿ εν 3 5 Ξ ὃ βὰς, Ν , τ Ἁ 

γὰρ καὶ τὸ παρὸν ἡδὺ, ἀλλ᾽ οὐ διηνεκὲς" τὸ μέντοι οθυνήρον 
8 3 “κι ὃ Α "9 ’ὔ 1 ’ Ν Ψ . ἣν 
αὐτοῦ, διηνεκὲς καὶ ἀσύγγνωστον. οίαν γὰρ ἕξουσιν ἀπολο- 

’ 

γίαν οἱ πνεύματος καταξιωθέντες, καὶ τοσαύτης ἀπολαύσαντες 
΄σ΄ Ἁ 

δωρεᾶς, ἐχαμαίζηλοι γινόμενοι, καὶ καταπίπτοντες πρὸς τὴν 
σ΄“ “ ’ εὖ ’ 

γῆν; Καὶ γὰρ πολλῶν ἀκούω λεγόντων τὰ καταγέλαστα 
“σ᾿ ’ 

ταῦτα ῥήματα: δός μοι τὴν σήμερον, καὶ λάβε τὴν αὔριον. 
ΔΑ. Ἁ Ἁ “Ἢ 3 Α κ᾿" ’ Υ͂ τ “- ἃ Ἂν θ᾽ 

ν μὲν γὰρ τοιαῦτα ἢ: φησιῖν, οἷα και φατε, ὕ ἐκεῖ, ἐν ἂν 
εκ ’ Ἔ “ἃ Α Α “ Φ' δύ 3 9 "ὃ ’ ἡ ἢ “ 

ἑνὸς γέγονεν ἂν δὲ μηδὲν ὅλως ἢ, δύο ἀντ᾽ οὐδενὸς. ι τῶν 
Υ͂ Α ’ - 

ξοι ῥημάτων τούτων παρανομώτερον: τί δὲ ληρωδέστερον : Ἡμεῖς 
“- “. “ ’ 

περὶ οὐρανοῦ διαλεγόμεθα, καὶ τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν ἐκείνων" 
Α ΄“- κ᾿ 7 ἮΝ 

καὶ σὺ τὰ τῶν ἱπποδρομίων ἡμῖν ἄγεις εἰς μέσον, καὶ οὐκ 
’ὔ Α ΄ ᾽ « “ αἰσχύνη, οὐδὲ ἐγκαλύπτη τοιαῦτα φθεγγόμενος, ἃ τῶν παρα- 

ἱ καὶ ογα. ἃ. Μοχ εἰς ὑπερβ. οτη. 1). Κ βλεπόμενα]- φησὶν Ὁ. 1 αὐ- 
τοὺς Ἐ', οἴ ἃ ΤΥ. τη. Α. τὰ καὶ ἀεεοϑὲ ἰπ Οοαά. 564 Βαθείαν 'ῃ Ἐαά. οἱ Εἰοϊορ. 
(ΤΠ πα. ΣΙ 755 ἡ ἢ πάντα )- περιλαμβάνων καὶ λέγων Π. ΜΟοΧ ῥΓῸ 
βιάξεσθαι, βαπτίζεσθαι Ὠαρού ΤοἸορ.. ο πάλιν]- ταὐτὸ δηλῶν Ὁ. Ρ ἐντεῦ- 

θεν] ϑϊῖς οσβηθβ (ο4 4. δὰπι Επεῖορ.. οἵ αἰτοαὰθ [πΐογρ. ἘΠ ἐκεῖσε. 5 Η29Θ1- 
ΚΟΝ. Περὶ τῆς τῶν μελλόντων ἀνταποδόσεως, καὶ τοῦ κριτηρίου τοῦ φοβεροῦ. γε- 
τοη.  σχοίημεν)-ἂν (. ΟἿ. βΒαρτα Ρ. 45] Ε. 5 αὐτῶν Ὁ. χαμαίζ.] καὶ 
χαμαίξ. Ἑάα. καὶ οτα. (.Ὁ. Εκεϊορ. οὐ ἱποϊαβι ὅαν. Μοχ εἰς τὴν γῆν ᾿ΟΙορ. 
εἰς γῆν Ὦ. Υ͂ τὰ ἐκεῖ ΒοΙορ.. 
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(ὁοοῚ) 
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’ πρακτὰ ἡ ΧΑ, ΕΣ κ ο . 
παιόντων ἐστίν ; Οὐκ ἐρυθριᾷς, οὕτω προσηλωμένος τοῖς πα- 

ροῦσιν ; Οὐ παύση παραφρονῶν καὶ ἐξεστηκὼς, καὶ ἐν νεότητι 
' 3 Α , ΄ 

ληρῶν ; ν᾽ ζαἱ τὸ μὲν ὔλληνας ταῦτα λέγειν, οὐδὲν θαυμαστόν" 

τὸ δὲ πιστοὺς ἀνθρώπους τοιαῦτα ληρεῖν, ποίαν ἔχει συγγνώ- 
᾿ Ὅ Ν «ς 7 ἈΝ ᾿] , ΧΡ ’ὔ Ι] , 

μην; “Ὅλως γὰρ ὑποπτεύεις τὰς ἀθανάτους "ἐλπίδας ἐκείνας :; 
, ς “ Ων - ΄“ 7 

Ὅλως νομίζεις ἀμφίβολα ταῦτα εἶναι; Καὶ ποῦ ταῦτα ἄξια 
"" Ν 

συγγνώμης ; Καὶ τίς Υὔλθε, φησὶ, καὶ ἀπήγγειλε τὰ αὐτόθι; 
"Αι ’ὔὕ Α Ζ Ἶδὲ ο « Ν δὲ ς ’ 9 Α 

νθρώπων μεν Ζοὐδε εἷς, ὁ θεος ὃὁε ὁ πάντων ἀξιοπιστότερος 
“  : ΄ “- Ἁ 

ταῦτα ἀπεφήνατο. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁρᾷς τὰ ἐκεῖ; ὃ Οὐδὲ γὰρ τὸν 
Ν “5 οὺ “᾿ ΄σ 

θεὸν βλέπεις" ἄρ᾽ οὖν οὐχ ἡγήση εἶναι θεὸν, ἐπειδὴ μὴ ὁρᾷς 

θεόν ; Καὶ σφόδρα ἡγοῦμαι, φησίν. ὈὉΔΑν οὖν σε ἔρηταί τις 

τῶν ἀπίστων, καὶ τίς ἦλθεν ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ταῦτα 
ς Ἷ - ΕΙΣ δὸς ἧς , ρν δ“ ἢ δέ "Α΄, Ἁ “ 

ἀπήγγειλε ; τί ἐρεῖς ; ὁθεν οἶσθα ὃτι ἔστι θεὸς : ᾽Απο τῶν 
΄ι- ’ “Ῥ 

ὁρωμένων, φησὶν, ἀπὸ τῆς εὐταξίας τῆς ἐν “πάση τῆ κτίσει, 

ἀπὸ τοῦ πᾶσιν εἶναι τοῦτο κατάδηλον. Οὐκοῦν καὶ τὸν περὶ 

κρίσεως ἀ οὕτω δέχου λόγον. “Πῶς, φησίν ; ̓Ε!ρήσομαί σε" 
ι 5 Ἐ ὅν ἢ γι ν᾿ .5 Ἐπ ε ᾿ κ ν 

σὺ δέ μοι ἀπόκριναι. Δίκαιός ἐστιν ϑοὗτος ὁ θεὸς, καὶ τὸ 
Υ Α 

κατ᾽ ἀξίαν ἀπονέμει ἑκάστῳ; ἢ τοὐναντίον, τοὺς μὲν ἀδίκους 
-“- »“ Α - 

βούλεται εὐημερεῖν καὶ τρυφᾶν, τοὺς δὲ ἀγαθοὺς ἐν τοῖς ἐναν- 
’ ἥ᾿ εἶ Οὐδ “. ΔΕ δὲ ν 2 ΄ ἢ ’ 

τίοις εἶναι ; (ὐὐδαμῶς, φησιν" οὐὸε γὰρ ἄνθρωπος τοῦτο ὅπαθοι. 
΄ ζυ “κ᾿ ΄ ’ “ “ 

Ποῦ οὖν οἱ καλῶς ἐνταῦθα πράξαντες τῶν ἀγαθῶν ἀπολαύσον- 

ται; ποῦ δὲ οἱ πονηροὶ τῶν ἐναντίων, εἰ μὴ ἷἱ μέλλοι τις ζωὴ 
ἄγ: κ. Ὁ ΤᾺ Π ᾿ Ὡς “Ὁ κ- “ ἃ 9 ΓΟ. 7 

μετὰ ταῦτα καὶ ἀντίδοσις εἶναι ; “Ορᾷς ὅτι ἕν ἀνθ᾽ ἑνὸς τέως, 
᾿ ἡ λοδύ " δέν. ὉΠ » τοῦ δεί ..Χ Δ δὲ 

καὶ οὐχὶ ὁύο ἀνθ᾽ ἑνὸς ; ἴῴγω ὁὲ σοι εἰἕω προϊὼν, ὃτι οὐδὲ ἕν 
᾽ ᾽ ΕΝ " Ν δύ κκο 3 8 Ν ,᾽ “ ὃ ’ - 
ἀνθ᾽ ἐνὸς, ἀλλα ὁὀύο “ἀντ᾽ οὐδενὸς ἔσται τοῖς δικαίοις, τοῖς 
δὲ ς “- κ: 20 “ Ε] , δ Οὲ Α 

ε ἁμαρτωλοῖς καὶ ἐνταῦθα τρυφῶσι τοὐναντίον ἅπαν. ἑἱ μεν 
Α ν΄ 

γὰρ ἐνταῦθα 1 
"5 ᾿] -“ ; “ νὰ " "5 ’ ’ Ἁ 9 ς ’ « 

ἐν ἀρετῆ διάγοντες, δύο ἀντ᾽ οὐδενός. '"Γίνες γὰρ ἐν ἀνέσει, οἱ 
π ΩΝ, ἢ , Ἃ ε , ἘΝ 

τῷ παρόντι παραχρησάμενοι βίῳ, ἢ οἱ φιλοσοφήσαντες : Σὺ 
“Ὃ“ ’ 

μὲν ἴσως ἐκείνους ἐρεῖς, ἐγὼ δὲ τούτους δείκνυμι, μαρτυρας 

αὐτοὺς ἐκείνους καλῶν, ποὺς ἀπολελαυκότας τῶν παρόντων" καὶ 

τρυφήσαντες, οὐδὲ ἕν ἀνθ᾽ ἑνὸς ἔλαβον" οἱ δὲ 

οὐκ ἀναισχυντήσουσι πρὸς ἃ μέλλω λέγειν. Καὶ γὰρ 'ὰ προ- 

μνηστρίαις ἐπηράσαντο πολλάκις, καὶ τῇ ἡμέρᾳ καθ᾽ ἣν ἐπλα- 

Ν καὶ] ἀλλὰ Ο.1}. Χὶ ἐκείνας ἐλπίδας ἴηνογδο ογά. Α.Ε, Ἐο]ορ. Υ ἦλθεν] -Ἐ 
ἀπ᾽ οὐρανοῦ Ο. 18} 2 οὐδὲ εἷς Β.Ο.1).Ε. οὐδεὶς να]ρο. διαίπι ὁ δὲ θεὸς ὃ 
π. ἀξ. ὃς τ' ἀπ. Ο.Ὁ. ἃ οὐδὲ γὰρ] ἀλλ᾽ οὐδὲ ΚΕ, Ὁ ἂν οὖν σε] ἂν οὖν καὶ 
Ξ. ἄν σε. εἶπε οὖν ἄν σε 9. Ροβί ἀἁ ἀπίστων ἢδθο παροπὲ (.). πόθεν οἶσθα 
ὅτι ἔστι θεός ; τί ἐρεῖς ; ἄρ᾽ (ἄρα (.) οὐκ ἀπὸ τῶν ὁρωμένων, ἀπὸ τῆς εὖτ. 
ο πάσῃ ]- φησὶ Δ... Μοχ τοῦτο ΟΤη. ς Ῥοϑῦ κατάδηλον [8 ΠΡ. Β. ἀρὕτω 
οι. 9; 8. πῶς φ. ἐρήσομαί σε] πῶς οὕτω φησὶ, πῶς ἐρωτᾷς ; φέρε, ἔρομαί 
σε Ο.Ὁ. μοι οἵη. Β.6.}). Ε' οὗτος] αὐτὸς Ἰοϊορ. οὗτος ΟΠ. 
Ὠ πάθοι] ἂν πάθοι 1). ἂν πάθῃ ΟΟ. ἱ μέλλει Ο. Βοϊορ. Κ ἀντ᾽ οὐδενὸς] 
ἀνθ᾽ ἑνὸς Α.Εις, για. Δηποί. ᾿ τρυφήσαντες 1 -Ἐ εἶτα ἐ ἐκεῖ κολασθέντες ἘοἸου,. 
τὰ προμνηστρίας Δ.ἸΠ, 6Ρ ἃ ΡΥ. πηδη. Β. διαίτῃ ἐπαράσαντο Ἀ. 
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κησαν αἱ παστάδες, καὶ τοὺς μὴ γεγαμηκότας ἐμακάρισαν. 

Πολλοὶ δὲ τῶν νέων, καὶ παρὸν αὐτοὺς γαμεῖν, δι οὐδὲν ἕτερον 

παρητήσαντο, ἀλλ᾽ ἡ διὰ τὸ φορτικὸν τοῦ πράγματος. Καὶ 
“ ῃλά 9 Α ’ ὃ Ἶλλι ἃ ; ’ 5 ο Α 

ταῦτα λέγω, οὐ τὸν γάμον διαβαλλων τίμιος γαρ᾽ ἀλλὰ 
΄ “΄“. ’ 

τοὺς κακῶς αὐτῷ κεχρημένους. Εἰ δὲ οἱ γάμοις ὡμιληκότες 

ἀβίωτον πολλάκις τὸν βίον ἐνόμισαν, τί ἂν εἴποιμεν περὶ τῶν 

εἰς πορνικὰ βάραθρα κατενεχθέντων, καὶ παντὸς αἰχμαλώτου 

502 δουλικώτερον καὶ ἀθλιώτερον διατεθέντων ; περὶ τῶν ἐν τρυφῆ 
’ ΄ 

κατασαπέντων, καὶ μυρία τῷ σώματι νοσήματα περιβεβληκό- 
Α κυ ον ΄ 

των; ᾿Αλλὰ τὸ ἐν δόξη εἶναι ἡδύ. Οὐδὲν μὲν οὖν ὁταύτης τῆς 
’ ’ Ὶ κ« Ἁ ’ Ψ ’ » ’ 

δουλείας πικρότερον. Καὶ γὰρ πάντων ἀνδραπόδων μαλλον 

ἐστι δουλικώτερος ὁ κενόδοξος, καὶ τοῖς τυχοῦσιν ἀρέσαι 
[, 

βουλόμενος" ὁ δὲ ταύτην καταπατήσας, πάντων ἐστὶν Ῥάνώτε- 

ὃ ᾿Αλλὰ τὸ ρος, ὁ μὴ φροντίζων τῆς παρ᾽ ἑτέρων ὄξης. λλα τὸ χρή- 

ματα ἔχειν ἐπέραστον. ᾿Αλλὰ πολλάκις ἀπεδείξαμεν, ὅτι ἐν 

Β πλείονι πλούτῳ καὶ ἀνέσει οἱ τούτων ἀπηλλαγμένοι καὶ μηδὲν 
“ “ἃ 

ἔχοντες μᾶλλόν εἰσιν. ᾿Αλλὰ τὸ μεθύειν ἡδύ. Καὶ τίς ἂν 

εἴποι τοῦτο ; Οὐκοῦν εἰ τὸ μὴ πλουτεῖν τοῦ πλουτεῖν ἥδιον, καὶ 

τὸ μὴ γαμεῖν τοῦ γαμεῖν, καὶ τὸ μὴ κενοδοξεῖν. τοῦ κενοδοξεῖν, 

καὶ τὸ μὴ τρυφᾶν τοῦ τρυφᾶν; καὶ ἐνταῦθα τὸ πλέον ἔχουσιν 

οἱ μὴ τοῖς παροῦσι προσηλωμένοι. Καὶ οὔπω λέγω, ὅτι 

ἐκεῖνος μὲν, κἂν μυρίαις βασάνοις κατατείνηται, ἔχει τὴν χρη- 
- Α Ν 

στὴν ἐλπίδα διαβασταζουσαν αὐτόν" οὗτος δὲ, κὰν μυρίας ἀπο- 
΄-΄“»Μ ΄ ΄ 

λαύη τρυφῆς, ἔχει τὸν φόβον τοῦ μέλλοντος “ἐπιταράττοντα 
{: αὐτοῦ τὴν ἡδονὴν καὶ συγχέοντα. Καὶ γὰρ καὶ οὗτος οὐ 

ΓῚ 

μικρὸς τρόπος κολάσεως, υὐσιαηερ οὖν ὁ ἐναντίος τρυφῆς καὶ ἀνέ- 

σεως. ΚΚαὶ τρίτος δὲ μετὰ ᾿ τούτων ἐστὶ τρόπος. []οῖος ὃ δὲ 
Ὁ Ὲ “ Ἁ Α ΄σ “. “Ἵ “. ΕΔ δὰ 3 Ἁ 

οὗτος : Ὅτι τὰ μὲν τῆς τρυφῆς τῆς βιωτικῆς. οὐδὲ ἡνίκα ἐστὶ. 
΄ν ΄σ΄ . Α 

φαίνεται, τῇ τε φύσει καὶ τῷ χρόνῳ ἐλεγχόμενα" ἐκεῖνα δὲ οὐ 
’ 9 Α Ἶ Ἐξας: ἐν Α ο ’ ’ Ι “ Φ“ τὶ ’ὔ 5 ᾽ 

μόνον ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ ἀκίνητα μένει. Ὁρᾷς ὅτι οὐ δύο ἀντ᾽ 
9 Ἁ ’ ς Ἀ Α Α ’ Α ’ Α 2 

οὐδενὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ τρία, καὶ πέντε, καὶ δέκα, καὶ εἴκοσι, 
᾿ ’ τι τὶ ς ᾿ ’ “ ἐς. ΜΕΝ Α Ἀ ἢ ἃ 

καὶ μυρία ἀντ' οὐδενὸς δυνησόμεθα θεῖναι; Ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ 
ὑποδείγματος αὐτὸ τοῦτο μάθης, ὁ πλούσιος καὶ ὁ Λάζαρ ος, 

ὁ μὲν τῶν παρόντων, ὁ δὲ τῶν μελλόντων ν᾽ ἀπέλαυσαν. ᾿Ἀρ᾽ 

Ὁ οὖν σοι δοκεῖ ἕν εἶναι καὶ ἕν, τὸ ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ κολάζεσθαι, 

καὶ τὸ ἐν βραχείᾳ ὥρᾳ δ πεινῆν ; τὸ νοσεῖν ἐν φθαρτῷ σώματι, 

καὶ τὸ ἐν ἀθανάτῳ Χαδεττς ἀποτηγανίζεσθαι ; τὸ στεφανοῦ- 

Ὦ λέγων οἷ διαβάλλω Ε, Μοχ ἀλλὰ διὰ τοὺς Ἐεϊορ.. ὁ ταύτης τῆς δου- 
λείας Β.0.10. εϊορ. τῆς δουλείας ταύτης Α.Ε. ταύτης δόξης ἘΠ. την!τ8 
δὔϊατη [πἰρυ ΡΥ 8. Ρ ἀνώτερος Ἰ-Ἐ καὶ μόνος ἐλεύθερος ἙεἸοσ. 4 ἐκτα- 
ράττοντα ϊο]ορ. Τ᾿ τούτων] τοῦτον ΟΟ. Ἐεϊορ. 5 δὲ οτῃ. Ο.}. δὴ ΡῬτο δὲ 
Εεϊορ. ἴ τοῦτο οτὰ. Δ. Υ͂ ἀπήλαυσεν Α.Ε. Ν᾽ πεινέὲῖν Α. πονεῖν ΕεἸορ.. 
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σθαι καὶ τρυφᾶν ἀθάνατα μετὰ τὴν. μικρὰν ἀρρωστίαν ἐκείνην, 

καὶ τὸ βασανίζεσθαι ἀ ἀπέραντα μετὰ τὴν βραχεῖαν τῶν ὄντων 
ἀπόλαυσιν ; Καὶ τίς ἂν ταῦτα εἴποι; "Π γὰρ Χβούλει θῶμεν ; τὴν 

ποσότητα; τὴν ποιότητα; τὴν τάξιν; τοῦ θεοῦ τὴν περὶ Υ ἑκατέ- 

ρων ψῆφον; : Ζ Μέχρι τίνος τὰ κανθάρων φθέγγεσθε ἡ ῥήματα, τῶν 

τῷ βορβόρῳ διηνεκῶς ἐγκαλινδουμένων : Οὐδὲ γὰρ ἀνθρώπων 

ταῦτα λογικῶν, ψυχὴν οὕτω τιμίαν ἀντ᾽ οὐδενὸς προέσθαι, δέον 
ὀλίγου πόνου τοὺς οὐρανοὺς λαβεῖν. Βούλει σε καὶ ἑτέρωθεν δι- Ε 
δάξω, ὅ ὅτι ἔστιν ἐκεῖ κριτήριον φοβερόν: ̓ Ανοιξόν σου τὰς θύρας 

τοῦ συνειδότος, καὶ βλέπε τὸν ἐν τῇ διανοίᾳ σου καθήμενον 

δικαστήν. Εἰὲ δὲ σὺ σαυτὸν κατακρίνεις, καίτοιγε φίλαυτος 

ὧν, καὶ οὐκ ἂν ἀνάσχοιο μὴ δικαίαν τὴν κρίσιν ἐνεγκεῖν, οὐ 

πολλῷ μᾶλλον ὁ θεὸς πολλὴν ποιήσεται τοῦ δικαίου πρόνοιαν, 

καὶ τὴν ἀδέκαστον περὶ πάντων οἴσει ψῆφον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς 

καὶ εἰκῆ πάντα βφέρεσθαι ἐάσει ; Καὶ τίς ἄν ταῦτα εἴποι : 
Οὐκ ἔστιν οὐδείς. ἀλλὰ καὶ “Ἕλληνες καὶ βάρβαροι, καὶ ποιη- 
ταὶ καὶ φιλόσοφοι, καὶ πᾶν “ἀνθρώπων γένος συμφωνοῦσιν 

ἐν τούτοις ἡμῖν, εἰ καὶ μὴ ὁμοίως, καί φασιν εἶναί τινα δικα- 503 

στήρια ἐν ἅδου' οὕτω φανερὸν καὶ ὡμολογημένον τὸ πρᾶγμά 

Ὀέστι. 
ΚΚαὶ τίνος ἕνεκεν οὐκ ἐνταῦθα κολάζει, φησίν ; Ἵνα τὴν 

μακροθυμίαν ἐπιδείξηται τ “αὐτοῦ, καὶ τὴν ἐκ μετανοίας 

ἡμῖν “παράσχῃ σωτηρίαν, καὶ “μὴ τό τε "γένος ἡμῶν ἀνάρπαστον 

ἐργάσηται, τούς τε ἐκ μεταβολῆς ἀρίστης δυναμένους σωθῆναι 

(6ο1) προεξαρπάσῃ τῆς σωτηρίας. Ηἱ γὰρ εὐθέως ἐκόλαζε ὁπαρὰ 

τὰ ἁμαρτήματα, καὶ ἀνήρει, πῶς ἂν ἐσώθη []αῦλος, πῶς δὲ 
ΓᾺ ΠΠέτρος. οἱ κορυφαῖοι τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι ; πῶς ἂν ὁ 

Δαυὶδ τὴν ἀπὸ τῆς μετανοίας ἐκαρπώσατο σωτηρίαν : : πῶς Β 
« ἊΝ ’ ΄ Ψ Ν ᾿Ὶ σ΄ » ’ 

οἱ Ἰαλαται ; πῶς ἕτεροι πλείους ; Διὰ 8 δὴ τοῦτο οὔτε παντας 
“ - ΄ ’ - 

ἐνταῦθα ἀπαιτεῖ δίκας, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πάντων ἐνίους, οὔτε ἐκεῖ 
’ ᾿] κ" Ἁ Α ᾽ “σ΄ Ἁ Α ᾿] - ο΄ Ἀ Α 

πάντας, ἀλλὰ τὸν μὲν ἐνταῦθα, τὸν δὲ ἐκεῖ; ἵνα καὶ τοὺς 
" , - ἢ ι 

σφόδρα δ ἀναισθήτους διεγείρη δι ὧν κολάζει. καὶ τὰ μέλλοντα 
ὃ ΄ὰ ᾿ς , δὲ ᾿ ᾿] Η ’ ἪἫΑἯ ΕῚ ε ΄σ Ἰ Ἁ 

προσόοκαν ποιήση ὁι ὧν οὐ κολάζει. οὐχ ορᾷς ' πολλοὺς 

ἐνταῦθα κολαζομένους, οἷον ὡς τοὺς τῴ πύργῳ καταχωσθέντας, 

Χ βούλει θῶμεν) βουληθῶμεν Α.Ἐ᾿, εὐ όγοη. βούλει εἴπωμεν Βεῖορ. τί γὰρ 
β. θ.] ἂν δὲ βουληθῶμεν. (..10. ψὰὶ ροϑί ψῆφον ααἀαιπηΐ ἰδεῖν, πόσης οὐ φανεῖται 
ΚΆΘ ΟΝ ἕκαστον τούτων ἄξιον ; Υ ἑκατέρων (Ὁ. 5011. Πμϑροθαῖτιν ἑ ἑκάτερον. 
5 μέχρι ἀλλὰ μέχρι σὺν 5 φέρεσθαι] πράττεσθαι ().1). ιν ἐστι ὉΠῚ ΒΕ, 
ὁ αὐτοῦ Β.(Ὁ. ἑαυτοῦ Ἰὰοϊορ. αὑτοῦ νι]σο. Μοχ ἡμῖν οἵη. Ὁ. μὴ τό τε 
γ.] δῖο (Οὐ. μήτε τὸ γ. Ὦ. ΒεΙορ. ΟΘΙΘΙῚ σαπὶ 118 μὴ τότε τὸ γ. Μοΐ οαθθὰ- 
[Ὁ μὴ προεξαρπάσῃ : 566 ὨορΔη ἴθι ΡαυΠου] πὶ ἢοὴ ἀρποβουῦηΐ ().1). ὃ παρὰ 
παρ᾽ αὐτὰ Ιβοῖορ. ἴ ἂν] δ᾽ ἂν Ο.Ὁ. "'ὶ δὴ] τοι Ἰδ 44. ᾿ ἀναισθήτους 
ἀνοήτους καὶ Β. ἱ πολλοὺς ]-Ε τοὺς ΔΑ... ἐνταῦθα κολ. πολλοὺς πος οΥΪΠ6 
Βα. Μοχ οἷον οι. οΙορ. 

ῳ 
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« ΠΑ, ᾿ Ν Ὁ “ ,  χύς ς ΧᾺ ξ 
ὡς εκείνους ὧν τὸ αἷμα ταῖς θυσίαις ἀνέμιξεν ὁ Πιλᾶτος, ὡς 

Α δ», ’ Ἁ ’ ις Ν Ἁ “ 

τοὺς ἀώρῳ θανάτῳ παρὰ Ἰκορινθίοις τελευτήσαντας διὰ τὸ τῶν 
Ὕ , ᾿] , Ι: - ε Ἁ Ἔ Ἁ ἕ ἴω ΕῚ ’ 

Ο μυστηρίων ἀναξίως ᾿'μετασχεῖν, ὡς τὸν Φαραὼ, ὡς τῶν ᾿Ιουδαίων 
Χ « ᾿ “-“ , ,ὔ 6 « , Ἁ 

τοὺς ὑπο τῶν βαρβάρων κατασφαγέντας. ὡς ἑτέρους πολλοὺς, 
«Ὰ ’ ι ΄ Ι Α ὃ ἴω ᾿ Κκ αν. 2 δὲ Ἁ ς 

καὶ τότε, καὶ νῦν, καὶ ὀιηνεκὼῶς Σ αι ἕτεροι δὲ πολλὰ ἀἁμαρ- 
’ “ ΄ Ἁ δό ᾿ Ε] ΄ δ " ς ε ,ὔ ἢ 

τόντες, ἀπῆλθον μὴ ὁόντες ἐνταῦθα ὀίκην᾽ ὡς ὁ πλούσιος 
ἘΝ “ νν ς Μ“ ’ γΛ κα δὲ “ " 
ἐπὶ τοῦ . αζάρου, ὡς ἔτεροι πολλοί. ἀαῦτα ὁὲε ποιεῖ, καὶ 

ὌΞ Ξ' Α ’ 

τοὺς διαπιστοῦντας τοῖς μέλλουσι διεγείρων, καὶ τοὺς πιστεύ- 
“ “ Ἁ 

οντας καὶ ῥᾳθυμοῦντας σπουδαιοτέρους ποιῶν. 4'““ὉὋ γὰρ 
Α ι ᾿ τ Α 

θεὸς κριτῆς δίκαιος, καὶ ἰσχυρὸς, καὶ μακρόθυμος, καὶ μὴ ὀργὴν 
ΕἸ ᾿ δ΄ "Ὁ , ς ’ 49 ΝΑΙ Ν᾽ ΄σ ; ΠῚ 

ἐπάγων καθ᾽ ἐκαστην ἡμέραν. λν δὲ τῇ μακροθυμίᾳ ὕπαρα- 
Ἁ , κ ᾿ ᾿, 

Ὁ χρησώμεθα, ἔσται καιρὸς, ὅτε οὐδὲ βραχὺ μακροθυμήσει λοιπὸν, 
᾿] “ 9 ᾽ 9 α ἥ δί Μ,) ᾿ “ ΠῚ Γ Ἔ Α 

ἀλλ᾽ εὐθέως ἐπαξει τὴν δίκην. ἡ τοίνυν, ἵνα “μίαν ῥοπὴν 
“ Ἁ Α τὶ , 

τρυφήσωμεν" τοῦτο γὰρ ὁ παρὼν βίος" ἀπείρων αἰώνων ἐπι- 
Ψ ,) ᾿ ᾿ ο" ε κι ; δ᾽ ΄“ 

σπασώμεθα κολασιν᾽ ἀλλὰ ῥοπὴν πονέσωμεν, ἵνα διηνεκῶς 
΄σ΄ι »" “ 39 - “ ἢ 

στεφανωθῶμεν. Οὐχ ὁρᾶτε ὅτι καὶ ἐν τοῖς βιωτικοῖς οὕτως 
“. 9 ’ “- Ἁ 

οἱ πλείους τῶν ἀνθρώπων ποιοῦσι, καὶ τὸν ὀλίγον πόνον αἷ- 
΄σ οὶ ΄- ΄“ ς “- 

ροῦνται ὑπερ τῆς μακρὰς ἀναπαύσεως, εἰ καὶ τοὐναντίον αὐτοῖς 

ἐκβαίνει : ̓Ενταῦθα μὲν γὰρ ἰσομοιρία καὶ πόνων καὶ κέρ δους" 

Ε πολλάκις «δὲ τοὔμπαλιν, ὁ μὲν πόνος ἄβωνς ὁ δὲ καρπὸς 

ὀλίγος, ἢ ἢ οὐδὲ ὀλίγος πολλάκις" ἐπὶ δὲ ττῆς βασιλείας ἀντι- 
’ τ᾿ 7 4: Ἃ ον ᾿ δὲ Χ κι ἣν 97 

στρόφως, ολίγον ὅμεν τὸ επίπονον, πολὺ θεὲ τὸ ἤου, καὶ ἄπει- 
Σ Ψ δα Ὁ Ν δι Ψ { - ᾿"" Ἣν 

ρον. ὥκοπει ὁε. γεωργὸς οἱ ὁλου ᾿πονεῖται τοῦ ετους. 
Ἁ “ ΄σ ΄ι 9 ; ΄ι 

καὶ πρὸς αὐτῷ τῷ τέλει τῆς ἐλπίδος ἐκπίπτει πολλάκις τοῦ 

καρποῦ τῶν πολλῶν πόνων. Ὁ κυβερνήτης πάλιν καὶ ὁ στρα- 
᾿ - Α τς ν ,» Α 

τιώτης μέχρις ἡλικίας εσχατῆης ἐν πολέμοις καὶ πόνοις, καὶ 
’ Ψ ΄ ΄ ᾿ σ΄ ΄“ 

πολλάκις ἑκάτερος αὐτῶν “ἀπῆλθεν, ὁ μὲν τοῦ πλούτου τῶν 
κ " Ἂν “κι ΄. “κι ΄'. 

φορτίων, ὁ δὲ "μετὰ τῆς νίκης καὶ τῆς ζωῆς αὐτῆς ἐκπεσών. 
“" , “- - 

Τίνα οὖν ἕξομεν ἀπολογίαν, εἶπέ μοι, ἐν μὲν τοῖς βιωτικοῖς 
Α . «- Ε λ κ 

ξοφ τὰ ἐπίπονα προτιμῶντες, ἵνα μικρὸν ἀναπαυσώμεθα, ἢ οὐδὲ 
ἃ »᾿ “- πὶ 

μικρόν" καὶ γὰρ ἄδηλος ἡ ἐλπίς" ἐν δὲ τοῖς πνευματικοῖς 
» ΄- ΄“ δ, ; . 

ἀντιστρόφως Χτοῦτο ποιοῦντες, καὶ ἄφατον κόλασιν ἐπισπώ- 
Ἁ ἂς Ἁ “. ’ ΄- Ἁ 

μενοι διὰ μικρὰν ῥᾳθυμίαν : Διὸ παρακαλῶ πάντας ὑμᾶς ὀψὲ 

γοῦν ποτε ἐκ τῆς παραπληξίας ταύτης ἀνενεγκεῖν. Οὐδεὶς 
ξ ἴω ’ ΄σ ΄σ Ἁ 

γὰρ ἡμᾶς ἐξαιρήσεται ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, οὐκ ἀδελφὸς, οὐ 
14 ΡεΕΔ]. νἹ. 12. 

Κ μετέχειν Ο.}). Πάρι τηοχ σφαγέντας. 1 καὶ οι. Α.Ε', Εἰ οεἸορ.. καὶ 
διηνεκῶς ΟΊ. 0... τη ὁ οἴη. Ἀ.Ε, πῃ περαχρησώμεθαμ, κακῶς χρησώμεθα 
Α. μὴ χρ- εἰς δέον (ὐ.}Ὁ. εἰς ῥᾳθυμίαν χρ. ἘϊοΙορ.. ο μιᾷ ῥοπῇ Ο.1). ὋΡ ῥοπὴν} 
μικρὸν (.}Ὁ. δ ἴατῖπη πονέσωμεν Δ.Β.0.}. ΒοΙορ:. πονήσαμεν ΕΔα. « δὲ] καὶ 
Β.Ο. Βιαῦπι τὸ ἬΡ Ο. ο]ορ. πολλάκις δὲ τοὔμπ. οι. 9). Τ᾿ τῆς [-Ἐ τῶν 
οὐρανῶν (.Ὁ. 5 μὲν] - γὰρ Ὁ. ἴ πονεῖται ΟΥΠ6Β σαπὶ ΒοΙορ;. οἱ δαν. 
τϑῦρ. [ΘροὈδίΓ πονεῖ. Υ ἀπῆλθε]-Ἐ κενὸς ΕοΙορ. Ὑ μετὰ] πρὸ Ἐεΐορ. 
5 τοῦτο οἴῃ. Εε]ορ. 
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» Υ̓ Ἵ 

πατὴρ. οὐ παῖς, οὐ φίλος, οὐ γείτων, οὐκ ἄλλος οὐδείς" ἀλλ᾽ 
Ν δ “ ΄ 
ἂν ὑπο τῶν ἔργων προδοθῶμεν, πάντα οἰχήσεται, καὶ Υ ἀπολού- 

7 " - Α Α 

μεθα πάντως. [όσα ὃ πλούσιος ἐθρήνησεν ἐκεῖνος, καὶ τὸν 
Υ͂ 7 ΄σ Ἁ Υ͂ 7 

πατριαρχὴν παρεκάλεσε, καὶ πεμφθῆναι τὸν Λαζαρον ἤτησεν : Β 
7 Ἀ ᾿ ΓΙ 

᾿Αλλ’ ἄκουσον τί πρὸς αὐτὸν ἔλεγεν “ὁ ᾿Αβραάμ. 15“ Χάος 
Ν .Φ ἴω ΙΧ. - Ὅ Α ’ 9 - ΄ 

μεταξὺ ὑμῶν καὶ ἡμῶν, ὥστε μηδὲ βουλομένοις ἐξεῖναι διαβῆναι 
ΓΙ " ] ΗΠ ᾽ Υ̓ « ΄ ᾽ - Ν «ς , 

εκεῖ. ὅσα παρεκάλεσαν αἱ παρθένοι ἐκεῖναι τας ὁμήλικας 
« Α »; 7 ς Εν... 3 ΕΝ 4 5 - Υ͂ ’ Ἔ 

ὕπερ ολιγοὺυ ελαιου ; Αλλ᾽ ἄκουσον καὶ ἐκεῖναι τί λέγουσι 
1θες Μ]} ἡ τ᾿ ᾿ “5 ";,Δ ᾿ς σι π΄, ΔΑ Α ᾽δεὶ ϑυς (Ὁ 

ἥποτε οὐ μὴ ἀρκέση “ὑμῖν καὶ ἡμῖν" καὶ οὐθεὶς αὐτὰς 
Ἁ ΄σ ΄ ΄ ᾿ 

ἴσχυσεν εἰς τὸν νυμφῶνα εἰσαγαγεῖν. '"Γαῦτα δὴ λογιζόμενοι 
“ “- ΄΄ ο΄ . δ 

καὶ ἡμεῖς ἐπιμελώμεθα τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Ὅσους γὰρ ἄν 
δ ᾿ 

ὁ εἴπης πόνους, καὶ ὅσας ἂν προσενέγκης τιμωρίας, οὐδὲν 
ἀπ ἀν ἐἷ, κ » ᾿ κ , δ" ; Τί ζ. 
ἅπαντα ταῦτα ἔσται πρὸς τὰ μέλλοντα ἀγαθα. ἰθει “γοῦν. Ο 

Ε 7 ΄ ἷ" Ἷ 4 , Ἁ 37 ’΄ ΄, 

εἰ βούλει, πὺρ και σίδηρον και θηρία, καὶ εἰ τι τούτων χαλεπω- 
᾿ Ἶ ΄σ Ὧν - ῆ 

τερον" ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲ σκιὰ ταῦτα πρὸς ἐκεῖνα τὰ βασανιστή- 
΄ ᾿Ὶ ΄ ’ 

ρια. Ταῦτα μὲν γὰρ ὅταν σφοδρότερον ἐπιτεθῆ, τότε μάλιστα 

γίνεται κοῦφα, ταχεῖαν ποιοῦντα τὴν ἀπαλλαγὴν, τοῦ σώματος 
΄σ' -- φ σῷ 

οὐκ ἀρκοῦντος καὶ εἰς σφοδρότητα καὶ εἰς μῆκος κολάσεως" ἐκεῖ 
Υ̓͂ 

δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἀμφότερα συνέρχεται, καὶ παράτασις καὶ 
- - - “ ͵ Φ 

ὑπερβολὴ, καὶ ἐν τοῖς χρήστοϊς καὶ ἐν τοῖς λυπηροῖς. “Ἕως οὖν 
" 4 17 ςς Υ Α ’ὔ 9 δῷ.» 9 9 

(6.2) ἐστι καιρος, προφθασωμεν τὸ πρόσωπον αὑτοὺ εν ἐξομολο- 
ἀν , 32 ο΄ .ῳ ἀ 3, δ ἣ κ νῷ ΝΑ αν» 9 

γήσει. ἵνα ἥμερον “αὐτὸν ἴδωμεν τότε καὶ γαληνον. ἵνα τὰς ἀπει- Ὦ 
Υ͂ ΄ -'ι 

ληφόρους ἐκείνας δυνάμεις διαφύγωμεν. Οὐγ ὁράς τοὺς ἐνταῦθα Ρ " “ θυ 
Α - 7 - ΄' 

στρατιώτας “" τοὺς τοῖς ἄρχουσι διακονουμένους, πῶς ἕλκουσι, πῶς 
΄ ΄σ΄ ΄“-“ ἴω Ἁ ᾿ . 

δεσμοῦσι, πῶς μαστιγοῦσι, πῶς τὰς πλευρὰς διορύττουσι, πῶς 
φ ὃ - ᾽ ’ “ 9 Ἷ 5 ᾽Αΐ Ν 

λαμπα ας ταῖς βασανοιςπροσαγουσι. πῶς ἀποτέμνουσιν; λλὰα 

ἕπάντα ταῦτα παίγνια καὶ γέλως πρὸς ἐκείνας τὰς τιμωρίας. Καὶ 

γὰρ πρόσκαιροι αὗται αἱ κολάσεις" "ἐκεῖ δὲ οὔτε ὁ σκώληξ 

τελευτᾷ, οὔτε τὸ πῦρ σβέννυται" καὶ γὰρ τὸ σῶμα ἄφθαρτόν 
Υ͂ 

ἐστιν ἁπάντων ἱτὸ ἀνιστάμενον τότε. ᾿Αλλὰ μὴ γένοιτό 

Κσοτε πείρᾳ ταῦτα ἡμᾶς μαθεῖν, ἀλλὰ μέχρι ῥήματος στῆναι 
- - Ν Υ Α σ᾿ - - " ’ 

ἡμῖν τὰ φοβερα" μηδὲ παραδοθῆναι τοῖς βασανισταῖς ἐκείνοις, Τὰ 
ς " 1. 00 θη ῃ ’ ’ ᾽ “ ς “-“ 

ἀλλ᾽ ἱεντεῦθεν σωφρονισθῆναι. ὅσα τότε εροῦμεν, εαυτῶν 

ἰδ Τλιο. χν]. )ύ. ι6 Μία. χχν. 9. 17 Ῥϑαϊ. χοῖν. 2. 

Υ ἀπολλύμεθα Ἐ᾿. ζ ὁ δρορβϑὶῦ οχ Α.Ἐ.}).1, ἔοϊοσ. Ροβί χάος «46. μέγα 
(.}0. Βοϊορ. ἃ, ἐκεῖ χη. (.10. Ἰεῖορ. Ὁ ἡμῖν καὶ ὑμῖν ἴλγεοῖϑο οὐ Π6 
Α.Β.6. Ἐεῖϊορ. ὃ εἴπης Α.Β.Ο.Ε εῖορ. Ἰμορθθαϊαγ εἴποις. ἀ αὐτὸ 
οΙορ. 6 τοὺς οἴη. Β. Μοχ ΟἸδ Βα] Δ πῶς τὰς πλευρὰς διορύττουσι ροϑὲ 
προσάγουσι ἴταηβρ. Δ." ΐ λράδιος τὰς Δ. (Οὐ. [δοϊορ. ταῖς βασάνοις οτη. 
ο, Ε πάντα ταῦτα] ταῦτα πάντα ἃ ἰδοϊορ. ἢ ἐκεῖ) ἐκείνων Εξοϊορ. 
ἷ τὸ ἀν. τότε] τότε τὸ ἀν. Α.((Ο. Μοῖρα ἁπάντων τὸ ἀν. τότε, δ ἴῃ 115. οτὴ- 
ΠἾΠῸ ἀδβιιηΐ, ργαθίθυ οὐηηθβ (Οαϊσοα ἐπιθηίτιν Εοϊορ. οἵ Τπΐουρ. νοι. Κ ποτὲ 
οτη. 44. τοραρηθηεΡιι5 ΠΡ ΥῚ5. 1 ἐντεῦθεν ΟΥ̓ Π65 ΟΠῚ Παρ. αν. ἐν- 
ταῦθα νιιΐρο. 

ῳ 



10 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗ ΚΥΒΟΘΤΟΜΙ γ.:. 

΄“ὄ ; κατηγοροῦντες ; πόσα ὀλοφυρούμεθα ; πόσα οἰμώξομεν ; ᾿Αλλ᾽ 
Α ’ Α ΄σ ΄. 

οὐδὲν ὄφελος λοιπόν" ἐπεὶ οὐδὲ '" ναῦται, τοῦ πλοίου διαλυθέν- 
Α δύ . ᾿] ΄“ , ἢ δύ ς “ἃ ’ ᾿ ἢ 

τος καὶ καταῦύντος, ὠφελῆσαί ἔτι δύναιντ᾽ ὧν λοιπόν οὔτε 
9 κ ΄“΄ " ’ Ξ Φ 3 Ν ΄- Α ὁ 

ἰατροὶ, τοῦ κάμνοντος ἀπελθόντος" ἀλλ εροῦσι μὲν πολλακις, 
Ἁ Α σι ι΄ ΔΑ ΄ ’ 4 

ὅτι τὸ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐχρῆν, πάντα δὲ εἰκῆ καὶ μάτην. ως 
Α Ν 0 ᾽ σι ὃ ᾽ ε ὃ ’ κ ’ὔ ο΄ 

μεν γὰρ “εκ τῆς ιορθώσεως ελπίοες μένουσι, καὶ λέγειν ἅπαντα 
“- ν Α ᾿Ὶ ζυ ΄“- 

καὶ ποιεῖν χρή" ἐπειδὰν δὲ μηκέτι κύριοι μηδενὸς ὦμεν, τοῦ 
ν - ’ , ξορ παντὸς διαφθαρέντος, εἰκῆ καὶ λέγεται πάντα καὶ γίνεται. 

κ Α μὴ 49 ὃ “- " “ ξ΄ 18 ἐς Ηυ ᾿΄ δΨ , 

αἱ γὰρ καὶ Ἰουδαῖοι ἐροῦσι τότε, υὑλογημένος ὁ ἐρχόμενος 
" 1) ’ ’ 9 “" " ΕΝ ’ὔ͵ 9 ’ ὃ , 

εν ὀνόματι κυρίου" ἀλλ᾽ οὐδὲν ταύτης ἀπόνασθαι δυνήσονται 
ΗΝ - ἢ ᾿ ι , πον ΤΙΣ ΠΟ ΜᾺ 

τῆς φωνῆς εἰς τὸ τὴν κόλασιν διαφυγεῖν ὅτε γὰρ ἔδει εἰπεῖν, 
3 ᾿ 3 . ᾿ μους κα οὐκ εἶπον. Ἵν᾽ οὖν Ῥμὴ καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῆς πολιτείας τοῦτο 

’ “σι Ἷ ἕὰς «- 

πάθωμεν, ἐντεῦθεν ἤδη μεταβαλλώμεθα, ἵνα τῷ βήματι τοῦ 
“ Α “-Ἔ ’ ᾿ 

Χριστοῦ μετὰ παρρησίας παραστῶμεν πάσης" ἧς γένοιτο 
’ ΄“ - Γ “-- 

πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου 
΄. ΄ ΓΟ Ὑ “ ΄“ , ΄σ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι 
΄ ᾿. “κ᾿. 

δόξα, κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΙῸΣ 1. 

Β ] Οἵ » δ᾽ τῶν ς 9 , ς ἴω ᾿ ΔΑΣ ς “- ’ 
ἷ ἰόαμεν γάρ, ὅτι εαν ἡ επίγειος ἤἥμων οἰκία τοῦ σκήνους 

“ ᾿ κ ᾿ ψῃ ἄΨ,. ἊΣ με ’ 

καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον, 
ες 3 -“ ν - 

αἰώνιον ἐν τοις ουρᾶνοις. 

ΠΑΛῚΝ τὴν προθυμίαν αὐτῶν διεγείρει διὰ τὸ πολλοὺς 
ἐπάγεσθαι πειρασμούς. [Καὶ γὰρ εἰκὸς αὐτοὺς, διὰ τὴν 

(ἀπουσίαν τὴν αὐτοῦ, πρὸς τοῦτο ἀσθενεστέρους γεγενῆσθαι. ἌΝ το ρ ὝΕΡΗ 
ΤῚ 53 - 0 3 ὃ “- γε Ψ “ ’ Ἶδὲ 

ἰ οὖν φησιν; ()ὺ δεῖ θαυμάζειν, ὅτι κακῶς πάσχομεν, οὐδὲ 

θορυβεῖσθαι" καὶ γὰρ πολλὰ κέρδη ἐντεῦθεν καρπούμεθα. “Καὶ 

τὰ μὲν ἔμπροσθεν εἶπεν, Ῥοῖον, ὅτι τὴν νέκρωσιν τοῦ ᾿Ι]ησοῦ 

περιφέρομεν, “καὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἀπόδειξιν παρεχόμεθα 

μεγίστην" “ἵνα γὰρ. φησὶν, ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἢ τοῦ 

θεοῦ" ἀκαὶ τῆς ἀναστάσεως τεκμήριον ἐκφέρομεν σαφές" “ἵνα 

γὰρ, φησὶν, ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ φανερωθῆ ἐν τῆ θνητῆ σαρκὶ 
Ἕ “ τ τὶ Θ Ἢ δ) δὲ οἷ Ἁ Ω ΦΨ Α ΄ 9 ς ΄. 

ηβμῶν. “ειΟὴῆ ὁεἐ μετὰ Τοὐυτῶν εἰπεν, ΟΤι Καὶ Ο ἐσὼ μῶν 
5, θ ’ , [2 Ε΄ κε ᾿ ς Ν οὐ ΑΕ ἊΡ ε “ 
αν βῶπος βελτίων γίνεται ουτῶς ἰ γὰρ καὶ ὁ ἔξω μῶν 

18. Μδίη. χχι!. 30. ΤΡ ες: 

ἴᾺ οἱ ναῦται ΕΠ. οἱ οτχ. (ὐ.. ΕμεἸορ. Ἀ τι οἵη. Ε΄, ἘοΙορ.. 9 ἐκ] αἱ 
ἐκ Ἐ᾿ Ρ μὴ ροβῦ πολιτείας ἔγᾶπβρ. Ὁ... Μοχ μεταβαλώμεθα Α.Ο. Ἐκεῖορ. 
Ηομ. Χ. ἃ καὶ] ἀλλ᾽ ἐπειδὴ Ὦ. Ὁ οἷον οτ. Δ. ᾿ αὔτη ὅτι τὴν ν. ΟἸΩΏ65. 
Ἐἀο δία ὅτι καὶ ν. “ καὶ οτη. Ὁ. ἃ καὶ] ἀλλὰ καὶ 0. 5 ἐπειδὴ 
δὲ] καὶ ἐπειδὴ Ὁ. 
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, 9 , 5 “- ’ 

[ἄνθρωπος διαφθείρεται, φησὶν, ἀλλ᾽ ὁ ἔσω ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ Ὁ 
Α ’ , ’ὔ “ Ἁ 

καὶ ἡμέρᾳ" δεικνὺς πάλιν, ὅτι τοσούτῳ χρήσιμον τοῦτο τὸ 
᾿ , 

δμαστίζεσθαι καὶ ἐλαύνεσθαι, ἐπάγει λέγων, ὅτι ὅταν ὁλο- 
΄. “ " ’ ἈΝ ς κ ο 

σχερῶς τοῦτο γένηται, "τότε τὰ μυρία ἀγαθὰ ἀναβλαστήσει 
- “- τ ο Α “ς᾽ ’ 4 

τοῖς ταῦτα ὑπομεμενηκόσιν. Ἵνα γὰρ μὴ ἀκούων, ὅτι φθεί- 
δ) ἢ ’, δ ον Ὁ ΄σ ,ὔ Ψ [χέ “ 

ρεται ὁ ἄνθρωπός σου ὁ ἔξω, ἀλγῆς, λέγει ὅτι ὅταν παντελῶς 
΄' ; Α »“, Α 

τοῦτο γένηται, τότε μάλιστα χαρήση, καὶ ἥξεις ἐπὶ βελτίονα 
- “ 9 ’ τ . τὶ κ᾿ " ’ ᾽ ΓΝ 

ληξιν. ὍΩστε οὐ μόνον ἀλγεῖν οὐ δεῖ, ἐκ μέρους αὐτοῦ φθειρο- 
ΙΑ “-“ ᾿ Ξ Α ᾿ “ ΄ ἴω ’ Ξ “- 

μένου νῦν. ἀλλὰ καὶ τὸ λον τῆς φθορᾶς ταύτης ἐπιζητεῖν" 
.ῳ , , νυ , » κ 4 δ᾽ «ἢ Τῷ 

αὕτη γάρ σε μάλιστα εἰς ἀφθαρσίαν ἄγει. Διὸ καὶ ἐπήγαγεν" 
Ἁ 4 ἴω ἢ ΄ 

“« Οἴδαμεν γὰρ. ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους 

καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον, 

αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς." ᾿Επειδὴ. γὰρ τὸν τὶ ἀναστάσεως 

γυμνάζει λόγον πάλιν, εἰς ἣν μάλιστα ἐνόσουν, ἱπροσλαμβάνει 

καὶ τὴν τῶν ἀκουόντων κρίσιν, καὶ οὕτως αὐτὸν κατασκευαζει" 
᾿Ξ " 5 .ς ’ὔ Φ 5 ᾿ »] ᾿ς ΄ ς .ς ’ὔ «ς ’ὔ 

ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως ὡς ἐμπροσθεν. αλλ΄ ἕως ἐξ ἐτέερας ὑποθέσεως 
΄σ Ἁ 

(693) εἰς τοῦτο ἐλθών' καὶ γὰρ ἦσαν διορθωθέντες ἤδη" καί φησιν, 
ἐς ΟΣ Φ ΒΝ ἀφ 5,..2 ἢ ε ω , ω 7 - 

ἴδαμεν ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῆ, 

Ιὅτι οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν. οἰκίαν ἀχειροποίητον, αἰώνιον ἐν 596 
- - Α κ Ἀ 

τοῖς οὐρανοῖς." Τινὲς μὲν τὴν οἰκίαν τὴν ἐπίγειον τὸν κόσμον 
΄ ’ β " Α Α Ἁ ἴων ἴω “ἃ ᾽ "5 Ἁ 

τοῦτόν φασιν ἐγὼ δὲ τὸ σῶμα μᾶλλον ἂν φαίην αὐτὸν 
9. ,Υ Α ᾿ ὔ ΄ Α ΄ι . ’ , 

αἰνίττεσθαι. Σὺ δέ μοι σκόπει, πῶς διὰ τῶν ὀνομάτων δεί- 
΄ι γ. Ἁ Ἁ 

κνυσι τὴν ὑπεροχὴν τῶν μελλόντων πρὸς τὰ παρόντα. Εἰπὼν 
- Α 

γὰρ ἐπίγειον, ἀντέθηκε τὴν οὐρανίαν" "εἰπὼν οἰκίαν σκήνους, 
ν μ - κ᾿ ς 

καὶ τὸ εὐδιάλυτον καὶ πρόσκαιρον δείξας ἐντεῦθεν, ἀντέθηκε τὴν 
Ἁ Ἂ, ΄- ΄- Ἀ Ι 

αἰωνίαν" τὸ γὰρ τῆς σκηνῆς ὄνομα. τὸ πρόσκαιρον πολλάκις 
δεῖ Δ 2 «ς ΑΡ ΑΣ τον τῇ κ , κ 
εἰκνυσι. ιὸ φησιν, “ “ἂν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ 

Ν “ ᾿ Ἁ 

Εὐ δὲ που καὶ σκηνὰς καλοίη τῶν ἁγίων τὰς Β πολλαί εἰσιν." 
1) ΟῚ 7 Ο ΟῚ ς ΄ι ἈΝ ς Α Ἀ 7 " " 

αὐλμρτ αὐσηονῆν οὐχ ἁπλῶς σκηνᾶς, αλλὰ μετὰ προσθήκης οὐ 

γὰρ εἶπεν, ἵνα δέξωνται εἰς τὰς σκηνὰς αὐτῶν, ἀλλ᾽, 3 “ εἰς 
49 . δ, 

ὃς ἀχειροποίητον, ἢνι-- τὰς αἰωνίους σκηνάς. Ιυὐπὼν δὲ Ρκαὶ, 

ἕατο “τὴν ! ̓χειροποιήτην. ΤΙ οὖν ; τὸ σῶμα χειροποίητον: 
Οὐδαμῶς: ἀλλ᾽ ἢ τὰς οἰκίας ἐνταῦθα αἰνίττεται τὰς χειρο- 

ποιήπτους" ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ἀλλ᾽ οἰκίαν σκήνους τὸ σῶμα ἐκάλεσε 

2 Ψοδη. χὶν. 2. Ὁ πο, πσὶς ὶ 

Γ ἄνθρωπος οἵη. ΚΒ. 8 μαστίζεσθαι -- λέγω 1). ἢ τότε οἵη. Β. τὰ 
οἴη. "ὶ. ἱ προλαμβ. Ἐ. Κ ὡς οἵη. Α.1}}. 1 ὅτι ΟἸη. . 1 εἰπὼν] 
καὶ εἰπὼν 1). " ἀναπαύσεις ᾿-Ἐποιήσατε ὑ ὑμῖν φίλους λέγω ἐκ τοῦ “μαμμωνᾶ, 
ἵν᾽ ὅταν ἐκλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς 10. ο οὐχ ἀπλῶε] 
ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς φησι 0. » καὶ οπι. 1). 4 τὴν] καὶ Ὠ. ΓΤ χειρο- 
ποιητὴν ἢ. δ ογοη. 
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Ν ᾿] ’ ᾿ ," Ν 9 Α ’ τ ’ 

το ἀχειροποίητον. Οὐ γὰρ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τούτου ἀντε- 

θηκεν, ἀλλ᾽ αὔξων τὰ ἐγκώμια, καὶ "προστιθεὶς τοὺς ἐπαίνους. 
συ  οΚζοὶ γὰρ τὲν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ 

ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες. ἉΠΙοῖον οἰκητήριον, 

εἶπέ μοι; Πὸ σῶμα τὸ ἄφθαρτον. Καὶ διὰ τί στενάζομεν 

νῦν ; ᾿Βπειδὴ πολλῷ βέλτιον ἐκεῖνο. ᾿Εξ οὐρανοῦ δὲ αὐτὸ 
ς . ᾿ 3 ἃ. τὰ ως 

ἐανανν διὰ τὸ ἄφθαρ τον. Οὐ γὰρ δὴ ἄνωθεν ἡμῖν κατεισι 
“- ΄“ ’ 

"σῶμα, ἀλλὰ τὴν ἐκεῖθεν χάριν πεμπομένην δηλοῖ τῷ ὀνόματι 
“- “-“ Ν 

τούτῳ. Τοσοῦτον οὖν οὐ δεῖ ἀλγεῖν ἐπὶ τοῖς κατὰ μέρος 
- , Δ 

πειρασμοῖς, ὅτι καὶ τὸ καθολικὸν δεῖ ζητεῖν" ὡς ἂν εἰ ἔλεγε, 
στένεις ὅτι φρήν ὅτι φθείρεταί σου ὁ ἄνθρωπος γούτος; 

« ΄“΄“. “ Α Θ 

Ὁ στέναξον ὅτι ἐμὴ μεθ᾽ ὑπερβολῆς τοῦτο γίνεται, μηδὲ ὅλο- 
ο ἴω " " ’ ὔ ὦ 

κλήρως φθείρεται. ΤἸυῖδες πῶς εἰς τοὐναντίον περιέτρεψε τον 

λόγον, ἀποδείξας, ὅ ὅτι ὑπὲρ τούτων δεῖ στενάζειν μὴ γινομένων 

ὁλοκλήρως, ὑπὲρ ὧν μερικῶς γινομένων ἐστέναζον : ̓ Διὰ τοῦτο 

οὐδὲ σκῆνος αὐτὸ καλεῖ λοιπὸν, ἀλλ᾽ οἰκητήριον" καὶ μάλα 
“ ’ ς Α ο Ἁ 7ὔ ς ’ 9 

εἰκότως. Ἢ μὲν γὰρ σκηνὴ καταλύεται ῥᾳδίως, ἐκεῖνο δὲ μένει 
ὃ - 5. «ἐ ἘΣ ποτ Ὁ ὃ , . . ες ,ὔ 59 
ιηνεκῶς. ἴγε καὶ δἐκδυσαμενοι, οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. 

Δ “ ἮΝ 

“Γουτέστι,. κὰν ἀγυσώμεθα τὸ σῶμα, οὐ χωρὶς σώματος ἐκεῖ 
ς Ν δὴ δὴ “ ᾽ ΨᾺς Ὁ 9 ἊἋ Ἂ 

Ἑ παραστησόμεθα, ὃ ἀλλα καὶ μετὰ τοῦ αὐτοῦ ἀφθαρτου “ὃ γενο- 

μένου. ᾿Ἰνὲς δέ φασιν, ω καὶ μάλιστα “ἃ ἐγκριτέον" “ Εὐὔϊπερ 

καὶ ἐνδυσάμενοι, οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. Ἵνα γὰρ μὴ ἀπὸ 
σι ς ν 0 “ Θ ᾿ΑΘΡΗΣ κέ ἘΣ ». ὃ 

τῆς ἀναστάσεως πάντες θαρρῶσι, “φησίν ἴγε καὶ ἐνου- 
’ “" ’ὔ " ’ Α “ 37 Ψ 

σάμενοι" τουτέστιν, ἀφθαρσίαν καὶ σῶμα ἄφθαρτον λαβόντες" 

““ οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα,; δόξης καὶ ἀσφαλείας. “Ὁ καὶ " ἐν 
΄σι Υ͂ 

τῆ προτέρᾳ ἔλεγεν, ὅτι  ““ Πάντες μὲν ἀναστησόμεθα, ἕκαστος 
σ΄. Α 

δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι" καὶ. ““" ἔστι σώματα ἐπουράνια, καὶ 
Α Υ 

σώματα ἐπίγεια." Ἢ μὲν γὰρ ἀνάστασις κοινὴ πάντων, ἡ δὲ 
δό .Ἃ ΑἾΑ Α ὌΛΝ, ς Α 5 ΄σ φ δὲ 9 3 ΣΝ Α ε 

ζο7 δόξα οὐκέτι κοινὴ, ἃ οἱ μεν ἐν τιμῆ, οἱ ὃὲε εν ἀτιμίᾳ, καὶ οἱ 
κ . ’ ε κι . , . ; π- 

μὲν εἰς βασιλείαν, οἱ δὲ εἰς κόλασιν ἀναστήσονται. '"Γοῦτο 
΄ Α " ΄“ τὰ τὶ Ἀ ςς ἘΠ ΕῚ ἃ 4 ᾽ 

γοῦν καὶ ἐνταῦθα ἐὀήλωσεν εἴπων. ἴγε ἐνδυσάμενοι. οὐ 

γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα." 

7 « Καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει τούτῳ. στενάζομεν, ἐφ᾽ ᾧ 

ἘΠῚ 2. ὅν. 3. ὁ τ οΥ: χν. 23, 40. ἥν: ἧς 

5 προτιθεὶς Α. ἴ ἐν]- τῷ σκήνει 1). Μοβα. σ. ἃ ποῖον ͵-Ἐ οὖν Ἐ. 
ὼ νῦν [- ἐπειδὴ ποθοῦμεν᾽ ποθοῦμεν δὲ 1). Χ τὸ σῶμα Β. Μοχ τὴν ἐκεῖθεν 
πεμπομένην χάριν σιν Υ οὗτος] δῖΆς Α.}).Ες  ότοη. ὁ ἔξω Β. 564 γρ. οὗτος 
14. 1ῃ ΠΊΔΥΡ'. ἢ Ῥγὸ οὐ οΧ 1). τϑοθρίμπη. ἀομ ον Βᾶθοὺ 1. 8 Ὑ]α. 
Αππηοί. υ ἀλλα μετ᾽ αὐτοῦ ἀφθ. γ. 1). (ὑδί. γινομένου Α. Β. ἀ ἐγ- 
κριτέον 1-ἰ- εἰς τὸ 9: 6 φησὶν] -Ἐ διὰ τοῦτο εἶπεν 1). Γ ἐν τῇ προτέρᾳ] 
ἐν τῇ πρὸ ταύτης Νεῖοῃ. ἐν τῇ πρὸ ταύτης πρὸς Κορινθίους ὅν. Βεοῃ. ἐν τῇ 
πρὸς Κορινθίους Α.Β. ἐν τοῖς πρὸς Κορινθίους 1). 'ΓΑπάεπὶ ἐν τῇ προτέρᾳ Ἐ. 
αποα ΝΝΟΒΙΓΟ τιδιδαίπιπι δϑί. 
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οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ᾽ ἐπενδύσασθαι. Ἐνταῦθα πάλιν 

ὁλοσχερῶς καὶ σαφῶς ἀπέφραξε τὰ στόματα τῶν αἱρετικῶν, 
’ “ 9 κ ,ὔ ς ΄- ,ὔ ᾿ 3, οὔ 

δείξας ὅτι οὐ περι σώματος ἁπλῶς διαλέγεται ἀλλου καὶ ἄλλου, 
Ἀ ΄-. 

ἀλλὰ περὶ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας. Οὐ γὰρ διὰ τοῦτο 
στενάζομεν, φησὶν, ἵ ἵνα τοῦ σώματος ἀπαλλαγῶμεν" τοῦτο γὰρ 

οὐδὲ ἐκδύσασθαι βουλόμεθα. ἀλλὰ τῆς φθορᾶς τῆς ἐν αὐτῷ Β 

σπεύδομεν ἐλευθερωθῆναι. Διό φησιν, οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι 

τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ ἐπενδύσασθαι δαὐτῷ τὴν ἀφθαρσίαν. Εἰἶἷτα 
Α « μὰ " Ξς δέ ἼἼ ΄ Ν Ἁ [ἢ Ν ΄ 

καὶ ἑρμηνεύει αὐτο᾽ να καταποθῆ ἵι: φθαρτον ὑπο τῆς 
ων 49 Ἂ κ 

ζωῆς. Ἐπειδὴ 5 γὰρ πολλοῖς ἡἰδραμδιθαι εἶναι ἐδόκει τὸ ἀπο- 

θέσθαι τὸ σῶμα, καὶ ταῖς ψήφοις 1 ταῖς ἁπάντων ἠναντιοῦτο 

λέγων, ὅτι -στενάζομεν, Κ οὐ βουλόμενοι αὐτοῦ ἀπαλλαγῆναι" 

εἰ γὰρ τοιαῦτα πάσχει καὶ ὀδύρεται αὐτοῦ ἡ ψυχὴ χωριζομένη, 

(6.4) πῶς σὺ λόγεις, φησὶν, ὅτι στενάζομεν, ἐπειδὴ οὐ χωριζόμεθα Ο 

αὐτοῦ ; ἵν᾿ οὖν μὴ ταῦτα αὐτῷ ἀνθυποφέρηται, οὐδὲ ἐ ἐγὼ τοῦτο 
’, ᾿ ΦΧ Ν “- , ο΄ " Ἁ ον ,ὔ « 

λέγω, ᾧφησιν, ὅτι διὰ τοῦτο στενάζομεν, ἵνα αὐτὸ ἀποθώμεθα 
“Ὁ Χ ν κε δ᾿, ἐν Πα ἢ ΡΞ Ψ ᾿ ι ’ 

οὐδεὶς γὰρ ἀλύπως αὐτὸ ἀποτίθεται; ὅπου γε καὶ περὶ [Πέτρου 
κ « ΕΝ ᾿ “ἤ 8 ἐς ΟΣ ’ Ἀ “᾽ “ 5 

φησὶν ὁ Ἄριστος, ὅτι ἴσουσί σε, καὶ ἄξουσιν ὅπου οὐ 

θέλεις" ἀλλ᾽ ἵνα ἐπενδυσώμεθα 1 αὐτῷ τὴν ἀφθαρσίαν. Καὶ 
ν ΄- χ,. Ὁ χυ ᾿ “ ’ὔ . Φ ΄“- 9 ᾽ 

γὰρ τοῦτο εστιν, ᾧ τὸ σῶμα βαρυνόμεθα" οὐχ ὅτι σῶμα. ἀλλ 
Ἁ ΄ι ΄- - 

ὅτι φθαρτὸν περικείμεθα σῶμα, καὶ παθητόν᾽ τοῦτο γὰρ ἡμῖν 
3 Σ Ν ᾿ Ω} ’ ᾿ᾺΪ ἐν “ ’ ᾿Ὶ ὃ ΄“ Α 

καὶ τὴν λύπην Ὧ παρεχει. λλὰα ἀναλίσκει καὶ ὀαπανᾷ τὴν 
: ἀπ ι ὔ ι κ » . - ι 
φθοραν ἡ ζωὴ παραγινομένη, τὴν ᾧθοραν, οὐ τὸ σῶμα. Καὶ 

“ ᾿ ἴω ’ ᾿ ΔΜ) ,ὔ Ὠ ε Ἁ “« Ἁ 

πῶς γίνεται τοῦτο, φησι; δῖη ζήτει, ἢ ὁ θεὸς ποιεῖ" μὴ περι- Ὁ 

ἐργάζου. Διὸ καὶ ἐπήγαγεν" “5 “Ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς 
᾿] " Ἁ ΄σ ΎΒΙΑΆ ᾽ “ ’ ΄ »᾿ 

εἰς αὐτὸ τοῦτο, θεὸς. Ἐντεῦθεν δείκνυσι ταῦτα ἄνωθεν προ- 
’ ᾿] ἈΝ ΄“ ΄'- 

τυπωθέντα. Οὐ γὰρ νῦν τοῦτο “ ἔδοξεν, ἀλλ᾽ ὅτε ἐξ ὁ ἀρχῆς 
ἔπλαττεν ἡμᾶς ἀπὸ γῆς» καὶ τὸν ᾿Αδὰμ ἐδημιούργει οὐκ εἰς 

τοῦτο Ρ δὲ ἐδημιούργει, ἵνα ἀποθάνη. ἀλλ᾽ ἵνα καὶ ἀθάνατον 
"» ᾿ ἊΦ Ἁ Ψ ’ ᾿ Α Ἁ Α ο ; Α 

ἐργάσηται. Εἶτα τὸ ἀξιόπιστον δεικνὺς, καὶ τὴν ἀπόδειξιν 

παρέχων, ἐπήγαγεν" «Ὁ καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύ- 

ματος. Καὶ γὰρ καὶ τότε ἐπὶ “ τούτῳ διέπλασε, καὶ νῦν εἰς 

τοῦτο κατειργάσατο διὰ τοῦ ΓΦ ΦΉΜΥΡΨΙΝ καὶ τούτου πα- 

ῥέσχεν ἡμῖν ἐνέχυρον οὐ μικρὸν, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. “Ξυνεχῶς Εὶ 

δὲ ἀρραβῶνα καλεῖ, ὀφειλέτην αὐτὸν ἀποδεῖξαι βουλομένάο: τοῦ 

παντὸς, καὶ ἀξιοπιστότερον καὶ ἐντεῦθεν τοῖς παχυτέροις ἴ κα- 

ταστῆσαι τὸν λόγον. 

8 Ψῳοδῃ. χχὶ. 18, 9.6 ὁ: 

Β αὐτὸ Α.}. ᾿ εἶναι οὐχ. Β. ἱ ταῖς] τῶν Β. ταῖς τῶν Ἰ᾿. Κ οὐ 

οπι. Α.Β. Ἰ αὐτὸ Α. πὶ παρέχει] πάσχει Α. π ὁ] ὃ ὁ (εἰς) Α. 
ο ἔδειξεν Β.. δαν. τηᾶγρ. ν δὲ ἀθοβί ἴῃ ὨΟΒίυΙΒ. ᾳ τοῦτο Α.Β. τ κατα- 
λῦσαι Α. 
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΄ “- ’ κ ᾿ ΄- 

Ι0 ἐς Θαερροῦντες οὗν πάντοτε, καὶ εἰδότες." “Πὸ, “θαρροῦντες, 
Ν Α Α Ἁ Ν 9 Ν Α 

πρὸς τοὺς διωγμοὺς, πρὸς τὰς ἐπιβουλὰς, πρὸς τοὺς θανάτους 
ν . δ , 

τοὺς συνεχεῖς εἴρηται" ὡς ἀν εἰ ἔλεγεν, ἐλαύνει σέ τις καὶ 
“- 2 Α σι Ἁ ΄ 

διώκει καὶ ἀναιρεῖ; μὴ καταπεσης" ὑπερ σοῦ ΤῸ τὸν γίνεται" 
΄ι. ν ’ μὴ Ν ι 

τοϑ μὴ φοβηθῆς, ἀλλὰ θάρρει. ΚΚαὶ γὰρ δι᾿ ὃ στενάζεις καὶ 
ς - εξ" ΄“ ’ “ ᾿ - Ν . ΄- 

ἀλγεῖς, ὅτι φθορᾷ δουλεύεις, τοῦτο ἀναιρεῖ λοιπὸν ἐκ τοῦ 
᾿ , ΄-- 

μέσου, καὶ ταχύτερόν σε ταύτης ἀπαλλάττει τῆς δουλείας. 
ΝΣ “ ’ Ε σι. 

Διὸ καὶ λέγει, “ Θαρροῦντες οὖν πάντοτε," οὐχὶ ἐν ταῖς ἀνέ- 
ο Ν ἈΝ » “ ’ «ς Ν ὃ δ - Ο ᾿- ὃ σ΄ 

σεσιν, ἀλλὰ καὶ εν ταῖς θλίψεσι, καὶ εἰὐότες ὅτι ενθημοῦντες 
΄ “ Χ “ 

ἐν τῷ σώματι δ ἀποδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου" ᾿ διὰ πίστεως 
“΄-“ Ν “ Α -- 

γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους" θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν 
- ΄ “. Ἁ, Ἀ 

ἀποδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος, καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον." 
κι Ξ , Ν “- ᾿ , ἣ 

Τὸ μεῖζον πάντων ὕστερον τέθεικε' τοῦ γὰρ ἄφθαρτον λαβεῖν 
Ἁ Ἁ “ οὺ ν ’ “ 

τὸ μετὰ Χριστοῦ εἶναι βέλτιον. “Ὁ δὲ λέγει, ὕ τοῦτό ἐστιν'᾽ 
τ Ψ ς “ ᾿ ᾿ ες ΄“ , ἃ ΄ Α 

Β οὐ σβέννυσιν ἡμῶν τὴν ζωὴν ὁ πολεμῶν καὶ ἀναιρῶν" μὴ φοβη- 
΄- ’ 3 ’ὔ ΄ 

θῆς" θάρρει κατακοπτόμενος. Οὐ γὰρ μόνον φθορᾶς σε ἀπαλ- 
’ Α Ν᾿ ΄:- 

λάττει καὶ βάρους, ἀλλὰ καὶ τῷ κυρίῳ σε παραπέμπει ταχέως. 
κυ ΄“χ 3 ς 

Διὸ οὐδὲ εἶπεν, ὄντες ἐν τῷ σώματι, ὡς ἐν ἀλλοτρίᾳ ὄντων καὶ 
’ ςς ΗΕ δ ̓ κυ δ΄ 5 ὃ ΄“- ο ΄- ’ ο ΄- 

ξένη. ἰδότες οὖν ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι, ἐκδημοῦ- 
΄ σ΄“ Α Α “- ΄σ. 

μεν ἀπὸ τοῦ κυρίου: θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν ἐκδημῆσαι 
Ἁ ΄σ ΄“ Ἁ Ν ’ὔὕ χὺ σ΄. 

ἀπὸ τοῦ σώματος, καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον. Βἶδες πῶς 
ἣν 2 Ἁ Ψ ΄- ; ἘΞ 

τὰ λυπηρὰ ἀποκρυψάμενος, τὰ ὀνόματα τοῦ θανάτου καὶ τῆς 
- κ ’ Νς. οδο . τε πὸὶ ὔ ι ἢ ͵ 

τελευτῆς, τὰ σφόδρα ποθεινὰ ἀντ᾽ αὐτῶν τέθεικεν, ἐπιδημίαν 
9 Α “ ο οὐ ὔ Ἁ Ν “ ον ’ τῷ Ν 

Οαὐτὰ καλῶν πρὸς τον θεόν᾽ καὶ τὰ δοκοῦντα εἶναι γλυκέα ἀφεὶς, 
κ σι. “ Ἀ ΄“΄“ “- . ’ 

τὰ τῆς ζωῆς, ἀπὸ τῶν λυπηρῶν αὐτὰ ὠνόμασεν, ἐκδημίαν ἀπὸ 
σ΄ “ Α 

κυρίου τὴν ἐνταῦθα καλέσας ζωήν: '“Γοῦτο δὲ ἐποίησεν, ἵνα 
. , τ “ 9 - : Α Ν ,ὔ - 

μηδεὶς μήτε τοῖς παροῦσιν εμφιλοχωρῆ, ἀλλὰ καὶ βαρύνηται, 
᾿ ; - 5. ἡ ς κ Α ’ ς “4 κ , 

μήτε μέλλων τελευτᾶν ἀλύη, ἀλλὰ καὶ χαιρη: ὡς ἐπι μείζονα 
᾿ Ά, - “᾿ οἵ Η Ἁ ΒΕ Ἂ Ξ “ 3 “΄“- 

ἀπιὼν ἀγαθά. Εἰτα ἵνα μηδεὶς εἴπη, ἀκούων ὅτι ἐκδημοῦμεν 
᾿ ΄“- ΄ τὶ Ζ ᾿ ΄' 

ἀπὸ τοῦ κυρίου, τί ταῦτα λέγεις : ἀλλοτριούμεθα οὖν αὐτοῦ 
“κ᾿. ΄' Α Ἁ Α 

Ὠ ἐνταῦθα ὄντες: προδιώρθωσε τοῦτο εἰπὼν, ““ Διὰ πίστεως γὰρ 
σ΄. Ἁ εἶ “ Α ᾿, 

περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους Καὶ ἐνταῦθα μὲν αὐτὸν ἴσμεν, 

ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω σαφῶς. Ὃ καὶ ἀλλαχοῦ λέγει, 12 «ἐς ἐν ἐσό- 
3) ΔΩ» δ΄ 4) τς Θ “ δὲ " δ “ 49 

πτρῳ,᾽ καὶ, “ ἐν αἰνίγματι. αρροῦμεν ὃὲ καὶ εὐδοκοῦμεν. 
΄ 9 ’ 4 

Βαβαὶ, ποῦ τὸν λόγον περιήγαγεν : εἰς ἐπιθυμίαν ἀκραν τε- 
΄' Ἁ οὖ ἣ, Α ;ὔ Ἁ Ἁ 

λευτῆς, τὸ φορτικὸν ἡδὺ δείξας, καὶ τὸ ἡδὺ φορτικὸν. Το γάρ, 
Θ᾽ ἢ . σι ’ ὦ ᾿) ΄. - 

“ς εὐδοκοῦμεν," ἐπιθυμοῦμεν, φησί. “Τὶ ἐπιθυμοῦμεν ; ““ Ἔκδη- 
΄ ΄ ΄“Ψ Ἁ Ἁ 

μῆσαι ἐκ τοῦ σώματος, καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς δ᾽ τὸν κύριον." 

Ι0 ν. 6. 11 ον ἢ, ὃ. 12 ὐν χῆϊ ὙΖ: 

5 ἐκδημοῦμεν 1). Μοβα. σ. ἴ τοῦτο] τοιοῦτον ἴ). ἃ ἐπιδημίαν ΟΥΔΠ6Β 
οατη αν. τηᾶγρ. ἐνδημίαν 144. Ὑ τὸν ἀφοβύ ἴῃ Εαα. 



Δ ΟΣ τὸ, ΙΝ ΕΡΙΒ  ΠΕΓΑ  ΟΘΈΞ ΠΉΘΟΜ.Χ. 12] 

ΠΣ “- δὲ θυ ΄“ εἴ Α Ε) ἔδ 9. Χ ᾿] , 

οὔτο ὃὲ ἀεὶ ποιεῖ, ὃ καὶ ἔμπροσθεν ἔ εἰξα, εἰς ἡ τἀναντία 
’ Ἀ ᾽ὔ “ 9 ’ὔ ᾿] ΄σ 13 ςς Ἁ Α 

(6ο5) περιτρέπων τὸν λόγον τῶν ἀντιλεγόντων αὐτῷ. ““ “Διὸ καὶ 
“ σ΄“ ’ 

φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες, εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐαρε- 

στοι αὐτῷ εἶναι.᾽ Τὸ γὰρ ζητούμενον τοῦτο ἐστι; φησίν" 
7 σι 

ἃ: τε ἐκεῖ ὦμεν, ἄν τε ἐνταῦθα, κατὰ γνώμην αὐτοῦ ζῆν" 

τοῦτο γάρ ἐστι τὸ προηγούμενον. Ὥστε ἐντεῦθεν ἤδη 
ν “ἤ Ν, - Ὡ Ν ᾿ ’ .] 

τὴν βασιλείαν ἔχεις ἄνευ δοκιμῆς. Ἵνα γὰρ μὴ πάλιν εἰς 
’ 9 ’ μι ’ " ’ὔ Ἁ Α ’ὔ ΝΣ 

τοσαύτην ἐλθόντες ἐπιθυμίαν ἀλύωσι πρὸς τὴν μέλλησιν τῆς 
“ “- Ἁ ’ ΄- 

Υ ἐπιδημίας, ἐντεῦθεν ἤδη δίδωσιν αὐτοῖς τὸ κεφάλαιον τῶν 
ΕῚ ΄ι 7 Α “- ΠΡ: Ἁ ᾿ “53 5 κ 3 

ἀγαθῶν. Τὶ δὲ τοῦτό ἐστι; 'Γὸ εὐαρεέστους εἶναι. Οὐδὲ γὰρ 
Ἁ “-“ “ . Ν Ἀ “ 

τὸ ἀπελθεῖν ἁπλῶς καλὸν, ἀλλὰ τὸ εὐδοκιμοῦντα, δι᾿ ὃ γίνεται 
᾿ ἘΠ ταν τὰς τὰ 2“ α ἘΠ τ Ξ 3 ι . κ κ 

καλὸν κἀκεῖνο" οὐδὲ ἁπλῶς τὸ ἐνταῦθα εἶναι βαρὺ. ἀλλὰ τὸ 

προσκρούοντα. Μὴ τοίνυν νόμιζε τὴν ἐκ τοῦ σώματος ἀπο- ςορ 
“- ΄. Ἀ ΄σ 

δημίαν ἀρκεῖν: ἀρετῆς γὰρ πανταχοῦ χρεία. “Ὥσπερ γὰρ 
’ “. “ - 

εἰπὼν ἀνάστασιν, οὐκ ἀφῆκεν αὐτῆ θαρρεῖν μόνον, λέγων, 
«ς ἢ Ἁ εἰ ὃ , " Α : ε ’ ἘΠ Ὶ “ Α 

ἴγε καὶ ἐνόυσάμενοι, οὐ γυμνοὶ εὑρεθησομεθα" οὕτω καὶ 
᾿ “- Ἀ 

ἀποδημίαν δείξας, ἵνα μὴ νομίσης αὐτὴν ἃ ἀποχρῆν σοι πρὸς 
. " Φ σωτηρίαν, ὃ τὸ εὐαρέστους δεῖ εἶναι προσέθηκεν. 

μὴ ὅν δ) ’ ’ 9 ᾿ ΄“-“ “-- Ἀ 

πειθὴ τοίνυν προύτρεψεν πὸ πολλῶν χρηστῶν, λοιπὸν 
Ἁ τι Ά, ΄“- ’ὔ “- κα Ἀ Ἁ ’ὔ Ἁ 

καὶ ἀπὸ τῶν σκυθρωποτέρων φοβεῖ. Τὸ γὰρ συμφέρον καὶ 

ἐν τῆ κτήσει τῶν ἀγαθῶν καὶ ἐν τῇ φυγῆ τῶν κακῶν συνίστα- 
ν 4 Α ’ Α 2 ᾿] ι Α Α “ ’ 

ται, ὅπερ ἐστὶ γέεννα καὶ βασιλεία. Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο μείζονα Β 
) Α ᾿ς 4 -ὶ 

ἔχει τὴν ἰσχὺν, τὸ φυγεῖν κόλασιν" ἔνθα μὲν γὰρ μέχρι τοῦ μὴ 
Ξ ν 5 ἈΝ ς ΡΥ, ε ᾿ ΡΝ " " 

λαβεῖν τὰ ἀγαθὰ ζημία, εὐκόλως οἱ πολλοὶ τοῦτο οἰσουσιν 
“ἡ δὲ Χ , “ “ κ χ ἢ Ἶ »" κ ᾿ α » , 
ἂν ὃε καὶ μέχρι τοῦ κακῶς παθεῖν, οὐκετι" ἔδει μὲν γὰρ “εκεί- 

ο ἤ . Ἁ Ν Α Ψ. ’ “- ΄-΄“᾿ 

νην ἀφόρητον νομίζειν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσθένειαν τῶν πολλῶν 
νὗ “ «- ἤ 

καὶ το χαμαίζηλον, τοῦτο φαίνεται αὐτοῖς χαλεπώτερον" ἐπεὶ 

οὖν οὐχ οὕτω διεγείρει τὸν ἀκροατὴν τὸν πολὺν ἡ τῶν ἀγα- 

θῶν δόσις, ὡς ἡ τῶν κολάσεων ἀπειλὴ, ἀναγκαίως ἐνταῦθα κα- 

ταλύει, λέγων" 13“ Τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ( 

ἔμπροσθεν τοῦ Ἤτον τοῦ Χριστοῦ." εἴτα φοβήσας καὶ 

κατασείσας τῇ μνήμη τοῦ βήματος ἐκείνου τὸν ἀκούοντα, οὐδὲ 

ἐνταῦθα χωρὶς τῶν χρηστῶν τέθεικε τὰ λυπηρὰ, ἀλλὰ ἀνέμιξέ 
ἡ δ ᾿Ὶ Α - 

τινα ἡδονὴν, εἰπών" “Ἵνα ἕκαστος κομίσηται τὰ διὰ τοῦ 
, οὕ ΕΝ 5 ᾿ θὲ " Ἀν  ς εἶ δὲ ́ σ δὲ 

σώματος, “ὥσα ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν, εἴτε κακὸν. αὗτα ὃε 

λέγων, τούς τε κατωρθωκότας καὶ ἰἐλαυνομένους ἀνιστᾷ ταῖς 

ἐλπίσι, τούς τε ἀναπεπτωκότας σπουδαιοτέρους ποιεῖ τῷ φο- 

ὅν, 9. ἴάν, ΤΟΣ 

Χ τὰ ἐναντία ἃ. τοὐναντίον Β.. Υ ἐπιδημίας ἰ αὐτῆς 1). 2 ἁπλῶς τὸ] 
τὸ ἁπλῶς Βαά. ἃ ἀποχρῆν [8.1).1“. δαν. τηᾶγρ. ἀπεχρῆν ἃ. ἀρκεῖν 44. 
Ὁ τὸ οτῃ. Α. δεῖν ργοὸ δεῖ ἢ. 5 ζημία] ἡ ζημία Ἐπά. οἱ δὶς ὁχ οοτῦ. Β. ὁ κἀ- 
κείνην 1). 6 ὅσα] πρὸς ἃ Ὦ. Μοβα. σ. 6 6ΘΧ (ΟΥ̓. Α. Γ ἐλαυνομένους} 
ἀνισταμένους Δ. Μὸοχ ἐποίει [“, 

᾿ὲ 
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Α Ἁ Α σι ς 3, “ , ᾽ , 

βῳ. ΚΚαὶ τὸν περὶ τῆς ἀναστάσεως δὲ τῶν σωμάτων ἐβεβαίου 
ὯΝ ’ Οὐ ᾿ ὃ , Ν ὃ 2 “ “ " - 

ὀγον. ὑ γὰρ δήπου τὸ διακονησάμενον εἰς τοῦτο κἀκεῖνο, 
΄“ ι “ ΕΣ , ΨῊΝ ᾿] Ν , ΄᾿- ἴω 

τῶν ἀμοιβῶν ἔξω στήσεται, φησίν ἀλλὰ μετὰ τῆς ψυχῆς 
᾿ Α ’ Ν Ακ “ Ε] ’ ΄- 

τὰ μεν κολάζεται, τὰ δὲ στεφανοῦται. Αλλαὰ τινες τῶν 
ςε “ Φ“ Φ“ " ,ὔ “ ’ 5 ’ 

αἱρετικῶν ᾧασιν, ὅτι ἕτερον ἐγείρεται σῶμα. [16θεν, εἰπέ 

μοι; Αλλο ἥμαρτε. καὶ ἄλλο κολάζεται : ἄλλο κατώρθωσε, καὶ 

ἄλλο στεφανοῦται; 'ΓῚ δὲ ἐρεῖτε λέγοντι Παύλῳ, “ Οὐ θέλο- 
“- Α 

μεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ᾽ ἐπενδύσασθαι :" πῶς δὲ τὸ φθαρτὸν ὑπὸ 

τῆς ζωῆς καταπίνεται ; Οὐ γὰρ εἶπεν, ἵνα καταποθῆ τὸ θνητὸν 
«ἃ Ἂν Ἂν σι ς Ἁ ΄“, 9 ’ ’ Ν .΄ 5 ςς δ᾽ Ψ 

ἤ τὸ φθαρτὸν σῶμα ὑπὸ τοῦ ἀφθάρτου σώματος" ἀλλ᾽, “ἵνα ἡ 
“ο» ΄ ΄- Ἁ 

φθορὰ ὑπὸ τῆς ζωῆς." Τότε γὰρ τοῦτο γίνεται, ὅταν τὸ αὐτὸ 
ΤΡ “ “ ἣ 9Ν δὲ 3 “- ᾿] Α 3; ’ ϑι. 

ἀναστῇ σῶμα" ἐὰν ὃὲ ἐκεῖνο ἀφεὶς, ἄλλο κατασκευάση, οὐκέτι κα- 
: 4 Ν » ς Ν , Ὰ Ξ 8 ἢ 

ταπίνεται, ἀλλὰ μένει ἡ φθορὰ κρατήσασα. Διὰ τοῦτο οὐ γίνε- 

ται τοῦτο, ἀλλὰ δεῖ τὸ φθαρτὸν τοῦτο. τουτέστι. τὸ σῶμα, ἐν- 

δύσασθαι ἀφθαρσίαν. [1 "γὰρ σῶμα μέσον ἐστὶ, νῦν μὲν ἐν τούτῳ 
γενόμενον, ὕστερον δὲ ἐσόμενον ἐν ἐκείνῳ" καὶ διὰ τοῦτο ἐν τούτῳ 
πρώτῳ, ἐπειδὴ τὴν ἀφθαρσίαν λυθῆναι οὐκ δέν. «θυ ο 
ε ᾿ ι . , ΠΣ δι. ϑμ ἂν πο; 
ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ," φησίν" ἐπεὶ πῶς ἔνι 
ς ’ τὶ Ν ᾿] Ψ , ς Ἁ ς ᾿ ΄- 

ἀφθαρσία ; ἀλλὰ τοὐναντίον, καταπίνεται ἡ φθορὰ ὑπο τῆς 

ζωῆς τοῦτο μὲν γὰρ ἐκείνου περιγίνεται, ἐκεῖνο δὲ τούτου 

510 οὐκέτι. “Ὥσπερ γὰρ κηρὸς λύεται μὲν ὑπὸ ἱπυρὸς, αὐτὸς δὲ οὐκέτι 
’ οὗ σιν Ὁ “ ι ε ᾿ ς Α “ 3 ἢ 

λύει τὸ πῦρ' οὕτω καὶ ἡ φθορὰ τήκεται ὑπὸ τῆς ἀφθαρσίας 

καὶ ἀφανίζεται, αὕτη δὲ ἐκείνης κρατῆσαι οὐδέποτε δύναται. 

Κ᾿Ακούσωμεν Ιπτοίνυν τῆς []αύλου φωνῆς λεγούσης. ὅτι δεῖ 
ἴω “--ς “σ΄ ΄- “εἘ ’ 

ἡμᾶς παρασταθῆναι τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ" καὶ ὑπογράψω- 

μεν ἐκεῖνο τὸ δικαστήριον, καὶ νομίσωμεν αὐτὸ παρεῖναι νῦν, καὶ 
Ἁ " ’ὔ 5 “ Ἢ Α Ἁ ἢ Ἁ ᾽ Ώ} 3 ων 

τὰς εὐθύνας ἀπαιτεῖσθαι. γω γὰρ αὐτὸ πλατύτερον ἵερῶ. 
ΠπΠ Ξ ᾿ δ 8) ν ἢ ᾿ ε , ᾿ ον κ δ 

αὔλος γάρ, εἐπειθὴ περί θλίψεως ὁ λόγος ἣν αὐτῷ, και οὐκ 

ἐβούλετο πάλιν θλῖψαι αὐτοὺς, οὐκ ἐνδιέτρειψε τῷ λόγῳ᾽ ἀλλ᾽ 
Ψ “-“ Ἁ “ 9 Α ἢ ο ; Ἁ Ἁἃ 

Βέν βραχεῖ τὸ στῦφον εἴπων, καστος “κομίσεται πρὸς ἃ 
ΕΝ 35 “ “ὃ Ν Ι χ 5... κ᾿ 
ἔπραξε, ταχέως παρεόύραμε. ομίσωμεν οὖν αὐτὸ παρεῖναι (600) 

νῦν, καὶ ἕκαστος τὸ ἑαυτοῦ συνειδὸς ἀναλογιζέσθω, καὶ ἤδη 
»“" ’ 

Ρλογιζέσθω παρεῖναι τὸν δικαστὴν, καὶ πάντα ἀνακαλύπτεσθαι 

καὶ εἰς μέσον ἄγεσθαι. Οὐ γὰρ παραστῆναι ἡμᾶς ἁπλῶς δεῖ, 

ἀλλὰ καὶ φανερωθῆναι. ἾΑρα οὐκ “ἠρυθριάσατε; ἄρα οὐκ 
“ 3, “ ; Ἁ 

ἐξέστητε:; Εἰ δὲ νῦν οὔπω τοῦ πράγματος παρόντος, ἀλλὰ 

τ τ ΓΟ Σν. ξο- 

Ε ἀναστῇ ΟΥ̓ΩΉ 68, αὖ ὅδν. ἴῃ ΤηΔΓρ. ἐγείρηται 4. ἢ ἔνι] ἔδει γοη. 
ἱ πυρὸς] τοῦ πυρὸς Β. ΚΉΘΙΚΟΝ. Περὶ τῆς φοβερᾶς κρίσεως. δ εΙοη. 
1 τοίνυν] οὖν Α.Ε., Μοχ παραστῆναι ἈΑ.Ο. ἴῃ ἐρῶ] -- νῦν Ο.Ὁ. π θλί- 
Ψψεως] ἀναστάσεως εῖοῃ. ϑδαϊπη ὁ λόγος ἦν ἴος οταϊπα Α.Β.Ο.Ε. ἦν ὁ 
λόγος νυ]ρο. 9 κομίσηται Δ." Ρ λογιζέσθω] ἐννοείτω (ὐ.}). 4 ἡρυ- 
θριάσατε] ἐφρίξατε (.}Ὁ. 
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“ Δ Α “ ’ “ 

ἁπλῶς καθ᾽ ὑπόθεσιν δοθέντος καὶ λογισμῷ τυπωθέντος, ἀπω- 
Ἁ ΄“ [2 ’ 

λόμεθα ὑπὸ τοῦ συνειδότος" τί ποιήσωμεν, ὅταν παραγένηται, 

ὅταν ἡ οἰκουμένη πᾶσα παρῇ, ὅταν ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, Ο 

ὅταν ἐπάλληλοι τάξεις, καὶ ἐμόμοῖ ἁπάντων, καὶ ἁρπαγαὶ ἐπὶ 

τῶν νεφελῶν, καὶ ᾿παράταξις τρόμου γέμουσα; ὅταν αἱ 
εἰς Ὁ ἢ ε βξλρολοννς ἊΝ ΤΙ) ν 

σαλπιγγες αἱ ἐπάλληλοι, αἱ συνεχεῖς ἐκεῖναι φωναι ; 1ωΐ γὰρ 
5 Ἁ ’, ς “΄“- Α 

μὴ γέεννα ἦν, τὸ ἐν τοσαύτη λαμπρότητι ἀπωσθῆναι, καὶ 
, »-- Ἁ ᾿ ΄“ ᾿, 

ἄτιμον ἀναχωρῆσαι, πόση κόλασις; Καὶ γὰρ εἰ νῦν, βασιλέως 

εἰσελαύνοντος καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ, θεωροῦντες ἕκαστος τὴν 
΄ Ἁ “- ’ 

ἑαυτοῦ πενίαν, οὐ τοσαύτην ἀπὸ τῆς ᾿θέας λαμβάνομεν ἡδονὴν, 
νυ“ " Ἁ ΄σ Ἁ ’ “ 4 Ἁ ’, δὲ 

ὅσην ἀπὸ τοῦ μηδενὸς μετέχειν τῶν περὶ τὸν βασιλέα, μηδὲ Ὁ 
ο -"Ἠ » ’ ’ ἐγγὺς εἶναι τοῦ κρατοῦντος, ἀθυμίαν ὑπομένομεν, τί τότε 

ἔσται: : “ὶ 5 μικρὰν. εἶναι “γομίζεις κόλασιν τὸ μὴ κατατάττε- 

σθαι ἐν ἐκείνῳ τῷ χορῷ, τὸ μὴ καταξιοῦσθαι τῆς ἀπορρήτου 

δόξης, τὸ τῆς πανηγύρεως ἐκείνης καὶ τῶν ἀφράστων ἀγαθῶν 
Ν ω κ χὺ 

πόρρω που καὶ μακρὰν ἀπερρῖφθαι : Ὅταν δὲ καὶ σκότος ἢ, καὶ 
ν ς ’ Α ἈΝ Ε Α ’ὔ " ’ὔ, 

βρυγμὸς ὀδόντων. καὶ δεσμὰ ἄλυτα, καὶ σκώληξ ἀτελεύτητος, 
“ 7 - ΄ 

καὶ πῦρ ἄσβεστον, καὶ θλῖψις καὶ στενοχωρία, καὶ γλῶσσαι 
; ΄ 

τηγανιζόμεναι, καθάπερ ἡ τοῦ πλουσίου, καὶ ὀλοφυρώμεθα. 
Ἁ σι. 

καὶ μηδεὶς ἀκούη, καὶ στένωμεν καὶ βρύχωμεν ὑπὸ τῶν ἀλγηδό- 

νων, καὶ μηδεὶς προσέχη, καὶ πανταχοῦ βλέπωμεν, καὶ μηδαμοῦ 
χν “ἢ Ἷ Α εἰ 

μηδεὶς ὁ παραμυθούμενος ἢ" ποῦ τάξομεν τοὺς ἐν τούτοις ὄντας : Εὶ 
ἣν “9 ’ 3 7 Υ ““ “ Ε Ἷ Α 9 ,ὔ “- Ε 

τί δὲ ἐκείνων ἀθλιώτερον τῶν ψυχῶν ; τί δὲ ἐλεεινότερον ; Εἰ 
Ἁ ὃ Α ᾿Ὶ ΄-“ ΄᾿ι. 

γὰρ εἰς δεσμωτήριον εἰσιόντες, καὶ τοὺς μὲν αὐχμῶντας ὁρῶντες, 
Α Α ἴων 

τοὺς δὲ δεδεμένους καὶ πεινῶντας, τοὺς δὲ ἐν σκότῳ Χκατακε- 
7] 

κλεισμένους, κατακλώμεθα, φρίττομεν, πάντα ὑπὲρ τοῦ μήποτε 
“- - [ 

ἐμπεσεῖν ἐκεῖσε πράττομεν' ὅταν ἀπαγώμεθα συρόμενοι εἰς 
Ἁ “ Ἁ 

αὐτὰ τῆς γεέννης τὰ βασανιστήρια, τίνες ἐσόμεθα ; Οὐ γὰρ 
» ᾿ κ᾿ δν Ἄ ὡς . 3. ο΄ ἃ ι ΠΥ 
ἐκ σιδήρου τὰ δεσμὰ ἐκεῖνα, ἀλλ᾽ ἀπὸ πυρὸς οὐδέποτε σβεννυ- στι 

, ᾿ 5ὍΛλ ς , ΓΑ - δὶ ἃ ἃ ἐχῖνον , 
μένου" οὐδὲ ὁμότιμοι οἱ ἐφεστῶτες ἡμῖν, οὗς καὶ " ἐκμειλίξασθαι 

ἢ , ς 
πολλάκις ἔνι, ἀλλ᾽ ἄγγελοι, Τοἷς οὐδὲ ἀντιβλέψαι θέμις, σφο- 

δρῶς ὑπὲρ ὧν τὸν δεσπότην ὑβρίκαμεν ὀργιζόμενοι. Οὐκ ἔστι, 

ἐπράπερ ἐνταῦθα, τοὺς μὲν ἀργύριον, τοὺς δὲ τροφὰς, τοὺς δὲ 

λόγους εἰσάγοντας παρακλητικοὺς ἰδεῖν, καὶ παραμυθίας τυχεῖν" 
" Ν ᾿ ,ὔ ᾽ ΄-ς “ - χω “ἉἋ 3 Α ἢ) 
ἀλλὰ πάντα ἀσύγγνωστα ἐκεῖ; κἀν Νῷε ἣ, κἀν ᾿Ιὼβ. κἀν 

᾿ς ΄σ - 

Δανιὴλ, καὶ τοὺς οἰκείους ἴδη κολαζομένους, οὐ τολμᾷ παραστῆ- 
Α Ν " ΄ ’ 

ναι. Καὶ γὰρ “καὶ τὴν ἐκ τῆς φύσεως συμπάθειαν τότε 

ἀναιρεῖσθαι συμβαίνει. ᾿Ιἁπειδὴ γὰρ συμβαίνει δικαίους Β 

᾿ τς τ ὐϑη (.}. 5 τρόμου] δρόμου Α.Β. ᾿ ὕ θέας] θεωρίας Ἐ, 
ἡ ὅσην) ὅσον Δ.Β. ν᾽ χὴν κόλασιν Α. ἡ κατακεκλιμένους  οοη. ΥὉΦ μει- 
λίξασθαι 1)... Νγοη. 25 οἷς] οὺς ΔΑ. Βιαίπι ἀντιβλέψαι οππο5 (Οὐαα. 
ὨΘΟηΟη [101]. Ρ. 4οὐ. (ΤΠ πη. χὶϊ. Ρ. ὅι8 8.) αοθαῖιις προσβλέψαι, 
ἃ καὶ οτῃ. (.), Ε]οΥ. 

9 
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εἶναι "παίδων πατέρας πονηρῶν, καὶ παῖδας πατέρων" ὥστε 

καθαρὰν εἶναι τὴν ἡδονὴν, καὶ μὴ τῇ τῆς συμπαθείας ἀνάγκῃ 

κατακλᾶσθαι τοὺς ἀπολαύοντας τῶν ἀγαθῶν, καὶ ταύτην 

σβέννυσθαι τὴν συμπαθειάν φημι, καὶ αὐτοὺς συναγανακτεῖν 

τῷ δεσπότῃ κατὰ τῶν οἰκείων σπλάγχνων. Εἰ γὰρ ἄνθρωποι 
οἱ τυχόντες, ὅταν ἴδωσι φαύλους τοὺς αὐτῶν παῖδας, ὁ ἀποκη- 

ρύττουσι καὶ τῆς συγγενείας ἐκτέμνουσι" πολλῷ μᾶλλον οἱ 

δίκαιοι τότε. Τοιγαροῦν μηδεὶς ἐλπιζέτω χρηστὰ, μὴ “ἐργα- 

Οσάμενός τι χρηστὸν, κἂν μυρίους ἔχη προγόνους δικαίους. 
δε ἜΤ ΤΑΝ γὰρ κομίσεται ἃ 

ἔπραξε." ᾿Ενταῦθά μοι δοκεῖ καὶ τοὺς πορνεύοντας αἰνίττε- 

᾿ 
τα διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ 

σθαι. καὶ τὸν ἐκεῖθεν ᾿ἐπιτειχίζων φόβον αὐτοῖς" οὐκ ἐκείνοις 
δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ὁτιοῦν πλχημμελοῦσε: 

᾿Ακούωμεν τοίνυν καὶ ἡμεῖς. Κἂν πῦρ ἔχης ἐπιθυμίας, 
ἀντίστησον ἐκεῖνο τὸ πῦρ, καὶ τοῦτο εὐθέως κατασβεσθὲν 
οἰχήσεται. Κἂν βουληθῆς τι φθέγξασθαι ἀπηχὲς, ἐννόησον 

τὸν βρυγμὸν τῶν ὀδόντων; καὶ χαλινὸς ἔσται σοι ὁ φόβος. 
Κἂν ἁρπάσαι βουληθῆς, ἄκουσον τοῦ δικαστοῦ κελεύοντος 
καὶ λέγοντος, 16 Δήσατε αὐτοῦ χεῖρας καὶ πόδας, καὶ ὶ ἐκβάλετε 

Ὁ αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον"" καὶ ἐκβαλεῖς καὶ: ταύτην 

οὕτω τὴν ἐπιθυμίαν. Κἂν μεθύης καὶ κραιπαλῶν διατελῆς, 

ἐρήμοις τοῦ πλουσίου λέγοντος, εὐ Πέμψον Λάζαρον, ὃ ἵνα (607) 

ἄκρῳ ἵπῷ δακτύλῳ καταψύξη τὴν τηγανιζομένην γλῶσσαν." 

καὶ οὐ τυγχάνοντος" καὶ ἀποστήσῃ τοῦ πάθους. Ηἱὲ δὲ τρυ- 

Φῆς ἐρᾷς, ἐννόησον τὴν ἐκεῖ θλῖψιν καὶ βπὴν στενοχωρίαν, 

καὶ οὐδὲ ἐ ἐννοήσεις ταύτην. Εἰ δὲ ἀπηνὴς ἰεῖ καὶ ὠμὸς, ἀνα- 

μνήσθητι τῶν “παρθένων κὲ 

σβεσθεισῶν, οὕτω τοῦ νυμφῶνος ἐξέπεσον, καὶ ταχέως ἔση 

Ε Φιλάνθρωπος. ᾿Αλλὰ νωθρὸς εἶ καὶ παρειμένος Σ Λογίζου 

τὸν τὸ τάλαντον κατακρύψαντα, καὶ ἔση πυρὸς σφοδρότερος. 

1 

ἐκείνων, αἱ τῶν λαμπάδων αὐταῖς 

᾿Αλλὰ κατεσθίει σε ἡ τῆς τοῦ πλησίον ἰοὐσίας ἐπιθυμία: 

ΗΝ τὸν σκώληκα τὸν ἀτελεύτητον, καὶ εὐκόλως καὶ 

τοῦτο " ἀποθήσῃ τὸ νόσημα, καὶ τὰ ἄλλα πάντα κατορθώσεις. 

Οὐδὲν γὰρ φορτικὸν οὐδὲ ἐπαχθὲς ἐπέταξε. [ό6θεν οὖν ἡμῖν 

φορτικὰ Υετν τὰ ἢἐξπιτάγματα ; ̓Απὸ τῆς ἡμετέρας ῥᾳθυ- 

6. ΝΙαῃ. Ἀπ. 12: 17 1,0. ΧΥ]. 24. 

Ὁ ψια. ἠξτης ὃ ἐργασάμενος Α.Β.Ο, ΕἸοτ. Τορθθαίαν ἐργαζόμενος. ἃ δ8᾽ς 
(σα. οἸηΠ68. Ἑἀθραΐαι ἸΠΥΘΓΒΟ ΟΥ̓ΙΠ8 πρὸς ἃ ἔπραξε τὰ διὰ τοῦ σώματος. 
Ροϑβί ἔπραξε δα πηΐ εἴτε ἀγαθὸν εἴτε κακὸν Ο.Ὁ. 9 ἐπιτειχίζειν ΟΕ. καὶ τὸν 
ἐκεῖθεν φόβον ἐπιτειχίζειν αὐτῶν᾽ οὐκ Ε΄. " τοῦ δακτύλου Α. δ τὴν ΟΤΏ. 
ΒΟ. Μαὸὼχ οὐδὲ ἐνν. Ο. Ὁ). οἵ οχ οουγ. Β. οὐδὲν ἐνν. ν]ρο. " δὲ] Ὁ καὶ Ε', 
ϊ εἴ ἢ Α. ἢ Ε. Κ ἐκείνων Αθβύ 80 ΟἸΠΠἶ τ ὨΟΒΙΓΙΒ, 566 Ὁποίαγ ΕἾΟΤ]. Μοχ 
αὐτῶν ΡῥΓῸ αὐταῖς Ὁ). ἱ οὐσίας] περιουσίας Ν ἜγοΠ. Ὦ ἀποθήσῃ Α.Β.0.Ε. 
ἀποθήσεις να]ρο. " ἐπιτάγματα) - φησὶν (.Ὁ. 



411: ΙΝ ἘΡΙΒΞΊ,. Π. Δ ΟΟΒ. ΗΟΜ. ΧΙ. 128 

, “Ω) ΠῚ ν “3 δά Α κ δ ΄- ς ΄- 

μίας. σπερ “γὰρ ἐὰν σπου άζωμεν, καὶ τὰ δοκοῦντα ἀφό- 
δ ΄ ’ὔ Α “ 

ρήτα εἶναι, κοῦφα ἔσται καὶ ῥᾷδια' οὕτως ἐὰν ῥᾳθυμῶμεν, κτ2 
Α Ν ν ’ὔ « - “- Ὶ Ω “ 

καὶ τὰ φορητὰ δύσκολα ἡμῖν φανεῖται. 'Γαῦτ᾽ οὖν ἅπαντα 
Υ' ΄ “ ς Α Ν ’ “ι 

λογισάμενοι, μὴ τρυφῶντας ἐννοῶμεν, ἀλλὰ τί τὸ τέλος αὐτῶν᾽" 
" ΄σ Α Ὺ Α 3 “- Α ἕ Α “ἢ 

ἐνταῦθα Ῥμὲν κόπρος καὶ πολυσαρκία, ἐκεῖ δὲ σκώληξ καὶ πῦρ. 
νι ι ε , . ᾿ ἡ  Ὰ , ἀρ πο , 

Μὴ τοὺς ἁρπάζοντας, ἀλλὰ τι τὸ τέλος αὐτῶν φροντίδες 
΄ - Α Ἁ ΜΛ 

ἐνταῦθα καὶ φόβοι καὶ ἀγωνίαι, ἐκεῖ δὲ δεσμὰ ἄλυτα. Μὴ 
Α Ῥ) ᾿Ὶ “ . ἈΝ ἢ 5 ’ ’ὔ Μ 

τοὺς δόξης ἐρῶντας, ἀλλὰ τί τὸ ἐκ τούτων τικτόμενον δου- 
- ΄ “- “ Α ’ὔ 

λεῖαι ἐνταῦθα καὶ εἰρωνεῖαι, ἐκεῖ δὲ καὶ ζημία ἀφόρητος. καὶ 
δ. 3 , ἃ κα ΔΑ ἼΞΕ ΠΝ ε Ἐ: ὃ , 

το ἐμπυρίζεσθαι ιηνεκῶς. ν Ἵγαρ οὕτως ἑαυτοῖς θιαλεγώ- Β 
“ ᾿ς “Ἠ Ἷ “ “ 

μεθα, καὶ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπάδωμεν συνεχῶς ταῖς πονη- 
- ΄΄. ἣ “- ’ὔ “ 

ραῖς ἡμῶν ἐπιθυμίαις, ταχέως καὶ τὸν τῶν παρόντων ἐκβαλοῦ- 
97 “ Ἁ ἴω ’ " ’ ἾΑΙ ’ Ι 

μεν ἔρωτα, καὶ τὸν τῶν μελλόντων ἀνάψομεν. ναϑσωμεν 
μὰ ν “- 

τοίνυν αὐτὸν, καὶ ἐκκαύσωμεν. Εἰἰ γὰρ ἡ ἔννοια αὐτῶν, καίτοιγε 
.} Γ χυ 

ἀμυδρά τις οὖσα, τοσαύτην παρέχει τὴν ἡδονήν" ἐννόησον ὅσην 
“ἢ ε Ὡ ε ᾿ " ᾿ 9 ,ὔ δἰ..5 ’ 

αὐτὴ ἡ πεῖρα ἡ σαφῆς οἴσει τὴν εὐφροσύνην ἡμῖν. Μακάριοι 
’ , ΄. “. “. 

καὶ τρισμακάριοι καὶ πολλάκις τοῦτο οἱ τῶν ἀγαθῶν ἀπολαύ- 
᾿ “Φ ’ 

οντες ἐκείνων ὥσπερ οὖν ἐλεεινοὶ καὶ τρισάθλιοι οἱ τἀναντία 
’ ᾿ 5 

τούτων ὑπομένοντες. Ἵν᾽ οὖν μὴ τούτων, ἀλλ᾽ ἐκείνων γενώ- 
ς ’ κ ς Ψ, {2 Ν Α “ ’ 

μεθα, ἑλώμεθα τὴν ἀρετήν. Οὕτω γὰρ καὶ τῶν μελλόντων αὶ 
’ " “ μὴ ’ὔ ’ ἴω “- 

ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν: ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, 
ἢ Α ’ “ ’ ς “ κῚ “ “- ᾿] 

χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, δι 
᾿ Ά χυ “΄“΄ Α ῇ ΄ ’ 

οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κρατος. 
“- Α Α “ “. 

τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΓῸΣ [1Α. 

1 Ἡυϊδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου, ἀνθρώπους πείθομεν, θεῷ 

δὲ πεφανερώμεθα" ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν Ὁ 

πεφανερῶσθαι. 

ἃ ΓΡαῦτ᾽ οὖν εἰδότες, φησὶ, τὸ δικαστήριον ἐκεῖνο τὸ ὃ φο- 

βερὸν, πάντα πράττομεν ὥστε μὴ δοῦναι ὑμῖν λαβὴν, μηδὲ 
’ὔ Α ΄“ 4 , »" , γ᾽ 

πρόσκομμα, μηδὲ ψευδῆ τινα ὑποψίαν πονηρᾶς πράξεως καθ 

ἡμῶν. Εἶδες πολιτείας ἀκρίβειαν, ὁ καὶ σπουδὴν ψυχῆς κηδε- 

μονικῆς : Οὐ γὰρ δὴ μόνον. ἂν πονηρόν τι πράξωμεν, φησὶν, 

ἐγκαλούμεθα: ἀλλὰ κἂν μὴ πράξωμεν, ὑποπτευθῶμεν δὲ, καὶ 

νἀ δ. Ὗς ψυῦτας 

ο γὰρ] οὖν Β. Ρ μὲν] - γὰρ (.Ὁ. 4 γὰρ οπι. (.Ὁ. Ηον. ΧΙ. 
ἃ Ταῦτ᾽ οὖν οἴηηθ5. Ταῦτα οὖν Κα. Ὁ φοβερὸν] - τὸν ἀπαραλόγιστον 
δικαστὴν 1). ὃ καὶ] εἶδες Ὁ. 



126 5. ΦΟΑΝΝΙΣ ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜΙ ὙΠ. 18. 

2 Α Ἑ ’ Ε “ ὔ ’ 

κύριοι τὴν ὑποψίαν οντες αποκρούσασθαι, καταφρονήσωμεν, 
’ ; 7 

Ἐ δίκην τίνομεν. 2.““Οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν, ἀλλ᾽ ἀφορ- 

513 

39 Α ’ δ ΄ ς ι ε “ Ψ “ “ 

μὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὕπερ ἡμῶν. ὥρα πῶς συνεχῶς 
΄-" »-ΘΌ »- Ἀ 

διορθοῦται τὴν τοῦ δοκεῖν ἐγκωμιάζειν ἑαυτὸν ὑπόνοιαν. Οὐδὲν 
Ν , “- Ν “. 

γὰρ οὕτω ἀ προσίσταται τοῖς ἀκούουσιν, ὡς τὸ περὶ ἑαυτοῦ 
’ , ον ’ 

τινα λέγειν μεγάλα καὶ θαυμαστα. ᾿Επεὶ οὖν ἠναγκάζετο εἰς 

ταύτην δ τῶν λόγων ἐμπίπτειν τὴν ὑπόθεσιν, ἐπιδιορθώσει 

κέχρηται λέγων, ὅτι τοῦτο δι᾿ ὑμᾶς ποιοῦμεν, οὐ δὲ ἡμᾶς, ἵνα 
δ “- »» ’ 3 [ ς “ ᾿ 984 “- 

ὑμεῖς ἔχητε καλλωπίζεσθαι, οὐχ ἵνα ἡμεῖς. Καὶ οὐδὲ τοῦτο 
ς “ “ ἣ Ἂν Ἂ ὃ Γὰ Ἄ Ἁ ἢ Α 9 ,ὔ 

ἁπλῶς, ἀλλὰ διὰ τοὺς ψεὺυ αποστολους. ι0 καὶ ἐπήγαγε" 

ἐς Πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους, καὶ οὐ καρδίᾳ." Εἶδες 
ΤΩΝ Ἁ εἰ 

πῶς αὐτοὺς ὃ ἀπέστησεν ἐκείνων, καὶ πρὸς ἃ αὐτὸν εἵλκυσεν, 
"5 ᾿ Φ Ν ν Ἁ “ Ῥ 4 “ 

ἐνδειξάμενος, ὅτι καὶ αὐτοὶ ποθοῦσιν οἱ Κορίνθιοι λαβεῖν τινα 
. ι 5. ἃ , εσταν ΤΣ ς. ’ ψ 5 - 
ἀφορμήν, δι᾿ ἧς δυνήσονται ὑπερ' αὐτῶν λεγειν, καὶ ἀπολογεῖ- 

“- ἴω Ν “- 

σθαι τοῖς ἐγκαλοῦσιν ; Οὐ γὰρ ἵνα ἡμεῖς καυχησώμεθα, φησὶ, 
“"᾿ ,ὔ ᾿] 9 οἢ ς “- 2) 9 - ς Α ς “᾿ 

ταῦτα φαμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς ἔχητε ἐλευθεροστομεῖν ὑπερ ἡμῶν" 
“ ΄“ ’ 

ὅπερ πολλὴν αὐτοῖς ἐστι μαρτυροῦντος ἀγάπην" καὶ οὐχ ἵνα 
ς ΡΝ 7 “ς 5 ὦ ᾿ “σι ἮΝ 9 [υ2 Α 

ἁπλῶς καυχήσησθε, ἀλλ᾽ ἵνα μή παρασυρῆτε. λλ᾽ οὕτω μεν 
ς ’ “ ἐν ’ὔ Α Ἁ 4 ὔ ’ Ἁ ’ 

οὐ λέγει σαφῶς, ἑτέρως δὲ καὶ ἡμερώτερον μεθοδεύει τὸν λόγον, 

Β καὶ “χωρὶς τοῦ πλῆξαι ἐκείνους. λέγων" ὮΝ ΓΤ ἔχητε καυχᾶσθαι 

πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους." ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἁπλῶς 

κελεύει ποιεῖν, αἰτίας οὐκ οὔσης, ἀλλ᾽ ὅταν ἐκεῖνοι ἑαυτοὺς 
΄'. Α Ά Α - 

ἐπαίρωσι" πανταχοῦ γὰρ τὸν καιρὸν ἐπιζητεῖ. Οὐ τοίνυν ἵνα 

Κ παύση ἀτόπως καὶ 
᾿] Ἁ βᾺλ β ᾽ ἴω 7 ’ “ “ ΠῚ 

ἐπὶ βλαβη τούτων τῷ πράγματι χρωμένους, τοῦτο ποιεῖ. Ἢ 
᾿ “ ς 7 93 “- Ν 

δέ ἐστιν, “ἐν προσώπῳ; ᾿Εν τοῖς ὁρωμένοις, ἐν τοῖς πρὸς 

Ἂν εὖ κ] ! 3 ’ 

ἑαυτὸν δείξη λαμπρὸν, ἀλλ᾽ ἵνα ἐκείνους 

Ω 8 ΝΝ Ν 3 ἄν τ τὸς ν ; 7 
ετπι εἰξιν. 'Ποιοῦτοι γὰρ ῃησαᾶν ΕεΕκΚείνοιίι. προς φιλοτιμίαν σαντα 

“- δι ᾿ Υ Ἁ 9 , Α 2᾽ 

ποιουντες, και ἔνδοθεν ὄντες κενοι. Και εὐλαβείας μεν ἐχοντες 
Η , ᾿ Δ] , “, δὲ ᾽ σις 9. 
πρόσωπον, καὶ σεμνοι φαινόμενοι; ἐργων ὁὲ ἀγαθῶν ἐερημοι 

καθεστῶτες. 

ὅς Εὔτε γὰρ ἐξέστημεν, θεῷ" εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν." Αν 
ὔ Α ’ », ἃ δ, ες “" “- 

τε τι, φησι, μέγα φθεγξώμεθα ἔκστασιν γὰρ τοῦτο καλεῖ, 

ὥσπερ οὖν καὶ ἀλλαχοῦ ἀφροσύνην᾽ διὰ τὸν θεὸν τοῦτο ποιοῦ- 

μεν. ἵνα μὴ ὑμεῖς νομίζοντες ἡ ἡμᾶς εὐτελεῖς, καταφρονήσητε, καὶ 

ἀπόλησθε: ἄν τε μέτριόν τι καὶ ταπεινὸν, δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα μάθητε 

ταπεινοφρονεῖν. Ἢ καὶ ἐκεῖνο πάλιν φησίν. ΕΣ μὲν μαί- 

ΣΟ 9. Ὁ. 1.3: 

ἃ προΐσταται Ἀ. “ τῶν λόγων Α.Β.}0.. ἐπι λογμη, 56 ηνοἸιηι, ἠναΐεγ θη 
ψεῖαβ. [μοσοραίαγ τὸν λόγον. ἔ καὶ οτη. Α.Β.Ε. 5 ἀπεστέρησεν. ψρΥοη. 
ἀπέστησεν αὐτοὺς ἸνοΥ80 οΟΥΪπ6 Α.Ε, ἢ αὐτὸν ΟἸΏΠ6Β. ἑαυτὸν Ἐαα. 
ἱ αὐτῶν) 516 ΟΠ 65 ὨΟΒΕΓῚ οἸ1ΠῈ ΤηΥρ. ϑαν. αὐτοῦ 66. Κ᾿ παύσῃ οτη. 10. 
Ἰ φαινόμενοι] γενόμενοι Ὁ). 

(6.8) 
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’ ε »“ ’ ς “- Ν ΄ ΄ Ἀ Α 

νεσθαί τις ἡμᾶς νομίζει, ἡμεῖς παρὰ τοῦ θεοῦ τὸν μισθὸν Ὁ 

ἀπαιτοῦμεν, δι᾽ ὃν ἐπὶ τούτοις ὑποπτευόμεθα" εἰ δὲ σωφρονεῖν 
ς “- 4. “" ΧΙ ’ “ ’ὔ [2 “ Τ Κα Ἀ 

ἡγεῖται, αὐτὸς ἀπολαυέτω τῆς σωφροσύνης ἡμῶν. αἱ 
΄σ ᾿. Ἀ Ἁ 

πάλιν ἄλλως. Μαίνεσθαί τις ἡμᾶς φησι; Διὰ τὸν θεὸν 
΄ 7 Ἁ Α " μ ὲ 4 ες Ἥ Α ς ͵ “- 

τοιαῦτα μαινόμεθα. Διὸ καὶ ἐπάγει γὰρ ἀγάπη τοῦ 
“ »“" “ Ν “ 

θεοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο. Οὐ γὰρ ὁ τῶν μελ- 
Ἀ ἈΝ 

λόντων φόβος " μόνον, φησὶν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἤδη γεγενημένα 
ἴω σ᾿ Α “ Ἀ 

οὐκ ἀφίησιν ἡμᾶς ῥᾳθυμῆσαι, οὐδὲ ὑπνῶσαι, ἀλλὰ διανίστησι 
Ἀ 

πρὸς τοὺς ὑπὲρ ὑμῶν πόνους, καὶ ὠθεῖ. Καὶ τίνα ἐστὶ τα ἤδη 

εγενημένα ; “Ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάν- Ὑε γενῆ μ 9 , ἂρ 

τες ἀπέθανον" Οὐκοῦν ὡς πάντων ἀπολομένων, 5 φησίν. Οὐ 
κ Ὁ . κ ’ ὅς ἢ ει , 4, ἢ Ἢ 

γὰρ ἄν, εἰ μὴ πάντες ἀπέθανον, ὑπερ πάντων ἀπέθανεν. ν- 
»΄ »΄οὸ -“ Α 

ταῦθα γάρ εἰσιν αἱ τῆς σωτηρίας ἀφορμαὶ, ἐκεῖ δὲ οὐκέτι. Διὰ 
“σι ’ὔ ςς ΣΝ ’ὔ « “Ἵ ε τ , “- ὩΣ] Ἐπ τι 

τοῦτο φησι, υνέχει ἡμᾶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ," καὶ οὐκ 
“ ’ 

ἀφίησιν Ῥ ἡμᾶς ἡσυχάζειν. ᾿Εσχάτης γάρ ἐστιν ἀθλιότητος, 

καὶ γεέννης αὐτῆς χαλεπώτερον, αὐτοῦ πρᾶγμα τοσοῦτον ἐπι- 

δειξαμένου, εὑρεθῆναί τινας μετὰ τὴν τοσαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν 

μηδὲν καρπουμένους. 4 Καὶ γὰρ πολλὴ τῆς ἀγάπης ἡ ὑπερ- 
-“" 4 

βολὴ. "καὶ τὸ ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοσαύτης οἰκουμένης, καὶ οὕτω 514 
- ἢ “ “- 

διακειμένης " ἀποθανεῖν. Ὁ να «οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς 

ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. Ππὶ 

τοίνυν οὐ δεῖ ἡμᾶς ἑαυτοῖς ζῆν, μὴ ταράττεσθε, φησὶ, μηδὲ 

θορυβεῖσθε κινδύνων ἐπιόντων καὶ θανάτων. Καὶ λογισμὸν δὲ 
τίθησιν ἀναμφίβολον, δι᾿ οὗ δείκνυσιν ὀφειλὴν τὸ πράγμα ὄν. 

Α 

Εἱ “γὰρ δ αὐτὸν ζῶμεν ἀποθανόντες, αὐτῷ ζῆν ὀφείλομεν 

δι ὃν ζῶμεν. Καὶ δοκεῖ μὲν ἕν εἶναι τὸ εἰρημένον, εἰ δέ τις 
“ ΄“- " ; δύ ΄ ’ Ε] ἃ Α [ τ ς 4 .ἢ 

ἀκριβῶς ἐξετάσειε, δύο ταῦτα ἐστιν ἕν μὲν, ὅτι " δ᾽ αὐτὸν Β 
-ι. κ Ἁ »-- " 

ζῶμεν, ἕτερον δὲ, ὅτι αὐτὸς δι᾿ ἡμᾶς ἀπέθανεν" ὧν ἕκαστον καὶ 
.: Ἁ ε Ἀ ξ ’ὔ “ Ψ ν μὰ " ’ 

καθ᾽ ἑαυτὸ ἱκανὸν ὑπευθύνους ποιῆσαι ὅταν δὲ καὶ ἀμφότερα 
’ ν ’ ς ’ 93 εἶ Ν᾿ Ψ ’ ἴω Α Α 

συνελθη., ἐννόησον ἡλίκον ἐστὶ τὸ ὀφείλημα. Μᾶλλον δὲ καὶ 
΄- ’ ᾿ Α 

τρία ταῦτα ἐστι. Καὶ γὰρ τὴν ἀπαρχὴν διὰ σὲ ἀνέστησε, καὶ 
Ἁ Ἁ Ἁ - ' 

εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνήγαγε" διὸ δ καὶ προσέθηκε, “ τῷ ὑπὲρ ἡμῶν 
Ψ 

ἀποθάνοντι καὶ ἐγερθέντι." 

θ («“ Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα." 

μὲ γὰρ πάντες ἀπέθανον, καὶ πάντες ἀνέστησαν, καὶ ἀπέθανον 

ἄυν Τὴν θοσε Γῆς ΟΣ Τα. 

τὰ καὶ] ἢ καὶ Ὦ. μόνον φησὶν] ὅϊῖο Α.Β.Ε, τοῦτό φησιν 10. φησὶ μόνον 
44. 5 φησὶν] τοῦτό φησιν 1). Ρ ἡμᾶς ΟἿ]. ἿΣ 4 καὶ γὰρ οτη. 1). 
τ καὶ] Ὁ γὰρ 1). 5 ἀποθανεῖν) - τῆς τοσαύτης ἀγάπης ἐστὶν ἐνδεικτικὸν τ. 
τ Το αίτιν δι᾿ αὐτοῦ ζῶμεν ἀποθανόντος. δι αὐτὸν μα θοηΐ Α.Β.Ε, δὲ αὐτῶν 10. 
ἀποθανόντες δυιΐθιη. Χ πἰγοῆῖιθ ΨΙΠ]ΟΡΟΠθηβὶ, ὃχ ῬΑυ δ᾽ Ἶβ ὨΪΠῚ] ποίαϊιηι. 
ἃ δι᾽ αὐτοῦ Α. Ν καὶ οἵη. Εἰ, οἴ ἃ ΡΥ. τῆδηιι Β. 
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μὲν οὕτως ὡς τῆς ἁμαρτίας ἡ τυραννὶς κατεδίκαζεν, ἀνέστησαν 

δὲ διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας, καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος 

Ο ἁγίου: εἰκότως φησὶν, οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα τῶν πιστῶν. 

ἼΥ γὰρ εἰ καὶ ἐν σαρκί εἰσιν: ᾿Αλλὰ ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ σαρκικὴ 

ἀπώλετο. καὶ ἄνωθεν ἐγεννήθημεν " πνεύματι, καὶ ἑτέραν οἴδα-- (699) 

μεν πολιτείαν καὶ διαγωγὴν καὶ “ζωὴν καὶ κατάστασιν, τὴν ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς. Υ Καὶ πάλιν τούτου αὐτοῦ ἀρχηγὸν τὸν Χρι- 

στὸν ὄντα δείκνυσι" διὸ καὶ ἐπήγαγεν, “ς Η δὲ καὶ ἐγνώκαμεν 

κατὰ σάρκα Χριστὸν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι τι γινώσκομεν." Τ οὖν. 

Ὁ εἰπέ μοι; τὴν σάρκα ἀπέθετο, καὶ Φνῦν οὐκ ἔστι μετὰ τοῦ 

σώματος: ᾿Απαγε' καὶ γὰρ καὶ νῦν ἐν σαρκί ἐστιν. 7 «ς Οὗτος 

γὰρ ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾽ " ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν, οὕτως 

ἐλεύσεται." Οὕτω: πῶς; Ἂν σαρκὶ, μετὰ τοῦ σώματος. 

Ὁ Τ]ῶς οὖν φησιν, « Η) δὲ καὶ ἐγνώκαμεν. κατὰ σάρκα Χριστὸν, 

ἀλλὰ νῦν οὐκέτι Ἰ Ὁ Ἡμῶν μὲν, γὰρ τὸ κατὰ σάρκα, Ἁ πὸ ἐν 

ἁμαρτίαις εἶναι: τὸ δὲ μὴ κατὰ σάρκα, τὸ μὴ ἐν ἁμαρτίαις 

ὁ εἶναι" “Χριστοῦ δὲ τὸ κατὰ σάρκα, τὸ ἐν τοῖς παθήμασιν 

εἶναι τῆς [ φύσεως, οἷον, ἐν τῷ διψῆν, ἐν τῷ πεινῆν, ἐν τῷ 

κοπιᾶν, ἐν τῷ καθεύδειν. 8.“ ᾿Αμαρτίαν γὰρ οὐκ ἐποίησεν, ἜΤ 

Ε8 δόλος εὑρέθη ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. Διὸ καὶ ἔλεγε, τς τό ΜΠ} 

ἐξ ὑ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας τ" καὶ παλιος τὰ Ἄρχεται ὁ ο 

ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν. Τὸ δὲ 

μὴ κατὰ σάρκα, τὸ καὶ τούτων ἀπηλλάχθαι λοιπὸν, οὐ τὸ 

ἐκτὸς ' σαρκὸς εἶναι. Καὶ γὰρ μετὰ ταύτης ἔρχεται κρίνων 

τὴν οἰκουμένην, ἀπαθῆ αὐτὴν ἔχων καὶ ἀκήρατον. Εἰς ὁ καὶ 

ἡμεῖς βαδιούμεθα. συμμόρφου τοῦ σώματος ἡμῖν γενομένου τῷ 

σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ. 
10 “Ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις. ᾿Βπειδὴ γὰρ 

ἀπὸ τῆς ἀγάπης προέτρεψεν εἰς ἀρετὴν, λοιπὸν καὶ ἐξ αὐτῶν 

515 τῶν πραγμάτων εἰς τοῦτο ἐνάγει" διὸ καὶ ἐπήγαγεν, "9 τις 

ἐν ἀκρεσααι: καινὴ κτίσις. Εἷ τις ἐπίστευσεν αὐτῷ, φησὶν, εἰς 

ἑτέραν Κῆλθε δημιουργίαν' καὶ γὰρ ἄνωθεν ἐγεννήθη διὰ πνεύ- 

ματος. Ὥστε καὶ διὰ τοῦτο, φησὶν, ὀφείλομεν αὐτῷ ζῆν, οὐχ 

ὅτι οὐκ ἐσμὲν ἑαυτῶν μόνον, οὐδ᾽ ὅτι ἀπέθανεν ὑπὲρ ἡμῶν 

μόνον, 1 οὐδ᾽ ὅτι ἀνέστησεν ἡμῶν τὴν ἀπαρχὴν μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι 

7 Αοί αν. 8 χ Ῥοί, 1]. 22. 9 Ψοδη. νἱ1]. 46. χὶν. 30. 10 τ τ: 

Χ πνεύματι] ἐν πνεύματι ᾿αα. καὶ γὰρ ἄνωθεν μὲν ἐγέν. πνεύματι, ἑτέραν δὲ 

δ: 0. ; καὶ} διὸ Ὁ. ἀν τὸν Χριστὸν ΟΠ. Ἑ. Ζ νῦν ΟΤη. Δ. 

μεῖς . Ὀ πῶς] ἁ ὡς Ε΄, ο ἡμῶν μὲν γὰρ] ὅτι ἡμῶν μὲν δὴ }. ἃ τὸ ἐν 

ὴ ἐν] τοῦ ἐν... τοῦ μὴ ἐν 10. 6 εἶναι] ἐστὶν ἐμφαντικὸν [0. 

ἔ φύσεως] Ἐ δηλοῖ Ὁ. 8 δόλος εὑρέθη Α.}).Ε, εὑρέθη ἡὼν- να]ρο. ἢ δὲ] 

οὖν Ὦ. καὶ δηΐθ τούτων ΟΠ]. 1. 1 σαρκὸς} Ὁ ὅμε τ: Ὁ. Κὖλθε] διῆλθε Α. 

1 οὐδ᾽] οὐχ Ώ. 
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7 ’ “ 

ἴὰ καὶ εἰς ἄλλην ἤλθομεν ζωήν. Ὅρα πόσα δικαιώματα τοῦ 
“ ΄“- " “-“ 

καλῶς ζῆν τίθησι. Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ παχυτέρῳ ὀνόματι 
ἘΞ κ᾿ , ο ι , ι , κ᾿ ῃ 

καλεῖ τὴν διόρθωσιν, ἵνα πολλὴην δείξη τὴν μεταστασιν καὶ τὴν 
Ἷ χυ ’ὔ " ΕΝ ΄. ᾿] Ια 8 Α 

μεταβολήν. τα περαιτέρω ἐπεξιὼν τῷ εἰρημένῳ, και δεικνὺς Β 

τίϑο καινὴ κτίσις, ΑΓ ὰ ἀρχαῖα παρῆλθε, φησὶν, ἰδοὺ γέγονε 

. καινὰ τὰ πάντα." Ποῖα ἀρχαῖα: Ἤτοι τὰ ἁμαρτήματά 

τορι καὶ τὰς ἀσεβείας, ἢ τὰ ᾿Ιουδαϊκὰ πάντα: μᾶλλον δὲ καὶ 
΄“- " - ’ Ο ἐς᾽7ὃ ον ’, " Ν ’ 359 

ταῦτα κἀκεῖνα 9 φησιν. οὐ γέγονε καινὰ τὰ παντα. 
'ὰ “ “- “ 

10 «ἼΠὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ." Οὐδὲν ἐξ ἡμῶν. ΚΚαὶ γὰρ 
» ς “ τ ς ,ὔ ν , " 5. ᾽ “- 

ἄφεσις ἁμαρτημάτων, καὶ νυἱοθεσία, καὶ ἃ δόξα ἄφατος εξ αὐτοῦ 
4 “ ’ τι ’ Υ͂ ν “5 ᾿ ΄“ ’ ’ὔ 

ἡμῖν δεδώρηται. Οὐκέτι γὰρ ἀπὸ τῶν μελλόντων μόνον, 
" Α Α 3 μι. ΄ ’ ς Α ’ ’ 

ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων αὐτοὺς προτρετει. Σκόπει δέ. 

5 Εἶπεν, ὅτι μέλλομεν ἀνίστασθαι, καὶ εἰς ἀφθαρσίαν χωρεῖν, 
Ν 93. οἷ “ ψ “5 3 3 Α Ἷ .] κ ς Ν 

καὶ οἰκιαν ἐχῖης αἰώνιον" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μείζονα ἰσχὺν εἰς τὸ 

προτρέψαι ἔχει τὰ παρόντα τῶν μελλόντων πρὸς τοὺς μὴ 

πιστεύοντας τούτοις, ὡς δεῖ πιστεύειν, δείκνυσιν ὅσα καὶ ἤδη 

ἀξαβίθν: καὶ τίνες ὄντες. Τίνες οὖν ὄντες ἔλαβον: Νεκροὶ 
Υ̓ Α Ρ 

παντες" ᾿ πάντες γὰρ, φησὶν, ἀπέθανον," καὶ, “ὑπερ πάντων 

ἀπέθανεν" οὕτω πάντας ὁμοίως ἠγάπα" πεπαλαιωμένοι, Ὑεῦ»» 

ρακότες ἅπαντες τοῖς κακοῖς. ᾿Αλλ᾽ ἰδοὺ καὶ ψυχὴ καινή" 
’ ’ “᾿ Α Α 

ἐκαθάρθη γαρ᾽ καὶ σῶμα καινὸν, καὶ λατρεία καινὴ, καὶ ἐπαγ- 
, ἥ . ἶ ᾿π ὃ ἢ ν Α Ἁ ’ κ Α 

γελίαι καιναὶ, καὶ ἣ ὀιαθήκη, καὶ ζωὴ, καὶ τράπεζα, καὶ στολη, Ὁ 
“- ΝΥ “ , 

καὶ πάντα καινὰ ἁπλῶς. Καὶ γὰρ ἀντὶ τῆς κάτω “Ἱερουσαλὴμ 
, “΄- ΄ 

ἐλάβομεν τὴν ἄνω μητρόπολιν, καὶ ἀντὶ ναοῦ αἰσθητοῦ ναὸν 

εἴδομεν πνευματικὸν, ἀντὶ πλακῶν λιθίνων σαρκίνας, ἀντὶ περι- 
΄- ΄“ ΄, ΄ Ἀ 

τομῆς βάπτισμα, ἀντὶ τοῦ μάννα σῶμα δεσποτικὸν, ἀντὶ 
"ὃ τι 9 Α ὃ “ 9 Ἁ ἴω ᾿ Ψ ὡδτ ὃ ΜΝ ο. ’ὔ 

υδατος ἅ ἀπὸ πέτρας αἷμα απὸ πλευρᾶς, ἀντί ῥάβδου Ν ωὕσέως 
ἼΑ Ἁ Ἁ ᾿ " Ν ᾿ “-“ " , Α ἤ 

αρὼῶν τὸν σταὺρον, ἀντι τῆς ἐπ φηγγελιαίς τὴν βασιλείαν 

τῶν οὐρανῶν, ἀντὶ μυρίων ἱερέων ἕνα ἀρχιερέα, ἀντὶ ἀμνοῦ 

ἀλόγου ἀμνὸν πνευματικόν. ΧΠαῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα λογι- Ε 

ζόμενος γἔλεγε, “ Καινὰ τὰ πάντα. "}αῦτα δὲ πάντα ἐκ τοῦ 
“΄“- ΑἉ “ -“ ΄σ ἴω Ἀ ᾿] 

θεοῦ διὰ 2 Χριστοῦ καὶ τῆς αὐτοῦ δωρεᾶς. Διὸ καὶ ἐπήγαγε" 
΄“΄ ᾽ ἴω ΄' Ἁ ΄ι ΄. 

“ἢ )οῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ τοῦ Χριστοῦ, καὶ δόντος 
(6 ς σαι ᾿ ’ “ ὡ΄ς 8 "Α, Ν ἐς ’, ,ὔ 

10) ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς. πὸ γὰρ τούτου παντα 

ἴθ ν. 18. 

τῇ καὶ] ἡμεῖς Α.Ε. π καινὰ τὰ π.}] τὰ π. καινὰ Β.ΚΕ, Μοχ καινὰ τὰ π. 
ΟΥ̓Π 68, ἨῸῚ φαθθαίαγ τὰ π. κ. ο φησὶν] δηλοῖ τὸ 1). Ρ οὐδὲν] - φησὶν 
|8Ὰ 4 ἡ δόξα νυἱρὸ : 564 ἁγίϊσι]ο οαγθηΐ Β.1). διαί ἄφατος Ἀ.1). εἴ " 
Τηΐεσρρ. ᾿ϑαἀοραίιν ἄφθαρτος. τ γὰρ οηι. Ὁ. 5. εἶπεν οἵη. 1). 
ῖ διαθήκη] διαθῆκαι 1). διαθήκη καινὴ Β. ἃ ἀπὸ] τῆς Β. Τὸ, οΓ ὅαν. τπᾶγρ. 
Ν τῆς] γῆς (ὐαΐ. γῆς ἐνα ἢ. Χ ταῦτα] τ ἄρα 1). Υ ἔλεγε] εἶπε τὸ δ. 
5 Χριστοῦ} - φησὶ 1} 

5 
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ἢ ’ ᾿ ΄“ ΝἉ ἴω , 

τὰ ἀγαθά. Ὁ γὰρ φίλους ἡμᾶς ποιήσας, αὐτὸς καὶ τῶν ἄλλων 
» ἃ “ ! ὔ « ’ὔ Ε Ν 3 ν ᾿ 

αἴτιος, ἃ τοῖς φίλοις ἔδωκεν ὁ θεός. Οὐ γὰρ ἀφεὶς μένειν 
᾽ κ ο΄ δι. Ψὰ " 7 ᾿ ἊΝ , ’ ς “ 
ἐχθροὺς, οὕτως ἡμᾶς ἠμείψατο, ἀλλὰ φίλους ποιήσας ἑαυτῷ. 
Ὅ δὲ ᾿ Φ ἊΝ Ἄ Γ “- “ ᾿ ᾿ 

ταν ὁε εἴπω, ὅτι Ἄριστος αἴτιος τῆς καταλλαγῆς, καὶ τὸν 
; Υ̓ Ἔ [ν » Ἁ ’ὔ ’ Α ᾿ «" 

πατέρα λεγω" ἃ ὅταν εἴπω τὸν πατέρα δεδωκέναι, καὶ τὸν υἱὸν 
Ἁ “σι 

κι6 λέγω. 11 “Ἰ]άντα γὰρ δ αὐτοῦ ἐγένετο" καὶ τούτου δὲ 
᾿] Ἁ » 9 Ὶ ξ - . “ ’ 3 " ΕῚ ΑἉ 

αὐτὸς αἴτιος. Οὐ γαρ ἡμεῖς αὐτῷ προσεδράμομεν, αλλ΄ αὐτὸς 
»“» “ Ἁ ΄“. “-“Ἅ “ ΄ι 

ἡμᾶς ἐκάλεσε. Ὁ Πῶς ἐκάλεσε; Διὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ σφαγῆς. 

ςς ἹΚαὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς. []ἀλιν 
.] ΄ ὃ ’ Α ΄“ ς [2 ο ὔ Ὁ ὃ 4 «ς ’ 

ἐνταῦθα δείκνυσι τὸ τῶν ἀποστόλων ἀξίωμα, “ δεικνὺς ἡλίκον 

πρᾶγμα ἐνεχειρίσθησαν, καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τὴν ὑπερ- 
Ἷ 9. Ν 5 ᾿ 7 ΖΦ. 9 ’ 

βολήν. Οὐδὲ γὰρ, ἐπειδὴ παρήκουσαν τοῦ ἐλθόντος πρεσβευ- 
“ ’ Ν 5 ΄“- .} Α Ἕ ἫΣ 9 ’ “- 

τοῦ. παρωξύνθη καὶ ἀφῆκεν αὐτοὺς, αλλ᾽ ἐπιμένει παρακαλῶν 
κ ὃ δ ΝΣ “ Α ὃ “". ἔξ ΓΙ α ἃ 3. τον 6 Ε 

Βκαὶ δι᾽ εαυτοῦ καὶ οι ετέρων. ίς ἂν ταύτην ἀξίως ὁ ἐκ- 
᾿ς Α ’ ᾿] ’ . « 9 Α Α 

πλαγείη τὴν κηδεμονίαν : Ἐσφάγη Ὁ υἱὸς ἐπὶ καταλλαγὰς 
9 Α « ,ὔ Α ᾿ Α ΔΝ 6 3 ᾿΄ 

ἐλθὼν, ὁ γνήσιος καὶ μονογενής, Και οὐδὲ οὕτως ἀπεστραφη 
᾿ Ἁ 

τοὺς ἀνηρηκότας ὁ πατὴρ. οὐδὲ εἶπεν, ἔπεμψα τὸν υἱόν μου 
᾿ Υ ε κ .} ’ ᾿] 5 ᾽ὔ νὰ “ ς Α 

πρεσβευσόμενον, οἱ δὲ οὐ μόνον οὐκ ἠθέλησαν ακοῦσαι, ἀλλα 
-- Ε2 Α “ 

καὶ ἀνεῖλον καὶ ἐσταύρωσαν" ἄξιον αὐτοὺς ἀφεῖναι λοιπόν" 
᾿ Ν ᾿ “ 9 ἢ ν ΄ ς ΩΝ ε “- Ἄ, “ 

ἀλλὰ τοὐναντίον ἅπαν. ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἀπῆλθεν, ἡμῖν τὸ πρᾶγμα 
Ἁ - Α Ἂ ΄ 

ἐπίστευσε. ““Δόντος γὰρ ἡμῖν, [ φησὶ, τὴν διακονίαν τῆς 

καταλλαγῆς." 
Ἁ κυ “ ’ 4 “ 

12.ς “ὡ)ςς ὅτι θεὸς ἣν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, 
᾿ ’ 3 - κ , 9. κι 3 ΓΞ ς , 

Ομὴη λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὑτῶν. ᾿υἶδες ἀγα- 
γ ’ “ 

πὴν πάντα λόγον, πάντα ὑπερβαίνουσαν νοῦν ; 'Πς ὁ ὑβρι- 
Ψ ὸ 9 ’ ’ ς “ 3 Α ς ’, Ρ 

σμένος; Αὐτός. Τίς ὁ πρῶτος ἐλθὼν εἰς καταλλαγας:; 
Α ν ι δΞ᾿ 

Αὐτός. Καὶ μὴν τὸν υἱὸν ἔπεμψε, φησὶν, οὐκ αὐτὸς ἦλθε. 
Ἁ πτμο ᾿] “᾽ 5 9 ᾿ Α ’ ’ “3 Α 

"Γὸν υἱὸν μὲν ἔπεμψεν, οὐκ αὐτὸς δὲ παρεκάλει μόνον, ἀλλα 
Ἁ 5 9 “ Α - ᾿] »“"» ς ’ Ἁ ΕΣ “Μ ε Ἁ 

καὶ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ δί αὐτοῦ ὁ πατήρ᾽ διὸ ἔλεγεν, ὅτι ὁ θεὸς 
’ σ΄“ ἊἜ ΄ 

ἣν ὁ καταλλάσσων ἑαυτῷ τὸν κόσμον ἐν Χριστῷ τουτέστι, 
ἢ Ν ΓΟ Χ ΄“ Ἢ δ) ν “' ςς “ ὃ ’ ς - 

ιὰ τοῦ Δριστοῦ. πειθὴ “γὰρ εἶπε, “τοῦ ὁόντος ἡμῖν 
Α ’ σ΄. ΄“ 35. Ὁ ’ὔὕ ’ἢ ’ Ξ 

τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς. ἐπιδιορθώσει κεχρῆται, λέγων 
ἕς σ΄. ’ ’ 

Ὁ μὴ νομίσητε, ὅτι ἡμεῖς ἐσμεν οἱ τοῦ πράγματος αὐθένται" 
Ι Α Ἔ " ΄ ς Ἀ 

διάκονοί ἐσμεν ὁ δὲ τὸ πᾶν ἐργαζόμενος θεός ἐστιν, ὁ διὰ 
' σ΄ ’ εἶ “᾿. 

τοῦ μονογενοῦς τὴν οἰκουμένην καταλλαξας. ΚΚαὶ πῶς κατήλ- 
Ἶ Ε ἘΝ Τ' ᾿Ξ ’ δ κ᾿ θ ν δ Ν δ 
αἕεν ἑαυτῷ; Ἰοῦτο γὰρ ἐστι τὸ θαυμαστον, οὐχ τι φίλος 

5.5 εν ’ ἢ ᾽ Φ ᾿Ν ω , Οὗ 2 εν 
ἐγένετο μόνον, ᾿άλλ᾽ ὅτι καὶ οὕτω φίλος. ὕτω πῶς: 
᾽ Α ΕῚ “- Α ς , Ξ 5 Ἀ ς 3. ν᾿ ν᾿ 

Αφεὶς αὐτοῖς τὰ ἁμαρτήματα' ἄλλως γὰρ οὐκ ἢν. ιο0 

ΕἸ σῇ, 1.2: 12 ν. 19. 

ἃ ὅταν] τ δὲ Β. Ὁ πῶς ἐκάλεσε οτη. Ὁ). ς δεικνὺς] δηλῶν Ὁ. ἀ ΠῚ 
οὖν Ἐ. 8 ἐκπλ.] οὐκ ἐκπλ. Α. Γ φησὶ οτη. Ε' ἔ πάντα] καὶ πάντα ἵ. 
Μοχ νοῦν οτη, Α. ἢ ἀλλ᾽ ὅτι] ἀλλὰ Α.Ε. 



ὙΠ 0: ΝΜ ΈΡΙΒΙΡ; ΠΕ ΑἸ ΟΘΕῈΣ ΘΝ: -ΚΊ. 13] 

Ϊ Α 9 ’ὔ Ὥς Μ) ’ " - ᾿, ’ 

καὶ ἐπήγαγε ῆ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα 
" “ 39 Ἁ ᾿) Μ  ἰὦ , εν ΄σ Υ ΄ 

αὐτῶν. Καὶ γὰρ εἰ ἠθέλησεν ἀπαιτῆσαι λόγον τῶν πεπλημ- 
’ Δ Ἀ ’ " ,ὔ 

μελημένων, πάντες ἄν ἀπωλόμεθα' οἱ γὰρ πάντες ἀπέθανον. 
σι ’ ’ 

᾿Αλλ᾽ ὅμως τοσούτων ὄντων τῶν ἁμαρτημάτων, οὐ μόνον 
7] Ἁ » ’ὔ ν᾿ ΄- 

οὐκ ἀπήτησε δίκην, ἀλλὰ Κκαὶ κατηλλαγη" οὐ μόνον ἀφῆκεν, Ἐ 
τὶ τ Ι͂-. δ Χ 5 ἷώ Οὔ Α «ς ἴφ 5 ,ὔ Α - 

ἀλλ᾽ ἰοὐδὲ ἐλογίσατο. ὕτω καὶ ἡμᾶς αφιέναι χρὴ τοῖς 
᾿] “΄- " ΄- Ψ' δῷ Ἁ ΠῚ 5 . ΠῚ ’ὔ ᾿ ’᾽ ςς Κ Ἁ 

ἐχθροῖς, ἵνα τῆς αὐτῆς καὶ αὐτοὶ "τύχωμεν ἀφέσεως. αἱ 
- Ἁ ’ “.᾿ “Ἅ 49 ΕΔ , 

θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. Οὐδὲ Ὑαρ 
΄- »“» ’ 

ἡμεῖς ἐπί τι φορτικὸν ἤλθομεν νῦν. ἀλλ᾽ ἵνα φίλους πάντας 
; κ “ ᾽ ᾿ πῖν ς δ κ Γὰ ΠῚ ’ 

ποιήσωμεν τῷ θεῷ. ᾿Εὐπειδὴ γαρ ἐμοῖ, φησίν, οὐκ ἐπείσθησαν, 
΄-'΄ “- Ἁ ’ Ἁ 

παραμείνατε παρακαλοῦντες ὑμεῖς, ἕως ἂν πείσητε. 9 Διὸ καὶ 
4. ,ὔ Ῥ 13 ες δ ἢ Α ΝΟ “- “᾿ ’ ς “- θ ἴω 

ἐπήγαγεν περ ἈΔριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ θεοῦ 
“- “ἢοΟ Α “ ’ 

παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν" Ρδεόμεθα ὑπερ Χριστοῦ, καταλλα- 
΄ι χω ))} Ἐ) ΄“"». 3. Ἁ ΄“ Ἁ Χ ᾿ 

γητε τῷ θεῷ. ἶδες πῶς ἦρε τὸ πρᾶγμα, τὸν Χριστὸν 517 

εἰσαγαγὼν τιθέντα τὴν ἱκετηρίαν ταύτην ; μᾶλλον δὲ οὐχὶ 
᾿ ν , ᾽ ᾿ ᾿ ᾿ ὩΣ ΟΝ ᾿ , 

τον Χριστὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν πατερα:; Ο γαρ λέγει, 
΄ Ἁ Ἁ 

'τοῦτοό ἐστιν ἔπεμψε τὸν υἱὸν ὁ πατὴρ παρακαλέσαι, καὶ 
Ἁ ΄΄“" Α ΄ 

πρεσβεύσασθαι πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν ὑπερ "αὐτοῦ. 
»] Ἁ Ω Α "5 - ᾿] ΄ ε “ ὃ ὃ  : Α 

Ἐπεὶ οὖν σφαγεὶς ἐκεῖνος ἀπῆλθεν, ἡμεῖς διεδεξάμεθα τὴν 
“ “ Ἁ -. ΄. 

πρεσβείαν, καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς παρακαλοῦμεν ὑμᾶς. 
΄ Ἁ ΄ι ᾿ 

'Γοσούτου τιμᾶται τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, ὅτι καὶ τὸν υἱὸν 
᾿ ’ Α “ δὼ {ι- ’ Α τ ’ 

ἐπέδωκε, καὶ ταῦτα εἰδὼς ἵδτι σφαγήσεται, καὶ ἀποστόλους 
Ἐπ Δ ἈΝ, ε τῷ ἢ ᾿ ᾿ ΑΕ "᾿ 14-ς- Πά ᾽ 
ἡμᾶς οι ὑμᾶς εποιησεν᾽ ὥστε εἰκότως ἔλεγε, ἄντα δὶ Β 
ς »“» 599 ςς ἿΝ Α 4 “- χυ ᾽ὔ 39 ’ὔ " Α 

ὑμᾶς. περ Ἀριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν" τουτέστιν, ἀντὶ 
΄': ΄. ς “- Ἁ 9 , Ἀ 3 ’ 5" Α ’ 

τοῦ Χριστοῦ: ἡμεῖς γὰρ ἀνεδεξάμεθα τὰ ἐκείνου. Εἰ δὲ μέγα 
“- “-“ Ω 7 “-“ ι χυ 

σοι δοκεῖ τοῦτο εἶναι, ἄκουσον καὶ τῶν ἑξῆς, δι’ ὧν δείκνυσιν, 
6 [2 3 5 ᾿ " “ ’ “ Ἀ Α “ Α ΄ Α ᾿Ξ 

(611) ὅτι οὐκ ἀντ᾽ αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀντὶ τοῦ πατρὸς τοῦτο 
“ Ἁ μι. “ ΄σ - 

ποιοῦσι. Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἐπήγαγεν, “ ὡς τοῦ θεοῦ παρα- 
“ δι ε ὅν 9.3 Οὐ Ν ὃ Ν “- Φ πν ε “- - 

καλοῦντος οι ἡμῶν. ὑ γὰρ ὁιὰ τοῦ υἱοῦ γ᾽ αὐτοῦ παρακαλεῖ 
’ " ἣν Α δι ς ΄. ι Ἁ νγ ΄-. Φ' .κἂἰ “ ὃ ͵ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ δι ἡμῶν τῶν τὸ “τοῦ υἱοῦ ἀναδεξαμένων 
3᾽ ᾿ δ ’ Ἁ « " ε ω 9 ΄σ 

ἔργον. Μὴ τοίνυν νομίσητε, φησὶν, ὑφ᾽ ἡμῶν ἀξιοῦσθαι" 
Ἁ ἴω - »“" - 

αὐτὸς ὁ Χριστὸς ὑμᾶς παρακαλεῖ, αὐτὸς ὁ τοῦ Χριστοῦ 
Α δι᾽ ς “ {ΠῚ ’ Χ ; δ᾽, δ ΄“- ε “ ΕΣ Ἐ 

πατὴρ οι ἡμῶν. ἰ ταύτης “γένοιτ᾽ ἄν τῆς ὑπερβολῆς ἴσον : 
ς ’ ’ "5 ’ -Ξ «ς Α ς ’ " ο ’ 

Υ Υβρίσθη μυρία εὐεργετήσας" ὑβρισθεὶς οὐ μόνον οὐκ ἀπητησε 

18 ν. 20. 15. αὐ σρουίαν; ΧΆ, 

ἱ καὶ] Ὁ τοῦτο δηλῶν Ὦ. Κ καὶ οπι. Ε' ἱ οὐδὲ] οὐδὲν Ὁ. πῇ αὐτοὶ] 
ἡμεῖς Ε, καὶ αὐτοὶ τῆς αὐτῆς ἰῆνετδο ογάϊης Β.Ὦ. π τύχωμεν] τύχωσι τῆς 
Α. ο διὸ καὶ ἐπήγ.] εἶτα ἐπάγει Ὁ). Ρ δεόμενοι 1). Μοβα. σ. 4 γὰρ] 
δὲ Ε΄. ᾿ τοῦτο] τοιοῦτον Ἢ 5 αὐτοῦ Β.1). αὑτοῦ νιρῸ. ἴ ὅτι} τ 
καὶ Β. ὅν. τηᾶγρ. Υ αὐτοῦ οτι. Α. Ν᾽ τοῦ υἱοῦ ΟΥΠ6Β ΟἰπΠὶ ὅδ'αν. τηδγρ'. 
ἐκείνου Ἰὰ4., ϑίας!πὶ ἀναδιαδεξαμένων Δ ΘγΟη. Χ τῆς ὑπερβολῆς γένοιτ᾽ αν 
ἴΏνΘΥΒΟ ογϊπθ 6. Υ Ῥοϑῖ ἴσον Ἰοροθδίῃν αὐτὸς γὰρ ὁ μυρία εὐεργετήσας, 
ὑβρισθείς. (ὐυοά πο085 δαϊάϊτηιιβ, μα θθπΐ οπιπθβ (ὍΝ ἃ. οὐτη ϑαν. τηᾶῦρ. εἰ Ὑ ει, 

5. ὦ 
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Ἀ “»" ΄' δίκην, ἀλλὰ καὶ ἔδωκε τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ἵνα καταλλαγῶμεν. Οὐ 

’ ᾽ 
; κατηλλαγησαν οἱ δεξάμενοι, ἀλλὰ καὶ ἔσφαξαν. "Πάλιν ἔπεμ- 

Ψεν ἑτέρους πρέσβεις παρακαλοῦντας καὶ “τούτων πεμφθέν- 
᾽ ΄ι “- ’ ΄΄ των, αὐτὸς ἐστιν ὁ ἀξιῶν. ΤΊ δὲ ἀξιοῖ 3 νὸ Καταλλάγητε τῷ 

σι.» ἃ κα ᾿] ς Ω ’ ε “- Ἁ θ ὦ 5 ᾿] Ἁ εῷ. αἱ οὐκ εἶπε, καταλλάξατε ἑαυτοῖς τὸν θεόν" οὐ γαρ 
9 φι. Ψ .] -- ’ “5 Ε ς ΄ Ἁ . κλΥ ς ᾽ εκεῖνος ἐστιν ὁ ἐχθραίνων, ἀλλ᾽ ὑμεῖς" θεὸς γὰρ οὐδέποτε εχ- 

’ Ὁ θραίνει. ΚΚαὶ δικαιολογούμενος δὲ, καθαπερ πρεσβευτὴς Βάπο- 
Α 15 ἐς ἤΠ Ἁ Α , ς ε "] ὭΣ: “ σταλεις, ον γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν, ὑπερ “ἡμῶν 

ς ’ 9 ’ ΕΧ] ’ ᾿ ’ Ἁ ’ὔ “ « ’ ἁμαρτίαν ἐποίησε. φησίν. ()ὺ λέγω τὰ πρότερα, ὅτι ὑβρί- 
σατε, ὅτι οὐδὲν ἠδικηκότα, ὅτι εὐεργετήσαντα, ὅτι δίκην οὐκ 

“- “. ΄ Α ἀπήτησεν, ὅτι παρακαλεῖ πρῶτος, ὑβρισθεὶς πρῶτος" μηδὲν 
κ᾿ ΄“- ᾿ λ ἐκείνων κείσθω τέως. Διὰ τοῦτο μόνον οὐκ ἂν εἴητε δίκαιοι 

“ 9 ἘΣ ᾿ς ’ “ . “" 5. Κα Ν ΚΑ ’ ᾿ καταλλαγῆναι, δι ὅπερ ἐποίησεν εἰς ὑμᾶς νῦν ; Καὶ τί ἐποίησε: 
ςς ἡ ὃ ; ν π - ᾿ ΠΝ... κάτ» ᾽ ἢ 2) ον γὰρ μή γνόντα ἁμαρτίαν, “ δι᾽ ὑμᾶς ἀμαρτίαν ἐποίησεν. 

ἈΝ “ Εἰ γὰρ μηδὲν ἤνυσε. τοῦτο δὲ μόνον εἰργάσατο, ἐννόησον 
ς , “" Ν ε Α “- ε ’ Ν εἈΝ ΄“ εἶ ἡλικον ἣν τὸ ὑπερ τῶν ὑβρικότων τὸν υἱὸν δοῦναι. Νυνὶ 

ἃ Ἁ , ’;’ οὗ Α Υ͂ Α, “ ᾿] Ἐ δὲ καὶ μεγάλα κατώρθωσε, καὶ μετὰ τούτων τὸν οὐδὲν ἠδικη- 
, ς ᾿ “ ἐΝ ’ “- »᾿ ἾΑ 9 2 κοτα ὑπὲρ τῶν ἡἠθικηκότων κολασθῆναι εἴασεν. λλ᾽ οὐκ 

Ω σι Θ) 5 α “ , «2 Ω “ ἐ εἰπε τοῦτο, “αλλ΄ ὃ πολλῷ τούτου μεῖζόν ἐστι, τοῦτο τεέθεικε. 
11 ᾿ς δὰ κ ΕΞ ΠΤ) ι ’ ἀέτς ἢ 7 Ε ᾿ ᾿ οἷον ὁὴ τοῦτο: ον μὴ γνοντὰα αμαρτίαν, φησὶ, τὸν 
αὐτοδικαιοσύνην ὄντα, ““ ἁμαρτίαν ἐποίησε τουτέστιν, ὡς 

Ν - ΄ι ’ “- ἁμαρτωλὸν κατακριθῆναι ἀφῆκεν, ὡς ἐπικατάρατον ἀποθανεῖν. 
16 ἐς Ἢ, ’ Ἁ ς ’ ΕῚ Α 7 49 Π “ Ν ὠπικατάρατος γὰρ ὃ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου. οὔ γὰρ 

“-“ ᾿ “- ΄ “ “5 ἀποθανεῖν τὸ οὕτως ἀποθανεῖν πολλῷ μεῖζον ἣν" ὅπερ καὶ 
" Ω Ω ’ὔ , 17 6ς ΠΣ ἥ , ’ 18 ἀλλαχοῦ αἰνιττόμενός φησιν, πήκοος γενόμενος μέχρι 

͵ , ᾿ κ᾽ Δ. Ν , ὍΣ θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ." Οὐδὲ γὰρ κόλασιν ϑεἶῖχε 
Ἁ ΄- 

μύνον τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ καὶ αἰσχύνην. ᾿᾿ὔννόησον τοίνυν 
Ἁ ὅσα σοι παρέσχε. Μέγα μὲν γὰρ καὶ τὸ ἁμαρτωλὸν ὄντα 

κ “ “ σ΄“ ᾽ ὑπερ ὁτουοῦν ἀποθανεῖν: ὅταν δὲ καὶ δίκαιος ὁ " ποῦτο πασχων 
5 ΄. ἐν ς κ ς , κ᾿ . 3 , ’ ς . ἥ, καὶ ὑπερ ἁμαρτωλῶν ἀποθάνη, καὶ μὴ ἀποθανη μόνον, ἀλλὰ 

Ἁ ’ ’ 8 κ καὶ ὡς ἐπικατάρατος, καὶ μὴ ὡς ἐπικατάρατος μόνον, ἀλλὰ 
Ἁ ’, - ΄ 

καὶ τὰ μεγάλα ἡμῖν ἐντεῦθεν χαρίζηται ἀγαθὰ, ἃ μηδέποτε 
προσεδοκήσαμεν᾽ ““Ἵνα γὰρ γενώμεθα θεοῦ δικαιοσύνη ἐν 
αὐτῷ, φησί" ποῖος ταῦτα λόγος, ποῖος ἱταῦτα παραστῆσαι 

, ΝΣ ΤΣ ᾽Ν " ’ Ν 2 ς Ἂ Β δυνήσεται νοῦς : 'Γὸν γὰρ δίκαιον, φησὶν, ἐποίησεν ἁμαρτωλὸν, 
« ᾿ ς ν ἢ “ Α δὲ [νυ ἱνα τοὺς ἁμαρτωλοὺς ποιήση δικαίους. Μᾶλλον δὲ οὐδὲ οὕτως 
εἶπεν, ἀλλ᾽ ὃ πολλῷ μεῖζον ἣν" οὐ γὰρ ἕξιν ἔθηκεν, ἀλλ᾽ 

Ἰότν: 2:1- 16 68]. Π]. 13. 17 ῬΏΠΙΡρ. 1]. 8. 

2 τούτων δὲ 1). ἃ καὶ] καλῶς 10. Ὁ ἀποσταλεὶς] -- οὕτως ἐπάγων 
φησὶ Ὦ. “ ὑμῶν Α. ΜΝέετοη. 4 δι’ ὑμᾶς] ὑπὲρ ἡμῶν Ὁ). Θ ΝΟ ΟΙΠΠΘΒ. 
Ἑαεθαΐαγ ἀλλ᾽ ὃ π. μ. ἐστι τούτου τέθειε. ἃ φησὶ] ἀντὶ τοῦ Ὁ. ὅ ἔχει Α. 
Ὦ τοῦτο] ταῦτα Α.Ε. ἰ ταῦτα οἵη. ἢ. Πεὶηᾶε νοῦς παραστῆσαι δυνήσεται ; Ἰα. 
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αὐτὴν τὴν ποιότητα. Οὐ γὰρ εἶπεν, ἐποίησεν ἁμαρτωλὸν, 

ἀλλ᾽ ἁμαρτίαν'᾽ οὐχὶ τὸν μὴ ἁμαρτόντα μόνον, ἀλλὰ τὸν 
Α 

μηδὲ γνόντα Κἁμαρτίαν' ἵνα καὶ ἡμεῖς γενώμεθα, οὐκ εἶπε, 
δί 3 εἰ 8 ,ὔ Ν “- ὃ Ἷ Θ ἤν" 7 ’ 
ἱκαίοι, ἀλλα ὀικαιοσύνη, καὶ θεοῦ οὀικαιοσύνη. εοὔ “γαρ 

5 “ “ ΦΡνΝ , Φ ν “ τὶ ᾿ Ν Α 

ἐστιν αὕτη, ὅταν μὴ ἐξ ἔργων, ὅταν καὶ κηλῖδα ἀνάγκη τινὰ μὴ 
ς ΄σ΄ 3 4 ἐδ ΝῚ ’ “ 5 “Ὁ ε 7 

εὑρεθῆναι, ἀλλ᾽ ἀπὸ χάριτος δικαιωθῶμεν, ἔνθα πᾶσα ἁμαρτία 
ΕῚ ’ ΄ Α « σ΄ 3᾽ " ΄- 4 ’ “ ς 

ἠφάνισται. "δ οῦτο δὲ ὁμοῦ οὔτε ἐπαρθῆναι ἀφίησιν, ἅτε τοῦ 
“ Ν ἴω ’ “- Ἑ Ἁ 

θεοῦ τὸ πᾶν χαρισαμένου, καὶ διδάσκει τοῦ δοθέντος τὸ 
, (ἐν Υ Ν « ’ ’ ἣν ῃ ὃ 

μέγεθος. κεινήῆ γὰρ ἡ προτέρα νόμου καὶ ἔργων "" θικαιο- 
Υ͂ Α “ 

σύνη, αὕτη δὲ θεοῦ δικαιοσύνη. 
΄σ χ ΄ ΄ , ΄- Ἁ 

αΓ αὔτ᾽ οὖν ἐννοήσαντες φοβηθῶμεν τῆς γεέννης “μᾶλλον τὰ 
“- ΄“ ἴα ΄ Ἁ ’ 

ῥήματα ταῦτα, αἰδεσθῶμεν μᾶλλον τῆς βασιλείας τὰ πρα- 
Σ κ ι ᾿ . 3 ᾿ ἢ ᾽ κι 

γματα᾽ καὶ μὴ νομίσωμεν χαλεπὸν εἶναι τὸ κολάζεσθαι, ἀλλα 
᾿ κ ᾿ , πε ν 

τὸ ἁμαρτάνειν. Καὶ γὰρ αὐτὸς εἰ μὴ ἐκόλαζεν ἡμᾶς. αὐτοὺς 
“΄᾿ ΄σ ᾿Ὶ ς ᾿Ὶ ... 

ἐχρῆν ἀπαιτῆσαι δίκην ἑαυτοὺς, οὕτως ἀγνώμονας περὶ τὸν 
΄σ Α ’ ὕ 

εὐεργέτην γενομένους. Νῦν δὲ ἐρωμένην μὲν τις ἔχων, πολλακις 1) 
Ά , ζω Ἁ Ἁ Α 

καὶ ἑαυτὸν κατέσφαξε, μὴ τυχὼν τοῦ ἔρωτος" καὶ τυχὼν δὲ, 
, ἴω “- Α Ἁ 

Ῥπεπλημμεληκὼς εἰς αὐτὴν, οὐδὲ ἄξιον ζῆν ἡγεῖται" εἰς δὲ τὸν 
“ ’ Α [ν ε ’ τὸ ς Α " 

οὕτω φιλάνθρωπον καὶ ἥμερον ὑβρίζοντες, οὐχ ἑαυτοὺς ἐμβα- 
΄ Ἁ σ΄ ΄ , Α 

λοῦμεν εἰς τὸ πῦρ τῆς γεέννης ; Εὔπω τι παράδοξον καὶ θαυ- 
᾿ κ “ ν " Α , » , 

μαστον. καὶ πολλοῖς ἴσως ἀπιστον : Μείζων ἔσται παραμυθία 
, “ ὥ Ν Ἁ “ Ἁ δ᾽ , 

(612) τῷ κολαζομένῳ μετὰ τὸ παροξῦναι τὸν οὕτω φιλάνθρωπον, 
“Χ - ΕΠ κ σ΄ ᾿ , ς “ ὃ “ι΄ κα “ον 
ἐὰν νοῦν ἔχη, καὶ φιλῆ τὸν δεσπότην. ὡς φιλεῖν δεῖ, ἢ τῷ 

“- Α Ἀ ἴω “ ’ 

μὴ κολαζομένφῳ. Καὶ τοῦτο ακαὶ ἀπὸ τῆς κοινῆς συνηθείας 

ἔστιν ἰδεῖν. Ὁ γὰρ εἰς τὸν φίλτατον ἠδικηκὼς, τότε μάλιστα κα 
9 

ἀναπαύεται, ὅταν ἑαυτὸν ἀπαιτήση δίκην, καὶ πάθη κακῶς. 
“ Ω ἃ. .“ 

“ὥσπερ οὖν καὶ ὁ Δαυὶδ ἔλεγεν" 186 ᾿Εγὼ ὁ ποιμὴν ἥμαρτον, 
ι χν Ν 

καὶ ἐγὼ ὁ ποιμὴν ἐκακοποίησα' καὶ οὗτοι τὸ ποίμνιον τί 

ἐποίησαν ; ἱϊενέσθω ἡ χείρ σου "ἐν ἐμοὶ καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ 
ἈΝ Α Ψ 

πατρός μου. Καὶ ὅτε τὸν ᾿Αβεσσαλὼμ ἀπώλεσε, δίκην 
᾿ ἢ 3 ᾿ 

ἑαυτὸν ἀπήτει τὴν ἐσχατην᾽ καίτοιγε οὐκ ἣν αὐτὸς ὁ ἠδικη- 
4 ’ ’ 

κῶς, ἀλλ᾽ ὁ ἠδικημένος" ἀλλ᾽ ὅμως ἐπειδὴ σφόδρα ἐφίλει 

τὸν ἀπελθόντα, κατέτεινεν ἑαυτὸν ταῖς ὀδύναις, ταύτῃ παραμυ- 

θούμενος ἑαυτόν. Καὶ ἡμεῖς τοίνυν, ὅταν ̓ ἁμαρτάνωμεν εἰς 

ὃν οὐκ ἐχρῆν ἁμαρτάνειν, δίκην ἑαυτοὺς ἀπαιτῶμεν. Οὐχ -ἰο 

15.5᾽ πύορ', ἘπΙν. 11. 

Κ ἁμαρτίαν) - δηλῶν Ὦ. καὶ ροϑβύ ἵνα οπι. Α.Β. ἱ γάρ ἐστιν ̓ αὕτη] δέ ἐστιν 
δικαιοσύνη Ὦ. [Ιαθπὶ Ροϑὲ δικαιωθῶμεν πᾶθο Παροί : ἔνθα δὲ πᾶσα ἀμ. ἠφάνι- 
σται, ἀνάγκη κηλῖδά τινα μὴ εὑρεθῆναι ἐ ἐκεῖ. τοῦτο δὲ κι τ. ἑ. π᾿ δικαιοσύνη ] Ὁ 
ἦν 1). "ἬΉΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ διακονεῖν τοῖς ἁγίοις, καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν 
τίς ἄξιος, ἀλλὰ διὰ τὸν θεὸν πρὸς πάντας ποιεῖν, κἀκεῖθεν ἐκδέχεσθαι τὰς ἀμοιβάς. 
Δ  Ύοη. ο μᾶλλον οἴῃ. (Ὁ. ἱἰγγὸ τῆς γεέννης ὑΓΆ ΠΕΡ. ᾿. Ρ πεπλημ.} τ 
τι Ο.Ὁ. 4ᾳ καὶ οη1. (᾽.1), ᾿ ἐπ᾽ ἐμοὶ καὶ ἐπὶ τῷ οἴκῳ Β. ἐπ᾽ ἐμοὶ οἴϊαπῃ Ἐ. 
5. ἁμαρτεῖν Α.Β.(. ἁμαρτεῖν οὐκ ἐχρὴν Ἰπνοῦδο οτα. Β. 
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« ΄ Α " Γ “- ! “ἢ Ν -“ Α 

ὁρᾶτε τοὺς ἀποβαλόντας παῖδας γνησίους, ὅτι διὰ τοῦτο καὶ 
Ἁ 

κόπτονται καὶ τρίχας τίλλουσιν, ἐπειδὴ παραμυθίαν ἔχει τὸ 
Ἂ ’ ς Ἁ «ς Α “ Ν ’ Ὲ Ἠὶ δὲ [ δὲ 

κο ἀζειν ἑαυτοὺς ὑπερ τῶν φιλουμένων ; [ὡὐ δε, ὅταν μηὸδεν 
9 ’ ς -“ Α , Ἁ ’ ’ 

ἐργασώμεθα ἡμεῖς τοὺς φιλτατους δεινὸν, φέρει παραμυθίαν 

ἡμῖν τὸ κακῶς 'παθεῖν, ὑπὲρ ὧν ἐκεῖνοι πεπόνθασιν ὅταν 
δ ᾿ τἄι ε , Ἀ ἐκ ’ . ο κ 

αὐτοὶ ὦμεν οἱ παροξύναντες καὶ ὑβρικότες, οὐ πολλῷ μᾶλλον 
ςε “- ς ’ Ν δί ὃ “ ν εὖ κ ’ θ ν , 

ἡμᾶς ἀναπαύσει τὸ ὀίκην δοῦναι. καὶ τὸ μὴ κολάζεσ αι κολα- 
Ἶ ΄“ -“ .. -“ 

Β σει; [ἀντί που δῆλον. ΕΪ τις φιλεῖ τὸν Χριστὸν, ὡς φιλεῖν 

δεῖ, οἷδεν ὃ λέγω, πῶς οὐδὲ αὐτοῦ συγχωροῦντος ἀνέξεται 
μὴ κολάζεσθαι" τὴν γὰρ μεγίστην κόλασιν Σὑπομένεις πα- 

᾽ 5 ὕ Κ Α 7ὸ 3 “- “- “' ᾽ 

ροξύνας αὐτον. αἱ οἷδα μὲν τοῖς πολλοῖς ἄπιστα λέγων, 
κ “ 3 Ὁ ἊΝ “ » 2 Ν “ 

πλὴν αλλ᾽ οὕτως ἐστιν ὠσπερ εἰρηκα. ᾿ὐὰν τοίνυν φιλῶμεν 
Ἁ Ἁ ε - “- ς ᾿Ὶ ’ π 

τὸν Χριστὸν, ὡς φιλεῖν δεῖ, ἑαυτοὺς ὑτιμωρησόμεθα ἁμαρ- 

τάνοντες. Τοῖς γὰρ ὁτουοῦν ἐρῶσιν οὐ τὸ κακόν τι παθεῖν 

ἀηδὲς, ὑ ὑπὲρ ὧν παρώξυναν τὸν ἐρώμενον, ἀλλ᾽ αὐτὸ πρὸ πάν- 

των τὸ παροζῦναι τὸν ἀγαπώμενον. Κἂν ὀργισθεὶς οὗτος μὴ 

Οκολάση, μειζόνως ἐβασάνισε τὸν ἐραστήν" ἄν δὲ δίκην ἀπαι- 

τήση. μᾶλλον παρεμυθήσατο. Μὴ τοίνυν γέενναν Ξφοβώμεθα, 
ἀλλὰ τὸ προσκροῦσαι τῷ θεῷ; τοῦτο γὰρ ἐκείνου χαλεπώτε- 

΄- ’ - 

ρον, ὅταν ἀποστρέφηται ὀργιζόμενος" τοῦτο πάντων χεῖρον, 
΄ ; 

τοῦτο πάντων φορτικώτερον. Καὶ ἵνα μάθης ἡλίκον ἐστὶν, 
3 ΄ ἃ “ ε λέ ἘΠ λ ’ : δὼ 4 θ 

ἐννόησον ἅτοῦτο ὃ λέγω. ἱ τις κολαζόμενον ἰόὼν ἄνθρωπον 
΄'. Ἁ δ Ἁ 

ληστὴν καὶ κακοῦργον, αὐτὸς βασιλεὺς ὧν, τὸν ἀγαπητὸν 

Ὀπὸν μονογενῆ καὶ γνήσιον ἔδωκεν ὥστε σφαγῆναι, καὶ 
- 

Ὦ μετὰ τοῦ θανάτου καὶ τὴν αἰτίαν ἀπ᾽ ἐκείνου μετήνεγκεν ἐπὶ 

εν 
υιον 

τὸν υἱὸν οὐκ ὄντα τοιοῦτον, ἵνα καὶ σώση τὸν κατάδικον, 

καὶ τῆς πονηρᾶς ὑπολήψεως ἀπαλλάξῃ, εἶτα μετὰ ταῦτα εἰς 

μεγάλην ἀρχὴν αὐτὸν ἀναγαγὼν, ὁμετὰ τὴν σωτηρίαν καὶ 

τὴν δόξαν τὴν ἀπόρρητον, ὑβρίζετο παρὰ τοῦ τοιαῦτα πεπον- 

θότος" οὐκ ἂν εἵλετο μυριάκις ἀποθανεῖν ἐκεῖνος, εἴγε νοῦν 

ἀ εἶχεν, ἢ ἢ τοσαύτη ἀγνωμοσύνη φανῆναι ὑπεύθυνος ὧν ; ᾿Γοῦτο 

δὴ καὶ νῦν λογιζώμεθα, καὶ στένωμεν πικρῶς ἐφ᾽ οἷς παρωξύνα- 

Ἑ μεν τὸν εὐεργέτην" μηδὲ, ἐπειδὴ μακροθύμως ὑβριζόμενος φέρει, 

διὰ τοῦτο θαρρῶμεν, ἀλλὰ δι αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο δακνώμεθα. 

Καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, ὅταν τις πληγεὶς τὴν δεξιὰν 

σιαγόνα, δῷ καὶ τὴν ἀριστερὰν, μειζόνως ἀμύνεται, ἢ εἰ μυρίας 

, παθεῖν ------πεπόνθασιν] ϑ!ο Α. Β.Ο.Ε,, οἱ ΕἸοΣ]. Ρ. 582. (Τοπι. ΧΙ. Ρ. όο3 
(.) Ἑαορείυν πάσχειν ὑπὲρ ὧν ἐκεῖνοι κακῶς ταύρα στ " κολάσει) 51ς 
ΕἸοΥ. κόλασιν Α.Β.Ε, για. Απποί. Ιῃ (.}. ΡΓῸ ἢ15 καὶ τὸ μὴ κι κ' 1ερὶ- 
ἴῸΓ τοῦ μὴ δοῦναι. ν πῶς] καὶ ὅτι (.Ὦ. Χ ὑπομένει (ὐ.1). ὑπομένει ὁ 
παρ. ΕΊοΥ. Υ̓ τιμωρησώμεθα Α.Β.06. Ζ φοβηθῶμεν (.Ὁ. ἃ τοῦτο 
οἵη. Α. Ὁ τὸν μ.] δ1ς ΟἸΊΠΏΘΒ. καὶ μ. να]ρῸ. [π (.1). ἸοσὰΒβ εἰς Ἰερίψατ : 
βασιλεὺς ὧν πολλῶν ἐθνῶν, καὶ υἱὸν ἔχων γνήσιον, τοῦτον τὸν μονογ. ἔδωκεν 
ὥστε κι 'τ: ἐ: ς μετὰ] καὶ μετὰ Ε, ἃ ἔχει Ὦ. 
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ἔδωκε πληγάς" καὶ ὅταν λοιδορηθεὶς, μὴ μόνον ἀντιλοιδορήση, 

ἀλλὰ καὶ εὐλογήση; χαλεπώτερον ἔπληξεν, ἢ ἢ εἰ μυρίοις ὀνείδε- 

σιν ἔπλυνεν. Εἰ δὲ ἐπ᾿ ἀνθρώπων, ὅταν ὑβρίζοντες μακρο- 

θυμίας ἀπολαύωμεν, καταισχυνόμεθα" πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ θεοῦ 520 

δεδοικέναι χρὴ τοὺς Ε ἀϑρτεμνπὸ ἀμδκξα. καὶ οὐδὲν πα- 

σχοντας δεινόν. Καὶ γὰρ ἕκαὶ ἐπὶ κακῷ τῆς ἑαυτῶν κεφαλῆς 

ἥ ἄφατος αὐτοῖς θησαυρίζεται τιμωρία. “Γαῦτ᾽ οὖν ἐννοοῦν--: 

τες, πρὸ πάντων ἁμαρτίαν φοβώμεθα" τοῦτο γὰρ κόλασις, 

τοῦτο γέεννα, τοῦτο ϑὅτὰ μυρία, κακα. Μὴ φοβώμεθα δὲ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ φεύγωμεν, καὶ τῷ θεῷ σπουδάζωμεν διηνεκῶς 

ἀρέσκειν' τοῦτο γὰρ βασιλεία, τοῦτο ζωὴ, τοῦτο τὰ μυρία Β 

καλά. Οὕτω καὶ ἐντεῦθεν ἤδη τῆς βασιλείας ἐπιτευξόμεθα, 

καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν" ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς "έπιτυ- 

χεῖν, χάριτι, καὶ φιλανθρωπίᾳ. τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι- 

στοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, 

τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

(613) ΛΟΙῸΣ 18. 
' Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν, μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν 

τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑ ὑμᾶς. “Λέγει γάρ᾽ Καιρῷ δεκτῷ ἐ ἐπήκουσα 

σοὺ, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι. 

ἘΠΕΊΙΔΗ ἃ γὰρ εἶ ὅτι ὁ θεὸ ἴ, καὶ ἡμεῖ "γὰρ εἶπεν, ὅτι ὁ θεὸς παρακαλεῖ, καὶ ἡμεῖς Ὁ 
ῇ κ 

πρεσβεύομεν καὶ ἱκετεύομεν, καταλλάγητε τῷ θεῷ" ἵνα μὴ 

ἀναπέσωσιν, ἐντεῦθεν αὐτοὺς πάλιν φοβεῖ καὶ ΕΥ̓ΣΎΥ εἴρασεν λέγων, 

“ ΠΑαρακαλοῦμεν, μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι 
ε (αι ας, ( κ Ν 3 κ - Ν δ 
υμας. Μὴ γάρ. ἐπειδὴ παρακαλεῖ, φησὶ, καὶ ἔπεμψε πρε- 

’ὔ Α - ς ΄. ς Ἀ " 9 ᾿ς Α κυ 

σβευσομένους, διὰ τοῦτο ῥᾳθυμῶμεν: ἀλλὰ δι’ αὐτὸ μὲν οὖν 
“ 7 ἡ , Ἁ ᾿ 5 ’ “ ΄“- Ν 

τοῦτο καὶ ἐπειγώμεθα προς Ὀ τὸ ἀρέσαι τῷ θεῷ καὶ πνευματι- 
Α - , , δ “ Α " ’ » “ ςς Ἥ 

κὴν συναγαγεῖν εμποριαν᾽ ὅπερ καὶ ἀνωτέρω ἔλεγεν, ὅτι Ω 
9 ’ ΄ ΄“΄ ’ ς Ἐπὶ τ ’ ’ ΕῚ α΄ 

ἀγάπη τοῦ θεοῦ συνέχει ἡμᾶς" τουτέστι. θλίβει, ὠθεῖ, ὃ κατε- 
΄ ἷ Ἁ Ν ’ ͵ 3 ’ Α 

πείγει᾿ ἵνα μὴ μετὰ τοσαύτην κηδεμονίαν “ ἀναπεσόντες, καὶ 
Α - " ’ “-- ’ὔ " ’ » κι 

μηδὲν γενναῖον ἐπιδειξάμενοι, τῶν τοσούτων ἐκπέσητε ἀγαθῶν. 
Α ’ Ψ Α 7 Ψ' ’ “ἢ 

Μὴ τοίνυν, ἐπειδὴ ἔπεμψε παρακαλέσοντας, νομίσητε τοῦτο 
ω ἢ ἢ , “ 7 Ε “- - ’ “ 

“ εἶναι ἀει᾿ μέχρι τῆς παρουσίας αὐτοῦ τῆς δευτέρας τοῦτο 

ι Ι]. γῸ1, 2: 

ὃ χρὴ] δεῖ ΒΟ. { καὶ οπχ. Ε', Μοχ θησαυρίζεται Α.Β.Ο.Ε΄ς Ργοθαηΐο 
δᾶν. [Θρο αι θησαυρίσεται. ξ τὰ οτη. Κα, ἢ" ἐπιτυχεῖν) μετασχεῖν 
Ο.Ὁ. Ηομ. ΧΙ]. " γὰρ οτι. ἢ. Μοχ καὶ ἱκετεύομεν οἵπ. Ἀ, Ὁ τὸ 
ΡΓῸ τῷ (Ο0Η]. αν. οὐ αοϊΐα οα, Μοηίοξ. τὸ οὐ 68 πΟϑίι. ς κατεπείγει; καὶ 
ἐπείγει" διὰ τί; Ὁ. 4 καταπεσόντες Ν᾽ ὁἴοῃ. " εἶναι ἀεὶ] ὅϊῖς Οοἀά. 
ἀεὶ εἶναι ἘΔά. 
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ἔσται, μέχρι τότε παρακαλεῖ, ἕως ἄν ὦμεν ἐνταῦθα" μετὰ δὲ 

ταῦτα δίκη καὶ κόλασις. Διὰ τοῦτο, συνεχόμεθα, φησίν. 

Οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τοῦ ῦ μεγέθους τῶν ἀγαθῶν αὐτοὺς καὶ τῆς φιλαν- 

ἔ τῆς βραχύτητος τῆς τοῦ καιροῦ 

Ε κατεπείγει ὦ ἀεί. Διὸ καὶ ἀλλαχοῦ φησι, 2.ἐ νῦν γὰρ ἐγγύτερον 

θρωπίας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 

ἡμῶν ὴ σωτηρία"᾽ καὶ πάλιν, “ Ὁ κύριος ἐγγύς. ̓ Ἐνταῦθα δέ 

τι καὶ πλέον ποιεῖ. Οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τοῦ τὸ λειπόμενον τοῦ 
χρόνου βραχὺ καὶ μικρὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ τοῦτον 

μόνον δεῖναι τὸν καιρὸν ἐπιτήδειον εἰς σωτηρίαν, ἐνάγει. ἐξ Ἰδοὺ 

γὰρ, φησὶ, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ ἡμέρα σωτηρίας." 

Μὴ τοίνυν προδῶμεν τὸ εὔκαιρον, ἀλλ᾽ ἐπιδειξώμεθα ἀξίαν τῆς 

χάριτος ὃ σπουδήν. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἡμεῖς ἐπειγόμεθα, καὶ 

τὸ βρ ραχὺ καὶ τὸ ἐπιτήδειον εἰδότες τοῦ καιροῦ" διὸ καὶ ἐλεῖψοι 

ΡΣ δ “Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν." “Συνεργοῦντες ᾿ ὑμῖν" 

ὑμῖν γὰρ συνεργοῦμεν μᾶλλον, ἢ τῷ θεῷ, ὑ ὑπὲρ οὗ πρεσβεύομεν. 

Οὐδενὸς γὰρ ἐκεῖνος δεῖται, ἀλλ᾽ ἡ σωτηρία πᾶσα εἰς ὑμᾶς 
ὃ ’ ΙΝ δὲ ν ΄σ ΄ Ψ - κ 4 λ ΄ 

ιαβαίνει. ἰ ὃε καὶ τῷ θεῴ λέγει συνεργεῖν, οὐδὲ τοῦτο 
- Ε Ἁ Α “ ΄ ) ςς Θ ΄- ] ’ 9 

παραιτεῖται. καὶ γὰρ αλλαχοῦ ᾧησι, " εοῦ “γαρ ἐσμεν 
Α͂Σ 4 Α Α Ἵ Ἂ Ψ 4 

συνεργοί. Γαύτη φησὶ τοὺς ἀνθρώπους σώζειν. {Πάλιν, 

“ καὶ παρακαλοῦμεν." ᾿Εκεῖνος τῇ μὲν γὰρ παρακαλῶν, οὐχ 

ἁπλῶς παρακαλεῖ, ἀλλὰ ταῦτα προτεινόμενος τὰ δικαιώματα! 

ὅτι τὸν υἱὸν ἔδωκε, τὸν δίκαιον, τὸν οὐδὲ ἁμαρτίαν εἰδότα, καὶ 

ἁμαρτίαν αὐτὸν ἐποίησεν ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, ὃ ἵνα 
ες “ ὦ Ι ὃ Ὁ Ψ ε Ν ΕΝ δΧ» 

ἡμεῖς γενώμεθα δίκαιοι ἅπερ ἐχόντα; καὶ θεὸν ὄντα, οὐδὲ 

Β παρακαλεῖν 9 δεῖ, καὶ ταῦτα ἀνθ ὦπους, καὶ προσκεκρουκότας Ρ Ρ ᾽ " ρ ᾿ 
ἀλλὰ παρακαλεῖσθαι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν" ἀλλ᾽ ὅμως “παρα:- 

καλεῖ. Ἡμεῖς δὲ παρακαλοῦμεν, δικαίωμα μὲν Ρ οὐδὲν ἔ ἔχοντες 

ἡμῶν εἰπεῖν, οὐδὲ εὐεργέτημα, ἕν δὲ μόνον, τὸ ὑπὲρ θεοῦ, καὶ 

τοιαῦτα ἐπιδειξαμένου, παρακαλεῖν. ᾿Παρακαλοῦμεν δὲ, ἵνα τὴν 
ς ’ ’ ΝῚ 4 9 ’ὔ ἣ, , ’ 

εὐεριγεσταν δέξησθε, καρ μὴ ἀποκρούσησθε τὴν δωρεαν. [Πεἰί- 

σθητε τοίνυν ἡμῖν, καὶ μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν δέξησθε. Ἵνα γὰρ 

μὴ νομίσωσιν, ὅτι τοῦτό ἐστι καταλλαγὴ μόνον, τὸ πιστεῦσαι 

τῷ καλοῦντι. ἐπάγει ταῦτα, τὴν περὶ τὸν βίον σπουδὴν 

Οἀπαιτῶν. '"Ἃὸ γὰρ ἀπαλλαγέντα ἁμαρτημάτων καὶ φίλον 
“- «- , » Γ᾿ 

γενόμενον, τοῖς προτέροις ἐγκαλινδεῖσθαι, πάλιν ἐπ ἔχθραν 
“- Α ᾿ “ 

ἐπανελθεῖν ἐστι, καὶ εἰς κενὸν τὴν χάριν δέξασθαι, κατὰ τὸν τοῦ 

2 οπι. ΧΙ]. 11. ΡΆΠΙΡΡ. ἱν. ξ. 8.1 Οον. Π|. 9. 

Γ τῆς τοῦ καιροῦ βραχύτητος Β. Ε' εἶναι Ῥοβί ἐπιτήδειον (γᾶ Π8ρ. Α. οὖ 516 
Βαά. ἢ τὴν σπουδὴν Βαα., την115 ΠΌΥΙΒ. ᾿ ὑμῖν] -- φησὶν 10. Κ οὐδὲ] 
-γὰρ Ὁ). Μοχ καὶ γὰρ καὶ ἀλλαχοῦ ΕΒ. ὰρ, τμονν Ἄ αὐοδί, μα θηΐ γὰρ γὰρ χ ' γὰρ, φαοά 
Α.Β.Ε. ἢ γὰρ οἴη. Δ.Γ. ἵνα} - καὶ Α. ο ἔδει 0. Ρ οὐδὲν] 
Θ1Ο. ΟΥΏΠ68 ΠΟΒΌΓΙ. [[ΘροΡδίΥ μηδέν. 
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βίου λόγον. Οὐδὲν γὰρ ἀπὸ τῆς χάριτος 4 μέγα ὠφελούμεθα 
. , ς᾽ ’ »“" ς Ν ΙΝ ’ὔ 

εἰς σωτηρίαν, ἀκαθάρτως ζῶντες" ἀλλα καὶ βλαπτόμεθα μει- 

ζόνως ταύτῃ βαρούμενοι Γ καὶ ἐν τοῖς ἁμαρτήμασιν, 5 ὅτι καὶ 

μετὰ ἐπίγνωσιν τοιαύτην καὶ δωρεὰν ἐπὶ τὰ πρότερα ἐπανήλ- 

θομεν κακά. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν οὐδέπω τίθησιν, ὥστε μὴ τρα- 
Α ΄ι Ἁ ’ “) Α ν κ “4 ᾽ὔ ’ ’ 

χὺυν ποιῆσαι τὸν λογον᾽ ὅτι δὲ οὐδὲν ὠφελούμεθα λέγει μόνον. 
κυ Α 

Εἶτα καὶ προφητείας ἀναμιμνήσκει, κατεπείγων αὐτοὺς, καὶ Ὁ 
“ σι. Ἀ ΄-“-᾿ 

(614) συνωθῶν εἰς τὸ διαναστῆναι προς τὴν τῆς οἰκείας σωτηρίας 
΄σ ΄σ ’ 

ἀντίληψιν. εἰ Λέγει γὰρ, ᾿ φησί: Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσα σου, 
’ ν ΄“- ,ν 

καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι. ᾿]Ιδοὺ νῦν καιρὸς εὐ- 
΄σ " 

πρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας. ἀφ ν8, Καιρὸς εὐπρόσ- 

δεκτος"" ποῖος οὗτος; ὋὉ τῆς δωρεᾶς, ὁ τῆς χάριτος, ὅτε οὐκ 

ἔστιν εὐθύνας ἀπαιτηθῆναι τῶν ἁμαρτημάτων, οὐδὲ δίκην δοῦναι, 

ἀλλὰ μετὰ τῆς ἀπαλλαγῆς καὶ μυρίων ἀπολαῦσαι ἀγαθῶν, 
’ ς “- ΄ι Μ᾿ ς , ’ ἈΝ ᾿ - 

δικαιοσύνης, ἁγιασμοῦ, τῶν ἄλλων ἁπάντων. [Ιἰόσα γὰρ ἔδει Ἐὶ 

καμεῖν, ὥστε ἐπιτυχεῖν τοῦ καιροῦ τούτου ; ἀλλ᾽ ἰδοὺ, ἢ 

καμόντων ἡμῶν παραγέγονεν, ἄφεσιν φέρων ἁπάντων τῶν 

ἔμπροσθεν. Διὸ καὶ εὐπρόσδεκτον καλεῖ, ἐπειδὴ καὶ τοὺς 

μυρία πεπλημμεληκότας προσεδέχετο, καὶ οὐχ ἁπλῶς προσε- 
ἢ ἙΕΌ - , κ 

δέχετο. ἀλλ᾽ εἰς τὴν ἀνωτάτω Κ'' τιμὴν γε καθάπερ. ἐπειδὰν 
Ε ᾿ ᾽ ’ ᾿ . κ , 4 ᾿ 
ἔλθη βασιλεὺς, οὐ δικαστηρίου καιρὸς, ἀλλα χαριτὸς καὶ σωτη- 

ς Δ Ν ᾿ ᾽ ’ὔ ὃ “᾽ν - Ἢ Χ “᾿ 5 

ρίας. ι0 καὶ εὐπροσόεκτον αὕτον καλεῖ. ως Χοὺν ἔτι 
“ Ρ ΄' ΄σι 

ἐν τῷ σκάμματί ἐσμεν, ἕως ἐν τῷ ἀμπελῶνι ἐργαζόμεθα, ἕως 

λείπεται ἡ ἑνδεκάτη. προσέλθωμεν, καὶ βίον ἡ ἐπιδειξώμεθα: 5 

καὶ γὰρ εὔκολον. Ὃὧ γὰρ ἐν τοιούτῳ καιρῷ ἀγωνιζόμενος, ἐν 
ᾧ Ζ 

ἕεται τῶν βραβείων. Καὶ γὰρ ἐπὶ βασιλέων τῶν κάτω ἐν μὲν 

τῷ καιρῷ τῶν ϑαῤτῶν αὐτῶν, καὶ ὅτε ἐν ὑπάτων φαίνονται 
σχήματι, καὶ ὁ " μικρὸν προσενεγκὼν μεγάλας λαμβάνει 

δὼρ εάρ' ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις, αἷς ἂν δικάζωσι, πολλῆς ἀκριβείας 

χρεία, πολλῆς ἐξετάσεως. Καὶ ἡμεῖς τοίνυν ἐν τῷ καιρῷ τῆς 
΄' ’ ’ 

δωρεᾶς ταύτης ἀγωνισώμεθα. Ἡμέρα χαριτός ἐστι, χάριτος Κ 
. ; 

θείας" ὃ διὸ καὶ εὐκόλως ἐπιτευξόμεθα τῶν στεφάνων. ἱ γὰρ 

τοσαύτη κέχυται δωρεὰ, ἐ εν ᾧῷ τοσαύτη χάρις, εὐκόλως ἐ ἐπιτεύ- 

’ , - Ν ΝᾺ , ἐ 6 ’» 
τοσούτων γέεμοντὰας κακωὼν Και προσήκατο, και ἀπήλλαξε ὃ παν- 

ᾳ μέγα οἵη. Β.1.. ᾿ καὶ ἐν τοῖς ἀμ. οτη. 10. 5. ὅτι] πῶς ; ὅτι Ὦ. καὶ 
οϑύ ὅτι ουη. Ἀ. ἴ εἰς τὸ οτῇ. ᾿᾿. ἃ φησὶ οἴῃ. 1). Υ τιμὴν ἦγε) 

ἦγε τιμὴν 4. Ῥοϑὶ ἢ ἦγεν δᾶθο παροῦ 10. εὐπρόσδεκτον αὐτὸν καλεῖ, δηλῶ, ὅτι 
καθάπερ ἐπειδὰν ἐ. β. οὐ ὃ. κ.- ἀλλὰ χ. ἐστι καὶ σωτηρίας λοιπὸν, οὕτως ἐλθὸν -ος 
τοῦ Χριστοῦ ἄφεσις ἡ ἡμῶν ἐχαρίσθη καὶ σωτηρία. ἕως οὖν κ. τ. ἑ. Χ οὖν] δὶς 
Π.1.. Ἱμοροθαίαγ οὗ. ῬοΙΤῸ αἰβυϊπούομθιη σογγθχίηιιβ. Νά ἴῃ 1118 νἱν- 
σαϊα ροβύ καλεῖ ροβίία, ρϑυϊοάιιβ οὐ ν. ἑνδεκάτη οοποἸ{πιν. Υ̓ ἐπι- 
δειξώμεθα] Ὁ ἀγαθὸν ἸΝΔ4. γοριρπαηθ τι Εἰ Υγ]8. οπηπίθιι8 οὐ ΤὨΐθΡ. νοί, 
{ τοσαύτῃ ΧΡῊ δωρεᾷ 1). ἃ μικρὰ 1).Ε] Ὁ διὸ καὶ] εἰ δὲ χάριτος 1), 
Ὁ ἁπάντων Δ. 

Ἵ 

ι᾿ 
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τ ’ Ν ν 4).8 “ ς ’ ᾽ “ 

τῶν ἀπαλλαγέντας, καὶ τὰ παρ᾽ ἑαυτῶν εἰσφέροντας, οὐ πολλῷ 

μάλλον προσδέξεται: ; 

Εἶτα, ὅπερ ἀεὶ ποιεῖ, ἑαυτὸν μέσον τιθεὶς, καὶ ἐδλρναι 

κελεύων τὸ παράδειγμα λαμβάνειν, τοῦτο καὶ ἐνταῦθα ἃ ἐργά- 

ζεται. Διὸ καὶ ἐπάγει" ἃ ἐς Μηδεμίαν ἐ ἐν μηδενὶ διδόντες προ- 

σκοπὴν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία ἡμῶν" οὐκ ἀπὸ τοῦ καιροῦ 
Ἁ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν κατορθωσάντων αὐτοὺς πείθων. Καὶ 

ὅρα πῶς ἀτύφως. Οὐ γὰρ εἶπε, προσέχετε εἰς ἡμᾶς ὅτι 

Ο τοιοῦτοί ἐσμεν. ἀλλὰ τέως ἐπ᾽ ἀναιρέσει κατηγορίας τὰ καθ᾽ 

ἑαυτὸν διηγεῖται. Καὶ δύο τίθησιν ὑπερβολὰς ὁ ἀμώμου 5 βίου, 
ς ὃ , 5 ὃ ἌΧ ’ Κἀ ᾿ 5 Ω ’ κι) 3 

μηδεμίαν ἐν μηϑθενὶ,΄ λέγων. αἱ οὐκ εἶπε κατηγορίαν, ἀλλ 
εἴ ΟΝ 48 “᾿ ςς ΡΈΕΙ ’ ’ { ’ 

ὃ πολλῷ ἔλαττον ᾿», τὴ κρύο μοι τουτέστι. μέμψιν, κατα- 

γνωσιν “ὐδοιὲ παρέχοντες καθ᾽ ἡμῶν, ““ἵνα μὴ μωμηθῆ ἡ δια- 

κονία ἡμῶν" τουτέστιν, ἵνα μή τις ὃ αὐτῆς ἐπιλάβηται. Καὶ 

οὐκ εἶπε πάλιν, ὃ ἵνα μὴ κατηγορηθῆ, ' ι ἀλλ᾽ ἵνα μηδὲ τὴν τυχοῦ- 

σαν αἰτίαν ἔχη: ' μηδέ τις αὐτῆ εἰς ὁτιοῦν ἐπισκῆψαι δυνηθῆ. 

ὅ «᾿Αλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς, ὡς θεοῦ διάκονον" 

Ὁ ᾿Ποῦτο “πολλῷ μεῖζον. Οὐ γάρ ἐστιν ἴσον κατηγορίας ἐλεύ- 

θερον εἶναι, καὶ τοιαῦτα ἐπιδείκνυσθαι, ὡς πάντοθεν φαίνεσθαι 

διακόνους ὅ ὄντας θεοῦ. Ἐ Οὐδὲ γάρ ἐστιν ἴσον ἀπηλλάχθαι κατη- 

γορίας, καὶ ἐγκωμίοις βρύειν. Καὶ οὐκ εἶπε, φαινόμενοι, ἀλλὰ, 

ς συνιστῶντες," τουτέστιν, ἀποδεικνύντες. Εἶτα λέγει καὶ 
0 ΄ 5 ’ὔ ] ΤΠ ’ κν 3 ’ 775 Ἢ ς 

πόθεν τοιοῦτοι ἐγένοντο. οθεν οὖν ἐγένοντο ; ν ὑπο- 

μονῇ πολλῆ, φησί τὸν θεμέλιον τῶν ἀγαθῶν τιθείς. Διόπερ 
᾽δὲ « “ ἣ ς Α ον ς Ν Ἁ 7 Ά ὃ , ΘῈΣ ἕν 

οὐδὲ ἁπλῶς ὑπομονὴν εἶπεν, ἀλλα πολλήν, Ὦ και ὀείκνυσιν αὐτῆς 
Ἁ μ᾿ ζ Ν Ν Ψ ᾿ ὔ 9 ΄“ “ὃ 4 

καὶ τὸ μέγεθος. Τὸ γὰρ ἕν τι και δεύτερον ἐνεγκεῖν, οὐδὲν 
’ ᾿] ἃ, 2.Ὰ ’ Α Α “ ΤΩ “-“ ’ὔ 

μέγα. ᾿Αλλ᾽ ἐπάγει καὶ τὰς νιφάδας τῶν πειρασμῶν, λέγων, 
σ΄ 

Ἐ “Ἂν θλέψεσιν, ἐν ἀνάγκαις." Τοῦτο ἐπίτασις θλίψεως, ὅταν 
ἄφυκτα ἣ τὰ κακὰ, καὶ ὥσπερ ἀνάγκη τις ἢ ἐπικέηται τῶν 

ὃ δυσ διεξόδ ἐὺ Ἤ: ἴς τοῦ εινῶν ὀυσόιεξο ΔΩ ν στενοχωρίαις." τοι ταῖς τοῦ 

λιμοῦ φησι, καὶ ταῖς 5 τῶν ἀναγκαίων τῶν ἄλλων" ἢ καὶ ἁπλῶς 

ταῖς τῶν μόν φονς 1} πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐ ἐν ἀκατα- 

στασίαις." Καίτοι Ρ τούτων καθ᾽ ἑαυτὸ ἕκαστον ἀφόρητον ἢ ἣν. 

καὶ τὸ μαστίζεσθαι μόνον. καὶ τὸ δεδέσθαι μόνον, καὶ τὸ μηδα- 

μοῦ “δύνασθαι στῆναι ἐλαυνόμενον. τοῦτο γάρ Γέστιν, “ ἐν (615) 

ἄν 3. θυ: 4: θν, 5. 

4 ἐργάζεται. διὸ καὶ] ἐργαζόμενος 1). 6 βίου] -- μίαν μὲν 1). (οἴ οπι. καὶ 
Ροβΐ λέγων.) " κατάγνοιθι} Ἑ εἶτα καὶ δευτέραν :. 8 αὐτῆς οτη. Β. 
" ἀλλ᾽ 1 ἀλλὰ μωμηθῆ 10. μηδὲ Α.Β.Ε, μὴ ψΌ]ρΟ. Κ οὐδὲ ΟἸηΠ68. 
οὐ αα. 1 πόθεν οὖν ἐγένοντο οτη. Α.1). ἢ καὶ δείκνυσιν] δεικνὺς 1). 
ἢ ἐπίκειται Α.Β. ο δῇς Οο44. τῶν ἄλλων ἀναγκαίων Ἐαα. Ρ ΤΡΗΣΕΝΙ 
τῷν Α.Ε, Μὸχ καὶ τὸ δεδέσθαι μόνον οτη. 1). 4 δύνασθαι οτη. Δ. ᾿ ἐσ- 
τιν) τ φησιν Ὁ. 
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5 , Δ ΒΝ Α . ; " « ΄σ ’ Ας 

ἀκαταστασίαις" ὅταν δὲ καὶ πάντα, καὶ ὁμοῦ πάντα ἐπίη, 523 
5 Ζ Ὸν ἢ “ “- “ ες ζω " Α Ἀ 

ἐννόησον ἡλίκης δεῖται ψυχῆς. Εἶτα μετὰ τῶν ἔξωθεν καὶ τὰ 

παρ᾽ ἑαυτοῦ τίθησιν. ““᾿Ἐῶν 5 κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστεί- 

αις, 7 ἐν ἁγνότητι." Διὰ ἔπούτων τοὺς καμάτους αἰνίττεται, 

οὺἣς ἔκαμε περιϊὼν καὶ ἐργαζόμενος, τὰς νύκτας ἐν αἷς ἐδίδασκεν, 

ἢ ὅτι καὶ ἐν αὐταῖς εἰργάζετο. Καὶ μετὰ τούτων ἁπάντων 

οὐδὲ τοῦ νηστεύειν ἠμέλει, καίτοιγε ταῦτα ἀντὶ μυρίων ἤρκει 
“ ε ᾽ὔ Ἂς; “- «᾿ ’, ’ " Χ 

νηστειῶν. ᾿Αγνότητα δὲ ἐνταῦθα ἢ σωφροσύνην πάλιν, ἢ τὴν 
, Ν ν ν Α 

ἐν ἅπασι καθαρότητα, ἢ τὸ ἀδωροδόκητον, ἢ καὶ τὸ δωρεὰν τὸ 
“ ; ΠῚ ’ ςς Ἢ ἄ 49 4] ἢ 3 δὲ. ’ 

εὐαγγέλιον κηρύττειν. ν γνώσει. ἰ ἐστιν, “ἐν γνώ- 

σει "ἡ Ἔν σοφίᾳ τῆ παρὰ τοῦ θεοῦ δεδομένη, τῆ ὄντως γνώσει" Β 

οὐ καθάπερ ἐκεῖνοι οἱ δοκοῦντες εἶναι σοφοὶ, καὶ τῆ ἔξωθεν 
παιδεύσει κομπάζοντες, ταύτη δὲ ἐλαττούμενοι. Ἐν μακρο- 

Ἀ ΄- “ 

θυμίᾳ, ἐν Γ᾽ χρηστότητι. []ολὺ γὰρ καὶ ταῦτα Ἰλσεν ἣν 
“- Ἁ ’ Α ’ὔ 

ψυχῆς, τὸ πάντοθεν παροξυνόμενον καὶ κεντούμενον, μακροθύ- 
ἢ ρου ΄ 

μως Χἅπαντα φέρει. Εἶτα δεικνὺς πόθεν τοιοῦτος γέγονεν, 
΄΄- Ν 

Υ ἐπήγαγεν. “᾿Ἐἂν πνεύματι ἁγίῳ. ᾿Εἂν αὐτῷ γὰρ πάντα 
“ “ 7 9 “ ὦ ’ Α ἣ; ΄- 

ταῦτα κατορθοῦμεν, φησίν. Αλλ᾽ ὅρα πότε τὴν παρὰ τοῦ 
σ΄ ᾿ ΄-ι 

πνεύματος ἔθηκε τοῦ ἁγίου βοήθειαν: ὅτε τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ 
9 ’ τ Α Α “-“ Ἁ “ ’ Ν ’ 

ἐπεδείξατο. ᾿Εῇμοὶ δὲ δοκεῖ καὶ ἕτερον λέγειν διὰ τούτου. 
1 “ Ἁ “ Ξ [2 Ν ’ “- ’ὔ 

οἷον δὴ τοῦτο; “Ὅτι καὶ πνεύματος πολλοῦ πεπληρώμεθα,Ο 
“ Ἂ “- 

καὶ -ἀποδείκνυμεν καὶ ἐντεῦθεν τὴν ἀποστολὴν, ἀπὸ τοῦ χαρι- 
Ξ ΄ι ΄ Ἁ ’ ΄“ 

σμάτων ἠξιῶσθαι πνευματικῶν. Εἰ γὰρ καὶ χάρις τοῦτο, 
μἢ Ν Ν , " ς Ν “ Α “ ς ’ 
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς αἴτιος ὁ διὰ τῶν κατορθωμάτων καὶ τῶν ἱδρώ- 

, ᾽ς ΄ι 

των τὴν χάριν ἐπισπασάμενος. Ευἱλ δέ τις εἴποι, μετὰ τῶν 

εἰρημένων αὐτὸν ἐμφαίνειν τὸ, ὅτι καὶ ἐν τῆ “χάριτι, τῇ πνευ- 

ματικῆ οὐδεμίαν ἔδωκε προσκοπὴν, οὐκ ἂν ἁμάρτοι τῆς ἐννοίας. 

Καὶ γὰρ οἱ τὰς γλώσσας λαβόντες παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ ἐπαρ- 
,ὔ ’ ς 

θέντες, ἐκωμήθησαν. "ἔστι γὰρ καὶ χάρισμα ὃ λαβόντα πνευ- 
ιῖ 3 ν ’ " ζω ; 3 μι 3 ε “- 

ματικὸν, οὐκ εἰς δέον αὐτῷ χρήσασθαι. Αλλ οὐχ ἡμεῖς, φη- 
Α μι. - 

σὶν, ἀλλὰ καὶ ἐν πνεύματι, τουτέστι. ὃ καὶ ἐν τοῖς χαρίσμασιν Ὁ 
" ’ 5 ’ ςς Ἢ " , ς , ΕΣ] ΠῚ ΄ ’ 

ἀμώμητοι ἐγενόμεθα. ν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ." 1 οὔτο πάντων 

αἴτιον τῶν ἀγαθῶν, τοῦτο τοιοῦτον αὐτὸν εἰργάζετο, τοῦτο καὶ 

τὸ πνεῦμα μένειν ἐποίει παρ᾽ αὐτῷ, δι’ οὗ καὶ πάντα αὐτῷ 
ὃ ἐς ς κατωρθοῦτο. ὃ.“ ̓ ν λόγῳ ἀληθείας." “Ὁ πολλαχοῦ “λέγει, 

4 “- “΄“ ΄- 

ὅτι οὐ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, οὐδὲ νοθεύοντες διετε- 

7 ν΄. Ὁ, Βγ. γ. 

5. κόποις] -- λέγω Ὦ. ῖ τούτων] τοῦτο Ν᾽: ἃ κηρύττειν) - λέγει 19. 
Ὑ χρηστότητι καλῶς καὶ ταῦτα ἐπήγαγε Ὁ. Μὸχ καὶ ταῦτα οἵη. ἰᾶ. 
Χ ἅπαντα] -- τὰ συμβαίνοντα 1). Υ ἐπάγει 1). 2 ἔθηκε] ἔλαβε 10. 
ἃ λαβόντας Δ. " καὶ, φιιοα ἀθοναΐ, ἐπθηΐαν Δ. ΒΝ ὃ λέγει] Ἑ τοῦτο 
καὶ νῦν Ὁ. 

ΠΣ 
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’ “ - ΄“Ἅ λέσαμεν. “᾿Εν δυνάμει θεοῦ." Ὅπερ ἀεὶ ποιεῖ, οὐδὲν ἑαυτῷ, 
ϑ Ν σ΄. ΄ Ἂς ἴω ο Ἂς Α εἶ 9 “ ’ὔ ἡ ἄλλα τῷ θεῷ τὸ πῶν ἀνατιθεὶς, καὶ αὐτῷ λογιζόμενος τὰ 

ῪὋ ᾿] “ ᾽ὔ ΄- Α 9 ΄“ τ ’ ϑ ᾿] Ε αὐτοῦ κατορθώματα, τοῦτο καὶ ἐνταῦθα πεποίηκεν. Ἐπειδὴ 
ἈΝ ’ -} ’ Ἁ » 5 ΄-. γὰρ μεγάλα ἐφθέγξατο, και ἔφησεν ἄληπτον παρεσχῆσθαι 

’; ΄΄- “ βίον διὰ πάντων, καὶ φιλοσοφίαν ἄκραν, τῷ πνεύματι καὶ τῷ 
΄΄ ΄“- 5, Ἁ θεῷ ταῦτα ἀνατίθησιν. Οὐδὲ γὰρ 6 τὰ τυχόντα ἣν τὰ εἰρημένα. 

Ν “ “ ͵ Ἐϊΐ [γὰρ καὶ ἐν ἡσυχίᾳ ζῶντα δύσκολον κατορθοῦν καὶ ἄληπτον 
Ων » Ἁ σ΄ Α εἶναι" ὃ τὸν ὑπὸ τοσούτων ἐνοχλούμενον πειρασμῶν, καὶ διὰ 

΄ , 9 ’ ὌΝ ΙΩῚ - ΕΔ) πάντων λάμψαντα, ἐννόησον ἡλίκης εἶναι ψυχῆς. Καίτοι οὐδὲ 
΄'. ΄ , ταῦτα ὑπέμενε μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλῷ πλείονα τούτων, ἅπερ 

ΡΞ , Α ᾿ ῃ ᾿ . Ψ " Ξ δ ἑξῆς τίθησι. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν, οὐχ ὅτι ἄληπτος ἣν ἐν 
’ 524 τοσούτοις κύμασι πλέων, οὐδ᾽ ὅτι πάντα "ὑπέμεινε γενναίως, 

ὶ 5 » Ψ ᾿ δὺν Ν , ο, Ν κ᾿ εσα Ἐν αλλ᾽ ὅτι καὶ μεθ᾽ ἡδονῆς πάντα. Απερ διὰ τῶν ἑξῆς ἡμῖν 
ὶ , “ Ἵ, ’ [υ2 ἧς ςς Δ ν “ ΦΨ ἴω πάντα ποιεῖ φανερὰ, λέγων οὕτω ἰιὰ τῶν ὅπλων τῆς 
δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν." 

“- ἴων ’ Α ’ 3» - ’ Εἶδες ψυχῆς παράστημα, καὶ φρόνημα εὔτονον ; Δείκνυσι 
Ν Φ [2 3. ἃ ε ,ὔ ᾽ ’ 9 ᾿ γὰρ τι ὅπλα εἰσὶν αἱ θλίψεις, οὐ μόνον οὐ καταβαάλλοντα, 

᾿ Ἅ “ Ἁ ἀλλὰ καὶ τειχίζοντα καὶ ἰσχυροτέρους ποιοῦντα. ᾿Αριστερὰ 
- σι Ωὺ ’ ν “- ; δὲ καλεῖ τὰ δοκοῦντα εἶναι λυπηρά" καὶ γὰρ τοιαῦτα ἐστι 

᾿ ᾿ ἈΣ ἀν ἢ 3. ὦ ο ἘῈ ΨΆ πςς τὰ τὸν μισθὸν ἔχοντα. Ἴΐνος οὖν ἕνεκεν οὕτως αὐτὰ καλεῖ 5 
δ “ - ΒἪῊ κατὰ τὴν ὑπόληψιν τῶν πολλῶν, ἢ ἐπειδὴ ἐκέλευσεν ὁ 

»-»" ἡ θεὸς εὔχεσθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. 5“ Διὰ δόξης καὶ 
ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας. ΤῚ λέγεις ; ὅτι δόξης 

΄-΄ ΄ - Α ἀπολαύεις, μέγα τοῦτο Ἐτιθεῖς ; Ναὶ, φησί. Τὶ δήποτε: Τὸ 
μὲν γὰρ ἀτιμίαν ἐνεγκεῖν, μέγα' τὸ δὲ δόξης μετασχεῖν, οὐ 

σι ἮΝ “᾿. ΄“ι Α χν , νεανικῆς δεῖται ψυχῆς. Νεανικῆς μὲν οὖν καὶ σφόδρα μεγάλης, (616) 
ν “ ΩΝ Ἁ ὥστε αὐτῆς ἀπολαύοντα μὴ ἐκτραχηλισθῆναι. Διὸ καὶ ἐπὶ τούτῳ 

“- Ἁ 

φρονεῖ, ὡς ἐπ᾽ ἐκείνῳ καὶ γὰρ ἐν ἀμφοτέροις ὁμοίως ἔλαμπε. 
ΠΩ δὲ Ψ ’ ὃ ἵ Η Ὅ 3, ᾿ Ἰε Ὁ ὡς ὃε ὅπλον γίνεται ὁὀικαιοσύνης : Ὅτι ενάγει πολλοὺς “εἰς 

΄“΄ κὺ 3 Α Οεὐσέβειαν τὸ ἐν τιμῆ εἶναι τοὺς διδασκάλους. Καὶ ἔργων δὲ 
- σ΄ - , ΄ Ψ ἀγαθῶν τοῦτο δεῖγμα ἐστι, καὶ τὸν θεὸν π'ποῦτο δοξάζει. 

ὃ “ “ “ “" 3 ΄- Καὶ τοῦτο δὲ τῆς τοῦ θεοῦ εὐμηχανίας, τὸ διὰ τῶν ἐναντίων 
εἰσάγειν τὸ κήρυγμα. Σκόπει δέ. ᾿Επδέδετο ὁ Παῦλος ; Καὶ 

ΡΥ Ξ εν Ἐν κ’9 ἣ 10 εεπ Γ ὰ ᾿ 4... 8. ὦ ᾿ τοῦτο ἣν ὑπερ τοῦ εὐαγγελίου. ἃ γὰρ κατ᾽ ἐμε, φησὶν, 
ΟΣ Α “- 5 ’ 9 ’ὔ [2 εἰ ’ εἰς προκοπὴν τοὺ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, ὥστε τοὺς πλείονας 

τῶν ἀδελφῶν πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου, περισσοτέρως 
΄ Ἁ κ“" ’ τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. Δόξης πάλιν ἀπήλανε : 

βοῦν Θὲ 10 ῬὨΠΙρΡΡ. 1. 12, 14. 

ἃ αὐτῷ] αὐτοῦ Β, Μοχ τὰ αὐτοῦ Α.Β. εἰ ἔοτγίαβ8θ 811}. τὰ αὑτοῦ ψα]ρὸ. 
6 τὰ οἴη. Ὁ. ἔ γὰρ] δὲ Ὁ). ὃ τὸ ὑπὸ τ. ἐ. πειρασμῶν διὰ πάντων λάμψαι, 
ἐνν. 1). ᾿ ὑπέμενε Β. 1 πάντα οτὴ. Α.Β. κ᾿ Μια, Αππηοί. Ἰ εἰς] 
πρὸς Ὁ. ἸΏ τοῦτο οτη. Β. Ὦ τὰ ΟΥΠ65. [μΘρΘθ ΔΓ τό. 



ΙΝ ΡΙΞΤ ΤΑ ΘΟΕ ΉΟΜ. ΧΙ: 14] 

΄ Α 

Καὶ τοῦτο πάλιν ἐκείνους προθυμοτέρους εἰργάζετο. “Διὰ 
δυσφημίας καὶ εὐφημίας. Οὐ γὰρ μόνον ἐκεῖνα γενναίως 
ΕΝ δν,.9 “- 7 Ν οθ ’ Δ Φὔ ς θ 7 
ἔφερε τὰ ἐν τῷ σώματι, τὰς λίψεις, καὶ ὅσα ἀπηριθμήσατο, Ὁ 

΄“΄- ΄ι ," ΄- 

ἀλλὰ καὶ Ῥτὰ τῆς ψυχῆς 4καθαπτόμενα᾽ οὐδὲ γὰρ ταῦτα 

ἁπλῶς θορυβεῖν εἴωθεν. ὋὉ γοῦν ᾿Ιερεμίας πολλοὺς ἐνεγκὼν 

πειρασμοὺς, πρὸς ταῦτα ἀπηγόρευε, καὶ ἐπειδὴ ὠνειδίζετο, 
» . Ποὺ ι , Ἐ ΛΔ ὅπ" ω , ἢ 
ἔλεγεν ὑ μὴ προφητεύσω, Τοὐὸε μὴ ὀνομάσω τὸ ὄνομα 

22 ν εκ » ᾿ κι δ ὃ ε . ἣν 
κυριου. Καὶ ὁ δ Δαυϊὸ πολλαχοῦ τον ονειθδισμον ἀποόύρεται. 

Καὶ ὁ Ἡσαΐας μετὰ πολλὰ ὑπὲρ τούτου παρακαλεῖ, λέγων" 

ἸΖεο᾽ ΟΟγειδισμὸν τῶν ἀνθρώπων μὴ φοβεῖσθε, καὶ τῷ φαυλι- 
΄ Ε] ἴω Α ς ΄“ 45 Κ Α ς Χ:) Ἁ δὲ ’ “ 

σμῷ αὐτῶν μὴ ἡττάσθε. αἱ ὁ Ἄριστος ὁε πάλιν τοῖς 
"»“" »» Ἁ »-Ό --᾿ 

μαθηταῖς, “Ὅταν εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾽ ὑμῶν Ε 

ψευδόμενοι, χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, φησὶν, ὅτι ὁ μισθὸς 

ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς." ᾿Αλλαχοῦ δέ φησι, “ καὶ 
΄ 39 Οὐ “Δ Α “ δ, Ν Ν ς κ 

σκιρτήσατε. ὑκ ἀν δὲ τοσοῦτον ἔθηκε τὸν μισθὸν, εἰ μὴ 
“κι κ ’ “ 

πολὺς ἦν ὁ ἀγών. ᾿᾿ἂν μὲν γὰρ ταῖς βασάνοις καὶ τὸ σῶμα 
σι ΄. Ἀ ΄ι 

μερίζεται μετὰ τῆς ψυχῆς τὰς ἀλγηδόνας" καὶ γὰρ τοῦ σώμα- 
΄ ΄' “ Α ΄- ΄- 

τος καὶ Τῆς ψυχῆς ὁ πόνος ἐστίν ἐκεῖ δὲ τῆς ψυχῆς μόνης. 

Πολλοὶ γοῦν ἀπὸ τούτων ὕμόνον ἔπεσον, καὶ τὴν ψυχὴν 
Α ς “ “ ,ς Α “ ἽἼ ΝΝ δὲ “ Γ, Α 

τὴν ἑαυτῶν ἀπώλεσαν. Καὶ τῷ ᾿Ιὼβ δὲ τῶν σκωλήκων καὶ 

τῶν τραυμάτων ,Φορτικώτερα ἐφάνη τὰ παρὰ τῶν φίλων 

ὀνείδη. Οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἀφορητότερον 

τοῖς ὀδυνωμένοις λόγου δυναμένου δακεῖν ψυχήν. Διὸ μετὰ 

τῶν κινδύνων καὶ τῶν ἱδρώτων καὶ ταῦτα τίθησι, λέγων" 525 

“ς Διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας. Πολλοὶ ΣΧ γοῦν καὶ τῶν ᾿Ιουδαίων 
διὰ δόξαν τὴν τῶν πολλῶν οὐκ ἠθέλησαν πιστεῦσαι. ἘΦο- 

βοῦντο γὰρ. οὐχ ἵνα μὴ κολασθῶσιν, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι 

γένωνται" διὸ λέγει" 14 ς« ΠΠῶς δύνασθε πιστεύειν, δόξαν ὕ παρ᾽ 

ἀλλήλων λαμβάνοντες ;" Καὶ πολλοὺς ἂν ἴδοιμεν, οἱ πάντων 

μὲν κατεφρόνησαν τῶν δεινῶν, ὑ ὑπὸ δὲ δόξης ἡττήθησαν. 
- ΄ Ἅ 

“““ὡς πλάνοι, καὶ ἀληθεῖς." τ᾽ Τοῦτό ἐστι, “ διὰ δυσφημίας 
Ἁ τ ῥ 99» ςς Ἃ “. ’ὔ ΝΙΝ ’ 59 ἥ ἢ “ ’ 

καὶ εὐφημίας. ς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι. οὔτο Β 
3 ςς ὃ Ν δό δ» Ὁ ἠδ “ " ἊΝ κκ ᾽ὔ 

ἐστι, ιὰ δόξης καὶ ἀτιμίας. οἷς μὲν γὰρ ἧσαν γνώριμοι 
᾿ “ἣν ε ἣΣ ΠΝ δ ᾽ ᾿ ) 1ὅ ἐς Ὃ 

καὶ περισπούδαστοι, οἱ δὲ οὐδὲ εἰδέναι αὐτοὺς ἠξίουν. ς 
5 Ἷ Ἄνω ν ων 3) « Ω “ ᾿ ’ 

ἀποθνήσκοντες, καὶ ἰδοὺ ζῶμεν. ὡ)ς ἐπιθανάτιοι καὶ κατάδι- 

11 261. ΣΧ. 9. 12 188]. 11. 7. 18 ΜΜαί. ν. 11,12. [λι0. νἱ. 23. 
14 Ζοδη. ν. 44. ἰόν, 9. 

ο θλίψεις] -- λέγω 10. Ρ τὰ οἵη. Α.Β.Ε, Ἐαοραίαγ τὰ τῆς Ψυχῆς μόνης 
καθαπτόμενα" οὐδὲ γὰρ καὶ ταῦτα. ὥρα νοσᾶθι]ὰ μόνης οἱ καὶ ΠΟῊ Θχβίδηϊξ ἴῃ 
Οοαα. 4 καθαπ. ] -- τοὺς ὀνειδισμοὺς 1). ᾿ οὐδὲ] οὐδ᾽ οὐ Δ. 5. Δαυϊδ] 
τ δὲ Β, ἴ ψευδ.]} Ἑ ἕνεκεν ἐμοῦ ΒΕ τ φησὶ οἵη. ἃ. μόνων ἔπεσαν Ἀ.Β. 
γοῦν] οὖν Δ... Μὸχ διὰ τὴν δόξαν τὴν τ. π. 44. Αγεουλυμ δηΐο δόξαν 

οἴη. Α.}).", Υ παρ᾽] παρὰ Ἀ.Β. 2 τουτέστι ὈΪ5 Δ. 
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ΩΝ κ δ Ἀν 5 ἢ 3 “ ν ἡ ι κ᾿ 
κοι ὅπερ καὶ αὐτὸ ἀτιμίας ἦν. '᾿Γοῦτο δὲ ἔλεγε, δεικνὺς καὶ 

“ ἴω “ ΄“ 

τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν πὴν ἄφατον, καὶ τὴν αὐτῶν ὑπομονήν. 
ἈΝ 3 Ἁ “ἢ. ’ ’ “-. 

Τὸ μὲν γὰρ τῶν ἐπιβουλευόντων μέρος, ἀπεθάνομεν, καὶ τοῦτο 
; Ἶ Ν Α Ἁ Ν 2 Ἁ “ 

πάντες νομίζουσι διὰ δὲ τὸν θεὸν διεφύγομεν τοὺς κινδύνους. 

Εἶτα δηλῶν καὶ τίνος ἕνεκεν ταῦτα συγχωρεῖ ὁ θεὸς, ἐπήγαγεν, 

“Ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι"᾽ μέγα ἀπὸ τῶν 
-- Α “. “ Ἁ Ἁ “-“ 

Οπειρασμῶν καὶ πρὸ τῶν μισθῶν δεικνὺς τὸ κέρδος αὐτοῖς 
Ἂ Α “4 σ΄. 

ἐγγινόμενον, καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἄκοντας "αὐτοὺς φρένες 
1θ6ες (Ὁ Ἃ ’ 90. δὲ ’ 45 1 

ς λυπούμενοι, ἀεὶ ὃε χαίροντες. Ιαρὰ μὲν "γὰρ τοῖς 

ἔξωθεν ὑποπτευόμεθα, ἁ ὡς ἐν ἀθυμίᾳ εἶναι" ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐκείνοις 

προσέχομεν, ἀλλὰ τὴν ἡδονὴν ἀκμάζουσαν ἐ ἔχομεν. Καὶ οὐκ 
Ω ἐς , 39 , ς Ν ’ τ. 8: ὃ ΑΜΩ͂Ν 
εἶπε, “χαίροντες, μόνον, ἀλλὰ προσέθηκε καὶ ὅτο διηνεκές 

“ὁ ἀεὶ γὰρ χαίροντες, ̓ φησί. Γι ἀποίνυν ταύτης ἴσον γένοιτ᾽ 

ἂν τῆς ζωῆς, ἐν ἣ τοσούτων ἐπιόντων δεινῶν, μείζων ἡ ἡ χαρὰ 

γίνεται : "ἀδοξία πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες.᾽" 'ινὲς 

μέν Φασι πλοῦτον. ἐνταῦθα λέγεσθαι τὸν πνευματικόν" ἐγὼ 

Ὁ δὲ εἴποιμ᾽ ἄν καὶ τὸν σαρκικόν" καὶ γὰρ ἐκαὶ τοῦτον ἐπλούτουν, 
-“ ’ὔ; Ν ’ 

καινῷ τινι τρόπῳ τὰς ἁπάντων ἔχοντες οἰκίας ἀνεῳγμένας (617) 
2 - Κ Α “ δή ὃ Ἁ ἐν “ ἐν“. ς ὑΑπ ες ςς ἋὭ 

αὐτοῖς. αἱ τοῦτο ἐδήλωσε διὰ ἱτῶν ἑξῆς, εἰπών ς 
Α ’ ΄ “" 

μηδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα κατέχοντες." Καὶ πῶς ἔνι τοῦτο: 
“ Α Φ' Ἂν 9 9“, ὡ  ῊΣ 4 ν Ψ; ἃκ 

ΠΠῶς μὲν οὖν τὸ ἐναντίον ἔνι; Ὃ γὰρ πολλὰ κατέχων, οὐδὲν 
3 Ἐν. δὲ δὲ ΕΝ Ν 5 ’ ὔ Κ ᾿ ΕΣ 5. 
ἔχει" ὃ ὃὲ μηθὲν ἔχων, τὰ ὅπαντων κέκτηται. αἱ οὐκ ἐν- 

“ ’ 3 Ν Ά 9 “ 97 ς Ἁ ΄σ » ’ 

ταῦθα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὗπο τῶν ἐναντίων 
3 

τὰ ἐναντία "ἐγίνετο. ΕΗ δὲ θαυμάζεις πῶς ἔστι τὸν μηδὲν 

ἔχοντα τὰ πάντα ἔχειν, αὐτὸν τοῦτον εἰς μέσον ἀγάγωμεν, 

ὃς τῇ οἰκουμένη ἐπέταττε, καὶ οὐχὶ τῶν χρημάτων αὐτῶν, 

Ἑ ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν ὀφθαλμῶν κύριος ἣν. 176ς ἨΗγὶ δυνατὸν, 
Ἁ κ τὶ Α ε “ 93 ’ “ἃ ἐδώ ’ 39 

φησι, τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἄν εὐώκατε μοι. 

'"Γαῦτα δὲ λέγει, παιδεύων μὴ ταράττεσθαι πρὸς τὰς τῶν 

πολλῶν δόξας, κἂν πλάνους λέγωσι, κἂν ἀγνοῶσι, κἂν καταδί- 

κους νομίζωσι, κἂν ἐπιθανατίους, κἂν λυπεῖσθαι, κἂν ἐν 
ἢ 5. “ἃ ἊΣ Μ᾿ «ἃ Ι κ Ε 9 ’ ς ἘΣ 

πτωχείᾳ εἶναι, κἂν μηδὲν ἔχειν, κἀν “τοὺς ἐν εὐθυμίᾳ ἀθυμεῖν 
δ) “δ Λ - - ς [ Α ““λ “-“ 

ὅτι οὐδὲ τοῖς τυφλοῖς ὁ ἥλιος καταφανὴῆς, οὐδὲ τοῖς παραπαίι- 
᾽Σ “ ᾽ὔ - Α ’ ζ Ἁ Ξ Α 

ουσιν ἡ τῶν σωφρονούντων ἡδονὴ δήλη. Μόνοι γὰρ οἱ πιστοι 
“-“ ’ “- “- 

ς"6 ὀρθοὶ κριταὶ τῶν πραγμάτων εἰσὶ, καὶ οὐκ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς 
Ά “ “-“ , Α 7 

χαίρουσι καὶ ἀλγοῦσι τοῖς ἄλλοις. Καὶ γὰρ εἰ τις ἀπειρος 

16 ν. το. 17 68]. ἴν. 15. 

8; αὐτοὺς] αὐτοῖς Ἐ'. Ὁ γὰρ οἵη. Β. ς τὸ Ὁ ἐμφαῖνον τοῦτο Ὁ. Μοχ 
ἀεὶ χ. γὰρ ὃος ογά. Α.", 4 τοίνυν οτη. Δ... 8 καὶ τοῦτον͵ πλοῦτον 10. 
ἔ τῶν] τοῦ Ὁ. ΕἸ πάντων) 51. Α.Β. ογιίμηι, Ν᾽ οὕ. πάντα γα ]ρο. ᾿ γίνε- 
ται Ἐ. ἷ δυνατὸν] -- γὰρ Β. κ λυπεῖσθαι! -- κἂν ἀδοξεῖν Ὁ. 1 τοὺς 
οὔ. ἢ). ϑίδθιη ἐν ἀθυμίᾳ εὐθυμεῖν 1). ἐν ἀθυμίᾳ ἀθυμεῖν Α. 
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ἀγώνων πυκτεύοντα "θεάσαιτο τραύματα ἔχοντα. καὶ στέφα- 

γον περικείμενον, ἡγήσαιτο "ἂν αὐτὸν ἀλγεῖν διὰ τὰ τραύματα, 

οὐκ εἰδὼς τὴν ἡδονὴν τὴν ἀπὸ τοῦ “στεφάνου. Καὶ οὗτοι 
’ 

τοίνυν ἐπειδὴ ἃ πάσχομεν ἴσασιν, ὑπὲρ δὲ ὧν πάσχομεν 
“- ἌΟΡ “ ’ ε ’ , 

ἀγνοοῦσιν, εἰκότως ταῦτα μόνα ὑποπτεύουσι, τὰ παλαίσματα 
΄. Ἁ Α Α 

μὲν καὶ τοὺς κινδύνους ὁρῶντες, τὰ δὲ ἔπαθλα καὶ τοὺς στε- 
΄-“ ζ.] “ 

φάνους καὶ τὴν τῶν ἀγώνων ὑπόθεσιν οὐκέτι. 'Γί οὖν ἣν 
»-»" »-“ Α 

πάντα ἅπερ Παῦλος κατεῖχε, λέγων, ““ὡ)ς μηδὲν ἔχοντες, 
4 Ρ ’ ,ὔ 3 Ἁ ΔΝ Ἁ Ἀ ’ Δ) 

καὶ πάντα κατέχοντες: ἃ βιωτικα, τὰ πνευματικα. νΒ 
κ ς » ε , ) να ΓῚ ᾿ " ι 

γαρ ὡς ἄγγελον αἱ πόλεις ἐδέχοντο, ὑπερ οὗ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
“--. Ν Α » Ἀ ΓΟ ’ 

αὐτῶν ἐξορύξαντες ἂν ἔδωκαν, ὑπερ οὗ “τὸν ἑαυτῶν τράχηλον 
ς Τ᾽ - χ ΕῚ ᾿, 3 Ἂ 9 - ο Α ’ὔ 

ὑπέθεντο, πῶς οὗτος οὐ πάντα εἶχε τὰ ἐκείνων ; Εἰὶ δὲ βούλει 
Α Α - ’ 

καὶ τὰ πνευματικὰ ἰδεῖν, ὄψει καὶ ἐν τούτοις μάλιστα πλου- 
σκ - Ν Ὁ“ ΄σ - ω ἰ ᾿ ς 

τοῦντα. Ὁ γὰρ οὕτω τῷ βασιλεῖ τῶν πάντων φιλος, ὡς 

καὶ ἀπορρήτων κοινωνεῖν τῷ δεσπότῃ τῶν ἀγγέλων, πῶς 

οὐ πάντων εὐπορώτερος ἣν, καὶ πάντα εἶχεν ; Οὐκ ἂν οὕτως 

ὑπέκειντο δαίμονες, οὐκ ἄν οὕτως ἐδραπέτευσε πάθη καὶ νοσή- 

ματα. 
“- ’ , , κ Ἁ Ἁ 

ΓἸΚαὶ ἡμεῖς τοίνυν, ὅταν τι πάσχωμεν διὰ τὸν Χριστὸν, Ο 
Α ὔ 5 Ἁ Α ’ “ἃ ’ὔ 

μὴ μόνον γενναίως φέρωμεν, ἀλλα καὶ χαίρωμεν. Κἂν νηστεύ- 
“᾿ “ὄ. “«Α ’ 

μεν, ὡς τρυφῶντες σκιρτῶμεν" κἂν ὑβριζώμεθα, ὡς ἐγκω- 
Ἁ 

μιαζόμενοι χορεύωμεν᾽ κἄν ἀναλίσκωμεν, ὡς κερδαίνοντες δια- 
’ δ ’ 

κεώμεθα: κἂν πένησι παρέχωμεν, δλαμβάνειν νομίζωμεν: ὁ 
᾿ Α [2 ὃ ὃ νὴ δὲ ὃ ’ ς δί Ὅ Ι 

γὰρ μὴ οὕτω ὁιόοὺς, οὐὸε ὁώσει ῥᾳόιως. ταν τοίνυν θέλης 
, Α δ᾿ ὃ ἧς Μ 5 ’ 3 3 “᾽ 

σκορπίσαι, μή τοῦτο ἴόθης μονον, ὅτι αἀναλίσκεις, ἀλλ΄ ὅτι 
΄ Ἁ 

καὶ πλείονα κερδαίνεις" καὶ τοῦτο πρὸ ἐκείνου. Καὶ μὴ 
2 93 Ἁ ᾿] ’ὔ τ Ν κ » Α ’; ᾿ ΄-Ο Α Ἁ 

μόνον ἐπὶ ἐλεημοσύνης, ἀλλα καὶ ἐπὶ πασῆς ἀρετῆς, μὴ τὸ 

δριμὺ τῶν πόνων, ἀλλὰ καὶ τὸ γλυκὺ τῶν ἐπάθλων λογίζου" ῃ 
’ 

καὶ πρὸ πάντων τὴν ὑπόθεσιν τῶν παλαισμάτων, τὸν κύριον 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦν" καὶ ῥᾳδίως ἐπιβήση τῶν ἀγώνων, καὶ ἐν ἡδονῆ 
Ἁ “᾿ , ’,ὔ ὅν Ν [χ4 “- « Ν 

τὸν ἅπαντα βιωώση χρόνον. Οὐδὲν γὰρ οὕτω ποιεῖν ἡδονὴν 
Ἁ ἈΝ ΄᾿- “" 

εἴωθεν, ὡς συνειδὸς ἀγαθόν. Διὰ τοῦτο [Ταῦλος μὲν καθ᾽ 
’ 

ἑκάστην κοπτόμενος τὴν ἡμέραν, ἔχαιρε καὶ ἠγάλλετο οἱ 
Α ΄ Α “ 

δὲ νῦν, οὐδὲ ὄναρ ὑπομένοντές τι τούτων, ἀλγοῦσι καὶ θρη- 
“. , "΄-ἢ 

νοῦσιν, οὐδαμόθεν ἄλλοθεν, ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τοῦ μὴ φιλόσοφον 
» ΕΞ ᾿ ἐν Ἀ Ὡ 5 ’ νν " “- 3; “ 

ἔχειν “γνώμην. πεὶ τίνος ἕνεκεν, εἶπε μοι, ὸ θρῆνος ; ὃτι 

τὰ θεάσοιτο Δ. Β. 5 ῬΑΥΠοΌ]άτα ἂν, ἀοδιἀδγαΐατη Ὁ ΤΠ  Ἰτουῖθιιβ, μαθοὲ Ὁ, 
ο ἅπερ πάντα κατεῖχε Παῦλος πος οταϊηθ Δ. Ρ πάντα] τὰ πάντων 0. 
ᾳ τὸν ἑαυτῶν} τῶν ἑαυτοῦ (οιη. τράχηλον ἡ ΔΊ τὸ ΓΉΘΙΚΟΝ. Περὶ πλούτου 
καὶ πενίας" καὶ ὅτι οὐχ ἡ τῶν πραγμάτὼν φύσις, ἀλλ᾽ ἡ τῆς ψυχῆς ἀσθένεια τὰς 
ἀποπτώσεις ἐργάζεται, Νότοη. 5. λαμβ.] ὡς λαμβ. Α. Ὁ Ἰησοῦν] Ἐ 
Χριστὸν Α.(.10. Υ γνώμην] τὴν γνώμην Α.1}), Ν᾽ ὁ θρῆνος] θρηνεῖς Ο.Ὁ. 
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; ον Α “ “ , Χ, ἐν τς ᾿] “ Ἀ - ; 

ἘἙ πένης εἶ, καὶ τῶν ἀναγκαίων Σαπορεῖς : Οὐκοῦν διὰ τοῦτό 
΄΄΄Ο “- - , ζῸ 

σε μᾶλλον θρηνεῖν δεῖ, οὐχ ὅτι κλαίεις, οὐχ ὅτι πένης εἶ, ἀλλ᾽ 
Μ ; ὰ Υ̓ 3 Φ 2 3 “ 9 . [ν 

ὃτι μικρόψυχος οὐχ ὃτι χρήματα οὐκ ἔχεις, ἀλλ᾽ ὅτι το- 
Ν “-“ , 

σούτου τὰ χρήματα ὅτιμᾶσαι. Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν ἀπέ- 
σι - ς ΕΣ ο 3, Α ᾽ ΄σ " ’ 

θνησκε []αῦλος, καὶ οὐκ ἔκλαιεν, ἀλλὰ καὶ ἐχαιρε λιμῷ εμα- 
“- 1) ἈΝ 

Χχέτο διηνεκεῖ, καὶ οὐκ ἤλγει, ἀλλὰ καὶ ἐκαλλωπίζετο. Σὺ 
2 Ἂς σ΄ “- “ 

δὲ ὅτι μὴ πάντα ἔχεις τὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ κείμενα, ἀλγεῖς καὶ 
, : ’;; Ξ Ν Ἁ γὼως " - Ρ Ν Α ς “κ»"» 7 

κόπτεις δέαυτόν ; Ναὶ, φησιν εκεῖνος “γὰρ τὰ αὐτοῦ μόνον 
Ἁ Α ἴων 

5.27 ἐμερίμνα, ἐγὼ δὲ καὶ “ὑπὲρ οἰκετῶν καὶ παίδων καὶ γυναικός. 
“- Ω ’ὔ ᾿ ΄“- 

᾿Ἐκεῖνος μὲν οὖν μόνος τὰ ἑαυτοῦ οὐκ ἐμερίμνα, ἀλλὰ τὰ 
΄“ ΙΑ νἉ Α ᾿] ιν ΄σ - 

τῆς οἰκουμένης ἁπάσης. Καὶ σὺ μὲν ὑπὲρ οἰκίας μιᾶς, οὗτος 
Α “ ’ 

δὲ ὑπὲρ τῶν ἐν ἱΙεροσολύμοις πενήτων τοσούτων ὄντων, ὑπὲρ 
“- [1 Α “ “- 

τῶν ἐν Μακεδονίᾳ, ὑπὲρ τῶν ἱπανταχοῦ πτωχευόντων, ὑπὲρ 
“ ’ὔ ω 3 “" « “ " Α 

τῶν διδόντων ἐκείνοις οὐχ ἧττον ἢ τῶν λαμβανόντων. Καὶ 
κ Ἐν πὶ ἃ 2.) κεν οί κ ΕἾΝ - ς , . 

γὰρ διπλῆ ἣν αὐτῷ ἡ φροντίς ὑπερ τῆς οἰκουμένης, καὶ ὅπως (618) 
“ι Α ς “- Α , 5 χω - 

τῶν ἀναγκαίων μὴ ἀποροῖεν, και ὅπως εν τοῖς πνευματικοῖς 
“ 

“ ΝῚ ι 

πλουτοῖεν. Καὶ οὐχ ϑούτω σε λυπεῖ τὰ παιδία πεινῶντα, 
- Ν “ ΄“- , ’ ’ὔ 

Β ὡς ἐκεῖνον τὰ τῶν πιστῶν πράγματα πάντα. Τί λέγω "τὰ 
“ “ Α Ν “ ε ᾿ “ ς 

τῶν πιστῶν; Οὐδὲ γὰρ τῆς ὑπερ τῶν ἀπίστων φροντίδος 
9 ’ ΩΝ ς ς [χή ς Ἁ ’ 5 , ς ΕΣ 

ἐλεύθερος ἦν, ἀλλ΄ οὕτως ὑπὸ ταύτης ετήκετο, ὡς εὔχεσθαι 
’ Η ςε Α , ωὼ Α Α δ] ’ 

καὶ ἀνάθεμα 'ἱγίνεσθαι ὑπερ αὐτῶν" σὺ δὲ, κἂν μυριάκις ἐπι- 
᾿ Νὴ ’ .} “ Α “ 

κρατήσῃ λιμὸς, οὐκ ἀν ἕλοιό ποτε ἀποθανεῖν ὑπὲρ ὁτουοῦν. 
Ἃ, Α Α Ἂν ἘΞ ἔτ 3 - κ 

Καὶ σὺ μὲν ὑπερ γυναικὸς μιᾶς μεριμνᾷς, ἐκεῖνος δὲ ὑπὲρ 
΄“΄“ ΑἉ Α » ’ὔ 3 ΝᾺ ον 18 ἐς ΚΗ Α ᾽ὔ , 

τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐκκλησιῶν γὰρ μέριμνα 
᾿ σι ΞΞ 9 ες 5.5 Μέ , ΟῚ 

μου, φησὶ, πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. ἐχρι τίνος οὖν παίζεις, 
5 , Ν , κ ᾽ ,ὔ “ 
ἄνθρωπε, ἸΠαύλῳ σαυτὸν παραβάλλων, καὶ οὐ παύση τῆς 

΄΄ Ι͂ ἃ ’ὔ’ οἷ 5 ᾿ 

πολλῆς ταύτης μικροψυχίας ; Δακρύειν γὰρ, οὐχ ὅταν ἐν 
ἐδ μον ᾽ 7 Ἷ ε , ὃ ὸ “- Τὴ α»,ἅἡ , 

πενίᾳ Ἰῶμεν, ἀλλ᾽ ὅταν ἁμαρτάνωμεν, ὁεῖ" τοῦτο ἴβ γαρ θρήνων 
Ψ , Ἁ ’ ΄ 

Οἄξιον: ὡς τά γε ἄλλα καὶ γέλωτος. ᾿Αλλ᾽ οὐ τοῦτό με 
λ “- Α [4 ἀλλ᾽ ΦΨ ΝῚ ς ὃ “ Ρ) ὃ ’ 9 Α 

υπεῖ, φησι, μόνον, ἃ ὃτι καὶ ὁ ὁθεῖνα ἐν ὀυναστείᾳ, ἐγὼ 
, ς ’ Ἁ ’ ΄ Α 

δὲ ἄτιμος καὶ ἀπερριμμένος. Καὶ τί τοῦτο; καὶ γὰρ ὁ 
’ ΄“- , " ς 4 53 “ 

μακαριος Παῦλος ἄτιμος καὶ ἀπερριμμένος εἶναι ἐδόκει "τοῖς 
“- - ΄“- ΟΣ ’ “ 

πολλοῖς. ᾿Αλλ᾽ ἐκεῖνος Παῦλος ἦν, φησιν. Οὐκοῦν οὐχ ῇ 
“ ’ ’ τὶ 3 "553 νι] ’ “ 

τῶν πραγμάτων φύσις, ἀλλ ἡ τῆς γνώμης ἀσθένεια ποιεῖ 

18 2 ΟΥ̓. χὶ. 28. 

Χ ἀπορεῖς] ἄπορος Δ.Ε., Υ οὐχ] οὐδ᾽ Ο. 2 τιμᾶσαι] ϑ8ὶς Α. τιμᾶται 

Β. τιμῶσαι Ο. τιμᾷς ΕΔ4. να. Αππηοί. ἃ σεαυτὸν Α.]). σαυτὸν (. 

Ὁ γὰρ] ε φησὶν Α.Ε. ϑΒιαίιτηῃ τὰ αὐτοῦ ΟΠΠΠ68 : τὰ ἑαυτοῦ να]ρο. ο ὑπὲρ] 

περὶ Ἰ᾿. ἃ μόνος οἴη. ἃ. Μοχ ἀλλὰ καὶ τὰ 10). 8 οὗτος] 515 ΟΙΏΠ6Β 

Οοαά. ἐκεῖνος Βαά. ἔ πανταχοῦ: κινδυνευόντων καὶ Ἀ.Ἐ' 8 οὕτω 

σε λυπεῖ] ὅῖς Β.Ο. Ἰμεροθαΐατν οὕτως ἐλύπει. Ὦ τὰ οἴη. Ο. Ϊ γίνεσθαι] 
εἶναι Δ. 566 ἴῃ τηᾶτρ'. γρ. γίνεσθαι. Κ γὰρ ἐκκλησιῶν οἵη. Β.0.}).Εὶ 
1 ὦμεν] ζῶμεν Ο. Ἢ γὰρ οπλ. (.}). Ἀ γὰρ] - καὶ Ὁ. 
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κ ν᾿ 

σοι τὴν ἀθυμίαν. Μὴ τοίνυν τὴν “πενίαν θρήνει, ἀλλὰ σαυτὸν 
᾿ ῳ , ; κ ι ι ᾿ , δ ᾿ 

τὸν οὕτω διακείμενον: μᾶλλον δὲ μὴ σαυτὸν θρήνει, ἀλλὰ 
, 5 " , κ᾿ τὶ “. εἢ , “ 

διόρθου μηδὲ χρήματα ζήτει, ἀλλ᾽ ὃ μυρίων χρημάτων φαι- 
, Ξ - Υ ἢ 45.0.4 ᾿ , 

δροτέρους ποιεῖ, τοῦτο δίωκε, φιλοσοφίαν καὶ ἀρετήν. ας 
Α Ἁ ὕ 40.Ν ’ ’ 5 ’ὔ Α 9 ΒΕ, 

τῆς μὲν γὰρ οὔσης. οὐδὲν πενίας βλάβος" ταύτης δὲ οὐκ οὔσης, Ὁ 
’ Ν Ε ΠΛΙῸ “ 

οὐδὲν χρημάτων ὄφελος. ΠῚ γὰρ ὄφελος, εἶπε μοι. τῶν 

πλουτούντων μὲν, πενιχρὰς δὲ ἐχόντων Ρψυχάς; Οὐχ οὕτω 

σὺ σαυτὸν ταλανίζεις, ὡς ἐκεῖνος ὁ πλούσιος ἑαυτὸν, ὅτι μὴ 

τὰ πάντων ἔχει. ιἱ δὲ μὴ Ἱκλαίει, καθάπερ σὺ, ἀνάπτυξον 

αὐτοῦ τὸ συνειδὸς, καὶ ὄψει τοὺς θρήνους καὶ τοὺς κωκυτούς. 

Θέλεις σοι δείξω τὸν πλοῦτον τὸν σὸν, ἵνα παύσῃ ̓ μακαρίζων 

τοὺς ἐν χρήμασι πλουτοῦντας : Ὁρᾷς τουτονὶ τὸν οὐρανὸν, 
“ Α Ἂς “ Α ’ “ Α 9 ᾿] . “- - 

πῶς μὲν καλὸς, πῶς δὲ μέγας, πῶς δὲ εφ ὑψηλοῦ κεῖται; 
τ δ ,ὔ σ΄ ’ τὸ Ἁ Υ̓ 3 ᾿ ’ὔ ᾿»- - δ᾽ 

οὕτου τοῦ κάλλους οὐχὶ πλέον μὲν ἀπολαύει "εκεῖνος, οὐδ᾽ Εὶ 
Ἁ “ ΄ι Ἁ ἴω ῇ 

ἂν δυνηθείη σε παρώσασθαι, καὶ αὐτοῦ ποιῆσαι τὸ πᾶν" ὥσπε 
Ν ἂν ᾽ κ“ ,ὔ Ὁ ᾿ δ ᾿, ’ Τ δὲ ε ο 

γὰρ ὁι εκεῖνον γέγονεν, οὕτω καὶ διὰ σέ. ἐ δὲ. ὁ ἥλιος, 
Ἁ 

το φαιδρὸν τοῦτο ἄστρον καὶ τηλαυγὲς, καὶ τὰς ὄψεις ἡμῶν 

εὐφραῖνον, οὐχὶ κοινὸς ἅπασι καὶ οὗτος πρόκειται, καὶ πάντες 

ἀπολαύουσιν ἐξ ϑἴσης αὐτοῦ, καὶ πένητες καὶ πλούσιοι ; ̓Αλλ᾽ 

ὁ τῶν ἄστρων στέφανος, καὶ ὁ τῆς σελήνης κύκλος, οὐχ 
ς 7 ΄-΄“ Ἂ - σ΄ Α ΕῚ - Ἁ ς “- 

ὁμοίως πᾶσιν ἀνεῖται; Μᾶλλον δὲ, εἰ δεῖ τι θαυμαστὸν εἰπεῖν, 
- “ - Α 

πλέον ἡμεῖς οἱ πένητες ἀπολαύομεν, ἢ ἐκεῖνοι. ᾿Εἰκεῖνοι μὲν 
κ ν Ν , ᾽ Ν τ ΄ Α 

γὰρ τὰ πολλὰ μεθη βαπτιζόμενοι, καὶ εν κώμοις διάγοντες 528 

ἱὑπωρόφιοι ὄντες 

καὶ σκιατραφούμενοι" ὁ ᾿ δὲ πένητες μάλιστα πάντων εἰσὶν 

οἱ τοῖς στοιχείοις ΘΕ Χ δ κι τούτοις. Κἂν τὸν ἀέρα 
Α ’ Ἀ ΄ 

δὲ ἐξετάσης τὸν πανταχοῦ κεχυμένον, τὸν πένητα καθαρωτέρου 
Α ὔ ᾿ νὰ ’ὔ 2) Α ᾿ « ’ὔ ἈΝ 

“καὶ πλείονος ἀπολαύοντα ὄψει. Καὶ γὰρ ὁδοιπόροι καὶ γεωρ- 
“ , “ σ΄ “ ’ 

γοὶ τῶν ἐν ἄστει μᾶλλον ἐντρυφῶσι τούτοις, καὶ αὐτῶν πάλιν 
σ“-“ , κι 

τῶν ἐν ἄστει τούτων πλέον οὗ χειροτέχναι τῶν δ ὅλης μεθυόν- 
Α “σ᾿. ἴω - 

των “ἡμέρας. νδδ, ἧς “γῆ, οὐχὶ ᾿κοινὴ πᾶσιν ἀνεῖται ; 
Υ Α “-“Ἅ “- , ΡῈ 

Υ Οὐχὶ, φησί. Τ]ῶς τοῦτο λέγεις, εἰπέ μοι ; Ὅτι ὁ πλουτῶν, Β 
Ἁ 93 Ε)2 ’ὔ ᾿] Α ’ Α ᾿] ’ 

καὶ ἐν ἄστει πλέθρα ἀπολαβὼν πλείονα, μακροὺς ἀνιστησι 
’ Α Ε] 3 “- Ν 9 ,ὔ ’ ’ 

περιβόλους, καὶ ἐν ἀγροῖς πολλὰ ἀποτέμνεται μέρη. ΓΙ 
δ Ν ΄ι 

οὖν; ἐπειδὴ ἀποτέμνεται αὐτὸς, αὐτῶν 5 ἀπολαύει μόνος : 
3 “ “ὃ Ν 

Οὐδαμῶς, κἂν μυρία φιλονεικήση. ἸΚ αἱ γὰρ τοὺς καρποὺς 
, ἤ - εν 

εἰς ἅπαντας ἀναγκάζεται διανέμειν, καὶ σῖτον καὶ οἶνον καὶ 

καὶ ὕπνῳ βαθεῖ, οὐδὲ ἐπαισθάνονται τούτων, 

9 πενίαν) δῖς ἘΝ 4. β᾽πη6 τηοηϊΐο. (ὉΠ ᾽ο65 [ἄπ θ . ΒῈΠΠΊΠ1Ο ΘΟΉΒΘηβε ἀθυμίαν 
ὑπθηΐαγ. τη Ν᾽ θἴτιβ, ἐγ δέϊίαηι. Ρ τὰς ψυχὰς Α.Ε. α« κλαίη Α.Ε. Οἵ ἐκεῖ- 
νος τ ἔλαττον δὲ σὺ Ο.ὴ. 5 τῷ ἴσου Ἰῇ. ϑιαί!πη καὶ πλούσιοι καὶ πένητες 
ἴῆνοῦβο οὐ. Κα, ι Ἐς νὸς . ὑπορόφιοι ὦ. Μοχ σκιατροφούμενοι Ἰ᾿. 
Υ͂ ἐντ. τούτοις] τούτοις ἐντ. Α Ν᾽ τῆς ἡμέρας ἃ. τῆς οἵη. ΔΑ.Β.Ο.Ὁ, 
Χ κοινῆ Ο, Υ οὐχὶ] οὐ 1). " ἀπολαύσει ᾿. Μοχ φιλονεικήσῃς (ὐ. 

υ 
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ἔλ ᾿ - ν ἃ ὃ “ Α “- Κ υἵ 

ἔλαιον σοὶ γεωργεῖ, καὶ “οιακονεῖται σοὶ πανταχοῦ. αἱ 
΄- ΄. “΄“ι᾿ ΄“. , Ν 

τῶν "περιβόλων τῶν μακρῶν καὶ τῶν οἰκημάτων, μετὰ τὴν ᾿ 
, ’ Α ’ εἶ 

ἀφατον δαπάνην καὶ τοὺς πόνους καὶ τὰς ταλαιπωρίας, σοὶ 
; ΄ι. Ἁ “΄“- ΄' 

παρασκευάζει τὴν χρῆσιν, ὀλίγον παρὰ σοῦ τῆς “τοσαύτης 

Ο διακονίας ἀργύριον λαβών. Καὶ ἐν βαλανείοις, καὶ πανταχοῦ 
Ἁ Ἁ “- , Α Α ΄“ ἡ 

τὸ αὐτὸ συμβαῖνον ἴδοι τις ἄν τοὺς μὲν πλουτοῦντας ἀκαὶ 
Α κ 

χρήμασι καὶ φροντίσι καὶ πόνοις δαπανωμένους, τοὺς δὲ πένη- 
΄. Ἁ , , ΄- 

τας ὀλίγων ὀβολῶν μετὰ ἀδείας ἅπαντα καρπουμένους ταῦτα. 
Α ΄“ “΄-- ΄ Ἂ Α "5 - 

Καὶ πλέον οὐδὲν ἀπολαύει σοῦ τῆς γῆς" οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνος 
Ἁ Α “- ν 

μὲν δέκα γαστέρας, σὺ δὲ μίαν πληροῖς. ᾿Αλλὰ πολυτελε- 
Ἁ Α “ 

στέρων αὐτὸς μετέχει σιτίων: Μάλιστα μὲν οὐ πολλὴ τοῦτο 
δ τς τὶ Α ς “- Α Ν ᾽ὔ {» Ε΄. ἣν 

πλεονεξία πλὴν κανταῦθα σὲ τὸ πλέον 'έχοντα εὑρήσομεν. 
Ν , Ἂς ΄- ’ “ Ἃ 

5ῊΗ γὰρ πολυτέλεια αὕτη διὰ τοῦτό σοι ζηλωτὴ εἶναι δοκεῖ, (610) 
9 Ἁ , 5, ᾿ ς ᾿ “ ᾿] δ᾽ Ν “΄ ,ὔ 

Ὁ ἐπειδὴ πλείονα ἔχει τὴν ἡδονήν. ᾿Αλλ᾽ αὕτη παρὰ τῷ πένητι 
ἢ ’ Σ ν ς Α Α ᾿ “ Ν 4 ε ’ Ε κι) Υ 

πλείων οὐχ ἡδονὴ δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑγεία" κἀν τούτῳ 
. ἥι ΄“ Α “ ς ᾽ 

ἱπλεονεκτεῖ μόνον ὁ πλούσιος, τῷ τὸ σῶμα ἀσθενέστερον 
’ ’ Α Ν ΄“ ς 

κατασκευάζειν, καὶ πλείονας συνάγειν τὰς Κ πηγὰς τῶν ἀρρω- 
’ Ἁ Α Ἁ “- ’ νὴ ’ “ 

στημάτων. 'Ἃὰ μὲν γὰρ τοῦ πένητος κατὰ ᾧύσιν οἰκονομεῖται 
’ Α Α 9 ᾿ οὗ κ ο ’ ο " ΄ Α 

πάντα, τὰ δὲ ἐκείνου διὰ τὴν ἀμετρίαν εἰς φθορὰν τελευτᾷ καὶ 
ἀρρωστίαν. 

Τὶ δὲ 1 ᾽; θ ἘΠ τ 6 ἣ ’ ᾿ Ἁ - (ὃ 

ἰἱ δὲ " βούλεσθε, καὶ ἐπὶ ὑποθείγματος αὐτὸ τοῦτο κατίοω- 
ς Ν ᾽ὔ , .] Ι ν [1 ἵ Α ε ’ 

μεν." ἘΠ γαρ δέοι κάμινον ἀνάψαι, εἶτα ὁ μὲν σηρικὰ ἱματιὰ 
Ἁ ’ ᾿᾿ ν 

Ε καὶ ὀθόνας λεπτὰς Πἰκαταβάλλοι πολλὰς καὶ ἀπείρους, καὶ 
“ Ξ. Α Ψ Ι ς Α ’; Ν Α Ἄ Ξ ’ ’ 

οὕτως αὐτὴν ἀνακαίοι, ὁ δὲ ξύλα δρυὸς καὶ πεύκης" τι πλέον 
Ὁ ἥ Ἁ 

ἔσχεν ἢ οὗτος ἐκείνου ; Οὐδέν: ἀλλὰ καὶ ἔλαττον. Τί δέ; 
δὲ Ν ’ Α 0“ ’ Α 5 ν ’; « ὃ Ξ 

οὐδὲν γὰρ κωλύει καὶ “ετέρως τὸ αὐτὸ περιτρέψαι ὑποόειγμα 
“ἐς ΠῚ 7 ’ ες κ ’ὔ ς Ι “Δ «Γ΄, 

εἰὁ μεν ξύλα Ρβαλλοι, ὁ δὲ σώματα ὑποκαίοι, ποίᾳ ἂν ἡδέως 
σ΄ “ Ν] ἴω “ ’ 

παρέστης καμίνῳ, “τῇ τῶν ξύλων, ἢ τῇ τῶν σωμάτων; [᾿ὔδη- 
΄. ΄- Ἅ Ἀ Ἄ 

λον ὅτι τή τῶν ξύλων. ᾿Εκείνη μὲν γὰρ κατα φύσιν καίεται, 
- “-- ’ ῇ Α ΄ “Ἠ 

καὶ ἡδὺ θέαμα τοῖς ὁρῶσίν ἐστιν αὕτη δὲ τῇ κνίση, καὶ τῷ 
“᾿ ΄ “ Α ΄σ ΄“ Υ̓ 

ἰχῶρι, καὶ τῷ καπνῷ, καὶ τῆ τῶν ὀστέων δυσωδίᾳ πάντας 
Π , . , ΑΔ , ῃ , 

529 ἂν ἀπελασειεν. "Ἑ φριξας ἀκούσας, καὶ ἐβδελύξω τὴν καμινον ; 

8. διακ. σοὶ] σοὶ διακ. Ο.Ὁ. Ὁ περιβόλων ] -- ἐκείνων Ο.}). ς τοιαύτης Ὁ. 
ἃ καὶ] ἐν Ο. 8 πλὴν τὸ πλέον σε κἀνταῦθα ἴος οτᾶ. Α.Ε, ἔ ἔχοντα ἔχειν 
ψεγοη. ἔχοντα ἴῃ τηᾶῖρ'. ἰαηπτη Παροΐ Α. ροβῦ εὑρήσομεν ἴταηβρ. Ὁ. 5 η] 
δὶς Α.Β.Ε. σὰπὶ τηᾶγρ'. ὅν. ΡΥῸ να]ρϑῖο εἰ. ἡ γὰρ πολ.] εἰπὲ γάρ μοι, ἡ πολ. 
Ο.}. Θ δύϊπι ροβὺ αὕτη Δ4 4. ἄρα οὐχὶ (Ὁ. ἢ πλεῖον Α.Β. ἱ πλεονεκτεῖ 
Α.Β.Ο. ]μϑρεραίατγ πλεονεκτῇ. κ᾿ πηγὰς] πληγὰς Α.Β., ρίαφας Νεί. 
δία τῶν ἀρρωστηκότων Α. 1 βούλει Β. ὅαν. τηδγρ'. Ὦ καταβάλλοι 
Β.10. καταβάλλει (ὦ. [ΤμΘροραίαγ καταβάλοι: Ἀ οὗτος Δηΐθ ἔσχεν [ΓΔ Π8Ρ. 
Ο. ροϑί ἐκείνου Ὁ). 9 ἑτέρως περιτρέψαι τὸ ὑποδεῖγμα Βα. τὸ αὐτὸ οδΐ 
ἸΏ ΟἹ] 115 ΠΟΒΙΓΙΒ οὐ ϑαν. τηϑῦρ. τὸ δηΐθ ὑπο. οἵη. Δ... Ρ βάλλοι 
Α.Β. βάλοι νυ]ϊρο. βάλλει οἱ ὑποκαίει (Ὁ. ᾳ τῇ ΒΌΡοβουιρύμμ Ὀ18 μαροΐ 
Α. τῇ βοουσπαάπῃη οἵη. Β. 
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“" ς “ 7 ’ ον 1 , Ν " 

Τοιαῦται αἱ τῶν πλουσίων γαστέρες εἰσί. λείονα γὰρ ἐν 
΄“ , δ 

τούτοις σηπεδόνα, ἣ ἐν τῆ καμίνῳ ἐκείνη εὕροι τις ἄν, καὶ 
’ ΄σ ΄ 

πνεύματα δυσώδη, καὶ " ῥεύματα ἀκάθαρτα, τῷ πανταχοῦ καὶ 
3,» δι ἢ , κ 3 κι “ , κ κι 
ἐν ἑκάστῳ μορίῳ πόλλην εἶναι τὴν ἀπεψίαν. διὰ τὴν πλησμο- 

νήν. δῦ γὰρ κατὰ φύσιν θερμοῦ οὐκ ἀρκοῦντος ἅπαντα 

κατεργάσασθαι, ἀλλὰ καταχωννυμένου, ἐπίκειται ἐκεῖνα ἄνωθεν 

καπνιζόμενα, καὶ πολλὴν ποιοῦντα τὴν ἀηδίαν. ίνι οὖν Β. 

ἄ 8 (Ὰ ὶς ἐκεί ρας: ᾿Αλλὰ μὴ ὃ ἂν τις παραβὰ οἱ τὰς ἐκείνων γαστέρας: α μὴ ὀυσχε- 

ράνητε πρὸς τὸν “λόγον, ἀλλ᾽ εἰ μὴ ἀληθῆ λέγω, διελέγξατε. 

Γίνι οὖν ἄν τις αὐτὰς παραβάλοι; : οὐδὲ “γὰρ ἀρκεῖ τὰ εἰρημένα 

δεῖξαι αὐτῶν τὴν ἀθλιότητα. Ἰοῦρον καὶ ἑτέραν εἰκόνα. ίνα 

δὴ ταύτην: Καθάπερ ἐ ἐπὶ τῶν ἀμαρῶν ἔνθα πολλοὶ οἱ φορυτοὶ 
’ , { ’ ’ “ - 5 ’ 

κόπρου, χόρτου, ᾿καλαμῆς, λίθων, πηλοῦ, συνεχεῖς ἐμφράξεις 
“ Α 3, ΄ 

γίνονται, “ καὶ ὑπερεκχεῖται λοιπὸν ἄνωθεν ἡ τοῦ βορβόρου 
ῥύμη" οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς τούτων κοιλίας συμβαίνει. Φραττο- 

, Ν ἈΝ ρὸς , ν " ς ᾽ὔ ». 
μένης γὰρ αὐτῆς κατωθεν, ὕάνωθεν ἀναβλύζει τὰ πλείονα 

“ “ τ ΤΩΝ 

τῶν πονηρῶν τούτων ῥευμάτων. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τῶν πενήτων 
ΝῚ αὖ 

οὕτως" ἀλλ᾽ ὥσπερ αἱ τὰ καθαρὰ Σ προχέουσαι ῥεῖθρα πηγαὶ, Ὁ 

καὶ κήπους ἄρδουσαι καὶ παραδείσους, οὕτω καὶ αἱ τούτων 

γαστέρες εἰσὶ καθαραὶ τῶν τοιούτων περιττευμάτων. ᾿Αλλ᾽ 

οὐχ αἱ τῶν πλουτούντων, μᾶλλον δὲ τρυφώντων, τοιαῦται, 
Α. “. ’ ΄ι δι 

ἀλλὰ χυμῶν, φλεγμάτων, χολῆς, αἵματος διεφθορότος, ῥεύ- 
“ 7 ἴω 

ματος σεσηπότος, καὶ Τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων εἰσὶ πεπληρω- 

μέναι. Διόπερ, οὐδεὶς κἂν πρὸς βραχὺν ἀρκέση χρόνον δια- 

παντὸς ἐν τρυφ ἢ φῇ ζῶν, ἀλλ᾽ ἐν “ἀρρωστίαις βιώσεται διηνεκέσι. 

Διὸ καὶ ἡδέως ἂν 2 ἠρόμην αὐτοὺς, τίνος ἕνεκεν τὰ σιτία δέ- 

δοται ; ἵνα φθειρώμεθα, ἢ ἵνα τρεφώμεθα ; ἵνα νοσῶμεν, ἢ 
4 2 ’ ΠΝ ς “ ὶ ὦ 3 ως 5» 
ἵνα ἰσχύωμεν ; ἵνα ὑγιαίνωμεν, ἢ ἵνα ἀσθενῶμεν; Εὔδηλον ἢ 
ο Ν Α ἮΝ ἃ , : ,ὔ , Φ Ψ“ " ς 

ὅτι διὰ τροφὴν καὶ ὑγείαν καὶ ἰσχύν. “Τίνος οὖν ἕνεκεν εἰς τοὐ- 

ναντίον αὐτοῖς ἀποκέχρησθε, νόσον καὶ ἀσθένειαν διὰ τούτων 
΄ ΄ ’ὔ’ 93 "5 3 δ ’ " φ « ’ 

δημιουργοῦντες τῷ σώματι ; Αλλ οὐχ ὁ πένης, ἀλλ᾽ ὑγείαν 

καὶ εὐρωστίαν καὶ ἰσχὺν διὰ τῆς λιτῆς ὠνεῖται τροφῆς. Μὴ 

δὴ κλαῖε ὃ διὰ πενίαν τὴν ὑγείας μητέρα. ἀλλὰ καὶ ἀγάλλου" 
4 

καὶ εἰ βούλει πλουτεῖν, καταφρόνει πλούτου. Οὐ γὰρ τὸ 
,, ᾿] Ν Ἁ Α δὰ -ι ΄-- ’ 

χρήματα ἔχειν, ἀλλὰ τὸ μὴ δεῖσθαι τοῦ ἔχειν, τοῦτο μάλιστα 
τὰ , Δ - ΄ σ΄“ 

εὐπορία. Αν τοῦτο κατορθώσωμεν, καὶ ἐνταῦθα τῶν πλου- 
’ὔ ν᾿ 7 - -κ 

τούντων “πάντων εὐπορώτεροι ἐσόμεθα, καὶ ἐκεῖ τῶν μελλόν- Ε 

ΓΤ ῥήματα (Π. Ῥϑίαἰ!πη τῷ οἵη. Ἀ. 5 παραβάλλοι Ὀ1Π Β. παραβάλῃ 
15 Ὁ. Ὁ καλάμου ἐν Υ καὶ οἴ. Αἱ ἊΝ ἀναβλύζει ἄνωθεν 1η- 
ψ 680 οὐ. Ὁ... χ ̓ προχ. ῥεῖθρα] ββύϑεσαι Ε, Μοχ ἄρδουσι Ο.Ὦἢ. Υ᾽ ζῶν] 
“ποτὲ Δ. ". " ἐροίμην 1). ἃ δὶς Α.0.0.Ὁ. Ἢ Νοῦιβ. [[οροθαΐαν 
ἵνα νοσ. ἢ ἵνα ΠΌΝΙΝΗΣ ἵνα ἀσθενῶμεν, ἢ ἵνα ἰσχύωμεν ; Ὁ διὰ οὔτι. .Β. 
“ πάντων οἵη. 

π 
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των ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν: ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀἐπιτυ- 

χεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρ ι- 

στοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, 

τιμὴ. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

530 ΛΟΙῸΣ 1" (62ο) 

1 ἸΠὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμάς. Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡ ἡμῶν 

πεπλάτυνται. Οὐ στενοχωρεῖσθε ἑ ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ 

ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑ ὑμῶν. 

ΔΙΗΓΗΣΑΜΈΕΝΟΣ περὶ τῶν ἑαυτοῦ πειρασμῶν καὶ θλί- 

ψεων" εἰ "Τὸν ὁ ὑπομονῆ γὰρ, φησὶν, ἐν θλίψεσιν, ἐ εν ἀνάγκαις, ἐν 

Β στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς,. ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν 

κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις" καὶ δείξας ὅτι “μέγα ἀγαθὸν τὸ πρᾶ- 

γμα' ςς()ῆς λυπούμενοι ἃ γὰρ. φησὶν, ὁ ἀεὶ δὲ χαίροντες' ὡς πτω- 

χοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες" ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα 

κατέχοντες" ̓ καὶ ὅπλα αὐτὰ εἰπών: “ὡς παιδευόμενοι γὰρ, 

φησὶ, καὶ μὴ θανατούμενοι"᾽ καὶ τοῦ θεοῦ τὴν πολλὴν κηδεμο- 

νίαν διὰ τούτων ἐμφήνας καὶ τὴν δύναμιν" “Ἵνα γὰρ ἡ ὑπερ- 

βολὴ Ὀ τῆς δυνάμεως ἣ ἢ τοῦ θεοῦ, φησὶ, καὶ μὴ ἐξ ἡ ἡμῶν᾽ καὶ 

76. ἄθλους αὐτοῦ καταλέξας" “ Ἰ]Ϊάντοτε γὰρ τὴν νέκρωσιν 

ὁ αὐτοῦ, φησὶ, περιφέρομεν"" καὶ ὅτι ἀναστάσεως τοῦτο ἀπό- 

Ο δειξις σαφής" Τὰ “γὰρ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ 

θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. ̓ φησί: καὶ ὧν γέγονε κοινωνὸς, καὶ τίνα 

ἐπιστεύθη: “ Ὑπὲρ Χριστοῦ ἃ γὰρ πρεσβεύομεν, φησὶν, ὡς 

τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι ἡμῶν" καὶ τίνων ἐστὶ διάκονος, 

ὅτι οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος" καὶ ὅτι οὐ τούτῳ μόνον 

αἰδέσιμος, ἀλλὰ καὶ τοῖς πειρασμοῖς" “΄ ΘΓ ᾧ θεῷ γὰρ, φησὶ, 

χάρις τῷ πάντοτε ἡμᾶς θριαμβεύοντι"" ΠΡΌΣ λοιπὸν αὐτοῖς 

καὶ ἐπιτιμᾶν, ὡς οὐ σφόδρα περὶ αὐτὸν διακειμένοις. ᾿Αλλὰ 

μέλλων, οὐκ εὐθέως ἐπὶ Τοῦ τῸ ᾿ ἔρχεται, ἀλλὰ πρότερον τὰ 

ὃ περὶ τῆς ἀγάπης εἰπὼν, ἣν περὶ αὐτοὺς ἐπεδείκνυτο, τότε 

Ὁ ἐμβαίνει καὶ εἰς τὸν περὶ τούτων λόγον. Ὁ γὰρ καὶ ἀπὸ τῶν 

οἰκείων κατορθωμάτων αἰδέσιμος ὁ ἐπιτιμῶν εἴη, ἀλλ᾽ ὅμως 

ὅταν καὶ τὴν φιλίαν, ἣ ἣν ἔχει πρὸς τοὺς ἐγκαλουμένους, ἐπιδεί- 

1 ΟΡ. ]. ν. 11; 12- 

ἐπιτυχεῖν] ἐευλαύσαι σ.0. ὧν -ὐπιτυχεῖν οτῃ. Δ." Ηομ. ΧΙΠ]. 
δ γὰρ οτη. ἊΒῸ. " τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως ἢ πος οτάϊπα Α.Ε. ς αὐτοῦ] 

τοῦ κυιυ Ὦ. 4 γὰρ] οὖν Β. 8 τῷ θεῷ] ὅ1ςο οἴηποβ Οοαά. Ατθοα]αβ 
Δογϑί. ἔ ἔρχεται οτη. Ἀ. β περὶ οἱι.1). 
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. ᾽ὔ “ ᾿ ᾿ Ν “ Α . Ἀ 

ἕηται, ἀνεπαχθέστερον ποιεῖ τὸν λόγον. Διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς 

ἀπὸ τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν ἱδρώτων τῶν ἑαυτοῦ καὶ τῶν 
Ἁ ΄““ ’ 

ἀγώνων ἐκβὰς, εἰς τὸν περὶ τῆς ἀγάπης " μεταβαίνει λόγον, καὶ 
“σι ’ κυ Ἀ “--. 

οὕτως αὐτῶν καθάπτεται. Ἴϊΐνα οὖν ἐστι τὰ τῆς ἀγάπης 
᾿] ὃ ’ Ξ ςς Πδὸ 1 ς “ Α͂ ’ὔ Α «ς »" Κ Ι θ ΚΑ] 

ἐνθεικτικα : ὁ στόμα 1 ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Ἰλορινθιοι. 
᾿Ξ ΄ «- ’ ᾿ 

Καὶ ποῖον τοῦτο σημεῖον ἀγάπης; τί δὲ " καὶ ἔστιν ὅλως 

τὸ εἰρημένον: Οὐκ ἀνεχόμεθα, φησὶ, σιγᾶν πρὸς ὑμᾶς, ἀλλ᾽ 

ἀεὶ βουλόμεθα καὶ ἐπιθυμοῦμεν φθέγγεσθαι καὶ διαλέγεσθαι 

ὑμῖν. ὅπερ ἔθος τῶν ἀγαπώντων ἐστί. Καὶ γὰρ ὅπερ εἰσὶν Εὶ 

ἐπὶ σώματος περιπλοκαὶ χειρῶν, τοῦτο ἐπὶ ψυχῆς συνουσία 
’, Ν Ν] ’ὔ τ Ἁ Ψ “4. “- Α 

λόγου. Μετὰ δὲ τούτου καὶ ἕτερον αἰνίττεται. Ποῖον δὴ 
σ΄ ’ Ν “- 

τοῦτο; Ὅτι πάντα μετὰ παρρησίας ὑμῖν διαλεγόμεθα, ὡς 

ἀγαπητοῖς, καὶ οὐδὲν ὑποστελλόμενοι, οὐδὲ ταμιευόμενοι. 
2 κ Α Ἁ ’ 9 ἴω ᾽’ὔ Ἂ “ ᾿] Ἁ 

Ἐπειδὴ γὰρ λοιπὸν μελλει επιτιμᾶν, συγγνώμην αἰτεῖ, αὐτὸ 

τὸ ἐπιτιμᾶν μετὰ παρρησίας ἀπόδειξιν ποιούμενος τοῦ σφόδρα 
“- Α ΄ 

αὐτοὺς φιλεῖν. Καὶ ἡ προσθήκη δὲ τοῦ ὀνόματος ἱ φιλίας 
΄ι- Α ’ὔ Α ’ Ἁ Ν ᾿ 7, “ 

πολλῆς, καὶ θερμότητος καὶ διαθέσεως" καὶ γὰρ εἰώθαμεν τῶν 531 
“. 4Ἁ ν 

ἀγαπωμένων συνεχῶς ἢ γυμνὰ τὰ ὀνόματα περιστρέφειν. κ Ὁ 
΄ι. ; Ἁ 

καρδία ἡμῶν ἀλγῶν ἀμόνι ενγὰν Καθάπερ γὰρ το ἢ θερμαῖνον 

εὐρύνειν εἴωθεν, οὕτω καὶ 5 τῆς “ἀγάπης ἔργον τὸ πλατύνειν 

ἐστί. Θερμὴ γάρ ἐστιν ἡ ἀρετὴ, καὶ ζέουσα. Αὕτη καὶ τὸ 

στόμα ἀνεπέτασε []αύλου, καὶ τὴν καρδίαν ἐπλάτυνεν. Ρ Οὐδὲ 
4, ΄“- ’ὔ ᾿ ΄ Ἁ 9 Ἁ Ἁ Α 

γὰρ τῷ στόματι μόνον φιλῶ, φησὶν, ἄλλα καὶ τῆν καρδίαν 
7] Ἁ “ Ἁ 

συνάδουσαν ἔχω. Διὰ τοῦτο μετὰ παρρησίας φθέγγομαι, 
σ: ΄ .Ἶ ΄ι 

ὅλῳ τῷ στόματι, ὅλη τη διανοίᾳ. Οὐδὲν 4 γὰρ τῆς ΠΠαύλου 
Α Ἁ Ἷ , ΕΣ 

καρδίας πλατύτερον, ἣ τοὺς πιστοὺς ᾿ ἅπαντας, καθάπερ ἂν τις 
-ι. ’ -΄ ΄ 

ἐρώμενον, οὕτω σφοδρῶς ἠγάπα, οὐ σχιζομένης αὐτοῦ τῆς Β 

φιλίας καὶ ἀσθενεστέρας γινομένης, ἀλλ᾽ ὁλοκλήρου ἐν ἑκάστῳ 

μενούσης. ὅ ΚΚαὶ τί θαυμαστὸν ἐπὶ πιστῶν, ὅπου γε καὶ ἐπὶ 

τῶν ἀπίστων τὴν οἰκουμένην πᾶσαν ἐδέχετο ἡ καρδία ΠΠαύλου ; 
ἢ ΄ι " ΄. ΄σ΄ ΕῚ 

Διὰ τοῦτο οὐκ εἶπε, φιλῶ ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἐμφαντικώτερον, “ "Γὸ 

στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται" πάντας 
“ ὃ Ὁ δ Ν δὲ “ ς “ Ε Ν " Ε , 

(621) ἐνὸον ἥ ἔχομεν καὶ οὐὸὲ τοῦτο ἁπλῶς, ἀλλὰ μετ΄ εὐρυχωριας 
“- Ἁ -. ΄ 

πολλῆς. Ὁ γὰρ φιλούμενος, μετὰ πολλῆς ἔνδον ἐν τὴ καρδίᾳ 

τοῦ φιλοῦντος βαδίζει ἃ τῆς ἀδείας. Διό φησιν “Οὐ στενο- 

χωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν.) Ὁ 

ἢ ἐκβαίνει Α. ἰ ἡμῶν] Ἔ φησὶν 1). Κ καὶ οἴα. Β. Μοχ φησὶ οπι. 9). 

ἱ φιλίας) - ἐστὶ Π. Μὸοχ καὶ διαθέσεως καὶ θερμότητος πος οτάϊπο [Δ 44. το- 
μπυβδθσαθ, 10 118. τὶ γυμνὰ ΟΠ. Δ. Σι θερμαινόμενον Α. ο τῆς] ἐπὶ 

τὴς Δ. " οὐδὲ γὰρ] ὡσεὶ ἔλεγεν, οὐ ". Μοχ μόνῳ [.. 4 γὰρ οτῃ. 10. 
Τ ἅπαντας] ΕἸ εἶχε 1). διαίηη καθάπερ εἴ τις ἐρώμενος Ἰάθτη. 5. καὶ τί θ. εἰ 
ἐπὶ π. τοῦτο ἐποίει, ὅπου γε καὶ ἐπὶ τ. ἀ. τὸ ἴσον ἐπεδείκνυτο. τί ταῦτα λέγω ; 
τὴν οἶκ. 1). Ὁ ἔχομεν) τ“ φησὶ 1). ἃ τῆς ἀδείας ροβδί πολλῆς ἴγάηΒρ. 1). 
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ν καὶ « Α ς , Ἷ) Α ὃ πΞ- , ἘΕΧ σὲ 

αἱ τὴν ἐπιτίμησιν ὅρα μετὰ φειδοῦς γινομένην" ὃ τῶν 

σφόδρα φιλούντων ἐστίν. Οὐκ εἶπεν, οὐ φιλεῖτε ἡμᾶς, ἀλλ᾽, 

οὐ μετὰ τοῦ αὐτοῦ μέτρου οὐ γὰρ βούλεται αὐτῶν σφόδρα 

καθάψασθαι. ἹΚαὶ πανταχοῦ δὲ ἴδοι τις ἄν πῶς ἐκκαίεται τῶν 

πιστῶν, ἐκλέγων Χὶ ἑκάστης ἐπιστολῆς αὐτοῦ Υ ῥήματα. Ῥω- 
μαίοις μὲν γάρ ᾧφησιν, “ “᾿Επιποθῶ ἰδεῖν ὑμᾶς" καὶ, “ 11ολ- 

λάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς" καὶ, “Εἴ πως ἤδη ποτὲ 

εὐοδωθήσομαι ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. ΪΤαλάταις δέ φησι, ΜῈ 

κνία μου, οὺς πάλιν ὠδίνω. 7᾽ ᾿φεσίοις πάλιν, ὁ “ ούτου 

Ὁ χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου ὑπὲρ ὑμῶν. Φθιλιππησίοις δὲ, 
ὃ ἐς , ΄ 5 3 Ν « Ν « , " 

Τίς γάρ μοί ἐστιν ἐλπὶς, ἢ χαρὰ, ἢ στέφανος καυχήσεως ; 

ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ;᾿ καὶ ἐν τῆ καρδίᾳ καὶ ἐν τοῖς δεσμοῖς δ αὐτοὺς 

περιφέρειν ἔλεγε. ΚΚολασσαεῦσι δὲ, 6 ἐς Θέλω "δὲ ὑμᾶς εἰδέναι 

ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασί με ἐν 

σαρκὶ, ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν. Θεσσαλονικεῦσι 
δὲ σι «Ω Ν , δι “ ,ὔ Φ δ ’ 

Ε: ς αν τροῷος θαλπῃ τα ἑαυτῆς τέκνα, οὕτως ἱμειρόμενοι 

ὑμῶν, εὐδοκοῦμεν ὑμῖν μεταδοῦναι οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον, ἀλλὰ 
΄ ’ “-“ 

καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς. Τιμοθέῳ δὲ, 8“ Μεμνημένος σου τῶν 

Ἑ δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ. '[ίτῳ δὲ, 9.“ Τῷ ἀγαπητῷ 
Α ξ ’ Ἁ Α 

τέκνῳ" καὶ Φιλήμονι ὁμοίως. Καὶ ᾿Ε βραίοις δὲ πολλὰ ἕτερα 
“- ’ «-- 

τοιαῦτα γράφει, καὶ οὐ παύεται παρακαλῶν, καὶ “ λέγων, 
10 ςς Ὅ Ψ ε 3 ’ ων Α ς ) 

σον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει, καὶ οὐ χρονιεῖ" καθάπερ 

παῖδας δυσγεραίνοντας μή ἃ ἸΚαὶ αὐτοῖς, “Οὐ - χερ ς μήτηρ. αἱ αὐτοῖς, ὑ στενοχω 

ρεῖσθε ἐν ἡμῖν. φησίν. Οὐ λέγει δὲ μόνον ὅτι φιλεῖ, ἀλλ᾽ 
δ Α “ τ ς ΄“ ο᾽ Α ,ὔ Θ ἴω ᾿ κ 

ὅτι και φιλεῖται παρ αὕὑτων, ἵνα καὶ ταύτη ὃ μάλλον αὐτοὺς 
“ “ “ 

ἐπισπάσηται. ΝΚαίτοι τοῖς μὲν τοῦτο μαρτυρῶν φησιν, ὅτι 

ΗΠ ΖΓΉλθε Τΐτος ἀπαγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν 
ΩΝ 8 Ν “ σ΄. 

532 ὑμῶν ὀδυρμὸν, τὸν ὑμῶν ζῆλον; καὶ Γαλάταις, 12 ““ Εἰ δυνατὸν, 
Α ᾿] Α Ὁ ΄-“΄“. 5 Ἂ “ἃ ὃ ̓  ’ὔ .73 Ἄν Θ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἂν εὐώκατε μοι καὶ Θεσ- 
λ “ 12 ἐς Ὁ " ὃ ῇ» Ν ΚΣ Ἂ 

σαλονικεῦσιν, ποίαν εἰσοῦον ᾿ ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς" καὶ 

“Γιμοθέῳ δὲ, 15. ““ Μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πλη- 

ρωθῶ. ΚΚαὶ πανταχοῦ δὲ τῶν ἐπιστολῶν εὕροι τις ἂν 8 αὐτὸν 

τοῦτο μαρτυροῦντα τοῖς μαθηταῖς, καὶ ὅτι ἐφίλησε, καὶ ὅτι 

2 Τοῖς 1, 11. ΧΙ]. Το. 8. 68]. ἴν. 10. 4 [ὕρῇ65. Π1|. 14. ὅτ ΤΉΒΘΒ85. 11. το- 
ῬὮΠΠΡΡ. 1. 7. 6 (1055. 11. 1,2. 7 ΠΊΏΘΕΒ: 1: 7) 8: 8:2 ΠΩ, 1, 4. 
9 10. 4. ΕΒ δΙα 1. 10 Ηφθῦγ. χ. 37. 11 ον νη τ: 12 (8]. ἵν. 15. 
1851 ΤΏΒ85. 1. 9. 1: Ὁ Πππν 1:.4, 

γ᾿ καὶ τὴν ἐπ. ὅρα] ὅ ὅρα τὴν ἐπ. Ὁ). Χ ἑκάστης) ἐφ᾽ ἑκάστης Ὦ. Υ τὰ 
ῥήματα Βα. τὰ οἵα. Α.0.Ε. Μοχ ἐπιποθῶ δὲ ἰδεῖν Β4α. τηνι15. Οοάά. 
2 ἜΦ.] καὶ Ἔφ. δὲ Α. ἃ αὐτοῖς Ι΄. Ὁ δὲ οἵη. Β. ο λέγων] - ἔτι 
μικρὸν Β4α. την 1015 ΠΌΥΤΙΒ. 4 καὶ] οὕτω καὶ ἃ. οὕτω οπι. Α. . Ἐς Ῥοϑί 
αὐτοῖς, τούτοις 844. 1). 8 μᾶλλον] πάλιν Α.1). ὅδν. ΠΊΔΤΡ’. Γ ἔχομεν Α. 
Μοχ καὶ Τιμοθέῳ---πληρωθῷ οτῃ. Ὦ. δ αὐτὸν] αὐτὸ Α.". 
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(622) 

φιλεῖται οὐ μὴν ὁμοίως. δ Καὶ ἐνταῦθά φησιν, 15 “« Ἐ καὶ 

περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν, ἧττον ἀγαπῶμαι.᾽ ᾿Αλλὰ τοῦτο 

μὲν πρὸς τῷ τέλει, τέως δὲ σφοδρότερον, “ Οὐ στενοχωρεῖσθε 
ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν. Ὑμεῖς 

ἕνα δέχεσθε, φησὶν, ἐγὼ δὲ πόλιν ὁλόκληρον, καὶ δῆμον τοσοῦ- 

τον. ΚΚαὶ οὐκ εἶπεν, οὐ δέχεσθε ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὅτι στενοχωρεῖσθε: 

τὸ αὐτὸ μὲν αἰνιττόμενος, μετὰ φειδοῦς δὲ, καὶ τοῦ μὴ σφόδρα 
καθάψασθαι. 

6 ««Πὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, ἵἱ πλατύν- 

θητε καὶ ὑμεῖς." Καίτοι οὐκ ἔστιν ἴσον, πρότερον ἀγαπηθῆ- 

ναι, " εἶτα ἀγαπῆσαι. Καν γὰρ τὸ ἴσον τις εἰσενέγκη μέτρον, 

ἠλάττωται τῷ δεύτερος Ι ἐπανελθεῖν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲν ἀκρι- 

βολογοῦμαι, φησὶ, κἂν παρ᾽ ἐμοῦ λαβόντες τὰς ἀρχὰς τὸ αὐτὸ 

Β 

έτρον ἐπιδείξησθε, ἀγαπῶ καὶ στέργω. Εἰἶτα ἵνα δείξη, ὅτι Ο Μμετρ 9 ΑὙ ΡΥ ' 
ον. 9 ᾿ Ν “ 3 δ 3 Ν Ν 9 ’ 

καὶ ὀφειλη τὸ πράγμα ἢν, καὶ ὅτι κολακείας ἐκτὸς τὰ εἰρημένα; 
9 ’ὔ Α 

“ς ὡς τέκνοις λέγω, φησί. Τί ἐστιν, “ ὡς τέκνοις ; Οὐδὲν 
’ “Ὁ αὖἷὸα “ς Α «ἂ , “ θ ἍΤ. “ Κ Ἁ 

μεγα αἰτῶ, εἰ πατὴρ ὧν βούλομαι φιλεῖσθαι παρ᾽ ὑμῶν. αἱ 
Ξ ’ “ Α 

ὅρα σύνεσιν καὶ μετριοφροσύνην. Οὐ τίθησιν ἐνταῦθα τοὺς 
ἢ ΄΄ κ : ῇ Α Α , 

κινδύνους τοὺς ὑπερ αὐτῶν, καὶ τοὺς πόνους, καὶ τοὺς θανάτους, 
, κ »᾿ “2 ΑΝ “ 9 κ ΠῚ 9 μ " οι Ἁ 

καίτοι πολλὰ ἔχων εἰπεῖν οὕτως ἐστιν Ἢ ἀτυῷφος" ἀλλὰ τὸ 
“- Ν “ ᾿] “- “- , “ἢ 

" φιλεῖν: καὶ διὰ τοῦτο ἀξιοῖ φιλεῖσθαι, ὅτι πατὴρ ὑμῶν 
9 , ᾿ Μ “4 δι τχος ’ π-. “ 
ἐγενόμην, φησίν, ὅτι σφόδρα ὑμῶν περικαίομαι Ὁ μαλιστα 

΄- ’ ἢ “ Α 

ο προσίσταται τῷ φιλουμένῳ πολλάκις, ὅταν τις αὐτῷ τὰς 
9 ’ ’ὔ ᾿ “-“ Ἁ ᾿] δί 7Αι ν 9 - 

εὐεργεσίας Ῥ προφέρη δοκεῖ γὰρ ονει ἰζειν. ι0ὸ οὐ ποιεῖ 
“ Π “ Υ 5 Ἄο 38 ’ ΠῚ ’ 3 ’ ’ ᾿ εἴ 

τοῦτο 1ἰαύλος, ᾿ αλλ΄ ὡς τεκνα ὅπατερα ἀγαπήσατε, φησίν" ὃ 
“- ’ὔ ΄“ ’ ς ᾿Ὶ ες ’ ς ’ ’ 

τῆς φύσεως μαλλοὸν εστι., καὶ ὀφειλόμενον εκάστῳ πατρι. 
ἢ ΤΉ {υ ᾿ δύ ὃ νι. Ἁ ΄σ ’ὔ ὃ , Μ ὃ " 

τα ἵνα μὴ ὄξη ι εαὐὑτὸν ταῦτα λέγειν, δείκνυσιν ὅτι ὁια 
μὴ σι ΄“- 

τὸ ἐκείνων κέρδος καὶ τὴν ἃ παρ᾽ αὐτῶν ἐπισπᾶται φιλίαν. 
Δ ἈΝ Α ν Ε ’ 17 ςς Μ; ’ ς ΄ ς ’ 43} 

ι0 καὶ ἣ' ἐπήγαγε, ἡ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις. 
Κ Α 4 3 Χ Α ς ’ 9 , 9 Ν “ " ω 

αἱ οὐκ εἶπε, ὃ μη ἀναμίγνυσθε ἀπίστοις, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτῶν 
έ .. , ᾿ 

καθαπτόμενος ἅτε ἀδικούντων τὸ δίκαιον, μὴ ἐκκλίνητε ἑαυτοὺς, 
’ ςς ΤΣ Ν Α ὃ ’ ᾿ ν 9 ’ «» Ἢ ΄ 

φησι. ἰς γὰρ μετοχὴ θικαιοσύνη καὶ ἀνομίᾳ; νταῦθα 
5. - Α “κι - “ ’ -- 

Υ λοιπὸν σύγκρισιν ποιεῖται οὐχὶ τῆς αὐτοῦ ἀγάπης, καὶ τῆς 
᾽ Ι - ὔ " κ ς κ κι ". α . ; 
ἐκείνων τῶν διαφθειρόντων αὐτοὺς, ἀλλὰ τῆς αὐτῶν εὐγενείας, 

15 .2 ΟὐδΥ', ΧΙ]. 15. 16. ν΄ τΆ. 17 ν΄, 14. 

᾿ καὶ ἐνταῦθα] διὸ καὶ τοῦτο ἐνταῦθα Ὁ). ἱ πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς ΟΠ]. 
Α.Β.Ε. Μοβα. 9. Κ εἶτα ἀγαπῆσαι οτη. Α.Β., Ἰ ἐπανελθεῖν) ἐλθεῖν Ὁ. 
τῇ ἄτυφος ἄτυχος Κ΄. ἢ φιλεῖσθαι Δ. ο Ἰὰἀοθαΐιι προΐσταται. ΟοΥ- 
γτοχὶὺ Μοηίοῖ. δα πηθυ πὶ ΘΟὨἸΘο γα τη ὅν 111}. προσίσταται Β. Κ᾿, Ρ προφέρῃ 
Β. προσφέρῃ Ἰὰ αα. 4 οὐ οτῃ. Κ΄. Γ ἀλλ᾽] -- ἀξιοῖ μόνον καί φησιν Ὦ. 
5 πατέρα] -- ὑμῶν Ἐ,. {ἵνα οτη. Ὁ). ἃ παρ᾽ αὐτῶν] πρὸς αὐτὸν Ὦ. 
Ὑ ἐπάγει 1). Χ μὴ] ἵνα μὴ Α. Υ λοιπὸν] φησὶ ΔΑ. Μοχ αὐτοῦ Α.Β.Ὦ. 
ἑαυτοῦ νιυ]ρο. 

"}) 

Ε 
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καὶ τῆς ἐκείνων ἀτιμίας. Οὕτω γὰρ καὶ σεμνότερος ὁ λόγος 

γέγονε, καὶ αὐτῷ πρεπωδέστερος, καὶ μᾶλλον αὐτοὺς 5 ἐπε- 

σπᾶτο. Ὡς ἂν εἴ τις παιδὶ τῶν γεγεννηκότων ὑπερορῶντι, καὶ 

μιαροῖς ἑαυτὸν ἃ ἐκδιδόντι λέγοι, τί ποιεῖς, ὦ παιδίον ; τοῦ μὲν 

533 πατρὸς ἢ καταφρονεῖς, προτιμᾷς δὲ τοὺς μιαροὺς ἄνδρας, καὶ 

μυρίας γέμοντας κακίας ; οὐκ οἷσθα πόσον αὐτῶν βελτίων εἶ 

καὶ σεμνότερος : Οὕτω “ γὰρ μᾶλλον αὐτὸν ἀφίστησι τῆς 

ἐκείνων συνουσίας, ἢ εἰ τὸν πατέρα θαυμάζοι. ἊΑν μὲν γὰρ 

ἀ λέγη, οὐκ οἷσθα πόσον ἐστὶν ὁ πατήρ σου βελτίων ἐ ἐκείνων : 

οὐδὲν τοσοῦτον ἐργάσεται; ἂν δὲ τὸν πατέρα ἀφεὶς, αὐτὸν 

αὐτῶν ὃ προκρίνη, λέγων, οὐκ οἶσθα τίς μὲν σὺ, τί δὲ ἐκεῖνοι : 

οὐκ ἐννοεῖς σου τὴν εὐγένειαν καὶ τὴν ἐλευθερίαν, καὶ τὴν 
ἀτιμίαν τὴν ἐκείνων ; τίς γὰρ κοινωνία σοὶ κἀκείνοις τοῖς κλέ- 

πταις, τοῖς μοιχοῖς, τοῖς γόησι; ταχέως αὐτὸν τοῖς ἐγκωμίοις 

Β τοῖς αὐτοῦ πτερώσας, ἀπορραγῆναι ἐκείνων παρασκευάσει. "Γὸν 

μὲν γὰρ πρότερον οὐ σφόδρα δέξεται λόγον, ὅτι κατηγορία 

αὐτοῦ ἐστιν ἡ προτίμησις τοῦ πατρὸς, ὅταν μὴ μόνον πατέρα 

φαίνηται Βλυπῶν, ἀλλὰ καὶ πατέρα τοιοῦτον" ἐνταῦθα δὲ 

οὐκέτι οὐδὲν τοιοῦτον πείσεται. Οὐδεὶς γὰρ " ἂν ἕλοιτο μὴ 

ἐγκωμιάζεσθαι: καὶ δι᾿ αὐτοῦ δὴ μετὰ τῶν ἐπαίνων τοῦ ἀκού- 

οντος, ὁ ἔλεγχος γίνεται εὐπαράδεκτος. Χαλᾶται γὰρ ὁ ἀ- 
κροατῆς, καὶ φρονήματος πληροῦται μεγάλου, καὶ διαπτύει τὴν 

ἐκείνων συνουσίαν. Οὐ τοῦτο δὲ μόνον αὐτοῦ ἐστι τὸ θαυμα- 

στὸν, ὅτι οὕτω προήγαγε τὴν σύγκρισιν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἕτερόν 

τι μεῖζον ἷ ἐπενόησε, καὶ ἐκπληκτικώτερον" πρῶτον μὲν κατ᾽ 

ἐρώτησιν Κκ προαγαγὼν τὸν λόγον, ὅπερ τῶν σαφῶν καὶ 

ὁμολογουμένων ἐστίν: ἔπειτα δὲ πλατύνων τῆ πυκνότητι καὶ 

τῷ πλήθει τῶν ὀνομάτων. Οὐ γὰρ ἐν καὶ δύο καὶ τρία, ἀλλὰ 

πλείονα 1 τίθησι. Πρὸς τούτοις ἀντὶ τῶν προσώπων τὰ 

ὀνόματα τῶν πραγμάτων τίθησι, καὶ ἄκραν ἐνταῦθα ἀρετὴν, 

καὶ ἐσχάτην ἐκεῖ κακίαν ὑπογράφει" καὶ πολὺ τὸ μέσον καὶ 

ἄπειρον δείκνυσιν, ὡς μηδὲ δεηθῆναι κατασκευῆς. τ Τίς γὰρ, 

Ὁ φησὶ, μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; 15 τίς δὲ κοινωνία φωτὶ 

πρὸς σκότος ; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ; ἢ τίς 

18: 5, αὖ; 

2 ἐπεσπάσατο Β. οἷ ἃ ΡΥ. τη8η. ἃ. ἃ ἐκδόντι Ε΄, Ὁ καταφρονῶν, προτι- 
μῶν δὲ Ὁ. ὁ γὰρ) - λέγων 0. 4 λέγῃ Β. λέγει Α. Βαθθδίιτ λέγοι. 
6 προκρίνῃ Βι προκρίνει ΑΔ. προκρίνοι νυΐσο. αὐτὸν αὐτῶν προκρίνῃ } ἑαυτῷ Ἤ ἢ 
κρίνῃ 10. ἔ ἐκείνοις Α. ξΕ λυπῶν] λοιπὸν τῇθη6ο86 1). Ἀ ἂν ΟΠῚ. 

ΟΧ καὶ δι’ αὐτοῦ δὴ τοῦ ἀκ. κατὰ τῶν ἐπαίνων ὁ ἔλ. Ὁ. ἱ ἐπενόησε] -. 
σεν Α. τ ΓΔ. πληκτικώτερον Α.Β. ἐποίησεν λόγον ὅπερ, ΟἸΩΪ5515 φαϊθυβάδτη 
Ἰὰς Κ προαγαγὼν Α.Β.}). ὅν. τιᾶγρ. Εἰ ἀοραίαν προσαγαγών. Μοχ ὧμο- 
λογημένων Ἀ.Β. 1 ψια. Αππού. 
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μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου ; ἢ τίς συγκατάθεσις ναῷ θεοῦ μετὰ 

εἰδώλων : 

Εἶδες Ἢ πῶς γυμνὰ τὰ ὀνόματα τίθησι, καὶ ἀρκοῦντα αὐτῷ 

πρὸς ἀποτροπήν : : Οὐδὲ γὰρ εἶπε, παρανομίᾳ, ὁ πλέον ἣν, οὐδὲ 

εἶπε, τοῖς τοῦ φωτὸς καὶ τοῖς τοῦ σκότους" ἀλλ᾽ αὐτὰ τὰ 

ἐναντία τίθησι, τὰ ἀπαράδεκτα τῶν ἐναντίων, φῶς καὶ σκότος. 

Οὐδὲ εἶπε, τοῖς τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῖς τοῦ διαβόλου, ἀλλ᾽ 
ὃ πολλῷ πλέον ἀφειστήκει, Χριστῷ καὶ Βελίαρ τῇ ᾿Ἑβραϊκῇ Ε 

φωνῇ τὸν ἀποστάτην καλέσας οὕτως. «Ἢ τίς μερὶς πιστῷ 

μετὰ ἀπίστου :ἢ ̓ Ενταῦθα λοιπὸν, ἵνα μὴ δόξῃ κακίας ΣΦ 

κατηγορίαν, καὶ ἀρετῆς ἐγκώμιον διεξιέναι, μέμνηται καὶ προσ- 

ώπων ἀδιορίστως. Καὶ οὐκ εἶπε κοινωνίαν, ἀλλὰ τὰ ἔπαθλα 

τέθεικε, μερίδα εἰπών. “ς συγκατάθεσις ναῷ θεοῦ μετὰ 
εἰδώλων; ὑ ὑμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐστε ζῶντος." Ὃ δὲ λέγει, 

ἐδάουμι ἐστιν' οὔτε ὃ βασιλεὺς ὑ ὑμῶν ἔχει τι κοινὸν “πρὸς αὐτόν" 

ς τίς γα Ἱ συμφωνία Χριστῴ πρὸς ελίαρ ; οὔτε τὰ πρα- 

γματα" “ τίς γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος Οὐκοῦν οὐδὲ 534 

ὑμᾶς δεῖ. Καὶ πρῶτον τίθησι τὸν βασιλέα, καὶ δεύτερον 

αὐτοὺς, τούτῳ μάλιστα αὐτοὺς ἀποσχίζων. Εἷτα εἰπὼν, 

Ξ ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων, καὶ ἀποφηνάμενος, ὅτι “ ὑμεῖς γὰρ 

ναὸς θεοῦ " ζῶντος,᾽" ἀναγκαίως καὶ τὴν μαρτυρίαν ἐπάγει; 

δεικνὺς ὃ ὅτι οὐ κολακεία τὸ πρᾶγμά ἐστιν. Ὃὧ γὰρ ἐγκωμιά- 

ζων, ἄν μὴ 5 καὶ ἀπόδειξιν Ων νλτοον δοκεῖ καὶ κολακεύειν. 

Τίς οὖν ἡ μαρτυρία: ὡ ᾿Ενοικήσω γὰρ ὑ ἐν αὐτοῖς, φησὶ, καὶ 
ἐμπεριπατήσω. ““᾿Εἰνοικήσω,᾽ ἐν ναοῖς" καὶ ““ ἐμπεριπατήσω, Β 

τὴν πλείονα πρὸς αὐτοὺς σχέσιν δηλῶν. ““ Καὶ ἔσονταί μοι 

εἰς λαὸν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν." υ ΤΠ, φησί: Θεὸν 

φέρεις ἐν σεαυτῷ, καὶ πρὸς ἐκείνους τρέχεις : : θεὸν τὸν οὐδὲν 

(623) ἐ ἔχοντα κοινὸν πρὸς αὐτούς : : ΜΊ]Καὶ ποῦ ταῦτα ἄξια συγγνώ- 

μης: ᾿Εννόησον τίς ἐμπεριπατεῖ σοι, τίς ἐνοικεῖ. 19.““ Διὸ 

ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν, καὶ ἀφορίσθητε, καὶ ἀκαθάρτου μὴ 

ἅπτεσθε: "κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, λέγει κύριος. Καὶ οὐκ 

εἶπε, μὴ πράττετε ἀκάθαρτα" ἀλλὰ πλείονα ἀρ ΝΈΙταν ζητῶν, 

μηδὲ ἅπτεσθε, Υ̓ φησὶ, μηδὲ ἐγγὺς γίνεσθε. “Τὶ δέ ἐστι 

θυ, ἔχ, 18. 

Ἂν πῶς ἁ ὡς Ε. Μοχ πρὸς ἀνατροπὴν ἄτη. ἢ τίθησι] -- μᾶλλον δὲ 10). 
9 τοῖς οτη. Ἐ' Ρ τοῦτο] τοιοῦτον 1). Ἐ. ᾳ συμφώνησις Ε. Μοχ οὐκοῦν 
οἴη. Α. Γ ζῶντος) τ ἐστε 10). - καὶ Α.Ε, 5 καὶ οὐχ. Β. καὶ Ροϑὺ δοκεῖ 
δοσοϑδὶῦ οχ ἃ. Β. Ὁ, εὖ δαν. τηδγρ. ᾧ ἐν οἱ φησὶ οπι. 1). Μοχ ἐ ἐνοικήσω ἐν ν. 
κ. ἐμπεριπατήσω οτη. ἰά 61. ἃ τί, φησι 3] τί φής; Ε. καὶ ἀῃΐο πρὸς 01]. 
Ἰάθπι. Ιῃ 1. Ἰοοιβ 810 Ἰορτταῦ : τί δὴ τοῦτό ἐστι; θεὸν, φησὶ, φέρων ἐν σεαυτῷ 
πρὸς ἐκείνους τρέχεις ; Υ καὶ οτὰ. Ὦ. ἡ κἀγὼ εἰσδ. ὑμᾶς ὁπ. Π. 
Υ φησὶ] -- τουτέστι 10. 2 τί δέ ἐ. μ. σ. ἀκάθαρτον δέ ἐστι μ. σ. ἀλλὰ μο- 
λυσμὸς μὲν σαρκὸς 1). Ὶ 

Χ 
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μολυσμὸς σαρκός: Μοιχεία, πορνεία, ἀσέλγεια πάσα. ἃ ΤΊ δὲ 

ψυχῆς; ᾿Ακάθαρτοι λογισμοὶ, ὡς τὸ ἐμβλέψαι ἀκολάστοις 
φ᾿ “ ’ ’ Ἂ Ψ “ ὔ 

οφθαλμοῖς, μνησικακίαι, δόλοι, καὶ ὅσα τοιαῦτα. Βούλεται 
, ε ᾽ὔ Ω ,ὔ Δ Ν 2 Ὡ 

τοίνυν ἑκατέρωθεν εἶναι καθαρούς. Ἰῦΐδες τὸ ἔπαθλον ὅσον ; 
ὌΝ “ ΄ “ Ἁ 

δ πὸ ἑνωθῆναι θεῷ. ἴΑκουε καὶ 
᾿ Ὁ .] ΄ο -ι ΄ι 

Γὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν πονηρῶν, 
΄“- ἔς».. ςς Κκ Ἂν ς 8 “- 9 ’ δ᾽ κᾧ “- 5, θέ 

τῶν ἑξῆς. αἱ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι 
8 ΒΝ Ν , , , 45 Τὸ 2 Α 

εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος. ἰδες ἄνωθεν τὴν 

παροῦσαν εὐγένειαν τὸν προφήτην προαναφωνοῦντα, τὴν διὰ 

τῆς χάριτος ἀναγέννησιν ; “Ὁ “ Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγ- 
γελίας, ἀγαπητοί. Ἰ[]οίας ; ̓Πὸ ναοὺς “ εἶναι θεοῦ, τὸ υἱοὺς 

Ἁ “ Ν 

Ὁ καὶ θυγατέρας, τὸ ἔνοικον αὐτὸν ἔχειν καὶ ἐμπεριπατοῦντα, τὸ 
“ Ἂν »νν μὴ Ν Ἁ σι 

λαὸν αὐτοῦ “γίνεσθαι, τὸ τὸν θεὸν αὐτὸν καὶ πατέρα ἃ κεκτῆ- 
Ἁ εἶ Ἁ “ Ἁ 

αἴθαι, τξ Καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς 
- κ᾿ ᾿ 

καὶ πνεύματος." Μήτε ἀκαθάρτων ἁπτώμεθα" “οὗτος γὰρ σαρκὸς 
καθαρμός: μήτε ἱτῶν ψυχὴν μολυνόντων" οὗτος γὰρ πνεύ- 

- Ἁ 

ματος. 8 ΙΚαὶ οὐκ ἀρκεῖται τούτῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἢ ἐπάγει; 
΄“- ΄“ Ἁ 

“᾿᾿ὺπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ Οὐ γὰρ τὸ μὴ 
5 ’ 67 - Ν 5 Ν Δ ἘΦ νὰν Ν θυ 

ἀκαθάρτου ἅπτεσθαι ποιεῖ καθαρον, ἀλλα καὶ ἑτέρου τινὸς ἡμῖν 

δεῖ ὥστε γενέσθαι ἡμᾶς ἁγίους, σπουδῆς, προσοχῆς, εὐλαβείας. 
»Ξξ ᾿ ΄ Ἁ - 

Καὶ καλῶς εἶπε, “ἐν φόβῳ θεοῦ Ἔστι γαρ ἐπιτελεῖν 
3 

Ἐ σωφροσύνην, οὐκ ἐν φόβῳ θεοῦ, ἀλλὰ διὰ κενοδοξίαν. Μετὰ 

δὲ τούτου καὶ ἕτερον αἰνίττεται εἰπὼν, ἑένον φόβῳ θεοῦ," τὸν 

τρόπον, καθ᾽ ὃν ἂν ἀνυσθείη Ἢ ἁγιωσύνη. Εἰ γὰρ καὶ τυραν- 
νικὸν ἡ ἐπιθυμία, ἱ ἂν ἐπιτειχίσης τὸν τοῦ θεοῦ φόβον, κατέ- 

λυσας αὐτῆς τὴν μανίαν. 

Κ᾽ Αγιωσύνην δὲ ἐνταῦθα οὐχὶ σωφροσύνην μόνον λέγει, 
Ἁ ’ “ “ ’ 

ἀλλὰ τὴν πάσης ἁμαρτίας ἀπαλλαγήν" ἅγιος γαρ ἐστιν ὁ 
ῃ κ ) ’ "5. κ ς , . 

καθαρός. Καθαρὸς δὲ ἄν τις γένοιτο, οὐχὶ εἰ πορνείας ἀπαλ- 
ἣς Ν 

λαγείη μόνον, ἀλλὰ καὶ πλεονεξίας, καὶ βασκανίας, καὶ ἀπο- 
’ 

535 γοίας, καὶ κενοδοξίας" καὶ μάλιστα κενοδοξίας, ἣν πανταχοῦ 
κ - ΄ Α , Α Ἁ 

μὲν 1 φυγεῖν δεῖ, πολλῴ δὲ πλέον ἐπὶ ἐλεημοσύνης" ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν 
5 " ’ὔ . ΄“ Τὴ “ δὴ ’ὔ "} " "5 (ὃ Α 

εἴη ἐλεημοσύνη, εἰ τοῦτο Ἄεχοι τὸ νόσημα, ἀλλ᾽ επὶ εἰξις και 
3 ’ δ " Α 3 “ . 9 Ψ ’ ΄ 3 

ὠμότης. “Ὅταν γὰρ μή ἐλεῶν, αλλ εκπομπεύων ποιῆς, οὐ 

20 (δρ. ΝΠ. ν. τ. 

8 τί δὲ ψ.] ψυχῆς δὲ Ὁ. Μοχ ὡς οἴη. ἰάθιη. Ὁ τὸ ἐν. θ.] ὅτι τὸ ἑν. ἐστι 
9... ο εἶναι θεοῦ οτηηθ8. θεοῦ εἶναι "44. ἃ κεκτῆσθαι] -- οὐκοῦν Ὦ. 

8. οὗτος γ. σ. καθαρμὸς] 516 ΟἸΠΠ6Β (οαά. οὐτὰ παρ’. αν. οἵ [πΐοτρ. νοί. 
Τροθαῦαν τοῦτο γ. σ. μολυσμός. ΐ τῶν] τῶν τὴν αα. τῶν ΟἿΏ. Ὦ. τὴν ΟΤ,. 
Α.Β.Ε. Ε καὶ οὐκ] σκόπει ἐντεῦθεν τὴν Παύλου ἀκρίβειαν" οὐκ Ὁ. 'ἱ ἐπά- 
γει] Ὁ ἕτερόν τι καί φησι 0. Ϊ ἂν] ἀλλ᾽ ἐὰν Ὁ). ἀλλ᾽ ἂν Β'αα. ΚΉΘΙ- 
ΚΟΝ. Ὅτι ἡ καθαρότης διὰ πασῶν συνίσταται τῶν ἀρετῶν καὶ περὶ πλου- 
τούντων καὶ πενομένων, ὅτι διαφέρουσιν ἐν πᾶσιν οἱ πένητες. εΥοι. φεύγειν 
Α. τὰ ἔχοι Α.}).Ε΄ ἔχει νυ]ρο. 

- 

Ὁ 
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’ ᾿ 2 9 ’ὔ Ὠ Ἀ “ 5 Ν Δ ὦ : 

μόνον οὐκ ἐστιν ἐλεημοσύνη πο τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ ὕβρις 
’ . Ἁ 9 ’ 

παρεδειγμάτισας γὰρ τον ἀδελφόν. Οὐκ ἀἁ ρα τὸ διδόναι 
Ἷ τ Ἀ Ἀ 9 σ΄ ὃ ’ὔ ἢν Α Α 

χρήματα, ἀλλὰ τὸ ἐλεοῦντα διδόναι, ἘΠ εν πει καὶ 

ορἱ ἐν τοῖς θεάτροις. διδόασι Ρ καὶ παισὶ πεπορνευμένοις, καὶ 

ἑτέροις τοῖς ἐπὶ 4 τῆς σκηνῆς" ἀλλ᾽ οὐς ἀρ ψρνν τὸ τοιοῦτον. 

Καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ ὑβρίζοντες εἰς τὸ σῶμα τῶν " πορνευομένων 

γυναικῶν διδόασιν. ἀλλ᾽ οὐ φιλανθρωπία ὃ τοῦτο, ἀλλὰ παρ-Β 
ἤ ’ Ἀ Ἑ 7 » 

οινία. ᾿Γούτῳ καὶ ὁ κενόδοξος ἔοικε. Καθάπερ γὰρ ἐκεῖνος 

ὑβρίζων εἰς τὸ σῶμα τῆς πόρνης, μισθὸν αὐτῆ δίδωσι τῆς 

ὕβρεως" οὕτω καὶ σὺ μισθὸν ἀπαιτεῖς τὸν λαμβάνοντα, τὴν 

ὕβριν, καὶ τὸ πονηρᾷ δόξη περιβαλεῖν καὶ σαυτὸν κἀκεῖνον. 

Καὶ μετὰ τούτων ἡ ζημία ἄφατος. Καθάπερ γὰρ θηρίον, 

" καὶ κύων μαινόμενος ἐπιπηδῶν, οὕτως ἡμῶν ἁρπάζει τὰ ἀγαθὰ 

τὸ πονηρὸν τοῦτο νόσημα, καὶ ἡ ἀπανθρωπία αὕτη. Καὶ γὰρ 
Ἁ ἴω ω Α 

ἀπανθρωπία καὶ ὠμότης τὸ τοιοῦτόν ἐστι μᾶλλον δὲ καὶ 
᾿ κ . Χ “ 

τούτου χαλεπώτερον. Ὁ μὲν γὰρ ὦμος οὐκ ἂν δοίη τῷ 
'δεομένῳ᾽ σὺ δὲ τούτου πλέον ποιεῖς" τοὺς βουλομένους ᾿ς Σὰ 

 κωλύεις. Ὅταν γὰρ ἐκπομπεύης τὴν δόσιν, καὶ τὴν δόξαν 
Χ - “- ’ ᾿ Ν ᾿ ; " ’ 
καθεῖλες τοῦ λαβόντος, καὶ τὸν μέλλοντα παρέχειν ἀνεχαί- 

Ν Ἂ Ἁ 

τίσας, ἂν ῥάθυμος ἢ. (Οὐδὲ γὰρ δώσει λοιπὸν, ὡς εἰληφότι 
Α 3 Φ ἢ 4 Ν ν Ἁ ’ “ἡ 

καὶ οὐχ οὕτω δεομένῳ, ἀλλὰ καὶ καταγνώσεται πολλάκις, ἂν 
ἈΝ “ Ἢ 

προσελθὼν αἰτήση μετὰ τὸ λαβεῖν, καὶ ἀναίσχυντον ἡγήσεται. 
ἴω ΄-- Ἁ 

Ποία οὖν ἐλεημοσύνη τοῦτο, ὅταν καὶ σαυτὸν καταισχύνης, καὶ 
Ν “ » Ἀ 3 9 Γ ὑβῳ αὐ το ἍΝ ᾿ 

(624) τὸν εἰληῴφοτα, καὶ τὸν ἐπιτάξαντα διπλῆ, ὅτι τε αὐτὸν θεατὴν 
ΕΣ “" ἐν ’ ς “" Α “ ’ " 

ἔχων τῆς ἐλεημοσύνης, ἐπιζητεῖς τοὺς τῶν συνδούλων ὀφθαλ- Ὁ 
᾿ νι τ ᾿ ᾿Ξ Ξ 

μοὺς μετ᾽ ἐκεῖνον, καὶ ὅτι τὸν νόμον τὸν ταῦτα ἡ ἀπαγορεύοντα 
, ς 3 » ΄“- εν 3 ’ Ἀ - 9᾽ 

κείμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ παραβαίνεις : ̓;ῷ βουλόμην καὶ τοῖς ἄλλοις 
5 -»" Ἁ ’ ν 5 “ ᾿ -“ Φ) Ἁ 93 - 

ἐπεξελθεῖν, καὶ νηστείᾳ καὶ εὐχῆ, καὶ δεῖξαι ὅσα καὶ ἐκεῖ 
Α 

2 λυμαίνεται ἡ κενοδοξία" ἀλλ᾽ ἀνεμνήσθην, ὅτι λόγον τινὰ οὐκ 
,᾿ Ά - " ΄σ Ἁ ’ ἃ ὃ ’ ἡ δὲ ς ’ 

ἤνυσα ἀναγκαῖον ἐν τῆ πρὸ ταύτης ιαλέξει. ἰς ὁε ὁ λόγος 
“" , ΄ι ΄- 

ἣν ; "ἔλεγον ὅτι οἱ πένητες τῶν πλουτούντων πλεονεκτοῦσιν 

ἐν τοῖς βιωτικοῖς, ὅτε περὶ ὑγείας καὶ ἡδονῆς διελεγόμην" καὶ 
3 σι “" 

"ἀσαφῶς τοῦτο ἐδείκνυτο. Φέρε “ οὖν αὐτὸ σήμερον δείξωμεν, 
“ Ἃ ὅτι οὐκ ἐν τοῖς βιωτικοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἀνωτέρω Ἰ 

Ὦ τὸ τοιοῦτον] τοῦτο Α.᾿Ν. ο οἱ οἴη. (.Ὁ. Ρ καὶ παισὶ πεπ.} πεπ. 
παισὶ Δ. ᾳ τῆς οἵη. Α.ὉΟ. Γ πεπορνευμένων Α.(.Ε, 5 τοῦτο] τὸ 
τοιοῦτον Β. ὅαν. τηᾶγρ'. ῦ καὶ οι. ὦ... Μοχ μετὰ δὲ τούτων καὶ ἡ ζ. 
Ἰάοιη. καὶ μετὰ--- ἄφατος οἴη. Α. Ὦ καὶ) ἢ ὦ Ὗ κωλύεις] ποιεῖς [αὶ 
Χ καθεῖλες (.1Ὁ. καθέλης Α. καθελεῖς ἘΔά. Υ ὑπαγορ. (Ὁ. 2 μαίνεται [.. 
δαν. πηᾶτρ. Μοχ ἀναγκαῖον οπι. (Ὁ, ἃ διαλέξει) Ὁ διὸ ἀναγκαῖον ἡμᾶς σή- 
μερον πάλιν αὐτὸν γυμνάσαι ἀναλαβόντας (Ὁ.1}. Ὁ ἀσαφῶς] ὅϊο Β.0..Ε΄ οἱ 
αν. ΠηΔΥΡ. δ θούδοιο Ν᾽ οῦ. Τιοροθαΐαι σαφῶς. ὃ οὖν οι. ᾿ἡ, σήμερον αὐτὸ 
Ἰν Υ80 οὐάϊηο ().1), 

χΧφῳῷ 
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Ν ΄ Δ ᾽ 9 ᾿ Α Ἵ ἈΦ παρὰ τούτοις τὸ πλέον ἐστί. Ὶ γὰρ εἰς βασιλείαν εἰσάγει, 
πλοῦτος ἣ πενία ; ᾿Ακούσωμεν αὐτοῦ τοῦ τῶν οὐρανῶν δεσπότου 
Δα κ κ ᾿] 4 α [χὰ 9] ἐς ἢ 3 κ , 

ἐγοντος, περὶ μὲν ἐκείνων, “ ὅτι ὑκοπώτερον καμήλον 
“- κ 

εἰσελθεῖν διὰ τρυπήματος ῥαφίδος, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βα- 
λεί “ ᾿] κα, 95 Σ δ. 9 ΤΣ ᾽ . ἐς ἨΠρ Ν 

σιλείαν τῶν οὐρανῶν" περὶ ὃὁὲ “πενήτων τοὐναντίον ἰ γαρ 
᾿ , Ω ’ὔ ’, Ν ς ᾿ ν ε θέλεις τέλειος εἶναι, πώλησόν σου τὰ ὑπαρχοντα, καὶ δὸς 

“- Α “ " ’ὔὕ ὟΝ Α ᾽ μὴ 

πτωχοῖς, καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐ- 
“599 Ἐὶ δὲ ’ ς ’ὔ ἬΝ { Ν 2 , 

ρανοῖς. ἰἱ ὃε βούλεσθε, εκατέρωθεν ἴόωμεν ἦ τὸ εἰρημένον. 
ἕ Α ’ 

5306 22 «« Σπεγὴ καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς σὶν, ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν μμενη ἢ . η ς ἢ 
’ 39 ; “' ’ὔ Α Ἁ ς τ “ «ἃ ε , 

ζωήν. "Γίς οὖν βαδίζει τὴν στενήν, Ο ἐν τρυφῆ, ἢ ὁ ἐν 
, “᾿ 

πτωχείᾳ ; ὁ μόνος, ἢ ὁ μυρία βαστάζων φορτία; ὁ χαῦνος 
2 ΝῚ 

καὶ διαλελυμένος, ἢ ὁ φροντίζων καὶ μεμεριμνημένος ; Αλλὰ 
΄“΄Ῥ . . Ἷ Ἁ “- 

τίς χρεία τῶν λογισμῶν, δέον ἐπ᾽ αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἐλθεῖν ; 
1 ε ἃ, ́ ᾿ κ᾿ "ἃ ’ ε , δὲ ε 

ἐνῆς ὁ ἀζαρος ἦν, καὶ σφοῦρα πένης" πλούσιος δὲ ὁ παρα- 
΄ “-- Ὡ-Π ζῚ ς: 

τρέχων ἐν τῷ πυλῶνι κείμενον ὃ τοῦτον. Τίς οὖν εἰσῆλθεν εἰς 
Α ’ Α - ΓᾺ ᾿ " ’ “ ᾿Αι , τ , 

τὴν βασιλείαν, καὶ τοῖς κόλποις ᾿' ἐνετρύφα τοῦ ᾿Αβραάμ ; τίς 
᾿ ς Ἷ Α ΕΝ ’ ζῚ 7 3 Ν᾿ Α 

δὲ ἀπετηγανίζετο, καὶ οὐδὲ σταγόνος ἣν κύριος : ᾿Αλλὰ καὶ 
;᾽ “ “ ῃ Α Α » "Α “ Φ ἤ 

Β πένητες ἀπολοῦνται ἱ πολλοί, φησὶ, καὶ πλούσιοι τῶν αἀπορρή- 
΄-΄“ο Α χ 

τῶν ἐκείνων ἀπολαύσονται ἀγαθῶν. ᾿Ποὐναντίον μὲν οὖν ἔστιν 
“ - 4 ῖ 9 ’ “ Α ’ὔ ΄σ ’ 

ἰδεῖν, πλουσίους μὲν ὀλίγους, τῶν δὲ πενήτων πολλῷ πλείους 
’ ’ τ 3 ΄“- 5 Υ͂ Ἁ "“ ’ 

σωζομένους. Σκόπει δὲ, ἀκριβῶς ἐξετάζων τὰ τοῦ πλούτου 
Ἁ ΄“ σ΄“ Α “, ΄“- 

κωλύματα, καὶ τὰ τῆς πενίας ἐλαττώματα" μᾶλλον δὲ οὔτε τοῦ 
-- Γ “ 3 πλούτου, οὔτε τῆς πενίας, ἀλλ᾽ ἑκάτερα τῶν ἕ κεκτημένων ἐστί" 

Α 9 Ν κ 5 ᾽ Φ Ψ , Ω ε ᾿ 
πλὴν ἀλλα ποῖον εὐκολώτερον ὅπλον ἴδωμεν. Τὶ οὖν ἡ πενία 

Γ “- - “ 

ἐλάττωμα ἔχειν δοκεῖ; Ψεῦδος. Τί δὲ ὁ πλοῦτος: Ὕπερη- 
“- ΩΝ τ ’ 

φανίαν, τὴν μητέρα τῶν κακῶν, ἣ καὶ τὸν διάβολον ἐποίησεν 
ΠῚ δι ’ 3 “ὔ “- ] "» Π Ιῴ [δ Ο εἶναι διάβολον, οὐκ ὄντα τοιοῦτον ἐμπροσθεν. αλιν, ῥίζα 

᾽ κ“. “-ς Ὁ »-- 

παντῶν τῶν κακῶν ἡ φιλαργυρία. Τίς οὖν ἕστηκε τῆς ῥίζης 
’ ἐμ « Α͂ «ἷ «ς ’; Ἔ 9 ΕΝ “ 4 

ταύτης πλησίον, ὁ πλούσιος, ἢ ὃ πένης : οὐκ εὔδηλον ὅτι ὁ 
’ ᾿ [2 Ἁ 9 ; Ι Υ͂ ’ 

πλούσιος ; “Ὅσῳ γὰρ ἄν τις πλείονα περιβαληται, τοσούτῳ 
’ ϑ ΄ Ι ᾿ “ἡ ’ 

πλειόνων ἐρᾷ. ἹΚενοδοξία πάλιν τὰ μυρία λυμαίνεται κατορ- 
Α “- 

θώματα" ἀλλὰ καὶ ταύτης πάλιν ἐγγὺς ὁ πλουτῶν ἐσκήνωται. 
Ν Α “ ᾽ τ 3 “- Α - Α 

Γὰ δὲ τοῦ πένητος, φησὶν, οὐ τιθεῖς, τὴν θλῖψιν, τὴν στενο- 
Ἁ “- ΄ “ μΥ « ’ 

χωρίαν ; ᾿Αλλὰ τοῦτο καὶ τοῦ πλουτοῦντος κοινὸν, καὶ τούτου 
΄σ΄ σὰ ἊΝ Σ ᾿Ὶ . «- ον Νἅ 

μάλλον ἢ τοῦ πένητος: ὥστε ἃ μὲν τῆς πενίας δοκεῖ εἶναι κακὰ, 
Ν ῃ ἢ“ ’ 3 Κε κε γῈΝ ἣΣ “ ᾽ ΠῚ ’ 9 ’ ΡΥ 

κοινα "᾿ εκατερὼων ἐστιν ἃ ὁε τοῦ πλούτου, ὃ μόνα ἐκείνου. ἐ 

21 ΙΔ ἢ. χῖχ. 24. 21. 22 Τυϊα. νἱϊ. 4. 

4 ὅτι] ἔστιν Β. ὅαν. τηᾶτρ. 8 πένητος Β. ὅαν. τηδγρ. Γ τὸ εἴρη- 
μένον οτη. Β. 8 τοῦτον] αὐτὸν ΟΟ. ἢ ἐνετρύφησε ΟΟ. ἱ πολλοὶ 
οἴῃ. (Ὁ. ἴῃ πιδγρ᾽. ρθε Α. ροβί φησὶ ἰτᾶπβρ. Β. Κ κεκτημένων εἰρημένων 
'Θ. Ἰ ἔμπροσθεν οτα. Δ. τ περιβάληται (ὐ..Ἐ, περιβαλῆται Β. περι 
βαλεῖται ντ]ρο. Ὦ ἑκατέρωθεν 10). Ὁ μόνου Ἐ, 
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Α 

δὲ, φησὶν, ὅταν διὰ τὴν τῶν ἀναγκαίων Ῥ ἀπορίαν πολλὰ δεινὰ Ὁ 
ε ’ ᾽ πως ᾿ νὰν , δν ᾽ 

Ὁ πενῆς ἐργάζηται ς. ἌΧΝ, οὐδεὶς πένης, 4 οὐδεὶς τοσαῦτα 

“" ἐργάζεται δεινὰ δι ἔνδειαν, ὅσα οἱ πλουτοῦντες διὰ τὸ 

πλείονα 5 περιβάλλεσθαι, καὶ τὰ ἔνδον μὴ ἀπολλύναι. Οὐ γὰρ 

οὕτω πένης ἐφίεται τῶν ἀναγκαίων, ὡς τῶν περιττῶν ὁ πλου- 

τῶν οὐδ᾽ αὖ τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει πρὸς τὸ χρήσασθαι τῆ 
; Φ δύ - ΠΝ , ᾿ Ὦ π- ᾿ 

πονηρίᾳ, ὁσὴν ὀύναμιν οὗτος. ἰ τοίνυν καὶ βούλεται μᾶλλον 
" ’ 

ἱ καὶ δύναται, εὔδηλον ὅτι μᾶλλον καὶ πλείονα ἐργάσεται. 

Οὐδὲ γὰρ οὕτω δέδοικεν ὁ πένης ὑπὲρ λιμοῦ, ὡς ὁ πλούσιος 
΄ “ » 

ὑπὲρ τῆς ἀπωλείας τῶν ὄντων τρέμει καὶ ἃ ἄγχεται, καὶ ὑπὲρ Ἐ, 
“- Α ; “- Φ 

τοῦ μηδέπω τὰ πάντων λαβεῖν. Ὅνταν οὖν καὶ κενοδοξίας 

Ὑ ἑστήκη πλησίον, καὶ ὑπερηφανίας, καὶ φιλαργυρίας τῆς ῥίζης 

τῶν κακῶν ἁπάντων" ποίαν ἕξει σωτηρίας ἐλπίδα, ἂν μὴ πολ- 

λὴν ἐπιδείξηται φιλοσοφίαν ; πῶς δὲ βαδιεῖται τὴν στενὴν 

ὁδόν : : Μὴ τοίνυν τὰς τῶν πολλῶν δόξας περιφέρωμεν, ἀλλὰ τὰ 

πράγματα ἐξετάζωμεν. Πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον ὑπὲρ μὲν 

χρημάτων μὴ ἑτέροις πιστεύειν, ἀλλ᾽ ἀριθμῷ καὶ ψήφῳ τοῦτο 

ἐπιτρέπειν" ὑπὲρ δὲ πραγμάτων ψηφιζομένους, ἁπλῶς ταῖς 
ς ’ Χ ’ δό Ἁ “ ς -φ Ν ς , 

ετέρων παρασύρεσθαι όξαις, και ταῦυτὰ ἀκριβὴ ζυγὸν απαν- 537 

των ἔχοντας, καὶ γνώμονα καὶ κανόνα, τῶν θείων νόμων τὴν 
ε. ’ὔ π' ᾿ “ Ἁ ’᾽ , « “ 5 ’ὔ 

ἀπόφασιν ; Διὸ παρακαλῶ καὶ δέομαι πάντων ὑμῶν, ἄφεντες 
7 ΄ “- ΄ δῷ ἮΝ Ἁ “ - 

(625) τί τῷ δεῖνι Υ καὶ τῷ δεῖνι δοκεῖ περὶ τούτων, παρὰ τῶν γραφῶν 
΄'- ’ - ΄ 

ταῦτα ἅπαντα πυνθάνεσθε; καὶ τὸν ἀληθῆ πλοῦτον μαθόντες, 

τοῦτον διώκωμεν, ἵνα καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν: ὧν 
“ “ 

γένοιτο, πάντας ἡμᾶς " ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ “Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ “πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ 

πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας ΒΚ 

τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΙῸΣ ΙΔ. 

ἸΧωρήσατε ἡμᾶς" οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα 

ἐπλεονεκτήσαμεν. (ύ πρὸς κατάκρισιν λέγω" προείρηκα 

γὰρ, ὡς καὶ προεῖπον, ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ 

ἃ συναποθανεῖν καὶ συζῆν. 

ΠΑΛΙΝ τὸν περὶ ἀγάπης κινεῖ λόγον, συστέλλων τὸ τραχὺ 

ΓΤ δΡ. Υ11.ν. 2.3. 

Ρ εὐπορίαν 1). ἢ, Μοχ ἐργάζεται Β.(.Ὦ), 4 οὐδεὶς οἵα. Α.Ε, ἵ ἐργά- 
σεται Α.}. 5 περιβαλέσθαι Α.(. Ροϑί ἢ. ν. ἔξωθεν ααἀ. Ὠ. ἴ καὶ 
δύναται μᾶλλον οἴχ. 1). καὶ ἃρΐθ πλείονα οἵα. (Ὁ. ἃ ἄγχεται] εὔχεται 1). 
Μοχ τὰ πάντα ἰάδιη. Ὗ ἑστήκει Β.}). ὅαν. ΠΠΆΓΕς. εἱστήκει Δ. Χ περι- 
σύρεσθαι Ο. Υ καὶ τῷ δεῖνι οὐχ. ἢ, ας!πὶ περὶ τούτου Β. 5 ἐπιτυχεῖν] 
ἀπολαῦσαι (".}). ΟΜ. ΧΙΝ, ἃ ἀποθανεῖν Α. 
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Οτῆς ἐπιτιμήσεως. ᾿Κπειδὴ γὰρ ἤλεγξε καὶ ἃ ̓ ἐπέπληξεν, ὡς 

φιλουμένοις μὲν, οὐχ ὁμοίως δὲ φιλοῦσιν, ἀλλ᾽ ἀπορρηγνυμέ- 

νοις τῆς ἀγάπης τῆς αὐτοῦ, καὶ ἑτέροις “ φθόροις ἀναμιγνυμέ- 

νοις, παλιν λεαίνει τὸ σφοδρὸν τῆς ΕΠ ΛΙΔΥΨΈΣ λέγων, “Χω-: 

ρήσατε ἡμᾶς." τουτέστι, φιλήσατε ᾧ ἡμᾶς καὶ χάριν αἰτεῖ 

λαβεῖν ἀνεπαχθῆ, καὶ τοῖς παρέχουσι πρὸ τῶν λα ΡΉΒΟΨΕΟΣ 

λυσιτελῆ. ΙΚαὶ οὐκ εἶπε. φιλήσατε, ἀλλ᾽ ἐλεεινότερον, “ χωρή- 

σατε. “Τό ἡμᾶς ἀπήλασε, φησί: τίς ἐξέβαλε τῆς διανοίας 

τῆς ὑμετέρας: πόθεν στενοχωρούμεθα ἐν ὑμῖν: ᾿Κιπειδὴ γὰρ 

Ὦ εἶπεν ἀρώεεν δι Σ;τενοχωρεῖσθε ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν' 

ἐνταῦθα ἴ αὐτὸ σαφέστερον δηλῶν 8 ἔλεγε, ὼ Χωρήσατε ἡμᾶς." 

καὶ ταύτῃ πάλιν αὐτοὺς ἐφελκόμενος. Οὐδὲν γὰρ οὕτω ποιεῖ 

φιλίαν, ὡς τὸ μαθεῖν τὸν φιλούμενον ὅτι σφόδρα αὐτοῦ 

ἐφίεται τῆς ἀγάπης ὁ φιλῶν. « Οὐδένα ἠδικήσαμεν.᾽ ρα 

πῶς πάλιν οὐ τίθησι τὰς εὐεργεσίας, ἀλλὰ καὶ ἀνεπαχθέστερον 

καὶ πληκτικώτερον ἑ ἑτέρως τὸν λόγον ποιεῖ. ἽΑμα δὲ καὶ αἰνίτ- 

τεται τοὺς Ψψευδαποστόλους, “Οὐδένα ἠδικήσαμεν," λέγων, 

“ς οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. ΤΙ ἐστιν, 

« ἐφθείραμεν ;᾽ ἷ ουτέστιν, οὐδένα ἡπατήσαμεν" ὥσπερ καὶ 

ἀλλαχοῦ λέγει, 2.ς Μήποτε ὡς ὁ ὄφις Εὔαν ἠπάτησεν, οὕτω 

φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν. “Οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν"" Κοὐχ 

ἡρπάσαμεν, οὐκ 'ἐπενοήσαμεν. Καὶ οὐ λέγει “Τέως, τὰ καὶ τὰ 

ὠφελήσαμεν, ἀλλ᾽ ἐντρεπτικώτερον ποιῶν τὸν λόγον, “ἐ οὐκ 

ἠδικήσαμεν," φησί: μονονουχὶ “λέγων, ὅτι εἰ καὶ μηδὲν ἦμεν 

εὐεργετηκότες, οὐδὲ οὕτως ἡμᾶς ἀποστρέφεσθαι ἔδει’ Ἴἢ οὐδὲ 

γὰρ οὐ μικρὸν, οὐ μέγα ἔχετε ἡμῖν ἐγκαλεῖν. Εἷτα ἐπειδὴ 

ἤσθετο τῆς ρων «ἐπιδιορθοῦται πάλιν. Καὶ οὔτε 

548 ἐ ἐσίγησε “καθάπαξ' ἢ οὐ γὰρ ἂν διανέστησεν" οὔτε ἀδιόρθωτον 

εἴασε τὸ τραχὺ τοῦ λόγου' οἢ γὰρ ἂν πλέον ἔπληξε. Καὶ 

τί φησὶν; δ οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω." [Πόθεν δῆλον ; 

“ Ἡροείρηκα γὰρ, φησὶν, ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε 

εἰς τὸ Ρσυναποθανεῖν καὶ συζῆν." Μεγίστη φιλία αὕτη, ὅταν 

καὶ καταῷρ ονούμενος, Ἱκαὶ συναποθανεῖν αὐτοῖς καὶ συζῆν 

αἱρῆται. Οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς ἐστε ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, ἀλλ᾽ 

2 2 Οοὐ- ΧΙ. 2. 

Ὁ ἔπληξεν τῦς τῆς αὐτοῦ ΟἸΙΏΠΘΒ : τῆς αὑτοῦ ψεοῃ. ὅαν. ο φθοροῖς 
Α. δὲ ). ἃ ἡμᾶς οἵ. }). 8 τίς ἡ. ἀ. φησὶ] ἃ ὡσεὶ ἔλεγε, τίς ἡ. α. 1). 
Σ αὐτὸ σαφ.] σαφ. αὐτὸ Δ." 8 ἐτο :. 5 ὁρᾷς Β, ἶ τουτέστιν ὉΠ]. 
Ὦ. Μὸοχ ὅπερ ΡΙῸ ὥσπερ Ἰάδηι. Κ οὐχ] τουτέστιν οὐχ 10. ἱ ἐπενοήσα- 
μεν] ἐσυλήσαμεν 10. οὐκ ἐπενοήσαμεν οτῃ. Β. τῇ οὐδὲ γὰρ οὐ μ. οὐ μ.] ὅδ᾽ς 
ἘΔα. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ μ. οὐ μ. Β. εὖ ἃ ΡΥ. πι. ἃ. οὐδὲ γὰρ μ. οὐδὲ μ. 1). οὐδὲ 
γὰρ οὐδὲ μ. οὐδὲ μ. Ε. Ἢ οὐ] οὐδὲ Α. ο ἦ γὰρ] ἢ γὰρ Α.Β. Ρ ἀπο- 
θανεῖν ΑΔ. ᾳ καὶ ὁπ1. Α. 

“) 
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ΧῚ Ἀ - 

οὕτω, φησὶν, ὡς εἶπον. ἔνι γὰρ καὶ φιλεῖν, καὶ κινδύνους 
φεύγειν" ἀλλ᾽ οὐχ ἡμεῖς οὕτω. Καὶ ὅρα κἀνταῦθα σύνεσιν 
3 τού Ν κ᾿ , ἸΌΝ 3΄. (Ὡ- Ω 4“ κ 

ἄφατον. ὑ γὰρ τὰ γεγενημένα ὑπὲρ αὐτῶν εἶπεν, ἵνα μὴ ΒὮ 
Α ΄ ’ 

δόξη πάλιν ὀνειδίζειν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν μελλόντων ἐπαγγέλλεται. 
ΡΩΝ ΄- ’ 

ἊΑν γὰρ συμβῆ, φησὶν, ἐπενεχθῆναι κίνδυνον, πάντα ἕτοιμος 
“΄. - Ἂ 

ὑπὲρ ὑμῶν παθεῖν" καὶ οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή μοί τι καθ᾽ 
ε ὔ ᾽ ὅν ἐπ « 3 ε - - ᾽ Α ’ 

εαυτὸ φαίνεται" ἀλλ᾽ ἔνθα ἂν ἦτε ὑμεῖς, τοῦτο ἐμοὶ προτιμὸ- 
. Α ’ Ν 

τερον, καὶ θάνατος ζωῆς, καὶ ζωὴ θανάτου. ᾿Αλλὰ τὸ μὲν 
" “- - ΦΨ ᾿ Ν δὲ ω Ι 4 “ἃ Φ 

ἀποθανεῖν δῆλον ὅτι φιλίας, τὸ δὲ ζῆν τὶς οὐκ ἂν ἕλοιτο 
᾿ ΟῚ , » ’ ο Φ « ,ὔ ἄς ΟΝ, ,ὔ 

καὶ τῶν μὴ φίλων ; Τίνος οὖν ἕνεκεν ὡς μέγα αὐτὸ τίθησι; 

Ὅτι καὶ σφόδρα μέγα ἐστί. Πολλοὶ μὲν δψὰρ κακῶς πράτ- 

τουσι συναλγοῦσι τοῖς φίλοις, εὐδοκιμοῦσι δὲ ἱοὐκέτι συνή- 
δονται, ἀλλὰ φθονοῦσιν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἡμεῖς" ἀλλ᾽ ἄν τε ἐν 

συμφοραῖς ἦτε, οὐ φοβούμεθα κοινωνῆσαι τῆς δυσημερίας ὑμῖν" 
“᾽ “- ’ " ’ ΄ ’ 

ἄν τε καλῶς πράττητε, οὐ βαλλόμεθα τῷ φθόνῳ. 
ζῚ ΟῚ Α ΄ ΄σ ν " ’ ςς 9 

Εἶτα ἐπειδὴ συνεχῶς ταῦτα ἔστρεψε λέγων, “Οὐ στενο- 
“- 9 ς - 59 τν Α ςς ΝΣ “- θ ᾽ “ ’; 

χωρεῖσθε ἐν ἡμῖν,᾽ Κ' καὶ, τενοχωρεῖσθε ἐν τοῖς σπλάγχνοις 
ε “5.4 δ. τοῦ ΙΧ ᾽ὔ ε ΚΝ ..59 Ἀ ς( ΤΙΧ , θ ϑ « Ἐς 

ὑμῶν. καὶ, ωὡρήσατε ἡμᾶς, καὶ, ατύνθητε καὶ ὑμεῖς, 
Ἁ ςς ᾿] ’ γὃ ’ 9.5" Α δό - " -ς 

(626) και, Οὐδένα ἠοικήσαμεν. καὶ εὐοκει παντα ταῦτα αὐτῶν 
3 ΒΞ “- .Ἶ Ἁ - 

εἶναι “κατάγνωσις ὅρα πῶς καὶ ἑτέρως τὸ βαρὺ τοῦτο παρα- 

μυθεῖται λέγων, ὅ. -ς ἸΠΪολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς. Διὰ 
“΄. “κι “ Α Ψ ᾿ ’ ’ " Α 

τοῦτο τοιαῦτα τολμῶ, φησιν, οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγων, ἀλλα Ὦ 
εἴ ΄ 

διὰ τὴν πολλὴν παρρησίαν' ὃ καὶ ἀνωτέρω δηλῶν ἔλεγε, 
-ς-Π ; ’ ΘΑ ε΄ 51 Μ, κ᾿ “ " 

ολλή μοι καύχησις ὑπερ ὑμῶν. ἢ γὰρ ὁὴη νομίσητε, 

φησὶν, ὅτι ἐπειδὴ ταῦτα λέγω, ὡς κατεγνωκὼς ὑμῶν καθάπαξ 
’ὔ ’ὔ ᾿ "5 9 ἰ- -“ ’ Α ΄.. 

λέγω" σφόδρα γὰρ εφ᾽ ὑμῖν καλλωπίζομαι καὶ καυχῶμαι: 
4 " Α ὔ Ἁ ’ 5 “- ’ ε ΄ 

ἀλλὰ καὶ κηδόμενος, καὶ βουλόμενος ἐπιδοῦναι μειζόνως ὑμᾶς 
Ἁ " ͵ ἃ Ἁ - Ἥ , Ν Α Ε ’ὔ 

πρὸς ἀρετήν. “Ὃ καὶ τοῖς ᾿Ε βραίοις μετὰ πολλὴν ἐπιτίμησιν 
»᾿ Ξ 4 7] , δὲ δ (ἢ “ Ν , ὧν ’ 

ἔλεγε επείσμεθα ὃὲε περὶ ὑμῶν τὰ κρείττονα, καὶ ἐχό- 
’ " Ἁ Μ“ “- Ἢ ΄- ὦ 

μενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτω λαλοῦμεν. πιθυμοῦμεν δὲ ἕκα- 
[2 “ ᾿ τ Α " ὃ ὔ Α “ κ ’ 

στον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν, εἰς τὴν πληροφορίαν Εὶ 
΄ι᾿ , “-“ 

τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους. Οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα, “ ΠΙ]ολλή 
Υ͂ 7 ε Α ε “ 3" ΠΤ Ν ς ὔ ’ὔ Ἁ 

μοι καύχησις ὑπερ ὑμῶν. βοὸς ετέρους καυχώμεθα, φησὶν, 
΄ι 4 Ὰ ΄ 

ὑπὲρ ὑμῶν. Εἶδες πῶς παρεμυθήσατο γνησίως ; ΖΚαὶ οὐχ 
΄. “ Ν ΄- 

ἁπλῶς καυχῶμαι, φησὶν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα. ἃ ᾿᾿;ῦπηγαγε γοῦν 

λέγων, ὅτι “ []Πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει." [ΤΠοίᾳ παρακλή- 
“ ε ΄“ “4 ’ Α ι 

σει; 1 παρ᾽ ὑμῶν, ὅτι διορθωθέντες, διὰ τῶν ἔργων παρεκα- 

4 ΘΌν. νἱ. ὃ. ΣἸ- 

Γ οὐ] οὐδὲ Δ.“ 5 γὰρ] γοῦν Α.Β." ὑ οὐκέτι] οὐδὲ ὅλως Β, ϑίαἴίτη 
ἀλλὰ καὶ φθ. ἰάθη. Υ̓ ἔστρεφε 9. ν᾽ καὶ οπι. Β. καὶ στενοχ.} στενοχ. 
δὲ Α. Χ καταγνώσεις Δ. γὴ καύχησις Α. 2 καὶ οτῃ. Ὦ. ἃ ἐπήγ. 
γ. λ.] τοῦτο γοῦν δηλῶν 1). Μοχ ποίᾳ παρακλήσει οτη. ἢ).Ε, 
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λέσατέ με. Τοῦτο φιλοῦντός ἐστι, καὶ ἐγκαλεῖν ὑπὲρ τοῦ μὴ 
φιλεῖσθαι, καὶ δεδοικέναι μὴ πέρα τοῦ μέτρου ἐγκαλέσας λυ- 
πήση. Διὰ τοῦτό φησι, “ ΠΠεπλήρωμαι τῆ παρακλήσει, ὑπερ- 

΄“ἢ ΄“.»"" 9 Α ΄Ο ΡΣ Ά 

530 περισσεύομαι τῇ χαρᾷ. Αλλὰ ταῦτα δοκεῖ, φησὶν, ἐναντία 
Ω “- ’ὔ ἊΑ᾽ 3 3 “ἤ “5 Ν Α ᾽ὔ 

εἶναι τοῖς πρωτοις. λλ᾽ οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα συμ- 
΄ι' Ἧ, “- “- 

βαίνοντα. Ταῦτα γὰρ ἐκεῖνα εὐπαράδεκτα ποιεῖ, καὶ ὁ διὰ 
Α “ Ε 

τούτων ἔπαινος τὴν ἀπὸ τῶν ἐλέγχων ἐκείνων ὠφέλειαν 
γνησιωτέραν ἐργάζεται, ὑποκλέπτων αὐτῶν τὸ ὀδυνηρόν. Διὸ 
καὶ σφόδρα γνησίως κέχρηται τοῖς ῥήμασι τούτοις, καὶ φιλοτί- 
μως. Οὐδὲ γὰρ εἶπε, πεπλήρωμαι τῆ χαρᾷ, ἀλλὰ, “ περισ- 

,ὔ .-" ΄“- δὲ Ὁ δὲ ,ὔ ς ν ςς " 

σεύομαι"" μᾶλλον δὲ, ὃ οὐδε περισσεύομαι, ἀλλα, ““ὑπερπε- 
“κ᾿. , Α 

ρισσεύομαι," κἀντεῦθεν πάλιν δεικνὺς τὸν πόθον, ὅτι κἂν οὕτω 
- ; - Ἂν 

ς φιλῆται, ὡς χαίρειν καὶ ἀγάλλεσθαι, οὐδέπω ἡγεῖται φιλεῖ- 
“ Α Ἁ "σ΄ 

Β σθαι, ὡς φιλεῖσθαι χρὴ, οὐδὲ τὸ πᾶν εἰληφέναι" οὕτως ἀκό- 
΄“΄ ὃ - τὶ Α ον τὴς Ἁ Α σι 

ρεστος τῷ σφοὸρα φιλεῖν αὐτοὺς ἦν. Ο γὰρ παρὰ τῶν 
ἃ τὶ ’ ς “- -“ Α ’ Α ᾿Ξ 4 Α 

ἐρωμένων ὁπωσοῦν φιλεῖσθαι, πολλὴν φερει τὴν χαρὰν διὰ τὸ 
’ Ἁ Α “- “Ὥ “ ’ “ 6 9 “ 

σφόδρα αὐτοὺς φιλεῖν. στε τοῦτο παλιν τῆς 5 αὐτοῦ 
΄- ΩΝ Α ΄- 

ἀγάπης σημεῖον ἦν. Καὶ ἐπὶ μὲν τῆς παρακλήσεώς φησι, 
-: , ἘΠΑΡ ΟΝ, ἫΝ, ῳ 9 , ’ ΕΞ 4 Ξ- 

πεπλήρωμαι" ἀπέλαβον ὅπερ ὠφείλετο μοι" ἐπὶ δὲ τῆς 

χαρᾶς, “ ὑπερπερισσεύομαι"᾽ τουτέστιν, ἠθύμησα πρὸς ὑμᾶς, 
3 9.59 Ἷ 3 ’, Ν “ ὸ ΕΝ Ν 

ἀλλ᾽ ἀπελογήσασθε ἀρκούντως, καὶ παρεμυθήσασθε οὐδὲ γαρ 

μόνον ἀνείλετέ μοι τὴν ὑπόθεσιν τῆς λύπης, ἀλλὰ καὶ χαρὰν 
Ων ΄“ σι ᾿, 

Ο ἐποιήσατε πλείονα. Εἰἶτα δηλῶν αὐτῆς τὸ μέγεθος, οὐ ἔπτούτῳ 
Ἁ [οἱ »-“ ΄“-“" 

μόνον δείκνυσιν αὐτὸ, τῷ εἰπεῖν, ὅτι “ὑπερπερισσεύομαι τῇ 
κ᾿ “ - σ΄ 

χαρᾷ, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐπαγαγεῖν, 8 “΄ ἐπὶ πάση τῆ θλίψει 
ΑΞ κ᾿ : - Ξ 

ἡμῶν. 'Γοσαύτη γὰρ ἣν ἡ δι’ ὑμᾶς Βήμῖν ἡδονὴ γενομένη, ὡς 
“-Ἔ Ἁ ΄ -- 

μηδὲ τοσαύτη ἀμαυρωθῆναι θλέψει, ἀλλὰ τῆ περιουσίᾳ τοῦ 

οἰκείου μεγέθους περιγενέσθαι τῶν καταλαβόντων ἡμᾶς λυπη- 

ρῶν, καὶ μὴ ἀφεῖναι αἴσθησιν ἡμᾶς αὐτῶν λαβεῖν. 
ὅ ςς ἹΚαὶ ὰ λθά ς- κα Μ ὃ , δἢ ἢ “ Ἶ 

γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν, οὐδεμίαν ἐσχήη 
» ς Ν ε “ 39 Ἢ δ) Ἁ Ω ςς “ ΓΑ 43 

κεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν. πειδὴ γὰρ εἶπε, “τῇ θλίψει, 
΄ Ι “ 

λέγει καὶ ποταπῆ θλίψει, καὶ ἐπαίρει ταύτην τῷ λόγῳ, ἵνα 

Ὦ δείξη μεγάλην οὖσαν τὴν εκ τούτων παραμυθίαν καὶ χαρᾶν, 
9 : ὔ .} ᾿ ὃ ̓ ςς ᾿ Δ ν ὦ ἣ θλ 

εἴγε τοσαύτην ἀπεκρούσατο οθυνην. ἐν παντὶ θλι- 
, 22 “ 2 Μὲ «"ἘῈ ’ .3,2 Ν “- 

βόμενοι.᾽ [Ἰῶς ἐν παντι : ὕὥξωθεν μαχαι" παρὰ τῶν 
ς ; ῶ ςς 9 Θ φ β 3, ὃ Α Α ᾿ θ “- ΄“. ΩΝ 

ἀπίστων" “ἔσωθεν φόβοι ιἰὰ τοὺς ἀσθενεῖς τῶν πιστῶν, 
4 “ ἱ Οὐδὲ Ν Α ΚἉ θί ’ κ ΄“ 

μὴ παρασυρῶσιν. ὑδὲ γὰρ παρὰ Κορινθίοις μόνον “ ταῦτα 

συνέβαινεν, ἀλλὰ καὶ ἀλλαχοῦ. ὅ““᾿Αλλ᾽ ὁ παρακαλῶν τοὺς 
δ ν ἢ- ὃ ν. 6. 

Ὁ οὐδὲ] οὐ Ὁ. ς φιλεῖται Α.Β. ἃ ὁρωμένων Ἀ.Β. 6, ἑαυτοῦ Ὦ. 

Γ τοῦτο Α.Β.0.Ε. Μοχ τὸ εἰπεῖν Α.}).Ε. εἰ τὸ ἐπαγαγεῖν Α.Ε, Ε ἐπὶ] ἐν 

Ε ᾿ ἡμῖν οτι. Ὁ.Ε. ἰ οὐδὲ γὰρ π. Κ.] οὐ παρὰ Κ. δὲ Ὁ. κ ταῦτα 
ΒΩ Ὲ τοιαῦτα γυϊρο. 
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ἀμηγρ παρεκάλεσεν. ἡμᾶς ἐπὶ τῆ παρουσίᾳ Τίτου. Ἐπειδὴ 

ἱγὰρ μεγάλα αὐτοῖς ἐμαρτύρησεν. εἰπὼν, ἵνα μὴ δόξη κολα- 

κεύειν, μάρτυρα παράγει “ΕΓ {τον τὸν ἀδελφὸν, ὃς παρ᾽ αὐτῶν Εὶ 

(627) ἀφίκετο πρὸς τὸν [Ι]αῦλον μετὰ τὴν προτέραν ἐπιστολὴν, 

ιἡγούμενος αὐτῷ τὰ τῆς αὐτῶν διορθώσεως. Σὺ δέ μοι σκόπει 

πῶς πανταχοῦ μέγα τίθεται τὴν παρουσίαν του. Καὶ γὰρ 
ἔμπροσθέν φησιν, “᾿Ελθὼν δὲ εἰς τὴν Τρωάδα εἰς τὸ εὐαγγέ- 

λιον, οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου, τῷ μὴ εὑρεῖν με 

Τίτον τὸν ἀδελφόν μου" καὶ ἐνταῦθα πάλιν, ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ 
Τίτου παρεκλήθημεν, ἢ φησί. Καὶ γὰρ βούλεται ἀξιόπιστον 

αὐτοῖς καταστῆσαι τὸν ἄνδρα, καὶ φίλον σφόδρα ποιῆσαι. 

Καὶ ὁ ὅρα πῶς ἀμφότερα κατασκευάζει. Γῷ μὲν γὰρ εἰπεῖν, 

ἐς Ἰϑῖς ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου," τὸ μέγεθος αὐτοῦ δεί- 

κνυσι τῆς ἀρετῆς" τῷ δὲ εἰπεῖν, ὅτι ἐπὶ τῇ θλίψει ἡμῶν ἡ 
παρουσία αὐτοῦ ἤρκεσεν “εἰς παραμυθίαν, 7“ οὐ μόνον δὲ ἐν 

τῆ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆ παρακλήσει, ἣ παρεκλήθη 

ἐφ᾽ ὑμῖν," οἰκειοῖ τοῖς Κορινθίοις τὸν ἄνδρα. Οὐδὲν γὰρ 

οὕτω φιλίας ποιεῖ καὶ συγκροτεῖ, ὡς τὸ δεξιόν τι καὶ ὑγιὲς 
περί τινος εἰπεῖν ὃ καὶ τῳ μαρτυρεῖ λέγων, ὅτι παραγε- 

νόμενος ἐπτέρωσεν ἡμᾶς ὑπὸ τῆς ἡδονῆς" τοιαῦτα περὶ ὑμῶν 

ἀπήγγειλε. Διὰ τοῦτο ἡ παρουσία αὐτοῦ ηὔφρανεν ἡμᾶς. 

Οὐ γὰρ μόνον ἐν τῆ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἥσθημεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 

τῆ παρακλήσει, ἣ παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν. Καὶ πῶς παρεκλήθη : 

Διὰ τῆς ἀρετῆς ὑμῶν, διὰ τῶν κατορθωμάτων. Διὸ καὶ ἐπά- 

γει; ἕξ ᾿Αναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρ- 

μὸν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ. 'Γαῦτα αὐτὸν ηὔφρανε, 

φησὶ, ταῦτα παρεκάλεσεν. Ἰεῖδες πῶς καὶ αὐτὸν δείκνυσιν 

αὐτῶν σφοδρὸν ἐραστὴν, εἴγε τὴν ἐκείνων εὐδοκίμησιν οἰκείαν 

παράκλησιν εἶναι ἡγεῖται, καὶ ὡς ἐπ᾽ οἰκείοις ἀγαθοῖς ἐλθὼν 

ἐκαυχᾶτο παρὰ []αύλῳ ; Καὶ ὃ ὅρα πῶς αὐτὰ θερμῶς ἀπαγγέλ- 

ον. “' τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμὸν, τὸν ὑμῶν ζῆλον." 

Τϊκὸς γὰρ αὐτοὺς πενθεῖν καὶ ἀλγεῖν, τί οὕτως Πἐέδυσχέρανεν 

ὁ μακάριος Παῦλος, τί τοσοῦτον ἀπέστη χρόνον. Διὸ οὐδὲ 

ἁπλῶς εἶπε, δάκρυα, ἀλλ᾽, “ ὀδυρμὸν," οὐδὲ ἐπιθυμίαν, ἀλλ᾽, 

“ ἐπιπόθησιν,᾽" οὐδὲ ὀργὴν, ἀλλὰ, “" ζῆλον, καὶ ζῆλον πάλιν 

τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, τὸν ᾿ἐκ τοῦ “πεπορνευκότος, τὸν ἐκ τῶν κατη- 

γορούντων. ᾿ΙΠπυρώθητε γὰρ, φησὶ, καὶ ἐξεκάητε δεξάμενοί 

μου τὰ γράμματα. Διὰ ταῦτα περισσεύει τῇ χαρᾷ, διὰ ταῦτα 

7 ν. ἤι 

1 γὰρ οἵη. 1). τῃ φησὶ οτὰ. Ὦ. ἢ τὸ μὲν οἵ τὸ δὲ ΚΕ, 9 εἰς παραμυ- 
θίαν ἡ παραμυθία 1. Ῥοϑι παραμυθίαν ἃ. εἶτα ἐπάγει Ὠ. Ρ αὐτὸν] εἰπὼν 

4 ἐδυσχέραινεν Δ. τ ἐκ] ὑπὲρ ΒΒ. ὅ'αν. πηᾶτρ,. 
4 

549 
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Ὁ πεπλήρωται τῇ παρακλήσει, ὅτι αὐτῶν καθήψατο. ᾿Ἐμοὶ 

ΗΕ 

54. 

δὲ ὃ “ ΄ " Ἁ , ΄΄ ΕΣ ϑ᾿ οἙ 

ε ὁοκεῖ ταῦτα οὐ πρὸς παραμυθίαν τῶν ἔμπροσθεν εἰρῆσθαι 
Ἁ - ἴω 

μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς ὃ προτροπὴν τῶν κατωρθωκότων αὐτα. 
χ . 3 

Καὶ γὰρ εἰ καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἐγκλήμασιν εἶναί τινας ὑπευθύ- 

νους ἡγοῦμαι, καὶ τῶν ἐπαίνων τούτων ἀναξίους" ἀλλ᾽ ὅμως 
" Ά " ὃ - { “5 , Ν ’ ᾿] Ν μὴ ’ὕ Ἁ 

αὐτοὺς οὐ ὀιαιρεῖ, Σαλλὰα κοινὰ τίθησι καὶ τὰ ἐγκώμια καὶ 
Ν 9 ’ Α “ ’ ΄ Φ ’ 3 ᾽ὔ 

τὰ ἐγκλήματα, διδοὺς τῷ συνειδότι τῶν ἀκουόντων ἐπιλέξασθαι 
Ν “- Ν “- “»- ΄ 

τὰ οἰκεῖα. Οὕτω γὰρ κἀκεῖνα ἀνεπαχθῆ ἐγίνετο, καὶ ταῦτα εἰς 
ζῆλον ἦγε πολύν. 

Υ “, “ Α ΄-“ -“ 

γρὕτω δ'καὶ νῦν χρὴ τους ἐγκαλουμένους διακεῖσθαι, θρηνεῖν 
Ἁ 9 δ᾽ κ ἐ - Ο“΄᾽ ΄ 

καὶ ὀδύρεσθαι, οὕτω τοὺς διδασκάλους ποθεῖν, οὕτω μᾶλλον 
“- Ν Ἁ “. Ά 

πατέρων ἐπιζητεῖν. Δι᾿ ἐκείνων μὲν γὰρ τὸ ζῆν, Χδιὰ δὲ 
κ “- ῇ 

τούτων τὸ καλῶς ζῆν γίνεται. Οὕτω χρὴ φέρειν ἐπιτιμήσεις 
Ἑ “ - δες, 

πατέρων, Υ͂ οὕτω τοῖς προηγουμένοις συναλγεῖν ἐπὶ τοὺς ἁμαρ- 
’ Ν “- - Α ΄σ΄ ἈΝ “ 

τάνοντας. (Οὐ γὰρ ἐν αὐτοῖς κεῖται τὸ πᾶν, ἀλλὰ καὶ ἐν ὑμῖν. 
δ Ν ν - 

Κἂν γὰρ ἴδη ὁ ἡμαρτηκὼς, ὅτι ἐπετιμήθη μὲν παρὰ τοῦ 
ἈΝ Ζ 9 Ἶ ,ὔ δὲ 3 “ ὃ “ ς ’ ’ 

πατρὸς, 5 ἐκολακεύθη ὃὲ παρὰ τῶν ἀδελφῶν, ῥᾳθυμότερος γί- 
3 

νεται. ἊΑλλ᾽ ὅταν ὁ πατὴρ ἐπιτιμήση, συνοργίσθητι καὶ 
κ 9 ς λὃ ΄- ἣ ’ 937 ς ἃ ἣν γπλ. 

συ, εἴτε ὡς ἀδελφοῦ κηθόμενος, εἴτε ὡς ἃ πατρὶ συναγανακτῶν 
’ 9 ’ ν Α ᾿ Α ’ 4 ΦΨ 

μόνον ἐπίδειξαι πολλὴν τὴν σπουδὴν, καὶ πένθησον, μὴ ὅτι 
9 Ἷ “ 9 Ὀ Δ΄ [4 ΔᾺΝ δὲ ᾿] ὃ ’ Α 5 Α 

ἐπετιμήθη, ἀλλ᾽ " ὅτι ἡμαρτεν. ν ὃὲ οἰκοδομήσω μὲν ἐγὼ, 
Α 3 σ΄ 

καταλύσης δὲ σὺ, τί ὠφελήσαμεν πλέον “ἢ κόπους; Μᾶλλον 
3 Ἂ, ΄΄“ Ἄ 

δὲ οὐ μέχρι τούτου σοι τὰ τῆς ζημίας, ἀλλὰ καὶ κόλασιν 
; ΕῚ Ἁ ἢ ΄ -ὁ 

ἄγεις ἐπὶ σαυτόν. ὋὉ γὰρ κωλύων τὸ τραῦμα θεραπευθῆναι, 
“- ; 9 δ .}} ᾿ ’ ᾽’ ᾳ ᾽ τ Ν 

του πεποιηκοτος αὐτὸ οὐκ ἐλαττονα ἔχει “κόλασιν, ἀλλὰ 
Ἁ γ΄, ᾿] Ψ 3 ,᾽ ΄ι ᾿Ὶ Ἄ, ᾿Ὶ 

καὶ μείζονα. Οὐ γὰρ ἐστιν ἴσον πλῆξαι, καὶ τὸ πληγὲν 
ΡΝ Ἂ Ξ κ ᾿ ᾿ , 

κωλῦσαι θεραπευθῆναι" τοῦτο μὲν γὰρ θάνατον τίκτει πάντως, 
τι κ Α 9 ; ΠῚ ΄ δέ 5 Ν ε ΄ Φ 

Β ἐκεῖνο δὲ οὐ σαντῶως. αὐτὰ ὁε μοι εἰρηται προς υμας, ινὰα 
, » “᾿ 4.5 “" , ς Ἔ 

συνοργίζησθε τοῖς ἄρχουσιν, ἐφ᾽ οἷς δικαίως ἀγανακτοῦσιν" 
ἤ 

ἵν᾽, ὅταν ἴδητέ τινα ἐπιτιμώμενον, πάντες ἀποστρέφησθε μει- 
4 “ ωω Ἁ 

ζόνως ἢ ὁ διδάσκαλος. ὋὙμᾶς φοβείσθω μᾶλλον ἢ τοὺς 
5 ς Ψ «“ Α ἈΝ ἢ ΄ὔ 

ἄρχοντας ὁ πεπλημμεληκώς. ᾽Δν μὲν γὰρ τον διδάσκαλον 
“ ,ὔ ,ὔ 6 ͵ Ἂς «ἁ Α ᾿ 9 

φοβηθῆ μόνον, ταχέως ἁμαρτήσεται" ἂν δὲ τοσούτους ὀφθαλ- 

μοὺς περιστέλληται, τοσαῦτα στόματα, ἐν πλείονι ἔσται 
Ἁ ΄ “" ’ 

ἀσφαλείᾳ. Ὥσπερ γὰρ. εἰ μὴ ταῦτα 5 ποιοῦμεν, τὴν ἐσχάτην 

3 προκοπὴν ἃ. προσκοπὴν Ἐ᾿. " ἀλλὰ] -- καὶ ΔΑ. Υ ΉΘΙΚΟΝ. Περὶ 
ἐπιτιμίων. ΝεΙοη. γ καὶ νῦν χρὴ ] δεῖ καὶ νῦν 1). Χ διὰ τούτων δὲ Α.᾿, 
Υ οὕτω τοῖς πρ.] τοὺς προηγουμένους ποιεῖν (ὦ. Ῥοβί προηγουμένοις γυ]ρὸ 

κεύ 
δαατπηΐ χρεὼν, ΤΟΡΌρΥ ΔΗ θτι5 ΠΠὈγ]5. [χρεὼν] ὅαν. 2 ἐκολάσθη (516) Α. 
8 πατρὶ] πατὴρ . Μοχ ἐπίδειξον Ὁ. Ὁ ὅτι] Ἐ καὶ Ἐ. ο ἢ] ἀλλ᾽ ἢ Δ.Ε. 
“ κόλασιν] τὴν κόλασιν (.Ὁ. 9 ποιῶμεν Α.Β.Ο, Μοχ δώσωμεν Β. 6 Ρ.Ρ. 
κοινωνήσωμεν Α.Β. 

ΥἹΙΙ. η. 

(628) 
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΄“-“ “ ’ “ 

δώσομεν δίκην" οὕτως, εἰ ταῦτα ἐργαζόμεθα, τοῦ κέρδους τοῦ 
΄ ’ ΄“ “ἡ 

ἐπὶ τῇ διορθώσει κοινωνήσομεν. Οὕτω τοίνυν ποιῶμεν" κἂν 
Α Ὶ ΄ 

[εἴπη τις, ὅτι δῳφιλανθρώπευσαι τὸν ἀδελφὸν, τοῦτο πρέπει 

ριστιανοῖς" μανθανέτω, ὅτι ὁ ὀργιζόμενος φιλανθρωπεύεται, 
“- ᾿Ὶ ΄σ ΄ “ Ἁ ᾽ κ 

οὐκ ἐκεῖνος ὁ πρὸ τοῦ καιροῦ " χαλῶν αὐτὸν, καὶ ἱμηδὲ ἀφιεὶς 
ΕΣ ΄ ΄“- ᾽ὔ ἡ ΝΗ Ἁ 9 ,ὔ 

αἴσθησιν λαβεῖν τοῦ πλημμελήματος. ἰς γαρ, εἴπε μοι, 
κ Ν ͵ ᾿ , ᾽ δ γα 

τον πυρεταίνοντα και φρενίτιδι κατέχομενον ἐλεεῖ, Ο ΚαΤΟ- 
’ ἈΝ “- ΄. 

σίτων καὶ ποτῶν Τῶν 
Γ » Α ΄“ νῷ Α σι κ 

κλίνων ἐπὶ τῆς εὐνῆς, καὶ δεσμῶν," καὶ 
ς᾽ ,ὔ . , ὃ εἜ ᾿ . , ᾽ - 

οὐ προσηκόντων ἀπάγων, ἢ ὁ διδοὺς ἀκράτου ἐμφορηθῆναι, 
ῷ , . ν καὶ ἐν ἐξουσίᾳ κελεύων εἶναι, καὶ πάντα ποιεῖν ἅπερ τὸν ὑγιαί- 

- “Ὁ ἣν “ 

νοντα δεῖ; Οὐχὶ οὗτος μὲν καὶ ἐπιτρίβει τὸ νόσημα, ὁ δοκῶν 
“- ΄σ ο΄ “-“ 

φιλανθρωπεύεσθαι, ἐκεῖνος δὲ διορθοῦται ; Οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα Ὁ 

ἢ χψηφι ζώμεθα. Καὶ γὰρ φιλανθρωπίας ἐ ἐστὶ τὸ μὴ πανταχοῦ 

χαρίζεσθαι τοῖς κάμνουσι, μηδὲ κολακεύειν τὰς ἀτόπους αὐτῶν 

ἐπιθυμίας. ()ὐδεὶς οὕτως ἐφίλει τὸν "πορνεύσαντα παρὰ Κο- 
, ς ἡ ἢ} “- ς ’ μ Ά ᾿ “- ἴω ἾΣ 223 

ρινθίοις, ὡς Παῦλος, ὁ κελεύων αὐτὸν παραδοῦναι τῷ Σατανᾷ 

οὐδεὶς οὕτως αὐτὸν ἐμίσει, ὡς οἱ συγκροτοῦντες καὶ θεραπεύον- 
ὡ Α Ἁ ’ »᾽ 9 “ ᾿ Ἁ " Ἁ Α ᾿] ’ὔ 

τερ᾽ καὶ τὸ πέρας ἔδειξεν. ᾿Εὐκεῖνοι μὲν γὰρ αὐτὸν καὶ ἐφύση- 

σαν, καὶ τὴν φλεγμονὴν μείζονα εἰργάσαντο" οὗτος δὲ καὶ 

ο κατέστειλε, καὶ οὐκ ἀπέστη, ἕως πρὸς καθαρὰν ὑ ὑγίειαν ἤγαγε. 

Καὶ οἱ μὲν τῷ ὄντι κακῷ προσετίθεσαν, οὗτος δὲ καὶ τὸ ἐξ Ε 
ῸὉ΄- »“" ’ ἴα 

ἀρχῆς. γενόμενον ἀνέσπασε. ᾿Ιούτους καὶ ἡμεῖς μάθωμεν τῆς 
, Ν , ᾿ Ν ο7 «ἢ ΕΣ Ν 

φιλανθρωπίας τοὺς νόμους. ἹΚαὶ γὰρ ἵππον ἂν ἴδης κατὰ 

κρημνῶν φερόμενον, χαλινὸν ἐμβάλλεις, καὶ ἀναχαιτίζεις μετὰ 

σφοδρότητος, καὶ μαστίζεις. πολλάκις" καίτοιγε Ρτοῦτο κόλα- 

σΐς ἐστιν, ἀλλ᾽ ἡ κόλασις αὕτη σωτηρίας μήτηρ ἐστίν. Οὕτω 
΄-΄. ΄΄ὰ Ἁ 

καὶ ἐπὶ τῶν ἁμαρτανόντων ποίησον. Δῆσον τὸν πλημμελή- 
Φ “Ἁ 9 ᾽ὔ Ν ; ᾿ “ - , Ὁ 

σαντα, ἕως ἀν ἐξιλεώση τὸν θεόν μὴ ἀφῆς λελυμένον, ἵνα 

μὴ πλέον δεθῇ τῇ τοῦ θεοῦ ὀργῇ. "Ἂν ἐγὼ δήσω, ὁ θεὸς 542 

οὐκέτι δεσμεῖ" ὧν “δὲ “ἐγὼ μὴ δήσω, τὰ ἄρρηκτα αὐτὸν μένει 

δεσμά. 8.“ Ἐπ γὰρ ἑαυτοὺς ἐκρίνομεν,. οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα." 

Μὴ δὴ «ὐμότητος εἶναι νόμιζε τὸ τοιοῦτον καὶ ἀπανθρωπίας, 

ἀλλὰ τῆς ἄκρας ἡμερότητος, καὶ τῆς ἀρίστης ἰατρείας, καὶ 
“" ΄ ὃ ’ ᾿Α, " ς Ἁ ἐδ ’ὔ ᾿ 

πολλῆς τῆς κηθδεμονίιας. λλ ἐκανὸν ξθοσαν χρονον ὕτιμω- 
7 

ἢ ἢ Πέ ἈΠ; ἀντ᾽ ᾿ ν  ρ.᾿ δ, ᾿ 
ρίαν, φησί. σον, εἶπε μοι; ἐνιαυτὸν, καὶ ϑἔτη δύο καὶ 

δ1 Ονπ ΣΙ 2 :. 

ἴ εἴπῃ Α.Ο.Ε.. εἴποι νυ]ρο. δ᾽ φιλανθρωπεύθητι (.1). διαίίπη πρὸς τὸν 
ἀδελφὸν Ὁ. ἃ χαλῶν] καλῶν νυρο. ΜΙ, ΔὩμΟΙ. ἱ μηδὲ] μὴ Β. Μοχ 
εἰπὲ οτη. 1άθιῃ. Κ πυρέττοντα Α.}}.Ὁ. ἱ σιτίων Ἐ᾿ πὶ ἧς Ὁ, ψηφι- 
ζόμεθα νυ]ρο. ἢ πεπορνευκότα 5. ο δὶς Ο.}). κατέστελλε Καα. 
Ρ τοῦτο οπχ. Δ. ᾳ δὲ οπι. 9. Υ τιμωρίας Α.(.Εν, Ννυϊραύμπμι ἐποῖαΓ 
ΕἸΟΥ]. Ρ. 459. (Τότη. χὶϊ. Ρ. 645 Εἰ.) 5 ἔτη] ἔτι Ἐ. 

ἌΡ Ὸ 
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“ “σ΄ “ Ἁ “. 

τρία ; ̓Αλλ᾽ οὐ τοῦτο ζητῶ Ἰχρόνου πλῆθος, ἀλλὰ ψυχῆς 
’ “ 

διόρθωσιν. 'Γοῦτο τοίνυν ἐπίδειξον, εἰ κατενύγησαν, εἰ μετε- 
μ Α ν ω , Σ ς ΕῚ ᾿ “ ΧΩ νι “᾿, 

Β βάλοντο, καὶ τὸ πᾶν γέγονεν ὡς ἂν μὴ τοῦτο ἣ, οὐδὲν ὄφελος 
“ , "ΣΧ Ἂ “ ’ ᾽ ’ ὟΝ “ “- 

τοὺ χρυνου. Οὐδὲ γὰρ εἰ πολλάκις ἐπεδέθη τὸ τραῦμα ζητοῦ- 
ς ΕῚ 3 τἂν , ς ὃ ’ Ἠϊὶ Α Υ Ω 3 , ν 3, 

μεν, ἀλλ᾽ εἰ ὠνησὲ τι ὃ δεσμός. ἱ μὲν ᾿ οὖν ὠφέλησε καὶ ἐν 
’ὔ “- ’ , τ ᾿] δὲ ΝῊ δὲ Ε Α 

χρόνῳ βραχεῖ, μηκέτι προσκείσθω" εἰ δὲ Υ᾽ μηδὲν ὦνησε, καὶ 
. ᾿ μετὰ δέκα ἐνιαυτοὺς ἔτι προσκείσθω: καὶ ὅρος οὗτος ἔστω 

λύσεως, τοῦ δεδεμένου τὸ κέρδος. Αν οὕτω καὶ ἡμῶν αὐτῶν 
Α ΄“ “ 9 “. ᾿ Α Ἁ 3 ’ὕ ’ 

καὶ τῶν λοιπῶν ἐπιμελώμεθα, καὶ μὴ πρὸς ἀνθρώπων βλέπωμεν 
’ὔ Α Ἢ  ᾿ ᾿ Α Α 5 - ’ Ὶ 4 ἊΨ 

δόξαν καὶ αἰσχύνην, ἀλλὰ τὴν ἐκεῖ κόλασιν καὶ τὸ ὄνειδος 
΄“ ; Ἁ ν Ἀ 

ἐννοοῦντες, καὶ πρὸ παντῶν τὸ τὸν θεὸν παροξύνεσθαι, Χ σφό- 
“. “. Ἁ ’ 

δρα τῆς μετανοίας ἐπιτιθῶμεν τὰ φάρμακα" καὶ ἐπὶ τὴν καθα- 
Ν “ ς , ᾽ Α “ ’ 9 "2 

Ορὰν ἥξομεν ὑγίειαν ταχέως, καὶ τῶν μελλόντων 5 ἐπιτευξόμεθα 
΄ .4. ’ »“» “- ’ εἾ 

ἀγαθῶν: ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φι- 

λανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ι]ησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ 
“ ὔ ’ ἢ “ Ὶ  4“..Ν4Ψ μὴ 9 

ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κρατος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
Α “. “ἢΟ 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΔΟΓῸΟΣ Πὸ. 
ἡ Ὁ. “ σιν. ὃ - τ , 

Ὁ Ὥστε εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῆ. οὐ ἃ μεταμέλομαι, 
ς Α 4 

εἰ καὶ μετεμελοόμην. 

ΑΠΟΛΟΓΕΙ͂ΤΑΙ͂ λοιπὸν ὑπὲρ τῆς ἐπιστολῆς, ὅτε ἀκίν- (620) 

δυνον ἣν αὐτοὺς θεραπεύειν, τῆς ἁμαρτίας διορθωθείσης, καὶ 
΄ Υ͂ Ἁ 

δείκνυσι τοῦ πράγματος τὴν ὠφέλειαν. ᾿Εποίησε μὲν γὰρ 
3 Ἁ Α 35 ο Α ςς Ἢ Ν ΄“- [κ, Ν᾽ 

αὐτὸ καὶ ἔμπροσθεν, εἴπων, κ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ 
“ ; 3) ε - 5 Φ ΄“ 5 Ἁ Ἁ 

συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν 
κ᾿ ΄“ “- ἣ ᾿] 

ἀγάπην ἵνα γνῶτε, ἣν ἔχω ἢ περὶ ὑμᾶς." Ι]οιεῖ δὲ αὐτὸ καὶ 
“ ὃ Ν ’ὔ Ο ΄“ ϑι π᾿ ; Κ Α μ Ω 

Ἐ νῦν, ὁιὰ πλειόνων “ τοῦτο αὐτὸ κατασκευάζων. αἱ οὐκ εἶπε, 
΄ Α ΄“΄᾿ 

πρότερον μὲν μετεμελόμην, νῦν δὲ οὐ μεταμέλομαι: ἀλλὰ πῶς: 

Οὐ μεταμέλομαι “ νῦν, εἰ καὶ μετεμελόμην. Εἰ καὶ τοιαῦτα ἣν, 
΄-᾿ Ἁ 

φησὶ, τὰ γεγραμμένα παρ᾽ ἐμοῦ, ὡς ὑπερβαίνειν τὸ 5 μέτρον 
΄. ι ΡΥ Ἄ Ἁ 

τῆς ἐπιτιμήσεως, καὶ ποιῆσαί με μεταμεληθῆναι: ἀλλὰ τὸ 
Α ’ὔ Α 9 Ὁ νοι ς 9 τ “- - ᾿ 

πολὺ κέρδος τὸ ἐξ αὐτῶν οὐκ ἐᾷ με μεταμεληθῆναι. 'Γαῦτα δὲ 

1 ἀρ. ΝΠ, ἂν, 8. 

ἴ χρόνου πλ.] πλ. χρόνων Ο. δίαίτη ἀλλὰ καὶ ψυχῆς Ὁ. Υ οὖν] γὰρ Α. 
Μοχ προκείσθω Ὀ15 Ἰάρτη. Ὑ μηδὲν] μὴ Β. Χ σφόδρα] καὶ σφόδρα (.Ὁ. 
Υ τευξόμεθα Ἐ. 2 ἐπιτυχεῖν] μετασχεῖν (.}). ὥὧν---ἐπιτυχεῖν οἵη. Α. 
Ηομ. ΧΥ. ἃ μεταμελῶμαι 56ΙΏΡΕΥ Α. Ὁ περὶ ὑμᾶς] δ᾽. Α.}).Ε΄, εὐ Νετγοη. 
περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς Β. οαϊαπι ἃ ὅαν. Βεη. τοῦτο ΟΙΩΠ65. [μΘρΘὈδίτιν 
οὕτως. ἃ νῦν οπι. 10. 8 μέτρον Α.Β. οὐαπὶ (ὐδίεηα. ἘΠ οθαίαγ μέτριον. 
ἔμε οχμ. ἢ. Μοχ με οι. Β.}. 
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ἔλεγεν, οὐχ ὡς ἀμέτρως ἐπιτιμήσας, ἀλλὰ τὰ ἐγκώμια αὐτῶν 

αὔξων. Τοσαύτην γὰρ ἐπεδείξασθε τὴν διόρθωσιν, φησὶν, ὡς, 

εἰ καὶ ἔτυχον σφοδρότερον πλήξας οὕτως, ὡς καὶ καταγνῶναι 

ἐμαυτοῦ, ἐπαινεῖν με νῦν ἐμαυτὸν ἀπὸ τοῦ τέλους. 8 Καθάπερ 543 

ἐπὶ τῶν παιδίων, ὅταν δέξηται θεραπείαν λυποῦσαν, οἱονεὶ 

τομὴν, ἢ καῦσιν, ἢ πικρὸν φάρμακον. ἀδεῶς αὐτὰ λοιπὸν κολα- 

κεύομεν᾽ οὕτω καὶ ὁ [Παῦλος ὃ ποιεῖ. “Βλέπω γὰρ, ὅτι ἡ 

ἐπιστολὴ ἐκείνη, εἰ καὶ πρὸς ὥραν, ἐλύπησεν ὑμᾶς. Νῦν 

χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν.᾽" 

Εἰπὼν ὅτι ““ οὐ μεταμέλομαι;" λέγει καὶ δὰ αἰτίαν, τὸ χρή- 

σιμον τιθεὶς τὸ ἀπὸ τῶν “γραμμάτων, καὶ ᾿ συνετῶς “ἀπολογού- 

μενος καὶ λέγων, “ εἰ καὶ πρὸς ὧραν.᾽ Τὸ μὲν γὰρ Μυξθον 

βραχὺ, τὸ δὲ ὠφέλιμον διηνεκές. Καὶ τὸ μὲν ἀκόλουθον Κ ἣν 

εἰπεῖν, εἰ καὶ πρὸς ὧραν ἐλύπησεν ὑμᾶς, ἀλλὰ διαπαντὸς Β 

ηὔφρανεν ὑμᾶς, καὶ ὠφέλησεν. ᾿Αλλ᾽ οὐ λέγει τοῦτο" ἀλλὰ 

πρὶν ἢ τὸ κέρδος εἰπεῖν, μεταβαίνει πάλιν ἐπὶ τὰ ἐγκώμια 

αὐτῶν, καὶ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἑαυτοῦ κηδεμονίας, λέγων" “ Νῦν 

χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε"" τί γάρ μοι κέρδος ὁ ἀπὸ τοῦ λυπη- 

θῆναι ὑμᾶς : “ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν" ὅτι ἔσχε τι 

ἱ πατὴρ ὅταν ἴδη παῖδα τεμνόμενον, 

οὐχ ὅτι ὀδυνᾶται χαίρει, ἀλλ᾽ ὅτι διορθοῦται" οὕτω καὶ οὗτος. 

Ὅρα π δὲ πῶς ἀπὸ τῶν πραγμάτων ἐπ᾽ αὐτοὺς μεταφέρει τὸ 

πᾶν κατόρθωμα, καὶ τὸ " μὲν λυπηρὸν τῇ ἐπιστολῇ λογίζεται, Ο 

ὅτι πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς, λέγων, τὸ δὲ ἐξ αὐτῆς χρήσιμον 

εἶναι αὐτῶν κατόρθωμά φησιν. Οὐ γὰρ ἀπ Ὲ} ὅτι διώρθωσεν 

ὑμᾶς ἡ ἐπιστολὴ, εἰ καὶ οὕτως εἶχεν, ἀλλ᾽, ““ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς 

μετανοιαν. “᾽᾿Ελυπήθητε γὰρ κατὰ θεὸν, ἵνα ἐν μηδενὶ ἐξ 

ἡμῶν ζημιωθῆτε.᾽ Ἐῖδες σύνεσιν ἄφατον: Ὁ γὰρ μὴ τοῦτο 

ἐποιήσαμεν, φησὶν, ἐζημιώσαμεν ἂν ὑμᾶς. Καὶ τὸ μὲν κατόρ- 

κέρδος ἡ λύπη. ᾿Επεὶ καὶ 

θωμα αὐτῶν φησιν εἶναι, πὴν δὲ ζημίαν αὐτοῦ, εἴπερ ἐσιώπησεν. 
᾿ ᾳ “ ο 

Εἰ γὰρ μέλλουσιν ἐξ ἐπιπλήξεως διορθοῦσθαι, εἰ μὴ 5 ἐπε- 

πλήξαμεν, ἐζημιώσαμεν ἂν ὑμᾶς" καὶ οὐχὶ παρ᾽ ὑμᾶς μόνον, Ὁ) 
’ Ἂ ς Α 

ἀλλὰ καὶ παρ᾽ ἡμᾶς ἂν ἡ βλάβη γέγονε. Καθάπερ γὰρ ὁ μὴ 

διδοὺς τῷ ἐμπόρῳ τὰ πρὸς τὴν ναυτιλίαν, αὐτός Ρ ἐστιν ὁ τὴν 

ζημίαν ποιῶν οὕτω καὶ ἡμεῖς, εἰ μὴ παρέσχομεν ὑμῖν τὰς 

ἀφορμὰς τῆς μετανοίας, ἐζημιώσαμεν ἂν ὑμᾶς. Ὁρᾷς ὅτι τὸ 

ᾧ ν. 0. 

8 καθάπερ γὰρ ἐπὶ Κ4ἃ. γὰρ οἴη. Α.Β.Ε, Ἀ ποιεῖ, Ἑ καὶ λυπήσας, οὐ 
μεταμέλομαι, φησί. πῶς; 10. ἱ συνεχῶς 10. κ ἦν οῃ. Α. ἱ ὁ 
πατὴρ Ι΄. τ δὲ οἵη. Β. " μὲν, σιιοα ἀθογαί, Πα] οὶ 1). 9 ἐπλή- 
ἕαμεν 10. Ρ ἔσται Α. 
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Ἁ 9 φὸ - ΝΥ ’ ’ Ψ ΝῚ Ἁ "“ ’ 

μὴ ἐπιτιμᾶν τοῖς ἀμαρτανουσι, ζημία ἐστὶ καὶ τῷ διδασκάλῳ 
Ἁ ἴω "»" 

καὶ τῷ μαθητῇ; 
Ὁ ἘΦ ῊἩ Ν Ν ᾿ Ἷ ς , " 

γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμε- 
Ἂς ΄ 

Ἑ ταμέλητον κατεργάζεται." Διὰ τοῦτό Φησιν, εἰ καὶ μετεμε- 

λόμην, πρὶν ἢ τὸν καρπὸν ἰδεῖν καὶ τὸ κέρδος ὅσον, οὐ με- 

ταμέλομαι νῦν. 'Ποιοῦτον 4 γὰρ ἡ κατὰ θεὸν λύπη. ΚΚαὶ 
ἈΝ σ΄. “. Α , “- 

λοιπὸν περὶ αὐτῆς φιλοσοφεῖ, δεικνὺς ὅτι οὐ πανταχοῦ χα- 
Ἁ χη 3 ϑ' ΝΥ ’ ’ Ι δέ 5 

λεπὸον ὑπη, ἀλλ ὅταν κατὰ κοσμον γίνηται. ἰ ὁε ἐστι, 
αἵ ἫΝ ΄ Ν ἈΝ ἢ 

« κατὰ κόσμον; Ἐὰν λυπηθῆς διὰ χρήματα, διὰ δόξαν, διὰ 
5 , ἢ πῴονολτοι ἢ κ ; ν κ ἢ 

τὸν ἀπελθόντα. πάντα "ἐκεῖνα κατὰ κόσμον. ΦὍΔΔιὸο καὶ θανατον 
“-“ ς οἷ Ν ’ὔ ᾽ὔ “ ἘΠ ΥΝ ’ 

ποιεῖ. Ὁ γὰρ διὰ δόξαν λυπούμενος, φθονεῖ, καὶ ἀναγκάζεται 
»-- ᾿ 

πολλάκις ἀπολέσθαι" οἵαν καὶ ὁ Καὶν ἐλυπήθη λύπην, οἵαν ὁ (630) 
΄“- χυ Ν ᾽ὔ 

544 Ἡσαῦ. ὃ Τὴν οὖν κατὰ κόσμον ἃ λύπην λέγει ταύτην, τὴν ἐπὶ 
, “ δ ὔ Κκ τὰ Ἄ “ Χ ε ’ ’ 

βλαβη τῶν Κ᾽ λυπουμένων. αἱ γὰρ εἰς Σαμαρτίας μόνον 
ς ’ [ Ν “ “ δ᾽ “ τ ΄ὔ 
ἡ λύπη χρησιμον᾽ καὶ τοῦτο δῆλον ἐντεῦθεν. ὋὉ λυπούμενος 

Α ’ 

ὑπὲρ χρημάτων ἀπωλείας, τὴν ζημίαν οὐ λύει: ὁ λυπούμενος 
᾿ . 

ὑπὲρ τετελευτηκότος, τὸν κείμενον οὐκ ἀνίστησιν᾽ ὃ λυπούμενος 
9 Α Ψ' 9 ’ τὰ “ ἊΨ; Ἧ Ἁ, 9 ’ Α 

ἐπὶ νόσῳ, οὐ μόνον οὐ διορθοῦται, ἀλλὰ καὶ ἐπιτρίβει τὸ 
’ ᾿ ᾽ 3 

νόσημα" ὁ λυπούμενος ἐφ᾽ ἁμαρτίαις, οὗτος μόνος ἀνύει τι 

πλέον ἀπὸ τῆς λύπης" δαπανᾷ γὰρ καὶ ἀφανίζει τὰς ἁμαρτίας. 

᾿Επειδὴ γὰρ πρὸς τοῦτο κατεσκεύασται τὸ φάρ μάκον, ἐνταῦθα 

Β ἰσχύει μόνον καὶ τὴν ὠφέλειαν ἐπιδείκνυται, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων 
΄. Α ἤ.. ". Ἁ - 

βλάπτει. Καὶ μὴν ὁ Καὶ, φησὶ, διὰ τὸ μὴ παρὰ τῷ 
΄- ἔξ “- Α ΄ Ἁ 

θεῴ εὐδοκιμεῖν, ἐλυπεῖτο. Οὐ διὰ τοῦτο, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸν 
δ ν “5, ᾿ ᾿ ΄ ΄ 

ἀδελφὸν εἶδε λάμποντα᾽ ἐπεὶ, εἰ διὰ τοῦτο ἤλγει, ζηλοῦν ἔδει, 
κ “ Ν ’ 

καὶ συγχαίρειν ἐκείνῳ νυνὶ δὲ ἀλγῶν, ἐδείκνυ κατὰ κόσμον 
ἃ. , Ἁ Α 

λυπούμενος. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁ Δαυϊδ οὕτως, οὐδὲ ὁ Π᾿έτρος, οὐδὲ 
«- Ἷ ΦΨ Ἁ ΠῚ , ἃ Α . , Πρ; Ὁ Α 

τῶν δικαίων ἕκαστος. Υ Διὸ ηὐδοκίμουν, ἢ ὕπερ οἰκείων, ἢ ὑπερ 
ς ; ς “ ς ’ Ψ ’ ’ὔ 

ἀλλοτρίων ἀλγοῦντες ἁἀμαρτηματῶων. Καίτοι τί λύπης φορτι- 
ἣς Ἁ ΄ ἴω ’ 

Οκώτερον:; ἀλλ᾽ ὅταν κατὰ θεὸν γίνηται, τῆς ἐν τῷ κόσμῳ 
γεν 

χαρᾶς ΠΕ ΩΝ ἐστίν. Αὕτη μὲν γὰρ εἰς οὐδὲν τελευτᾷ, 
ει 

ἐκείνη δὲ, “ “μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν. ἀμεταμέλητον ὅ κατεργά- 

ζεται. Καὶ γὰρ τὸ θαυμαστὸν αὐτῆς τοῦτό ἐστιν, ὅτι οὐδ᾽ 
δ 
ἂν μετανοήσειέ τις ἀλγήσας οὕτως" ὃ μάλιστα τῆς κοσμικῆς 

, Δ, 5 ἰἀδρέλοὶ κ , δ , δι 
λύπης ἴδιόν ἐστι. Τὶ γὰρ παιδὸς ποθεινότερον γνησίου ; τι δὲ 
ο ’ “ ,ὔ ω 3 " δ“ ε 9 τὸ ων 

ἀλγεινότερον τῆς τοιαύτης τελευτῆς: ᾿Αλλ᾽ ὅμως οἱ ἐν ἀκμή 
΄ Ν ’ 

τοῦ πένθους μηδενὸς ἀνεχόμενοι πατέρες, καὶ κατακόπτοντες 

ὃν. Τοὶ 

4ᾳ γὰρ ΟΤΏ. Α. Τ ἡ λύπη Δ... 5 ἐκεῖνα] Ὁ διὰ δόξαν καὶ Α. ἴ τὴν 
οὖν κ. κι] κατὰ κόσμον οὖν 10. ἃ λύπην Δ. ταύτην] ἐλυπήθην λύπην Ε, 
Υ λυπουμένων] Ἐ γινομένην Ὁ. διαίτῃ βυθ)αηρὶ : ὅτι δὲ εἰς ἁμαρτίας μ. ἡ λ. 
χ. δῆλον ἐντεῦθεν. Χ ἁμαρτίαν Δ. ἡ διὸ] - καὶ Α. 2 κατεργάζεται 
ΟΠΊΏ6Β ΟἼΙῺ τηδγβ', ὅαν. ἐργάζεται Ἐ4α. 
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᾿ - κ᾿ , κ Ἀ Ἀαρν 
ἑαυτοὺς, οὗτοι μετὰ χρόνον μετανοοῦσιν, ἐπειδὴ ἀμέτρως ἤλγη- 

΄ .», 

σαν, ὡς ἃ οὐδὲν ὀνήσαντες ἐντεῦθεν, ἀλλὰ καὶ μειζόνως ἑαυτοὺς 
Ἀ Ἁ 

ἐπιτρίψιαντες. ᾽Αλλ᾽ οὐχ ἡ κατὰ θεὸν -λύπη τοιαύτη" ἀλλ᾽ Ὁ 

ἔχει δύο πλεονεκτήματα, τὸ μὴ καταγινώσκεσθαι ἐφ᾽ οἷς ἀλγεῖ 

τις, καὶ τὸ τὴν λύπην ταύτην εἰς σωτηρίαν τελευτᾶν" ὧν ἑκατέ- 
Ἢ ’ 4 ’ Ἶ ». ᾿] ’ Μ᾿ “ .} Ἁ 

ρῶν ἐκείνη ἐστερηται. Καὶ γὰρ εἰς βλαβην ἀλγοῦσι, καὶ μετὰ 
Α γ ’ - ’ ΄' 

τὸ ἀλγῆσαι σφόδρα καταγινώσκουσιν ἑαυτῶν, μέγιστον τοῦτο 
΄- 5» ’ ΄- 3 Α ’ ΄“ ἴω ς Α φ 

σημεῖον ἐκφέροντες τοῦ ἐπὶ βλαβη τοῦτο ποιῆσαι. Η δὲ κατὰ 
εἶ ἥ ’ 

θεὸν τοὐναντίον: διὸ καὶ ἔλεγε, “ἐ μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν 
’ Ἀ ΄σ΄. 

ἀμεταμέλητον κατεργάζεται." Οὐδεὲς γὰρ ἑαυτοῦ καταγνώ- 
“4 ΄σ ἊΝ νς ς ὔ Ό 48 ’ ᾿ « Ἁ 

σεται, ἐὰν λυπηθῇ ἐφ᾽ ἁμαρτίᾳ, “ ἐὰν πενθήση καὶ εαὐτὸν συν- 
ἐμ , ΄σ Α - 

τρίψη. Ὅπερ καὶ ὁ μακάριος [Παῦλος εἰπὼν, οὐ δεῖται Ἐ; 
Ἂν “- “Ὁ ο Α Α “- 

ἑτέρωθεν τὸ ὑπόδειγμα παραγαγεῖν ὧν εἶπεν, οὐδὲ τοὺς ἐν ὁταῖς 
παλαιαῖς ἱστορίαις λυπηθέντας παρενεγκεῖν εἰς μέσον, “ἃ ἀλλ᾽ 

4 « ΚὯ , ἕ ΝΠ δΥτ ΚΑ, τον 5 ἢ ΕἾ ΜΕ , 
αὐτοὺς Ἰλορινθίους παράγει" καὶ ἀφ᾽ ὧν ἐποίησαν, ἀπὸ τούτων 
τὴν ἀπόδειξιν παρέχεται, ἵνα καὶ μετ᾽ ἐγκωμίων. αὐτοὺς παι- 
ὃ κὶ Ἁ ἴδω ν Ψ ᾿ ς ’ ά ςς ᾿Ιδοὺ 

εὐση, καὶ μᾶλλον αὐτοὺς ἐπισπάσηται. ου γὰρ, φησὶν, 

αὐτὸ τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην κατειργάσατο ἐν 

ὑμῖν σπουδήν ; Οὐ μόνον γὰρ, φησὶν, οὐκ ἐνέβαλεν ὑμᾶς εἰς 
Α ΄ι. ΄. ι΄ ΄'- 

τὸ καταγνῶναι ἑαυτῶν ἡ ἀθυμία, ὡς εἰκῆ τοῦτο πεποιηκότων, 
. κ ᾿ ’, ᾽ , ΩΣ ’ Ξ Ἔ 
ἀλλὰ καὶ σπουδαιοτέρους ἐποίησεν. Εἶτα λέγει τῆς σπουδῆς 545 

3 ν᾿ Ν Ἀ ἈἉ 

τὰ τεκμήρια. «᾿Αλλὰ ἀπολογίαν" πρὸς ἐμέ. ““᾿Αλλὰ 
ν᾽) Ν τ κ“ Ν ε Ἄ ἐς ᾿ἊἋ, ἣ , ΕΣ] 

ἀγανάκτησιν" προς εκεῖνον τὸν ἡμαρτηκότα. λλὰ φόβον. 
, 5 6 φ' Ὦ ἃ ’ ᾿ ς , δὰ ῆ ὃ 

αἱ δ γὰρ σφόόρα δεδοικότων ἦν ἡ τοσαύτη σπουδὴ καὶ ἡ 
{ , ὃ ’, Κ ν « ᾿ δύ " ͵ ς ἈΝ “ 

ταχίστη ὁιόρθωσις. αἱ ἵνα μὴ δόξη ἐπαίρειν εαυτὸν, ὃρα 
“"-- ’ Ψ ἣ ’ὔ ᾿] Α γί {τ ᾿Ἂ, »] 9 ’ὔ «Ὁ» 

πῶς τάχέως αὐτὸ παρεμυθήσατο εἴπων, λλ᾽ εἐπιποθησιν 
Ἁ Ν σι Ἁ ΄' ΄'ι' 

τὴν εἰς ἐμέ. «᾿Αλλὰ ζῆλον" τὸν ὑπὲρ τοῦ θεοῦ. ““᾿Αλλ᾽ ἐκδί- 

κπαιν Ὁ καὶ γὰρ ἐξεδικήσατε, τοὺς τοῦ θεοῦ νόμους ὑβρισθέντας. 

“Ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι ἐν τῷ πρά- 

γματι." Οὐχὶ τῷ μὴ τολμῆσαι ὃ μόνον" τοῦτο γὰρ πρόδηλον Β 
Δ ας " Ἁ ο᾽ ἴω κ 7 " κι Ν 5 “ ’ 

ἣν ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ συνήδεσθαι. ᾿Κὐπειδὴ γὰρ ἐν τῆ προτέρᾳ 
Ι] σι Ψἣ᾽ 5 ςς Κ " ς “- ᾽ὔ 9 Α 99 Ε] ΄ ’ 

ἐπιστολῇ ἔλεγε, αἱ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστε," ἐνταῦθα 
᾿ , 6 ν᾿ ἢ ᾿] ὑ “ « “υς “ 

φησι. και ταύτης εαὐυὐτοὺυς ἀπηλλαξατε τῆς ὑποψίας, οὐχί τῷ 
Α “3 , Ν ΄σ - 

μὴ ἐπαινέσαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐπιτιμῆσαι καὶ ἀγανα- 

κτῆσαι. 
͵ “- ῪΝ 

Αι ρᾳ εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, 

ἄσσο Χ1ς ἤν νος 2: ΑΓ Ὰ 

ἃ οὐδὲ νοήσαντες Ε, Ὁ ἐὰν καὶ ἑαυτὸν πενθήσῃ καὶ συντρίψει ἃ. ἐὰν καὶ 
αὐτὸν συντρίψῃ καὶ πενθήσῃ Ἰ᾿.  χαῖς νυ]ρὸ αοοβϑί. Ἡροῦς ἃ.Β. ἀἋ ἀλλ᾽ 
αὐτοὺς] ἀλλὰ τοὺς Β΄. ὅδαν. τηᾶτρ'. Θ γὰρ οπῃ. Ὁ. ἴ ταχεῖα 1). Ε μόνον 
οπι. 1, Ῥίαίτη γὰρ οτη. Α.Ε, ἢ ἀπαλλάξατε ἃ. ας Βοηῃ. ἀπηλλάξατε 
Α.Β.Ε. 
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οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος." “ἵνα γὰρ μὴ λέγωσι, τί οὖν ἡμῖν 

ἐπιτιμᾷς, εἰ ἁγνοὶ ἣμεν ἐπὶ τῷ πράγματι; πρὸς τοῦτο ἱστά- 

μενος καὶ ἀνωτέρω, . καὶ προδιοικούμενος αὐτὸ, ἔλεγεν ἅπερ 

Ο ἔλεγεν, οἷον, “Οὐ μεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην. "οσοῦ- (651) 

τον γὰρ ἀπέχω τοῦ μετανοεῖν ἱ νῦν ἐφ᾽ οἷς ἔγραψα τότε, φησὶν, 

ὅτι τότε μᾶλλον μετενόησα ἣ νῦν, ὅτε ἑαυτοὺς συνεστήσατε. [ὐΐ- 

δες πάλιν αὐτοῦ τὸ βίαιον καὶ φιλόνεικον, πῶς εἰς τοὐναντίον τὸν 

λόγον περιέτρεψεν : ᾽Εξ ὧν γὰρ ἐνόμιζον αὐτὸν διατετράφθαι, 
κ τούτων 

δείκνυσιν ὅτι παρρησιάζεσθαι αὐτὸν δίκαιον. Οὐδὲ γὰρ παραι- 

τεῖται λοιπὸν χαρίζεσθαι ἀδεῶς, ὅταν ἐξῇ τοῦτο ποιεῖν. ὋὉ 

΄“Θ 9 εὐ Α "5 “ τ} ἣν 

ὡς εἰκῆ ἐπιτιμήσαντα, διὰ τὴν προκοπὴν αὐτῶν, ἀπὸ 

γὰρ τοιαῦτα λέγων ἀνωτέρω, ' ὅτι 7 ““'Ὃ κολλώμενος τῇ πόρνη, 
΄ι᾿ , , Ἁ σι ΄-- “΄᾿ 

Ὠὲν σῶμα ἐστι" καὶ, “ ΠΠαράδοτε τὸν τοιοῦτον τῷ Σιατανᾷ εἰς 
ΕΣ -“ γὲ τ 3} ν ςς 711 ς ’ ἃ ἍΝ ,ὔ 

ὄλεθρον τῆς σαρκὸς" καὶ, ἂν ἁμάρτημα, Ὁ ἐὰν ποιήση 
Ἁ ΄“ 4 ΄σ ΄ι 

ἄνθρωπος, ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστι" καὶ ὅσα τοιαῦτα" πῶς 
ΕῚ ΄σ Υ ςς Οὐ Φ “- ὃ 2 δὲ ΦΨ σ΄ 

ἐνταῦθα φησιν, ὑχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδε ἕνεκεν τοῦ 
“ς ᾽ὔ .35 -ἰ 5 ’ ξ ΄σ ς ν Α 2 

ἀδικηθέντος ; Οὐκ ἐναντιούμενος εαυτῷῴ, ἀλλα καὶ σφόδρα 
5 ΄“- “ ς τ ; ΄“ Ξ' ο 7 ζυ 

ἀκολουθῶν. [Πῶς ἑαυτῷ ἀκολουθῶν : “Ὅτι περισπούδαστον ἣν 
Ε] ΄“- - Ν εἷ ᾿ -" δὴ 3 3 ΄ 

αὐτῷ, δεῖξαι τὸ φίλτρον ὃ περὶ αὐτοὺς εἶχεν. Οὐ τοίνυν 
ς - ᾽ν ᾽ὔ ᾽ Ι τὶ ἜΝ γ ςἾ Α “» ’ 

ἀναιρεῖ τὸ κήδεσθαι ἐκείνου, ἀλλ᾽ ἐνδείκνυται καὶ τὴν ἀγάπην 
, ῇ ἈΝ 

Ε τὴν περὶ αὐτοὺς, ὅπερ ἔφην. καὶ ὅτι μείζων αὐτὸν κατέσεισε 
’ εἶ “ “ 3 9 , Ν Α ς 

φόβος περὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας. ᾿υδεδοίκει γὰρ μὴ ἐπι- 
ἴω Ἁ εἶ Ἁ ΄“ ἡ ᾿Α 

πλέον νεμηθή τὸ κακον, καὶ ὁδῷ βαδίζον, ἢ ὅλην καταλαβὴ τὴν 
Ἁ ἈΝ Ἁ 

ἐκκλησίαν. Διὸ καὶ ἔλεγε, 8“ Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα 
κ᾽ ν] 4 “- Α ’ὔ ᾿- “ Α ς Α ’ὔ 

υμοῖ. Αλλὰ τοῦτο μὲν τότε; νῦν δὲ, ἐπειδὴ κατώρθωσαν, 
5 ’ τι Α “ ᾿ Ψ . ς ’ - Ἁ Ἁ Ψ Α Α 

οὐκέτι αὐτὸ οὕτω τίθησιν, ἀλλ᾽ ἑτέρως" καὶ τὸ αὐτὸ μεν 
Α οὖ 

αἰνίττεται, γλυκύτερον δὲ μεταχειρίζει τὸν ἃ λόγον, λέγων, 
[42 ΚΕῚ “- “ Ν δὲ ε “ ᾿ - ; ς “ 

νεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουὸθὴν ἡμῶν τὴν ὑπερ ὑμῶν 
Ν ο “ ὌῈ 55 ἠδ , ο ΤΣ “ ε “ ἴω Ἕ “- 

ο4όπρος “ὑμάς. ουτέστιν, ἵνα εἰδῆτε πῶς ὑμᾶς φιλῶ. οὔτο 
Ἁ Ἁ ΄ δὲ τὸ αὐτὸ μέν ἐστι τῷ προτέρῳ, ἑτέρως δὲ ἑρμηνευθὲν, ἑτέραν 

ξὃ » Ἢ Α. Ὁ ᾿ 3 ἐλ ΩΣ 3 ; 

ἔδοξεν ἔμφασιν παρέχειν. πεὶ ὅτι τὸ αὐτό ἐστιν, ἀνάπτυξον 
3 “ Α ΕΣ Ἁ ΕΝ ΕΣ Ἁ Ψ ΡῚ Α Α 

αὐτοῦ τὴν ἔννοιαν, καὶ οὐδὲν ὄψει τὸ μέσον. ᾿᾿ὐπειδὴ γὰρ 
“. ἴω Ἁ , ΄ 

σφόδρα φιλῶ ὑμᾶς, φησὶν, ἐδεδοίκειν μή τι πάθητε ἐκεῖθεν 
“ οἱ Α - ᾿ ’ὔ ει ’ [υ Ω Δ ’ 

Ρ ἀηδὲς, μὴ αὐτοὶ δέξησθε τὴν λύπην. ὥσπερ οὖν ὅταν λέγη: 

9.ς Μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ θεῷ ; οὐ τοῦτο λέγει, ὅτι οὐ μέλει" 
“5 .Χ κΝ ΄ι “ , “σι Ψ Α 

ᾳ οὐδὲ γὰρ ἔνι τι συστῆναι τῶν ὄντων ἵ τῆς προνοίας ἀποστερηθεν 

71 Οὐεὴ τα τὸς 8: ΥἱἹ: 18: 81 ον. ν. 6. 91 Οον. ΙΧ. 9. 

ἱ νῦν οτῃ. Β.}).Ε. Κ τούτων] τότε Κ᾿, 1 ὅτι οτη. [ἰ. τὰ ὅλην Α.Β. 

ὅλον Ν εΊΌῃ. ὅν. ἃ λόγον) ἕνεκεν Δ. ο ὑμᾶς] - ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 1). 
Μοβαᾳ. σ. Ρ ἀειδὲς ΕΚ, ᾳ οὐδὲ] οὐ Εαά. Τ᾿ τῆς πρ. ἀ. τοῦ θ.] ἄνευ τῆς 

“ “- , “-“Ἦ ΄- “ , 3 ΝῚ 

τοῦ θεοῦ προνοίας Β. ϑᾶν. τηᾶτρ. γρ. τῆς τοῦ θεοῦ προνοίας ἀποστερηθὲν 
Β.. τηᾶγρ. 
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τοῦ θεοῦ" ἀλλ᾽ ὅτι οὐ προηγουμένως διὰ τοὺς βόας ἐνομοθέτει" 
οὕτω καὶ ἐνταῦθα, πρῶτον μὲν δι ὑμᾶς “ἔγραφον, δεύτερον δὲ Β 

ὶ δι’ ἐκεῖνον. ἹΚαὶ 5 εἶχον μὲν τὴν ἀγάπην ἐν ἑαυτῷ, καὶ 

ἐρε" τῆς ἐπιστολῆς, φησίν" ἐβουλόμην δὲ αὐτὴν καὶ ὑμῖν 

δεῖξαι, καὶ πᾶσιν ἁπλῶς διὰ τῶν γραμμάτων ἐκείνων. 190.“ Διὰ 

τοῦτο παρακεκλήμεθα"" {ἐπειδὴ καὶ τὴν σπουδὴν ἐδείξαμεν τὴν 

περὶ ὑμᾶς, καὶ τὸ πᾶν Υ ἡμῖν κατώρθωται. Καθάπερ καὶ 
ἀλλαχοῦ ἔλεγε, Νῦν ζῶμεν, ἐὰν ὑμεῖς ἐΡΈΠΗΝΕ ἐν κυρίῳ; 

καὶ πάλιν, “ Τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς, } ἢ χαρὰ, ἢ στέφανος καυ- 

χήσεως ; ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ἢ" ΓΓοῦτο γὰρ ζωὴ, τοῦτο παρά- 

κλησις, τοῦτο παραμυθία διδασκάλῳ νοῦν ἔχοντι; ἡ ἐπίδοσις 

τῶν μαθητενομένων. 

ν Οὐδὲν γὰρ οὕτω δείκνυσι τὸν τὴν ἀρχὴν ἔχοντα, ὡς ἧς 

φιλοστοργία ὴ περὶ τοὺς ἀρχομένους. Καὶ γὰρ πάτερα οὐ 

τὸ γεννῆσαι μόνον ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ τὸ φιλεῖν μετὰ τὸ γεννῆσαι. 

Εἰ δὲ ἔνθα φύσις, Σ τοσαύτη χρεία ἀγάπης. πολλῷ μάλλον 

ἔνθα ἡ χάρις. Οὕτως οἱ παλαιοὶ πάντες ἔλαμψψαν. Ὅσοι 

γοῦν τῶν παρ᾽ ᾿Εβραίοις εὐδοκίμησαν, ἐντεῦθεν ἐφάνησαν. 

Οὕτω Σαμουὴλ ἡμέγας ἐδείχθη λέγων, 12“ ᾿Βμοὶ δὲ μὴ γένοιτο 

Εν ΠΕ Ν τῷ θεῷ τοῦ διαλιπεῖν προσευχόμενον ὑπὲρ ὑμῶν" 

ἢ οὕτως ὁ Δαύν, οὕτως ὁ ᾿Αβραὰμ, οὕτως ὁ ᾿Ηλίας, οὕτως Ὦ 

δέκαστος τῶν δικαίων, τῶν ἐν τῆ καινῆ, τῶν ἐν τῆ παλαιᾷ. 

Καὶ γὰρ Μωῦσῆς διὰ τοὺς ἀρχομένους πλοῦτον τοσοῦτον καὶ 

θησαυροὺς ἀφάτους κατέλιπεν, ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ 

λαῷ τοῦ θεοῦ" καὶ πρὸ τῆς χειροτονίας δημαγωγὸς ἣν διὰ τῶν ἔρ- 

γων. Διὸ καὶ ὶ σφόδρα ἁ ἀνοήτως ἔλεγε πρὸς αὐτὸν ὁ ΕΣ ΠΡΗΘΗΝ ἐκεῖ- 
νος, 154. Τὶς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν "ἐφ᾽ ἡμᾶς ̓ 

Τὶ λέγεις ; τὰ ἔργα ὁρᾷς, καὶ περὶ τῆς προσηγορίας ἀμφι- 

βάλλεις: δ, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἰδὼν τέμνοντα ἄριστα ἰατρὸν, 

καὶ τῷ πεπονηκότι μέλει τοῦ σώματος βοηθοῦντα, λέγοι, τίς Ἐὶ 

σε κατέστησεν ἰατρὸν, καὶ τέμνειν ἐκέλευσεν; Ἢ τέχνη, ὦ 

βέλτιστε, καὶ ἡ νόσος ἡ σή. Οὕτω καὶ τοῦτον ἡ ἐπιστήμη 

τοιοῦτον ἐποίησε. Καὶ γὰρ τέχνη τὸ ἄρχειν ἐστὶν, οὐκ ἀξίωμα 

(632) μόνον, καὶ τέχνη τεχνῶν ἁπασῶν ἀνωτέρα. [Τὶ γὰρ ἡ τῶν 

10 νυν Ὑ3. 1 ΤΏ θ55. 11: ὅ..1{ς ΤΟ. 12 1 Βρρ᾽ ΧΙ. 23. 13 Ἑχοΐ. 1]. 14. 

5. εἶχον μὲν) εἴχομεν ᾿. Μοχ ἐν ἐμαυτῷ 10. ὖ ἐπειδὴ" ἐπὶ τῇ παρακλήσει 
ὑμῶν" τουτέστι ). Ὁ ὑ ῖν Α. ΣΉΘΙΚΟΝ. Πε ὶ ἀρχῆς πνευματικῆς μ ρὶ ἀρχῆς πνευματικῇ 
καὶ κοσμικῆς, καὶ τῆς τῶν ἀρχόντων ὑποταγῆς, καὶ τῆς τούτων ἐπιμελείας. Δ ΘΓΌΠ. 
Χ τοσαύτης Δ, Εὶ, οἱ ψογοῃ. Υ μ. ἐδείχθη] ἐδείχθη μ. ΔΙ, Μὸχ διαλείπειν 
Α. 2 οὕτως ᾿Λβραὰμ οτη. Β. 8 ἕκαστος Ὶ ὁ λόγος ἈΑ. ν ἐφ᾽ 
« “ 

ἡμῶν ἈΑ. ο ὥσπερ ἂν εἴ τις] ταὐτὸ ποιῶν οἷον ἂν εἴ τις ὉδῈ ταὐτὸν π. οἷον 
ἄν τις 1). ἃ ἄριστα ἰατρὸν) δῖ. Δ.Π).Ε, ἄριστον ἰατρὸν Β.(, ἰατρὸν ἄρι- 
στα Ἐϊλα. 

Ζ 



170 5. ΦΌΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜΙ ν; 

ἔξωθεν ἀρχὴ. τέχνη καὶ ἐπιστήμη πασῶν βελτίων ἐστὶ, πολλῴ 

μᾶλλον αὕτη. Καὶ γὰρ τοσούτῳ ἀμείνων ἐκείνης αὕτη ἡ ἀρχὴ, 

ὅσῳ τῶν ἄλλων ἐκείνη" μᾶλλον Ἂ καὶ πολλῷ πλέον. ΚΚαὶ, εἰ 

Ὀρδλώσθε, τὸν λόγον τοῦτον ἱἀκριβέστερον ἐξετάσωμεν. Ἔστι 
τέχνη γεωργικὴ, ἔστιν ὑφαντικὴ, οἰκοδομική" αἱ καὶ ἀναγκαῖαι 

φρᾳησφόδρα εἰσὶ, καὶ μάλιστα συνέχουσιν ἡμῶν τὸν βίον. Αἑ 
γὰρ δὴ ἄλλαι διάκονοι τούτων εἰσὶν, ἡ χαλκευτικὴ, δὴ τεκτο- 

νικὴ, ἡ ποιμαντική. ᾿Αλλὰ καὶ τούτων ἢ αὖ τῶν τεχνῶν ἀναγ- 

καιοτέρα πασῶν ἡ γεωργικὴ, ἣν καὶ πρώτην εἰσήγαγεν ὁ θεὸς, 

τὸν ἄνθρωπον πλάσας. Ὑποδημάτων μὲν γὰρ ἄνευ καὶ ἱμα- 

τίων δυνατὸν ζῆν, γεωργικῆς δὲ χωρὶς, ἀμήχανον. ᾿Ποιούτους 

τοὺς ἁμαξοβίους εἶναί φασι, τοὺς παρὰ “Σκύθαις νομάδας, 

τοὺς γυμνοσοφιστὰς τοὺς τῶν ᾿Ινδῶν. Οὗτοι γὰρ καὶ οἰκοδο- 

μικὴν καὶ ὑφαντικὴν καὶ τὴν τῶν ὑποδημάτων εἴασαν τέχνην, 
Β μόνης δὲ τῆς γεωργικῆς δέονται. Αἰσχύνθητε οἱ τῶν περιττῶν 
χρήζοντες τεχνῶν, καὶ μαγείρων καὶ πλακουντοποιῶν καὶ ποι- 

κιλτῶν καὶ μυρίων ἑτέρων ' τοιούτων, ἵνα ζῆτε" αἰσχύνθητε 

οἱ τὰς ματαιοτεχνίας, εἰσαγαγόντες τῷ βίφ' αἰσχύνθητε. ἐκεί-: 

γους τοὺς βαββαρῥις ὁ ὑμεῖς οἱ πιστοὶ, τοὺς μὴ δεομένους τέχνης. 

Καὶ γὰρ σφόδρα ἢ τὴν φύσιν αὐτάρκη ἐξ ὀλίγων ἐπάν ὁ 

θεός. [Πλὴν οὐκ ἀναγκάζω, οὐδὲ νομοθετῶ οὕτω ζῆν . 1ἸΔλλ᾽ 

ὡς ὁ Ἰακὼβ ἤ ἤτησε. Τὶ δὲ ; ἤτησεν ἐκεῖνος : 14.““᾿)ὰν πιδῷ μοι 

κύριος ἄρτον φαγεῖν, καὶ ἱμάτιον περυβαλδι ἀροῦν Οὕτω καὶ 

Ι]αῦλος ἐκέλευσε λέγων" 10 ἐφ" Ἔχοντες δὲ "διατροφὰς. καὶ 

Οσκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα." Πρώτη μὲν οὖν ἡ 

γεωργικὴ, δευτέρα δὲ 9 ἡ ὑφαντικὴ, καὶ τρίτη Ὁ μετ᾽ ἐκείνην 

ἡ οἰκοδομική: ἡ δὲ τῶν ὑποδημάτων πασῶν ἐσχάτη. Παρὰ 

γοῦν ἡμῖν εἰσι πολλοὶ καὶ οἰκέται καὶ γεωργοὶ χωρὶς ὑποδη- 

μάτων ζῶντες. Οὐκοῦν 4 αἱ χρήσιμοι καὶ ἀναγκαῖαι αὗται. 
Φέρε οὖν, παραβάλωμεν αὐτὰς τῆ ἀρχικῇ. Διὰ γὰρ Γποῦτο 

τὰς πασῶν κυριωτέρας παρήγαγον, ἵν᾽ ὅταν φανῆ αὕτη βελτίων 

ἐκείνων, ἀναμφισβήτητος ἡ κατὰ τῶν ἄλλων αὐτῇ νίκη, ἧ. 

ὈΙ16θεν οὖν αὐτὴν "δείξομεν ἀναγκαιοτέραν οὗσαν πασῶν ; 

Ὅτι ταύτης ἄνευ οὐδὲν ἐκείνων ὄφελος. ΚΚαὶ, εἰ δοκεῖ, τὰς 
14 (ἀφηῃ. χχνΐ. 20. 10 ΤΊ Τα. τ1..8. 

5 πολλῷ οτη. Β. ἔ ἀκριβῶς Α.Ε. ἕ ἡ τεκτ.] καὶ ἘΕΡΤΉΕΕῚ ἵν. 
Ὦ αὖ τῶν] δῖ. Β. αὐτῶν τῶν γα]ρο. ἱ τούτων 9). " τὴ ν φ. 
αὐτάρκη ἐξ ὀλ.] δῖ. Α.Β.Ε. προς τὴν φ. ἐξ ὀλ. Ὠος ΟΥΪΠΘ Βαα. τὴν φύ- 
σιν ἐξ ὀλίγων ἀρκεῖσθαι σ.Ὁ. 1 ἀλλ᾽ ὡς] ἀλλὰ παραινῶ καὶ βούλομαι ζῆν ὡς 
}. τὰ δῴη Ὁ. π διατροφὰς Α.Β.(.Εν4 τροφὰς Ὁ. τροφὴν Βαα. 

ο ἡ ὑφ. Α.Β.Ο. ἡ Μοχ ἡ ἡ οἰκ. Β.0.1. Ατῇσα] ἀδογδηΐ. Ρ μετ᾽ ἐκείνων Ε. 
4 αἱ] καὶ Β. Τ᾿ τούτων Α. 5 δείξωμεν ἃ. Μοχ πασῶν ΟΠ. Ο. τ ὅτι 

ἄφελε ἀπὸ τοῦ ταύτης ἄνευ οὐδὲν (μηδὲν Π).) ὄφ. εἶναι ἐκείνων (ἐκείνων 
εἶναι 1).) Ο.Ὁ 
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5, ᾽ ’ Α - ἊΣ ’ Α ’ὔ 9 ’ 

ἄλλας ἀφέντες, τὴν πασῶν “ανωώτέρω και κυριωτεραν εἰς μέσον 

ἀγάγωμεν, τὴν Ὑεωργικήν. Τί οὖν ἔσται πλέον τῆς τῶν γεωρ- 
γῶν πολυχειρίας, ὅταν ἀλλήλοις “πολεμῶσι, καὶ τὰ ἀλλήλων 

ἁρπαζωσι: : Νῦν μὲν γὰρ ὁ τοῦ ἄρχοντος φόβος κατέχει; καὶ 

τὰ ὑπ᾽ ἐκείνων γινόμενα φυλαττει" ἐὰν δὲ ταύτην ἀνέλης, περιτ- 
Ἀ ς ’ὔ “3 “ ᾿] ’ὔ τὰ ἴω ᾽ ’ ΨΥῈΕ 7 

τὸς ὁ πόνος ἐκεῖνος. Εἰ δέ τις ἀκριβῶς ἐξετάσειε, καὶ ετέραν ΕἸ 
3 

ἀρχὴν εὑρήσει μητέρα ταύτης καὶ σύνδεσμον οὗσαν. [Τ]οίαν 

δὴ ταύτην: Καθ’ ἣν ἕκαστον Ν' αὐτόν τινα ἑαυτοῦ κρατεῖν 
Ἔ ς 

καὶ ἄρχειν δεῖ, τὰ μὲν ἀνελεύθερα κολάζοντα ἤπαθὴ, παντα 

δὲ τὰ τῆς ἀρετῆς βλαστήματα ἐκτρέφοντά τε καὶ αὔξοντα 

μετὰ ἀκριβείας ἁπάσης. Ἔστι γὰρ ἀρχῆς " εἴδη, ἕν μὲν, 

καθ᾽ ὁ δήμων καὶ πόλεων ἄρχουσιν ἄνθρωποι, τὸν πολιτικὸν 548 

τοῦτον διορθοῦντες βίον" ὅπερ ὁ "Παῦλος δηλῶν ἔλεγε" 16ἐς Τ]ᾷσα 

ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω οὐ γάρ ἐστιν 

ἐξουσία, εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ. Εἶτα δεικνὺς αὐτῆς τὸ κέρδος, 

ἐπήγαγε λέγων, ὅτι ὁ ἄρχων θεοῦ διάκονός ἐστιν εἰς τὸ ἀγα- 
’ ᾿ Α ’ ςς ΄ ὃ Ις ’ὔ νι »᾽ἢ ὃ τὶ ἢ Α ΄ 

θόν᾽ καὶ πάλιν, ““ θεοῦ ὁδιάκονὸς εστιν, ἔκόικος εἰς οργῆν τῷ 
Ἁ ᾿ ’ 35 “ Α ἢν ἸἙ “- Φ 

τὸ κακὸν πράσσοντι. ἔπτερον δὲ, καθ᾽ ὁ ἑαυτοῦ τις ἕκαστος 
« ΄ ΕΣ 5», 4 εἴ Α τὸ Ἁ ὃ ὔ 4 Α ςς ᾿ ̓] 7 δὲ 

ὁ νοῦν ἔχων ἄρχει Ὁ καὶ αὐτὸ παρεθήλωσεν εἰπῶων; ἰ 20ε 
“ Ν ’ Ἁ 

θέλεις μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν, τὸ ἀγαθὸν ποίει" τὸν 

ἑαυτοῦ ἄρχοντα λέγων. 
ἜΣ 00 δὲ 3“, Α Ε 7 ᾿] Νὴ “" Ἂ “.Ἔ ς “ 

νταῦθα ὃε ἔστι καὶ εἐτέρα ἀρχή τῆς πολιτικῆς ἀρχῆς Β 
᾿) 7ὔ ΠῚ ἃ ον 9 “ Ξ Ἥ Ψ Ἄ κα δων, ὧδ Α 

ανωτερα. ἰς δοὺν ἐστιν αὕτη: ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ" ἧς καὶ 

αὐτῆς ὁ Παῦλος μέμνηται λέγων, 17“ ΠΠείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις 

ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε᾽ ὅτι αὐτοὶ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες.᾽ Αὕτη γὰρ ἡ ἀρχὴ τοσοῦτον 

΄“ ι΄ ἴων ΄“- ῪΝ Α 

τῆς πολιτικῆς ἀμείνων, ὅσον τῆς “γῆς ὁ οὐρανός" μᾶλλον δὲ 

καὶ πολλῷ πλέον. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐχ ὅπως γενόμενα 

κολάσειεν ἁμαρτήματα σκοπεῖ προηγουμένως, ἀλλ᾽ ὅπως μὴ 

γένοιτο τὴν ἀρχήν" ἔπειτα μὰ ἠρν οὐχ ὅπως ἀπενέγ- 

κοι τὸν κάμνοντα, ἀλλ᾽ ὅπως Ὀἀφανισθείη. Καὶ βιωτικῶν Ο 
΄ς΄. ’ 

μὲν οὐ πολὺς αὐτῆ λόγος, πάντα δὲ ὑπὲρ τῶν ἐν οὐρανοῖς 

πραγμάτων χρηματίζει. 18 ἐς ' Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν 

(633) οὐρανοῖς ὑπάρχει. Καὶ ἡ ζωὴ ἡμῶν “ἐκεῖ. ““ Κέκρυπται 

γὰρ, φησὶ, σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ. ΚΚαὶ τὰ ἔπαθλα ἐκεῖ, 
Α ς ’ ν ΩΝ ἐ - , "5 Χ Ν ’ὔ 

καὶ οἱ δρόμοι περὶ τῶν ἐκεῖ στεφάνων. Οὐδὲ γὰρ καταλύεται 
Ν ν κ 6 « ᾿ τ, Ν , ’ ’ 

μετὰ τὴν τελευτὴν αὕτη ἡ ζωὴ, ἀλλὰ τότε διαλάμπει μειζόνως. 

ΤῸ. τῆν π}ΠΕῪΣ ἡ». ἢ: 17 ἘΠΟΌΤΣ χη Ὁ}: 18 ῬΆΠΙΡΡ. 111. 20. ΟὉ]ο55. ἢ. 3. 

ν ἀνωτέραν (Ὁ. Ν᾽ αὐτόν τινα] τινα αὐτὸν ἃ. αὐτῶν τινα 1). αὐτὸν 1πο]ιιδ: 
ὅν. Χ πάθη πάντα᾽ τὰ δὲ τῆς ἀ. 10. Υ εἴδη] - διάφορα Ὁ. 2 δὲ ὁπ]. 
οι. ἃ οὖν οτη. 1). " ἀφανισθείη] -- μηχανᾶται ().. ο ἡμῶν γὰρ] 
καὶ γὰρ ἡμῶν Δ. 4 ἐκεῖ οπι. 15, ϑδίαξπι γὰρ οπι. 1). γὰρ φησι οπι. (Ὁ. 

΄ ἢ 
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Ἂ Α “ ’ ν “ ΄“ ΝῚ 

Διὰ δὴ τοῦτο, οὐχ ὑπάρχων μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν τὰ 
Ἂ Ψ 

διαδήματα περικειμένων μείζονά εἰσιν ἐγκεχειρισμένοι τιμὴν 
ς 

οἱ ταύτην ἔχοντες τὴν ἀρχὴν, δἅτε ἐν μείζοσι καὶ ἐπὶ μείζοσι 
; Α ς ᾽, 3 3 ΕΣ « ᾿ ᾿ 

πλαττοντες τοὺς ἀνθρώπους. Αλλ᾽ οὔτε ὁ τὴν πολιτικὴν 
᾿ Α “- 

Ὠαρχὴν μετιὼν, οὔτε ὁ τὴν πνευματικὴν, δυνήσονται καλῶς 
’ὔ ω , 

ταύτας μεταχειρίζειν, εἰ μὴ πρότερον ἑαυτῶν ἄρξαιεν, ὡς χρὴ, 
Α Α “- ’ Α 

καὶ τοὺς ἱἑκατέρους νόμους τῆς πολιτείας φυλάξαιεν μετὰ 
3 , ς ῇ ΓΙ Ν ς “- - .] Α “ 
ἀκριβείας ἁπάσης. ὥσπερ γὰρ ἢ τῶν πολλῶν ἀρχή διπλῆ 

ιφ “ 7 Α , 

τίς ἐστιν, οὕτω καὶ ἣν ἑαυτοῦ τις ἕκαστος ἄρχει. 8 Καὶ παλιν 
ς “ “-“ ΄ ς 

κἀνταῦθα ἀμείνων τῆς πολιτικῆς ἡ πνευματικὴ. ὥσπερ ὁ λόγος 
ς δ "]δὃ 3. 5 ᾿Ὶ “. “ Ἅ ἈΥ ῃ ς Α 

ἀπέδειξεν. οἱ δ᾽ ἄν τις καὶ τῶν τεχνῶν ἐνίας "ἀρχὴν μιμου- 
-" , 2 Ἀ 7 

μένας, καὶ μάλιστα τὴν γεωργικήν. Καθάπερ γὰρ ἄρχων 
; “ἍΜ “ ᾿ Ἁ 

τίς ἐστι τῶν φυτῶν ὁ ἱγηπόνος, τὰ μὲν περικόπτων καὶ κω- 
Ψ Ν δὲ ΕΣ Α 7 Ἢ κ Α ς “ “ 

Ελύων, τὰ δὲ αὔξων καὶ θεραπεύων" καθάπερ καὶ οἱ τῶν ἀρ- 
’ 7 Α “ 

χόντων ἄριστοι τοὺς μὲν πονηροὺς καὶ τοῖς πλείοσι λυμαινομέ- 

νους τιμωροῦνται καὶ ἐκκόπτουσι, τοὺς δὲ χρηστοὺς καὶ ἐπιεικεῖς 
Ν “ “ ““ Α - δῇ 

Ι ἐπὶ μεῖζον ἄγουσι. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ γραφὴ τοὺς ἄρχοντας 
Ἂ “ 7 3 ’ ’ Ἂ ᾿] Α Α " “ ΝΑῚ 

ἀμπελουργοῖς πιἀπεικάζει. Τὶ γὰρ, εἰ μὴ φωνὴν ἀφιᾶσι τὰ 
οὐ ’ “ ΄“΄ 7 

φυτα, καθαπερ ἐπὶ τῶν πόλεων οἱ κακῶς πάσχοντες ; ἀλλ᾽ 
[χ 4 ὃ Ν “ Ε Ώ ὃ Ψ Α Ἰδ , ’ὔ 

ὅμως διὰ τῆς ὄψεως εἰκνύουσι τὴν ἀδικίαν, μαραινόμενα, 
Ἁ “ σ΄ “ ’ 

στενοχωρούμενα ὑπὸ τῶν πονηρῶν βοτανῶν. Καὶ καθάπερ 
᾽ 4 δ “ “ ’ὔἢ 

νόμοις κολάζεται πονηρία, οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα τῆ τέχνη 
, ᾿ ΕΞ ᾿Ξ , 

540 ταύτη καὶ γῆς κακία, καὶ φυτοῦ δυσ γένεια καὶ ἀγριότης διορ- 
΄““" οἷ ΄“- “ ’ 

θοῦται. Καὶ γὰρ ὅσα ἐν τοῖς ἤθεσίν ἐστι τοῖς ἀνθρωπίνοις, 
εὑρήσομεν καὶ ἐκεῖ, τραχύτητα, μαλακότητα, δειλίαν, προπέ- 

ἢ Α ΄“΄“ “ 

τειαν, Ῥεὐυσταθειαν' καὶ τὰ μὲν αὐτῶν πλούτῳ κομῶντα ἀκαίρως 
Α »" »-- 

καὶ ἐπὶ κακῷ τῶν πλησίον, τὰ δὲ πενόμενα καὶ ἀδικούμενα: 
ΓᾺ «- ἴω ΄“ Α “ οἷον ὅταν οἱ φραγμοὶ κομῶντες ἐπὶ κακῷ τῶν ἐγγὺς φυτῶν 
39 Φ Φ ,ὔ Ψ Ἀπ 5. Σὰ 3 [γ 

αἴρωνται, ὅταν ἕτερα δένδρα ἄκαρπα καὶ ἀνήμερα εἰς ὕψος 
Ι ’ὔ ᾿ “ ΩΝ ε , Ἂ ’ 

Β ἀναδραμόντα τὴν ἅ αὔξησιν τῶν ὑποκειμένων κωλύη. Καὶ καθά- 
᾽ “- ’ 

περ οἱ ἀρχοντες καὶ οἱ βασιλεῖς ἔχουσι τοὺς λυμαινομένους 
. “. . ΄ ΤΩ Α ’; ’ 

αὐτῶν τῇ ἀρχῆ καὶ πολεμοῦντας" οὕτω καὶ ὁ γηπόνος θηρίων 
2, ὃ 2 : ’ 5 ἢ Γ ; ἐ ’ 
ἐφοῦον, ἀνωμαλίαν ἀέρων, χάλαζαν, ἵἐρυσίβην, ἐπομβρίας, 

“ “- δ Ν 

αὐχμοὺς, δκαὶ ὅσα τοιαῦτα. Ταῦτα δὲ γίνεται, ἵνα πρὸς 
“- ΄ ΄ κ Ν 7 

τὴν τοῦ θεοῦ διηνεκῶς ἐλπίδα ἱβλέπης. Αἱ μὲν γαρ ἄλλαι 
κ Ν σι - -“ 2 

τέχναι καὶ ἀπὸ τῆς τῶν ἀνθρώπων συνίστανται σπουδῆς" αὕτη 
6 [γ 5 ’ ΄ Ν ἐ χυθοῦ ,ὔ ’ Ἁ 5 60 ΄ 

ἅτε ἐν μείζοσι τεταγμένοι καὶ ἐπὶ μείζονα παρακαλούμενοι τοὺς ἀνθρώπους 
(καὶ ἐπὶ μείζοσι προσκαλούμενοι τοῖς ἀνθρώποις 1).) (.Ὁ. ἔ ἑκατέρας Ο. 
ϑἰαϊτη τῆς πολιτείας νόμους ἴίνετδο οτ. (.Ὁ. 8 καὶ οτη. (.Ὁ. ἢ ἀρχὴν] 
ταύτην τὴν ἀρχὴν Ο.Ὁ. ἱ γεηπόνος Α.ἢ. Κ καθάπερ] καὶ γὰρ Ο.}. 
1 ἐπὶ] καὶ ἐπὶ 1). Ἢ σαρεικάζει Α.Π, εἰκάζει Ο. τ δείκνυσι Ἐ, οἡ 
πονηρία Ἐαα. Ἰην 1015 ΠΌΤΙ5. Ρ εὐστάθειαν) ὥϊα οἸηηθ68 (ὐοαα. δοπαηι σοηιρο- 
δἰἐϊοηθηι Νεῖθϑ. Ἐο αν ἀστάθειαν, 5ῖπ6 τηοηϊΐο. 4 αὔξην Β. Τ᾿ ἐρι- 
σύβην Β.Ο. 5. καὶ, φῃοα ἀθογαΐ, δϑῦ ἴῃ οὐηηῖθιι5 ΠΟΒΙΤΙΒ. τ βλέπη Ο. 
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δὲ Ν Ἂ 5. “ ΄“ θ τς ΑΙ Ἄν .. Ψ ὃ ΝΣ δὸ 
ἐ τὸ πλέον ἐν τῆ τοῦ θεοῦ ῥοπῆ ἔχει, καὶ ὅλη διόλου σχεῦον 

“- “ ΄“" 7 »“» “ Α -- 

ἐκεῖθεν ἤρτηται" καὶ δεῖ μὲν τῶν ἄνωθεν ὑετῶν, δεῖ δὲ τῆς 
“ Ἁ ’ “΄ι- ΄ 2 

ν ὡρῶν κράσεως, καὶ πρὸ πάντων τῆς αὐτοῦ προνοίας. 15.““Οὔτε 
εἰ ς ’ὔ ΕΝ ςε , 8 τ ᾽ ε 3 ,: 

γὰρ ὁ φυτεύων, οὔτε ὁ ποτίζων τί ἐστιν, ἀλλ᾽ ὁ αὐξάνων 
’ ΕΙΣ Ἕ ’ Ξ ἴω Α Α Α ο "-“ ᾳ 

θεος. ἔστι καὶ θάνατος ἐνταῦθα καὶ ζοὴ, καὶ ὠδῖνες καὶ 
’ ᾿ Φπο ν 3 ᾿ " Α ς ΄ 

τόκοι, καθάπερ ἐπ᾽ ἀνθρώπων. "Ἐστι γὰρ καὶ ἀποτμηθῆναι, 
“ “- μι Ἁ 

καὶ καρπὸν ἐνεγκεῖν, καὶ ἀποθανεῖν, καὶ γενέσθαι τὸ τεθνηκὸς 
τ ... ’ », Ἕ ΒΩ . Ὅᾳ)» ς “ 4, “ ,ὔ 

αὐτὸ πάλιν ἀνωθεν᾽ ἔνθα καὶ ποικίλως ἡμῖν καὶ σαφῶς διαλέγε- 
᾿ σ΄ 

ται περὶ ἀναστάσεως ἡ Ὑῆ. Ὅταν γὰρ ἡ ῥίζα ἐνέγκῃ καρπὸν, 

ὅταν τὸ σπέρμα φυῇ, οὐκ ἀνάστασις τὸ πρᾶγμά ἐστι; Καὶ 
’; 

πολλὴν ἄν τις ἴδοι τῆ ἀρχῆ ταύτη τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ πρό- 

νοιαν ἐγκειμένην καὶ σοφίαν, εἰ καθ᾽ ἕκαστον ἐπεξίοι. ᾿Αλλ᾽ Ὁ 
“ Ε ’, Ε] «- Μ“ « Α Α ΄-“- ᾽ Α Ἀ 

ὅπερ ἐβουλόμην εἰπεῖν, ὅτι αὕτη μεν περὶ γῆν ἐστι καὶ φυτα, 

δὲ ΣῊ Ὅ δὲ Ἄ ὶ ἡ ὃὲ ἡμετέρα περὶ ψυχῶν ἐραπείαν. σον ὃὲ φυτῶν καὶ 

γ ψυχῆς τὸ μέσον, τοσοῦτον αὕτη βελτίων ἐκείνης. Οἱ δὲ 
’ 

τοῦ βίον τοῦ παρόντος ἄρχοντες, τοσοῦτον αὐτῆς ἐλατ- 
’ Ἁ “- , - 

τοὺς πάλιν, ὅσον τὸ ἑκόντος τοῦ ἄκοντος κρατεῖν βέλτιον. 
Δῦ ͵ 9 ᾿] ς ͵ ᾿) ’ Ἢ “- .] Ν Ἁ ΄“ 

ὑτη γὰρ ἐστι καὶ ἡ φύσει ἀρχή. κεῖ μεν γὰρ τὸ πᾶν 
: ΄ ΄ ’ “ κι 

Ζτῷ φόβῳ γίνεται καὶ τῆ ἀνάγκη" ἐνταῦθα δὲ τῆς προαιρέσεως 
ἱ ΄ι Ν Ἅ; ’ 

καὶ τῆς γνώμης ἐστὶ τὸ κατόρθωμα. Καὶ οὐ ταύτη μόνον Ε 
ο ’ 3 ᾽ Ψ 9 Φ ϑ᾿ 3 Α ’ 9 Α 9:- ἈΝ Α 

αὕτη βελτίων ἐκείνης, ἀλλ᾽ ὅτι οὐκ ἀρχή μόνον ἐστίν, ἀλλα καὶ 
“4 Ν Ἁ ᾿. ῇ 

πατρότης, ὡς ἄν τις εἴποι καὶ γὰρ πατρὸς ἔχει τὸ "ἥμερον, 
’ κ ᾿ , 

καὶ μείζονα ἐπιτάττων πείθει. ὋὉ μὲν γὰρ ἔξωθεν ἄρχων 
Α - ᾿ λ 

φησὶν, ἐὰν μοιχεύσης, ἀπέθανες" οὗτος δὲ, κἀν ἀκολάστοις 
" “ 5 Ἁ Ἵ ’ὔ τ - Α ἈΝ Ἁ ΄- 

ὀφθαλμοῖς ἴδης, τὰ μέγιστα ἀπειλεῖ. Καὶ γὰρ σεμνὸν τοῦτο 

τὸ δικαστήριον, καὶ ψυχῆς, οὐχὶ σώματος μόνον διορθωτικόν. 

Ὅσον οὖν ψυχῆς καὶ σώματος τὸ μέσον, τοσοῦτον πάλιν αὕτη 

(634) διέστηκεν ἐκείνης ἡ ἀρχή. Κἀκεῖνος μὲν τῶν φανερῶν κάθηται 
τι “- δὲ Ο ἌΝ , , ἀπο πτ ΟΝ ἫΝ ᾽ 

κριτής μάλλον ὃε “οὐὸε τούτων ἁπάντων, ἀλλα τῶν εἐλεγχο- 550 
Ἃ Α ’ ᾿ δὲ ἀ Ἁ ’, δό , ᾿ ἣ δὲ 

μενων᾽ πολλάκις ὁὲ “καὶ τούτων προθότης γίνεται τὸ ὁὲε 
“- , “- 

κριτήριον τοῦτο παιδεύει τοὺς εἰσιόντας, ὅτι ὃ παρ᾽ ἡμῖν 
, Ν 5 

δικάζων, πάντα γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα εἰς μέσον ἄξει ἐπὶ 
“- ΄- “σ᾿ ’ “- 

τοῦ κοινοῦ τῆς οἰκουμένης θεάτρου, καὶ λαθεῖν ἀμήχανον. 
Ι ΄“ ΄- “ Ἁ Ν 

στε πολλῷ μᾶλλον τῶν ἔξωθεν νόμων ὁ Χριστιανισμὸς τον 
’ Ἁ Ἁ ΄ 

ἡμέτερον συνέχει βίον. Εἰ γὰρ “καὶ τὸ περὶ τῶν κεκρυμμένων 

Ἐν] 

1951 δε. τς 

Υ ὡρῶν] τῶν ὡρῶν Α.Ο. Υ ταύτῃ τὴν παρὰ) ὅϊο οἵηποβ (οα4. Τοροθαΐτγ 
ταύτην παρά. Χ θεραπείαν σωτηρίαν 10. αν. τηᾶγρ΄. Υ ψυχῆς Α.Β.06.Ε. 
υχῶν νυ]ρο. 2 τοῦ φόβου (ἡ. Μοχ ἴῃ οπιηΐθιιβ ΠΟβ ΙΒ Ἰεσία καὶ τῆς 

ἀνάγκης, αποα νυ]ραΐο ἀθέου 6Θ586 νἹ ἀθίτιν, ἃ τὸ κατόρθωμα Ἀ.Ο.1Ν 
Αὐθοαϊιιβ να]ρὸ ἀοϑί. Ὁ ἡμέτερον ἃ. Μοχ ἐπιτάττων τλύλῳ ἃ ππιιπὶ 
ΟΙΠΠη65. [ὑπο θαΐτ ἐπιτάττουσα. Ο οὐδὲ] ὑπὲρ ΚΕ. 4 καὶ οἵη. ΚΕ ὃ καὶ 
τὸ] τὸ καὶ Β. καὶ οπι. Ο.Ὁ. 



. 5. ΦΌΑΝΝΙΒ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ ΜΙ]. τ. 

’ “ Ἁ “- ΄“ ἢ ’ ὃ ὃ ’ 3 ’ 

τρέμειν τοῦ περὶ τῶν Φανερῶν μόνον δεθοικέναι ἀσφαλέστερον 

ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον, καὶ τοῦ τὰ μείζω κολάζειν τὸ καὶ τῶν 

ἐλαττόνων ἀπαιτεῖν εὐθύνας μᾶλλον αὐτὸν διανίστησι πρὸς 
’ 

Β ἀρετήν" εὔδηλον ὅτι ὅ πάντων μάλιστα αὕτη ἡ ἀρχὴ τὴν ἡμε- 

τέραν συγκροτεῖ ζωήν. 
Ε] ᾿ , Ἁ Ἂ ἣν “ τὰ ’ ἐ 

Εὰλ δὲ βούλει, καὶ τὰς χειροτονίας τῶν ἀρχόντων ἴδωμεν" 
κ Α Ε “- ᾿ Ν ’ ΕΝ Οὐ Ν ᾽ ἢ ῇ 

καὶ γὰρ ἐνταῦθα πολὺ τὸ μέσον ὄψει. υ γὰρ χρήματα δόν-- 
, -“ Ἁ ς Α ’ὔ ο Ἁ ’ Ψ 

τας ἔστι λαβεῖν τὴν ἀρχὴν ταύτην, ἀλλα τρόπον ἐπιδειξάμενον 
Ε ὋΝ Ὁ τὰ ἥν ᾽ τὲ ἰ ϑὺν ὧν πὶ ’ 9 9 

ἀριστον" οὐδὲ ὡς ἐπὶ δόξαν ἀνθρωπίνην καὶ ἀνεσιν οἰκείαν, ἀλλ 
“ Ἁ ΄“ ΄ 

ὡς εἰς πόνους καὶ ἱδρῶτας καὶ τὸ τῶν πολλῶν συμφέρον, οὕτως 

ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ᾿ ἄγεται ταύτην ὃ ειροτονηθείς. Διὸ καὶ 

Κκ τῆς βοηθείας παρὰ τοῦ πνεύματος. Κάἀκεῖ 

Ο μὲν μέχρι τοῦ διαγορεῦσαι τὰ πρακτέα μόνον ἕστηκεν ἡ ἀρχή; 
σ᾿ οὗ “ “ ἊΝ ’ 

ἐνταῦθα δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν εὐχῶν, καὶ τὴν ἀπὸ τῆς χάριτος 

πολλῆς ἀπολαύει 

προστίθησι συμμαχίαν. Μᾶλλον δὲ ἐκεῖ μὲν οὐδὲ λόγος ὑπὲρ 

φιλοσοφίας οὐδεὶς, οὐδὲ καθηταί τις διδάσκων τί ψυχὴ, καὶ τί 

ποτε κόσμος. καὶ τί μέλλομεν . μετὰ ταῦτα. καὶ ἐπὶ τίσιν 

ἀπελευσόμεθα ἐντεῦθεν, καὶ πῶς Ἰ ἀρετῆς περιεσόμεθα, ἀλλὰ 

περὶ μὲν συναλλαγμάτων καὶ συμβολαίων καὶ χρημάτων πολὺς 
« 7 ’ Α Ὁ ’ ’ ἊἌ ἢ κ ΨΝ. .9 , , 

οΟ λόγος, τούτων δὲ οὐδεμία φροντίς “ δὲ τῆ ἐκκλοσια παντας 

Ὦ ὑπὲρ τούτων τοὺς λόγους ἴδοι τις ὧν γινομένους. Διὸ καὶ 

δικαίως πάντα ἄν τις αὐτὴν καλέσειε, καὶ δικαστήριον, καὶ 

. ἰατρεῖον, καὶ φιλοσοφίας τ διδασκαλεῖον, καὶ ψυχῆς παιδευ- 

τήριον, καὶ γυμνάσιον “δρόμων τῶν εἰς σύρει φερόντων. 

Ὅγτι 5 δὲ καὶ ἡμερωτάτη πασῶν ἡ ἀρχὴ. “ καίτοι μείζονα 
ς 9᾽ 

ἀκρίβειαν ἀπαιτοῦσα, δῆλον ἐντεῦθε. ὋὧὉ μὲν γὰρ ἔξωθεν 
» ΑΝ Ὁ, . 27 "ἃ 7 ; πόαν Ἂ 
ἀρχῶν; ἂν λαβὴ βοιχον, εὔθεως ἐκόλασε. Καίτοι τί τὸ κέρδος: 

τοῦτο γὰρ οὐχὶ τὸ πάθος ἐστὶν ἀνελεῖν, ἀλλὰ τὸ τραῦμα 

ἔχουσαν ἀποπέμψαι τὴν ψυχήν. Ὁ δὲ ἐνταῦθα ἄρχων Ρ εὑ- 

ρὼν, οὐχ ὅπως τιμωρήσηται, ἀλλ᾽ ὅπως ἐξέλη τὸ πάθος, ἃ σκο- 

Ἐπεῖ. Σὺ μὲν γὰρ ταὐτὸν ποιεῖς, ὥσπερ ἂν Τὶ εἰ περὶ τὴν 

κεφαλὴν νοσήματος γενομένου, μὴ τὸ νόσημα παύσης, ἀλλὰ 
Ἁ Α ΠῚ ᾿] ’ - » Ἂ δὲ τ ΦΨ ᾿ δ τ ’ 

τὴν κεφαλὴν ἀποτέμοις᾽ εγὼ ὃε οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τὸ νόσημα 

ἀποτέμνω. Καὶ εἴργω μὲν αὐτὸν μυστηρίων καὶ ᾿ ἱερῶν περι- 

᾿ μόνων σ. 5 εν μάλιστα πάντων ἸΏνΘΥΓΒΟ ΟΥαῚπ6 Α.Ὁ. Β δόντα Ὁ. 
ἐ ἀνάγεται Α.Ἐ. Κ τῆς] ἄνωθεν Πα. ΜοσΑΡπ]ο οδγθηΐ Δ, Ο τὸν οι 
ψεΐαϑ. 1 ἀρετῆς περιεσόμεθα] κακίας περιεσόμεθα καὶ πῶς ἀρετὴν κατορθώ- 
σομεν (. [ἴίδ οἴϊατῃ 19). 56εα ἐντεῦθεν τη8]6 ΓΘΡΘίθῃΒ Ροβί περιεσόμεθα. τὰ δὲ- 

δάσκαλον Α. Ὡ δὲ οηγ. Α.Ε,, Μοχ ροβί ἀρχὴ, αὕτη γ6] αὐτὴ 844. (.}. 
Ὁ καίτοι] καὶ ὅτι Α.Β. Εν, ὅν. τηᾶγρ'. Ρ εὑρὼν] μοιχὸν εὑρὼν Ο.Ὁ. ᾳ σκο- 
πεῖ] ὅὃϊς Β. ϑὰν. τηᾶΓρ. σπουδάζει 1). σπεύδει δα. ΤΙῃ Α.Ε΄. νογθυη ΟΠ Π]η0 
ἀφεβί. Τ εἰ, παρά ἀρογαΐ, Βαθθηΐ Α.Β.0.1).. περὶ οπι. Α. 5. ἀποτέμῃς ΟΟ. 
ἵ ἱερῶν] τῶν ἱερῶν Α. 
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βόλων, " ἀνακτησάμενος δὲ αὐτὸν, καὶ ἀπαλλαγέντα τῆς κακίας, 

καὶ ἀμείνω τῆ μετανοίᾳ γενόμενον ἀναλαμβάνω πάλιν. ἹΚΚαὶ 
ν" πῶς ἔστιν ἐξελεῖν μοιχείαν, φησίν : Ἔστι, καὶ σφόδρα ΣΧ ἔσ- 

τιν. ὑπὸ τοῖς νόμοις γενόμενον τούτοις. ΒΒΒαλανεῖον γάρ ἐστιν 551 

ἡ ἐκκλησία πνευματικὸν, οὐ ῥύπον σώματος, ἀλλὰ ψυχῆς ἀπο- 

σμῆχον κηλῖδα τοῖς πολλοῖς τῆς μετανοίας τρόποις. Σὺ μὲν 

Υ γὰρ ἄν τε ἀφῆς ἀτιμώρητον, χείρονα εἰργάσω, ἄν τε κολάσης, 

ἀνίατον εἴασας" ἐγὼ δὲ οὔτε ἀφίημι ἀτιμώρητον, οὔτε κολάζω, 

ὡς σὺ, ἀλλὰ καὶ δίκην ἀπαιτῷ τὴν ἐμοὶ πρέπουσαν, καὶ διορ- 

θοῦμαι τὸ γεγενημένον. Βούλει καὶ ἑτέρως μαθεῖν, πῶς σὺ 

μὲν ξίφη γυμνῶν, καὶ φλόγα δεικνὺς τοῖς ἁμαρτάνουσιν, οὐ 

πολλὴν ἐργάζη τὴν οὐ ρῶνι ἐγὼ δὲ τούτων χωρὶς πρὸς καθα- 

ρὰν ἐχειραγώγησα ὅ ὑγίειαν ; : Οὐ δεῖ δέ μοι λόγων οὐδὲ ῥη- Β 

μάτων, ἀλλὰ γῆν καὶ θάλατταν εἰς μέσον ἄγω, καὶ αὐτὴν τῶν 

ἀνθρώπων τὴν φύσιν. ἃ Καὶ ἐξέτασον, πρὶν ἢ τὸ δικαστήριον 

τοῦτο καθίσαι, πῶς τὰ ἀνθρώπινα διέκειτο πράγματα, πῶς 
οὐδὲν τῶν νῦν κατορθωθέντων οὐδὲ μέχρις ὀνόματος ἣν ἀκοῦσαί 

ποτε. Τίς γὰρ θανάτου κατετόλμησε; τίς χρημάτων κατε- 

φβουιαοι τίς δόξης ὑπερεῖδε : τίς τοὺς ἐν μέσῳ θορύβους 

φυγὼν, " ὄρη καὶ ἐρημίαν, τὴν μητέρα τῆς φιλοσοφίας, ἡ ἡσπά- 

σατοῖ ποῦ παρθενίας ὄνομά ποτε “ἦν; Ταῦτα γὰρ πάντα, 

καὶ τὰ τούτων πλείονα, τούτου τοῦ δικαστηρίου κατόρθωμα Ὁ 

γέγονε; “ ταύτης τῆς ἀρχῆς ἐβγ8: ᾿Π αῦτ᾽ οὖν εἰδότες, καὶ 

καταμαθόντες, ὡς ἐντεῦθεν πᾶσα “ ὠφέλεια τοῦ βίου, καὶ ἡ τῆς 

οἰκουμένης διόρθωσις, θαμινὰ βαδίζετε παρὰ τὴν τῶν θείων 

(635) λόγων ΜΕ ΠΟ Ὴ καὶ τὰς συνόδους τὰς ἐνταῦθα, καὶ τὰς εὐχάς. 

Ἂν γ γὰρ οὕτως ἑαυτοὺς ῥυθμίζητε, δυνήσεσθε τῶν οὐρανῶν 

ἀξίαν ἐπιδειξάμενοι πολιτείαν, τυχεῖν τῶν ἐπηγγελμένων ἀ ἀγα- 

θῶν: ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ὅ ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλαν- 

θρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 

αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

ΛΟΓΙῸΣ 15. 

1 Ἐπὶ δὲ τῇ παρακλήσει ὃ ὑμῶν περισσοτέρως μᾶλλον ἐχά- Ὁ 

1 ΟδΡ. ΨΙ!. ν. 13. 

ΤΥ δὶς Α.Β.}.ΕᾺ τοραγαυογο Νοῖυβ. Τροθαίαγ ἀ ἀναστησάμενος. Ὺ πῶς 
ΟΠΊ. Ο. ". Χ ἐστὶν] Ἐπῶς; Ο. ;. Μοχ γινόμενον Ἀ. Υ γὰρ οπι. 10. 
2 τὴν ὑγίειαν Δα. τὴν οἵη. Α.Β.Ο. ὑγείαν βου] απΐ Ἁ..1). ταὶ ἢ. ν. ῥτοοο- 
ἀπηΐ 0.1). καὶ τί δεῖ λόγων πρὸς ἀπόδειξιν ; γῆν καὶ θ. ἃ καὶ οτχ. (0.}). 
Ὁ ὄρη, ΟἸπλβδιιπ ἴῃ 1 α1015, μα θηῦ Α.Β.}).1ς οἱ Ν᾽ ἔμ. ο ἦν οἴη. ἢ. Μοχ 
κατορθώματα (Ὁ. ἀ ταύτης] -- γὰρ Κ΄. 8 ὠφ. τ. .] ἡ τοῦ βίου ὠφ. Β. 
Γ οὕτως οἴῃ. Ε΄. δ᾽ ἐπιτυχεῖν] ἀξιωθῆναι 1). ὧν ἐπιτυχεῖν Ὠαθοηΐ Α.Β.}).Εὶ 
πο 1.44. Ηομ. ΧΥῚ. ἃ δῖ. ὁπιηθ8 ΠΟΒΕΥῚ Ομ Μοβᾳ. σ- οἱ ΤηΐοΡΡ. νοῦ. 
Τϑαοθαίαν Διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα ἐπὶ τῇ παρακλήσει ὑμῶν" περισσοτέρως δὲ 
μᾶλλον. Ὁ ἡμῶν Α.Β. 



170 5. ΖΟΑΝΝῚΞ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ ΨΙΙ. τ4, το: 

9 Α -“ ΄" 7 ΦΨ ΕῚ ’ὔ Α “-Ἵ 

βῆμεν εγὶ τὴ χαρᾷ Πίΐτου, οτι αναπεπταυται τὸ σπνευμὰα 
Ε] μν . Ὁ Ν , ε “ 

αὐτου ἀπὸ παντῶν υμῶν. 

, “Ῥ - Ἁ 

ὍΡΑ πάλιν πῶς ἐπαίρει αὐτῶν τὰ ἐγκώμια, καὶ δείκνυσι 
᾿ ς ’ πὶ Α ἀ Ν ΦΨ “ “ χω δ: 9 

τὴν ἀγαπῆην. ἱπὼν “γὰρ, ὅτι ἥσθην ὅτι τοσοῦτον ἡ επι- 
9, “ “5 

στολὴ ἤνυσε, καὶ ὅτι τοσοῦτον ἐκερδάνετε᾽ ἐν Χαίρω γὰρ, 
’ 

ἘἙ φησὶν, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετανοιαν"" 
ἢ 51 ι ΤΟΝ ἘΠΕ ᾿ ν ῳ ςς ἘΠ ι 

καὶ δείξας αὐτοῦ τὴν ἀγάπην “φησὶ γάρ, ὅτι ἱ καὶ 
.“᾿ δ - ᾿ Ψ ο ὃ Γ 95 Ὁ “ 
ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ ἱ ἕνεκεν τοῦ 
5 ’ ϑ »ἊἋ “ “ Α Α ς “ 

ἀδικηθέντος, ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ἡμῶν 
Α ς ἡ ε “ Ἁ ᾿ς (εξ δεῖν νὴ , Ι͂ Ε “ σι 

τὴν ὑπερ ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς" λέγει παλιν ἄλλο σημεῖον τῆς 
“- Υ Α - Ἂ 

αὐτῶν εὐνοίας, ὃ πολὺν αὐτοῖς φέρει τὸν ἔπαινον, καὶ δείκνυσι 
“ι ; “κ᾿ Α Α οὖ ΄ 

τῆς ἀγαπης αὐτῶν τὸ γνήσιον. “ Ἐπὶ 8 γὰρ τῇ παρακλήσει 
ς “ ’ “ 5» ; 93 Α ΄σ ΄“ ’ 539 

ὑμῶν περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν επὶ τῇ χαρᾷ Γίτου, 
’ Κ , “-“- ς ,“᾽ “ ὃ “ ἢ νὴ ΔΕ Νων 

φησι. αίἰτοιγε τοῦτο οὐκ ἔστι φιλοῦντος σφοὸρῶς, “ τὸ ἐπ 
ἴφὸ -ς“ς “-“ Η Α Α 

5.52 ἐκείνῳ μᾶλλον χαρῆναι, ἢ ἐπ᾽ αὐτοῖς. Ναὶ, φησίν" ἷ οὐδὲ γὰρ 
με “" ΄-“ ἢ Α ΄ Α 

δι ἐκεῖνον τοσοῦτον, ὅσον δι ὑμᾶς ἥσθην. Διὰ τοῦτο καὶ τὴν 
’ ν “" ᾿ς 

αἰτίαν ἐπάγει λέγων, “ὅτι τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀναπέπαυται 
Ὁ Ν ’ Εἰ ἴπὺς Ὅ)Ν5 3 “53 5. Ν 5 ᾿ ςς Ἂ ’ 

ἀπὸ πάντων ὑμῶν. Οὐκ εἶπεν, αὐτὸς, ἀλλα, “τὰ σπλαγχνα 
΄ ς ’ “ ΄“ Α ΄“ 

αὐτοῦ" τουτέστιν, ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ περὶ ὑμᾶς. ΙΚαὶ πῶς 
ς ᾿ ἼΙ ἊΝ δ ; 45 κ Κ δ ἊΝ ] Α “ 

ἀναπέπαυται: πὸ παντων. αἱ γὰρ ᾿καὶ τοῦτο 
“4 , “" ᾿ 

μέγιστον ἐγκώμιον. 2.““Ὅτι εἴ τι αὐτῷ κεκαύχημαι ὑπὲρ 
ΕἾΝ ΜῊ Ὁ Μέ ἘΣ 9» ω ς διθα “- 5 ΠΤ Α 
ὑμῶν. έγας ὁ ἔπαινος, ὅταν ὁ διδάσκαλος καυχᾶται" Τὰ φησι 

οΥ , Ν “ Ψ , 

γὰρ, ὅτι “Οὐ κατησχύνθην." 5 Διὰ τοῦτο ἐχάρην, ὅτι βελ- 
, Α “ ἢ Ν 

τίους ἐφάνητε, καὶ διὰ τῶν ἔργων ἐδείξατέ μου τὰ ῥήματα. 
Β΄ ὃ “ ς ’ὔ 9 ι Ο 4 δ ἐν “- " δώ Ὧν 

ὥστε διπλοῦς ὁ κόσμος ἐμοὶ, ϑκαὶ ὅτι ὑμεῖς ἐπεόώκατε, καὶ ὅτι 
’ “ας ΄ 

ἐγὼ οὐκ ἐφάνην τῆς ἀληθείας διαπίπτων. ““᾿Αλλ᾽ ὡς πάντοτε 
9 ς ὩΣ , ἐ τς « ἈΝ: ΤῈ ’ εκ ΠΝ Σὰ ΑκῚ 
ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτω καὶ ἡ καύχησις μων ἡ ἐπὶ 

; 2 Ἷ ᾽ὔ 39 ΩΣ “- ΝΣ 4 Ψ ὃ 

Γίτου, ἀλήθεια γέγονεν. Ἐνταῦθα καὶ ἀλλο τι αἰνίττεται 
“ ο γε Κα ἈΠ ’ Ψ. " ’ ὦ ἈΠ ΟΝ 

ὅτι ὥσπερ παρ᾽ ὑμῖν μετὰ ἀληθείας πάντα ἐφθεγξαμεθα: εἰκὸς 
Ἁ Α ΡΥ - 

γὰρ αὐτὸν καὶ περὶ τούτου πολλὰ αὐτοῖς εἰπεῖν ἐγκώμια' οὕτω 
Α ᾿ Εν ΕἾ} τ ἤ τ 2 ῃ τ κι} ’ 3 ἐς Κ Α 

καὶ τὰ περὶ ὑμῶν ἡμῖν “ἵτῳ εἰρημένα, ἃ ἀληθῆ ἐφανη. αἱ 
’ “- ΄“- ΄σ 

τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως ἐστὶν εἰς ὑμᾶς. 'ἋἊοῦτο 
Ἁ “ - “χι. ’ 9 ’ Α 

Ολοιπὸν ἐκεῖνον συνιστῶντός ἐστιν, ὡς σφόδρα ἐκκαιόμενον καὶ 

ιν. 14. Ὁ ν 18- 

ς χαρᾷ] παρακλήσει Ἀ. ἃ γὰρ οπι. Ε΄, 8 φησὶ] ἔφη Β. ὅν. τηδΓρ΄. 
φησὶ γὰρ] τῷ λέγειν 1). γὰρ οπι. Α.1Ὁ, ἔ ἕνεκεν οτη. 19). δ γὰρ] δὲ Α. 
διαῦτη ἡμῶν Β. δ΄ ἃ ΡΥ. τη. Α. Ροβί γνήσιον 5] πρὶ Π). παρακεκλήμεθα ἀεὶ 
ἐπὶ τῇ π. ὗ. περισσοτέρως δὲ μᾶλλον. ᾿ τὸ] Ἐ λέγειν ἢ. αϊπη ἐπ᾽ ἐκείνων 
Δ... μᾶλλον οπι. }Ὁ. ἱ οὐδὲ] οὐ Ἐ, ύαίπι δι᾿ ἐκείνων 14. Κ καὶ γὰρ--- 
ὅτι εἰ] ἑρμηνεύων ἐπάγει ὅπερ καὶ μέγιστόν ἐστιν ἐγκώμιον: ποῖον δὴ τοῦτο ; ὅτι 
εἰ Ὦ. Ι καὶ τοῦτο] τὸ Β. πὶ φησὶ γὰρ] εἶτα τίθησι καὶ ἕτερον τούτου 
ἐμφαντικὸν, καί φησιν 1). Ἀ διὰ] ὡσεὶ ἔλεγε, διὰ Ὠ. ο καὶ οἴῃ. Β. 
Ὁ πάντοτε] πάντα Ὁ). Μοβα. σ. ᾳ ἀληθῶς Α. 



ΥὙΙΙ]. τό. ΙΝ ΕΡΙΞΤ. 1. ΑὮ ΟΟΒ. ΗΟΜ. ΧΥΙ. 77 

- «. Ἷ ΡΥ Ὄ 

συνδεδεμένον αὐτοῖς. Καὶ οὐκ εἶπεν, ἡ ἀγαπὴ τ αὐτοῦ. Εἶτα, 

ἵνα μὴ δόξη κολακεύειν, πανταχοῦ τίθησι τῆς φιλίας τὰς αἰτίας, 

ἵν᾽, ὅπερ εἶπον, καὶ τὴν κολακείαν διαφύγῃ, καὶ ἐκείνους μᾶλλον 
Ἀ 

προτρέψη, τὸ ἐγκώμιον εἰς αὐτοὺς περιϊστας, καὶ δεικνὺς τὴν 

ἀρχὴν καὶ τὴν ὑπόθεσιν τῆς ᾿πτ ἀγάπης ἐκείνους 5 ἐμβα- 

λόντας αὐτῷ: Εἰπὼν γὰρ, ὅτι “τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισ- 
΄-“ 3. 

σοτέρως ἐστὶν εἰς ὑμᾶς," ἐπήγαγεν" “ ᾿Αναμιμνησκομένου τὴν 
ς Γ ς “᾿. ς ’ὔ 39 “ Α Α Ἁ ’ "5 ᾽ὔὕ 

ἁπάντων ὑμῶν ὑπακοήν. 'οῦτο δὲ καὶ τὸν Τίτον εὐγνώμονα 
“ “ Α 4 ὔ ᾽ ᾿ ΕῚ " ᾿ σ΄ ΄ 

δείκνυσι περὶ τοὺς εὐεργέτας, εἴγε λαβὼν αὐτοὺς ἐν τῆ ψυχῆ "Ὁ 
ἐπανῆλθεν ἅπαντας, καὶ διηνεκῶς αὐτῶν μέμνηται. καὶ ἐκείνους 

ἐπὶ στόματος ἔχει καὶ ἐπὶ διανοίας" καὶ ἀν μρήλώρ παλιν 

κοσμεῖ μειζόνως, ὅτι αὐτὸν οὕτω χειρωσάμενοι ᾿ ἐξέπεμψαν. 

Εἶτα καὶ τὴν ὑπακοὴν γ αὐτῶν λέγει, ἐπιτείνων αὐτῶν τὴν 
δή . ν ὃ Ἁ φ4φιιον ’ “ ςς ἋὭ Ν ’ Ἁ ’ 

σπουδήν ι0 καὶ ἐπάγει ταῦτα, ς μετὰ φόβου καὶ τρόμου 
δέ ᾽ Ἄν,..95 ΘΥ ν 9 , . , 5" Ν Α Ν 

ἐδέξασθε αὐτόν. ὑ μετὰ ἀγάπης ἥ μόνον, ἀλλὰ καὶ μετὰ 

τιμῆς ἐπιτεταμένης. Εἶδες πῶς διπλῆν αὐτοῖς ἀρετὴν μαρτυρεῖ, 

καὶ ὅτι ὡς πατέρα ἐφίλουν, καὶ ὡς ἄρχοντα ἐδεδοίκεσαν, οὔτε 

(656) διὰ τὸν φόβον ἀμαυροῦντες τὴν ἀγάπην, οὔτε διὰ τὴν “ἀγάπην Ε 

ἐκλύοντες τὸν φόβον ; Υ Τοῦτο καὶ ἀνωτέρω ἔλεγεν, ὅτι “Τὸ 
᾿ Ἁ »“"ἜἘ »Ὺ»“" »" 

κατὰ θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην κατειργάσατο ἐν ὑμῖν σπου- 
δ 3 δὴν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν : 4.“ Χαίρω οὖν, ὅτι ἐν 

Α θ “ ᾽ ε ΟΣ] Ὁ “ ο δι " ἢ “ 7 ’ Α 

παντί θαρρῶ εν υμῖν. ρᾷς ὅτι ὁι αὐτοὺς μαλλον ὅ χαίρει: 
Ψ ὃ “- Ν ὃ ᾿, , Ν ᾽δὲ ᾿] 

ότι οὐδαμοῦ τὸν διδάσκαλον κατησχύνατε, φησὶν, οὐδὲ ἀνάξιοι 
“ς '. ᾿ 

φαίνεσθε τῆς ἐμῆς μαρτυρίας. “ὥστε οὐχ οὕτω διὰ Τίτον 
“ -“- , 

ἔχαιρεν, ὅτι τιμῆς ἀπήλαυσε τοσαύτης, ὡς δ αὐτοὺς, ὅτι 

τοσαύτην ἐπεδείξαντο εὐγνωμοσύνην. δ“Ἷνα γὰρ μὴ νομισθῆ δι 

ἐκεῖνον χαίρειν μᾶλλον, ὅρα πῶς καὶ ἐνταῦθα τὴν αἰτίαν τί- 553 
ἢ Ἂ Ἂ' ΄ 

θησιν. Ὥσπερ οὖν ἀνωτέρω εἶπεν, “ ὅτι εἴ τι αὐτῷ κεκαύχημαι 
[2 Α ς ΄ , - 

ὑπὲρ ὑμῶν, οὐ κατησχύνθην"᾽ οὕτω καὶ ἐνταῦθα, “ ὅτι ἐν παντὶ 
“ “- λ “ 

θαρρῶ ἐν ὑμῖν. Κἀν ἐπιπλῆξαι ὃ δέη, οὐ δέδοικα μὴ ἀπορ- 
κ δ ΄σ “ἃ 

ραγῆτε: κἀν καυχήσασθαι, οὐ φοβοῦμαι, ὡς ἐλεγχόμενος" κἂν 

ὡς πειθηνίους ἐπαινέσαι. κἂν ὡς ΚΟ πε σύκημο; κἂν ὡς ζῆλον 

ἔχοντας, θαρρῶ ἐν ὑμῖν. Εἶπον ἐκκόψαι, “ καὶ ἐξεκόψατε' 
Χ ἊΣ ὧν {Δ ᾿ Ἕ Ψ 
εἶπον δέξασθαι, καὶ ἐδέξασθε" εἶπον ὅτι μεγάλοι τινές ἐστε καὶ 

Α ΥΓ ’ - 

θαυμαστοὶ ἐπὶ ᾿Ιΐτου, καὶ διδασκάλους εἰδότες “ αἰδεῖσθαι" 

ἄν. ιτ6. 

" αὐτοῦ) τ ἁπλῶς" ἀλλ᾽ ὃ πλείονα ἔμφασιν εἶχε, τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ, τὴν σφο- 
δρὰν ἀγάπην ἤδη διὰ ούτου δηλῶν. 1). [Ιάδπὴ Ροβῖ κολακεύειν ααα. ὃ ποιεῖ. 

; 5. ἐμβάλλοντας 9. ῖ προσέπεμψαν (8:6) Ε, ᾿ αὐτῶν] ὁποίαν 1). Υ διὸ 
οὐ ταῦτα ὡς ΟἿ. 1). " μόνον) -“- φησὶν 10. Υ τοῦτο] Ὁ δὲ Α.Ε. 2. χαί- 
ρει Ἐ χαίρω οὖν φησι" διὰ τί; 1). Μοχ φησὶ οπι. 14. ἃ ἵνα γὰρ) καὶ ἵνα 1). 
" δέῃ ογηηθβ. Εἰ ἃ. βοίοβθοο δέοι. ο καὶ οἴῃ. Α. ἃ αἰδεῖσθαι 5.1. αποὰ οχ 
σοη]θοίαγα αν 1}}}} τοοορὶῦ Μοηίοῖ. [ΙΘροθαΐαν αἰδεῖσθε. 

Αῶὸ 
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-“" Ν ΄“΄“"ἌΟΡ “΄“- 

Β ἀληθῆ διὰ τῶν ἔργων ὃ ταῦτα ἐδείξατε. Καὶ οὐχ οὕτως ἴ ἔμαθε 

ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ, ὡς παρ᾽ ὑμῶν. ᾿Β-πανῆλθε γοῦν σφοδρὸς 

ἐραστὴς ὑμῶν γενόμενος, πλείονα τῶν λόγων ἐπιδειξαμένων 
ὑμῶν. 

Α “- “ “ 

5 δέ Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδο- 
’ ᾿] “-“ 9 ΄ ’ 3) τ , " Α 

μένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας. Ἰὑπάρας αὐτοὺς 

τοῖς ἐγκωμίοις, παραίνεσιν πάλιν δ καθίησι. Διὰ γὰρ τοῦτο 

τῇ ἐπιπλήξει παρέμιξε τοὺς ἐπαίνους, ἵνα μὴ ἀπὸ ἐπιπλήξεως 

εἰς παραίνεσιν "κατελθὼν δυσπαράδεκτον ποιήση τὸν λόγον, 

ἀλλὰ λεάνας αὐτῶν τὴν ἀκοὴν, οὕτω προοδοποιήση τῆ παραινὲ- 

Οσει. Βούλεται γὰρ περὶ ἐλεημοσύνης διαλεχθῆναι" διὸ καὶ 

προλαβὼν εἶπε, “ Χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν" ἀπὸ 

τῶν ἤδη κατωρθωμένων καὶ εἰς τοῦτο προθυμοτέρους ποιῶν. 
Ἁ ς “᾿ Σ ’ ἰ- ων 9 7 "ὦ " Φ ἡ 

Καὶ οὐκ εἶπεν εὐθέως, δότε οὖν ἐλεημοσύνην. ἀλλ ὅρα τῆν 

σύνεσιν, πῶς πόρρωθεν καὶ ἀφ᾽ 'ὑψηλοῦ προκατασκευάζει τὸν 

λόγον. "“ Ῥνωρίζω γὰρ ὑμῖν, φησὶ, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν 

δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας." Ἵνα γὰρ μὴ 

ἐπαίρωνται, χάριν τὸ πρᾶγμα καλεῖ" καὶ τὰ ἑτέρων διηγούμε- 

νος, τοῖς ἑτέρων ἐγκωμίοις σπουδαιοτέρους τούτους ἐργάζεται. 

Ὁ Καὶ δύο συντίθησιν ἐπαίνους Μακεδόσι, μᾶλλον δὲ καὶ τρεῖφ' 

καὶ ὅτι πειρασμοὺς γενναίως φέρουσι, καὶ ὅτι ἐλεεῖν ἴσασι, καὶ 
Φ , ΜΝ, ὃ ’ Ι ᾽ ς 9 ἢ Ξ Α 
ὅτι πένητες ὄντες δαψίλειαν Κἐπεδείκνυντο ἐν ἐλεημοσύνη" καὶ 

γὰρ ἡρπάγησαν αὐτῶν αἱ οὐσίαι. Καὶ τοῦτο δηλῶν ἔλεγεν, 
ΠΟ Ν νὰ “- 5 7 6 ςς ΝΣ - ἈΝ ἣν ] Ψ ὔ 

ἡνίκα αὐτοῖς ἐπέστελλεν, μεῖς γὰρ μιμηταὶ " ἐγένεσθε, 

φησὶ, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν ἐν τῆ ᾿Ιουδαίᾳ, ὅτι τὰ αὐτὰ 
»] 10 Α [ὦ “ "11 « Α “»". ἰδί β “ἜΡ ’ Ώ ο 

ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπο τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καθαπερ "'κἀ- 
κ ε Ἁ “ "; ὃ 29 ΑΝ Ο , Ν ΄- ἭἭΦ 

κεῖνοι ὕπο τῶν ᾿Ιουϑδαίων. κουσον ὅτί μετὰ ταῦτα ᾿βραί- 
φ ’ “᾽ τ » ζέ ΚΧ Α 3 Α ς Α “ ᾿ς ’, 

οιἰς ἐπιστελλωὼν ἔλεγε αἱ γὰρ τὴν αρπαγῆν τῶν ὑπαρχον- 

των ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε.᾽ Χάριν δὲ τὸ πρᾶγμα 

Ἐ καλεῖ, οὐχὶ καταστέλλων αὐτοὺς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκκαλούμενος, 
0 ; ᾿ ’, ἢ ’ ᾿ κ᾿ κι --Ξ᾿ Ἂ5 

καὶ ἀνεπίφθονον τὸν λόγον ἐργαζόμενος. Διὸ καὶ τὸ τῶν ἀδελ- 

φῶν ὄνομα προσέθηκεν, ὦστε πᾶσαν Ρ ὑποτεμέσθαι βασκανίαν" 

καὶ γὰρ μέλλει μεθ᾽ ὑπερβολῆς ἐγκωμιάζειν αὐτούς. "Ακουσον 

γοῦν τῶν ἐπαίνων. Εἰπὼν 4 γὰρ, ἣν Ῥνωρίζω. ὑμῖν τὴν χάριν 

τοῦ θεοῦ," οὐκ εἶπε, τὴν ἴ δεδομένην ἐν τῆδε καὶ τῆδε τῆ πόλει, 

5 Οδ8ρ.  ἼΠ1|Ι. ν. τ. ου ἜΠΕΒΞ5..:11. 14. 7 Ηρῦγ. χ. 34. 

8 ταῦτα ροϑβί ἀληθῆ ἰγδηβρ. Α.Ε. Γ ἔμαθε Α. ἔμαθέ τε ΒΒ. Τιεροαίατγ 
ἐμάθετε δία Μομπίοϊ. 4φαὶ ἔμαθε οχ Τηΐργρ. βαπηβιῦ, 46 (οαῖοθ 500 (ΠΟΡ 8. Α.) 
ὩΪΠ1] Τ]ΟΏΘΏ5. 8 καθίησι] ὑφαίνει 1). ἃ ἐλθὼν Ὁ. ἰ ὑψηλοῦ] ἱκανοῦ 10. 
Κ ἐπεδείκνυντο] 815 οτηηθβ (οαα. ἐνεδείκνυντο ΒΕ αά. 1 ἐγενήθητε Β. 
ἢ ὑπὸ] ἀπὸ Π). Ε, Ὑ γοη. " ἐκεῖνοι Α. ο τ δὲ τί ". δ δύση μ-. τ. καὶ 
Ἑβραίοις ἸΙά. Ρ ὑποτέμνεσθαι Ἐ, ὑποτεμεῖν Ὁ. ὁ γὰρ] Ὁ ὅτι ἃ, γὰρ οπι. Ε. 
Τ δεδομ.] γενομένην Α. 
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“- Ἀ - 

ἀλλ᾽ ὁλόκληρον ἐπαινεῖ τὸ ἔθνος λέγων, “ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 
΄“-“" ο 3 “- ’ 

τῆς Μακεδονίας. Εἶτα καὶ αὐτὴν διηγεῖται τὴν χάριν. 

σι δύο τι ἐν πολλῇ δοκιμῆ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς 5 
ΓΝ τ τν τῆν τ ἘῚ8 τ ὦ “ Ν 9 “ 7, 53 εἴ 

αὐτῶν. ἰὸες σύνεσιν ; Ἰξρῶτον γὰρ ἐκεῖνο- λέγει, οὐχ ὃ 
, 5 ΚΟΥ ΄ς Ν “ ΖΦ. (6 ᾿ δό Ε Π ὃ ΄ 

βούλεται, ἀλλ ετερον πρὸ αὑτοῦ, ἵνα μὴ ὄξη ἐπίτηδες τοῦτο 
“- " Ἂ "5" ν “ ’ ΞΕ 4 3 ᾿] νι Ἀ Ε ᾿ ςς 9 

ποιεῖν, ἀλλὰ ἀπὸ ἀκολουθίας ἑτέρας ἐπ᾽ αὐτὸ ἔρχεσθαι" “ ἐν 

πολλῇ δοκιμῆ θλίψεως." “Ὃ καὶ αὐτοῖς Μακεδόσιν ἐπιστέλλων 
“- ’ Ἁ 

ἔλεγεν, ὅτι 5“ Μιμηταὶ ἐγενήθητε τοῦ κυρίου, δεξάμενοι τὸν 

λόγον ἐν θλίψει πολλῆ, μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου" καὶ 
, ἐς Ἄ ΡΝ τ πως 9..Ὁ ς ’ - ; . , 

παλιν, φ᾽ ὑμῶν ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου, οὐ μόνον 
ς “ Μ ᾿ς Ἁ ῷ 5 ἤΞ 1] ." κι] " Ἧ ὧ ν ’ 8 

ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ δὲν τῇ ᾿Αχαΐᾳ, ἀλλα καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ Β 
πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθε. Τὺ δέ ἐστιν, “᾽᾿Ἐν 

(63) πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν 7 ᾿Αμφό- 
Ἷ Ἀν 5 6 ᾿ “ ’ 5 “ Α Ἁ ς ΄ ε 

τερα μεθ᾽ ὑπερβολῆς γέγονεν αὐτοῖς, φησι, καὶ ἡ θλῖψις καὶ ἡ 
᾿ 53 ΄ 

χαρά. Διὸ καὶ πολὺ τὸ παράδοξον ἦν, ὅτι τοσαύτη ἡδονῆς 
’ 3 Ἂ , Ά “ νς ’ 5 Ν ᾿ ’ 

περιουσία ἀπὸ θλίψεως αὐτοῖς ἐβλάστησεν. Οὐ γὰρ δὴ μόνον 

λύπην οὐκ ἔτεκεν, ἀλλὰ καὶ ἀφορμὴ γέγονεν αὐτοῖς εὐφροσύνης 
-“ ἴω χὰ ᾿Ξ 

ἡ θλῖψις, καὶ ταῦτα πολλὴ οὖσα. '"οῦτο δὲ ἔλεγεν, ἀλείφων 

αὐτοὺς ἐν τοῖς πειρασμοῖς γενναίους εἶναι καὶ ἀπεριτρέπτους. 

Οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς ἐθλίβησαν, ἀλλ᾽ οὕτως ὡς ᾿καὶ δόκιμοι γε- 
’ὔ Ἁ ΄- ε ΄“- “ Α ς ’ὔ Ἔ ΄ ε 

νέσθαι διὰ τῆς ὑπομονῆς" μάλλον δὲ οὐ Ἀγ διὰ τῆς ὑπο-Ο 

μονῆς, ἀλλ᾽, ὃ πλέον ἣν τῆς ὑπομονῆς, ἢ “χαρά. ΚΚαὶ οὐδὲ 

χαρὰν ἁπλῶς λέγει; ἀλλὰ περισσείαν χαρᾶς" καὶ γὰρ πολλὴ 

καὶ ἄφατος ἐβλάστησεν ἐ ἐν αὐτοῖς. 
κα ῃ 

“ Καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν 
“ “  - ’ ᾿ “ Ὰ] , ᾿" ' " ΄ 

πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν. Πάλιν ἀμφότερα ταῦτα 

μεθ᾽ ὑπερβολῆς. Ὥσπερ γὰρ ἡ πολλὴ θλέψις πολλὴν χαρὰν 

ἔτεκε, καὶ περισσείαν χαρᾶς" οὕτως ἡ πολλὴ πενία πολὺν 

πλοῦτον ἔτεκεν ἐλεημοσύνης. 'οῦτο γὰρ ἐδήλωσεν εἰπὼν, 

“ ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν. Οὐ 
Ἁ ΄ “-- μ᾽ “Φ κι 

γὰρ τῷ μέτρῳ τῶν διδομένων, ἀλλὰ τῆ γνώμη τῶν παρεχόντων 
Ἁ “ ἴω. ΄“΄-"ο'ὦΨ 

ἡ φιλοτιμία κρίνεται. Διὸ οὐδαμοῦ λέγει πλοῦτον τῶν δοθέν- Ὁ 

των, ἀλλὰ, “Ξ πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν. Ὃ δὲ λέγει, 

τοιοῦτόν ἐστιν οὐ μόνον οὐκ ἐνεπόδισεν αὐτοῖς πρὸς δαψίλειαν 

ἦ πτωχεία. ἀλλὰ καὶ ἀφορμὴ γέγονε τοῦ ἐμ μου βανν ὥσπερ 

ἡ θλῖψις τοῦ ἡσθῆναι. Ὅσῳ γὰρ ἦσαν πένητες, τοσούτῳ 

μάλλον ἐφιλοτιμοῦντο, καὶ προθυμότερον παρεῖχον. Διὸ καὶ 

σφόδρα αὐτοὺς θαυμάζει, ὅτι ἐκ τοσαύτης πενίας τοσαύτην 

ὃν. 2. 91 Τη685. ἱ. 6, 8. 

5. ἐν τῇ οἵη. Β. ὕ ταῦτα] ταύτῃ 1). ταύτης ΚΕ, Υ καὶ οὔ. Α. Υ τῆς 
διὰ τῆς 10. " χαρὰ] ᾽ς Β.1).Ε. οἱ ὅαν. τηδτρ. “χαρὰν να]ρο. Σ ταῦτα 
αὐτῶν ἃ. Τ[ηΐτὰ περιέσσευσεν ἴδεν Ἰάρτη. 2 τοσοῦτο Α. 

Α8δ9 
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ἐπεδείξαντο φιλοτιμία. “Ἢ γὰρ κατὰ βάθους πτωχεία 
ε ὅπςν 5 ’ ς , Α ΕΙΣ ἔδ ψύώΝ, Α 

Ε αὐτῶν. τουτέστιν, ἡ πολλὴ καὶι ἄφατος, ε εἰξεν αὐτῶν τὴν 
9 Ω 

ἁπλότητα. δ᾽ Αλλ᾽ οὐκ εἶπεν, ἔδειξεν, ἀλλὰ, “ ἐπερίσσευσε"" 
ν 5 δὅι ς ’ 3 Ν ςς “ - ᾽ 3) 

καὶ οὐκ εἶπεν, ἁπλότητα, αλλα, “πλοῦτον ἀἁπλοτητος. του- 

τέστιν, ἀντίρροπον τοῦ μεγέθους τῆς πτωχείας" μᾶλλον δὲ, 
Α “ ͵ Ἁ » ᾿ Ι ΄ι ’ 

καὶ πολλῷ μείζονα τὸν ὄγκον ἐπεδείξαντο τῆς δαψιλείας. 
᾿ ἢ ΑΝ Ἢ 10 Νὰ". Α ἷτα αὐτὸ ὕκαὶ ἑρμηνεύει σαφέστερον, ἀρένμν: τι κατὰ 

δύναμιν ϑβπωρδι ᾿ ἀξιόπιστος ὁ μάρτυς" « καὶ ὑπὲρ δύναμιν" 

τουτέστιν, “ ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ἁπλότητος 
ι ΄“ Α Ἀ “΄. 

αὐτῶν. Μᾶλλον δὲ οὐ διὰ τούτου μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν 
“ὄ ε ’ Ἁ “-“ Α 

ἑξῆς. ἁπάντων αὐτὸ δηλοῖ. “Αὐθαίρετοι" γὰρ, φησίν. ᾿]Ιδοὺ 

555 καὶ ἑτέρα ὑπερβολή. ΙΗ ςς Μετὰ πολλῆς παρακλήσεως." ᾿Ιδοὺ 
ἐἐ Ἀκ .- κ΄» ἼΔ ἢ ᾿ ᾿ 

καὶ πρίτη, καὶ τετάρτη. εόμενοι ἡμῶν. οὗ καὶ πέμπτη. 
Καὶ ν 4 ᾽ , Δ Φ . ες ’ 

αἱ ἐν θλίψει ὄντες, καὶ “ἐν πενίᾳ. Αὕτη ἕκτη, καὶ ἑβδόμη. 
Καὶ μεθ᾽ ὑπερβολῆς ἔδωκαν. Εἶτα ἐπειδὴ τοῦτο μάλιστα 

’ Ἁ Ὶ Α 

βούλεται κατασκευάσαι παρὰ Κορινθίοις, τὸ μετὰ προαιρέσεως 
“ ᾿] ΄ ’ 9 ᾿ ν᾿ Υ ἐς Ἔ κι 

δοῦναι, αὐτῷ μάλιστα ἐνδιατρίβει, λέγων, ““ μετὰ πολλῆς παρα- 
,ὔ 4) ἸΝ ςς ὃ ’ ς ὑσας, 99 Οὐ ς - ὁ γῶν δ 7 

κλήσεως, καὶ, “ δεόμενοι ἡμῶν. ὑχ ἡμεῖς αὐτῶν ἐδεήθημεν, 
Ε] ΕῚ 9 Α ε “ Γι ὃ ’ ε “ οὐ δος ΠΣ ’ Α Α 

ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἡμῶν. { δεόμενοι ἡμῶν : ἣν χάριν καὶ τὴν 
ἴω ΄ Α Ἂ' ΄ 

κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους. Εὐἶδες ὁ πῶς 
, Ἂ, ῪΝ “ Α “᾿ 

πάλιν ἐπαίρει τὸ πρᾶγμα, σεμνοῖς ὀνόμασιν αὐτὸ καλῶν; ΚΚαὶ 

Β γὰρ ἐπειδὴ ζηλωταὶ ἢ "σαν πνευμάτων, χάριν αὐτὸ ὀνομάζει, ἵ να 

{3 

ἐπι ράμωσι: καὶ κοινωνίαν πάλιν, Ὁ ἵνα μάθωσιν ὅτι λαμβάνουσιν, 

οὐ διδόασι μόνον. 'Γοῦτο οὖν ἡμᾶς παβαααλκρε, φησὶν, ὥστε 

ἡμᾶς ἀναδέξασθαι τὴν τοιαύτην διακονίαν. 12ες Καὶ οὐ καθὼς 
᾿] ᾿, 4) ἼΣ “ ΝῚ ἃς Α ᾿ ’ ἣν ἣν 

ἠλπίσαμεν. οὔτο καὶ πρὸς τὴν ποσότητα φησι, καὶ προς 
Ἁ . ν «ἅ Ψ [ Ἁ ΜΨ 3 ’ 

τὰς θλίψεις. Οὐ γὰρ ἂν ἠλπίσαμεν, φησίν, ὅτι εν τοσαύτη 
δ “Ἁ ἴω - 

θλίψει ὄντες καὶ πενίᾳ, ἱκαὶ κατήπειξαν ἂν ἡμᾶς, καὶ τοσαῦτα 
’ οἴ Α “ “΄“ Ἁ ’ 3, ᾽ : ἥδωδν, οὐ 

παρεκαλεσαν. Καὶ τὴν τοῦ λοιποῦ δὲ βίου ἐπιμέλειαν αὐτῶν 
ἐδ ὔ - ’ὕ Ξ ςς Αι ὌΝ ᾿Ὶ δ “Ἵ. “ ’ Ἁ 

εὐήλωσεν εἰπὼν λλ΄ εαυτοὺς ἐὐωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ, καὶ 
ς - Ἁ ,ὔ Ψ. 5 δ »“» ΝΝ ς ’ , 

ἡμῖν διὰ θελήματος θεοῦ. Ἐὰν πάσι γὰρ υπηκουσαὰν πλέον, 

ἢ βπροσεδοκήσαμεν" οὐδὲ, ἐπειδὴ ἠλέουν, τῶν ἄλλων ἠμέλουν 

ἀρετῶν, ἀλλὰ πρῶτον ἑαυτοὺς ἔδωκαν τῷ κυρίῳ. ἐν ἐστιν, 

“ς ἔδωκαν ἑαυτοὺς τῷ κυρίῳ :" ᾿Αὐρέδηξ ες δόκιμοι περὶ τὴν 
Ν, 

πίστιν ἐφάνησαν, πολλὴν τὴν ἀνδρείαν ἐν τοῖς “πειρασμοῖς 

᾿ ἐπεδείξαντο, τὴν κοσμιότητα, τὴν ἐπιείκειαν, τὴν ἀγάπην, 

τὴν ἐν τὸν ἄλλοις ἅπασιν ἀγαθοῖς προθυμίαν τε καὶ σπουδήν. 

Τί ἐστι, “ καὶ ἡμῖν; [Πειθήνιοι γεγόνασιν ἡμῖν, ἠγάπησαν, 

τ. 1 ν- 4: 12 ν, 5. 

8 ἀλλ᾽ οἵὰ. Ὦ. Ὁ καὶ οτη. ἢ. “ μόνου Α. 4 ἐν οἵη. Α. 5 πῶς 
ὡς Ε, διαίτῃ ἐπαινεῖ Β. Γ καὶ οτη. 1). Β προσεδόκησαν 1). ἢ ἐνεδεί- 
ἕαντο Ἐ, 

(63) 
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ε ’ 4 κ “ "“- ’ ΄ Ν [2 - 

ὑπήκουσαν, καὶ τοὺς τοῦ θεοῦ νόμους πληροῦντες, καὶ ἡμῖν Ὁ 
κ᾿ ΝΟ “ , ’ ’ὔ Α “ Α ς ΄ κ 

διὰ τῆς ἀγάπης συνδεδεμένοι. Σκόπει δὲ πῶς καὶ ἐνταῦθα τὴν 
. , Ϊ ᾽ ’ ᾿ 5" ἔδ ς Α ΄σ ᾿ 7 

ἐπίτασιν δείκνυσι πάλιν, λέγων" ““ ἔδωκαν ἑαυτοὺς τῷ κυρίῳ. 

Οὐχὶ τὰ μὲν τῷ θεῷ ὑ ὑπήκουσαν, τὰ δὲ τῷ κόσμῳ, ἀλλὰ πάντα 

αὐτῷ, καὶ ὅλους ἑαυτοὺς ἔδωκαν τῷ δ: ΚΕ Οὐδὲ γὰρ, ἐπειδὴ 
’ 

ἠλέουν, ἀπενοήθησαν᾽ ἀλλὰ πολλὴν ἐπιδειξάμενοι ταπεινοφροσύ- 
, 

νην, πολλὴν ὑπακοὴν, πολλὴν τιμὴν, πολλὴν ᾿ φιλοσοφίαν, οὕτω 
Ϊ4 Ἁ 

καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰργάσαντο. 'Ὶ τ δέ ἐστι, ““ διὰ θελήμα- 
“-“- ἈΓῚ Ἢ Α χῚ ςς ς “ ἔδ Ώ « Α 5») δὲ ς “- 

τος θεοῦ: πειδὴ εἶπεν, “ἡμῖν ἔδωκαν Ὁξαυτοὺς, οὐδὲ ἡμῖν ΕἸ 
“- ἐν “ ΄ 

ἀνθρωπίνως, ἀλλὰ καὶ τοῦτο κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ γνώμην ἐποίουν. 
12 ἐς “΄. ε ὑπν ’ Ἴ ν Ν , 
ὀφύῷστε ἡμᾶς παρακαλέσαι "1 ἵτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο 

᾽ Ἐδ τον 6, 9 ’ Ά ᾿ , ’, 25 οΚ ν , 
ἐν ὑμῖν, οὕτως ἐπιτελέση καὶ τὴν χάριν ταύτην. αἱ ποία 

ἀκολουθία αὕτη ; ]ολλὴ, καὶ σφόδρα τῶν ἔμπροσθεν ἐχομένη. 
Α 

᾿Ἐπειδὴ γὰρ Ῥεἴδομεν αὐτοὺς σφοδροὺς, φησὶν, καὶ θερμοὺς 
΄“ ΄σ Ἁ ἴω 

ἐν ἅπασιν, ἐν πειρασμοῖς, ἐν ἐλεημοσύνη, ἐν τῆ πρὸς ἡμᾶς 
᾿Ὶ ’ Ε ΄ ΄ ΄ ’ [4 ΞΟ νν Ά ς “ ΕῚ “- 6 

ἀγάπη, ἐν τῆ λοιπῆ τοῦ βίου καθαρότητι" ἵνα καὶ ὑμεῖς αὐτοῖς 55 
΄ι “ “" 

ἐξισωθῆτε, ἐπέμψαμεν ᾿Γίΐτον. ᾿Αλλ᾽ οὕτω μὲν οὐκ εἶπε, 

τοῦτο δὲ ἐδήλωσε. Σκόπει φιλίας ὑπερβολήν. []αρ᾽ ἐκείνων 
Ἁ » 

γὰρ παρακαλούμενοι, φησὶ, καὶ ἀξιούμενοι, τὰ ὑμέτερα "ἐμε- 
“κι “ - Ἁ ᾿ 

ιν ομβὲνς μή πως αὐτῶν ἐλαττωθῆτε. Διὸ καὶ ἀπεστείλαμεν 

Τίτον, ἵνα κἀντεῦθεν διεγερθέντες καὶ ᾿Ἀδναοων τφάον ζηλώ- 

σητε Μακεδόνας. Καὶ γὰρ ἐτύγχανεν ἐκεῖ ὧν τὸ Τίτος, ὅτε 

ἡ ἐπιστολὴ αὕτη ἐγράφετο. Δείκνυσι δὲ αὐτὸν καὶ καταρξαντα 
Ἁ ΄ ΄ Α 

τούτου πρὸ τῆς [αύλου προτροπῆς" “ ἵνα καθὼς προενήρξατο,᾽ 
, Ν κν ; 2 “- ,ὔ ᾽ ’ " Φ “ Α 

φησί. Διὸ καὶ μεγάλα αὐτοῦ λέγει ἐγκώμια, ἐν ἀρχῆ μέν, Β 
΄σ “- Ἁ Ἁ , 

ὅτι “Τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἡ ἀδελφὸν, οὐκ ἔσχον ἄνε- 
΄ι ῃ ΄ Α “ 

σιν τῷ πνεύματί μου" "ἐνταῦθα δὲ “ταῦτα ἅπερ εἴρηκεν 
΄ " τ ΝἉ -- 

ἅπαντα, καὶ τοῦτο δὲ αὐτό. Οὐ μικρὸν γὰρ καὶ τοῦτο 

ἐγκώμιον, τὸ καὶ προενάρξασθαι" θερμῆς γὰρ τοῦτο καὶ ζεού- 

σης ψυχῆς. Διὸ καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν, μεγίστην αὐτοῖς ἐντιθεὶς 

κἀντεῦθεν προτροπὴν τοῦ Υ δοῦναι, τὴν παρουσίαν του. Διὰ 
΄- - Ν “ ᾿ 

τοῦτο καὶ ἐπαίρει τοῖς ἐπαίνοις αὐτὸν, οἰκειῶσαι ὅ σφοδρότερον 
’ κ᾿ ’ ἃ ΕΝ Α Ά 4 

βουλόμενος τοῖς ἹΚορινθίοις τὸν ἄνθρωπον. Καὶ γὰρ καὶ 
“ Ἀ “- Ἁ - Ἁ 

τοῦτο πρὸς τὸ πεῖσαι μέγα, τὸ οἰκείως διακεῖσθαι τὸν συμβου- Ὁ 

1Ἰϑν Ὁ. 

ἱ πάλιν οτηϊδβδιιτη ἴῃ 44. μα θθηΐ Ομ πμ65 ΠΟϑΕΓΙ σὰπὶ Τ[πίοτρ. νϑί. Κκ οὐδὲ 
οὐ Α.Ε. Ι σοφίαν Β. ὅν. πηᾶγρ. πὶ δὲ οτη. Ὁ. ῃ ἑαυτοὺς] -ἵνα μὴ 
τις νομίσῃ, ὅτι οὐ διὰ τὸν θεὸν, φησὶ τὸ διὰ 6. θ. δηλῶν διὰ τούτου ὅτι 1). ΤΙάθτη 
Ροβί ἐποίουν ΒᾺ ] αΠρῚΙ : ἔπειτα ἐπάγει εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον κ. τ. ἐ. 
ο καὶ οτῃ. ἢ. Ρ οἴδαμεν Δ. Νϑήοῃ. 4 γὰρ οἱ. 1). Γ μεριμνῶμεν [.10. 
5. καὶ, απο νπ]ρὸ ἀροϑῦ, παθθηΐ Β.1).1 Ὁ ὁ οἵη. Α.Β. ᾿ ἀδελφὸν] « 
μου εἰ. μου οἴ. Α.1).Ε. Ν᾽ ἐνταῦθα] ὥδϊο᾽ ΟΠ ΠΘ5 ποϑίτὶ. ΕΝ ορθαίαν ἐντεῦ- 
θεν, 51η6 τῃηρηϊΐο. Χ ταῦτα ἅπερ] ἅπερ ταῦτα Α.} Ὁ, ϑίαϊη εἰρήκαμεν Β. 
Υ ἐπιδοῦναι Ὁ. δαν. πηᾶγρ'. 2 σφ. β.] β. σφ. Ἐαά. 
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- Α “ 

λεύοντα. Καλῶς δὲ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς καὶ τρὶς μνημονεύσας 
ΓΩ ’ Ἀ ΄σ΄ - - 

τῆς ἐλεημοσύνης, χάριν τὸ πρᾶγμα καλεῖ, νῦν μὲν λέγων, 
Α - ’ ΄ ΄- 

εν Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδομένην 
9 - ζω “ .. 

ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας" νῦν δὲ, “Αὐθαίρετοι, 

μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν 
δ 

κοινωνίαν" καὶ πάλιν, ““ἽἽνα καθὼς προενήρξατο, οὕτω καὶ 
΄ ’ 

ἐπιτελέση εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην. 
ἃ Ιζ Ἀ ΐ Ἁ ’ὔ 2 Α 3 θὲ Α θ “ δῶ Ο ΄ Α 

αἱ γὰρ μέγα ᾿έστὶν ἀγαθὸν καὶ θεοῦ ὁὀῶρον “τοῦτο, καὶ 
΄ σ΄. ΄- ᾿ ἴω - 

αὐτῷ τῷ θεῷ κατὰ δύναμιν ἡμᾶς ἐξομοιοῖ κατορθούμενον" 
΄' κ ’ « ΄σ - 

τοῦτο γὰρ ἀ μάλιστα ἀνθρωπος. Λέγων γοῦν ὅτις δεῖγμα 

Ὁ ἀνθρώπου, τοῦτο τέθεικε' 13.“ Μέγα γὰρ, φησὶν, ἄνθρωπος, 

καὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων." Αὕτη μείζων ἡ χάρις, ἢ νεκροὺς 

ἀνιστᾶν. 'οῦ γὰρ ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ϊησοῦ τοὺς ἀποθανόντας  ὀνόμ η 
ι σι ᾿Ὶ “ι Ἀ 

ἐγείρειν πολλῳ μεῖζον τὸ πεινῶντα τρέφειν τον Χριστόν" 
΄σ Α νοὶ Ἁ - - Ἁ 

ἐνταῦθα μὲν γὰρ σὺ τὸν Χριστὸν εὐεργετεῖς, ἐκεῖ δὲ 8 αὐτὸς 
Ἁ ΄ - ' ΄σο ’ 

σέ. Καὶ ὁ μισθὸς δὲ ἐν τῷ ποιεῖν εὖ, οὐκ ἐν τῷ πάσχειν 
3 -. Ἂς κ Ἀ 

εὖ. δ᾽ νταῦθα μὲν γὰρ, ἐπὶ τῶν σημείων λέγω, αὐτὸς ὀφεί- 
΄ ΄ Α ΄. Ἁ ἣν 

λεις τῷ θεῷ" ἐπὶ δὲ τῆς ἐλεημοσύνης, τὸν θεὸν ὀφειλέτην 
3, τὴ δ , δ 5 “ Ν θ ᾿ Ϊ 

Ἐ ἔχεις. λεημοσύνη ὃὲ ἐστιν, ὅταν μετὰ προθυμίας Ἰγίνηται, 
ἈΝ Ἁ 

ὅταν μετὰ δαψιλείας, Κὅταν μὴ νομίσης διδόναι, ἀλλὰ λαμ- 

βάνειν, ὅταν ὡς εὐεργετούμενος, ὅταν ὡς κερδαίνων καὶ μὴ 
΄ Α ’ “ 

ἀπολλύς" ἐπεὶ τοῦτο οὐδὲ χάρις. 'Γὸν γὰρ ἕτερον ἐλεοῦντα, 
χαίρειν, οὐ δυσχεραίνειν δεῖ. Πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον, εἰ τὴν 

᾿ἑτέρου λύων ἀθυμίαν, αὐτὸς πιἀθυμοίης ; οὐκέτι γὰρ ἐᾷς αὐτὴν 
ἐλεημοσύνην εἶναι. Εἰ γὰρ ἀθυμεῖς, ὅτι ἕτερον ἀπήλλαξας 

΄»“ἢ- 

ἀθυμίας, ἐσχάτης ὠμότητος καὶ ἀπανθρωπίας δεῖγμα ἐκφέρεις" 
΄ ’ 

Ξε, βέλτιον "γὰρ μὴ ἀπαλλάττειν, ἢ οὕτως ἀπαλλάττειν. 

δὲ ὅλως καὶ ἀθυμεῖς, ἄνθρωπε; μὴ ἔλ ) γί ᾿ ρ ; μὴ ἐλαττὸν σοι γίνηται 
, Α ΄ 

τὸ χρυσίον; ΡὍλως, εἰ τοιαύτην ἔχεις προαίρεσιν, μηδὲ δῷς" 
- ’ «- ’ 

εἰ μὴ θαρρεῖς ὅτι πολυπλασιάζεταί σοι ἐν οὐρανοῖς, μὴ παράα- (639) 
»΄" -- Ἷ 

σχης. ᾿Αλλ᾽ ἐνταῦθα ζητεῖς τὴν ἀντίδοσιν. “Διὰ τί; ΓΑφες 

τὴν ἐλεημοσύνην ἐλεημοσύνην εἶναι, καὶ μὴ ἐμπορίαν. ΠΟλλοὶ 

μὲν οὖν καὶ ἐνταῦθα ἀπέλαβον" ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἔλαβον, ὡς 
΄ ΄σ , 3 

ταύτη πλέον ἕξοντες τῶν οὐ λαβόντων ἐνταῦθα, ἀλλὰ ἔνιοι 

τούτων ὡς ἀσθενέστεροι, ἐπειδὴ τοῖς ἐκεῖ οὐ σφόδρα ἐφείλ- 

14 Ῥγον. χχ. 6. 

δΉΘΙΚΟΝ. Περὶ Ελευμόσενης. ψεγοη. Ὁ ἐστὶν] - ὄντως ἢ). ὁ τοῦτο] 
τ καὶ οὕτω μέγα ὅτι 1). ἃ μάλιστα] καὶ μάλιστα Ἐ. 8 τις] σοφός τις Ὁ. 
Μοχ γὰρ, φησὶν ΟΤΏ. Ἰάθπι. ἔ τοῦ Ἰησοῦ Α.0.}. δ αὐτὸς] οὗτος Α. 
ἢ ἐνταῦθα μὲν γὰρ] καὶ ἐνταῦθα μὲν Ὁ.}. ἱ γένηται Α. Κ ὅταν μὴ 
λαμβάνειν οτη. 10. 1 ἑ ἐνάρων Α. τὰ ἀθυμεῖς Ὁ: Ὁ. Επδπ ΕἸΟΤΊ]. ᾿ 
4262. (ΤῸπ|. χΙ]. Ρ. 594 ἢ.) ἢ γὰρ οἵη. (.Ὁ. ο γίνεται Α. γένηται ἐ: 
Ρ ὅλως εἰ] εἰ ὅλως Β. 4 διὰ τί ;] Ὁ εἰπέ μοι" τί πλέον ἵνα γένηται ; ().}Ὁ. 
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᾿ 

κοντο. ἵ Καὶ ὥσπερ οἱ λίχνοι καὶ ἀπειρόκαλοι καὶ γαστρὸς Β 
δοῦλοι ἐπὶ βασιλικὴν κληθέντες τράπεζαν, καὶ τὸν προσήκοντα 

καιρὸν οὐκ ἀναμένοντες, κατὰ τὰ παιδία τὰ μικρὰ, λυμαίνονται 

αὐτῶν τὴν εὐφροσύνην, προλαμβάνοντες, καὶ δκορεννύντες ἑαυ- 

τοὺς σιτίοις καταδεεστέροις" οὕτω δὴ καὶ οὗτοι οἱ ἐνταῦθα 

ἐπιζητοῦντες καὶ ἵλαμβάνοντες, τὸν μισθὸν ἐλαττοῦσι τὸν 

ἐκεῖ. Εἶτα δανείζων μὲν, μετὰ πλείονα χρόνον ἐπιθυμεῖς 

ἀπολαβεῖν τὸ κεφάλαιον, τάχα δὲ οὐδὲ ἀπολαβεῖν, ἵνα 

τῇ μελλήσει πλείονα τὸν τόκον ἐργάσῃ" ἐνταῦθα δὲ εὐθέως 

ἀπαιτεῖς, καὶ ταῦτα οὐ μέλλων ἐνταῦθα εἶναι, ἀλλ᾽ ἐκεῖ διηνεκῶς, 

οὐ μέλλων ἐνταῦθα δικάζεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖ τὰς εὐθύνας γὐφέξων ; 

Καὶ εἰ μὲν τίς σοι κατεσκεύαζεν οἰκίας, ἔνθα μὴ ἔμελλες μένειν, 

ζημίαν τὸ πρᾶγμα ἡ ἐνόμισας ἄν: νῦν δὲ ἐνταῦθα βούλει 

πλουτεῖν, ὅθεν καὶ πρὸ τῆς ἑσπέρας πολλάκις μέλλεις ἀποδη- 

μεῖν τ Οὐκ οἶδας ὅτι ἐπ᾽ ἀλλοτρίας διατρίβομεν, καθάπερ ξένοι 

καὶ πάροικοι ; ̓ οὐκ οἶδας ὅτι παροίκων Χεἐστὶν ἐκβάλλεσθαι, 

ὅτε μὴ προσδοκῶσι, μηδὲ Υ ἐλπίζουσιν: 5 , ὅπερ καὶ ἡμεῖς τοῦχο. 

μεν».. «Διὰ δὴ τοῦτο, ὕσα ἂν κατασκευάσωμεν, ἐνταῦθα ἀφίε- 

μεν. Οὐ γὰρ συγχωρεῖ ὁ δεσπότης λαμβάνοντας αὐτὰ ἀπελ- 

θεῖν, ἄν τε οἰκίας οἰκοδομήσωμεν, ὁ ἄν τε ἀγροὺς ἀγοράσωμεν, 

ἄν ΤΕ ἀνδράποδα, ἄ αν ΤΕε σκεύη, ἄν ΤΕ ἕτερόν τε τοιοῦτον. Οὐ 
, ᾿ οἹ ΄ - 

μόνον δὲ οὐκ ἀφίησιν ἐντεῦθεν λαβόντας ἀπελθεῖν, ἀλλ᾽ ὃ οὔτε 
Ἁ 

λογίζεταί σοι τὸν μισθόν. ΠΡροεῖπε γάρ σοι, ὅτι μὴ 
νὰ Υ Α 

οἰκοδομήσης, μηδὲ δαπανήσης τὰ ἀλλότρια, ἀλλὰ τὰ σα. 
Ἁ Α 

Τί ποίνυν τὰ σὰ ἀφεὶς, ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ἐργάζῃ καὶ 

δαπανᾷς, ἵνα ἀπολέσῃς καὶ τὸν πόνον καὶ τὸν μισθὸν, καὶ 

κόλασιν τὴν ἐσχάτην ὑπομείνης ; Μὴ, παρακαλῶ" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
΄ ’ 

τῆ φύσει ἐσμὲν πάροικοι, γενώμεθα καὶ προαιρέσει, ἵνα 
“- ’ Ψ Νὴ 

μὴ ἐκεῖ γενώμεθα πάροικοι καὶ ἄτιμοι καὶ ἀπερριμμένοι. Αν 
ν Ε] “- “ ’ - ΚΙ 3 “ 

γὰρ ἐνταῦθα βουληθῶμεν γενέσθαι πολῖται, οὔτε ἐνταῦθα 
; “- Ν] [2 

ἐσόμεθα, οὔτε ἐκεῖ; ἂν δὲ πάροικοι “μείνωμεν ὄντες, καὶ δια- 
’ , Ν “ Ἁ 

γάγωμεν οὕτως, ὡς παροίκους διατρίβειν εἶἰκος, πολιτῶν καὶ 
» “ Α ᾿ “- ΄ , 

ἐνταῦθα καὶ ἐκεῖ ληψόμεθα παρρησίαν. Ὁ γὰρ δίκαιος, 

καὶ μηδὲν ἔχων, καὶ ἐνταῦθα ἐν τοῖς ἁπάντων ὡς ἐν τοῖς 

ἑαυτοῦ διατρίψει, καὶ πρὸς ὦ τὸν οὐρανὸν ἀπελθὼν, ὄψεται 

τὰς αἰωνίους αὐτοῦ σκηνάς" καὶ οὔτε ἐνταῦθα πείσεταί τι τῶν 

ἀηδῶν: ἐοὔτε γὰρ ξένον αὐτόν τις ποιῆσαι δυνήσεται τὸν 

Τ᾿ καὶ ὥσπερ] ὥσπερ οὖν Ο. 8 κορεννῦντες (519) .Β.Ο. κορέννυντες 
(81. 3) 1).1. Τὰ οθαῦαγ κορεννύοντες. ὕ προλαμβάνοντες Δ.Ε.. ἡ ὑφέ- 
ἕειν Α.Β. Ε΄, ὅαν. τηᾶσρ. Υ ἐνόησας ἴ). Μοχ πολλάκις μέλλεις 'ος ογάϊπο Α.Β, 
(1, μέλλεις πολλάκις Ἐδά. Χ ἐστὶν] ἐστὶ τὸ (.}). Υ̓ ἐλπίζωσιν Ἀ.Ε, 
2 ἀφίωμεν Ἀ. ἃ οὔτε Α.Ο.Π.1, οὐδὲ ντ]ρο. Ὁ καὶ προ. τῇ προ. Β. 
καὶ τῇ προ. ἵ'. ς μένωμεν ἡ. διαίτῃ διάγωμεν Ἀ. ἃ τὸν οτῇ. 1). 
8 οὔτε] οὐδὲ Β,, 

ΗΕ 



184 5ι ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΞΟΘΤΟΜΙ ΥΠΠ:.,.8: 

πᾶσαν γῆν ἔχοντα πόλιν᾽ καὶ τὴν αὐτοῦ πατρίδα ἀπολαβὼν, 

558. ἐπιδέξεται τὸν ἀληθῆ πλοῦτον. Ἵν οὖν ἀμφότερα κερδά- 
νωμεν. καὶ τὰ ἐνταῦθα καὶ τὰ ἐκεῖ, εἰς δέον τοῖς οὖσι χρησώ- 

μεθα. Οὕτω γὰρ ἐσόμεθα τῶν οὐρανῶν πολῖται. καὶ πολλῆς 

δαπολαυσόμεθα παρρησίας" ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, 

χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾽᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος εἰς 

τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

ΛΔΟΓΙῸΣ 1Ζ. 
ἀΛΟΝΟν ἐ Ε Ν ,ὔ ἢ ᾿Ὶ λ ἢ) " ’ὔ 

ως ἐν πῖαντΤτι περίισσεύυητε, σῖισζει. Και ΟὟὝΦ. και γνώσει, 

Α ’ “ 

και πασῆη σπουδῇ. 

᾽ν 

Β ὍΡΑ παλιν ἃ μετ᾽ ἐγκωμίων τὴν προτροπὴν γινομένην, 
Ρ 9 , ’ Ο Κ Α ᾿ ω «“ δῶ 9 3 ςς 5 

ἐγκωμίων μειζόνων. αἱ οὐκ εἶπεν, ἵνα δῶτε, ἀλλ᾽, “ἵνα 
΄ κι ’ ΄ 

περισσεύητε,᾽ πίστει τῇ τῶν χαρισμάτων, καὶ λόγῳ τῷ τῆς 

σοφίας, καὶ γνώσει τῇ τῶν δογμάτων, καὶ πάση σπουδὴ πρὸς 
᾿ "5 Σ ΄ ςς Κ Α δι 3 ε κα ς , .) ἃ 7 πὰ 

τὴν ἀλλὴην ἀρετήν. αἱ τῆ ἐξ ὑμῶν ἀγαπὴη ταυτὴ ἡ 
- Ὃν [ 

προεῖπον, ἧς καὶ τὴν ἀπόδειξιν ἐποιησάμην. ““ἽἽνα καὶ ἐν 
ἴω ’ χὺ ΄σ - 

ταύτῃ τῆ χάριτι περισσεύητε.᾽ ἨἩἰἶΐδες ὅτι διὰ τοῦτο ἐκεῖθεν 
ἈΝ “-. ΄σ. 

ἤρξατο ἀπὸ τῶν ἐπαίνων ἐκείνων, ἵνα ὁδῷ προβαίνων, εἰς τὴν 
ς ᾿ ᾿] Ἅ νν 39 ’ὔ κτ ͵ ’ὔ " {ξ Ο τὰ 9 

αὐτὴν αὐτοὺς καὶ ἐν τούτοις ελκύση σπουδήν. κατ᾽ (640) 

Ο ἐπιταγὴν λέγω. Ὅρα πῶς συνεχῶς αὐτοῖς χαρίζεται, πῶς 
ἀνεπαχθὴς γίνεται, καὶ οὐ βίαιος, οὐδὲ ἀνατγκαστικός" μάλλον 
δὲ τ ’ ΣΝ ᾿ 37 Α Ἁ “ Α Θ ΄“- 9 

ε ἀμῴφότερα ὃ λόγος ἔχει, καὶ τὸ ἀνεπάχθες τοῦ ἀκα- 
᾿ 

ἐὐλφλ νι θϑρνω ᾿Βπειδὴ γὰρ συνεχῶς παρήνεσε, καὶ σφόδρα 
[4 

Μακεδόνας ἢ ἐνεκωμίασεν, ἵνα μὴ δόξη τοῦτο ἀνάγκη εἶναι, 
κἉ 

φησὶν, « Οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπου- 
“ Ἁ -ι ’ 

δῆς, καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων." Οὐχ ὡς 
9 Κις κι ᾿Ὶ Α “ 9 ΄σ κ᾿ ο Υ ’ ς Ν 

ἀμφισβητῶν οὐ γὰρ τοῦτο ἐνταῦθα δηλοῖ; ἀλλὰ δόκιμον αὐτὸ 
“ Ν 

ποιῶν καὶ ἀποφαίνων, καὶ ἰσχυρότερον κατασκευάζων. Διὰ 
Ἂ, “-“ “ ’ ΄- ᾿ 

Ὠ γὰρ τοῦτο ταῦτα φημι, ἵνα ὑμᾶς παροξύνω πρὸς τὴν αὐτὴν 

προθυμίαν" καὶ μέμνημαι τῆς ἐκείνων 8 σπουδῆς, λαμπρύνων, 
ἃ ,ὔ ἢ γ΄ ι ε ’ὔ ὃ ’ ΠΣ αὐτὰς ἢ , 

φαιὸόρύνων, ἐρεθίζων τὴν ὑμετέραν ὁιαθεσιν. ἴτα ἀπὸ τούτου 
- Α 

εἰς ἕτερον μεῖζον κατήντησε. Καὶ γὰρ οὐδένα παρίησι τρόπον 

1 Ὁἀρ. 11. ν. 7. 2 ν. 8. 

[ ἐπιδείξεται ἌΤΗΝ: Ε ἀπολαύσομεν ἾΝ ἀπολαύσωμεν Α. Ηον. ΧΥΙΙ. 
" τὴν προτροπὴν μετ᾽ ἐγκωμίων ἸΏΨΘΥΒΟ ΟἸΙΠΘ Δ. ΒΕ. ὃ ἐγκωμίων ΘΓΔΒΌΤΩ ἴπ Α. 
καὶ ἐγκωμίων 10. “ καὶ ΟΠ. Ὅ. ἃ ταύτη οτη. Ὁ. 8 τοῦ ἀκατ.] ὅ1ς 
Δ... ψόγομ. δεῖ. καὶ τὸ ἀκατανάγκαστον. Β. τθοθρίτῃῃ ἃ δᾶν. Βθῃ. Ιη 0). 
Ροϑβί ἔχει αβίθγα 516 Ἰεριιηίαγ: τότε συνεχὲς τοῦ ἡ ρέρ τὸ καὶ τὸ ἀνεπαχθὲς 

τοῦ ἀκαταναγκάστου. ἔ ἐνεγκωμίασεν Α.Β.Ε. Οἵ. Ρ. ν»ό2 ἢ ἕ σπουδῆς] 
Ἢ ἐπαίρων 1). Μοχ φαιδρύνων οτη. Ἰάοπη. 
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συμβουλῆς, ἀλλὰ πάντα κινεῖ, καὶ μεταχειρίζει τὸν λόγον. 

Καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων ἐγκωμίων προέτρεψε λέγων, 

“«Τινώσκετε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδομένην- ἐν ταῖς ἐκ- 

κλησίαις τῆς Μακεδονίας" καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων, “ ἘΠ ΌῊΣ ὡς ἐν 

παντὶ περισσεύητε, λόγῳ καὶ γνώσει. » Μειζόνως γὰρ Β τοῦτο 

δύναται δακεῖν, ὅταν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ τις ἡττᾶται, ἢ ὅταν ὑφ᾽ Ε 

ἑτέρων. Εἶτα λοιπὸν ἐπὶ τὸ κεφάλαιον. καὶ τὴν κορωνίδα τῆς 

συμβουλῆς ἴεται. 3.““ Τινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου 

ἡμῶν, ὅτι δι ἡμᾶς ἐπτώχευσε, πλούσιος ὧν, ἵνα ἡμεῖς τῆ ἐκείνου 

πτωχείᾳ πλουτήσωμεν." ᾿Εννοήσατε ἷ γὰρ, φησὶν, ἐνθυμήθητε 

καὶ λογίσασθε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ, " καὶ μὴ ἁπλῶς αὐτὴν 

παραδράμητε, ἀλλὰ στοχάσασθε αὐτῆς τὸ μέγεθος, ὅση ἐστὶ 

καὶ μὰν, καὶ οὐδενὸς ' φείσῃ τῶν σῶν. ᾿Κκεῖνος δόξαν ἐκέ- 

νῶσεν, τὰ οὐχ ἵνα ὑμεῖς τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἃ ἀλλὰ τῇ πτωχείᾳ 

πλουτήσητε. Εἰ μὴ πιστεύεις, ὅτι ἡ πτωχεία πλούτου ἐστὶ 

ποιητικὴ, ἐννόησόν σου τὸν δεσπότην, καὶ οὐκέτι ὃ ἀμφιβαλεῖς. 559 

Εἰ μὴ γὰρ ἐκεῖνος ἐγένετο πτωχὸς, οὐκ ἄν ἐγένου σὺ πλούσιος. 

"Τὸ γὰρ θαυμαστὸν τοῦτο, ὅτι πτωχεία Ρ ἐπλούτισε πλοῦτον. 

ΤΠλοῦτον δὲ ἐνταῦθα φησι τὴν γνῶσιν τῆς εὐσεβείας, τὸν τῶν 

ἁμαρτημάτων καθαρισμὸν, τὴν δικαιοσύνην, τὸν ἁγιασμὸν, τὰ 

μυρία ἅπερ παρέσχεν ἡμῖν ἀγαθὰ, καὶ μέλλει παρέχειν. Καὶ 

ταῦτα ἅπαντα διὰ τῆς πτωχείας γέγονεν ἡμῖν. Τ]οίας πτω- 

χείας ; Διὰ τοῦ σάρκα ἀναλαβεῖν, καὶ γενέσθαι ἄνθρωπον, καὶ 
παθεῖν ἅπερ ἔπαθε. Καίτοιγε ἐκεῖνος ταῦτα οὐκ ὥφειλε, σὺ 

δὲ ὀφείλεις αὐτῷ. 4.“ Καὶ γνώμην ὑμῖν ἐν τούτῳ δίδωμι πρὸς Β 

τὸ συμφέρον.᾽" Ὅρα πῶς πάλιν τοῦ ἀγεπαχθὴς εἶναι φρον- 

τίζει, καὶ δύο τούτοις μιν να ὑξιοι τὸν λόγον, ἅ καὶ τῷ εἰπεῖν, 

“ γνώμην δίδωμι," καὶ, ““ πρὸς τὸ ὑμῶν συμφέρον." Οὐδὸ γὰρ 
καταναγκάζω καὶ βιάζομαι, φησὶ, καὶ παρὰ ἀκόντων ἀπαιτῶ" 

οὔτε τὸ τῶν λαμβανόντων ὡς τὸ Τύμῖν λυσιτελὲς σκοπῶν, 

ταῦτα λέγω. Εὐἶτα καὶ τὸ παράδειγμα λοιπὸν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ 

8 οὐκ ἐξ ἑ ἑτέρ ων. “Οἵτινες οὐ μόνον ἵ τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ 

θέλειν τροελμἠεῦνθο ἀποπέρυσι.᾽" Ὅρα πῶς δείκνυσι καὶ 

αὐτοὺς ἑκόντας καὶ χωρὶς προτροπῆς ἐπὶ τοῦτο ἐλθόντας. Ο 

ὃ ν, 9. ἄν. χο. 

ἢ τοῦτο δύναται πος οτάϊπο Α.}).Ε, δύναται τοῦτο Εαά. ἱ γὰρ οτῃ, Ὁ) 
Κ καὶ οτχ. Ὁ). Ἰ φείσῃ τῶν σῶν} δ᾽Ά. ΑΒ. ἐὺ ΘΤΌΠ. φείσεσθε τῶν ὑμε- 
τέρων αν, 6η. φείσασθε τῶν ὑμετέρων Ὡ; ἴὰ οὐχ ἵνα ὑμεῖς] ἵνα ὑμεῖς 
οὐχὶ 10. ἢ ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἵνα " ἀμφιβαλεῖς] 316 Ὁ. ἀμφιβάλλεις. Α.Β.Ε. 
ἀμφιβάλῃς ᾿Δαά. Ρ ἐπλούτισε Ἐ.1}. ἐπλούτησε γψισο. δἰαςιπι τοῦτον ΡΓῸ 
πλοῦτον 1). ἅ καὶ τῷ συμφέρον] τῷ τε ἸρσΑ δίδωμι, τῷ τε πρὸς τὸ ὑ. 
σ. ἐπαγαγεῖν 1). ᾿ ὑμῶν Β. 9 οὐκ] καὶ τ ψίετοη. λοιπὸν καὶ ἐξ αὐτῶν 
καὶ ἐξ ἑτέρων 1). Νέα Δ]1{6γ Τηἰο Ργοίοβ. Ὁ τὸ 15 ΟἸηη68. τῷ 6, 

ΒΡ 
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Δ ᾿ν δ) Ἁ “ 9 ’ὔ Θ “ Μ ᾽θ0 Γ 

πειθήὴ γὰρ τοῦτο ἐμαρτύρησε Θεσσαλονικεῦσιν, ὃτι αὐθαίρετοι 
Α “ς ΄“΄“ 

μετὰ πολλῆς παρακλήσεως ἥψαντο τῆς ἐλεημοσύνης, βούλεται 

καὶ τούτων δεῖξαι τὸ κατόρθωμα τοῦτο ὄν. Διὸ εἶπεν, “ οὐ 
’ Υ Ἁ ΄ ᾿] Ἁ ᾿Ὶ Ἁ ᾽ 9 Α " κ ὌΝ 

μόνον Υ τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ θελειν᾿ καὶ οὐχι, ἐνήρξασθε, 

Ὗ ἀλλὰ, ““προενήρξασθε ᾿ὶ ἀποπέρυσι.᾽ ᾿Εἰπὶ ταῦτα οὖν ὑμᾶς 
“ δ τὰν κ Γ ὃ ἢ Ν 

παρακαλῶ, εφ᾽ ἃ ἑαυτοὺς φθάσαντες ὀιηγείρατε μετὰ προ- 
θ ’ Ψ , Ά ςς Ν Α δὲ Α Υ̓ ι ΄΄᾿"- 5 Ν 3 4) 

υμίας ἁπασης. υνὶ δὲ καὶ Υ͂ τὸ ποιῆσαι ἐπετελέσατε. 

Οὐκ εἶπεν, ἐποιήσατε, 2 ἀλλ᾽, ἐπεθήκατε τέλος. “Ὅπως 
, ε ᾿ 9 “ Ἷ Ὅ“ Α Α “ 9 “ “- 

Ὁ καθάπερ ἡ προθυμία ἐκ τοῦ θέλειν, οὕτω καὶ τὸ ποιῆσαι ἐκ τοῦ 
΄. Ἁ “ 

ἔχειν. “Ἵνα μὴ μέχρι προθυμίας στῆ τὸ καλὸν τοῦτο κατόρ- 
θ ἀλλ Ἁ Α Ἁ " Ἁ ΄“΄“ »᾽, λ ᾿ θ ’ 

μα, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀπὸ τῶν ἔργων λαβὴ μισθόν. 
60 ςς " 3 τι ς ’ ’ 3. κο «ἃ Ὀ 9“᾽ 3 ’ 

ἐ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, καθ᾽ ὃ ἂν ἔχης εὐπρόσ- 

δεκτος, οὐ καθ᾽ ὃ οὐκ ἔχει." Ὅρα σοφίαν ἄφατον. Δείξας (641) 

τοὺς ὑπὲρ δύναμιν ποιοῦντας, τοὺς Θεσσαλονικέας ἈΠῊΝ καὶ 

ἐπαινέσας αὐτοὺς ἐπὶ τούτῳ, καὶ εἰπὼν, ὅτι μαρτυρῶ “ αὐτοῖς, 

ὅτι καὶ ὑπὲρ δύναμιν. ἃ τούτους ἐπειδὴ κατὰ δύναμιν παρακαλεῖ 
’ ς Ἁ Ἁ ς ’ 9 4 Ἁ ς σις ΒΡ Ἁ 

μόνον, ἀφεὶς τὸ ὑπόδειγμα ἐργάσασθαι τὸ ἑαυτοῦ" ἤδει γὰρ, 
κ᾿ Ἁ ΄“- 

ὅτι οὐχ οὕτω παραίνεσις, ὡς ζῆλος ἐγείρει πρὸς τὴν τῶν 
ε ’ Θ ’ ς Ι ὃ ’ ςς Ἠϊὶ Ἂ ε ᾿ 

Ἑ ὁμοίων 8 μίμησιν ιὁ φησιν, ἱ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, 
3“. ,ὦἡ “Ἢ ,.᾽ 5" ’ 5 . 9 »᾿ 359 »ἶ 

καθ᾽ Ὁ ἕ ἐὰν ἔχη, εὐπρόσδεκτος, οὐ καθ᾽ ὃ οὐκ ἔχει. Μὴ φοβη- 

θῆς, " φησὶν, ἐπειδὴ ἐκεῖνα εἴρηκα" τῆς γὰρ ἐκείνων φιλοτιμίας 
. Ἁ ΄-“ 

ἱ ἐγκώμιον τὸ εἰρημένον" ὁ δὲ θεὸς " τὰ κατὰ δύναμιν ἀπαιτεῖ, 
δὴ ΛΝ χυ σΛ 3 " ἃ ᾿] 3} Γὸὺ ἉἍ ςς 3 , 

καὶ καθ᾽ ὃ ἔχει τις, οὐ καθ᾽ ὃ οὐκ ἔχει. ὁ γάρ, “ εὐπρόσ- 
“-- Α “-“" “-“ 

δεκτος, ἐνταῦθα τὸ, 1 ἀπαιτεῖται, δηλοῖ. Καὶ σφόδρα λι- 

παίνει, τούτῳ θαρρῶν τῷ ὑποδείγματι, καὶ τ τῷ δοῦναι ἐξουσίαν 
ξόομᾶλλον ἐφελκόμενος. Διὸ καὶ ἐπήγαγεν, 7 ς Οὐ γὰρ ἵνα 

τὰ Ἐς Ἔ " ἘΝ τΩ δὲ Ώ κ 39) Κ Χ. 
ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ κ θλῖψις. αἰτοιγε ὁ ριστὸς τοὺὐ- 

γαντίον ἐπήνεσεν ἐπὶ τῆς χήρας, ὅτι τὸν βίον ὅλον ἐκένωσε, καὶ 

ἐκ τοῦ ὑστερήματος ἔδωκεν. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ Κορινθίοις διελέγετο, 
- Ψ ΄“ Ἁ 

ἔνθα ὃ ἡρεῖτο λιμώττειν 8.“ Καλὸν γὰρ μοι μᾶλλον Ρ τὸ 
“ ᾿Ὶ ΄“ 

ἀποθανεῖν, ἢ τὸ καύχημα μου ἵνα τις κενώση"᾽ διὰ τοῦτο συμ- 

ὅν. 21. ὃν, 12. 7 ν..23. 8 1 Οογ. ἰχ. 15- 

" τὸ 818 4.8.1). τῷ νυ]ρο. Υ ἀλλὰ] τ καὶ Α.Ε, " ἀποπέρυσι! ἐν 
τοῖς πέρυσι Ἐ. Υ͂ τὸ Α.Β.}). τῷ νυ]ρο. 2 ἀλλ᾽ ἐπ. τέλος] ἀλλ᾽ ἐπε- 
τελέσατε, τουτέστι, τέλος ἘΡΕ κοτε Ὁ. 8 ἵνα] τοῦτο εἶπεν ἵνα Ὁ. Μοχ 
κατόρθωμα οτη. Α. Ὁ ἔχῃ] ἔ ἔχει τις Ἐαά. ἔχῃ Β.}..". οἱ Μοβαᾷ. τις ἀεεϑῦ 
1ῃ ΟΠ] 8. ς αὐτοὺς ογοῃ. ϑὥαν. ἔσ. αὐτοῖς αν. τηᾶγρ. αὐτοῖς παρεῖ 
Β0118 Ὁ. δῖηθ ΠΌΤ σουτοχιῦ Μοηΐοί. 4 τούτους, αποα αὐογδΐ, δϑύ ἢ 
οἸηηΐθιιβ Οοαα. οἵ τηᾶτρ'. δαν. 8 μίμησιν] παραίνεσιν Ἀ. ἔ διό ᾧησω] 
φησὶ τὸ 10. ΒΕ ἐὰν] ἂν Β.Ὦ. ἢ φησὶν οτα. ἘΝ. ἰ ἐγκ. 1 τὸ ἐγκ. Ὁ. Μοχ 
ὁ γὰρ θεὸς τά 6ῃ}. Κ τὰ] τὸ Κ΄ 1 ἀπαιτεῖν 1). ἀπαιτεῖ Ἐ. τὰ τῷ] 
τὸ Α.).Ε. τ θλίψις] τ ἀλλ᾽ ἐξ ἰσότητος 1). Μοβᾳ. σ. ο ἐρεῖτο Α. 
αἱρεῖται Ὁ. Ρ τὸ ομῃ. Ε΄. 
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μεμετρημένῃ χρῆται τῇ παραινέσει, 4 ἐπαινῶν μὲν τοὺς ὑπὲρ 

δύναμιν, οὐκ ἀναγκάζων δὲ τούτους ποιῆσαι "οὕτως, οὐκ ἐπειδὴ 

οὐκ ἐβούλετο, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀσθενέστεροι ἦσαν. ᾿Επεὶ τίνος 
ἕνεκεν ἐκείνους ἐγκωμιάζει, «48 ὅτι ἐν “πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἽΒ 

περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάθους ὃ αὐτῶν πτωχεία 

ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν, και ὅτι 

ὑπε πὲρ δύναμιν ἔδωκαν ; οὐκ εὔδηλον, ὅτι καὶ τούτους εἰς ταῦτα 

ἐνάγων: “Ὥστε εἰ καὶ δοκεῖ τὰ ἐλάττονα συγχωρεῖν" ἵνα δι 

ἐκείνων ἐπὶ ταῦτα ἀναβιβάση, τοῦτο ποιεῖ. Σκόπει γοῦν καὶ 

διὰ τῶν ἑξῆς πῶς λανθανόντως αὐτὸ κατασκευάζει. Εὐπὼν γὰρ 

ταῦτα, ἐπήγαγε" ρΓῸ ὑ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρη- 

μα." Οὐ γὰρ τοῖς εἰρημένοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τούτοις κούφην 

ποιῆσαι Υ βούλεται τὴν ἐντολήν. Καὶ οὐκ ἐντεῦθεν μόνον, 

ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ἀντιδόσεως πάλιν εὐκολωτέραν. αὐτὴν κα-Ο 

θίστησι, καὶ μείζονα φθέγγεται τῆς ἀξίας αὐτῶν, λέγων" 
9 “Ἴνα γένηται ἰσότης ἐν τῷ νῦν καιρῷ. καὶ τὸ ἐκείνων περίσ- 

σευμα εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα. ; Τὶ δέ ἐστιν ὅ φησι: τ Κομᾶτε 

χρήμασιν ὑμεῖς" κομῶσιν ἐκεῖνοι βίῳ καὶ παρρησίᾳ τῆ πρὸς 

τὸν θεόν. Δότε τοίνυν αὐτοῖς ἀφ᾽ ὧν περισσεύετε χρημάτων, 

ἐκεῖνοι ' δὲ οὐκ ἔχουσιν, ἵνα λάβητε ἀπὸ τῆς παρρησίας καθ᾽ 

ἣν πλουτοῦσιν ἐκεῖνοι, ὑστερεῖσθε δὲ ὑμεῖς. Ὅρα πῶς τὸ ὑπὲρ 

δύναμιν, καὶ τὸ ἐκ τοῦ ὑστερήματος διδόναι κατεσκεύασε λαν- Ὁ 

θανόντως. Εἰ γὰρ βούλει, φησὶν, ἐκ τοῦ “κέρισάπμαπες 
λαβεῖν, ἐκ τοῦ περισσεύματος δός" εἰ δὲ ὁλόκληρον ἢ ἐπισπά- 

σασθαι, ἐκ τοῦ ὑστερήματος παρέξεις, Υ͂ καὶ ὑπὲρ δύναμιν. 

᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν οὐ λέγει, καταλείπει δὲ αὐτὸ τῷ λογισμῷ 

τῶν ἀκροατῶν" αὐτὸς δὲ τὸ προκείμενον, καὶ τὴν “σύμμετρον 

αὐταμε αρεὶ τέως ἐργάζεται, κατὰ τὸ φαινόμενον ἐπάγων καὶ 

λέγων" «Ὅπως γένηται ἰσότης ἐν τῷ νῦν καιρῷ." Πῶς 

ἰσότης ; Τὰ περισσεύματα ἀντιδιδόντων ὑ ὑμῶν κἀκείνων, καὶ τὰ Εὶ 

ὑστερήματα πληρούντων. Καὶ ποία αὕτη ἰσότης, σαρκικῶν 

πνευματικὰ ἀντιδιδόναι ; πολλὴ γὰρ ἐνταῦθα ὑπεροχή" πῶς 

οὖν ἰσότητα καλεῖ; Ἢ κατὰ τὸ περισσεύειν Ζκαὶ ὑστερεῖσθαι, 

ἢ κατὰ τὸν παρόντα βίον τοῦτο, φησὶ, γενέσθαι “μόνον. Διὰ 

γὰρ τοῦτο εἰπὼν, “" ἰσότης," ἐπήγαγεν, “ἐν τῷ νῦν καιρῷ." 

"Γαῦτα δὲ ἔλεγε, καὶ τῶν πλουτούντων καταστέλλων τὰ Φρο- 

νήματα, καὶ δεικνὺς ὅτι μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν, ἐν 

9 νυν. 14. 

4 ἐπαινὼ Ὁ. Μοχ οὐκ ἀναγκάζω δὲ Α. οὐ καταναγκάζω δὲ Ὁ. τ οὕτως] 
ὮΙΟ ΟἸΊΠΘΗ ΠΟΒΕΤΙ. τοῦτο Εαὰ, 5. ὅτι] λέγων ὅτι Ὦ. ἵ αὐτῶν ΟἹ]. Β. 
ἡ βούλεται] βουλόμενος Β. αν. ΤΠΔΓΡ'. ν δὲ7 γὰρ Ὁ. Χ ἐπίστασαι 
810) Α. Υ καὶ] ὅπερ ἐστὶν 1). 2 καὶ οἴη. Α.Ε, 

ΒΦ 
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πλείονι δ οἱ πνευματικοὶ ὑπεροχῇ. Ὁ ντεῦθεν μὲν γὰρ πολλῆς 

ο6ι ἅπαντες ἀπολαύομεν ἰσοτιμίας" τότε δὲ πολλὴ διάκρισις, καὶ 

μεγίστη ὑπεροχὴ: ὑπὲρ τὸν ἥλιον λαμπόντων τῶν δικαίων. 

Εἶτα ἐπειδὴ ἔδειξεν αὐτοὺς οὐ διδόντας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀντι- 

λαμβάνοντας μείζονα, καὶ ἑτέρωθεν βούλεται κατασκευάσαι τὴν 

προθυμίαν αὐτῶν, δεικνὺς ὅτι οὐδ᾽ “εἰ μὴ μεταδοῖεν ἑτέροις, 

ἕξουσί τι πλέον, πάντα ἔνδον συνάγοντες. Καὶ παράγει 

ἃ παλαιὰν ἱστορίαν, οὕτω λέγων" 10 “Καθὼς γέγραπται, ὁ τὸ 
πολὺ, οὐκ ἐπλεόνασε' καὶ ὁ τὸ ὀλίγον, οὐκ “ἠλαττόνησε." 
"Γοῦτο δὲ ἐπὶ τοῦ μάννα γέγονεν. Οἱ τε γὰρ πλεῖον συναγα- (642) 

γόντες, οἵ τε ἔλαττον τὸ αὐτὸ μέτρον εὑρίσκοντο ἔχοντες, τὴν 
Β ἀπληστίαν τοῦ θεοῦ ταύτη κολάζοντος. ᾿Γαῦτα δὲ ἔλεγεν, 

ὁμοῦ καὶ φοβῶν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν τότε γενομένων, καὶ ἔπείθων 

μηδαμοῦ τοῦ πλείονος ἐφίεσθαι, μηδὲ ἀλγεῖν ἐπὶ τῷ ἔλαττον 

ἔχειν. 'Γοῦτο δὲ καὶ νῦν γινόμενον ἔστιν ἰδεῖν ἐπὶ τῶν βιω- 

τικῶν πραγμάτων, οὐκ ἐπὶ τοῦ μάννα μόνον. Εἰ γὰρ ἅπαντες 

μίαν γαστέρα πληροῦμεν, καὶ τὸν αὐτὸν χρόνον ζῶμεν, καὶ ἕν 

σῶμα περιβαλλόμεθα: οὐδὲν οὔτε τῷ μι πλουτοῦντι πλέον ἀπὸ 

τῆς ἱπεριουσίας ἔσται, οὔτε τῷ πένητι ἀπὸ τῆς πτωχείας 

ἔλαττον. 

ΚΙΤῚ τοίνυν τρέμεις πενίαν : τί δὲ διώκεις πλοῦτον 5 Δέδοικα, 

Ο φησὶ, μὴ ἀναγκασθῶ ἐπὶ τὰς ἑτέρων θύρας ἐλθεῖν, καὶ δεηθῆναι 

ἱποῦ πλησίον. [ΙΪολλῶν δὲ πικαὶ εὐχομένων τοῦτο ἀκούω 

συνεχῶς, καὶ λεγόντων, μή με ἀφῆς ἐν χρείᾳ ἀνθρώπων κατα- 

στῆναί ποτε. Καὶ σφόδρα γελῶ ταῦτα ἀκούων" καὶ γὰρ 

παιδικὸς ὁ "φόβος. Καθ᾿ ἑκάστην γὰρ ἡμέραν, καὶ ἐν ἅπασιν, 

ὡς εἰπεῖν, ἐν χρείᾳ ἀλλήλων καθεστήκαμεν. στε ἀπερι- 

σκέπτου ψυχῆς καὶ πεφυσιωμένης ταυτὶ τὰ ῥήματα, καὶ οὐ 

διαγινωσκούσης σαφῶς τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν. Οὐχ 
ὁρᾷς ὅτι πάντες ἀλλήλων χρήζομεν ; ὁ στρατιώτης τοῦ χει- 
ροτέχνου, ὁ χειροτέχνης τοῦ ἐμπόρου, ὁ ἔμπορος τοῦ γεωργοῦ, 

Ὁ ὁ δοῦλος τοῦ ἐλευθέρου, ὁ δεσπότης τοῦ δούλου, ὁ πένης τοῦ 

πλουσίου, ὁ πλούσιος τοῦ πένητος, ὁ μηδὲν ἐργαζόμενος τοῦ 

10 τς ΤῈ: 

8 οἱ πν. ὑπεροχῇ ] ἡ πνευματικὴ ὑπεροχὴ 1). Ὁ ἐνταῦθα Ἰ'. οἴ οχ οοΥτ. Β. 
ὁ εἰ] οὐ Ὁ. ἃ Ἱστορίαν παλαιὰν Ἰῆνεγδο ογα. Α.Β.1, 6 ἡλαττόνησε Β. 
Μοβαᾳ. ἰογΐαββθ 8111. ἐλαττόνησε Λ΄ ΘΓΌΠ. ὅϑδν. ἔ πείθων ροϑῖ ἐφίεσθαι νυ]ρὸ 
Ἰορὶτατ, τοραρπδηῦι οι ΠΥ]. ὃ τῷ] τὸ Ὁ. ἢ πλουτοῦντι] τ τι ἢ. 
ἱ περισσείας Δ. ΚΉΘΙΚΟΝ. Ὅτι φυσικὰ τὰ καλά' καὶ τοῦ μὴ δεδοικέναι 
πενίαν καὶ συνέχειν πλοῦτον. Ν ΕΥΟΗ. Ι τοῦ] τῶν (.Ὁ. τΔ καὶ, φᾳοα 
ἀδβεγαΐ, δϑῦ 1ἢ ὁπ ῃ]θτι5 ΠΟΒΕΙΙΒ. Ἢ φόβος] λόγος Β. ο σαφῶς] οὔτε 
Α. 564 ἴπ τηᾶῦρ. σαφῶς. σαφῶς οὔτε Ο. ϑίαίϊπι τὴν τῶν πρ. φύσιν ᾿ος 
οτάϊηθ Εαά, 
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διδόντος ἐλεημοσύνην, ὁ παρέχων τοῦ λαμβάνοντος : Καὶ γὰρ 

ὁ λαμβάνων ἐλεημοσύνην, μεγίστην χρείαν τληροῖ, καὶ πάντων 

μείζονα. ΗΕ γὰρ μὴ πένητες ἦσαν, τὸ πλέον ἂν ἀνετράπη τῆς 

ἡμετέρας, σωτηρίας, Ῥ οὐκ ἐχόντων ποῦ καταβαλεῖν τὰ χρήματα. 

Ὥστε καὶ ὁ δοκῶν ἁπάντων ἀχρηστότερος εἶναι πένης, οὗτος 

ἁπάντων ἐστὶ χρησιμώτερος. "Εἰ δὲ τὸ ἑτέρου δεῖσθαι, 

αἷσ σχρὸν, ἀποθανεῖν λείπεται" οὐ γὰρ ἔνι ζῆσαι. τοῦτο δεδοι-Ἐ; 

κότα. ᾿Αλλ᾽ οὐ δύναμαι, φησὶν, ὃ ἐνεγκεῖν ὀφρῦν ἀ ἀνεσπασμένην. 

Τί ἄλλον διαβάλλων ἐπ᾽ δάλἀξονοίῃ, σαυτὸν καταισχύνεις τῆ 

κατηγορίᾳ ταύτη; καὶ γὰρ ἀλαζονικὸν τὸ μὴ φέρειν ὑπερ- 

ηφάνου ψυχῆς Ἀφ ύσημοι Τί δὲ τὰ μηδενὸς ἄξια ὅ ὄντα λόγου, 

ταῦτα δέδοικας, Σ ταῦτα τρέμεις, καὶ διὰ ταῦτα ὑκαὶ τὴν πενίαν 

φρίττεις : : ΖΚὰἂν γὰρ πλούσιος ἧς. ἐν πλειόνων χρείᾳ κατα- 

στήση, καὶ πλειόνων καὶ εὐτελεστέρων. Ὀ- Ὅσῳ γὰρ ὧν πλου- 

τῇς; τοσούτῳ Τῇ ἀρᾷ ταύτη σαυτὸν ὑποβάλλεις. Οὕτως 562 

ἀγνοεῖς “ὅπερ εὔχῃ, χρήματα μὲν αἰτῶν ὑπὲρ τοῦ μηδενὸς δεῖς 

σθαι’ ὥσπερ ἂν εἴ τις εἰς πέλαγος ἐλθῶν, ἔνθα καὶ ναυτῶν καὶ 

πλοίου καὶ μυρίας “χρεία κατασκευῆς, εὔχοιτο μηδενὸς ὅλως ἐν 

χρείᾳ γενέσθαι. Εἰ γὰρ βούλει μηδενὸς σφόδρα δεῖσθαι, 
“, ᾶῖ ἌΦΑΙΣ » ὃ δδῥή Ἁ 

ευὐυχου σπσενιᾶαν Καν ὉΘῸΣ εηθῆς, ὑπὲρ “ἄρτου εη σῇ μόνον 7) 

ἱματίου" ἔπότε δὲ, καὶ ὑπὲρ ἀγρῶν, καὶ ὑπὲρ οἰκιῶν, καὶ ὑπὲρ 

τελεσμάτων, καὶ ὑπὲρ μισθωμάτων, καὶ ὑπὲρ ἀξιώματος, καὶ 

ἐς ἢ ἀσφαλείας, καὶ ὑπὲρ δόξης, καὶ ὑπὲρ ἀρχόντων χρείαν Β 

5 ἕξεις, καὶ τῶν ὑποτεταγμένων ἐκείνοις. καὶ τῶν ἐν πόλει καὶ 

τῶν ἐν ἀγροῖς, καὶ «ἐμπόρων καὶ καπήλων. Ὁρᾶτε ὅ ὅτι ἀγνοίας 

" ὲ ἐσχάτης ταυτὶ τὰ ῥήματα : ε Ὅλως γὰρ εἰ φράσαι εἶναί σοι 

δοκεῖ τὸ χρήζειν τινὸς, καθόλου μὲν οὐ δυνατὸν ἷἃ ἀπαλλαγῆναι 

τούτου" εἰ δὲ θέλεις τὸν ὄχλον φυγεῖν᾽ ἔξεστι γὰρ ἐπὶ τὸν 

ἀκύμαντον τῆς πενίας καταφυγεῖν λιμένα: τὸν πολὺν τῶν 

πραγμάτων ἈΡΝ περίκοψον, καὶ μηδὲν αἰσχρὸν τοῦτο νόμιζε 

τὸ δεῖσθαι " ἑτέρου" τῆς γὰρ ἀφάτου σοφίας τοῦ θεοῦ τοῦτο 
Ις “, Ἡ) Ν . ’ μ Ν ᾽δὲ ς σι 

γέγονεν ἔργον. { γὰρ ἀλλήλων χρήζομεν. καὶ οὐὸὲε ἡ τῆς 

χρείας ἀνάγκη συνάγει εἰς φιλίαν ἡμᾶς" Ι εἰ αὐτάρκεις ἣμεν, οὐκ 

Ρ οὐκ] ὡς οὐκ Α. ᾳ οὕτως Κ᾿, τ δὲ] γὰρ Δ... 5 ὀφρῦν ἐνεγκεῖν 
ἴῆγουϑο οτα. Δ." Ὁ ἀλαζονικῶν Ἐ. ᾿ φύσημα] νόσημα δ ετοῃ. Υ ἄξια 
ὄντα λ.]} ὅϊο Οοαά. ὄντα λ. ἄξια 4. δ αίϊη ταῦτα οτ. (Οὐ. Χ ταῦτα] 
καὶ (.}). Υ̓͂ καὶ ΔΟΟΘΒαΐ οχ Α.0.0.". 5 κἂν] ἂν Ο.Ὁ. ἃ πλειόνων 
οἵη. ). ϑίαϊπη καταστήσῃ χρείᾳ πος οταϊπηο αα. Ὁ ὅσῳ δὲ πλουτεῖς 
0.0. διαῖπι τοσούτῳ Δ... τοσοῦτον Ψα]ρο. 5 κατασκευῆς χρεία ἴῃ- 
ψΘΥΒ0 οτα. Α.Ε, 4 πενίαν] Ἐπένης γὰρ ὧν 1). δια. Απποί. 8 δεήσῃ 
μόνον] μόνου δεήσῃ Α. μόνον ὃ. Β᾿ Γ τότε δὲ] Ξ1ο Α. τὸ δὲ Β.᾿, Δ τΟη. 

πλουτῶν δὲ 1). 5 ἕξεις} Ῥ οὐ τούτων δὲ μόνον ἀλλὰ 1). " ἐσχάτης] ᾿ 
ἐστὶν Α.ἃ., ἱ ἀπαλλαγῆναι] τ δεῖ Δ.Β.᾿ Κ ἑτέρων (. Ι εἰ] “γὰρ . 
Μοχ οὐκ ἂν ἦμεν Β.Ο.1).Ε, Ἑ]οτ. Ρ. 4. (Τότ. χὶϊ. Ρ. 4332 Β.) οὐκ ἦμεν Α. οὐκ 
ἦμεν ἂν αα. 
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δ 2" ’ 9 ;ὔ »“" 

ἂν ἦμεν θηρία ἀτίθασσα ; Βίᾳ ὦ καὶ ἀνάγκη ἡμᾶς ὑπέταξεν 
ς , ς Α Α 9 ς , Ἷ ϑ "5 πν 

ἀλλήλοις ὃ θεὸς, καὶ καθ ἑκάστην. συγκρουόμεθα ἀλλήλοις 
’ 

ἡμέραν. "ἸΚαὲὶ εἰ τοῦτον περιεῖλε τὸν χαλινὸν, τίς ἂν ταχέως 

ἠράσθη τῆς τοῦ πλησίον φιλίας: “Μηδὲ τοῦτο οὖν νομίζωμεν 

εἶναι αἰσχρὸν, μ μηδὲ ἀπευχώμεθα καὶ λέγωμεν, μὴ δῷς ἡμᾶς ἐν 

χρείᾳ τινὸς καταστῆναι" ἀλλ᾽ Ῥ εὐχώμεθα λέγοντες, μ μὴ ἀφῇς, 

ν χρείᾳ καταστάντων ἡμῶν, ἀνανεῦσαι τοὺς δυναμένους ἡμᾶς 

ἐνθρονο Οὐ τὸ 4ἐν χρείᾳ ἑτέρων καταστῆναι, ἀλλὰ τὸ 
ς ’ Ἂ, ἐ ’ Φ ΄ Α ς Α Α ᾽ ’ 

ἁρπάζειν τὰ ἑτέρων, φορτικόν. Νῦν δὲ ὑπερ μὲν ἐκείνων (643) 
’ Α -“-» “- ΄“-“ 

τ οὐδέποτε εὐξάμεθα, οὐδὲ εἴπομεν, μὴ δῷς μοι ἐπιθυμῆσαι τῶν 
Ν Α ς “- “- “- 

ἀλλοτρίων" τὸ δὲ ἐν χρείᾳ καταστῆναι, τοῦτο δοκεῖ 5 ἀπευ- 
χω μν Κ ’ 1 “᾿" 3 ’ ’ Υ̓ Ἁ 

κταῖον εἶναι. λαιτοι {᾿αῦλος ἐν χρείᾳ κατέστη πολλάκις, καὶ 
Α 

οὐκ ἠσχύνετο, ἀλλὰ καὶ γερό καὶ ᾿ ἐνεκωμίαζε τοὺς 
ὃ Ἵ λέ ΗΠ Ὁ δὲ ιακονησαμένους, λέγων, τι καὶ ἅπαξ καὶ δὶς ἐν ταῖς 

’ 

χρείαις μου ἐπέμψατε"" καὶ πάλιν, “Αλλας ἐκκλησίας ἐσύλη- 
Ἁ Ψ ’ ἣξ Α «ς »“. ’ 9. 3 , 

σα, λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν. Οὐ τοίνυν 
Ἁ “ 

Ἑ ἐλευθερίας ἐστὶ τὸ ταῦτα αἰσχύνεσθαι, Κὶ ἀλλὰ μαλακίας, καὶ 
βαναύσου ψυχῆς καὶ ἀνοήτου. ἸΚαὶ γὰρ τῷ θεῷ δοκεῖ χρείαν 
ἡμᾶς ἀλλήλων ἔχειν. Μὴ τοίνυν φιλοσόφει πέρα τοῦ μέτρου. 

ΓΑλλ᾽ οὐ ἀμαν τοῖ φησὶν, ἐνεγκεῖν ἄνθρωπον. παρακαλούμενον 

πολλάκις, καὶ οὐκ 5 εἴκοντα. Καὶ πῶς σεῦ οἴσει ὁ θεὸς παρα- 

καλούμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ οὐ πειθόμενον, καὶ παρακαλούμενον 
φ Α ΄- ’ὔ ᾿Ξ 12 ἐξ ὙὝ Α ἈΝ Ἄι “"ε 

ὑπερ τῶν σοι συμφερόντων: πὲρ γὰρ Ἀριστοῦ πρε- 

σβεύομεν, φησὶν, ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡμῶν᾽ καταλ- 
’ “΄ ΄“ ΄σ “ 

λάγητε τῷ θεῷ. Καὶ μέντοι δοῦλος αὐτοῦ, φησὶν, εἰμί. ἹΚαὶ 
, “ [2 Ν Ἁ Α ’ὔ ς ἴω 3 “ Α “ 

τί τοῦτο; “Ὅταν γὰρ σὺ μὲν μεθύης ὁ δοῦλος, ἐκεῖνος δὲ πεινᾷ 

5653 ὁ δεσπότης, καὶ μηδὲ τῆς ἀναγκαίας ἀπολαύη τροφῆς, τί σου 
Ἁ “ ΄“- Α ' 

τὸ τῆς δουλείας ὄνομα προστήσεται ; Ποῦτο μὲν οὖν αὐτό σε 
Α 

βαρήσει μειζόνως, ὅ ὅταν σὺ μὲν ἐν τριωρόφοις μένῃς, 
“- “-. Α Α 

ἐκεῖνος δὲ μηδὲ χρηστῆς μετέχη στέγης" ὅταν ἃσὺ μὲν ἐν 
“- - - ’ 

ἁπαλαῖς στρωμναῖς, ἐκεῖνος δὲ μηδὲ προσκεφάλαιον ἔχη. ᾿Αλλ᾽ 
3) ’ 9 9 9 Α Υ σι σι 

ἔδωκα, φησιν. ᾿Αλλ’ οὐ χρή διαλιμπάνειν ταῦτα ποιοῦντα. 
Α , Α 

Τότε γὰρ μόνον ἀπολογήση, ὅταν μὴ ἔχης, ὅταν μηδὲν 
3 ἢ λ 3 Δ σ 4 

κεκτημένος ἧς" ἕως δ᾽ ἄν ἔχης, κἂν μυρίοις ἧς δεδωκὼς, ὥσι δὲ 

11 ῬΏΠΙΡΡ. ἱν. 16. 2 Οὐν. χὶ. 8. 12.) Οογ. ν. 20. 

τ καὶ] οὖν καὶ Ε8α. ψόοσυ]α οὖν, Ἰπο] 88 ἃ δυο, ἀρϑϑῦ 80 ΟΠ θ5. πο8- 
{|5. ἢ καὶ εἰ] εἰ δὲ Ο.}). εἰ Ἑ]ον. ο μηδὲ] μὴ δὴ Ὁ. Ρ εὐχόμεθα Α.Β. 
Ῥοϑβί ἢ. γν. μᾶλλον Δαα. (.}. 4 ἑτέρων ἐν χρείᾳ ἴίνεῖδο οτά. Α.Ε, Τ' οὐ- 

Υ 
δέπω ἘΠ, ϑ ας!πη ηὐξάμεθα Α.Ο, 5 ἀπευκτὸν 0. ὕ ἐμεγκωμϑανε Ο. ἐνεκω- 
μίαζε (51ς) Β. Υ καὶ οἵη. Ὁ. ν᾽ ἀλλὰ] - καὶ Ὁ. Χ ἥκοντα Α. 
Υ οἴσει] φέρει (.Ὁ. 2 ὅταν σὺ μὲν] 51. Α.Β.Ο. Ιιερεθαίαν ὅταν μὲν σύ. 
ἰαίη τριορόφοις Α.Β. 8 σὺ μὲν] μὲν σὺ Α. Ὁ ὅταν μὴ ἔχῃς οτη. 19). 
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ἕτεροι πεινῶντες, οὐδεμία “σοι ἀπολογία. Ὅταν δὲ καὶ ἃ ἀπο- 
κλείης σῖτον, καὶ τὴν τιμὴν ἐπιτείνῃς, καὶ ἑτέρας καπηλείας 

ὁδοὺς ξένας ἐ ἐπινοῆς, ποίαν ἕξεις σωτηρίας ἐλπίδα λοιπόν : Δω- 

ρεὰν ἐκελεύσθης διδόναι τῷ πεινῶντι, σὺ δὲ οὐδὲ μετὰ συμ- 
μέτρου δίδως τιμῆς. Αὐτὸς διὰ σὲ “τὴν τοσαύτην δόξαν 

ἐκένωσε, σὺ δὲ αὐτὸν οὐδὲ ἄρτου ἀξιοῖς" ἀλλ᾽ ὁ μὲν κύων 

ἐμπέπλησται, ὁ δὲ Χριστὸς λιμῷ τήκεται" καὶ ὁ μὲν οἰκέτης 

διαρρήγνυται ὑπὸ πλησμονῆς, ὁ δὲ σὸς κἀκείνου δεσπότης 

Γἀναγκαίας ὁ ἀπορεῖ τροφῆς. Καὶ ποῦ ταῦτα φίλων τὰ πρά- 

ματα: Καταλλάγητε τῷ θεῷ ταῦτα γὰρ ἐχθρῶν ἐστι καὶ 

8 ἐκπεπολεμωμένων. 

Αἰσχυνθῶμεν τοίνυν ὅσα ᾿ 
Ε ’ [2 » -“» 

εὐεργετήθημεν, ὅσα εὐεργετεῖσθαι Ο 
’ Ἁ ΄“-“ Ἁ 

μέλλομεν. Κἀν προσέλθη πένης δεόμενος, μετὰ πολλῆς αὐτὸν 

δεχώμεθα τῆς εὐνοίας, παρακαλοῦντες, ἀνιστῶντες τῷ λόγῳ, ἵνα 
καὶ αὐτοὶ τῶν αὐτῶν τύχωμεν, καὶ παρὰ τοῦ θεοῦ, καὶ παρὰ 

ΝῚ 

τῶν ἀνθρώπων. 15. «ἀθ σὰ γὰρ ἐὰν θέλητε ἵνα ἵἱ ποιήσωσιν 

ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Οὐδὲν φορτικὸν, οὐδὲν ἐπαχθὲς 

οὗτος ὁ νόμος ἔχει. “ΔΑ θέλεις πάσχειν, ταῦτα ποίει, φησίν" 
», ἐὰν: (ὃ Κ Ἁ ν} 53 Θ δὲ 
ἴση ἡ ἀντίδοσις. αἱ οὐκ εἶπεν, ἃ μὴ θέλετε πάσχειν, μηδὲ 

“-“ Ξ :) ἈΝ Ἁ ] ’ Ἢ “ ᾿] ἊΝ 9 ᾿ “ 

ποιεῖτε. ἀλλὰ τὸ “πλέον. κεῖνο μὲν γὰρ ἀποχῆ κακῶν, 

τοῦτο δὲ ἐργασία καλῶν" ἴἢ κἀκείνῳ τοῦτο συμπεριείληπται. Ὁ 
τ τὸ 3 ἢ Ξ- Δ ω δν ἐτ ’ ς δ δ κ᾿ Ἢ 

Καὶ οὐκ εἶπε, "ταῦτα καὶ ὑμεῖς θέλετε, ἀλλα, ““ ποιεῖτε αὐ- 
Ἀς, ἰζοὶ ἮΕΝ ΕΝ δ΄ 9 ΑΜ ΜΝ ὦ, ε , ΝᾺ εὐὴν 

τοῖς. αἱ τί τὸ κέροος; ὗτος ϑέστιν ὃ νόμος καὶ οἱ 
-“ ΄“". “ ’; 

προφῆται. ᾿Εϊλεεῖσθαι βούλει ; οὐκοῦν ἐλέει. Συγγνώμης 
’ “-“ " ω ’ ’ Α 5" ’ὔ ΄-΄- 

θέλεις τυχεῖν ; οὐκοῦν μεταδίδου. Βούλει μὴ ἀκούειν Ρ κακῶς ; 

οὐκοῦν μηδὲ λέγε. ᾿Εὰὐπιθυμεῖς ἐπαινεῖσθαι ; οὐκοῦν ἐγκωμίαζε. 

Θέλεις μὴ πλεονεκτεῖσθαι : οὐκοῦν μὴ ἅρπαζε. ᾿ῦῖδες πῶς 
΄“- ΒΩ 

ἔδειξε φυσικὸν ὃν τὸ καλὸν, καὶ οὐ δεομένους νόμων τῶν ἔξωθεν 
ΕΥ̓ ἊΣ ΕΝ ’ 3 9 Ω Ν , κ «ἃ ᾿ 
ἡμᾶς, οὐδὲ διδασκάλων ; ᾿Εν οἷς γὰρ θέλομεν παθεῖν, ἢ μὴ 

“- ΑἉ ΄ο “ “ “- ᾽ 

παθεῖν παρὰ τῶν πλησίον, Ἡ νομοθετοῦμεν ἡμῖν ἑαυτοῖς. “ὥστε 
λ ἢ Ξ Ξ ᾿ ἢ ; ι Ἧ 
ἄν ἐθέλης μὲν μὴ παθεῖν, 5ποιῆς δὲ, ἢ θέλης μὲν παθεῖν, μὴ 

18 ΜΔ}. νἱϊ. 12. 

ο σοι] τ τοῦτο (.Ὁ. ἃ ἀποκλείσης Δ., Μοχ ὁδοὺς ξένας πος οταϊη6 
ΟἸΏΠ65. αοθαΐαγ ξένας ὁδούς. Θ τῆς τοσαύτης δόξης ἐκένωσεν ἑαυτὸν, 

ὺ δὲ Ο.}. ἴ Ο.Ὁ. οὐδὲ σὺ δὲ ἐν ἀπ. τροφῆς] καὶ τῆς ἀναγκ. ἀπ. τροφῆς οὐδὲ 
ἄναγκ. ἀπολαύει τροφῆς [' Β' ἐκτολεμωμένων Ἀ.Β.. ἐκπρλημόνμένων Ο. 
Ὠ εὐηργετήθημεν ΟΣ ἱ ποιῶσιν Ο.Ὁ Κ παθεῖν Ο. ' πλέον} Ῥ ἃ 
έλετε πάσχειν, ταῦτα ποιεῖτε Ο.. Ιπ Ὁ. Ιοοὰβ 5ἰο Ἰοριταγ : καὶ οὐκ εἶπεν, ἃ μὴ 

θ. πάσχειν, ταῦτα ποιεῖτε" ἐκεῖνο μὲν κ. τ. ἑ. ΟΠΠοοῖ ἀπιρίοχ πάσχειν ΒΟΥ Πα 
ἴφ(6 1110. " κἀκείνῳ τοῦτο] κἀκεῖνο τοῦτο Δ. κἀκεῖνο τούτῳ Ο. ἢ ταῦτα] Ν 
πάντα 1). ο ἐστιν ὁ ν.] φησὶν, ὁ ν. ἐστὶ Ο. ἐστιν ὁ ν. φησὶ Ὁ. Ρ κακὸς 
Β. 4 νομοθετῶμεν Β.. ὅδαν. ΠηᾶΓρ,. ᾿ μὲν μὴ π.] μὴ π. μὲν Ὠ. μὲν οπι. (Ο. 
μὴ οτὰ. Δ. 5 ποιεῖς Α.Β.}).Ε, ὑ ἢ θέλῃς} δϊο οχ οουγ. Β. εἰ θέλεις ἃ ῬΥ. 
τηδηῖι Ὦ. ἰάχαο Θαἀοθαίιν ηΐθ Μοηίοί. αὶ σΟὨ]Θούτιγατη ϑ 1}, ἢ εἰ θέλεις, τὸ- 
οορζ, Μοχ μὴ ποιεῖς δὲ Β, Ιηῃ Οὐἀά. ποδίτῖ5 Δ... Ε΄ δὲ Τπίογρ. νϑῦ. μδθς 
ἢ θέλῃς ---ποιῇς δὲ οἸηπῖπο ἀδοδβιιηΐ. 
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ποιῆς δὲ, αὐτοκατάκριτος γέγονας, καὶ οὐδεμιᾶς λοιπὸν ἀπο- 

λαύεις ἀπολογίας, ὡς ἀγνοῶν καὶ οὐκ εἰδὼς τὰ πρακτέα. Διὸ 
παρακαλῷ, τοῦτον ἐν ἑαυτοῖς γ' δι᾿ ἑαυτοὺς ἀναστήσαντες τὸν 
νόμον, καὶ ταῦτα ἀναγινώσκοντες τὰ γράμματα τὰ σαφῆ καὶ 
σύντομα, τοιοῦτοι περὶ τοὺς πλησίον γινώμεθα, οἵους περὶ 

564 ἡμᾶς αὐτοὺς εἶναι βουλόμεθα" ἵνα καὶ τῆς παρούσης ἀπολαύς- 

σωμεν ἀδείας, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν Ὗ ἀγαθῶν, χάριτι 

καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ 

πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΙῸΣ 1ΗΠ. (644) 

Ἰ Χάρις δὲ τῷ θεῷ τῷ ὃδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν 

τῇ καρδίᾳ 'Γ του. 

Β [|ἄἀλιν ἐπαινεῖ τὸν Τίτον. ᾿Επειδὴ “γὰρ περὶ ἐλεημοσύνης 

διελέχθη, διαλέγεται λοιπὸν καὶ περὶ τῶν μελλόντων ὑποδέχε- 

σθαι παρ᾽ αὐτῶν τὰ χρήματα, καὶ ἀποκομίζειν αὐτά. 'Ἂοῦτο 

γὰρ συνεβάλλετο ὑπρὸς τὴν συλλογὴν ταύτην, καὶ πρὸς τὸ 

μείζω ποιῆσαι τὴν προθυμίαν τῶν εἰσφερόντων. Ὁ γὰρ 

θαρρῶν ὑπὲρ τοῦ διακονουμένου, καὶ μὴ ὑποπτεύων τοὺς ὑὕπο- 

δεχομένους, μετὰ πλείονος τῆς δαψιλείας ἐπιδίδωσιν. Ὅπερ 

ἵνα καὶ τότε γένηται, ἄκουσον πῶς “συνίστησι τοὺς ἐπὶ τοῦτο 

Ο ἀφικομένους, ὧν ἣν πρῶτος Ἴζτος. Διὸ καί φησο Χάρις 

δὲ τῷ ἍΝ τῷ δόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ἐ ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου. 

ΓΙ ἐστι, “τὴν αὐτήν: “᾽ ἬἭνπερ καὶ ὑπὲρ Θεσσαλονικέων 
Ω ΓἋ κ 9 ν»Ὰ τὸ , Κ Α “ἢ 7 δὰ ΄σ "“ 

εἶχεν, ἢ τῆν αὐτὴν ἐμοί. αἱ σκόπει σύνεσιν. οὔ θεοῦ 

ὅ δεικνὺς ἔργον τοῦτο ὃν, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ δεδωκότι, ὦστε 
εἶ 7 , .] Ν ε Ν 5; ἌΝ ᾽ὔ Α 

καὶ ταύτη προτρέψαι. ΐ γὰρ ὁ θεὸς αὐτὸν διήγειρε, καὶ 

ἀπέστειλε πρὸς ὑμᾶς, αὐτὸς αἰτεῖ δι’ ἐκείνου. Μὴ τοίνυν 
5" ’ ΩΣ Ἁ ’ Α ’ σι. 

νομίσητε ἀνθρώπινον εἶναι τὸ γεγενημένον. Καὶ πόθεν δῆλον 

ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν προέτρεψεν : αν τι τὴν μὲν παράκλησιν 
5 [ ϑϑσ.ι. 39 

Ὁ ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων, αὐθαίρετος ἐξῆλθεν. 

Ὅρα πῶς καὶ αὐτὸν δείκνυσι τὰ "αὐτοῦ πληροῦντα, ἱἑτέρων 
Α Ψ ᾿Ὶ “5 Α ΄“΄ “" Α ’ οἸ ι} Ἷ 

μὴ δεηθέντα. Καὶ εἰπὼν τοῦ θεοῦ τὴν χάριν, οὐκ ἀφίησι 
“- “- Α σ΄ ζω ο᾽ Α ᾽ὔ ᾿] Ι͂ Ἁ 

τοῦ θεοῦ τὸ πᾶν εἶναι, παλιν ἵνα καὶ ταύτη εἰς πλείονα ἐπι- 

1 (δρ. ΥΠ1|. ν. τό. 2υνν ΝΣ 

γ δε αὐτοὺς Ο. δι᾽ ἑαυτοὺς ἐν ἑαυτοῖς ἸΏνΘΥΒΟ ΟΥ̓. Ε'. ν᾽ ἀγαθῶν] -- ὧν 
γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν Β. Ηον. ΧΥΠΪΙ. ἃ διδόντι Β.}). Ὁ πρὸς] 
τ τε 1): ς περιΐστησι αν. πηπΕ διδίτη ἐ ἐπὶ τούτῳ Β. ἃ διδόντι 1). 
5 ἥνπερ καὶ] ἢ ὅτι ἥνπερ Ώ. Γἢ- ὅτι 1). 8 δείκνυσιν Ὦ. ἢ αὐτοῦ 
Β. [οτγΐαββ8θ 4111. αὑτοῦ Ε4ά4. 1 ἑτέρως Α.Ὁ. 
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[ῳ᾿3- ᾿ “ Ν ᾽, 1δ Ἷ 
εἰπὼν ὅτι καὶ οἴκοθεν "ὀιεγήγερται. 

τε “Σπουδαιότερος τ γὰρ ὑπάρχων, αὐθαίρετος ἐξῆλθεν." ἥρπασε 

τὸ πρᾶγμα, ἐπεπήδησε τῷ θησαυρῷ, οἰκείαν ἐνόμισεν ὠφέλειαν 

τὴν ὑμετέραν διακονίαν" Ὠκαὶ τῷ σφόδρα ὑμᾶς φιλεῖν, οὐδὲ 

ἐδεήθη τῆς παρ᾽ ἐμοῦ παρακλήσεως, ἀλλὰ παρεκλήθη μὲν 

καὶ ὑπ᾽ ἐμοῦ, οὐ μέντοι ἐντεῦθεν διηγέρθη, ἀλλ᾽ οἴκοθεν 

καὶ θ ΠΡΟΣ : δὲ ἶ αἱ “ἀπὸ τῆς τοῦ θεοῦ Χάριτος. ὑυνεπέμψαμεν ὃε μετ Ε 

αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν, οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν 

Ε " ᾿ ᾿ ’ 

σπασηται αὐτοὺς ἀγαπῆν, 

τῶν ἐκκλησιῶν .᾽" Καὶ τίς οὗτός ἐστιν ὁ ἀδελφός : Ρ Τινὲς 

μὲν τὸν Λουκᾶν φασι, διὰ τὴν ἱστορίαν ἥνπερ ἔγραψε τινὲς 

δὲ τὸν Βαρναβαν' καὶ γὰρ 4 καὶ τὸ ἄγραφον κήρυγμα εὐαγ- 

γέλιον καλεῖ. Καὶ τίνος ἕνεκεν οὐ τίθησιν αὐτῶν τὰ ὀνόματα, 

ἀλλὰ τὸν μὲν τον καὶ ἀρ ραῤνοθν γνωρίζει, καὶ ἀπὸ τῆς εἰς τὸ 

εὐαγγέλιον συνεργίας τ ἐπαινεῖ, "εἴγε τοσοῦτον ἣν χρήσιμος, 

ὡς διὰ τὴν ἀπουσίαν αὐτοῦ μηδὲ δυνηθῆναι μέγα τι καὶ γενναῖον 

ποιῆσαι τὸν Παῦλον" ““ Γῷ γὰρ μὴ εὑρεῖν Τίτον τὸν ἀδελ- 565 

φόν μου, οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου" καὶ ἀπὸ τῆς 

ἀγάπης Τῆς εἰς αὐτούς" οἸἾὰ γὰρ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέ- 

ρως ἐστὶ, φησὶ, ἡ πρὸς ὑμᾶς" καὶ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ πρᾶγμα 

σπουδῆς" “β Αὐθαίρετος γὰρ, " φησὶν, Χ ἐξῆλθε: τούτους δὲ 

οὔτε ὁμοίως συνίστησιν, οὔτε ὀνομαστὶ τίθησι. Γι οὖν ἔστιν 

εἰπεῖν ; Ἴσως ἀ ἀγνοοῦντες ἦσαν αὐτούς" διόπερ οὐκ ἐμφιλοχωρεῖ 

τοῖς ἐγκωμίοις, ἐπειδὴ μηδέπω πεῖραν αὐτῶν Υ͂ εἰλήφεισαν, ἀλλὰ Β 

τοσοῦτον λέγει, ὅσον εἰς σύστασιν αὐτοῖς ἤρκει μόνον, καὶ τὸ 

φυγεῖν τὴν πονηρὰν ὑποψίαν. Πλὴν ἀλλ᾽ ἴδωμεν πόθεν καὶ 

αὐτὸν τοῦτον ᾿ἐγκωμιάζει. 2116θεν οὗν ἐγκωμιάζει ; ΠΗ ρῶτον 

ἀπὸ τοῦ “κηρύγματος, ἐπαινῶν, οὐχ ὅτι ἐκήρυττε μόνον. Γ ἀλλ᾽ 

ὅτι καὶ ὡς ἐχρῆν, καὶ μετὰ τῆς προσηκούσης σπουδῆς. Οὐ 

γὰρ εἶπεν, ὅτι κηρύττει καὶ εὐαγγελίζεται, ἀλλ᾽ ὅτι, “ οὗ ὁ 

ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Καὶ ἵνα μὴ δόξη κολακεύειν δαὐτὸν, 

οὐχ ἕνα καὶ δύο καὶ τρεῖς ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ ὁλοκλήρους ἐκκλησίας 

ἄγει μαρτυρούσας αὐτῷ, λέγων, “ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. Ο 

θΕζτα καὶ ἀπὸ τῆς κρίσεως τῶν χειροτονησάντων αἰδέσιμον 

ϑν. 18. 

Κ εἰπὼν} ἀλλ᾽ ἐπάγει ὀηλῶν.1 Ὁ. Ἰ διεγήγερται οτηηθ8 (ὑο4ἃ. οὐ ὅ'αν. τηδγρ'. 
ἘἀοἸραῦαν ἐ ἐγήγερται. ὯΔ γὰρ] δὲ 1). [ἄθτὰ Ῥοβί ἐξῆλθεν ααἀάαϊι τουτέστιν. 
Ὦ καὶ τῷ ] τῷ γὰρ 1). καὶ οἵη. Β. ο ἀπὸ] ὑ ὑπὸ ᾿ι Ρ τινὲς] καὶ τινὲς 10). 
δ τη Ἰοροίραύτιν τὸν Λουκᾶν" καί φασι : 564 καὶ οἵη. Β..Ε΄, (δι. ᾳ καὶ 
οἴη. , ᾿ ἐπαινεῖ) δὶῪο ουιηθβ (σα ά. οἱ [πΐορρ. νϑῖ. καλεῖ Βάά. δ εἴγε) 
ὅτι καὶ 1). φαὶ Ροϑί ἣν Δα. αὐτῷ. Ὁ Παῦλον Ὁ ὅτι δὲ τοιοῦτον ἦν αὐτῷ γε- 
γονὼς, δῆλον καὶ ἀπὸ τοῦ λέγειν Ὃ. Υ πλεῖ εἰς Β.1. Μοχ αὐθαιρέτως Α. 
ν᾽ φησὶν οἵη. Α.} ΝΣ, ἡ ἐξῆλθε] καὶ τὸν μὲν Τίτον οὕτως ἐπαινεῖ 1). Υ εἰλή- 
εὐ Α.Ε, 2 πόθεν οὖν ἐγκ. οπι. 1). ἃ αὐτὰν οηι. 10. Ὁ εἶτα δεύτερον 

Μοχ χειροτονηθέντων Ἀ. 

σο 
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 ὦὦΝ ΩΝ . Ν δὲ Α “ ων ’ “ “5 Ἀ 

αὐτὸν ποιεῖ" οὐ μικρὸν ὃε καὶ τοῦτο. ιὰ τοι τοῦτο εἰπῶων, 
εἰς ΝΠ σὰν ᾽ κ " , ἃ κ κ᾿ - . δι" 38. 

οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ὁιὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν, 
9 ’ " ’ ὅ.»99 Ψ᾽ 9 " ’ ὥς, 45 ᾽ 

ἐπήγαγεν" 4 ς (Οὐ μόνον δέ. Γί ἐστιν, ““οὐ μόνον δέ; Οὐ (645) 
’; Ὶ οἷ ’ Α ᾿ Ἄ " ’ Μ“ ’ὔ 

μόνον ἅἃπὸ τούτου, ᾧησὶν, εστίν αἰδέσιμος, ὅτι κηρύττων 
" “- ἃ 9 φ- κ ἢ ἢ κ Α 

εὐδοκιμεῖ, καὶ ἐπαινεῖται παρὰ πάντων, “ἢ ἀλλὰ καὶ χειροτο- 
ΕΧ] 

Ὅθεν μοι δοκεῖ τὸν 

Βαρνάβαν αἰνίττεσθαι. Καὶ πολὺ τὸ ἀξίωμα αὐτοῦ σημαίνει" 

κ Ἑ Ἁ “ ο ω Α ς “ 

νηθεὶς ὑπο τῶν ἐκκλησιῶν σὺν ἡμῖν. 

δείκνυσι γὰρ καὶ ἐπὶ τίνι κεχειροτόνητο. ““ Συνέκδημος γὰρ 

ἢ ἡμῶν, φησὶ, σὺν τῇ χάριτι ἁ ταύτη τῆ διακονουμένη ὑφ᾽ ἡμῶν." 

Εϊδες ὁ ὅσα αὐτοῦ τὰ ϑνΆδμτα, Εὐαγγελιζόμενος ἔλαμψε, καὶ 

τὰς ἐκκλησίας ἐ ἔσχεν ὃ ἐπὶ τούτῳ μαρτυρούσας πάσας. ᾿ἔχει- 

βοτονήδιη ὑφ᾽ ἡμῶν, καὶ ἐφ᾽ οἷς Παῦλος, καὶ πανταχοῦ κοινῶ- 
, ι 

νὸς 8 αὐτῷ γέγονε, καὶ κατὰ τοὺς πειρασμοὺς καὶ κατὰ τοὺς 

τιρθυμονεν τὸ γὰρ ὄνομα τῇς, ἐκδημίας τοῦτο αἰνίττεται. Τί 
δέ ἐστι, “ σὺν τῇ χάριτι ταύτη τῆ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν ̓" 

Ὥστε τὸν λόγον καταγγέλλειν, φησὶ. καὶ τὸ εὐαγγέλιον 

κηρύττειν" ἢ ὥστε καὶ πρὸς τὰ χρήματα ὑπηρετήσασθαι" μάλ- 

λον δὲ, πρὸς ἀμφότερά μοι δοκεῖ λέγειν. Εἶτα ἐ  ἐάψεηναι “ Ἡρὸς 

τὴν αὐτοῦ τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν "ὑμῶν." Ὃ δὲ 
Ἑ λέγει, ' τοῦτό ἐστιν" ἠξιώσαμεν, φησὶ, χειροτονηθῆναι αὐτὸν 

μεθ᾽ ἡμῶν, καὶ εἰς τὸ ἔργον τοῦτο προχειρισθῆναι, ὥστε 

οἰκονόμον γενέσθαι τῶν ἱερῶν χρημάτων, καὶ διάκονον᾽ οὐδὲ 

γὰρ τοῦτο μικρὸν ἣν" ὅ““ ᾿Επισκέψασθε γὰρ, φησὶν, ἄνδρας ἐξ 

ὑμῶν μαρτυρουμένους ἐπτα"" καὶ ἐχειροτονήθη ὑπὸ τῶν ἐκκλη- 

σιῶν, καὶ ψῆφος τοῦ δήμου παντὸς ἐγένετο. 'Ὶ ἐστιν, “ εἰς 

τὴν αὐτοῦ τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ὑμῶν ; Ἵνα καὶ 

Κθεὸς δοξάζηται, καὶ ὑμεῖς προθυμότεροι γίνησθε, τῶν ὑπο- 

δεχομένων τὰ χρήματα ταῦτα δοκίμων ὄντων, καὶ οὐδενὸς 

566 οὐ ̓ Ἰψευδῆ τινα ὑποψίαν κατ᾽ αὐτῶν τεκεῖν δυναμένου. Διὰ τοῦτο 

τοιούτους ἐπεζητήσαμεν, καὶ οὐχὶ ἑνὶ μόνῳ τὸ πᾶν ἐπετρέψα- 

μεν, ἵνα καὶ ταύτην φύγη τὴν ὑποψίαν, ἀλλὰ καὶ Τίτον ἐ ἐπέμ- 

ὑγμάρεν, καὶ μετὰ τούτου ἕτερον. Εἶτα ἑρμηνεύων αὐτὸ τοῦτο 

τὸ, “ πρὸς τὴν δόξαν τοῦ κυρίου καὶ προθυμίαν ὑμῶν," ἐ ἐπήγαγε" 

θες “Σ:πτελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι 

ταύτη τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν. Τὶ ποτέ ἐστι τὸ λεγόμε- 

γον Σ᾿ "Ἄξιον τῆς ἀρετῆς Παύλου. καὶ τὴν πολλὴν αὐτοῦ κηδεμο- 

νίαν ἐμφαῖνον, καὶ τὴν συγκατάβασιν. Ἵνα γὰρ μή τις ἡμᾶς 

ὑποπτεύση, φησὶ, μηδὲ τὸν τυχόντα μῶμον καθ᾽ ἡμῶν σχῇ; 

ἀν Ὁ. ὅ Δοῖ. νἱ]. 3. ὃν. 2ο. 

ς ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ὅτι Ὁ. ἃ ταύτῃ οτη. Β. 8 ἐπὶ τούτῳ μ- πάσας οτη. α. 
{ ὑφ᾽ ἡμῶν καὶ οτη. Ὁ. Β' αὐτοῦ Α.". ᾿ ὑμῶν] ἡ ἡμῶν Ὠϊς οἱ 1πῖτὰ Α. οἱ 
Μοβᾳ. 9. ἷ τοῦτο] τοιοῦτον 1). Κ ὁ θεὸς ΔΑ.}. 1 οὐ, φαοα να]ρὸ ἀθεδβῦ, 
Βαρεηΐ Α.}).Ε, εὐ Ψψείοη. 
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(646) 

ὡς νοσφι ζομένων ἐκ τῶν ἐγχειριζομένων ἡμῖν χρημάτων, διὰ 
’ 

τοῦτο τοιούτους ἐπέμν “αμεν, καὶ οὐχ ἕνα μόνον, ἀλλὰ καὶ δύο Β 

καὶ τρεῖς. Εἶδες πῶς ἀπαλλάττει πάσης ὑποψίας αὐτούς : 
Ἁ ΄“ Α . Α ΄σ ΄- 7ὔ 

οὐκ ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου, οὐδὲ ἀπὸ τοῦ χειροτονηθῆναι μόνον, 
Ἁ Ἁ ΄σ ἈΝ ΄σ 

ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ δοκίμους, καὶ δι᾿ αὐτὸ τοῦτο χειροτονη- 
΄“Ἔ ᾿ δ᾿ ᾿ “- 

θῆναι, ἵνα μὴ ὑποπτεύωνται. Καὶ οὐκ εἶπε, μὴ ὑμεῖς μωμή- 
5" ἡ τ Ἁ ΄σ 

σησθε, ἀλλὰ, μή τις ἄλλος. ΚΚαίτοιγε δὶ αὐτοὺς "' τοῦτο 
3 , Α δι 9 Ἁ ςς ς Α " “- ΄σ ’ δό 

ἐποίησε, και ἠνίξατο εἰπὼν, “ εἰς τὴν αὐτοῦ τοῦ κυρίου δόξαν 
᾿ μ οι ΣΎ, ΟΝ 3. ἫΝ ᾽ Ῥ 5 ᾿ - 

καὶ προθυμίαν ὑμῶν" ᾿ ἀλλ᾽ ὅμως οὐ βούλεται αὐτοὺς πλῆξαι, 
τ ᾿ “ ΄- Ε κ ΕΝ 
ἀλλ᾽ ἑτέρως φησι, “ στελλόμενοι τοῦτο ποιῆσαι. Καὶ οὐδὲ 

“ " ἴω ΄ ’ , 

τούτῳ ἀρκεῖται, ἀλλὰ καὶ "τῆ ἐπαγωγῆ θεραπεύει παλιν λέ- Ὁ 
ςς " “ τὸ ’ ’ὔ ΄σ ’ ς 2 ς “ 29 " 

γων, “εν τή ἀὐροότητι ταὐτη τῆ διακονουμένη ὑφ ἡμῶν" και 
5 5" ἥ Ἁ Α ἡ) “Ἰδῇ ἈΝ ἣν τὶ ὔ Α 

μετ᾽ ἐγκωμίου τὸ βαρὺ τιθείς. Ϊνα γὰρ μη ἀλγήσωσι, μηδὲ 
ΕΣ ς ἴω “5 ς ἴω 0 " Α “᾿ Ε ᾿ "᾽ 

εἴπωσιν, ὑμᾶς οὖν ὑφορᾶσθαι “ἔχει, καὶ οὕτως Ῥεσμεν ἀθλιοι, 
΄: ’ 

ὡς ὑπωπτεῦσθαί ποτε ἐπὶ τούτοις : ἐπιδιορθούμενος αὐτούς 
Α Α ἤ οὖ ς ᾿] ς “- Γ 9 ’ Ρ 

φησι, πολλὰ τὰ χρήματα τα ὑφ᾽ ὑμῶν ἴεστι πεμπόμενα 
᾿ ἣ ᾿ . κ᾿ - , 

δκαὶ αὕτη ἡ ἀἁδρότης, τουτέστι, τὸ πλῆθος τῶν χρημάτων, 
Ἀ Ἐς Ὡ “- ᾿ς 

ἱκανὸν τοῖς πονηροῖς παρασχεῖν ὑποψίαν, εἰ μὴ ςπεδειξάμεθα 
᾿ . ’ ες Π Ξ ᾿ κι ᾽ , 5: τὰ 

τὴν ἀσφαλειαν. ρονοοῦμεν γὰρ καλα, οὐ μόνον ενώπιον 
’ τὰ Ν Ἄ 9 7 ᾿ ᾽ 5) ΨΚ Ζ ’ 

κυρίου, ἀλλα καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων. Τί ἴσον ᾿Παύλου γένοιτ᾽ 

ἄν ; Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, ἰναν, ρὰὰν καὶ οἰμωζέτω ὁ βουλόμενος 

τοιοῦτόν τι ὑποπτεύειν. “ἕως ἂν μὴ καταγινώσκῃ μϑυ τὸ συν- 

ειἰδὸς, οὐδὲ εἷς μοι λόγος τῶν ὑποπτευόντων᾽ ἀλλ᾽ ὅσῳ ἀσθενέ- 
χὴ ΄ ΄“ Ἁ 

στεροι ἦσαν, Ὑ τοσούτῳ συγκατέβαινε αν Τῷ γὰρ 
’ 

κάμνοντι οὐκ τελιφϑαφθρο, ἀλλὰ βοηθεῖν χρή. Καίτοιγε τίνος 
, 

ἁμαρτήματός “ἐσμεν πόρρω, ὡς ἐκεῖνος τῆς τοιαύτης ὑποψίας ; 
Δ ν “3 δ Ἁ ’ “ 

Οὐδὲ γὰρ, εἰ δαίμων τις ἣν, ὑπώπτευσεν ἄν τὸν μακάριον δὶ ἐκεῖ- 
κ᾿ Α “ ’ ξ΄ 5 9 ὦ Α “ ᾿] ’ 

νον εἰς τὴν 5 ἀπιστίαν ταύτην. ᾿Αλλ᾽ ὅμως καὶ τοσοῦτον ἀπέχων 
΄ι 2 ΄ι ΄σ ’ - ’ 

τῆς ὑπονοίας τῆς πονηρᾶς, πάντα ποιεῖ καὶ πραγματεύεται, 

ὥστε μηδὲ σκιάν τινα καταλιπεῖν τοῖς ' ἃ κἂν ὁπωσοῦν ὑπονοῆσαί 

τι πονηρὸν βουλομένοις" καὶ οὐ μόνον κατηγορίας φεύγει, 

ἀλλὰ καὶ μώμους, καὶ τὴν τυχοῦσαν κατάγνωσιν, καὶ " Ψιλὴν 

ὑπόνοιαν. 
Α 

8 ἐς Σψυνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν. ᾿Ιδοὺ 

ζν, δι. ϑψ, 28 

τὰ τοῦτο] καὶ τοῦτο 1). τ τὴν ἐπαγωγὴν Δ. ο ἔχει] δις Α.Β.}. Νεζοῃ. 
ἔδει 1, ἔχεις ὅαν. θη. Ρ ἐσμὲν] ἦμεν Δ. .Ε΄ς νεῖ. διαί ὑποπτεῦσαι 
Α.8Β. 4 τὰ, αυοα νυ]ρὸ ἀθοϑῦ, μαθθηῦ Α.Β.}0. Γ ἐστι πεμπ.} ἐπιπεμπό- 
μενα }Ὁῦ. 5. καὶ αὕτη] ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν᾽ αὕτη 10. ἴ ἐπιδειξόμεθα 
Α. Νογοη. ἥδἰαϊτη προνοούμενοι 1.1). Μοβα. σ. Υ ἕως] ὡς Α. Μοχ οὐδὲ 
εἷς Β.10).}: οὐδεὶς ψι]σο. Υ τοσοῦτον Ἀ.}0. Χ ἐσμὲν] οὕτως ἐσμὲν 
ἡμεῖς 1). Υ ἐκεῖνον οτῃ. 1). 2 ἀπιστίαν] ὥϊο ὉΠΠΠ68 ΠΟΒΙΓῚ Οὐπη ἸΠΔΓΡῚ. 
"πῇ 5.0 Παοίοηι Ν' οἱ. διακονίαν 44. ἃ κἂν] καὶ 1). Ὁ ψιλὴν] τὴν 
ιλὴν 1). 

σοφῷ 

}}] 

[0 



19 5. ΦΟΌΑΝΝΙΒ ΟΠΕΥΒΟΒΊΤΟΜΙ ΝΠΠ. 23. 

Ὰ. ΤΑΝ τν ΜΝ 0.6 κ φιον ; 
πάλιν καὶ ἕτερον προστίθησι, καὶ “ τοῦτον μετ᾽ ἐγκωμίου, 

4 “ἢ “-“ ΄- 

καὶ τῆς αὐτοῦ ψήφου, καὶ πολλῶν ἑτέρων μαρτύρων. “Ὃν 
.] , - ’ “- 

ἐδοκιμάσαμεν, φησὶν, ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, 
Α δὲ ᾿ ὰ ; ΕΣ) ἀ κα τι. ’ ᾿ς ᾽ ᾿ 

νυνὶ ὁε πολὺ σπουδαιότερον. αἱ ἐγκωμιάσας αὐτὸν ἀπὸ 
΄'!' ᾽ -΄᾿Ο 

56η τῶν οἰκείων κατορθωμάτων, καὶ ἀπὸ τῆς πρὸς ἐκείνους ἀγάπης 
ἐπαίρει" ὁ καὶ ὃ περὶ Γίτσου ἔλεγεν, ὅτι ““ σπουδαιότερος ὑπάρ- 

χων αὐθαίρετος ἐξῆλθε, τοῦτο καὶ περὶ τούτου. εἰπὼν, “ νῦν 

δὲ πολὺ σπουδαιότερον" ἱ σπέρματα αὐτοῖς προαποτιθέμενος 
΄. ΝῚ , Ἁ 

τῆς πρὸς Κορινθίους ἀγάπης. Καὶ λοιπὸν, ἐπειδὴ ἐπέδειξεν 

αὐτῶν τὴν ἀρετὴν, παρακαλεῖ 8 καὶ αὐτοὺς ὑπὲρ αὐτῶν, λέγων" 
9 ἐς ὩΣ ε Α ΠΝ Α ΕῚ ἊΝ Α ΕῚ ς “ » 55" 

ἴτε ὕπερ 1ίτου, κοινωνὸς ἐμὸς, καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργος. 
ἽΝ. 9 κ«ἐ-᾿»ἡ ς Α ΓΝ Χ 99 Ν ὃ  ““ ΠῚ ᾿] - Ἀ “ 

ἰ ἐστιν, “εἴτε ὑπερ Διτου: ἰ ὁεῖ ἅτι εἰπεῖν, φησὶ, ταῦτα 
5 , Ψ Ν 30. Α 5 ΓΕ Β το ’, « 
ἔχω λέγειν, ὃτι κοίμωνος ἐμὸς, καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός: Η 

Β γὰρ τοῦτό φησιν, ' ἢ ὅτι ὑπὲρ, Τίτου εἴ τι ποιήσετε, οὐκ εἰς 

τὸν τυχόντα κ ποιήσετε" κοινωνὸς γὰρ ἐμός ἐστι. Καὶ δοκῶν 

ἐγκωμιάζειν τοῦτον, ἐκείνους ἐπαίρει, δεικνὺς οὕτω περὶ αὐτὸν 

διακειμένους, ἁ ὡς ερηέθι εἰς τιμῆς ὑπόθεσιν 1 τοῖς παρ᾽ αὐτοῖς τὸ 

κοινωνὸν αὐτοῦ Τῷ τινα φαίνεσθαι. ᾽Αλλ᾽ ὅμως οὐκ ἠρκέσθη 
, ᾽ ᾿ νι 3. “ὦ , εἰν 5. δε ΕΞ , 55 

τούτῳ, ἀλλα καὶ ἕτερον ἐπήγαγε λέγων, “ εἰς ὑμᾶς συνεργός. 
΄“ Ἁ “- Ἁ “ ΄“ ΄“ 

Εν ἁπλῶς συνεργός, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς πρὸς " ὑμᾶς, ἐν τῆ προκοπῇ 

τῆ “ὑμετέρᾳ; ἐν τῇ ἐπιδόσει, ἐ εν τῇ φιλίᾳ, ἐ ἐν τῆ σπουδῇ τῇ περὶ 

Ον ὑμᾶς" ὅπερ μάλιστα οἰκειῶσαι αὐτοῖς αὐτὸν ἠδύνατο. “« Εἴτε 

ἀδελφοὶ ἡμῶν Εὐτεὺ ὑπὲρ τῶν ἄλλων, φησὶν, ἀκοῦσαί τι βού- 
[ ΤᾺ , 

λεσθε, καὶ οὗτοι “μέγιστα ἔχουσι δικαιώματα συστάσεως 
“ Ά « “ Κ ἈΝ Ν Α τι νιν Α ςς ὃ Ἁ ς “ 

τῆς προς ὑμᾶς. αἱ γὰρ καὶ αὐτοὶ, φησὶν, “ ἀδελῴοι ἡμῶν, 
“ εἶ “ 

ΓΤ καὶ ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν" τουτέστιν, ὑπὸ ἐκκλησιῶν πεμ- 

φθέντες. Εἶτα τὸ μεῖζον ἁπάντων, “ Δόξα Χριστοῦ." Εἰς 
ἐκεῖνον γὰρ ἀναφέρεται, ἃ ἅπερ ὧν εἰς τούτους γένηται. ὃ Εἴτε 

οὖν ὡς ἀδελφοὺς βούλεσθε δέξασθαι, εἴτε ὡς ἀποστόλους τῶν 
ΕῚ ἴω 2 δ . ’ “- ΄ ὩΡᾺ, ΕΣ 

ἐκκλησιῶν, εἴτε ὡς εἰς δόξαν Χριστοῦ ποιοῦντες; πολλὰς ἔχετε 

Ὁ ἀφορμὰς τῆς περὶ αὐτοὺς εὐνοίας. Ὑπὲρ μὲν γὰρ Τίτου ἐ ἔχω 

λέγειν, ὅτι καὶ ἐμὸς κοινωνὸς, καὶ ὑμῶν ἐραστής" ὑπὲρ δὲ τού- 

των, ὅτι ἀδελφοὶ, ὅ ὅτι ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, ὅτι δόξα Χριστοῦ. 

5 25- 

“ τοῦτο Δ. ΝΕ. ἀ καὶ αθεϑύ Ὁ 4. Ηδρθθηΐ Α.Β.Ε. 5 καὶ ὃ] πῶς 
ὁ Ὁ. διαίτῃ τούτου ῬΙῸ Τίτου Α.}. ἔ σπέρμα Κ΄. δ καὶ οἵη. Ε΄. ΜοΧχ 
εἴτε ὑπὲρ Τίτου---τί ἐστιν οτη. 1). Ἀγ πεν εἰπεῖν τι ἈΑ.Ε, Ροβὲ φησὶν 
Δα] ὑπὲρ Τίτου Β. τεϑοθρίυμ ἃ ϑαν. Βρη. Ϊ ἢ ὅτι οὐκ] Ξ1ς . ἢ ὅτι ὑ. 
Τ᾿ τι ποιήσετε, ὅτι οὐκ Α. ,εγοῃ. ἢ ὅτι εἰ ὑ. Τ. ποιήσετε, οὐκ ἢ. ἢ εἴτι ὑ. Τ. 
ποιήσετε, ὅτι οὐκ ϑαν. ΒεπΠ. [{ οἴδιη Β. 566 ὅτι ΘΓΑΒΌΠη. Κ᾿ ποιήσετε] 
τι ποιήσετε Α. Ι τοῖς] ὅϊῖς 4.8.1}. τῆς Κ΄. Νιραΐγιμη Ὡρσῃοβοπηΐ Εαα. 
τὰ τινα] τι Δ. τινα ΟΥη. 1). νεγοη. Ὡ ὑμᾶς] Ὁ τουτέστιν :. Ὁ ὑμετέρᾳ 
Α.Β.Ε. ἡμετέρᾳ Βα. δηΐθ Ββη. Ρ ὑμᾶς] “ τοῦτο εἰπὼν Ὁ. ᾳ μέγιστα] 
μάλιστα Ὁ. ᾿ καὶ οἴη. Α. Μοβᾳ. 9. 5 εἴτε] εἴπερ Ὦ. 



ΝΠ]. 24. ΙΝ ΕΡΙΞΤ. 11. ΑὉ ΟΟΞΝ. ΗΟΜ. ΧΥΠΠ. 197 

Ὅ ΄ Μ ᾿] 00 δὴλ ὩΨ ΄“- “ Α͂ Ν᾿ " - εἰ 

ρᾷς ὅτι καντεῦθεν ὀῆλον, ὃτι τῶν ἀγνώστων ἦσαν αὐτοῖς: 
[ ᾿ “Ὁ σ᾽. νὰ ἀφ γηιν κα , “ν Ὁ ΠΣ Ἔν ἐν ΤᾺ ᾿ 

γὰρ ἂν αὐτοὺς καὶ ἀπὸ τούτων ἐκόσμησεν, ἀφ᾽ ὧν καὶ 
ἡ ἢ ’ὔ ἂν σ΄ Ἅ 5 Α 2 ’ ΆᾺΙ ς 5» δὲ Υ ᾿] 

τον, λέγω θη τῆς περὶ αὐτοὺς ἀγαπῆς. λλ᾽ εἐπειὸθη Γ᾽ οὐ- 
ι ἢ ς . ’ 

δέπω γνώριμοι ἦσαν, ὡς ἀδελφοὺς δέξασθε, φησίν, ὡς ἀποστό- 

λους τῶν ἐκκλησιῶν, ὡς εἰς δόξαν “Χριστοῦ ποιοῦντες. Διὸ 

ἐπάγει" 10 ««'Γὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχή- 

σεως ὑπὲρ ὑμῶν, εἰς αὐτοὺς ἐνδείξασθε, εἰς πρόσωπον τῶν Εὶ 
3 ὅν, “8.8 “ , νὦ “ Ἁ ς ΄σ “ ΄-“- “κ᾿ 

ἐκκλησιῶν. Νῦν δείξατε, φησι, πῶς μεν ἡμᾶς ἀγαπᾶτε, πῶς 
δὲ ς “- ᾿] ς “ Ἶδὲ 3 ἂν ’ὔ 3 « ζϑι αν, ᾽ν ὃ ,ὔ Α 

ε ἡμεῖς οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ εἰκῆ καυχώμεθα ἐν ὑμῖν εἰἕετε δὲ 
΄ Ά ’ ον 

τοῦτο, ἐὰν εἰς αὐτοὺς ἀγάπην ἐνδείξησθε. Εἶτα καὶ φρικω- 
“- ἣ “- 

δέστερον ποιεῖ τὸν λόγον λέγων, “ εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλης- 

σιῶν. Ὑ Εἷς δόξαν, φησὶ, τῶν ἐκκλησιῶν, εἰς τιμήν. Αν γὰρ 

τούτους τιμήσητε, τὰς ἀποστειλάσας ἐκκλησίας Υ κα ἐτιμήσατε. 

Οὐ γὰρ εἰς αὐτοὺς διαβαίνει μόνον ἥ τιμὴ, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς 

ἐκπέμψαντας, οἱ ἐχειροτόνησαν. αὐτοὺς, καὶ πρὸ ἐκείνων, εἰς 
τὴν τοῦ θεοῦ δόξαν. “Ὅταν γὰρ τοὺς ἐκείνῳ διακονουμένους 568 

Ἁ 

τιμήσωμεν, 7 εἰς αὐτὸν διαβαίνει τὰ τῆς εὐφημίας. εἰς τὸ κοινὸν 
' ι Ά Α Α ΄ " 

τῶν ἐκκλησιῶν. Οὐ μικρὸν ἃ δὲ καὶ τοῦτο" καὶ γὰρ μεγάλη 
ἡ δύναμις τῆς συνόδου. 

ῊΗ γοῦν τῶν ἐκκλησιῶν εὐχὴ τὸν Πέτρον ἀἁ ἀπὸ τῶν δεσμῶν 

ἔλυσε, τοῦ [[αύλου τὸ στόμα ἠνέῳξεν" ἀ τούτων ψῆφος οὐχ 
Ά 

ὡς ἔτυχε ἃ καὶ τοὺς ἐπὶ τὰς πνευματικὰς ἀρχὰς ἐρχομένους 

(647) κατακοσμεῖ. Διά τοι τοῦτο καὶ ὁ μέλλων χειροτονεῖν ὃ καὶ 
Ἁ 93 ’ " Ἂς “- ’ κ 5 Α ᾽ ’ Α 

τὰς ἐκείνων εὐὔχας καλεῖ τότε, καὶ αὐτοὶ ἐπιψηφίζονται, και Β 
΄-'. ! Ἁ 

ἐπιβοῶσιν ἅπερ ἴσασιν οἱ ᾿ μεμυημένοι: οὐ γὰρ δὴ θέμις ἐπὶ 
φ᾿- 5 ἧς 3 “ “ ΕΝ Α Μ“ ΕΝ: 

τῶν ἀμυήτων ἐκκαλύπτειν ἅπαντα. ἔστι δὲ ὅπου οὐδὲ δι- 

ἔστηκεν ὁ ἱερεὺς τοῦ ἀρχομένου" οἷον, ὅταν ἀπολαύειν δέη τῶν 
΄ ’ “ . 

φρικτῶν μυστηρίων" ὁμοίως γὰρ πάντες ἀξιούμεθα τῶν αὐτῶν᾽ 
’ σ΄. ΄σ΄ 

οὐ καθάπερ ἐπὶ τῆς παλαιᾶς, τὰ μὲν ὁ ἱερεὺς ἤσθιε, τὰ δὲ 

ὁ ἀρχόμενος, καὶ θέμις οὐκ ἣν τῷ λαῷ μετέχειν ὧν μετεῖχεν 

ὁ ὁ ἱερεύς. ᾿Αλλ᾽ οὐ νῦν: ἀλλὰ πᾶσιν ἕν σῶμα πρόκειται, καὶ 

5 ποτήριον ἕ ἕν, [Καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς δὲ πολὺ τὸν λαὸν ἴδοι τις 

ἂν συνεισφέροντα. Καὶ γὰρ ὑπὲρ τῶν ἐνεργουμένων, ὑπὲρ τῶν 

ἐν μετανοίᾳ, κοιναὶ καὶ παρὰ τοῦ ἱερέως καὶ παρ᾽ αὐτῶν γί- 

Ἰονν 24. 

Ὁ]. Ὁ. Υ οὐδέποτε Α. Ὺ δείξετε δὲ] δείξατε Α.Ε, Χ εἰς ὃ. φησὶ] 
τουτέστιν εἰς ὃ. Ὁ). Υ̓ τιμήσετε 10. 2 εἰς αὐτοὺς διαβαίνῃ, τὰ τῆς ἐκκλησίας 
ν᾽ ο86 Τὶ ἃ δὲ οπῃ. 1). 1)6 ̓ ΒΘ]ΌΘΏΠΡΙ8 νὰ. Δηποί. ὈΉΘΙΚΟΝ. Περὶ 
τοῦ ἀναγκαίου τῆς εὐχῆς, καὶ τοῦ μὴ διασχίζεσθαι ἀ ἀπ᾽ ἀλλήλων. ΝΈΙΟΏ. ο ἡ 
τούτων ψῆφος οἴη. (Ὁ. |η. ἃ καὶ] αὕτη καὶ (ὐ.}). 9 καὶ τὰς ἐπιβοῶσιν] 
τὰς τῆς ἐκκλησίας εὐχὰς (εὐχὰς οἵη. 1).) πρότερον καλεῖ, καὶ τότε καὶ αὐτὸς 
ἐπιψηφίζεται καὶ ἐπιβοᾷ (βοᾷ 1).) Ο.}. Γ μεμνημένοι τη πάοϑβο 1). ἕξ τὸ 
ποτήριον Τὰ 
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π᾿. ᾽ ΄, Ν “ , Ἄχ ΙΑ ὁ το " 
νονται “αἱ εὐχαί" καὶ πάντες μίαν λεγουσιν εὐχὴν, εὐχὴν τὴν 
9 ’ ’ 9 Ν 5, “ « “ 

ἐλέου γέμουσαν. ΠΠἀλιν ἐπειδὰν εἴρξωμεν τῶν ἰερὼν περι- 
Ἁ ’; Η ΄ “ - 

βόλων τοὺς οὐ δυναμένους ' τῆς ἱερᾶς μετασχεῖν. τραπέζης, 

Κ ἑτέραν δεῖ γενέσθαι εὐχὴν, καὶ πάντες ὁμοίως ἐπ᾽ ἐδάφους 

κείμεθα, καὶ πάντες ὁμοίως ἀνιστάμεθα. ἰὍταν εἰρήνης πάλιν 
’ 

μεταλαμβάνειν καὶ μεταδιδόναι δέη. πάντες ὁμοίως ἀσπαζό- 
ΕΝ ἢ Ὅν να ’ “ ἵ ’ ἢ ε ’ὔ 

Ὦ μεθα. ᾿Εὰπ᾽ αὐτῶν πάλιν τῶν φρικωδεστάτων μυστηρίων ἐπεὺ- 

χεται ὁ ἱερεὺς τῷ λαῷ, ἐπεύχεται καὶ ὃ λαὸς τῷ ἱερεῖ" τὸ γὰρ, 

ςς Μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ̓ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν, ἢ τοῦτο. Τὰ 
-. ’ 

τῆς εὐχαριστίας πάλιν κοινά οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνος εὐχαριστεῖ 
᾽ὔ ς Α ἀν ΤΗΝ Ν “ Ψ ν ἄς τ ὡς ᾿ 

μόνος, ἀλλα καὶ ὁ λαὸς απας. Πρότερον γὰρ αὐτῶν λαβὼν 

φωνὴν, εἶτα συντιθεμένων ὅτι ἀξίως καὶ δικαίως τοῦτο 

γίνεται, τότε ἄρχεται τῆς εὐχαριστίας. Καὶ τί θυμηφυμον εἴ 

που μετὰ Ὦ τοῦ ἱερέως ὁ λαὸς φθέγγεται; ὅπου γε καὶ ὁ μετ᾽ 

αὐτῶν τῶν Χερουβὶμ καὶ τῶν Ρ ἄνω δυνάμεων, κοινῆ τοὺς ἱεροὺς 

Ε ἐκείνους ὃ ὕμνους, ἀναπέμπει; .- Παῦτα δέ μοι πάντα εἴρηται, ἵνα 

ἕκαστος καὶ τῶν ἀρχομένων νήφῃ, ἵ ἵνα μάθωμεν ὅτι σῶμα ἐσμεν 

ἅπαντες ἕν, τοσαύτην ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους διαφορὰν, ᾿ ὅσην 

μέλη πρὸς μέλη, δ καὶ μὴ τὸ πᾶν ἐπὶ τοὺς ἱερέας ῥίπτωμεν, 
“ . " 

ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ, ὥσπερ κοινοῦ σώματος. τῆς ἐκκλησίας ἁπάσης 
Γ “σ᾿ ν ἊΣ ὦ ῪΝ τὶ ’ , 

οὕτω φροντίζωμεν. οὔτο γὰρ και ἡμῖν: ἀσιβιαλκῦαιν πλειονα,. 

καὶ ὑμῖν ἐπίδοσιν μείζονα κατασκευάζει πρὸς ἀρετήν. "Ἄκουσον 

γοῦν ἐπὶ τῶν ἀποστόλων, πῶς ᾿ πολλαχοῦ τοὺς ἀρχομένους 

κοινωνοὺς τῆς γνώμης ἐλάμβανον. γ Καὶ γὰρ ὅτε τοὺς ἑπτὰ 

ἐχειροτόνουν, τῷ δήμῳ πρότερον ἐκοινώσαντο" καὶ ὅτε τὸν 

κόρ Ματθίαν ὁ ΣΤ] δὰ ος τοῖς παροῦσιν ἅπασι Υὕτότε, καὶ ἀνδρά ασι Ἴ 9 

καὶ γυναιξίν. Οὐ γὰρ ἀρχόντων τῦφος ᾿ἔστιν μυῶν. ἰοὐδὲ 

ἀρχομένων δουλοπρέπεια, ἀλλὰ ἀρχὴ πνευματικὴ; " τούτῳ 

μάλιστα πλεονεκτοῦσα, τῷ τὸ πλέον τῶν πόνων Ὁ καὶ τῆς ὑπὲρ 

ὑμῶν ἀναδέχεσθαι φρ οοντίϑος, οὐ τῷ τιμὰς πλείους ἐπιζητεῖν. 

Καὶ γὰρ ὡς μίαν οἰκίαν δεῖ τὴν ἐκκλησίαν οἰκεῖν, ὡς σῶμα ἕν, 

οὕτω διακεῖσθαι πάντας" ὥσπερ οὖν καὶ βάπτισμα ἕ ἕν ἐστι, καὶ 

τράπεζα μία, καὶ πηγὴ μία, καὶ κτίσις μία, “ καὶ πατὴρ εἷς. 

Ὦ αἱ οἵα Α.Ε. Μοχ αἰΐζθγιπι εὐχὴν ΟΠ]. Ὁ. : ᾿ μετασχεῖν τ ἱερᾶς τρ. 
ἸΏΨΘΥΒΟ οτά. Β.Ο.}. Κ ἑτέραν ὃ. γ. εὐχὴν] ἑτέρα γίνεται εὐχὴ σι. 1 πά- 
λιν ὅταν εἰρήνης πος ΟΥ̓ ]ΠΘ (.}. τῇ ὅτι ΟΤ1. 1). ἢ τοῦ ΟΤἸΏ. πὸ ο μετ᾽ 
αὐτῶν] μετὰ Ε, Ρ ἄνω] ἄλλων 1). 4 πάντα] -- ἐκεῖνα Πα. γοο]α Δ} {1018 
110 118. τ ὅσην] ὡς καὶ Δ. 5. καὶ] ἵνα Ο.Ὁ. Ὁ για. Δηποί. Υ πολ- 
λαχοῦ Α.Β.}.Ε. οἱ Τρίοτρρ. Τἀθραῖαγν ἀλλαχοῦ. Υ' καὶ γὰρ ὅτε] ὅτε γὰρ 
Ο.}. Χ Πέτρος] Ἑ εἰς τὸν χορὸν τὸν ἅγιον καθίστη τῶν ἀποστόλων Ο. ". 
Υ͂ τότε] -- ἐκοινοῦτο τὸ πρᾶγμα 0.1). Ζ ἔστιν ἐντ.] δις 4.0.}.Ε, ἐστι τὰ 
ἐντ. Εαα. ἃ τοῦτο οἷ ΤηοΧ τὸ ὈὉ]5 Α. δ καὶ τῆς ἕστρ ὑμῶν] ὅδ᾽ Β. Ο. ". ἰδεῖ 
ὑπὲρ τῆς ὑμῶν (οπι. καὶ) ΕΑ. ὑπὲρ ὑμῶν (οπι. καὶ τῆς) ἃ. 5 καὶ] οὕτω καὶ Ο. 
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4} ᾿ ὃ Ἷ [ , ᾳ ’ πο δοῖγιε ’ ὃ 
ι{ τοινυν Θιηρήμεθα, τοσούτων “συναγόντων ἡμᾶς : τὶ ὁἱιε- 

’ νι Θ ΤΑΙ, ’ὔ κ ’ Ἁ 9 Ἀ δύ 

σπασμεθα: ναγκαζόμεθα γὰρ πάλιν τὰ αὐτὰ οούρασθαι, 
ἃ ιὰ 3. , τ "7 Ν 3 - . 
ἃ πολλάκις ἐθρήνησα. []ένθους ἄξια τὰ παρόντα οὕτω 

ὃ ἔ “ς᾽ 9 9 ’ὔ ." δ συ 9 ,. δέ ΣΝ ΖΞ 

σφὸ ρα “ἀπ᾿ ἀλλήλων ἐσμεν ἀπερρηγμένοι, ὁέεον ἐνὸς σώματος 
“- ’ ΄σ 

μιμεῖσθαι συναφειαν. δΟὕτω γὰρ καὶ παρὰ τοὺ ἐλάττονος 

ὁ μείζων κερδᾶναι " δυνήσεται. Εἰ γὰρ Μωῦσῆς παρὰ τοῦ 

κηδεστοῦ τι τῶν συμφερόντων. ἔμαθεν ὅπερ αὐτὸς οὐ 1συνεῖδε, 

πολλῴ μάλλον ἐν ἐκκλησίᾳ τοῦτο ἄν γένοιτο. Καὶ τί δήποτε, 

ὁ συνεῖδεν ὁ ἄπιστος, οὐ συνεῖδεν ὁ πνευματικός ; να μάθωσιν 
κ “ ε , Φ » 5 “ ΄- Γ, « 

ἅπαντες οἱ τότε, ὅτι ἄνθρωπος “ἦν, κἀν θάλατταν σχίζη, κἀν 
’ ,ὔ “΄ι ΄ “ ᾿-. “- Α , 3 ΄ ᾿ 

πετρᾶν ῥηγνύη, Τῆς Του θεοῦ ῥοπῆς δεῖται" καὶ ὃτι εκεένα οὐκ ΚΞ ῸΟ 
ζν ΕῚ ι Ἵ “΄-- 8 ΄“ 

θρωπίνης φύσεως ἣν, ἀλλὰ θεοῦ δυνάμεως. ΪΚαὶ νῦν, εἰ οὐ λέγει 
Ἁ Ἑ - Ψ Ἀ ’ Αἢ ο ’ “' 

τὰ 1 δέοντα ὁ δεῖνα, ἕτερος ἀναστὰς εἰπάτω κἄν ἐλάττων ἢ, 
“ λ 

τὰ λέγη δέ τι τῶν " συντελούντων, κύρωσον τὴν γνώμην" κἀν 
ΓΞ ἭΝ, . , “- ἢ , δι κΑ κ , 

τῶν σφόδρα εὐτελεστάτων ἢ, μὴ ατιμασης. Οὐδεὶς γὰρ τοὺ- 

τῶν ἀφέστηκε τοῦ “ πλησίον, ὅσον ὁ κηδεστὴς τοῦ Μωῦσέως" 
νι; " 9 ς ε" τὰ »“" 9 Ά, Ἁ ᾿] ’ὔ Α ’ὔ͵ 

αλλ οὐκ ἀπηξίωσεν ἀκοῦσαι, ἀλλὰ και ἐδέξατο τὴν γνωμῆν, 
Ἂς ΑΝ Ν ΄- 

καὶ ἐπείσθη, καὶ ἀνάγραπτον ἐποίησε, καὶ οὐκ ἠσχύνθη ταῦτα 
΄- Ἁ ΄. ἴω ΄ “Ἅ Ἁ 

ἱστορίᾳ παραδοῦναι, τὸν τῶν πολλῶν τῦφον καθαιρῶν. Διὸ 

καὶ Ῥ ὡς ἐν στήλη τῷ βίῳ ταῦτα γράψας κατέλιπεν" ἤδει γὰρ ἢ 
“ ’ ἢ ’ Α « ’ Α Α ΄ 

πολλοῖς χρήσιμον ἐσομένην τὴν ἱστορίαν. Μὴ δὴ παρορῶμεν 
Α Ν Ν] “- ζυ « 

τοὺς τὰ δέοντα συμβουλεύοντας, κἀν τῶν ἀρχομένων τὶς ἡ. κἂν 

τῶν εὐτελῶν: μηδὲ ἅπερ ἂν ἡμεῖς 4 εἰσηγησώμεθα, ταῦτα 

πάντως κρατεῖν ἀξιῶμεν" ἀλλ᾽ ἅπερ ἂν συμφέροντα φανῆ, 

ταῦτα παρὰ πάντων κυρούσθω. Πολλοὶ γὰρ τῶν ᾿ ἀμβλυωτ- 

τόντων πολλὰ συνεῖδον μᾶλλον ὑπὲρ τοὺς ὀξὺ βλέποντας, διὰ 
Ἁ ὃ ’ Ἁ ς , θ Μ δὲ ’ ’ “ ο 

τὸ σπου ἀζειν και ὃσυντετασθαι. ηὸε λέγε, τὶ με καλεῖς εἰς 
Α ᾿] Ἁ “5 ’ εἷ ’ 5, Ἢ » ’ Ἁ 

συμβουλὴν, εἰ μὴ ἀκούεις ὃ λέγω: Οὐκ ἔστι συμβούλου ταυτὶ 
Ἀ Ε ς ῇ ᾿] " ᾿ Ὁ ἈΝ ὔ ΕῚ - ν 

τα ᾿εγκλήματα, ἀλλὰ τυραννου. γὰρ σύμβουλος, εἰπεῖν τὰ 
“- ’ “ἃ 

παρ᾽ αὐτοῦ κύριός ἐστι μόνον" ἂν δὲ καὶ ἕτερον λυσιτελέστερον 
ν ΄σ ς δὲ Ν 9 " “- ’ θ Ἃ ς ’ ’ β ἣν ’ὔ; 

φανῆ, ὁ ὃὲ τὰ παρ᾽ αὐτοῦ πράττειν εθελη, οὐκετι σύυμβουλὸς 

ἃ συναγόντων Β.Ὁ, συναγαγόντων ψα]ρῸ. 8 ἀναγκάζομαι «ἢ. Μοχ 
ὀδύρεσθαι Δ. (δῇ ἴ ἐσμὲν ἀπ᾽ ἀλλήλων ἴῆνοῦϑο οτά. 0.1}. 8. οὕτω 
γὰρ] οὕτως ἂν (.1). Ὠ δυνήσεται] Ἑ καὶ μή σε ξενίση τὸ εἰρημένον (.Ὦ. 
ἘΣ Α. Ο. οὐ Ἰηἴγα 018 (Ὁ. διαί ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ Πα. τῇ οἵη. Α.Β.6. 
κ ἦν] ἐστι καὶ ὅτι (.10. ' δέοντα ] δα οἴῆποβ (σα. σπτα πηᾶγρ’. δαν. συμ- 
φέροντα δα. τὰ λέγει Α.Β. ἢ συντελούντων 650 ἴῃ ΟΠ 118 ΠΟΒΕΓῚΒ οἱ 
τηᾶγρ. αν, ᾿ἀοθαΐτι. συμφερόντων. ο πλησίον] " τοσοῦτον (.1). Ρ ὡς 
οτη. Α. ᾳ δῖς Δ.Ο..Ες0 Ἰϑαορθαῖαν εἰσηγησόμεθα. Γ ἀμβλυωπούντων (Ὁ. 
8 συμπέτασθαι ΔΙ, νεοη. συμπέτεσθαι (ο( οπη. καὶ) (.}. ἴ ἐγκλήματα] 
ῥήματα Δ. Υ φανῇ, ὁ δὲ τὰ] φανῇ τῶν τὰ Δ. φανέντι τὰ 1). φανῆεν (86) 
τὰ Ε΄. φανῇ ἐθέλῃ] φανῇ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ πράττειν οὐ θέλῃ Κ᾿ ΦΌΠ. ἴῃ 
(Ο. Ἰοσὰβ δῖ. μαρϑίυγ : ἂν δὲ καὶ ἑτέρου λυσιτελεστέρου φανέντος, αὐτὸς τὰ παρ᾽ 
ἑαυτοῦ πρ. ἐθέλῃ. 

Ε 
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ἐστιν, ἀλλὰ τύραννος, ὥσπερ ἔφην. Μὴ δὴ οὕτω ποιῶμεν, 

ἀλλὰ τύφου παντὸς καὶ ἀπονοίας ἀπαλλάξαντες τὴν ψυχὴν, 

σκοπῶμεν οὐχ ὅπως μόνον τὰ ἡμέτερα σταίη, ἀλλ᾽ ὅπως ἡ 

συμφέρουσα γνώμη κρατήσειε, κἂν μὴ παρ᾽ ἡμῶν εἰσφέρηται. 

ςγο Οὐδὲ γὰρ “ μικρὸν κερδανοῦμεν, κἂν μὴ τὰ δέοντα εὕρωμεν, 

αὐτοὶ τὰ παρ᾽ ἑ ἑτέρων φανέντα δεχόμενοι, καὶ παρὰ τοῦ θεοῦ 

πολὺν ληψόμεθα τὸν μισθὸν, καὶ δόξης δὲ οὕτω μάλιστα 

ἀπολαύσομεν. “ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνος ὁ τὰ συμφέροντα εἰπὼν, 

σοφός" οὕτως ἡμεῖς καταδεξάμενοι, καὶ αὐτοὶ συνέσεως καὶ 

εὐγνωμοσύνης καρπωσόμεθα ἔπαινον. Οὕτω καὶ Υ̓ οἰκίαι καὶ 

πόλεις, οὕτω καὶ ἐκκλησία οἰκονομουμένη, μείζονα λήψεται 

προσθήκην" οὕτω καὶ ἡμεῖς τὸν παρόντα βίον ὁ δ κύΐτῳ: οἰκονομή- 

Β σαντες, τῶν μελλόντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν" 2 ὧν “γένοιτο 

πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

᾿Αμήν. 

ΛΟΓῸΣ 1Θ. 

1 Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περιττόν μοί 

ἐστι τὸ γράφειν ὑ ὑμῖν. 

ΤΟΣΑΥΤᾺ περὶ αὐτῆς εἰπὼν, ἐνταῦθά φησι, ““ Περιττὸν 

μοί ἐστι τὸ γράφειν ὑμῖν. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον ἐστὶν αὐτοῦ 

οὐδ συνετὸν, ὅτι τοσαῦτα εἰπὼν, λέγει; Ε Περιττόν μοί ἐστι 

τὸ γράφειν ὑμῖν," ἀλλ᾽ ὅτι καὶ πάλιν λέγει περὶ αὐτῆς. 

ο'Γαῦτα μὲν γὰρ ἃ μικρὸν ἔμπροσθεν εἴρηκε, περὶ τῶν ἀ τὰ 

χρήματα ὑποδεξαμένων εἶπεν, ὥστε τιμῆς ἀπολαῦσαι πολλῆς" 

τὰ δὲ πρὸ ἐκείνων, ἃ περὶ Μακεδόνων διελέγετο, ὃ ὅτι “Ἢ κατὰ 

βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς 

ἁπλότητος αὐτῶν. καὶ τὰ ἄλλα πάντα, περὶ φιλανθρωπίας 

καὶ ἐλεημοσύνης. ᾿Αλλ᾽ ὅμως, καὶ ἔμπροσθεν τοσαῦτα εἰπὼν, 

καὶ πάλιν μέλλων ἐρεῖν, ε προ μοί ἐστι, φησὶ, τὸ 

γράφειν ὑμῖν.’ Ποιεῖ δὲ τοῦτο, ὥστε μᾶλλον αὐτοὺς ἐπι- 

ΠΕΡ: ΧΟ ν, ἢ: 

Ὑ μικρὸν] - οὐ Ὁ. Μοχ εὕρωμεν ΟἸΠΠΘΒ ΡΓῸ ΒΟΙ]ΟΘΟΟ εὕροιμεν. Χ καρ- 
πωσόμεθα] καρδίας κτησώμεθα Α. Υ͂ οἰκία Ο.Ε. οὖ σοῦσ. ἃ. ϑιαϊιπι πόλις 
σ. Ε. 2 ὧν----- -ἐπιτυχεῖν οἵη. Α. Ηον. ΧΙΧ, ἃ συνετὸν] Ῥ ἰδεῖν Ὁ. 
Ὁ καὶ] - μετὰ τὸ οὕτως λέγειν 1). 5 ταῦτα] ἐκεῖνα ἢ). Μοχ εἰρήκαμεν Β. 
58 Υ. ΤΠΔΓΡ'. ἀ τὰ οἵη. Α.Ε. οἵ ἃ ρυ. τὴ. Β. δ δ πα εἴρηκεν ῬΙῸ εἶπεν Α.Ε, 
Ιη Ὁ. Ἰεριταγ : περὶ τῶν τὰ χρ. ἐχόντων ὑποδεξαμένων εἰπεῖν. 8 ὥστε μᾶλ- 
λον] ὡς μέλλων Δ΄ ἜΓΟΠ. 
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ΓΝΙΕΡΙΒΤ Σ ΤΙΠᾺῸ ΟἿ ΛΗ ΟΜΝ: ΧΙΧ. 20] 

’ ΕῚ ,ὕὔ Ἁ 57 ’ὔ 5᾿ 

σπάσασθαι. Αἰσχύνεται γὰρ ἄνθρωπος δόξαν τοιαύτην ἔχων, 

ὡς μηδὲ δεῖσθαι συμβουλῆς, ἐλάττων φανῆναι τῆς ὑπολήψεως, Ὁ 
ΠΣ: “ Φ΄ Α 9 ν᾿ ΄-. ’ὔ ΄- ’ 

και ὑστερεῖσθαι. Οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς κατηγορίας ποιεῖ πολλάκις, 
Ἁ Ε ’ ΄ " Α Ἀ ’ ΕΣ Α ο ’ 

κατα παράλειψιν λέγων ὅἕκαι γὰρ μεγάλην ἔχει τὴν ἰσχύν. 
ΕΥ̓ ι “ 

Ὁ γὰρ δικαστὴς ὁρῶν τὴν μεγαλοψυχίαν τοῦ κατηγόρου, οὐδὲ 
«ε ’ ’ ’ - Φ [ὦ ἈΝ ΕΣ Δ . - 

ὑποπτεύει λοιπον. Λογίζεται. γὰρ, ὅτι ὁ πολλὰ ἐξὸν οὐπεῖν 
΄“-“ Ν 

οὐκ εἰπὼν, πῶς "ἂν τὰ οὐκ ὄντα πλάσειε; Καὶ δίδωσι καὶ 

μεῖζον ὑποπτεύειν, ἢ εἰπεῖν, καὶ ἤθους χρηστοῦ ὑπόνοιαν περι- 

τίθησιν ἑαυτῷ. '᾿Γοῦτο καὶ ἐπὶ τῆς συμβουλῆς καὶ ἐπὶ τῶν 
κι - Ὶ ’ 

ἐγκωμίων ποιεῖ. Εἰπὼν ἧγαρ, “" περιττόν ἐστι τὸ γράφειν," 

ὅρα πῶς συμβουλεύει. 2’ Οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν, ἣν Ἐ 
ι Β ’ ἢ ΟῚ κ ᾿ ὯΝ ΜῈ 

ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσι. Μέγα μὲν οὖν καὶ τὸ αὐτὸν 
Καὸ εἰς ἑτέρους ἐξενεγκεῖν" μείζονα 

ἈΠ ὉΠ ΠΡΕΙ͂ ἢ ᾿ Δ 47 Τὺ - 
γὰρ ἔχει τὴν ἰσχύν οὐ γὰρ ἀν ἠθέλησαν ἐπὶ τοσοῦτον καται- 
σχυνθῆναι. Εἶδες σύνεσιν προαιρέσεως: : ἸΠροέτρεψεν ἀ ἀπὸ ἀλ- 

εἰδέναι" πολλῷ δὲ πλέον καὶ 

λων, τῶν Μακεδόνων" ““ Ῥνωρίζω γὰρ ὑμῖν, φησὶ, τὴν χάριν τοῦ 

θεοῦ τὴν δεδομένην εν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας. " πα; [ρο- 

ἔτρεψεν ἀπ᾽ αὐτῶν ““Οἵτινες γὰρ, φησὶν, οὐ μόνον τὸ ποιῆ- 
“ ἈΝ Α ἈΝ , ’ 5 ’, 39 

σαι, ἀλλὰ καὶ τὸ θελειν προενήρξασθε αποπερυσι. Προ- 

ἔτρεψεν πάἀπὸ τοῦ κυρίου" ς Τὶ νώσκετε γὰρ, φησὶ, τὴν χάριν 

τοῦ κυρίου ἡμῶν, ὅτι δι᾿ ἡμᾶς ἐπτώχευσε, πλούσιος ὧν. 
Πάλιν ἐπὶ τὸ ἰσχυρὸν κεφάλαιον καταφεύγει, τὸ ἀἁ ἐτέ ων. Χ 
Ζηλότυπον γὰρ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος. Καὶ ἔδει μὲν τὸ τοῦ 

κυρίου ὑπόδειγμα μᾶλλον αὐτοὺς ἐφελκύσασθαι, καὶ μετ᾽ ἐκεῖνο, 
Ἀ ΄ μὰ δά 5. Ψ ΡῚ ε δὲ) ο ’ “" ο “ 

τὸ τῆς ἀντιδόσεως" ἀλλ᾽ ἐπειθὴ ἀσθενέστεροι ἦσαν, “τοῦτο 

μᾶλλον ἐφέλκεται. Οὐδὲν γὰρ τοσοῦτον, ὅσον Ῥζῆλος ποιεῖ. 

Σκόπει δὲ πῶς αὐτὸ “καὶ καινοτέρως εἰσάγει. Οὐ γὰρ εἶπε, 

τούσδε μιμήσασθε: ἀλλὰ τί; “ὋὉ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισε 
Α , 35) ΠῚ ’ ὰ Π| Ἁ ΄ ἂν “ Υ .. 

τοὺς πλειονας. Ἅν} λέγεις ; ρο μικροῦ ἔλεγες, ὅτι ἴαυτε- 

πάγγελτοι, μετὰ πολλῆς τῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν" πῶς 

οὖν ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ; Ναὶ, φησίν" οὐ συνεβουλεύσαμεν, “οὐ 

ἄν. ἃς: 

ΐ παρέλληψιν Α. Β' καὶ γὰρ περιτίθησιν ἑ ἑαυτῷ. καὶ γὰρ τοῦτο μεγάλην 
Ἐς ΤΩ ὶ. ἐν τοῖς δικαστηρίοις. δίδωσι γὰρ ὑποπτεύειν μείζονα. ἔχειν ἢ εἰπεῖν, καὶ 
ἤθ. Χ. ὗ. περιτίθησι τῷ οὕτως ἀπολογουμένῳ. πῶς; ὁρῶν γὰρ ὁ δικ. τ. μ. τ. κ. 
οὐδὲ ὑ. λοιπὸν, λογιζόμενος ὅτι πλάσειε. 1. δ ἂν οῃ. Β. ἰ γὰρ) δὲ Ὁ 
Κ τὸ οὔ. Α. ' προέτρεψεν ᾿ς ΒιιρΓὰ Βουρύπιπη μαθοὺ Β.. ἴῃ σθί θυ ]Β ΟΥη ΠΟ 
αθοϑί. Ἡδθοηΐ, βοα ροβὲ Μακεδόνων Πα. [1ῃ 1). ἸοοσὰΒ 5ὶς Ἰοριίαν : εἶδες σύν- 
εσιν ἀποστολικήν ; εἶδες πῶς εἰς προαίρεσιν ἀλείφει αὐτοὺς ἀπὸ τῶν Μακεδόνων. 
γνωρίζω γάρ. ΤᾺ προέτρεψεν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ τούτων “λέγων. προέτρεψε καὶ 
Μακεδόνας" οὐ μόνον δὲ ἀπ᾽ αὐτῶν προτρέπει, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ εἰπεῖν. καυχῶμαι 
Μακεδόσι λέγων, ὅτι ᾿Αχαΐα παρεσκεύασται ἀποπέρυσι. εἶτα προτρέψας Κοριν- 
θίους ἐκ τούτων 1). ἵ ἀπὸ] καὶ ἀπὸ 1). Ο τοῦτο α. ". τ τούτῳ να]ρο. 
Ρ ὁ ὧλος πᾳ. 4 καὶ ὁπ. Β. τ αὐθαίρετοι 1). 5. οὐ παρεκ. οὐ. Ἐ' 

Ὁ ἃ 

π ἴων ὁ 
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παρεκαλέσαμεν, ἀλλ᾽ ἐπηνέσαμεν μόνον ὑμᾶς, ἐκαυχησάμεθα 

μόνον, καὶ τοῦτο ἤρκεσεν αὐτοῖς εἰς προτροπήν. ἰυῖδες πῶς δι 

ἀλλήλων αὐτοὺς διεγείρει, “τούτους μὲν δι᾽ ἐκείνων, ἐκείνους δὲ 

διὰ τούτων, καὶ τῷ ζήλφ καὶ ἐγκώμιον ἀνέμιξε μέγιστον; Εὖτα 

ἵνα μὴ αὐτοὺς ᾿ἐπαίρη, κεκολασμένως μεθοδεύει. λέγων" «Ὁ ἐξ 

ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισε τοὺς πλείονας.᾽ ᾿Ἔννόησον τοίνυν ὅσον 

Ο ἐστὶν ν ἑτέροις γενομένους αἰτίους τῆς φιλοτιμίας ταύτης, 

αὐτοὺς ὑστερεῖσθαι κατὰ τὴν εἰσφορὰν ταύτην. Διὰ τοῦτο 

οὐκ εἶπε, μιμήσασθε ἐ ἐκείνους" οὐ γὰρ τοσοῦτον εἶχε τὸν ζῆλον" 

ἀλλὰ πῶς; ᾿Κἰβκεῖνοι ὑμᾶς ἐμιμήσαντο" "μὴ δὴ φανῆτε τῶν 

μαθητῶν ἐλάττους οἱ διδάσκαλοι. Καὶ ὅρα πῶς διεγείρων 
αὐτοὺς καὶ ἀνάπτων μειζόνως, ὑ ὑποκρίνεται μετ᾽ αὐτῶν ἑστάναι, 

καθάπερ ἐν φιλονεικίᾳ τινὶ καὶ ἁμίλλη τὸ μέρος αὐτῶν ἐπι- 

λεγόμενος. Καθάπερ γὰρ ἀνωτέρω ἔλεγεν, ὅτι “ Αὐθαίρετοι 

μετὰ πολλῆς παρακλήσεως προσῆλθον ἡμῖν, εἰς τὸ παρακα- 

Ὁ λέσαι ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο, οὕτως ἡ ἐπιτελέση 

τὴν χάριν ταύτην" ̓ οὕτω καὶ ἐνταῦθα φησιν, ὅτι 3 .“« Διὰ τοῦτο 

ἔπεμψα. τοὺς ἀδελφοὺς, ἵνα μὴ κενωθῆ τὸ καύχημα ἡμῶν." 

Τῖδες αὐτὸν ἀγωνιῶντα καὶ τρέμοντα, ἔἵνα μὴ δόξη προτροπῆς 

ἕνεκεν εἰρηκέναι μόνον ἃ εἶπεν, ἀλλὰ τῴ οὕτως ἔχειν, φησὶν, 

ἔπεμψα τοὺς ἀδελφούς" τοσαύτην ὑπὲρ ὑμῶν ποιοῦμαι σπου- 

δὴν, “ἵνα μὴ κενωθῆ τὸ καύχημα ἡμῶν. Καὶ δοκεῖ ὕπτοῦ 

μέρους ἑαυτὸν ποιεῖν τῶν Κορινθίων διὰ πάντων, καίτοι πάν- 
τῶν ὁμοίως κηδόμενος. ὉὋ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστι' πάνυ σεμνύ- 

Ἰρομαι ἐφ᾽ ὑμῖν, ᾿καλλωπίζομαι παρὰ πᾶσιν, ἐκαυχησάμην καὶ 

παρ᾽ ἐκείνοις" ὥστε, ἂν ὑστερήσητε, κοινὰ τὰ τῆς αἰσχύνης. 

Καὶ τοῦτο δὲ μεμετρημένως" προσέθηκε γὰρ, “᾿Εν τούτῳ τῷ 

“ μέρει" οὐ πανταχοῦ" ““ ἵνα, καθὼς ἔλεγον, παρεσκευασμένοι 
ἣτε.᾽ Οὐδὲ γὰρ εἶπον, ὅτι μέλλουσιν, ἀλλ᾽ ὅτι πάντα 

ηὐτρέπισται,. καὶ οὐδὲν αὐτοῖς ἐνδεῖ λοιπόν. 'Γοῦτο οὖν βού- 
λομαι διὰ τῶν ρα δειχθῆναι, φησίν. Εἶτα καὶ αὔξει τὴν 

ἀγωνίαν, λέγων" ὁ “Μή πως, ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες, 

572 καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν, ὑμεῖς, ἐν ταύτη τῆ 

ὑποστάσει τῆς καυχήσεως." “Μείζων ἡ ἤ ἐντροπὴ, ὅταν πολλοὺς 

ἐπιστήση τοὺς θεατὰς, “αὐτοὺς τοὺς ἀκηκοότας. Καὶ οὐκ εἶπε. 

ὃν. 2. Ά χ λας 

ῖ τοὐτους] τοὺς Ὁ. ν ἐπάρῃ Β.Ε., ν ἑτέροις ΘΧ Τ618ἃ οοη]θούαγα 
54.111} ὈΥΓΙΠΩΤΙΒ ἘΠ Μοηίοί. Βἀοραιὰν ὁ ἑτέρους, απο οἴη 1 ΠΟΒΕΓΙΒ. ΟΠΊΠ]- 
ὈὰΒβ Ἰορτίαγ. μὴ δὴ Β. μὴ δὴ οὖν 1). μηδὲ νὰυ]ρὸ. ἡ ἐπιτελέσῃ Β.1).Ε. 
ἐπιτελέσετε Α. ἐδ υριιμδυς Εαα. 2 ἵνα) - γὰρ Ὁ. ἃ τῷ Επάα. τὸ 
Οοαα. Ὁ τοῦ ἐκ μέρους Α. ο μέρει] - δηλῶν ὅτι 10. ἃ πάντα 
οἵη. Β. 5 αὐτοὺς ὅτε αὐτοὺς 1). 
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φέρω γὰρ Μακεδόνας μετ᾽ ἐμοῦ, ἔρχονται [ γὰρ Μακεδόνες μετ᾽ 

ἐμοῦ, ἵνα μὴ δόξῃ ὃ ἐπίτηδες αὐτὸ ποιεῖν ἀλλὰ πῶς ; ; “ Μή 

πως, ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες." Συμβαίνει μὰ οἷ ' τοῦτο, 

φησὶ, γενέσθαι, τῶν ἐγχωρούντων ἐστίν. Οὕτω |ἃ γὰρ καὶ 

ἀνύποπτον ἐποίει τὸν λόγον" εἰ δὲ ἐ ἐκείνως εἶπε, καὶ Κ φιλονει- 

πρημίῳ ἐποίησεν ἄν. Ὅρα πῶς οὐκ ἀπὸ τῶν πνευματικῶν Β 

' μόνον. αὐτοὺς ἐνάγει; ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων. Εἰ γὰρ 
καὶ ἐμὲ οὐδὲν μέγα. τίθεσθε, φησ θαρρεῖτε δὲ ὡς συγγι- 
νώσκοντι, ἀλλ᾽ ἐννοεῖτε Μακεδόνας, ““ μή πως, ἐὰν ἔλθωσι καὶ 

εὕρωσιν ὑμᾶς" καὶ οὐκ εἶπε, μὴ βουλομένους, ἄλλα, “ ἀπαρα- 

σκευάστους,᾽ μηδέπω τὸ πᾶν πεπληρωκότας. Εἰ δὲ τοῦτο 

αἰσχύνη, τὸ μὴ ταχέως ἐνεγκεῖν" τὸ μηδὲ ὅλως εἰσενεγκεῖν, 

ἢ ἔλαττον τοῦ δέοντος, ἐννόησον ἡλίκον. Εἶτα πράως τὸ ἐξ 

αὐτοῦ συμβησόμενον, καὶ πληκτικῶς τίθησιν, οὕτως εἰπών" σ 

Ξ Καταισχυνθῶμεν ἡ ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν, ὑμεῖς. Καὶ κολάζει 

πάλιν λέγων" “᾽ν ταύτη τῆ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως" οὐ 

ῥᾳθυμοτέρους ποιῶν, ἀλλὰ δεικνὺς, ὅτι τοὺς ἐν τοῖς ἄλλοις 

εὐδοκιμοῦντας, καὶ ἐν ταύτῃ πολλὴν ἐ ἔχειν δεῖ τὴν παρρησίαν. 

(650) ..“.5.ἐἐ ᾿Αναγκαῖον οὖν ἡγησάμην προπέμψαι τοὺς ἀδελφοὺς, 

ἵνα προκαταρτίσωσι ταύτην. τὴν εὐλογίαν ὑμῶν ἑτοίμην εἶναι 

οὕτως ὡς εὐλογίαν, καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν." Πάλιν αὐτὸ 

ἀνέλαβεν ἑτέρως" καὶ ἵνα μὴ δόξη ἁπλῶς ταῦτα λέγειν, καὶ 

τὴν αἰτίαν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἄλλην εἶναί φησιν, ἀλλ᾽ ὥστε μὴ ἢ 

καταισχυνθῆναι αὐτούς. Ὁρᾷς ὅτι τὸ, ““ Ἰ]εριττόν μοί ἐστι 

τὸ γράφειν ὑμῖν," ἀρχὴ συμβουλῆς ἣν: Ὁρᾷς ἢ γοῦν ὅσα 

περὶ ταύτης διαλέγεται τῆς διακονίας. Μετὰ δὲ τούτου 

κἀκεῖνο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι ἵνα μὴ δόξῃ ἐναντιολογεῖσθαι εἰπὼν, 

ΞΕ περιττὸν, καὶ περὶ ἢ αὐτοῦ διαλεγόμενος, πρὸς ο τὸ περὶ 

τάχους διαλέγεσθαι καὶ δαψιλείας καὶ προθυμίας Ρ μετέβη, διὰ 

τούτων κἀκεῖνο “κατασκευάζων. Τὰ γὰρ τρία ταῦτα ἀπαιτεῖ. 

Καὶ μενον μὲν ταυτὶ τὰ κεφάλαια καὶ ἐν ἀρχῇ" ὅταν γὰρ 

λέγῃ, “ Ἔν πολλῇ δοκιμῆ θλίψγεως ἡ περισσεία τῆς ̓  χαρᾶς Ε 

αὐτῶν, καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦ- 

τον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν," οὐδὲν ἄλλο λέγει, ἢ ὅτι καὶ πολὺ 

εἰσήνεγκαν, καὶ μετὰ χαρᾶς, καὶ μετὰ τάχους, καὶ οὐ μόνον τὸ 

ὃ ν, 5. : 

ἔ γὰρ οἵη. Β. δ δ γι μυόνς ἘΕ, Μὸοχ μή πως οτῃ. Α. δ τοῦτο φ.] 
φησὶ τοῦτο 5. "ὦ ἱ γὰρ οἵη. Α.0), δϑιαῦίη ποιεῖ Καὶ, Κ φιλον.] - ἐτέ- 
ρους 1}. ' μόνων Ἐ, τ γοῦν Οτη. 1). Ἂ αὐτοῦ] αὐτοὺς Δ.Β.Ε 
Ψοχοη. δεῖ. ο τὸ Α.}).4 δαν. τηασρ. ᾿ἀο᾽αΐαν τῷ. δίαϊθτα διαλέξασθαι 
10. Ρ μετέβη ἀδεοϑῖ ἴῃ 44. οἱ (ὑ 'οϑ ἃ. Ρτδθίου 1), 4 κατασκευάζων Ἀ.1}).", 
ψοῖομ. (ὑατ, κατασκευάζει 5. τϑοδρίιππι ἃ ὅαν. οἱ Βθῃ. Τ χάριτος Α. 

ηαφ 
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δοῦναι πολὺ ἐλύπησεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἐν εὐώνυμον εἶναι" ὅπερ 

τοῦ δοῦναι φορτικώτερον. 5 Καὶ τὸ, “μιν ἔδωκαν ἑαυτοὺς, 
Ἁ “ 

καὶ τοῦτο καὶ τὴν προθυμίαν αὐτῶν δείκνυσι, καὶ τὸ σφόδρα 
3 ᾿ 

αὑτοὺς πιστεύειν. Πάλιν δὲ καὶ ἐνταῦθα αὐτὰ μεταχειρίζει. 

᾿Επειδὴ γὰρ ταῦτα ἐναντία ἐστὶ, φιλοτιμία καὶ προθυμία, καὶ 

573 ὁ μὲν πολὺ δοὺς πολλάκις ἀθυμεῖ, ὁ δὲ ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀλγεῖν 
» “ »-“" Ἀ “ 

ἔλαττον δίδωσιν, ὅρα πῶς ἵ ἑκατέρων ἐπιμελεῖται, καὶ μετὰ τῆς 
ΤῊ ππροῦϑης αὐτῷ συνέσεως. Οὐ γὰρ εἶπεν, ὀλίγον βέλτιον 

δοῦναι δ καὶ μετὰ προαιρέσεως, ἢ πολὺ μετὰ ἀνάγκης" ἐπειδὴ 
κ 

καὶ πολὺ, καὶ μετὰ προαιρέσεως ἠβούλετο αὐτοὺς εἰσενεγκεῖν" 
ο 4 ι ἊΝ 

ἀλλὰ πῶς; ““ἽἽνα προκαταρτίσωσι τὴν εὐλογίαν ὑμῶν ἑτοίμην 
ὋΣ ς ᾽ ’ ἈΣΓΑ ε ἷ 39 Πρ . Ἁ “- 

εἶναι ὡς εὐλογιᾶν, μὴ ὡς πλεονεξίαν. ρότερον απὸ τοῦ 

ἡδίστου καὶ αὐτὰ οὐδὲν οὐρᾶς. ἄρχεται, τοῦ μὴ μετὰ ἀνάγκης" εὐλογία 

γὰρ, φησὶν, 5 ἐστίν. Ὅρα πῶς ἐν τάξει παραινέσεως τὸν 

Βκαρπὸν εὐθέως δείκνυσι βλαστάνοντα, καὶ εὐλογίας πεπληρωμέ- 

νους τοὺς παρέχοντας. “Καὶ τῇ προσηγορίᾳ αὐτοὺς ἐπεσπά- 

σατο οὐδεὶς γὰρ εὐλογίαν διδωσὶ μετὰ λύπης. Καὶ οὐδὲ 

τούτῳ ἠρκέσθη, ἀλλ᾽ ἐπήγαγε, “ μὴ ὡς πλεονεξίαν. Μὴ 
“ ’ 

νομίσητε, φησὶν, ὅτι ὡς πλεονεκτοῦντες αὐτὴν λαμβάνομεν, 
ὯΝ "5" ὦ) Ὁ. 5) ,ὔ δ να ᾽ , Ἥ Ν 

αλλ᾽ στε ὃ αἴτιοι γενέσθαι ὑμῖν εὐλογίας. γὰρ πλεονεξία 
᾿] ᾽ 9 ’ Ὅ « Α 9 ’ Ε) ’ 

ἀκόντων ἐστίν ὥστε ὁ διδοὺς ἐλεημοσύνην ἄκων, πλεονεξίαν 
δὲὃ Ε} ΠΝ , ἢ 51 κοὶ Ὁ ὅς ἢ ᾿ 
ιὁωσιν. ἦτα ἀπὸ τούτου πάλιν ἐπ᾽ ἐκεῖνο μετέβη, τὸ φιλο- 
ἤ “- , « 

τίμως διδόναι. 5. “4 Τοῦτο δὲ λέγω. 'Γουτέστιν, ὕδὅτι μετὰ 

Ο τούτου κἀκεῖνό φημι. “ΤἸ]οῖον ; “Ὅτι ὁ σπείρων φειδομένως, 
ὃ , Ἣ ἥ : Ν ἢ , 9. 9 2 , ϑΎΛο, δι φν 

φειδομένως καὶ θερίσει καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις, ἐπ᾽ εὐλο- 

γίαις καὶ θερίσει." ἃ Ἰζαὶ οὐκ εἶπε, μικρολόγως, ἀλλ᾽ εὐφημό- 
ΝΥ ΄“-“ 

τερον, τὸ τοῦ φειδωλοῦ θεὶς ἐ ὄνομα. Καὶ σπόρον τὸ πρᾶγμα 

ἐκάλεσεν, ἵ ἵνα εὐθέως πρὸς τὴν ἀντίδοσιν ἴδης, καὶ τὸν ἀμητὸν 

ἐννοήσας, μάθης ὅτι πλείονα λαμβάνεις ἢ δίδως. Διὸ οὐκ 
Ων ᾿ς διϑαῦς ἢ δὺο ΣΡ ἐξ ’ 59 Α 2 ᾿ ἜΧΗΥΨ ον Ὧ.}}} 

εἶπεν, ὁ ὁιθους, ἀλλ΄, “ὁ σπείρων" καὶ οὐκ εἶπεν, “υμεῖς εαν 
᾿ Ἁ Α ὡς Α ΧῚ 

σπείρητε, ἀλλὰ καθολικὸν τὸν λόγον ποιεῖ. Οὐδὲ εἶπε, δα- 
- ε ἘΞ ᾿ Α 

ψιλῶς, ἀλλ᾽, “ ἐπ᾽ εὐλογίαις" ὁ πολὺ τούτου μεῖζον ἦν. Καὶ 

πάλιν ἐπὶ τὸ πρότερον 'καταφεύγει τὸ ἡδὺ, λέγων" 7 (““Ἔκα- 

Ὀστος καθὼς ΕΡΉ ΤΗ τῇ καρδίᾳ." Μᾶλλον γὰρ ἐξουσίαν 

τις λαβὼν, ἢ ἀναγκαζόμενος ποιεῖ. Διὸ καὶ τούτῳ ἐνδιατρίβει: 

δ ν. 6. 7 ΠΣ 

5 καὶ τὸ] τὸ δὲ Ὁ. Μοχ καὶ δηΐθ τοῦτο ΟΤη. 10. καὶ ροβῖ τοῦτο οἴῃ. Α.".. 
ῖ ἑ ἑκατέρων Ὠ. ἑκατέρους Βαά. ἑκατέρου σοη͵. Θ'δΥ. Υ͂ καὶ οτη. 8. Υὴ] 
καὶ μὴ Ὦ.. Χ ἐστὶν] σὸν ἐστὶν 1). Υ̓ πῶς] ὡς ΚΕ, 2 καὶ τῇ οτη. 
8. αἴτιοι γενέσθαι] αἰνίττεσθαι Α. Ὁ ὅτι Οτη. ;. ὃ ποῖον] τὸ ποῖον Α.1.. 
ποῖον ΟΠ]. . Ἁ καὶ οπι. 1). 9 ὑμεῖς ἐὰν] ἐ ἐὰν ὑμεῖς ΔΕ. Γ 16 ΟἸΠΠ6Β. 
τὸ ἡδὺ καταφεύγει ἸΏνοΕΥΒΟ οτα. Ἐ4ὰα. ὃ προήρηται ὈΪΒ ΘΟΥΤ. Α. εὐ ΝΘΙΌΠ, 
προήρηται ἴῃ ῬΥΊΟΓΘ ΙΟοοΟ, προείρηται ἴῃ Ροδίοτηϊογο Ἐ'. 
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εἰπὼν γὰρ, “ καθὼς προαιρεῖται," ἐπήγαγε" “Μὴ ἐκ λύπης, 
Ἁ 4 Ἁ 

μηδὲ ἐξ ἀνάγκης.᾽" Καὶ οὐδὲ τούτῳ ἠρκέσθη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
γραφῆς βαρ νον ἐπάγει, λέγων" ἐξ ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ 

ὁ θεός" Εἶδες 'πῶς συνεχῶς τοῦτο τίθησιν; “ Οὐ κατ᾽ 

ἐπιταγὴν λέγω," καὶ, ““Τνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι.) καὶ, “ὡς 
2 , Ἁ Ἁ ΝᾺ ’ 35 Ἁ , ςς Μ) ς ᾽ὔ 

εὐλογίαν, καὶ μή ὡς πλεονεξίαν' καὶ παλιν, ἡ εκ λύπης, 

μηδὲ ἐξ ἀνάγκης" ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός. ᾿Ενταῦθα 
οἷ κ Ὶ ὃ Ψ λῆ Χ ’ θ Ζ Δ) " Ν ΡΣ Ἁ ᾿ θ , 

μαι ἕτο, ὀαψιλῆ, λέγεσθαι" πλὴν αὐτος εἰς τὸ μετὰ προθυμίας Ἐ; 
᾿ ’ 

διδόναι αὐτὸ παρέλαβεν. ᾿Εἰπειδὴ γὰρ τὸ παράδειγμα Μακε- 
9 δ 5 3 4 

δόνων, καὶ τὰ ἄλλα ἅπαντα ἱκανὰ ἣν ἐργάσασθαι τὴν πολυτέ- 

᾿αὐτῆς φθέγγεται, ἀλλὰ περὶ τοῦ μὴ 

ἄκοντας διδόναι. Εἱ γὰρ ἔργον ἐστὶν ἀρετῆς, πᾶν δὲ τὸ ἐξ 

(651) ἀνάγκης ὑποτέμνεται τὸν μισθὸν, εἰκότως τοῦτο ἐργάζεται. 

ἐν Α 

λειαν, οὐ πολλὰ περὶ 

Καὶ οὐ συμβουλεύει μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπεύχεται, ὅπερ ἀεὶ 

ποιεῖ, λέγων" 8.“ Δυνατὸς δὲ ὁ θεὸς πᾶσαν ἴ χάριν "πληρώσαι 
9 ε ψπιῦς 9 ο. “- ΄“ 

εἰς ὑμᾶς. Διὰ τῆς εὐχῆς λογισμὸν ὑφορμοῦντα τῆ φιλο- 574 

τιμίᾳ ταύτη ἀναιρεῖ, τὸν καὶ νῦν Ῥπολλοῖς ἐμποδίζοντα. Καὶ 

γὰρ πολλοὶ δεδοίκασιν ἐλεημοσύνην δοῦναι, λέγοντες, μή πως 

πένης γένωμαι, μή πως ἑτέρων δεηθῶ: ᾿οῦτον οὖν καταλύων 
Α ,ὔ (Θ Α “ Α ἣΝ ’ οι ςς "Η ἴω , 

τον φόβον, προστίθησι τὴν εὐχήν, λέγων ἄσαν χάριν 
περισσεύσαι εἰς ὑμᾶς." Οὐχ ἁπλῶς, πληρώσαι, ἀλλὰ; “ περισ- 

4 

σεύσαι." «ΤΙ δέ ἐστι, “ἐ χάριν περισσεύσαι εἶ ᾿Εμπλήσαι, 

φησὶν, ὑμᾶς δ χονξ γϑν ὡς δύνασθαι περιττεύειν ἐν τῇ ,Φιλο- 

τιμίᾳ ταύτη. ““ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν. 

ἔχοντες, “περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. Ὅρα καὶ ἐν Β 

τῆ προσευχῆ αὐτοῦ πολλὴν τὴν φιλοσοφίαν. Οὐ πλοῦτον 
» γδὲ ’ " Ἂ ςς ΄" ᾽ ’ 39 ΚἉ Α 

εὔχεται, οὐδὲ περισσειαν, ἀλλα, “πᾶσαν αὐτάρκειαν. αἱ 
΄“- “- Ἁ . , 

οὐ τοῦτο μόνον ἐστὶν αὐτοῦ τὸ θαυμαστὸν, ἀλλ᾽ ὅτι ὥσπερ 
εὶ Ἁ "5 9 ᾿ “ ᾿ ’ 9 Ἁ “ιν ο 

τὸ περιττὸν οὐκ ἐπηύξατο, οὕτως οὐ θλίβει αὐτοὺς, οὐδὲ ἀναγ- 
κάζει ἀπὸ τοῦ ὑστερήματος δοῦναι, συγκαταβαίνων αὐτῶν τῆ 
3 ’ κ] 3 ᾿ ᾿) “- ν᾽ ὃ ’ 6 τ “ “ 

ἀσθενείᾳ, ἀλλ᾽ αὐτάρκειαν αἰτεῖ, καὶ δείκνυσιν ἅμα δ᾽ ὅτι τοῖς 
Ν “Ἵ “ ὃ Α͂ " Χ “ θ ὃ -“ ςς 

παρὰ τοῦ θεοῦ ὁώροις οὐ Σκατακεχρῆσθαι δεῖ. να περισ- 
, ᾿ . - "᾿ ᾿ 9 κι " Η͂ 

σεύητε, φησὶν, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. Διὰ τοῦτο, φησὶ, 
΄“ κι. ’ ᾿ς ω 

ταῦτα αἰτῶ, ἵνα καὶ ἑτέροις παρέχητε. [Καὶ οὐκ εἶπε, παρέ-Ο 

ΒῪΣ ἢ. 

' μηδὲ] ἢ Β. ἐξ οἵῃ. Α. ἱ πῶς] ὡς Ε, ϑιαϊίιτη ταῦτα ῬΤῸ τοῦτο 146 π|. 
κ ΒαθὈδίαΓ τὸ, ἱλαρὸν, δαψιλῆ λέγεσθαι. ἱλαρὸν ἀθοβι ἴῃ ομηπίθιιβ. τὸ (τῷ ΒΕ 
δαψιλῆ λ. Δ... δὰ δαψιλὲς λ. Β.. ϑαν. τηᾶγρ'. περὶ τοῦ δαψιλοῦς λ. ὮὨ. ἵ ἑαυ- 
σὴς τι τι χαρὰν ΟἸΉΏΘΒ5. ΠΟΒΙΤῚ οὗ αἰΐου Μοβααθηβιιτη. [{ὰ οἰϊατη Δ οτοη. 
ἢ πληρώσαι] περισσεῦσαι 1). πληρῶσαι νιυ]ρο. γἸα. Απροί. ο ὑφορ- 
μῶντα Ι'“. Ρ πολλοὺς ΒΒ. ὅὅαν. τηᾶτρ'. 4 τί δέ ἐ. χ. π. οἴη. Ὠ. Υ τοσοῦ- 
τον Α.0.ψ“ἅψ, ὃ περισσείητε) ὁ φησὶν Δ.Ε, ὕ σοφίαν 1). Κ᾽ ὅτι οι. Α.Ε, 
Ὺ ὅτι ἀϑοϑύ ἴῃ οὐ θιι8. ΠΟΒΙΣΒ. Χ κεχρῆσθαι Ἀ.Β, 
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ἡλλὰ ἐς ’ 99 Ἔ Α ΑἉ -“ “- 9 

χήτε, ἀλλα, “ περισσεύητε. ν μὲν γὰρ τοῖς σαρκικοῖς αὖ- 
’ ο - Φ - 9 Α - -“ 

τάρκειαν αὐτοῖς αἰτεῖ, εν δὲ τοῖς πνευματικοῖς καὶ περισσείαν, 
9 " φ ’ ’ 3 Ἀ Α ᾽ σι Ε “ 

οὐκ ἐν ἐλεημοσύνη μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, 
ες “ σῷ ἫΝ τ, θό 3) ΠΩ Ν ; ᾽ - 9 ’ 

εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθον. τα τὸν προφήτην αὐτοῖς ἐπάγει 
’ὔ ’ Α 

σύμβουλον, μαρτυρίαν ζητήσας τὴν εἰς δαψίλειαν αὐτοὺς ἐκκα- 
Α ’ 

λουμένην, καί φησι 5“ Καθὼς γέγραπται, ἐσκόρπισεν, ἔδωκε 
τοῖς πένησιν" ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 'ἊΓοῦτό 

Ἁ ᾿ 

γέστι. “ περισσεύητε.᾽" "Γὸ γαρ, “ ἐσκόρπισεν, οὐδενὸς ἄλλου 
“ Ν 

Ὁ :δηλωτικόν ἐστιν, ἣ τοῦ μετὰ δαψιλείας διδόναι. Εἰ γὰρ καὶ 
ΟῚ ν Ε] ᾿ 3 Ά αν. Ἄρι νυδς ’ Α Α Ἅ 

αὐτὰ οὐ μένει, ἀλλὰ τὰ ἐξ αὐτῶν μένει. Καὶ γὰρ τὸ θαυμα- 
Ἁ “ , ’ Α 

στὸν τοῦτό ἐστιν, ὅτι φυλαττόμενα μεν ἀπόλλυται, σκορπι- 
’ “ 

ζόμενα δὲ μένει, καὶ μένει διαπαντός. Δικαιοσύνην δὲ ἐνταῦθα 
᾿ ἈΕΤΌΣ ΚὯ εἶ Ἃ ὃ Π α Ἀ, Ὁ 

τὴν φιλανθρωπίαν ἐκάλεσε. αἱ γὰρ ὁικαίους ποιεῖ, τὰ ἀμαρ- 
᾿ - " ῇ 

τήματα καθάπερ πῦρ ἀναλίσκουσα, ὅταν μετὰ δαψιλείας 

ἐκχέηται. 
’ 9 9 Α 9 “- 

υ Μὴ τοίνυν ὃ ἀκριβολογώμεθα, ἀλλὰ ἀθρόᾳ τῇ χειρὶ σπεί- 
ιε ΄“- ’ ’ 

ρώμεν. Οὐχ ὁρᾷς μίμοις πόσα διδόασιν ἕτεροι, καὶ γυναιξὶ 
Α Α "σ᾽ ΄- Α “ - 

πόρναις : Κἂν τὰ ἡμίση τῷ Χριστῷ ἀ δὸς, ὧν τοῖς ὀρχουμένοις 
ΌΝ “ ᾿ Ι “- « «- 

Ε ἐκεῖνοι διδόασιν. ὅσα πρὸς φιλοτιμίαν “ ἐκεῖνοι τοῖς ἐπὶ σκηνῆς, 

τοσαῦτα σὺ κἂν πεινῶντι δός. ᾿Εἰκεῖνοι μὲν γὰρ τὸ σῶμα τῶν 
ςε , Έ δὶ , "β 3 , Ὰ δε ΔΑ 
ἑταιριζομένων καὶ χρυσίῳ περιβαλλουσιν ἀφάτῳ" σὺ δὲ οὐδὲ 

“κ᾿. “ “ Α , “- 

ἱματίῳ ψιλῷ δ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα, καὶ ταῦτα γυμνὴν 
ς “Ἐ 9, 

ὁρῶν. " Τ]οίας τοῦτο συγγνώμης ἄξιον, πόσης δὲ οὐ κολάσεως, 
“-“ Α ΄ εἰ ’ Α 

ὅταν ἐκεῖνος μὲν τῆ ἀπολλυούσῃ αὐτὸν καὶ καταισχυνούση 
ξ ΄“- Ἁ Α Α ἂ νὦἤ ’ “- 

τοσαῦτα παρέχῃ, σὺ δὲ μηδὲ τὸ ἐλάχιστον τῷ σώζοντί σε καὶ 
“ ’ ΑΙ δ᾽ 5 Ψ Α Α 

ποιοῦντι λαμπρότερον : λλὰ εἰς γαστέρα μὲν καὶ μέθην 
“-“ δ 

καὶ ἀσωτίαν ἀναλίσκων, οὐδαμοῦ πενίας μέμνησαι ἂν δὲ πενίαν 
. ’ ’ ’ 

575 διορθῶσαι δέη, πάντων γίνῃ πτωχότερος. Καὶ παρασίτους 
Ἁ “. - 

μὲν τρέφων καὶ κόλακας, ὡς ἀπὸ πηγῶν δαπανῶν, οὕτω χαίρεις" 
- Ἁ ᾿ά “κ᾿ 

εἰ δέ που πτωχὸν ἴδοις, τότε σοι ὁ τῆς πενίας ἐπιτίθεται 
ὔ Ἁ Ἁ “ Α Ἂν Ἐν ω 9. ἱΝ Α 9 ςε ,ὔ 

φόβος. Διὰ δὴ τοῦτο καὶ παρ᾽ ἡμῶν αὐτῶν καὶ παρ᾽ ἐτέρων 

κατακριθησόμεθα τότε, καὶ τῶν κατωρθωκότων καὶ τῶν διαμαρ- 
“- Ι Ἅ 9 ᾽ὔ 

τόντων. ᾿Ε!ρεῖ γάρ σοι, διὰ τί οὐ γέγονας οὕτω μεγαλόψυχος 
9 κπ Ἷ Ξ ΑΝ λ᾿ Ὁ ν ’ διὸ ᾿ δὲ 
ἐν τοῖς προσήκουσιν; ᾿Αλλ᾽ οὗτος μὲν πόρνη ὁιόοὺς, οὐδὲν 

Ἁ Α “ ’ ᾽ὔ “- 

τούτων ὑπελογίζετο' σὺ δὲ τῷ δεσπότῃ παρέχων τῷ εἰρηκότι 

9 ν. 9. 

Υ ἐστι] - τὸ ἵνα Ὦ. 2 δῆλον Α.Β.Ε, 8. καθάπερ] ὅϑ16 ΟΠΊΠ6Β5 ΠΟΘΙ. 
Ἐἀοθαίυν ὥσπερ. ὉΉΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ μὴ ἀκριβολογεῖσθαι περὶ τὴν 
δόσιν. Νετοη.  ἀκριβολογησόμεθα Α. ἀκροβολογησώμεθα (5810) 1). 
ὁ δῶς Ὀ15 Ὁ. 6 ἐκεῖνοι] - διδόασιν Α. δαί τοῖς ἐπὶ σκηναῖς ὦ. τοῖς 
ἐπισκήνοις Ν ΕΤΟΗ. ἔ καὶ οἵη. Α.Ε. Μοχ οὐδὲ οτη. ΚΕ, Ε 5ις 4.Β.}). τὴν 

σάρκα τοῦ Χριστοῦ ἴίνετδο οτά. αα. " ποίας] καὶ ποίας (.1), ἱ ποῦ 
οἵα. Ε. ϑιαΐχῃ ἴδοις οἴημθβ. ἴδῃς νυ]ρο. 
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4 κ ΄-“- ’ , ν ᾿ Ξ ΚὩ Α ’ “Δ Ψ 

μὴ Ἐμεριμνᾶν, φόβου γέμεις καὶ τρόμου; αὶ τίνος ἄν εἴης 
Α ῇ 

συγγνώμης ἄξιος : Εἰ γὰρ ἄνθρωπος οὐ περιόψεται λαβὼν, 
᾿ “- ΄- 

ἀλλ᾽ ἀποδώσει τὴν χάριν, πολλῷ μᾶλλον ὁ Χριστός. Ὃ Β 
" Α Α “ “- ὃ ὃ Α “ ἈΝ Ἁ - . 

γὰρ καὶ χωρὶς τοῦ λαβεῖν διδοὺς, πῶς μετὰ τὸ λαβεῖν οὐ 
δώ τ Π Φ ν Φ οὐαί, ’ὔ δ᾽ τῆ δ ν. 
ὦσει; 1{ οὖν, φησὶν, ὅταν πολλα ἀναλώσαντὲς τινες, ἐετέρων 

6 δέ ὲ Π Α “ Ἁ ὃ ’ ’ ᾿ Ἁ 

(652) δέωνται ; Περὶ τῶν τὰ πάντα ὀαπανησάαντων λέγεις, αὐτὸς 
᾽δὲ 5 Ἁ γι Ύ: ’ Ν ’ ’ Α ῃ ’ 

οὐδὲ ὀβολὸν διδούς. πόσχου τὰ πάντα κενώσειν, καὶ Ῥπτότε 
νι ’ πὰ ἢ ἈΠ ἐν ὦ 5. Ν “5 δ τς Ω - 

περὶ ἐκείνων ἐρώτα" ἕως δ᾽ ἂν φειδωλὸς ἧς, καὶ ὀλίγα ἐκ τῶν 
Ξ΄ ’ ’ ο ἐ 7 ἥ , » 

ὄντων παρέχης, τί μοι ὁπροβαλλῃ σκήψεις καὶ προφάσεις; 
ΝΜ “ 

Οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τὴν ἄκραν τῆς ἀκτημοσύνης ἢ σε ἄγομεν κορυφὴν, 

ἀλλὰ τέως σε τὰ περιττὰ περικόπτειν ἀξιοῦμεν, καὶ τῆς αὐταρ-Ο 
“ ’ ΄ 

κείας μόνης ἐρᾶν. Αὐτάρκεια δὲ τῇ χρείᾳ τούτων ὁρίζεται, 
Ὁ ᾿ς " »ν 5.0. ἡ , πΌδ ἢ ἢ γι , 
ὧν ἄνευ ζῆν οὐκ ἕνι. Οὐδείς σε τούτων ἀφέλκει, οὐδὲ κωλύει 

ἢ ᾿ ἜΑ ᾿ 3 ι ’ ᾿ , 
τὴν καθημερινὴν τροφήν" τροφὴν, οὐ Ἵτρυφην λέγω" σκεπα- 

σματα, ἴού καλλωπίσματα. Μᾶλλον δὲ, εἴ τις ἀκριβῶς 

ἐξετάσειε, τοῦτο μάλιστά ἐστι τρυφή. Σκόπει δέ. Τίνα 
Ἁ ΄“΄ ἴω ᾿ , 

ἂν εἴποιμεν τρυφᾶν μᾶλλον, τὸν λαχάνοις τρεφόμενον, καὶ , Ι 
ὑγιαίνοντα, καὶ οὐδὲν πάσχοντα ἀηδὲς, ἢ ὃ τὸν Συβαριτικὴν 

’ 

ἔχοντα τράπεζαν, καὶ μυρίων γέμοντα νοσημάτων; Εὔδηλον 
[7 ν "“ Οὐ »“ δὲ λέ , “ἢ Ἂ Ἁ 

ὅτι Υ τοῦτον. ὑκοῦν μηδὲν πλέον τούτου ζητῶμεν, εἰ καὶ Ὁ 
κ ’ νιν Δ ΟΝ τὸἢ: πος ᾿ , ν 

τρυφᾶν βουλόμεθα, καὶ ἣ μετὰ ὑγείας ζῆν καὶ τούτῳ τὴν 
ν 4 νι Χ ς ’ θ Κ ι « Ἁ " ὃ , " 

αὐτάρκειαν ὁριζώμε Ὡ. αἱ ὁ μὲν ὀσπρίοις δυνάμενος ἀρ- 
“ Α Υ̓͂ «ες ;ὔ δὲ Ζζ ’ 3 ’ ᾿ « Α εἹ ’ὔ 

κεῖσθαι, καὶ Υ ὑγιαίνειν, μηδὲν ὅ πλέον ἐπιζητείτω ὁ δὲ ἀσθενέ- 
΄σ “-“ ’ 

στερος, “καὶ τῆς διὰ τῶν λαχάνων δεόμενος θεραπείας, μὴ 
’ ς Α . ’ ς ’ ΕΝ Ἁ 

κωλυέσθω. Εἰ δὲ καὶ τούτου τις ἀσθενέστερος εἴη, καὶ τῆς 

συμμέτρου τῆς ἀπὸ τῶν κρεῶν ὕδέοιτο βοηθείας, οὐδὲ “τούτων 
᾿ ἰ Α Ν ο 5 ’ ᾿ ᾿] ’ εν 

ἀπείρξομεν. Οὐδὲ “γὰρ ἵνα ἀνέλωμεν τοὺς ἀνθρώπους καὶ δια- 

φθείρωμεν, ταῦτα συμβουλεύομεν, ἀλλ᾽ ἵνα τὰ περιττὰ περικό- 

ψωμεν" περιττὸν δέ ἐστιν, ὃ τῆς χρείας πλέον ἐστίν. “Ὅταν 
[4 “᾿ 

γὰρ καὶ χωρὶς τούτου ἃ δυνώμεθα διάγειν ὑγιῶς καὶ εὐσχημόνως, 

περιττὸν πάντως ἐκεῖνό ἐστι προστεθέν. 

Κ μεριμνᾶν] - πάντα ταῦτα (πάντα πάντα (.) ὑπελογίζου (.}). 1 ἀλλ᾽ ἀλλὰ 
ΔὼΒ..Ὁ. τὰ τινες] Ἐ πρὸς τῷ (τὸ 1).) μὴ λαβεῖν καὶ 1). [{ὰ Θαϊάοτγιιηΐ ὅαν. 
Βρη. Ὦ τότε] : καὶ ἃ. ψόγοι. - [καὶ] δᾶν. Ο προβάλλης 1). παραβάλ- 
λης Α. Ρ σε δῃηΐδ ἐπὶ γχαπβ8ρ. Α.1Ὁ, 4 τρυφὴν] τὴν τρυφὴν Β. ᾿ οὐ] 
ἀλλ᾽ οὐ Ο. 5. μ. ἐστι τρυφὴ ἢος οτά. οἸηπθ8. Εθθαίαν ἐστι τρυφὴ μάλιστα. 
ὕ τὸν Σ. ἔχοντα τράπεζαν] τὸν Συβαρίτην  εγοη. τὸν Συβαριτικὴν (0Π). ἔχοντα 
τράπεζαν) ΟΥἸΩΠ65 ΠΟΒΕΤῚ ρτδθίου 1ὐ, 4] τὸν Συβαριτικὴ (816) Πα θεῖ. τὸν Συβα- 
ριτικὴν παρατιθέμενον τράπεζαν Ἐ]ο11]. Ρ. 187. (ΠὉπι. χΙ]. Ρ. 512 Ε).) Υ τοῦ- 
τον] τοῦτο Ἀ. ἐκεῖνον ΕἾΟΥ. Μ᾽ μετὰ ὑγείας] μετ᾽ εὐγενείας ΟἴπΠ 68 ποβίτὶ 
ΟἿπΠῚ τηᾶγρ. αν. ἠοηπεϑίο Ν ἴα. χα ὁριζόμεθα Δ... γὑγιαίνει ἢ. ὑγιαίνων 
(Οὐ. ὅν. τηᾶγρ. ὅ πλέον ἐπιζ.) δ΄᾽΄ σ οἴηπθβ (σα. οὐτὴ ΕἼοΓ. οὐ ὅαν. πιᾶγρ'. 
πρὸς τούτοις ζητείτω ϑαν. Βοη. ἴῃ Δ δγοῃ. νδοιιπὶ οϑύ βραί τη. ἃ καὶ τῆς 
διὰ τῶν] καὶ διὰ τοῦτο τῆς τῶν Β. ὃ δέοιτο β. οἴηηθ8. β. δέοιτο ἃ, ὃ τού- 
των] δῖς Β.0.1). τοῦτον Α. ΕἸΟΥ. τούτου αὐτὸν δαν. Β6η. ἴῃ ΔΝ Θγοῃ. Ὠϊαΐαβ 6ϑβί. 
διαί ἀπείρξωμεν Δ... 4 δυνώμεθα 1). δυνάμεθα νυ]ρο. 



208 5. ΦΟΑΝΝΙῚΝ ΟΗΒΥΒΟΤΟΜΙ 

Γοῦτο καὶ ἐπὶ ἱματίων “λογιζώμεθα, καὶ ἐπὶ τραπέζης, καὶ 

ἐπὶ οἰκίας, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων' καὶ τὴν ΧρΤαΝ ζητῶ- 

μεν πανταχοῦ. "Γὸ γὰρ περιττὸν καὶ ἀνόνητον. Ὅταν τὴν 

576 αὐτάρκειαν Μελετήσης, τότε σε βουλόμενον τῆς χήρας γενέσθαι 

ζηλωτὴν, εἰς τὰ μείζω τούτων ἐνάξομεν. Οὐδέπω γὰρ ἔφθασας 

πρὸς τὴν τῆς γυναικὸς φιλοσοφίαν, ἕ ἕως ἂν αὐταρκείας Φρον- 

τίζης. ᾿Εκείνη γὰρ καὶ ταύτης ἀνωτέρα γέγονεν' ἃ γὰρ 

ἔμελλεν αὐτὴν διαθρέψειν, ταῦτα κατέβαλε πάντα. ἴἘτι οὖν 

διαπορήσεις περὶ τῶν ἀναγκαίων, καὶ οὐκ αἰσχύνῃ γυναικὸς 

ἡττώμενος, καὶ οὐ μόνον αὐτὴν οὐ ζηλῶν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα 

αὐτῆς Αἰ δοδϑμγ σφ εὐθὴς ξ ᾿Βκείνη γὰρ οὐκ εἶπε ταῦτα τὰ παρ᾽ 

δ ἡμῶν λεγόμενα' ἰ δὲ, ἂν πάντα ἀναλώσασα ἀναγκασθῶ 

Β δεηθῆναι ἑτέρου: ἀλλὰ φιλοτίμως ἀπεδύσατο τὰ ὄντα. Τί 

ἄν τις εἴποι περὶ τῆς ἐν τῆ παλαιᾷ " τῆς ἐπὶ τοῦ προφήτου 

᾽᾿Ηλίου : " ᾿Εκείνη γὰρ οὐκέτι περὶ πενίας, ἀλλὰ καὶ περὶ θανά- 

του καὶ τελευτῆς ὁ κίνδυνος ἢ ἣν, οὐ τῆς οἰκείας μόνον, ἀλλὰ καὶ 

τῆς τῶν παίδων. Οὐδὲ γὰρ παρ᾽ ἑτέρων προσεδόκα λήψεσθαι, 

ἀλλὰ ἀποθανεῖσθαι εὐθέως. ᾿Αλλὰ τὸν προφήτην εἶδε, φησὶ, 

καὶ ἐντεῦθεν φιλότιμος γέγονεν. Ὑμεῖς δὲ οὐχ ὁρᾶτε μυρίους 

ἁγίους ; Καὶ τί λέγω ἁγίους; Τὸν τῶν προφητῶν ὁρᾶτε 

προσαιτοῦντα δεσπότην, καὶ οὐδὲ οὕτω φιλάνθρωποι γίνεσθε: 

Ο ἀλλὰ ταμιεῖα ἔχοντες ἱ ἐρευγόμενα ἐκ τούτου εἰς τοῦτο, οὐδὲ ἐκ 

Κμεταδίδοτε. Τὶ λέγεις ; Προφήτης ἣν ὁ 

παρὼν, καὶ τοῦτο αὐτὴν ἔπεισε μεγαλοψυχῆσαι τοσοῦτον : 

Αὐτὸ μὲν οὖν ἃ 

“ ’ 

του περισσεύματος 

τοῦτο πολλοῦ θαύματος ἄξιον, ὅτι ἐπείσθη 
Ἁ 3. “- Α Ξ ΓῚ 

μέγαν αὐτὸν εἶναι καὶ θαυμαστόν. [ῶς γὰρ οὐκ εἶπεν, οἷα 
νι ν ’ “- ᾿᾿ 

εἰκὸς ἣν βάρβαρον γυναῖκα καὶ ἀλλόφυλον λογίσασθαι, ὅτι εἰ 
- “3, Ν “- “ χὺ 

προφήτης ἣν, οὐκ ἄν ἐμοῦ ἐδεήθη ; Ἰθεἰ θεοῦ φίλος ἦν, οὐκ 
“ ἘΝ ὁ ἢ - "᾿ ᾿ κα κ ς 7 , ,ὔ 
ἂν αὐτὸν περιεῖδεν ; "στω, ᾿Ιουδαῖοι διὰ ἁμαρτήματα ταύτην 

“ Ν " ᾿ 

τίνουσι τὴν δίκην οὗτος δὲ πόθεν, καὶ διὰ τί: ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν 
ἢ ͵ εἰ ᾿ “2 5.19 ,ὔ Ε ΄ Α ΡΝ. δ Ἁ ““. 

τούτων ἐνενόησεν, ἀλλ᾽ ἀνέῳξεν αὐτῷ τὴν οἰκίαν, καὶ πρὸ τῆς 
ἢ Νὴ Ἁ 

Ὦ οἰκίας τὴν γνώμην, καὶ πάντα ὃ τὰ ὄντα εἰς μέσον τέθεικε, καὶ 
κ "Α 3 “ Ἁ ΄“ ’ ’ Ν ’ 

τὴν φύσιν ἀφεῖσα, καὶ τῶν παίδων καταφρονήσασα, τὸν ἕένον 
᾿ ΟῚ 

προετίμησε πάντων. ᾿Ἔννόησον οὖν ὅση κόλασις Ρκείσεται, 

ὅταν γυναικὸς χήρας. πτωχῆς, ἀλλοφύλου, βαρβάρου, παίδων 

μητρὸς, τούτων οὐδὲν εἰδυίας ὧν ἡμεῖς ἴσμεν, ἔλαττον φέρωμεν, 

Ἱκαὶ ἀσθενέστεροι ὦμεν. Οὐ γὰρ, ἂν τὸ σῶμα ἐμαὶ ἰσχυ- 

ρὸν, ἀνδρεῖοί τινές ἐσμέν. Καὶ γὰρ ἐκεῖνος μόνος ἵταύτην 

ὃ λογιζόμεθα Ὁ. ΘΑ.1ΠῈ καὶ ἐπὶ τρ. καὶ ἐπὶ οἶκ. οτη. Β. ἔ ὅταν) -- δὲ Α. 
8 ἡμῶν Α.Ο.}).Ε. εὐ νείαβ. Ἐθρδίιγ ὑμῶν. Ἀ τῆς] περὶ τῆς Δ. ἶ ἔξε- 
ρευγόμενα Β. ὅν. τηᾶγτρ. ΟἿ. Ῥβ58]. οχ]ῃ]. 12. Κ δίδοτε Β. 1 τοῦτο] τὸ 
Α. ἸΏ εἰ] -- δὲ Α. Ὦ τούτων] τοιοῦτον 1. στὰ ὄντα οτι. Α. Ρ κεῖ- 
ται Α. 4 καὶ ἀσθ. ὦμεν οτη. Ὁ). Τ᾿ φαύτην οἴῃ. Α. 



ΙΧ. ο- ΙΝ ἘΡΙΞΤ. 1. ΑὉ ΟΟΚΒ. ΒΟΜ. ΧΙΧΣ. 209 

᾽ Α 9 Α “ὁ - ϑυς" ἢ “ ’ὔ ς Ἁ ν Α 

ἔχει τὴν ἀρετὴν, κἄν ἐπὶ κλίνης ἢ βεβλημένος, ὁ τὴν ἰσχὺν 

οἴκοθεν ἔχων" ὡς ταύτης ἄνευ, κἂν ὄρος τις ἀνασπᾷ τῆ τοῦ 

σώματος ῥώμη, οὐδὲν αὐτὸν κορασίου καὶ γραϊδίου ταλαιπώρου 
δ 3 , 

(653) φαίην ἂν ἰσχυρότερον εἶναι. Ὃ μὲν γὰρ ἀσωμάτοις παλαίει 
ΝῚ ἊΣ δὲ Ἀδῆδὲι, ἃ ἘΣ: χρῶ Καὶ ἵ (0 

κακοῖς, οὗτος δὲ οὐδὲ ἀντιβλέψαι τολμᾷ. αἱ ἵνα μαθῆς, 

ὅτι οὗτος ἀνδρείας ὅρος, ἀπ᾽ αὐτοῦ τούτου τοῦ παραδείγματος 
Α ᾿ ΄“ ᾿ “ἃ σι 

αὐτὸ συνάγαγε. Τί γὰρ "αὐτῆς ἀνδρειότερον γένοιτ᾽ ἂν τῆς 
Ἁ εῖ Ἁ Ἁ ’ ὃ Ἁ Υ Ἁ “ ’ 

γυναικὸς, ἣ καὶ πρὸς φύσεως τυραννιὸα, καὶ προς λιμοῦ βίαν, 
Ἁ σι ῇ 

καὶ πρὸς τελευτῆς ἀπειλὴν ἔστη γενναίως, καὶ πάντων γέγονεν 
΄“- ΄“΄ τὰ 

ἰσχυροτέρα ; "Ακουσον ἡ γοῦν πῶς ὁ Χριστὸς αὐτὴν ἀνακη- 
’ 10 κὰ 1 « Ἁ Α Ἂ “. Ἢ “ « 7 

ρύττει. ολλαὶ γαρ, φησίν, ἦσαν χῆραι ἐν ταῖς ἤμεραις 

Ἤλία, καὶ πρὸς οὐδεμίαν ὁ προφήτης ἀπεστέλλετο, ἀλλ᾽ ἢ 
Ἕ " Ι Ρ}] ἘΣ ’ Α ὃ Ξ Δύ “ 

προς ἐκεινῆν. ἴπω τι μέγα καὶ παρα οἕον; Αὕτη τοῦ 577 
Ἁ ΩΝ Ἁ 

πατρὸς " ἡμῶν ᾿Αβραὰμ πλέον εἰς φιλοξενίαν εἰσήνεγκεν. Οὐ 
Ν 5 ο Υ ἔδ , » κ᾿ τὶ Ἂς, 2.9 Ἁ “ ᾿ Ὰ 

γὰρ εἰς ἀγέλην εὸραμε, καθαπερ εκεῖνος, 5 ἀλλὰ ἀπὸ τῆς ὁρακος 
τὰ Υ ; [γέ Α “- ; Ζ ᾽ὔ 
ἐκείνης παρήλαυνεν ἅπαντας τοὺς επὶ φιλοξενίᾳ βεβοημένους. 
Ἢ “- κ Ν , “ ,, “ Ἑ ἈΝ », Ρ̓ δ᾽ δὲ 

κεῖνος μὲν γὰρ ἐνίκα, ὅτι εἰς τοῦτο εαὐυτὸν ἔταξεν αὕτη ὁε, 
Ὁ γ8Α “ Ι 9 ’ .Ἶ Ἁ Α Π Α 

ὅτι οὐδὲ τῶν παίδων ἐφείσατο διὰ τὸν ἕένον, καὶ οὐδὲ προσδο- 
» μι ᾽ ς - Α ΕΝ ’ τὰ 

κῶσα τὰ μέλλοντα. Ἡμεῖς δὲ, βασιλείας οὔσης, γεέννης ἀπει- 
; Α Υ Ὺε ΄΄- “- - κ -- 

λουμένης, ὃ παντων μεῖζον, τοῦ θεοῦ τοσαῦτα ὕπερ ἡμῶν 
" ’ 

ἐργασαμένου; καὶ τούτοις εὐφραινομένου καὶ χαίροντος, ἀναπε- 
’ὔ ΄-. σ΄ 

πτώκαμεν. Μὴ, παρακαλῶ" ἀλλὰ σκορπίσωμεν, δῶμεν πένησιν Β 
Ὁ “ “- Ἁ ΄ ΄ι 

ὡς δοῦναι δεῖ. "Τὸ γὰρ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον οὐ τῷ μέτρῳ τῶν 
’ὔ ς ἉἍ ϊ ΄σ΄ ᾽ σι "΄“-“ 

διδομένων ὁ θεὸς ὁρίζει, ἀλλὰ τῆ δυνάμει τῆς οὐσίας τοῦ 
Ἷ 7 ΄σ σ΄ Ἁ 

διδόντος. [Πολλάκις ἃ γοῦν τοῦ μόνον ἕνα καταθέντος ὀβολὸν 
, Ἁ »Ξ “- 

ἔλαττον σὺ κατέθηκας, ὁ στατῆρας χρυσοῦ καταβαλὼν ἑκατόν" 
“ Ἁ Ἁ ΄ » δ 

ἀπὸ γὰρ τοὺ περισσεύματος ἔβαλες. [[λὴν κἂν οὕτω ποίει. 
Ἁ [2 ’ Α 9 Ἁ Ἁ ’ ’ ’ 

καὶ ἥξεις ταχεὼς καὶ ἐπὶ τὸ δαψιλέστερον. Σκόρπισον χρή- 
, ι " φι 

ματα, ἵνα ὑσυναγάγης δικαιοσύνην. Οὐδὲ γὰρ θέλει μετὰ τῶν 
ἴω “-- 

χρημάτων “αὐτὴ παραγίνεσθαι, ἀλλὰ δι᾽ αὐτῶν μὲν, οὐ μετ᾽ 
᾿ “ ᾿ “- ν ο ΄“ ἱ 

αὐτῶν δὲ ἡμῖν ἀ παρέστη. Οὐ γὰρ ἔστιν ὁμοῦ καὶ χρημάτων Ο 
ο ’ Ἁ - 

ἐπιθυμίαν, καὶ δικαιοσύνην “οἰκεῖν" κεχωρισμένας γὰρ ἔχουσι 
μνς Υ̓ Μ) ἊΝ 4 Ε Υ ς Ἁ 

τὰς σκηνας. ἡ δὴ φιλονείκει τὰ ἄμικτα συναγειν, αλλα 
ν ’ εἰ ’ 

ἀπεέλασον τὴν τύραννον φιλαργυρίαν, εἰ βούλει τὴν βασιλίδα 
“- , [ ΕῚ 

λαβεῖν. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ βασίλισσα, καὶ ἐλευθέρους ἐκ δού- 
λων ποιοῦσα οὗ τοὐναντίον ἐκείνη. Διὸ μετὰ πάσης σπουδῆς 

Α Ἁ ’ Α δὲ ἔ ̓ ] ’» [2 Ἁ - ᾿] ΄ 

τὴν μὲν φύγωμεν, τὴν δὲ ᾿ἀσπασώμεθα, ἵνα καὶ τῆς ἐνταῦθα 

10 Ταιο. ἵν. 25) 26. 

5 οὔτε Ὁ. ὕ αὐτῆς] ταύτης ΟΟ. Υ πρὸς οἴῃ. Α. Ὁ γοῦν ΟΠ]. Α. 
Χ ἡμῶν οἵη. ΚΕ, Υ ἀλλὰ Α.Β.(. ἀλλ᾽ νυ]ρο. ἀλλὰ οπι. Ὦ. 5 διαβεβο- 
ἡμένους (Οὐ. ἃ γοῦν] οὖν ἢ. Ὁ συνάξης Δ. συνάξεις ΒΕ, 5“ αὐτὴ] αὐτὴν Δ.Ο. 
1).Ε. νεγοηῃ. ἃ πάρεστιν (1. 8 οἰκεῖν) ἥκειν Ο. διαίτῃ κεχωρισμένως 
1.Ὲ. Γ ἀσπασώμεθα Α.Ὁ.}).Ε4 ἀσπαζώμεθα ἘΔά. 

ΕΘ 
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τύχωμεν ἐλευθερίας, καὶ τῆς βασιλείας ἐπιτύχωμεν τῶν δ οὐρα- 

νῶν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

Ὁ μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, 

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΙΓῸΣ Κ. 

1 Ὁ δὲ ἐ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι, καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν 
χορηγήσει: καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν, καὶ αὐξήσαι τὰ 

ἃ γεννήματα τῆς δικαιοσύνης ὑ υμῶν. 

ΕῈ ΜΑΛΙΣΤΑ ἄν τις ἐκ τούτου θαυμάσειε τὴν Παύλου 

σύνεσιν, ὅτι προτρέψας ὁ ἀπὸ τῶν “πνευματικῶν, ἀπὸ τῶν σαρ- 

κικῶν. καὶ ἐν τῇ ἀντιδόσει πάλιν τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ, ἑκατέρας 

τιθεὶς τὰς ἀμοιβάς. Γὸ μὲν οὖν, “ “Ἐξ σκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς 

πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα," ΤΡευματιεες 

ἐστιν ἀμοιβῆς" τὸ δὲ, “ Πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν, σαρκικῆς 

ἀντιδόσεως. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐχ ἵσταται ἐνταῦθα, ἀλλὰ καὶ πάλιν 

ἐπὶ τὰ πνευματικὰ μεταβαίνει, συνεχῶς παράλληλα αὐτὰ τιθείς" 

καὶ γὰρ τὸ, “ Αὐξήσαι τὰ γεννήματα τῆς δικαιοσύνης ὑ ὑμῶν," 

πνευματικόν. ὃ Γαῦτα δὲ ποιεῖ, καὶ ποικίλλει τὸν λόγον, τὸν 

8 ἄνανδρον “ ἐκείνων καὶ βλακώδη λογισμὸν πρόρριζον ἀ ον ον; 

καὶ τῆς πενίας τὸν φόβον ἐκλύων ὁ δον ὰ τ καὶ ὃ ἀπὸ τοῦ 

παραδείγματος τούτου τοῦ υῦὖν. Εἰ γὰρ καὶ τοῖς τὴν γ» 

σπείρουσι δίδωσιν ὁ θεὸς, εἰ τοῖς τὸ σῶμα τρέφουσι παρέχει 

τὴν ἀφθονίαν, πολλῴ μᾶλλον τοῖς τὸν οὐρανὸν γεωργοῦσι; 

τοῖς τῆς ψυχῆς ἐμ ρις καὶ γὰρ ταῦτα βούλεται 

ὅ μᾶλλον προνοίας ἀπολαύειν. ᾿Αλλὰ συλλογιστικῶς " μὲν 

αὐτὸ οὐ τίθησιν, οὐδὲ οὕτως ὥσπερ ' ἔφην, ἐν δὲ εὐχῆς μέρει, 

ὁμοῦ καὶ τὸν συλλογισμὸν φανερὸν ποιῶν, δι μᾶλλον αὐτοὺς 

Β εἰς ἐλπίδα εὔλνρυ οὐκ ἀπὸ τῶν γινομένων “ μόνων, ἀλλὰ καὶ 

ἀπὸ τῆς εὐχῆς " τῆς αὐτοῦ. “Ὁ Χορηγήσαι γὰρ, φησὶ, καὶ 

πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν, καὶ αὐξήσαι τὰ γεννήματα τῆς 

1 Ὁδν. ΙΧ. ν. το. 

ξ οὐρανῶν] τ ἧς δὴ καὶ ᾿Ὀρο δε πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν Β. - ἧς γένοιτο π. ἧ. 
ἀξιωθῆναι 10. Ηον. ΧΧ. ἢ γενήματα Μοβαᾳ. οἵ ἔοτΐαββθ 811. ψια. 11αέ- 
ἐπαοὶ. Δα 1οα. Ὁ ταῦτα δὲ καὶ ποιεῖ ποικίλλον (]. ποικίλλων) τὸν λ.  εΙΌΠη. 
ὁ ἐκεῖνον Α. 4 πολλαχόθεν] ἜΝΕ ἄλλοθεν 10. 9 ἀπὸ οτη. Α.Ε. νεγοη. 
ΒΡ Βοτρύπτῃ ἴῃ Β. διὰ τττὶ ἀπὸ μαροΐ ϑαν. ἴῃ ΤΩΔΥΡ'. Ε καὶ οτη. Β.}). 
5: μᾶλλον οτη. 10. ἢ μὲν αὐτὸ] αὐτὸ μὲν Β. αὐτὸ ἴῃ τηᾶτρ. μαθεί Α. 
ἱ ἔφθην Α. Κ μόνον Α.Β. Ἰ τῆς αὐτοῦ] ΘΟ ΟἸΏΠΘΒ ΠΟΒΙΙΙ οἵ ϑδαν. 
τηδῖρ. ΕΘ θαίυν ταύτης. τὰ χορηγήσει, πληθύνει, αὐξήσει Α.Ἐ. φησὶ οτα. Β. 

(654) 
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δικαιοσύνης ὑμῶν. ἸΠάλιν κἀνταῦθα τὴν δαψίλειαν αἰνίττεται 

ἀνυπόπτως" τὸ γὰρ, “ς πληθύναι καὶ αὐξήσαι,᾽᾽ τοῦτό ἐστιν 

ἐνδεικνυμένου: ὁμοῦ δὲ καὶ τῶν ἀναγκαίων πλέον " οὐδὲν ἀφίη- 

σιν ἐπιζητεῖν, ἄρτον εἰπὼν εἰς βρῶσιν. Καὶ γὰρ 5 καὶ τοῦτο 

αὐτοῦ μάλιστα ἔστι θαυμάσαι. ὃ καὶ ἔμπροσθεν κατεσκεύασεν, 

ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἀναγκαίοις οὐδὲν πλέον τῆς χρείας ἀφίησιν 

ἐπιζητεῖν, ἐν δὲ τοῖς πνευματικοῖς πολλὴν τὴν περιουσίαν Ο 

συμβουλεύει ποιεῖσθαι. Διὸ καὶ ἀνωτέρω ἔλεγεν, “Ἵνα αὐ- 
τάρκειαν ἔχοντες, περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν" καὶ 
ἐνταῦθα, ὼ Ὁ ἐπιχορηγῶν ἄρτον εἰς βρῶσιν, Ῥ πληθύναι τὸν 

σπόρον ὑμῶν" τουτέστι. τὸν πνευματικόν. 4 Οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς 

ἐλεημοσύνην αἰτεῖ, ἀλλὰ τὴν μετὰ δαψιλείας. Διὸ καὶ σπόρον 

αὐτὸ συνεχῶς καλεῖ. Καθάπερ γὰρ "ὁ σῖτος καταβαλλόμενος 
κομῶντα τὰ λήϊα δείκνυσι" οὕτω καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πολλὰ τὰ 

δράγματα τῆς δικαιοσύνης ἐργάζεται, καὶ δείκνυσιν ἄφατα τὰ 

γεννήματα. ᾿Επευξάμενος δὲ αὐτοῖς εὐθηνίαν τοσαύτην, δείκνυσι 

πάλιν ποῦ ταύτην δαπανᾶν χρὴ, λέγων" 2 ““ἽΝνα ἐν παντὶ πλου- Ὁ) 
τιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι ἡμῶν 

εὐχαριστίαν τῷ θεῷ. Οὐχ ἵνα εἰς τὰ μὴ δέοντα ἀναλίσκητε, 
ἀλλ᾽ εἰς ἐκεῖνα, ἃ πολλὴν " φέρει τῷ θεῷ τὴν εὐχαριστίαν. 
Καὶ γὰρ μεγάλων ἡμᾶς κυρίους ἐποίησεν ὁ θεός" καὶ τὰ ἐλατ- 

τονα ἑαυτῷ ἀφεὶς, ἡμῖν τῶν μειζόνων παρεχώρησε. "]ῆς μὲν 

γὰρ αἰσθητῆς τροφῆς αὐτὸς ἱ κύριος, τὴν δὲ νοητὴν ἡμῖν 

ἐπέτρεψε; καὶ γὰρ ἡμεῖς κύριοι τὰ λήϊα ἡμῶν δεῖξαι κομῶντα. 

Υ Οὐδὲ γὰρ ὑετῶν δεῖται καὶ ὡρῶν κράσεως, ἀλλὰ προαιρέσεως 

μόνης, καὶ πρὸς αὐτὸν Ὑ τρέχει τὸν οὐρανόν. ᾿Απλότητα δὲ Ε 

ἐνταῦθα τὴν δαψίλειαν καλεῖ. “Ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν 

εὐχαριστίαν τῷ θεῴ.᾿ Οὐδὲ γὰρ ἐλεημοσύνη μόνον ἐστὶ τὸ 

γινόμενον, ἀλλὰ καὶ εὐχαριστίας πολλῆς ὑπόθεσις" μᾶλλον δὲ 

οὐκ εὐχαριστίας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑτέρων πλειόνων. Καὶ τίθη- 

σιν αὐτὰ προϊὼν, ἵνα δείξας πολλὰ ὄντα τὰ Σ κατορθούμενα, 

ἐντεῦθεν προθυμοτέρους ἐργάσηται. 

Τίνα οὖν ἐστι τὰ πολλά; Ακουσον αὐτοῦ λέγοντος" 

9 «ἐσὍ τι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶ προσ- 

αναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισ- 579 

σεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ" διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς 

διακονίας ταύτης Υ δοξάζοντες τὸν ΠΆΝΤΑ, τῇ ὑποταγῆ τῆς 

νυ ὃν, 112-14. 

" οὐδὲν] οὐκ Β. 9 καὶ οἵη. Β.). Μοχ κατεσκεύαζεν Α.Β. Ρ πλη- 
θύνει Α. 4 οὐδὲ] οὐ Α.Β. Τ᾿ ὁ οτὴ. Α.Ε. 5 φέρει τῷ θ.] τῷ θ. φέρει 
Α.Ε. ῖ ὁ κύριος Ἄν: Υ οὐδὲ] οὐ Α.Ἐ, Ν᾽ τρέχειν ἈΑ. ΠΕ. Μοὸχ ἁπλό- 
τητα δὲ δ’ ἡμῶν οπι. "α, Χ κατορθώματα 1). Υ δοξαζόντων Β. 
αν. τηᾶγρ', ᾿ 

ΒΕΟΘΦ 
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ὀμονο νέας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον, καὶ ἁπλότητι τῆς κοὐ ὥθε Νι 

2 τῆς εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας, καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ἠδε φὴς 

ἐπιποθούντων ὑ ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ θεοῦ "ἐφ᾽ 

ὑμῖν." ὁ δὲ ΧεναΣ τοῦτό ἐστι' πρῶτον τὰ ὑστερήματα τῶν 

ἁγίων οὐ μόνον “ πληροῦτε, ἀλλὰ καὶ περισσεύετε, τουτέστι. 

καὶ πλέον τῆς χρείας αὐτοῖς παρέχετε: εἶτα δι᾽ αὐτῶν εὐφημίαν 

Β ἀναπέμπετε τῷ θεῷ" δοξάζουσι γὰρ αὐτὸν ἐπὶ τῆ ὑποταγῇ τῆς 

ὁμολογίας ὑμῶν. Ἵνα γὰρ μὴ ἀ δείξη αὐτοὺς διὰ τοῦτο εὐ- 

χαριστοῦντας μόνον, διὰ τὸ λαβεῖν λέγω, ὅρα πῶς ὑψηλοὺς 

αὐτοὺς ποιεῖ" ὅπερ αὐτός Φησι πρὸς Φιλιππησίους, ὅ ὅτι 4““ Οὐκ 

ἐδιζοσο τὰ δόματα," καὶ τούτοις μαρτυρῶ τὸ αὐτό. Χαίρουσι 

μὲν γὰρ, ὅτι τὰ ὑστερήματα αὐτῶν ἀναπληροῦτε, καὶ τὴν 

πτωχείαν αὐτῶν παραμυθεῖσθε'" πολλῷ δὲ 8 πλέον, ὅτι οὕτως 

ὑποτεταγμένοι ἐστὲ τῷ εὐαγγελίῳ᾽ οὗ σημεῖον τοῦτό ἐστι, τὸ 

οὕτω δαψιλῶς εἰσφέρειν. 'Γοῦτο γὰρ τὸ εὐαγγέλιον ἐπιτάτ- 
Οτει. “Καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας τῆς εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς 

πάντας." " Καὶ διὰ τοῦτο δοξάζουσι, φησὶ, τὸν θεὸν, ὅτι 

οὕτως ἐστὲ φιλότιμοι, οὐκ εἰς ἐκείνους μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς 

πάντας. ᾿οῦτο δὲ πάλιν ἐγκώμιον ἐκείνων γίνεται, τὸ καὶ 

ὑπὲρ τῶν ἑτέροις διδομένων εὐχαριστεῖν. Οὐ “γὰρ τὰ ἑαυτῶν 

κοδῆθισι μόνον, φησὶ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων, καίτοιγε ἐν ἐσχάτη 

ὄντες 'ἱ πενίᾳ ὃ πολλῆς αὐτῶν ἀρετῆς ἐστι σημεῖον. Οὐδὲν 

γὰρ οὕτω ζηλότυπον, ὡς τὸ τῶν πτωχευομένων. γένος. ᾿Αλλ᾽ (6ς:) 
ἐκεῖνοι καθαροὶ πρύτίοι τοῦ πάθους εἰσὶ, τοσοῦτον ἀπέχοντες 

ἀλγεῖν ἐφ᾽ οἷς ᾿ ἑτέροις μεταδίδοτε, ὅτι καὶ χαίρουσιν οὐχ 

Ὁ ἧττον, ἢ ἐφ᾽ οἷς αὐτοὶ λαμβάνουσι. ςς Καὶ αὐτῶν δεήσει ὑ ὑπὲρ 

ὑμῶν." Ἔποὶ μὲν “γὰρ τούτων οἰἰχαβλσαξοῦθα: φησὶ, τῷ θεῷ" 

ὑπὲρ δὲ τῆς ᾿ὑμετέρας ἀγάπης καὶ "ι τῆς συντυχίας παρακα- 

λοῦσιν αὐτὸν ἵνα καταξιωθῶσιν ὑ ὑμᾶς ἰδεῖν. ᾿᾿ὐπιποθοῦσι γὰρ 

τοῦτο, οὐ διὰ τὰ χρήματα, ἀλλ᾽ ὥστε θεαταὶ γενέσθαι τῆς 

δεδομένης ὑμῖν χάριτος. Εὐζδες Παύλου σύνεσιν, πῶς ἐπάρας 

αὐτοὺς, τὸ πᾶν ἀνέθηκε τῷ ὑμκο χάριν τὸ πρᾶγμα καλέσας : 

᾿Επειδὴ γὰρ μεγάλα, περὶ ἢ αὐτῶν ἐφθέγξατο, λειτουργοὺς 

αὐτοὺς εἰπὼν, καὶ ἐπάρας εἰς ὕψος" εἴγε αὐτοὶ μὲν ἐλειτούρ- 

ἘἙ Ὑουν, αὐτὸς δὲ διηκονεῖτο᾽ καὶ δοκίμους ὀνομάσας, δείκνυσιν ὅτε 

4 ῬΒΙΗΡρ. ἱν. 17. 

Ζ τῆς ΟΙΠ. το σ. γε. ἃ ἡμῶν οἱ ἡμᾶς Α.Β. εβζοῃ. ἡμῶν εἴϊδπι 
Μοβαᾳ. 9. Ὁ ἐφ᾽ ἡμῖν Α. ἐφ᾽ ὑμᾶς Ὦ. Μοβαᾳ. ἐν ὑμῖν Ε. 5“ πληροῦντες 10. 
ἀκα ἢ εὗ περισσεύεται Α. ἃ δάξη Α. Β. θ δόγματα Ε΄. Νετοη. 
ἱ γὰρ] τ φησὶ 10. ὃ πλεῖον Α.Β. ᾿ καὶ διὰ τοῦτο εἰς πάντας οτη. [). 
ἱ πενίᾳ ἴῃ τηᾶτρ. πτωχείᾳ ἴῃ ἰοχί. Α. Κ ἑτέροις οτῃ. Ὦ. ἱ ἡμετέρας Α.Β. 
7ζὰ τῆς οἵη. Β. ἢ αὐτῶν] αὐτοὺς Ε. 
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, ’ ο “ Ν "ὔ Α Ἡν νᾺ, 4.5 ’ 
πάντων τούτων ὃ ὁ θεὸς αἴτιος. Καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐκείνων παλιν 

4 ΄ ΄σ΄ ΄' 

εὐχαριστίαν ἀναφέρει λέγων" 5.“ Χάρις δὲ τῷ θεῷ ἐπὶ τῆ 
9 ὃ , ΕῚ “- κι 59 Ν 4" ΄σ ,ὔ ν οἷ 
ανεκθιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεά. Δωρεὰν δὲ ἐνταῦθα λέγει Ρ καὶ τὰ 

“ τὰ ν Α Ἁ ΄. “-“ 

τοσαῦτα ἄγαθα τὰ διὰ τῆς ἐλεημοσύνης γινόμενα καὶ τοῖς 

λαμβάνουσι καὶ τοῖς παρέχουσιν" ἢ τὰ ἀπόρρητα ἀγαθὰ 4 ἃ 

διὰ τῆς παρουσίας αὐτοῦ Τὴ οἰκουμένῃ πάσῃ μετὰ πολλῆς 

ἐδωρήσατο τῆς φιλοτιμίας" ὁ καὶ μάλιστα ἔστιν ὑποπτεῦσαι. 
᾿ ΤᾺ 

Ἵνα γὰρ καὶ καταστείλη, καὶ δαψιλεστέρους ἐργάσηται, ὧν 
, ν ΄ι β- 

ἔτυχον παρὰ τοῦ θεοῦ, τούτων αὐτοὺς ἀναμιμνήσκει. Καὶ γὰρ 58ο 
’ ΄ ι , Ἀ ΄-΄“ 

μέγιστον τοῦτο εἰς προτροπὴν ἀρετῆς ἁπάσης" διὸ καὶ ἐνταῦθα 
Ἁ Ν ’ ᾽ὔ ΠΝ δὲ ςε ὃ ν εἰ ὃ ᾽ὔ { , “- 

τὸν λόγον κατεκλεισεν. ι ὃε ἡ ωρεὰα αἀνεκοιήγητος, ὅτι τῆς 
’ 7 “- ΄ 

μανίας ἴσον γένοιτ᾽ ἂν τῶν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ περιεργαζομένων: 

Οὐχ ἡ ῇ δωρεὰ δὲ αὐτοῦ μόνον ἀνεκδιήγητος, ἀλλὰ καὶ ἡ εἰρήνη 

γὑπερέχει πάντα νοῦν, δι᾽ ἧς τὰ ἄνω τοῖς κάτω δ κατήλλαξε. 

Χ Σπουδάσωμεν Υ τοίνυν τοσαύτης ἀπολαύοντες χάριτος, 

ἀξίαν ἐπιδείκνυσθαι τοῦ βίου τὴν ἀρετὴν, καὶ πολὺν τῆς 

ἐλεημοσύνης ποιεῖσθαι 5 λόγον. Ποιησόμεθα δὲ, ἄν τὴν Β 
᾿] ’ ’ «ἃ ᾿Ὶ ἢ λδὸ Καὶ 

ἀμετρίαν φύγωμεν, ἀν τὴν μέθην, ἂν τὴν ἀἁ ηφαγίαν. αἱ 
᾿ ἃ 3 ω Ν Ν ,ὔ Ἑ Ν ᾽ πν Πα ; Ἃ Ν 

γὰρ ὃ καὶ σῖτα καὶ ποτὰ δέδωκεν ὁ θεὸς, οὐκ εἰς ἀμετρίαν, ἀλλὰ 
Ψ ’ὔ Οὐδὲ Ν Ὀ ς ον “- Ἁ ’ὔ Ξ 3 Α Φ 

εἰς τροφήν. ὑδὲ γὰρ ῦὸ οἶνος ποιεῖ τὴν μέθην' ἐπεὶ εἰ 
κ". “" ’ σι 

τοῦτο ἣν, πάντας “ ἔδει μεθύειν. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἃ ἐχρῆν, φησὶν, 
Α Ἁ Ν᾿ 

οὐδὲ τὸ πολὺ ὁ βλάπτειν. Μεθυόντων ταυτὶ τὰ ῥήματα. 
. Ν ι ’ Α λ “΄ " ’ σι 

γὰρ τὸ πολὺ βλάπτει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἀφίστασαι τῆς πλεο- 
’ 5" “, " ἥν Α " Α “ εἿ γ ἢ κ “ 

νεξίας" εἰ οὕτως αἰσχρὸν καὶ ἐπιβλαβὲς τοῦτο, καὶ οὐδὲ οὕτω 

λήγεις τῆς πονηρᾶς ἐπιθυμίας" εἰ ἐξῆν καὶ πολὺ πίνειν, καὶ 
Α ’ “- δ σι χὺ 

μηδὲν παραβλάπτεσθαι, ποῦ ἂν ἔστης τῆς πλεονεξίας : Αραρ 
4, δ “᾿' “Δ 

οὐκ ἂν ἐπεθύμησας καὶ τοὺς ποταμοὺς γενέσθαι οἶνον ; οὐκ ἂν 
’ ᾿ ’ ᾿ , " ’ " ν - Ν 

πάντα ἀπώλεσας καὶ διέφθειρας : ᾿ῸΥ μέτρον ἐστὶ τροφῆς, καὶ 
5 ε , ᾿ 5 λ « ΨΥ. “- 

τοῦτο ὑπερβαντες βλαπτόμεθα, καὶ οὐδὲ οὕτως ἀνέχη τοῦ 
“- “ κ Ἁ , 8. ᾿ ἢ ᾿ς , “ 

χαλινοῦ, ἀλλὰ ιαρρήξας αὐτὸν τὰ ἵπαντων λαμβάνεις, ἵνα 

λειτουργήσης τῇ πονηρᾷ τῆς γαστριμαργίας τυραννίδι" τί οὐκ 

ἂν ἐποίησας, εἰ τοῦτο ἀνηρέθη τὸ μέτρον τῆς φύσεως; οὐκ ἂν 

ιν ΣΧ Ὲ: 

ο ὁ οἵη. Α. αἴτιος ὁ θεὸς πος οὐ. Β. Ρ καὶ] ἴσ. ἢ ὅαν. τηᾶγρ'. ἢ 1). οέζαηι 
γοι. 4« ἃ Β.}). ὅν. τηᾶτρ. τὰ νι]ρὸ. τ ἐδωρήσατο ΟΥ̓ Π6Β8. ΠΟΒΙΓῚ ΟἸΙΠῚ 
δαν. ΤηΔΓρ', οἱ [ΠἴΘΓΡ. νῶν «δωρηθέντα ψα]ρο. 5 αὐτοὺς] ὅδ᾽ῖ᾽ο Β.}). οί. 
ΤΠ ρθθαῖαγ αὐτός. ὕ τί] ἡ οὐσία αὐτοῦ πόσον. τί τοίνυν 8 Υ δῖο Οοαάα. 
πάντα ν. ὑπερέχει ἴΏνοΥΒο οστα. ἃ. ΚΓ συνήλλαξε Β. ὅαν. τηᾶσ. ζἴΗΘΙ- 
ΚΟΝ. Περὶ ἐλεημοσύνης. Ν᾽ ΘΤΌη. Υ̓ τοίνυν] οὖν Α.Β. διαδῦτη ἀπολαύσαντες ἔν 
2 τὸν λόγον 1). ἃ καὶ οηγ. Β.Ο. Ὁ ὁ οτὴ. Α.Ε. " ἔδει] ἔδειξε 1). 
ἃ ἐχρῆν] ἐνῆν ΑΙ, Νόγοη. [Ι͂ἢὰ (ὐ.}0. ἸοσὰΒ 8ὶς Ἰορῖταν: ἀλλ᾽ ἐχρῆν, φησὶ, μηδὲ 
τὸ π. βλάπτειν. 6 βλάπτει Β. Α τὸ πολὺ δα τὸ πολὺ {γδῃ 5} Εἰ, πάν- 
των] πάντα 1). 
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πάντα τὸν χρόνον εἰς τοῦτο ἀνάλωσας ; 5 ἬἜδει οὖν οὕτως 

ἀρυωροροι ἄτοπον ἀξλοῦθα ποιῆσαι, καὶ τὴν βλάβην μὴ κω- 

Ὁ λῦσαι ὃ τὴν ἐκ τῆς ᾿ἀμετρίας : καὶ πόσαι οὐκ ἂν "ἐτέχθησαν 

ἐντεῦθεν ἕτεραι βλάβαι; ᾿Αλλ’ Ἰὼ τῶν ἀνοήτων, οἱ, καθάπερ 

βορβόρῳ κυλινδούμενοι τῇ μέθη καὶ ταῖς λοιπαῖς ἀσωτίαις, 
μ ὅταν μικρὸν ἀνανήψωσιν, θύδὲῦ ἄλλο τι κάθηνται ποιοῦντες, 

ἢ ταυτὶ φθεγγόμενοι" διὰ τί τοῦτο εἰς τοῦτο ἀναλίσκεται ; 

δέον τοῖς ἑαυτῶν κρίνειν πλημμελήμασιν. ᾿Ανθ᾽ " οὗ γὰρ 

λέγεις, διὰ τί ὅρους τέθεικε; διὰ τί μὴ πάντα ἀτάκτως 

φέρεται; εἰπὲ, διὰ τί μὴ παυόμεθα μεθύοντες ; διὰ τί μὴ 

Ε λαμβάνομεν κόρον: διὰ τί τῶν ἀλόγων ἐσμὲν ἀνοητότεροι ; 

"Γαῦτα γὰρ ἔδει ζητεῖν πρὸς ἀλλήλους, καὶ τῆς ἀποστολικῆς 

ἀκούειν φωνῆς, καὶ εἰδέναι πόσα τούτοις μαρτυρεῖ τὰ ἀγαθὰ ἐκ 

τῆς ἐλεημοσύνης, καὶ ἁρπάζειν τοῦτον τὸν θησαυρόν. Καὶ γὰρ 

δοκίμους τοῦτο ποιεῖ, καθάπερ αὐτὸς ἔφησε, τὸ χρημάτων 

ὑπερορᾶν, καὶ τὸν θεὸν δοξάζεσθαι παρασκευάζει, καὶ ἀγάπην 

Ρθερμαίνει, καὶ μεγαλοψύχους ἐργάζεται, καὶ ἱερέας καθίστησι, 

καὶ ἱερωσύνην πολὺν φέρουσαν τὸν μισθόν. Ο γὰρ ἐλεήμων οὐ 

ποδήρη “ἐνδέδυται, οὐδὲ κώδωνας τ περιφέρει, οὐδὲ στέφανον 

581 ἀναδεῖται: ἀλλὰ ἀναβέβληται μὲν τῆς φιλανθρωπίας στολὴν, (656) 

τῆς ἱερᾶς ἐσθῆτος ἁγιωτέραν οὖσαν κέχρισται δὲ ἐλαίῳ, οὐκ ἐξ 
ὕλης αἰσθητῆς ὃ συγκειμένῳ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος γεωργουμένῳ" 

ἔχει δὲ στέφανον ἀπὸ τῶν οἰκτιρμῶν' θ ««Πὸν στεφανοῦντά σε 

γὰρ, ἣ φησὶν, ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς" ἀντὶ δὲ τοῦ πέταλον 

φέρειν ὄνομα Υ ἔχον θεοῦ, αὐτὸς ἴσος γίνεται τῷ θεῷ. ΚΓ Πῶς 
γάρ; 7“ Τενήσεσθε, φησὶν, ὅμοιοι τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς." Βούλει καὶ τὸ θυσιαστήριον αὐτοῦ ἰδεῖν ; Οὐ 
Βεσελεὴλ αὐτὸ κοδόμησεν, οὔτε ἄλλος τις, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ 

Β θεὸς, οὐ διὰ λίθων, ἀλλὰ δι᾽ ὕλης τοῦ οὐρανοῦ λαμπροτέρας, 

διὰ ψυχῶν λογικῶν. ᾿Αλλὰ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων εἰσέρχεται 

ὁ ἱερεύς. “"Ἐξεστί σοι εἰς τὰ φρικωδέστερα εἰσελθεῖν θύοντι 
τὴν θυσίαν ταύτην. ἔνθα μηδεὶς πάρεστιν, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ σου, ὁ 

Σ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔνθα μηδεὶς ἄλλος ὁρᾷ. Καὶ πῶς, 

φησὶν, ἔστι μὴ ὁρᾶν, δημοσίᾳ 5 ἑστῶτος τοῦ θυσιαστηρίου : 

95]. 011. 4: 7 Μεΐίίῃ. ν. 45. 

δ᾽ ἔδει οὖν] ἀλλ᾽ ἔδει Ο.Ὁ. ἢ τὴν ἐκ οτη. Β. ἱ ἁμαρτίας 1). Κ ἐτύχ- 
θησαν 10. οὐκ ἂν ἐτέχθ.] οὐ κατενέχθησαν Α. 1 ᾧ] Ἐτῆς μωρίας (.Ὦ. ϑ814- 
{1π| οἵ Ομ. Ιάθη. Μοχ ἀπό ϑο ονν θη. τι ὅταν] ἂν Π. Μοχ τι οπ!. 
Α.Ε. Ὦ οὗ] ὧν (.}. ο μὴ οἵη. Α. Ρ διαθερμαίνει (.. ᾳ ἐνδύεται 
Ὁ. Τ᾿ περιφέρει] φορεῖ (.1). 5. συγκείμενον οἵ γεώρ’ γούμενον Α. ἔ φη- 
σὶν οτη. Δ. σ. Υ ἔχων Β.Ε. ἔχειν 0. Ὑ πῶς γὰρ; γενήσεσθε] πῶς; 
γίνεσθε γὰρ Ο.})}. πῶς; γενήσεσθε γὰρ ὅαν. τηδγρ.. Χχ ἔξ, σοι] ἀλλ᾽ ἔξεστι 
καὶ σοὶ (.}0. Υ βλέπων] τ σε Εαα. 2 ἑστῶτα Β.Ὦ. 
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᾿ ᾿ ᾿ ρέει νὴ Φ , ι - , 
Τὸ γὰρ θαυμαστὸν τοῦτο ἐστιν, ὅτι τότε μὲν ἀμφίθυρα 

καὶ παραπετάσματα τὴν ἐρημίαν ἐποίει" νῦν δὲ ἔξεστι δημοσίᾳ 
Δ , ς Ψ ΄- ς “4 ΄ι. ς ’ Α -' Ἂε 

ἃ θύοντι, ὡς ἐν τοῖς ἁγίοις τῶν ἁγίων, καὶ πολλῷ φρικωδέστε- 
," 

ρον τοῦτο ποιεῖν. Ὅταν γὰρ μὴ πρὸς ἐπίδειξιν ἀνθρώπων 

ποιῆς, κἂν ἡ οἰκουμένη Ὁ εἶδεν, οὐδεὶς εἶδεν, ἐπειδὴ σὺ οὕτως Ο 
9. ’ Οὐ [] ςς Μ Α ρ - κἈ] ς λ “ ἐξέ Ε) 

ἐποίησας. ὑ γὰρ εἶπε, ἡ “ ποιεῖτε, ἁπλῶς, ““ ἔμπρο- 
΄“ ᾿ Ἁ ΄σ- 

σθεν τῶν ἀνθρώπων,᾽ ἀλλὰ προσέθηκε, “ πρὸς “ τὸ θεαθῆναι 

αὐτοῖς." '"Γοῦτο τὸ θυσιαστήριον ἐξ αὐτῶν τῶν τοῦ Χριστοῦ 
“- Ἁ “. ΄ 

σύγκειται μελῶν, καὶ τὸ σῶμα τοῦ δεσπότου θυσιαστήριόν σοι 

θγίνεται. Αἰδέσθητι τοῦτο αὐτό; ἐν τῆ σαρκὶ θύεις τοῦ 
“ ΄ οὴ ΄- 

δεσπότου τὸ ἱερεῖον. Τοῦτο τὸ θυσιαστήριον καὶ τούτου τοῦ 

νῦν φρικωδέστερον, οὐχὶ τοῦ παλαιοῦ μόνον. ᾿Αλλὰ μὴ ἴ θορυ- 
΄ Ἀ Ὶ 

βήσητε. '"Ἂοῦτο μὲν ὃ γὰρ θαυμαστὸν διὰ τὴν ᾿" ἐπιτιθεμένην 
ἊΣ ς ΄“ , 9 “- ᾿ Ἂν Κρ ’ ϑ Ν ΄' ’ 

ἐν αὐτῷ θυσίαν" ἐκεῖνο δὲ τὸ τοῦ ἐλεήμονος οὐ διὰ τοῦτο μόνον, Ὁ 
τὶ ᾿ Η Φ, δα Ἁ 93 εὐ ϑς " 4 “ 7 Ξκ “-- ΄- 

ἀλλὰ ἱ καὶ ὅτι καὶ ἐξ αὐτῆς σύγκειται τῆς θυσίας " τῆς τοῦτο 
᾿ ’, ζω ᾿Α , ’ μὰ κ ’ 

ποιούσης θαυμαστὸν. οῦτο πάλιν λίθος μέν ἐστι τὴν φύσιν, 

ἅγιον δὲ γίνεται, ἐπειδὴ σῶμα δέχεται Χριστοῦ ἐκεῖνο δὲ, 

ἐπειδὴ αὐτὸ σῶμά ἐστι «Χριστοῦ. “ὥστε ἱπτοῦτο φρικω- 

δέστερον ἐκείνου, ᾧ σὺ παρέστηκας ὁ λαϊκός. ᾿δρά.5 σοι μή 
Α ᾿Ἂ“ ᾿ οἡ “ ῃ ΝΣ Β ’ὔ δὲ ε 

τι ὁ ᾽᾿Δαρων φαίνεται πρὸς ταῦτα, " μηθϑε ὁ στέφανος, μηδὲ οἱ 
Ν σι - Ἁ " - 

κώδωνες, μηδὲ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ; "Ὶ γὰρ 5 δεῖ πρὸς ἐκεῖνο 

λοιπὸν τὸ θυσιαστήριον ποιεῖσθαι τὴν σύγκρισιν, ὅπου γε καὶ 
΄ Ἁ Ἁ 

πρὸς τοῦτο συγκρινόμενον, οὕτω λαμπρὸν ἐφάνη ; Σὺ δὲ τὸ 

μὲν θυσιαστήριον τοῦτο τιμᾷς, ὅτι δέχεται τοῦ Χριστοῦ Ε' 

Ρσῶμα᾽ τὸν δὲ «αὐτὸν σῶμα ὄντα τοῦ Χριστοῦ καθυβρίζεις, 

καὶ περιορᾷς ἀπολλύμενον. 'Γοῦτο τὸ θυσιαστήριον πανταχοῦ 

δυνήση κείμενον ἰδεῖν, καὶ ἐν στενωποῖς καὶ ἐν ἀγοραῖς, " καὶ καθ᾽ 
’ ΄' - ΄ 

ἑκαστην ἐν αὐτῷ θύειν τὴν ὥραν καὶ γὰρ “καὶ ἐνταῦθα θυσία 
τελεῖται. Καὶ καθάπερ ὁ ἱερεὺς ἕστηκε τὸ πνεῦμα καλῶν, οὕτω 

καὶ σὺ τὸ πνεῦμα καλεῖς" ἀλλ᾽ οὐ διὰ φωνῆς, ἀλλὰ δι᾽ ἔργων. 

Οὐδὲν γὰρ οὕτω κατέχει καὶ ἀνάπτει τοῦ πνεύματος τὸ πῦρ, 

8 Δίας). νὶ 

ἃ θύοντα Α.(.Ὁ. Νετοη. Ὁ οἶδεν Ὀ15 ΕἸΟΥΙ. Ρ. 354. (οπι. χίϊ. Ρ. δοῖ Δ.) 
Μοχ ἔραν οὐχ οὕτως 1ὰ. “ ποιῆτε 3.1). μὴ ποιεῖτε οτη. (Ὁ. ; τς Ἐμὴ 
Α. 9 γέγονεν ἢ, Μοχ τοῦ δεσπότου θύεις ἴῃνοεγβο οτα. Α.ΕΝ. Γ θορυβή- 
σητε Δ. Β. 19).1, ὅαν. τηᾶσρ. θορυβηθῆτε ἰλο. ἢ ὃ γὰρ] - τὸ θυσιαστήριον 
0.10. γὰρ οἴη. Α. } ἐπιτεθημένην (86) ἱ καὶ οτη. ὃ, καὶ Ροβὲ. ὅτι ΟἸη. 
Β. υ Κ ᾿μορ θαῦαγ τῆς τοῦτο ποιούσης. ὐαυμαδτοὺν τοῦτο πάλιν, ὅτι λίθος 
μέν ἐστι κ. τ. ἑ. ὅτι οπ. Α.Β.Ε. Δ όγοη. γι. θαυμαστὸν οὑπὶ Δηϊοοραθηξ- 
Ῥτι5 προξ Ῥ. 516 οἸηηϊα ΡὈ]αΠδ. 1 ἐκείνου τοῦτο φρικωδέστερον πος ογαϊπ6 
σ.}. σοι μή τι] μὴ τί σοι (.1). ᾿ μή τι ΡΙῸ μηδὲ 5616] 1). Ὀ1 Εὶ 
ἴοΥ σ. ο δεῖ] δὴ ὮΣ 0. » τὸ σῶμα Α. 4 αὐτὸν σῶμα] δὶς Ε' 
αὐτὸν (ομη. σῶμα) 1). αὐτὸ σῶμα Ἀ.Β. αὐτὸ τὸ σῶμα Ο. Ηος οαἀοθαΐαν. διατπα 
τοῦ Χ. ὄντα ἸΠΥΘΓΒΟ ογα. τα. Υ καὶ κ. ἑ. ἐν αὐτῷ) τί λέγω ; καθ᾽ ἑκάστην 
δύνασαι ἐν αὐτῷ (".1). 5 καὶ ὁπ. ).}. 
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"-“" Ἅ, , 

ὡς τοῦτο τὸ ἔλαιον " δαψιλὲς ἐκχεόμενον. Εϊ δὲ βούλει καὶ τὰ 
καταβαλλόμενα ἰδεῖν τί γίνεται, δεῦρο, καὶ ταῦτά σοι δείξω. 
ΤΊ ο ς Α , ς ᾿] ’ “- ’ὔ Ἶ ’ 

4. 1ἰς οὖν ὁ καπνὸς, τίς ἡ εὐωδία τοῦ θυσιαστηρίου τούτου ; Δόξα 

καὶ εὐχαριστία. ΙΚαὶ μέχρι ποῦ προβαίνει: ἄρα μέχρι τοῦ 
. δε . “ " 3 ἈΝ ε , ν ᾽ ᾿ Α 

οὐρανοῦ; Οὐδαμῶς: ἀλλ᾽ αὐτὸν ὑπερβαίνει τὸν οὐρανὸν, καὶ 
Ἁ Ἁ “ ΄ ΄σ ΄ ΄ι 

τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αὐτῷ παρίσταται ἡ τῷ θρόνῳ τῷ 
ω 0 ςς Αὐ τὶ , Ἁ ἣ Ν δ ͵ 

βασιλικῷ. ι εὐχαὶ σου γαρ, φησὶ, καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου 
3 ’ὔ 9 ’ὔ “- ἢ Φ5 ἈΝ ς Α ᾿] Α ᾿] , “8. 

ἀνέβησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ΚΚαὶ ἡ μὲν αἰσθητὴ εὐωδία οὐδὲ 

τὸ πολὺ διατέμνει τοῦ ἀέρος" αὕτη δὲ αὐτὰς ἀνοίγει τῶν οὐρα- 
΄. Ν ξ - ἊΝ Α Α ΄ Ἁ  ᾿ “ Α 

νῶν τὰς ἁψῖδας. Καὶ σὺ μὲν σιγᾷς, τὸ δὲ ἔργον βοᾷ’ καὶ 
’ ᾿ ᾿ς ΥΨ α ᾿] ὃ ’ ἢ δὴ δὲ δέ 

γίνεται θυσία αἰνέσεως, οὐ δαμάλεως σφαττομένης, Υ' οὐδὲ ἐρ- 
Ἂς “» “- ν ΄. 

ματος καιομένου, ἀλλὰ ψυχῆς πνευματικῆς τὰ παρ᾽ αὐτῆς εἰσ- 
7 Φ Ἁ , πε ’ὔ ’ ᾽ὃ 

φερούσης. ιλανθρωπίας γὰρ πάσης “ὴἡ τοιαύτη θυσία εὐδο- 
͵ κὺ Ἄ ΄" 

κιμωτέρα. Ὅταν οὖν ἴδης πένητα πιστὸν, θυσιαστήριον ὁρᾶν 
[4 Ξ [χἦ ΕΒ, Ὑ- “ Α ’ὔ, Α ε ’ -ὶ Ἅ 

νόμιζε Ὅταν ἴδης πτωχὸν τοιοῦτον, μὴ μόνον μή ὑβρίσης, ἀλλα 
Ν ἢ π νς Ἃ Ψ, ἮΝ « , , », Οὔ 

καὶ αἰδεσθητι" κἂν ἕτερον ἴδης ὑβρίσαντα, κώλυσον, ἄμυνον. Οὕτω 
Ἃ , ἰδ ἈΠ ΟῸΝ Ν ἃ Α ο Ε κ ΩΝ 9 

γὰρ 5) δυνήση καὶ αὐτὸς τὸν θεὸν ἵλεων ἔχειν, καὶ τῶν ἐπηγγελ- 
- “ “Ὁ ’ »“ “- 

μένων 2 τυχεῖν ἀγαθῶν: ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, 

ά τὶ φιλανθ ( ῦ ου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, δι Χχ ριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρι ᾿ἡμῶ Ἵ ἀρ » 
Φ" “ ΄ εὖ Δι ΄“΄ - 

οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, 

τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΙῸΣ ΚΑ. ἰδ.) 
Α ΄σ “ ΄-΄ Ἁ “᾿ ῇ 

Γ Ι Αὐτὸς δὲ ἐγὼ [Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραότητος καὶ 
“σ΄ ΩΝ εν Α Ἁ 

ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς 
᾽ ΎΣ 3 ν ἊΣ “ τι Θ΄ ὴ" ΔΕ δὲ Ἁ ΠΥ Ἀῷ Ν 
εν ὑμῖν, ἀπὼν ὁε θαρρῶ εἰς ὑμᾶς. ἕομαι ὃε τὸ μὴ παρὼν 

΄. ΄ ᾿ ΄-“ ’ 

θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει, ἣ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας 
΄“ " - 

τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς, ὡς κατὰ σαρκα περιπατοῦντας. 

τ ’ Ἃ » δ: ’ὔ ’ ς ,ὔ ν , 

Ὁ Απαρτίσας τὸν περὶ ἐλεημοσύνης λόγον, ὡς ἔδει, καὶ δείξας 
; - ᾿ Α ς ΄ Ν 5 ΄σ΄ Α κ Α ΄-. 

ὅτι πλεῖον αὐτοὺς ἀγαπᾷ, ἢ ἀγαπᾶται, καὶ “τὰ περὶ τῆς 
« ΄ » “- Α ΄-“ “ , " ΤᾺ 

ὑπομονῆς αὐτοῦ καὶ τῶν πειρασμῶν διηγησάμενος, εὐκαίρως 
Ὰ --᾿ 9 ’ ο΄ ’ ν᾽ 

λοιπὸν τῶν επιτιμητικωτέρων ἅπτεται λόγων, τοὺς ψευδαπο- 
7 τὴ Υ ν Ν ’ Ν 

στολους αἰνιττόμενος, καὶ εἰς τὰ φορτικώτερα κατακλείων τὸν 
ν᾽ ἢ] ἌΡ δ Ἁ “ Π “ Ν Α ὃ "5 ὅλ κ᾿ ’ 

λόγον, και εαὐτήτον συνιστων. οΟοὐτο γὰρ και ιἐ Οολῆης εργα- 

ΘΑ ΡΟΣ ἢ: ΟΣ δι  Τὰ 

ζ δαψιλῶς Ὁ. ᾿ τῷ βασιλικῷ θρόνῳ Α.᾿. Υ οὐδὲ] οὐ (Ὁ.Ὁ. Χ ἡ, 
αποά νυ]ρῸ ἀρεβῦ, μβαθεηΐ Β..}). φιλανθρωπίας γάρ ἐστιν ἡ τ. θ. πάσης ἐστὶν 
εὐδοκ. (.}. Υ καὶ αὐτὸς δυνήσῃ ἴπνοῖδο οτα. Α.}᾿. 2 ἐπιτυχεῖν (οἴ ὁπ. 
ἀγαθῶν) Β. Μοχ ὧν ἐπιτυχεῖν οτη. ἀ. Ηομ. ΧΧΙ. Τπεῖριὲ Οοαεχ Ε. 
ψια. Απμοί. ἃ παρὸν Ὦ]ς οἵ ᾿Ἰπἴτὰ Β. " ἀπαρτήσας 1). ς τὰ οτη. Ε 
ἃ καὶ οἵη. Α. 
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ζεται τῆς ἐπιστολῆς. Ὅθεν καὶ αἰσθανόμενος ἑαυτὸν πολλά- 
κις ἐορθοῦξαι; αὐτὸ τοῦτο λέγων" “ ᾿Αρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς 

συνιστάνειν : καὶ προϊών φησιν, “ Οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστά- 

νομεν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήσεως" καὶ μετὰ 

ΠΥ Αφρων γέγονα καυχώμενος, ὑμεῖς με ἠναγκάσατε." 

Καὶ πολλαῖς τοιαύταις κέχρηται διορθώσεσι. Καὶ οὐκ ἄνῈ 

τις ἁμάρτοι, τὴν ἐπιστολὴν ταύτην ἐγκώμιον [Παύλου προσει- 

πών᾽ οὕτω καὶ τὰ τῆς χάριτος μετὰ δαψιλείας τίθησι, καὶ 

τὰ τῆς ὑπομονῆς τῆς αὐτοῦ. ᾿Επειδὴ γὰρ ἦσάν τινες παρ᾽ 

αὐτοῖς μέγα φρονοῦντες, καὶ προτιθέντες ἑαυτοὺς τοῦ ἀποστό- 

λου, ἮΝ ὡς ἀλαζόνα " διαβάλλοντες, καὶ ὡς οὐδὲν ὄντα, οὐδὲ 

ὑγιές ἔπι διδάσκοντα" τοῦτο γὰρ αὐτὸ μάλιστα τῆς δ διαφθο- 

ρᾶς αὐτῶν τεκμήριον ἦν. ὅρα πῶς ἄρχεται τῆς κατ᾽ αὐτῶν 

ἐπιτιμήσεως" “ς« Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος." Ἰαῖδες πόση ἡ βαρύ- 

της, πόσον τὸ ἀξίωμα τ᾽ .8) γὰρ θέλει εἰπεῖν, " τοῦτό ἐστι 

δέομαι ὑμῶν, μή με ἀναγκάσητε, ἱ μηδὲ ἀφῆτε χρήσασθαι 583 

τῆ δυνάμει μου κατὰ τῶν ἐξευτελιζόντων ἡμάς. καὶ νομιζόντων 

σαρκικοὺς ἄνδρας εἶναι. Βαρύτερον τοῦτο ἐκείνων ὧν ἐν τῆ 

προτέρᾳ πρὸς αὐτοὺς ἀπειλῶν ἔλεγεν, 5. ἐς ἢν ῥάβδῳ ἔλθω 

ἘΠῚ ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ, πνεύματί τε πραότητος ᾽ νῦν δὲ, 

“Ὡς μὴ ἐρχομένου Κκδέ μου πρὸς ὑμᾶς, ἐφυσιώθησάν τινες. 

᾿Ελεύσομαι δὲ καὶ γνώσομαι, οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, 

ἀλλὰ τὴν δύναμιν. Καὶ ἱ γὰρ ἐνταῦθα ἀμφότερα δείκνυσι, 

καὶ τὸ δυνατὸν, καὶ τὸ φιλόσοφον ἴ καὶ ἀνεξίκακον᾽ εἴγε οὕτω 

παρακαλεῖ, καὶ μετὰ τοσαύτης σπουδῆς, ὥστε μὴ ἀναγκασθῆναι Β 

ταῦτα. 

“5 93 ᾿. “- ι΄ ΝῚ ’ ΄. . 

εἰς ἐπίδειξιν ἐλθεῖν τῆς οἰκείας δυνάμεως τῆς τιμωρητικῆς, 

ῃ καὶ πλῆξαι αὐτοὺς καὶ κολάσαι. καὶ τὴν ἐσχάτην ἀπαιτῆσαι 

δίκην. "Ποῦτο “ γὰρ ἡνίξατο λέγων, ““ Δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν 

θαρρῆσαι τῆ πεποιθήσει, ἣἧ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας 

τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς, Ρ ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας." 
η Τέως δὲ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τὸν λόγον ἀγάγωμεν. « Αὐτὸς δὲ 

ἐγὼ Παῦλος." []ολλὴ ἡ ἔμφασις, πολλὴ ἡ βαρύτης" ὥσπερ 

ἀλλαχοῦ φησιν, ὁ “Ἴ1δε, ἐγὼ [Παῦλος λέγω ὑμῖν" καὶ πάλιν, 

“Ὡς [Παῦλος πρεσβύτης" καὶ ἀλλαχοῦ 5 πάλιν, “Ἥτις 
“ { , 5 , οἷ 3 “ ει κι) Ἢ ᾿ 

πολλῶν ἵ προστάτης ἐγενήθη, καὶ αὐτοῦ εμοῦ. ὕτω καὶ(φ 

2.2. Οὐδὲ αὶ. ΙἹ. 8. Οὐγ. ἵν. ΣΙ, 18, 170. 4 Οα], ν. 2. ῬῃΣ δια. 9. Βοοια. χυἹ, 2. 

Θ διέβαλλον 7). ἔτι οἵη. Β. ΒΕ’ διαφορᾶς Α.Β. ᾿' τοῦτο] τοιοῦτον 1). 
ἰ μηδὲ] μή με Δ. Κ δὲ οἴῃ. Β. 11. γὰρ] τ καὶ Ε.. καὶ γὰρ οτη. Ὦ. - Ὦ καὶ] 
ττὸ Α. ἢ καὶ] ὥστε ῃ. ο γὰρ] δὲ Β. ὅδαν. τηᾶγρ. γὰρ οπι. Α. τοῦτο 

λέγων οτῃ. ἰδ. ν ὡς, απο ἀθογαΐ, Πα θοης Αι Β.0.Ε. α τέως δὲ] 
ἀλλὰ ταῦτα μὲν προϊών φησιν' ἡμεῖς δὲ τέως 1). " ἀναγάγωμεν ΕΒ, 5 πάλιν 
οτη. 1). Ὁ προστάτης 1).}.1΄, Ῥγὸ νυἱρχαΐο προστάτις. Αἀἀς ΤῸμι. ἰχ. Ρ. 
γ40 1). βοουπάϊπη (σα. Μοβαα. 

1 
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΄- ᾿Ὶ "“" ᾿ “ 

ἐνταῦθα, “Αὐτὸς δὲ ἐγὼ [Παῦλος Μέγα μὲν καὶ " τοῦτο, 
Ἁ Ἁ - Ἁ Α “- 

τὸ αὐτὸν παρακαλεῖν" τὸ δὲ ἕτερον μεῖζον, ὃ προσέθηκεν εἰπὼν, 
ςς ὃ Ἂ ΄ ’ οὖ ς , “ ν, π᾿ 3) εἶ Ν 

ιὰ τῆς πραότητος καὶ επιεικείας τοῦ Ἀριστοῦ. Καὶ γὰρ 
’ 

σφόδρα αὐτοὺς ἐντρέψαι βουλόμενος, προβάλλεται τὴν πραό- 
τητα καὶ “τὴν ἐπιείκειαν, ταύτη μείζονα ποιῶν τὴν ἱκετηρίαν" 
ε “ἃ ς ἔλ Ἄν ὡν Χ ἰδέ θ ̓ Α 5 Ἷ ΄ ἣν ἅς 

ὡς ἄν εἰ ἔλεγεν, αὐτὴν “ αἰδέσθητε τὴν επιείκειαν τοῦ Ἀριστοῦ, 
3 "δὰ ς ΄- ων ζω Ἀν ε “ Ἅ Α ως 

δι ἧς ὑμᾶς παρακαλῶ. "Γαῦτα δὲ ἔλεγεν, ὁμοῦ καὶι δεικνὺς ὅτι 
Ὶ ᾿ ᾿ - 

κἂν μυρίαν ᾿ἀναγκην ἐπάγωσιν, αὐτὸς πρὸς τοῦτο ἐπιρρεπέ- 
“᾽ Ε “ὃ Ἀ Ν ΄σ΄ οὶ 9 ὃ Ν. το. “ , δὲ 3 

στερον ἔχει ιὰ τὸ πρᾶος εἶναι, οὐ ὁιὰ τὸ ἀσθενες ὁε οὐκ 
» , ᾽ κι ᾿ ες ᾿ Φ“ ᾽ «0 κι 

Ὁ ἐπεξέρχεται, ἐπεὶ καὶ ὁ Ἄριστος οὕτως εποίει. ς κατὰ 
ἐν “- Α ΄ι ΄΄ 

πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς." 
Τὺ δὲ ἘΡΕ Υ ΕΣ . Ἤ δι δὴν τ. ἢ κ Κι. «σὰν παρ τς 

ιἰ θη τοῦτο εστιν: τοι κατ᾽ εἰρωνείαν φησί, τὰ εκείνων 
- Ἁ ΄σ κ 

φθεγγόμενος. ᾿Εἰκεῖνοι γὰρ τοῦτο ἔλεγον, ὅτι ὅταν μὲν 
ΕῚ ΄-΄ ὃ "κ ν᾿ “"ὔ ’ 9 9 9 Α ες : 

παρήῆ, οὐθενὸς ἐστιν ἄξιος λόγου, ἀλλ᾽ εὐτελὴς καὶ εὐκατα- 
, : Ε δ) δπ τὴ ἢ, “ Ὀ “ Α Γ Ἂ, 6 4 

φρόνητος ὅταν δὲ ἀπῆ-ς “" φυσαται, και κομπάζει, καὶ κατεξανί- (655) 

σταται ἡμῶν, καὶ ἀπειλεῖ. 'Γοῦτο γοῦν καὶ ἑξῆς αἰνίττεται 
Α - 

λέγων᾽ ὅ΄““Ὅτι αἱ μὲν ἐπιστολαὶ, φησὶ, βαρεῖαι" ἡ δὲ παρουσία 
“ ’ὔ 3 κι ΚΈΠΕ - 9 , 39 “Δ ᾿ 

τοῦ σώματος ἀσθενὴς, καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος. Η τοίνυν 
5,.Αλ "15 , κ νι ὦ ἢ , κ ᾿ ᾿ 

κατ᾽ εἰρωνείαν ᾧησι, πολλὴν ἐμφαίνων βαρύτητα, καὶ λέγων 

Ἑ ἐγὼ ὁ ταπεινὸς, “ ἐγὼ ὁ εὐτελὴς ἐν τῷ παρεῖναι, καθὼς ἐκεῖνοί 
᾿ Ἁ ε γι ο « ’ ’ τ ᾽ 

φασι, καὶ ἀπὼν ὑψηλός" ἢ ὅτι κἀν μεγαλα φθέγγηται, οὐκ ἐξ 
᾽ν Ι Ἄ " 9 ΄“- - ᾿ “ ςς Δέ δὲ ν Α 

ἀπονοίας, ἀλλ εκ τοὺυ θαρρεῖν αὐτοῖς. ἔομαι ὁε τὸ μὴ 

παρὼν θαρρῆσαι τῆ πεποιθήσει, ἣἧ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί 
΄“΄ κ Ὺ ΄σ 

τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς, ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας." 
“" ’ ων ΄“ 

Εἶδες πόση ἡ ἀγανακτησις, καὶ πῶς σαφὴς ὁ ἔλεγχος τῶν 
ον σι Ρ “΄“ 

εἰρημένων ; Δέομαι γὰρ ὑμῶν, φησὶ, μή με ἀναγκασήτε δεῖξαι, 
νς δ 

ὅτι καὶ παρὼν ἰσχυρός εἶμι, καὶ δύναμιν ἔχω. ᾿Επειδὴ γὰρ 
’ ἴων “- “" 

584 Ξἔλεγον, ὅτι ἀπὼν πάνυ ἡμῶν καταθαρρεῖ καὶ ἐπαίρεται, αὐτοῖς 
- χὺ ᾿ 

κέχρηται τοῖς ῥήμασι" δέομαι οὖν μή με δἀναγκάσωσι χρήσα- 
σ΄. ’ ΄ ; “ 

σθαί μου τῆ δυνάμει. 'Γοῦτο γὰρ ἐστι, “ τῇ πεποιθήσει." 
Κ Ὗ Ἅ Ω : Ὁ ’ 3 μ ζζ ᾿ , 39) Οὔ 

αἱ οὐκ εἶπεν, ἣ παρεσκεύυασμαι, αλλ΄, “ ἡ λογίζομαι. ὕπω 
Α ΑΝ ΄ 

μὲν γὰρ τοῦτο ἔκρινα, αὐτοὶ δέ μοι τὴν αἰτίαν " παρέχουσιν" 
τὰ ᾿] ᾽δὲ “ , (4 , 5 ἐ αν ἘΝ ,ὔ “ 
ἀλλ᾽ οὐδὲ οὕτω βούλομαι. αιἰτοι οὐχ εαυτῷ ἀμύνων τοῦτο 
5 ’ ς ἈΝ “ 9 , τ Α ἊΝ ΄“ ’ ἐποίει, ἀλλὰ τῷ εὐαγγελίῳ, Εἰ δὲ, ἔνθα τῷ κηρύγματι 

δ. 5 Ὅε. Ἐ. τὸ. 

τοῦτο] αὐτὸ Α.Ε. Ὑ τὴν οἴη. Β. Ζ αἰδέσθητι ΔΑ. Υ̓ ἀνάγκην οτη. Α. 
2 διὰ--εἶναι] καὶ διὰ τὸν πρᾶον εἶναι 1). Μοχ δὲ οπι. Α.Β.}). τέως γτῸ δὲ Εἰ. 
ἃ πάρεστιν Δ.}0. Ὁ φυσᾶται] φυσᾷ τε Δ. 9 ἐγὼ ἢ ὅτι] ἐγὼ ἐν τῷ 
παρεῖναι εὐτελὴς, καθὼς ὑμεῖς φατε, ἢ δεικνὺς ὅτι 10. ἃ τολμῆσαι οτα. Α.Β. 
6 ἔλεγον] φασὶν Ἐ. ἔλεγον οἵη. Α. δετοη. δεῖ. Βαργα βουρίατη μαθοὶ Β. 
ΓΒ ἀοθαῖαν ὑμῶν καταθαρρῷ καὶ ἐπαίρομαι, αὐτοῖς κέχρημαι τοῖς ρ. Νοβίταᾶ 
Ἰοοί!ο δδϑύ ἴὴ Α.Β.}).Ε}. Εἰ οὐ γ οῦ. ΒΕ ἀναγκάσητε 1).}}.Ε, ᾿ παρέχετε 1). 
ἱ καίτοιγε Α. 
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Κκαὶ μέλλει, ἀμύνειν ἐχρῆν, οὐκ ἔστιν αὐστηρὸς, ἀλλὰ ἀναδύεται 

καὶ παρακαλεῖ μὴ γενέσθαι τοσαύτην ἀνάγκην" πολλῴ μάλλον 

ὑπὲρ ἑαυτοῦ οὐκ ἂν οὐδέποτέ τι τοιοῦτον ἐποίησε. ᾿Ἰοῦτο Β 
“- , 

οὖν μοι χαρίσασθε, φησὶν, ὥστε μή με ἀναγκάσαι δεῖξαι, ὅ ὅτι 
σι ᾿ δ 

καὶ παρὼν δύναμαι καταθαρρῆσαι καθ᾽ ὧν ἂν δέη" τουτέστι, 
λ Υ " Α Α Τὴ “ ΕΗ δ σε Ἵ ᾿ λ ’ 

κολάσαι αὐτοὺς καὶ τιμωρῆσαι. ἰ ες πῶς οὐκ ἣν φι ὄτιμος, 

οὐδὲ πρὸς ἐπίδειξίν τι ἐποίει, ὅπου γε καὶ χρείας οὔσης; προύκ ὀκνεῖ 

τόλμαν τὸ πρᾶγμα καλεῖν ; ““ Δέομαι γὰρ, φησὶ, τὸ μὴ παρὼν 
Ὁ 29 

θαρρῆσαι τῆ πεποιθήσει, ἣ “λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας. 

"Γοῦτο γὰρ διδασκάλου μάλιστά ἐστι, τὸ μὴ ταχέως Ῥάμύνα- 

σθαι, ἀλλὰ διορθοῦσθαι, καὶ μέλλειν ἀεὶ καὶ βραδύνειν ἐν ταῖς 
τιμωρίαις. [ ίνας δὴ τούτους φησὶν, οἷς ἀπειλεῖ : “Τοὺς 

λογιζομένους ἡ ἡμᾶς, ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας." ᾿Εκεῖνοι Ὁ 

γὰρ αὐτὸν διέβαλλον ἃ ως ὑποκριτὴν, ὡς πονηρὸν, ὡς ἀλαζόνα. 

6 Ἂν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες, οὐ κατὰ σάρκα στρα 

τευόμεθα.᾽" ᾿Ενταῦθα λοιπὸν “καὶ φοβεῖ τῇ ἐαδενιὸ Σάρκα 

μὲν γὰρ περικείμεθα, φησὶν, ὁμολογῶ, οὐ σαρκὶ δὲ ζῶμεν. 

Μᾶλλον δὲ οὐδὲ τοῦτο εἶπεν, ἀλλὰ τέως αὐτὸ ταμιεύεται" 

βίου γάρ ἐστιν ἐγκώμιον" περὶ δὲ τοῦ κηρύγματος διαλέγεται, 
“σι 4 

δεικνὺς ὅτι οὐκ ἔστιν ΧΗ ὙΒΌΝΝ οὐδὲ τῆς κάτωθεν δεόμενον 

βοηθείας. Διόπερ οὐκ " εἶπεν, οὐ κατὰ σάρκα ζῶμεν, ἀλλ᾽, 

ον κατὰ σάρκα τὐλλήρτς Αωνόζῳ τουτέστι, πόλεμον ἀνεδεξά- 

μεθα καὶ μάχην, ἀλλ᾽ ᾿ οὐχὶ ἜΠΡΕΥ τ πολεμοῦμεν ὅπλοις, Ὁ 

ὑοὺ διὰ τινὸς ἀνθρωπίνης συμμαχίας. Ὁ δ Τὰ γ γὰρ ὅπλα ἡμῶν 

οὐ σαρκικά.᾽" Ποῖα γὰρ ν ὅπλα σαρκικά: Πλοῦτος. δόξα, 

δυναστεία, εὐγλωττία, δεινότης. περιδρομαὶ, κολακεῖαι, ὑπο- 
’ ᾿ς ν᾿, Ν ᾽ὔ ϑι Ψ᾿ ΧΑ ος Ν ες ’ » 

κρίσεις, τὰ ἄλλα τὰ τούτοις εοικότα. λλὰ τὰ ἡμέτερα οὐ 
“ ς ν ΕΟ τ Ὁ Δ ν “ κι 3} ΚὯ Ν 3 Ω 

τοιαῦτα, ἀλλα ποταπα: υνατὰ τῷ θεῷ. αἱ οὐκ εἶπεν, 
ς - Υ ᾽ Α ᾿ μ ςς Ἁ Φ ιν ΧΌΥ Ὃὁ Ζ Ν 
ἡμεῖς ἡ οὐ σαρκικοῖί, ἀλλα, “τὰ ὅπλα ἡμῶν. περ ὅ γὰρ 
7 “- 

ἔφην, τέως περὶ τοῦ κηρύγματος διαλέγεται, καὶ τὴν δύναμιν 

πᾶσαν τῷ θεῷ ἀνατίθησι. ἹΚαὶ οὐ λέγει, πνευματικὰ, ὃ καίτοι 
“ ' Ἁ ν " ὃ ν ἴω “- " Ἁ ς( ὃ ΗΕ 

τοῦτο ἣν τὸ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ σαρκικοῦ, ἀλλα, υ- 
Ν Ν “- Ἀ 

νατὰ,᾽ διὰ τούτου κἀκεῖνο αἰνιττόμενος, καὶ δεικνὺς ὅτι τὰ 
᾽ ᾿ “5 ΄“ . " ’ὔ Ἁ ’ " “- Ἁ ΕΙΣ 

ἐκείνων ἀσθενῆ καὶ ἀδύνατα. Καὶ σκόπει αὐτοῦ τὸ ἄτυφον. 

οι μΑ ΡῈ τ ἧς 

Κ καὶ μέλλει οτη. Α. 1 καθ᾽ ὃν Α. καθ᾽ ὃ 1). ἡ. διαίίτη ἂν δέῃ ΟΥ̓ΠΠΘ6Β. 
Το δῖαν ἂν δέοι. τὰ τιμωρήσασθαι Ἰὰ. Ὡ Ψια. Αππηοί. " λογίζομαι] 
Ἐτουτέστιν ). Ρ ἀμύνεσθαι 1). 4 καὶ οτη. Ἀ. τ γὰρ οπι. Β. 
5 εἶπεν] Ὁ ὅτι Α.Ε, ὖ οὐχὶ] οὐ Β. Υ οὐ] “1,6ρ. οὐδέ. Ἰλιωι. τὼ Ὁ. 
μ ὅπλα] Ἔ καλεῖ 1: Μοχ πλοῦτον, δόξαν εἴς. 1άθπηη. χ ἀλλὰ τὰ ἡμ.} ἀλλὰ 
τοιαῦτα μ» τὰ ́ σαρκικὰ, τὰ δὲ ἡμ. 10. Ροϑί δυνατὰ, φησὶ ααἀα. Ἰάθιη. ᾽ οὐ] 
οἱ Ὁ. 2 γὰρ ἔφην οτη. 1). ἃ καίτοι τοῦτο πρὸς ἀντιδ. ὥφειλεν εἰρῆσθαι 
τοῦσ. 

Εἴ9 
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3 Α ἊΝ “- Α " ΑἉ εἶ “ἢ “. Ἁ 

Οὐ Ὑαὰρ εἶπεν, ἡμεῖς ἢ δυνατοὶ, ἀλλὰ, ““τὰ ὅπλα ἡμῶν “ δυνατὰ 
“ δὰ 39 ᾳ μ ε “ 5...ὍΝ “- Υ̓ ο 9 

τῷ θεῷ. Οὐχ ἡμεῖς αὐτὰ τοιαῦτα κατεσκευάσαμεν, ἀλλ 
9 εἶ « ’ Ἢ δ) Ν .2 ; ΕῚ ’ὔ κ 

αὐτοὶ οΟ θεός. πειὸη γὰρ ἐμαστίζοντο, ἡλαύνοντο, καὶ μυρία 

ἔπασχον βὐπέρῦνσαι ἅπερ ἀσθενείας ἣν" δεικνὺς τοῦ θεοῦ τὴν 
, σκ“ Ἀ 

ἰσχὺν, 8 φησίν: “ἀλλὰ τῷ θεῷ δυνατά ἐστι 'Γοῦτο γὰρ 
“ Ἁ ἈΝ 

οϑε μάλιστα δείκνυσιν αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν, ὅτι διὰ τούτων περιγίνε- 
0 3 Ἂν τ “ ΒῈῈ ΘΟΝ ἣ τὴ ᾿ 8... ὄ Ὁ ᾽ 

ται. στε εἰ καὶ ἡμεῖς αὐτὰ περικείμεθα, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐστιν 

ὁ δι’ αὐτῶν πολεμῶν καὶ ἐνεργῶν. τα καὶ ἐγκώμιον αὐτῶν 
ὃ ᾽ Ἂ, , δ 17 Ἃ ’ μι “ 59 Κ " 

ιέξεισι μακρὸν λέγων ρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωματων. αἱ 
φ ᾿ .] ,ὔ " ’ τ ’ , ς Δ (6 ) 
ἵνα μὴ, ἀκούσας ὀχυρώματα, αἰσθητὸν τι νομίσης, φησὶ ο- (059 

Α σ΄ ἈΝ ἡ “ιν ΄. 

γισμοὺς καθαιροῦντες" διὰ μὲν τῆς τροπῆς τὴν ἔμφασιν 
᾿ εἰ Α “- “κι Α Ν “, 

δεικνὺς, διὰ δὲ τὴς ἐπαγωγῆς τὸ νοητὸν τοῦ πολέμου παραδη- 

λῶν. Ταῦτα γὰρ τὰ ὀχυρώματα ψυχὰς ΓΟΑΜΟΡΕ ΒΝ, οὐ σώ- 

ματα. στε ἐκείνων ἰσχυρότερα" διὸ καὶ μειζόνων δεῖται 
“ ᾽ 

Β τῶν ὅπλων. ᾿Οχυρώματα δὲ λέγει τὸν τῦφον τὸν ᾿ Ἑλληνικὸν, 

καὶ τῶν σοφισμάτων καὶ τῶν συλλογισμῶν τὴν ἰσχύν. ᾿Αλλ᾽ 

ὅμως 8 ἅπαντα ἤλεγξε τὰ ὅπλα, φησὶν, ἡ ἱστάμενα κατ᾽ αὐτῶν. 
Α ᾿ ΄- Α ἴω Σ , 

ΣῈ Λογισμοὺς γὰρ " καθαιροῦντες, 8 καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον 
κ -“ “- “-“ ᾽ “- “ , 

κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ. ᾿Κπέμεινε τῇ τροθωι ἵνα πλείονα 
Ἁ 

ποιήση τὴν ΩΝ Κἂν γὰρ ὀχυρώματα ἧ; φησὶ, κἂν 
«Ἁἃ 

πυργώματα, κἀν 1 ὁτιοῦν ἕτερον, εἴκει καὶ παραχωρεῖ τοῖς 
’ 

ὅπλοις τούτοις. ““ἸΚαὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν 
ε Α “ ΨΩ Ὁ 4 ’ ς “᾿ 3 

ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ. Καίτοι κακέμφατος ἡ τῆς αἰχμαλω- 
“ 3 ’ ’ὔ 

Οσίας Ἐ προσηγορία" τῆς ἐλευθερίας γαρ ἐστιν ἀναίρεσις. Γίνος 
ζῚ ΄ ’ὔ Ψ Ν 

οὖν ἕνεκεν αὐτῆ κέχρηται ; καθ᾽ ἕτερον σημαινόμενον. Τὸ 
Ἁ -“ ς , 57 ὃ ’ ] ὃ “ Α Ἂν 5 “- 9 

γὰρ τῆς αἰχμαλωσίας ὄνομα ὀὐο ᾿" δηλοῖ, καὶ τὸ ἐκπεσεῖν ελευ- 
Ἁ Ν Υ Υ “. "5 “ 

θερίας, καὶ τὸ κατὰ κρατὸς ἁλῶναι, ὥστε μὴ ἀναστῆναι 
᾿ Κκ Ν “ 53 ῃ 3 Α Ἁ ὃ Ψ ΠῚ 9 Ψ' 

παλιν. ατὰα τοῦτο οὖν Παύτην τὸ ὁεύυτερον ἐξέλαβεν. 
"ᾷ ’ , Ν Ρῶσπερ ὅταν λέγῃ, ““ἽΑλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα,᾽᾽ οὐ τὸ 

’ “- ’ κι) 3 Ἁ ΄-“ ’ “- 

λάθρα λαβεῖν λέγει; ἀλλὰ τὸ γυμνῶσαι καὶ πάντα λαβεῖν' 
χ Α' 5 “- ; ςς “ 39) 4 Ο ὃ Ν 9 

οὕτω καὶ ἐνταῦθα λέγων, αἰχμαλωτίζοντες. ὕ γὰρ εκ 

ϑν: . 9. (οΥ. Χὶ. 8. 

Ὁ οἱ δυνατοὶ Α. οὐκ εἶπε; δυνατοὶ ἡμεῖς, ἀλλὰ Ὁ. Ξε δυνατὰ] - καὶ τίνι 
δυνατὰ 1. μ οὐχ ἡμεῖς ὁ θεὸς οτη. ΔΑ. Θ φησὶν, ἀλλὰ τῷ 6.] «μᾶλλον 
ἐν τούτοις φησὶ τὸ δυνατὰ ἀεὶ ἔλεγεν" εἰ καὶ ἀσθενείας ἐκεῖνα, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς 
ἡμᾶς" ἐπεὶ τῷ 6. 1). ἐ ὥστε] ὡς Α. “ἙἜ ἅπαντα] “ ταῦτα ἴὰ. Μοχὶ ἱστάμενα, 
φησὶ ἸΏΨΘΓΒΟ ογ΄. Δ, Ε, ἢ καθαιροῦντες Ὁ οὐ πίστει Α. οὐ τείχη Β. - οὐ 
πίστεις 1). - οὐ πίστιν 15. ἴῃ τηᾶγρ. τας Νεῖ. ἱ ὁτιοῦν] εἴ τι οὖν Εἰ. 
κ προσηγορία] τ ὅμως ἐχρήσατο αὐτῇ 0. αίτη τῆς οἴη. ᾿ὰ. Ι ὃ ἡλοῖ] 
σημαίνει Β. δᾶν. τηᾶτῦ. ὁὐοίοῖα, Ἂ. ἢ ὥστε------πάλιν] ὥστε μηδὲ ἀνακλή- 
σεως πάλιν ἔχειν ἐλπίδας" ὥστε μὴ ἀνασωθῆναι 1). π δῖ. Α.Β.}. τὸ δερτεθον 
αὐτὴν Ἰνεῖ8ο ογάϊπο Εαα, Ροβί δεύτερον 844. σημαινόμενον λέγω Ὁ. 0 ἐξέ- 
λαβεν Α.Β.Π.Ε, ἐξελάβετο γα]ρο. γΙά. ΠΟῸ8 ἴῃ [πάϊορ αταθο. δ Πουηη]188 1 
ΜδβΈ. 5.ν. ν ὥσπερ] Ἐ γὰρ 1). ὥσπερ οἵη. Ε΄. 4 οὐ γὰρ ἐκ] τοῦτο δηλοῖ. 
ὅτι οὐκ ἐκ 1). 



ΙΝ ἘΡΙΗ͂Τ. 11. ΑὉὮὉ ΟΟἨΒ. ΗΟΜ. ΧΧΙ. 22] 

“- Ἁ Ἁ “ ’ ἐν Ἁ 

τοῦ ἴσου τὴ μάχη, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς εὐκολίας 5 ἐνίκα. Διὸ 
οὐκ εἶπε, νικῶμεν καὶ περιγινόμεθα μόνον, ἀλλὰ καὶ αἰχμαλω- 9) 

τίζομεν' ὥσπερ οὖν καὶ ἀνωτέρω οὐκ εἶπε, προσάγομεν μηχα- 

νήματα τοῖς ὀχυρώμασιν, ἀλλὰ, καθαιροῦμεν αὐτά" καὶ γὰρ 

πολλὴ τῶν ὕπλων ἡ περιουσία. Οὐ γὰρ λόγοις πολεμοῦμεν, 

φησὶν, ἀλλ᾽ ἔργοις πρὸς λόγους" οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ, ἀλλ᾽ 

ἐν πνεύματι πραότητος καὶ δυνάμεως. [Πῶς οὖν ἔμελλον Φιλο- 

τιμεῖσθαι, φησὶ, καὶ κομπάζειν διὰ λόγων, καὶ ἀπειλεῖν διὰ 

ἐπιστολῶν, καθάπερ ἐκεῖνοι διέβαλλον λέγοντες, ὅτι αἱ ἐπι- 

στολαὶ βαρεῖαι, ὅπου γε οὐκ ἐν τούτοις ἣν ἡμῖν ἴὴ ἰσχύς : 
Ν] ν ᾿ ἐξ ἌΣ , “ Υ̓͂ Ἄ) “ Α ς Ἢ 

Εἰπὼν δὲ, ““, ἰχμαλωτίζοντες πᾶν ἵνοημα εἰς τὴν ὑπακοὴν 
σ΄ πὰ ΔΝ ἐν ᾿ Ν ΄“- 3 Ἑ » ᾿ , 

τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδὴ τὸ τῆς αἰχμαλωσίας ὄνομα βαρὺ, τάχεως Ἐ; 
“ Α « Α ΄“ 

τὸν τρόπον “εντεῦθεν κατέλυσεν εἰπὼν, “΄ εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ 
΄ ἈΝ 

Χριστοῦ" ἀπὸ "δουλείας εἰς ἐλευθερίαν, ἀπὸ θανάτου ἡ πρὸς 

ζωὴν, ἐξ ἀπωλείας πρὸς σωτηρίαν. Οὐ γὰρ ἁπλῶς “βαλεῖν ἤλθο- 

“εν, ἀλλὰ μεταστῆσαι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοὺς ἐναντιουμένους. 

ἰ0ἐς Καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοὴν, ὅταν 
ἥν ἐᾷ “- ς ς Υ̓ 55 9 “ Α ᾽ὔ 9 ’ 

πληρωθή ὑμῶν ἡ ὑπακοή. Ἐνταῦθα καὶ τούτους ἐφόβησεν, 
7 “ ν ᾿Ν 3 ’ ἡ 

οὐκ ἐκείνους μόνον. Ὑμᾶς γὰρ, φησὶν, ἀναμένομεν, ἵν᾽, ὅταν 
Ἁ ΄ ΄“- ΡΩΝ ΄- 

δύπο τῆς παραινέσεως καὶ τῆς ἀπειλῆς διορθώσωμεν ὑμᾶς, 
᾿ς »-»-Ο 

καὶ ἐκκαθάρωμεν, καὶ ἀποστήσωμεν τῆς ἐκείνων κοινωνίας, τότε 
. ’ ᾿ ς ’ 

ἐκείνων ἀπολειφθέντων μόνων ἀνίατα νοσούντων ἐπαγαάγωμεν 586 
΄“ ς , 

τὴν τιμωρίαν, ὅταν γνησίως ἴδωμεν ὑμᾶς ἀποστάντας. Ὕπα- 
Α Α Α ΄ “- 

κούετε μὲν γὰρ καὶ νῦν, οὐ τελείως Ὀδέ. Καίτοι εἰ νῦν ἐποίη- 
: κ' “ἃ " ’ Ἁ ,ὔ ’ " ΄ “ Ἀ 

σὰς, μεῖζον ἂν εἰργάσω τὸ κέρδος. φησιν. Οὐδαμῶς" εἰ γὰρ 
-“- 3 Δ λ 9 “Ὁ “ἃ ’ “ , 3 3» 

νῦν ἐποίησα. καὶ ὑμᾶς ἂν περιέβαλον τὴ τιμωρίᾳ. Αλλ᾽ ἔδει 
’ Α ’ “ ἣ ’ 

κολάσαι μὲν ἐκείνους, “ὑμῶν δὲ φείσασθαι. ᾿Αλλ᾽ εἰ ἐφεισά- 
ἤ “ "δὴ ΄“΄ ἜΘ. Ὲ “κ Α ᾷ - “ ’ 

μην, χάριτι ἂν ε οἷα τοῦτο ποιεῖν" νῦν δὲ οὐ τοῦτο βούλομαι. 
Χ “ “- ΄σ΄ , κ- 

ἀλλὰ πρῶτον κατορθῶσαι ὑμᾶς, καὶ τότε ἐπ᾽ ἐκείνους ἐλθεῖν. 
Υ͂ ΤΩΝ Ι ς ] 

ΠῚ τῶν σπλάγχνων ἐκείνων οἡμερώτερον ; ὃς ἐπειδὴ τοὺς 
“ ’ Ε. “-“ ν᾿ ’ 9 ’ὔ ’ κ 

οἰκείους ἑώρα τοῖς ἀλλοτρίοις ἀναμεμιγμένους, βούλεται μὲν Β 
. “- Α Α ’ 

ἐπαγαγεῖν τὴν πληγῆν, φείδεται δὲ, καὶ κατέχει τὴν ἀγανα- 
, «ἃ “- 

κτησιν, ἕως ἂν ἴ ἐκεῖνοι ἀναχωρήσωσιν, ἵνα τούτους πατάξη 
, ὗ ΠΝ δὶ Ψ δὲ , ΔΝ ᾿ “ ἢ Ἂς 

μονους" μάλλον ὁε, ἵνα μηὸε τούτους. ιὰ γὰρ τοῦτο ἀπειλεῖ 

1 τ δ 

Τ ἡ μάχη] λαβεῖν Ἐπ, 5 για. Απηποί. ἴ ἡ ἰσχὺς ΟἸΠΠ65. Αστοῦ]ι5 ντ]ρῸ 
ἀθοβϑί. Υ νόημα] -- ἐπήγαγεν Ἰὼ. Μοχ ἐπειδὴ γὰρ τὸ Α.Β. ΤΕ ει. Υ ἐν- 
τεῦθεν] τὸν ἐντεῦθεν 10, ἐντεῦθεν οἵη. ἢ. εὐθέως ΡΓῸ ἐντεῦθεν αὶ Χ δου- 
λείας] Ὁ μετάγομεν ;. Ιηἴτα μετάγοντες ροβί σωτηρίαν ΔΠ ας 1. Υ̓ πρὸς] εἰς 
1). Μὸχ εἰς σωτηρίαν Ἰὼ. 2 βαλεῖν] λαβεῖν 1).1, Απίο ἢ. ν. ἤλθομεν 
{γΔ 80. Δ.Ε, ἃ ὑπὸ] διὰ 1. Ὁ δὲ οι. 1). ἢ ἡμῶν ἰὼ. τοοορίπιη ἃ 
5αν. [96η. ἃ οὐ τοῦτο] οὐχ οὕτω Ι΄. 5 ἡμερώτερον ὃς] θερμότερον ὡς 1). 
{ ἐκεῖνοι] -- τὴν ἀγανάκτησιν 1). 
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΄“ , -“- Βτοῦτο, δ' καί φησι μόνους βούλεσθαι ἐκείνους ἀπολαβεῖν, ἵνα 
Ἂν - ἴω ’ ὃ ’ 1 “ Α 3 ’ 

καὶ ἐκεῖνοι τῷ φόβῳ διορθωθέντες ' μεταναστῶσι, καὶ εἰς μηδένα 
ς ΄ Ἁ 9 , Ν Ἁ 7 

ἀφῆ τὴν ὀργήν. Καθάπερ γὰρ ἰατρὸς ἄριστος, καὶ πατὴρ 
οἷ Α 

κοινὸς, καὶ προστάτης, καὶ κηδεμὼν, οὕτω πάντα ἔπραττεν, 
Ἷ ᾿ , Α ΄“Ῥ 

οὕτω πάντων ἐκήδετο. τὰ κωλύματα ἀναιρῶν, τοὺς λυμαινομέ- 

νους ἀναστέλλων, πανταχοῦ περιτρέχων. Οὐδὲ Ι γὰρ μαχόμε- 
ἣν ’ 

νος οὕτω τὰ πράγματα ἤνυεν, ἀλλ᾽ τὰ ὡς ἐπὶ ἑτοίμην καὶ πρό- 
’ Ν , 

χειρον ἐρχόμενος νίκην, τὰ τρόπαια ἵστη, κατασκάπτων, κα- 
“-. ’ ΄-“ Ά ᾿ “' 

θαιρῶν, καταβαλλων του διαβόλου τα ὀχυρώματα καὶ τῶν (66ο) 
’ Ν ο Α ΄ 

δαιμόνων τὰ μηχανήματα, καὶ "τὴν λείαν “μετῆγεν ἅπασαν 
Ἁ ΄σ΄ “ 

ἐπὶ το τοῦ Χριστοῦ στρατόπεδον' καὶ οὐδὲ μικρὸν ἀνέπνει, 
ς Ν ’ ΕΣ 3 ’ αἱ , ᾿ Ὁ 59 3 Ἷ 3.0. 8. ΥΦἊ 

ἀπὸ τούτων ἐπ᾽ ἐκείνους, καὶ πάλιν ἀπ᾿ ἐκείνων ε΄ ετέρους 
- ’ ΝΝ ἤ 

μεταπηδῶν, καθάπερ τις στρατηγὸς ἄριστος καθ᾽ ἑκάστην 
ἘΔ τ “ - ὦ ΩΝ δὲ δ} ΡΝ ἦν 4“, 3 ᾿ 
ἡμέραν Τιστῶν τρόπαια; μᾶλλον ὃε καθ᾽ ἐκαστην ὥραν. Απὸ 

Α ’ Α ’ 

Ὁ γὰρ χιτωνίσκου μόνου εἰς τὴν παράταξιν "εἰσελθὼν, αὐτάνδρους 
“ " 

ἥρει τῶν ἐναντίων τὰς πόλεις, καὶ τόξα καὶ δόρατα καὶ βέλη 
ζω Α 

καὶ πάντα ἡ γλῶττα ἢΙ]αύλουις Καὶ γὰρ ἐφθέγγετο μόνον, 
Ὶ ν᾿ “ 

καὶ παντὸς πυρὸς σφοδρότερον τοῖς “πολεμίοις αἱ ῥήσεις δ᾽ ἐμ- 
κ “- 

πίπτουσαι τοὺς μὲν δαίμονας “ἤλαυνον, τοὺς δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν 
Ἁ Ἁ “- “ 

κατεχομένους ἀνθρώπους πρὸς γαῤτὸν ΞΖἐπανῆγον. Ὅτε γοῦν 
Α “ Υ Ν “ 

τὸν δαίμονα ἐκεῖνον τὸν πονηρὸν ἐξέβαλε, “γοήτων ἀνδρῶν 
’ “- Ν “ “- 

μυριάδες πέντε συνελθοῦσαι, τὰ βιβλία τῶν μαγειῶν κατέκαιον, 
Α Ν ᾿ 5 ’ Ψ Α Ρ 3 , 

καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν μεθίσταντο. Καὶ καθάπερ ἐν πολέμῳ, 
Ι͂ 

πύργου πεσόντος ἢ τυράννου κατενεχθέντος, οἱ μετ᾽ ἐκείνου 
’ Ἁ , ΄“-“ ΄ “ 

Ἑ πάντες τὰ ὅπλα ῥίψαντες, τῷ στρατηγῷ “᾿προστρέχουσιν" 
[2 κ Ἂ ’ 9 ’ “ Ν ’ 3 ’ὔ 

οὕτω δὴ καὶ τότε ἐγένετο. 'Γοῦ γὰρ δαίμονος ἐκβληθέντος, 
ἣ ᾿ ἐκ 

"πολιορκηθέντες ἅπαντες, καὶ τὰ βιβλία ῥίψαντες, μᾶλλον δὲ 
6 ,ὔ “ 1 ᾽ ᾿ α ’ Ὁ δὲ 

καταλύσαντες, τοῖς [ἰαύλου ποσὶ “προσετρεχον. 6, 
’ ἴω 

καθάπερ " ἑνὶ στρατοπέδῳ, τῇ οἰκουμένη παραταττόμενος, οὐδα- 
΄“- ᾽ ΝῚ ᾿ 

μοῦ ἵστατο, ἀλλ᾽ ὥσπερ τις ὑπόπτερος ὧν, παντα ἐποίει" καὶ 

5 τοῦτο Ε΄. Ε, τοῦτον Α. ἘοΡαίαγ τούτοις. ἢ καὶ βούλεσθαι] μόνους 

βουλόμενος Ὁ. ἱ μεταστῶσι ἸὩ. Κ πάντων] πάντα 1).Ἐ. 1 γὰρ] Ἑ ὡς 

ΕἸΟΙΊ]. Ρ. 512. (Τότα. χἰϊ. Ρ. 657 1).) - ὡς ἐξ ἴσου ἘΝ. τὰ ὡς] ὥσπερ Ἰὶ. 

πὶ τὴν λείαν] τελείαν α. τελέως (εἰ ἅπαντας ῬτῸ ἅπασαν) Ν Ἔ΄ΙΌΤ.. 6 τ 5 αηὶ 

ἐαπάοην ογϑθην Ν εῖαβ. ΟὐΟττοχι ὅν. ο μετάγων 1). μετήγαγεν Ἐ. Ρ τὸ 

τοῦ Χ. σ. τὸ οπι. Α. τοῦ οἵη. Β. τοῦ Χ. τὸ σ. 1). 4 καθάπερ] καὶ καθάπερ 

Ἐ. ΕἸογ. ἰδίῃ τις οτη. ἃ. Ε᾿ Τ᾿ ἀνιστῶν '. 5 εἰσελθὼν ἐμπίπτων 1). 

Ὁ ἸτΤαύλου] -- ἐλάμβανε 1). Υ πολέμοις Α. δεγοηῃ. δ εἴ. ν᾽ ἐμπίπτουσαι 

τοὺς] ϑῖς Α.Β.Ἐ.Ε΄ ἘΠοτ. ὅαν. τηᾶτρ. ἐμπίπτουσι τοὺς 5). Ῥἀθθαίαγ ἐνέπι- 

πτον καὶ τούς. ἃ ἤλαυνον Α.Β.Ώ). ΕἸοτ. ὅν. τπᾶγρ΄. ἤλαυνε νυ]ρο. Υ αὐτὸν 

Δ.Β.}). ΕἸογ. ἑαυτὸν ἃ. 2 ἐπανῆγον Β.. ϑαν. τηᾶτρ. ἐπανήγαγον 1). ΕἿοΥ. 

(ὐδίθυὶ οατὰ ΕἸ 118 ἐπανῆγεν. 8 προσέχουσιν 1). Ἐπίατη (ὐδΐεπδ ἴῃ Δοΐ. ΑΡ. 

Ῥ. 220. ν οἱ πολιορκ. Ε). (ὐαΐ. καὶ ἃηΐα τὰ βιβλία οτη. (ὑαῦ. ο κατακαύ- 
σαντες Ἰὰ. (ὐαΐ. ἃ συνέτρεχον Α. 6 ἐνὶ] ἐν ἑνὶ Ε΄. 
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“ Α Ἁ ᾽ὔ σ΄ κ Α “᾿ ΄ ᾿ Φ 

νῦν μὲν χῶλον διώρθου, νῦν δὲ νεκρὸν ἤγειρε, νῦν δὲ ἐτερον 
ἘΞ , , Ὰ 4. δος » ἢ ἢ 
τον μαγον λέγω και οὐδὲ εν δεσμωτηρίῳ κατακλειομε- ἐπήρου, 

Ὁ ὰ γς εἶ ᾿Ὶ 9 “ Ἁ 3 ΄- Ἀ 

γος ἡσύχαζεν, ἀλλα καὶ εκεῖ τον δεσμοφύλακα μετῆγε προς 
Ἁ 

ἑαυτὸν, τὴν καλὴν ταύτην αἰχμαλωσίαν ἐργαζόμενος. 
“΄“ 3 - ΙῚ 

δ'Γοῦτον οὖν καὶ ἡμεῖς μιμησώμεθα κατὰ δύναμιν. [Καὶ 58 
, ’ Ν ’,ὔἅ ᾿ “ἬΙ » ᾿ ϑ Α 3 ,ὔ ’ 

τί λέγω, κατὰ δύναμιν ; "ξεστι γὰρ καὶ ἐγγὺς ἐκείνου γενέ- 

σθαι τῷ βουλομένῳ, καὶ θεωρῆσαι τὴν ἀριστείαν, καὶ μιμήσα- 
Ν Α “- - 

σθαι τὴν ἀνδρείαν. "Ἔτι γὰρ πκαὶ τοῦτο ποιεῖ, λογισμοὺς 
“ι ΄ “ Ἁ ΄' ΄- 

καθαιρῶν, καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ 

θεοῦ. Καίτοιγε πολλοὶ κατατέμνειν αὐτὸν ἐπεχείρησαν αἷρε- 

τικοί: ἀλλ᾽ ὅμως " καὶ κατὰ μέλος ὧν πολλὴν τὴν ἰσχὺν ἐπι- 

δείκνυται. Κέχρηται μὲν γὰρ αὐτῷ καὶ ὶ Μαρκίων καὶ Μανιχαῖος, 
“ Ν ’ Ξ [ὅς 9 ᾿ “᾽ ϑ-ς ἊΝ 4 Ν “- 

αλλα κατατεέμνοντες" “ ἀλλ΄ ὁμως καὶ οὕτως ἐλέγχονται ἀπὸ τῶν Ηὶ 
“ ᾿ “ 

μελῶν. ΚΚαὶ γὰρ καὶ χεὶρ μόνη τοῦ ἀριστέως τούτου παρ᾽ 
- “5 ’ κ ΄σ 

αὐτοῖς οὖσα, π κατάκρας αὐτοὺς ἐλαύνει" καὶ ποῦς μόνος παρ᾽ 
ΡΒ. ὃ ΄ὔ ἢ τὶ ᾿ 8 (0 ὃ ’ , 
ετεροις οιώκει καί καταβαλλει" ἵνα μὰ ης ὀυνάμεως περιουσίαν, 

ϑ. “- ’ - ΄' 

καὶ ὅτι καὶ περικοπτόμενος Ρ ἀρκεῖ πάντας ἑλεῖν τοῦς ἐναν- 
’ ’ “ ΄“ Ά ’ 

τιουμένους. ΪἵΚαὶ μέντοι τοῦτο, φησὶ, διαστροφῆς, τὸ πάντας 
" ΄ ΄. θ0 Α ἀλλ ὩΝ ’ ἊΝ ΄“» Ἁ 

αὐτῷ κεχρῆσθαι τοὺς ἀλλήλοις μαχομενους. ιαστροφῆς μεν 
."»3 ΓΕ . Π , ἊΝ ᾿ ’ 5 Ν - ᾿ , 
οὖν, ὃ τῆς ᾿ἰαύλου ὁε μὴ γενοιτο, ἀλλὰ τῆς τῶν χρωμένων. 

Οὐ κ γι Ὑ' {2 " Α ς “- Α δ, - δὲ 
υ γὰρ ποικίλος τις ἦν, ἀλλα ἁπλοῦς και σαφής οὗτοι ὁε 

Ἁ Ἀ . ’ ὃ ’ Ν ο, Υ Ε ΚὯ ᾿ ὃ ᾿ ’ 

προς τὰς οἰκείας ιέστρεψαν τὰ βήματα ὕεννοίας. αἱ οιὰ τι 
ῇ ΄“- Ἀ - 

οὕτως ἐρρέθη, φησὶν, ὡς δοῦναι λαβὰς Υ τοῖς βουλομένοις ; Οὐκ 
νι Ἁ ἔδ " " ἡ μι ’ »᾿φ ’ κ] νι δέ ᾿ ’ 

αὐτὸς ἔόωκεν, ἀλλὰ ἡ ἐκείνων ἥ μανια οὐκ εἰς ὁεον τούτοις ( 
3 ’ 8 ν Α ε ,ὔ “" ν “ ὦ 3 
ἐχρήσατο. πεὶ καὶ ὁ κόσμος οὗτος Υ ὅλος καὶ θαυμαστος 

ἢ 7 Α ΄ “σ΄ “ ’ὔ ’ Ἁ 11 ςς Οὲ 

καὶ μέγας, καὶ τῆς τοῦ θεοῦ σοφίας τεκμήριον, καὶ ἢ 

οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν θεοῦ, “καὶ ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται 
ςκ Ἀ Α Ν ᾿] ᾽ὔ “ .} τ 3 δ΄) ’ 

ῥῆμα, και νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν" αλλ΄ ὅμως τούτῳ 
ἘΥΟΝ εὖ Ζ Ἄν ’ ἾᾺ ͵ 8 Κ Ἁ «ε Α 

ποόλλοι προσεπταισαν, καὶ ἀπεναντίας ἀλλήλοις. αἱ οἱ μεν 
, Ἁ Α 3 ’ ᾿ ἊΝ 

οὕτως αὐτὸν ὑπὲρ τὴν ἀξίαν ἐθαύμασαν, ὡς αὐτὸν νομίσαι εἶναι 
θα]. πΥΣ 2. Ὁ 

ἔ τὸν μ. :} τῶν μάγων 1). ΒΉΘΙΚΟΝ. ᾿Εγκώμιον τοῦ ἁγίου Παύλου, καὶ ὅτι 
κακῶς τοῖς τούτου λόγοις αἱρετικοὶ ἐχρήσαντο. Νεοη. ἢ καὶ] -- νῦν ἢ. ἷ κατα- 
τείνειν (οἴ οἵη. αὐτὸν) Δ. Θίαθτη ἐπεχείρισαν 1)... Κ καὶ, φιοα ἀὐθοταΐ, Πα] γθηῦ 
(.10.1}. οὖ οουυ. Β.. Μὸοχ ἐπιδ. τὴν ἰσχὺν Ἰῆνογβο οσάϊπο ἃ. 1 ἀλλ᾽ ὅμως] ἀλλὰ 
Β. ἃ μελῶν 4. μερῶν Οο4. 1 κατάκρας] κατὰ κράτος Α.Ε. ο καταβαλ- 
λει] - καὶ ταῦτα ποιεῖν οἰκονομεῖ ὁ θεὸς ().1). Ρ ἀρκεῖ] σαρκὶ Α.Ο.}.Ε.Ἐ΄ς Νετοη. 
νοῦ. ἀρκεῖ Β.. οὐ τηᾶγρ’. Εἰ. γθοθρύπμη ἃ ὅν. Βθὴ, 4 ἑλεῖν] ὅ1ο Β.1, εἷλεν ΔΕ 
λαμβάνει (.}Ὁ. ἑλεῖν ἴσχυε ϑγοῃ. δ᾽ οί. Γ οὖν οἵ. Α. 5 τῆς ΤΠ. δὲ] 
ἀλλ᾽ οὐ τῆς Π. (.}0. ι ἦν) - ἐκεῖνος Οὐ. Υ͂ ἐννοίας Ροϑβί οἰκείας ττάηβρ. . 
Ροϑί διέστρεψαν . Υ̓ τοῖς β. ὁπ. Ἐ᾿ 5 μανία] ὦ ἄνοια ἢ. Ἰδαοθαΐαν 
μανία" οὐκ εἰς δ. γὰρ τούτοις ἐχρήσαντο. Ῥατίϊοι]α γὰρ ἀθοβῦ ἴῃ οὐ θ5. 1)6- 
1η66 ἐ ἐχρήσατο Β.0.Κ.Ε. αν. ΤΠΆΓΡ:. Υ ὅλος] καλὸς ὦ. ὅλος διηγοῦν- 
ται] καλὸς καὶ θαυμαστὸς, καὶ οὐρανὸς δὲ καὶ ἥλιος μέγας τῆς τοῦ θεοῦ σοφίας 
διδάσκαλος" οἱ οὐρανοὶ γὰρ διηγοῦνται ().1}. 2 καὶ οἵα. (.). ἃ καὶ οἱ μὲν] 
οἱ μὲν γὰρ (Ὁ. οἱ μὲν 1). ἀλλ᾽ οἱ μὲν Ἰὰ, 
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δ ε εὐ 4“ 9 ἴω ᾿ , " ’ ς ᾿] ’ Ἂ' 

θεόν" οἱ δὲ οὕτως αὐτοῦ τὸ κάλλος ἠγνόησαν, ὡς ἀνάξιον εἶναι 
Ὀ ’ “΄ι “ ΄ ὃ ; Α ὦ Α ΄σ Ἁ ’ 

φαναι τῆς τοῦ θεοῦ δημιουργίας, και ὕλη τινὶ πονηρᾷ τὸ πλέον 
΄- - εἴ 

Ὁ αὐτοῦ ἀναθεῖναι. ἹΚαίτοιγε “ ἀμφοτέρους ὁ θεὸς ἠσφαλίσατο, 
Α ᾿] ΄ “σ- 

ὦ καλὸν ποιήσας καὶ “μέγαν, ἵνα μὴ ἀλλότριος αὐτοῦ τῆς 
ω ς΄“. ἢ ’ ΄ο 

σοφίας εἶναι ἐνομίζηται" δκαὶ ἐνδεῆ καὶ οὐκ αὐτάρκη ἑαυτῷ, 

μῆνα μὴ θεὸς ὑποπτεύηται. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οἱ πηρωθέντες ἐξ οἱ- 
, “ ΕῚ ς Υ 9 ᾿ 4 9 ’ 1} ἢ 9 

κείων λογίσμων, εἰς ἐναντίας ἐξέπεσον ἐννοίας, ἰαλλήλους ελεγ- 
Α “΄“ “-“ 

χοντες. καὶ ἀλλήλων γινόμενοι κατήγοροι, καὶ ὑπερ τῆς τοῦ 
“ἢ Α ΄-ς΄- “ 

θεοῦ ἔσοφίας ἀπολογούμενοι ἱκαὶ δι’ αὐτῶν ὧν ἐπλανή- 
“΄- ΝἾ ’ ᾿ Ἁ [2 Α Ν 3 ’ὔ 

θησαν λογισμῶν. Καὶ τί λέγω τὸν ἥλιον καὶ τὸν οὐρανὸν: 
᾿ “ 9 - Ω ’ δι Ὁ - ᾿ 

Πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν εἶδον θαύματα οἱ ᾿Ιουδαῖοι γινόμενα 
“ δ ’ 

ἙἘτοσαῦτα, καὶ μόσχον εὐθέως προσεκύνησαν. ΠΠῚαλὶν ἑώρων 
νἉ Ἁ “ 

δαίμονας τὸν Χριστὸν ἀπελαύνοντα, καὶ Τὸ δαιμονῶντα αὐτὸν 
Ι “ Υ͂ “΄- 4 

ἐκάλουν. ᾿Αλλ᾽ οὐ τοῦ ἐκβάλλοντος τοῦτο ἔγκλημα, ἀλλὰ 
΄' σ΄“ ᾿ ὃ ᾽ Μ) ’ δὲ 66 

τῆς τῶν πεπηρωμένων ὀιανοίας κατηγορία. ἡ τοίνυν μηδὲ (661) 
Α “- ΄“ 4 

ἸΠαύλου καταγίνωσκε διὰ τὴν τῶν κακῶς χρησαμένων γνώμην, 
ο Ἂν ’ Ἃ Ἅ 3 “- “ ἡ Ἁ “ ᾿ ’ 

ἀλλὰ μάθε τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ καλῶς, καὶ τὸν πλοῦτον ἀνα- 
Ν , ’ Ν “Ἵ 

πτυΐξον, καὶ πρὸς πάντας στήση γενναίως, ἀπὸ τῶν ἐκείνου 

ς88 "φραττόμενος ὅπλων. Οὕτω καὶ “Ελληνας καὶ ᾿Ιουδαίους ἐπί- 
στομίσαι δυνήση. Καὶ πῶς, φησὶν, οὐ πιστεύοντας αὐτῷ; 

Ἁ “ “ Ἁ ΄ι Ἁ 

᾿Απὸ τῶν γεγενημένων 9 δι᾿ αὐτοῦ, ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν οἰκουμένην 
» ς Ν οὐ Ἂ, ’ 4 ΄- δὲν, 

διορθώσεως. (Οὐ γὰρ ἢν ἀνθρωπίνης δυνάμεως τοσαῦτα δυνηθῆ- 
σ“- Ἁ ’ ΄“ σ΄ 

ναι, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ σταυρωθέντος ἰσχὺς Ῥέμπνέουσα αὐτῷ, τοιοῦτον 
Ἁ ᾿ ’ Ἷ ’ 

αὐτὸν εἰργάσατο, καὶ ῥητόρων καὶ φιλοσόφων καὶ τυράννων 
᾿ ,ὔ Α , Ἕ 9 Ψ Ὁ 

καὶ βασιλέων καὶ πάντων δυνατώτερον ἀπέφηνεν. “Οὗτος 
9 ξ ’ ’ «ε Ἁ Α “-“ τὰ 9 Ι ι εν 

οὐχ ὁπλίσασθαι μόνον ἱκανὸς, καὶ βαλεῖν τοὺς ἐναντίους, ἀλλὰ 
“ “5 “- 

Β καὶ ἑτέρους κατασκευάσαι τοιούτους. Ἵν οὖν καὶ ἑαυτοῖς καὶ 
Ἷ “ Ἄ , 

ἑτέροις "γενώμεθα χρήσιμοι, συνεχῶς αὐτὸν δμεταχειρίζωμεν, 
τ Α “ - Ὅ» -“ 

ἀντὶ λειμῶνος καὶ παραδείσου τοῖς τούτου γράμμασιν ἐντρυφῶν- 
“ Ἂς κι 

τες. Οὕτω γὰρ δυνησόμεθα καὶ κακίας ἀπαλλαγῆναι, καὶ 
« --. “-“ ΄- Ὄ 

ἀρετὴν ἑλέσθαι, καὶ τῶν ἐπηγγελμένων τυχεῖν ἀγαθῶν, ὑῶν 

Ὁ φάναι Α.ἘἙ.Ἐ. φῆσαι (.). αἰϊοογοηέ Νεῖ. ΕΘ δίπιν φανῆναι, 51Π6 τηοῃ]ϊίο. 
ο ἀμφοτέρους ἀμφοτέροις αὐτὸν Ο.). 56εα ἀμφοτέρους ἃ ΡΥ. τηΔη. 10. ἃ καλὸν] 
--δὲ Α.Ε. -τοὕτω Ο.ἢ. -Ἐμὲν Βαά. 6 μέγα Α.ΟὉ. Μοχ ἀλλότριον ἢ. 
ἔ νομίωται Α.Β.Ο.Ε.Ε. νομίσητε Ὁ). νομίζοιτο ΞΔ. Ἔ καὶ ἐνδεῆ] 515 ΟἸΏΠ6Β 
ΠΟΤῚ ργϑθίου Εὶ. χαὶ καὶ πάλιν ἐνδεῆ Ἰερτί. Ἰὰἀο)αίτιν ἐνδεῆ δέ. ᾿ ἵνα] Ὁ 
πάλιν (.Ὁ. διαίτῃ μὴ ὁ θεὸς 10). ἱ ἀλλήλους7-- τε ἢ. Κὶ σοφίας] δόξης Β. 
1 καὶ αὐτῶν ναϊρο. ἴσ. δ αὐτῶν ὅν. τηδγρ'. καὶ δι αὐτῶν Τὰ. τὰ δαιμονιῶντα Ἐ΄. 
5 φρυαττόμενος 0. ο δι’ αὐτοὺς ,εγοῃ. ὅν. ΗΠ αὐὰ5 σοπ]θοίαγδτη δι᾿ αὐτοῦ 
τϑοθρὶῦ Μοπίεῖ. δὲ αὐτοῦ Ο. εἴ ἃ ρΓ. τη. Ἐ. Ρ ἐμπνεύσασα ἴδ. ᾳ οὗτος] 
οὕτως Β.Ε. ἱκανὸς] ἱκανὸν άοτη. οὗτος------ἰκανὸς] οὕτως ὡς μὴ αὐτὸν ὁπλί- 
σασθαι μόνον ἱκανὸν γενέσθαι (ὐ.1). οὕτως ὡς οὐκ αὐτὸς ὁπλήσασθαι μόνος 
ἱκανὸς Εἰ. (564 6χ (ΟΥ̓. μόνον ἱκανόν.) Νυϊραύίατῃ νους Ν᾽ οἴ. Τ γενώμεθα 
ΟἸΉΠ68. γινώμεθα ἘΔ. 5 μεταχειρίζωμεν οἴπηθβ. αΘθαίαΓ μεταχειριζώμεθα. 
Ὁ ὧν---- ἐπιτυχεῖν μαροηΐ Β.}).Ε). ὅαν. τπᾶγρ. ποη Εαα, 



ἹΝ ΕΡΙΒΙ. ἢ. θ᾽ ΘΗ: ΘΝ. ΧΧΙ͂Ι, 928 

γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ 
πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΓῸΣ ΚΡ. 

1Ρὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. ΕΠ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χρι-Ο 
- ἊΝ “ , 9 “ 

στοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς 

αὐτὸς Χριστοῦ, οὕτω. καὶ “ἡμεῖς. 

’ “ ’ ᾽ Ἁ “Ἦ Ἷ 

ἋὋ μάλιστα ἄν τις θαυμάσειε ᾿]αύλου μετὰ τῶν ἄλλων, 
“» , Υ̓ Α ’ - ΄σ 

τοῦτό ἐστιν, ὅτι εἰς ἀνάγκην θέμπεσὼν μεγάλην τοῦ ἐπᾶραι 
’ ΄ ᾿Ὶ Α Α “- 

ἑαυτὸν, ἀμφότερα ἐργάζεται, τοῦτο τε αὐτὸ, καὶ τὸ μὴ δοκεῖν 

τὶ ἐπαχθὴς εἶναι τοῖς πολλοῖς διὰ τὴν περιαυτολογίαν ταύτην" ὃ 
ἄπ .9 ΄ Ἁ Τ' ’ αὐδ 7 Καὶ 

και ἐν μι πρὸς αλατας μαλιστα “ἴόοοι τις ἂν. αἱ γὰρ ἐκεῖ Ὁ 

ἐμπεσὼν εἰς τοιαύτην ὑπόθεσιν, ἀμφοτέρων ἐπιμελεῖται τούτων" 

ὅπερ τῶν σφόδρα ἐστὶ δυσκολωτάτων, καὶ πολλῆς δεομένων 
’ “ ,ὔ 

συνέσεως" “καὶ μετριάζει, καὶ περὶ ἑαυτοῦ μέγα τι λέγει. 
Α ων “κ΄ Ἁ “- Α 

Σκόπει δὲ πῶς καὶ ἐνταῦθα μέγα αὐτὸ ἔ ποιεῖται. “Κατὰ πρόσ- 
’ 99 ῷὋ .) σ΄ ,ὔ Ἢ 

ωπον “βλέπετε. ρα κἀνταῦθα σύνεσιν. πιτιμήσας γὰρ 

τοῖς ἀπατῶσιν ὃ αὐτοὺς, οὐ μέχρις ἐκείνων τὸν λόγον ἐ ἔστησεν, 

ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἐκείνων καὶ εἰς τούτους μεταπηδᾷ" καὶ συνεχῶς τοῦτο 
Ὁ “- Ε] Α Α ’ ΄“ ’ ς Α ΕΗ 

οὕτω ποιεῖ. (ύ γαρ δὴ μόνον τῶν παρακρουνομένων, ἀλλα καὶ 
“- ’ ἈΝ ᾿ Α ΄- 

τῶν ἠπατημένων καθάπτεται. Εἰ γὰρ καὶ αὐτοὺς ἀφῆκεν Ε 
ἢ ΄ι 

ἀνευθύνους, οὐκ ἄν οὕτως εὐκόλως ἐκ τῶν ἑτέροις εἰρημένων 
ὃ ᾽ τ Ν κ (ὁ ᾿ “ ᾽ ’ 3 » 
ιωρθώθησαν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα " ἄν ἐπήρθησαν, οὐκ ὄντες 

3 ς , ν - Α 9. δι ’ κ᾿ 
ἐγκλήμασιν ὑπεύθυνοι. Διὰ τοῦτο καὶ αὐτῶν καθάπτεται. ἸΚαΣὶ 

“σι Η ΄ ΆἉ Ἀ , 

οὐ τοῦτο μόνον ἷ αὐτοῦ ἐστι τὸ θαυμαστὸν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ κα- 
’ « ’ ἴα δ “ “ ’ [2 

ταλλήλως ἑκατέροις ἐπιτιμᾷ. ἔΑκουε γοῦν τί τούτοις φησί" 
«ς {πὰ Ἁ ’ὔ Χἕ 59 Οὐ Ἁ ν » ΝΥ 

ἃ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. ὕ μικρὸν τὸ ἔγκλημα, 
ς᾽ Α “ Ἢ ι 
ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἔ εὐεξαπατήτων ἀνθρώπων. Ὃ δὲ λέγει, 

΄ ᾿, ΄ι ’ Ψ Ἁ . 

ἱ τοῦτό ἐστιν: ἀπὸ τῶν φαινομένων δοκιμάζετε, ἅπὸ τῶν σαρ- 580 

Τ᾿ (Βρ: ΣΧ. γι ἡ. 

Πονμ. ΝΠ. ἃ ἡμεῖς] Ἐ Χριστοῦ Β. ἢϊς οἵ ἰηΐγα. " ἐμπεσὼν---ταύτην] 
ἐμπίπτων πολλάκις ἐπαίρειν ἑαυτὸν, καὶ ὑπὸ τῆς ἄγαν ταπεινοφροσύνης τοῦτο 
ποιεῖν μὴ βουλόμενος, ὅ ὅμως ἀμφότερα. ἐργάζεται, τοῦτό τε αὐτὸ, τὸ ἐπᾶραι λέγω, 
καὶ τὸ μὴ ἐπαίρειν δοκεῖν" ποιεῖ δὲ τοῦτο, ἐπαχθὴς εἶναι τοῖς πολλοῖς φεύγων διὰ 
τῆς περιαυτολογίας 1). ἢ ἐπαχθὲς Α.1. Νόγοη. ἃ ἴδοι τις ἂν} ἴδοις Δ. 
ἄν τις ἴδοι ΒΕ. 6 καὶ] Ὁ γὰρ 1). Μοχ περὶ αὐτοῦ ἰά, ἵ ποιεῖται. κατὰ] 
ποιεῖ. τὰ κατὰ ἴδ, Ι͂η [0. Ἰορὶίαν ποιεῖται. ὅρα σύνεσιν ; ΟἸηἶΒ515. ΟΟἴΟΥΪΒ, 
ΒΕ αὐτοῖς Α.}). Μοὸχ ἴἕστησιν Ἰὼ. ἂ ἂν οἴη. δ. ἀλλὰ.-------ἐπήρθησαν οι. ὮὨ, 
ἱ αὐτοῦ] αὐτοῖς Δ.Β.1΄, Ν γοη. οί. Κκ γιὰ. Απῃοί. ἱ τοιοῦτον 1). 

ας 
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κικῶν, ἸᾺ 
9 ὴ “ “΄“Ἄ ΦΕΙῚ ᾿] Α ΄“- ᾿ 

απὸ τῶν σωματικῶν. “ὃ ἐστιν, ἀπὸ τῶν φαινομένων 

Εἴ τις πλουτεῖ, εἴ τις φυσᾶται, εἴ τις πολλοὺς περιβέβληται 

κόλακας, εἴ τις μεγάλα περὶ ἑαυτοῦ λέγει, εἴ τις κενοδοξεῖ, εἴ 

τις ὑποκρίνεται “ἀρετὴν, οὐκ ἔχων ἀρετήν" τοῦτο γάρ ἐστι, 

πὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. “Εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ 
ἋΧ ’ “ " ες “ Φ Α 

ριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω παλιν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ὃτι καθὼς 
ϑ ἅ ἾΧ: -“ Φ Ἀν. ἕν... 39 ῃ Οὐ Ν ᾽ 3 

αὐτὸς Δριστοῦ, οὕτω καὶ ἡμεῖς. ὕὑ γὰρ βούλεται ἐκ προ- 
Ἁ 

Β οιμίων σφοδρὸς γίνεσθαι, ἀλλὰ κατὰ 9 μικρὸν αὔξεται καὶ 
“ - ’ὔ Α ᾿] ΄σ Α ᾿Ὶ [4 Ἅ 

κορυφοῦται. Σκόπει δὲ Ρ ἐνταῦθα τὴν πολλὴν τραχύτητα, και 
Ἁ εὖ ΕΠ ϑ᾽ ἐν" " κῷ.5 φι. Μὰ “55 “ ’ 9 

πολὺ τὸ αἰνιγμα ὄν. ο γάρ, αφ εαὐτόῦ, τοῦτο ἐστιν 

ἐμφαίνοντος. Μὴ “γὰρ ἀναμενέτω. φησὶ, παρ᾽ τἡμῶν μαθεῖν, 

τουτέστι, διὰ τῆς ἐπιτιμήσεως τῆς κατ᾽ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἑ εαυτοῦ 
ςς τς [2 Α 

ὅτι καθὼς αὐτὸς ριστοῦ, οὕτω καὶ τοῦτο " λογιζέσθω, 
δι ας. 55 
ἡμεῖς οὐκ ἐπειδὴ οὕτως ἣν τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ὅτι 

ὥσπερ ἐκεῖνος Χριστοῦ, οὕτω καὶ ἐγὼ Χριστοῦ. Κατὰ τοῦτο 

ἡ κοινωνία" οὐ γὰρ δὴ αὐτὸς μὲν Χριστοῦ, ἐ ἐγὼ δὲ ἐ ἑτέρου τινός. 

Καὶ θεὶς ἡ τοῦτο τὸ ἴσον, προστίθησι καὶ τὴν ὑπεροχὴν, λέγων᾽ 

ΟΖ. Ἐὰν “γὰρ καὶ περισσὸν καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας, ἣ ἧς (662) 

ἔδωκέ μοι ὁ κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν, οὐκ 

κε  αΡΘ ἐδύνρον.: ᾿Επειδὴ γὰρ μέγα τι λέγειν ἔμελλεν, ὅρα 

πῶς Χαὐτὸ παραμυθεῖται. Οὐδὲν γὰρ οὕτω Υπροσίσταται 
-“ ’ 

τοῖς πολλοῖς τῶν ἀκροατῶν, ὡς τὸ ἑαυτόν τινα ἐγκωμιάζειν. 
Δικ ε , ᾿ ν - ",»."» «« Ἤϊδ κ κ 

ιόπερ ὑποτεμνόμενος τὸ βαρὺ τοῦτο, φησίν ἂν γὰρ καὶ 

περισσόν τι καυχήσωμαι. Καὶ οὐκ εἶπεν, 7 ὅτι εἴ τις πέποιθεν 
“' “- “ Α Ν 

εἶναι Χριστοῦ, λογιζέσθω ὅτι πολὺ ἡμῶν ἀπέχει ἐγὼ γὰρ 
5 Ἷ 2, : ᾽ “ ᾿ ων ἃ “Ἁ 52 ἡ γε 
ἐξουσίαν ἔχω παρ᾽ αὐτοῦ πολλήν, ὥστε οὺς ἂν ἐθέλω, κολάζειν 

οὗ ἃ ο Ὗ Ὰ ᾿ Ἁ ’ Ξ ἐς Ἢ Ἁ Ἁ ἢ ’ 39 

καὶ δ ποκτιννύναι᾽ ἀλλὰ τι; αν γὰρ καὶ περισσὸν τι. 
’ “᾿, 3 ς . Φ ὔ ᾽Ν ’ὔ Α 

Ὁ Καίτοι ἄφατον εἶχεν, ἀλλ᾽ ὅμως συστέλλει τῷ λόγῳ. Καὶ 
3 Ὁ Ψ ᾿ :} δ΄. ΝᾺ ’ 5 ἫΝ οὐκ εἶπεν, ὅτι καυχῶμαι, ἀλλ᾽, “ἐὰν καυχήσωμαι, ἐὰν βου- 

λ θῶ: Φ Ν ’ Ν ᾿ ε ᾿ ὃ ’ Ἔ 
ηθῶῷ" ἅμα καὶ μετριάζων, καὶ τὴν ὑπεροχὴν " δεικνύς. αν 
Ω , Ν ςς Ν - ᾽ , Ὁ τὸ ’ ε 

οὖν καυχήσωμαι, φησὶ, “περὶ τῆς ἐξουσίας, ἧς ἔδωκέ μοι ὁ 
ν᾿ ῪᾺ "» -“. ᾿ 

κύριος. [[ἄλιὶν τὸ πᾶν αὐτῷ ἀνατίθησι, καὶ κοινὸν ποιεῖ τὸ 

δῶρον. Ὁ ΤῊ οἰκοδομὴν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν." Εϊΐδες πῶς 

πάλιν παραμυθεῖται. τὸν φθόνον τὸν ἀπὸ τῶν ἐγκωμίων, καὶ 
τὸν ἀκροατὴν ἐπισπᾶται, τὴν χρείαν εἰπὼν δι᾿ ἣν ἔλαβε : Καὶ 

2 ν. 8. 

τὰ ἀπὸ τῶν σωμ. οτη. Κ᾿. Ὦ οὐ γὰρ β.] τοῦτο λέγει ἐπειδὴ οὐ β. Ὁ. 
ο μικρὸν] τ δὲ (οὕ οἵη. ἀλλὰ 5) ῃ. Ρ κἀνταῦθα Π. ᾳ γὰρ. οἴη. 10. 
Τ᾿ ἡμῶν] -- τις ἢ. δΒιαίτη τουτέστι οἵη. Α.Ὁ. 5 λογιζέσθω] -- ποῖον τοῦ- 
ποι: 51. ἴ κατὰ τοῦτο] κατὰ τὸ Δ. ες ΟΏ. κατ᾽ αὐτὸ Β. ὅν. ΠΑΡ.  τοῦ- 
το τὸ} κατὰ τοῦτο 1). τὸ οτῃ. Δ. Ὑ γὰρ οἴη. Ε΄. Ροϑβῖ περισσὸν, τὶ δα. ἴ), 
Χ αὐτῷ Α.Ὁ. Υ προΐσταται Α. 2 ὅτι οτη. 1).Ε. ᾿ς 8 ἄποκτεν- 
νῦναι Α.Β. Ὁ δεικνὺς} τουτέστιν Ὁ. ο κύριος] θεὸς Β. 
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΄“. ΄ “ Ἁ ΄- 

πῶς φησι, “ Λογισμοὺς καθαιροῦντες Ὅτι αὐτὸ τοῦτο 
΄“ Ω 

4 μάλιστα οἰκοδομῆς εἶδός ἐστι, τὸ τὰ κωλύματα ἀναιρεῖν, καὶ Τὰ Εὶ 
Α ’ κ ν “" ΄-“ ’ 9 ς ΄ - 

σαθρὰ διελέγχειν, καὶ τὰ ἀληθῆ συντιθέναι ἐν οἰκοδομῆ. Εἰς 
΄ Ἁ ζΥ 3 ’ ο΄ . “ ᾿] Ν Ά 

τοῦτο μὲν οὖν ἐλάβομεν, ἵνα οἰκοδομῶμεν. ᾿Εδὰν δέ τις πυ- 

κτεύη καὶ πολεμῆ καὶ 3 ἀνίατος ἢ, καὶ τῆ ἑτέρᾳ χρησόμεθα 
"»“-» ’ Ἁ 

ἐνεργείᾳ, καθαιροῦντες αὐτὸν καὶ καταβάλλοντες. Διὸ καί 
ὁ φησιν, “ οὐκ αἰσχυνθήσομαι" πουτέστιν, οὐ δειχθήσομαι 

4 9 

ψευδόμενος, Γ οὐδὲ ἀλαζονευόμενος. 
Ἁ “- ΄:-: Α 

δ να δὲ μὴ δόξω, ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὃ ὑμᾶς, ὅτι αἱ μὲν 
᾿ Ἁ ιν κ Ἁ ᾿] Ἁ « Ἁ ’ “ 

ἐπιστολαί, φησὶ, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραϊῖ, ἡ δὲ παρουσία τοῦ 

σώματος ἀσθενὴς, καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος" τοῦτο λογιζέσθω 500 

ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν δι᾽ ἑῷ ρον ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ 

παρόντες τῷ ἔργῳ. Ὃ δὲ λέγει, "" τοῦτό ἐστιν ἠδυνάμην 
Α “ ων κ ν δ ποτ Ὁ ; , 6, 

μεν καυχήσασθαι, ἵνα δὲ μὴ τὰ αὐτὰ πάλιν λέγωσιν, ὅτι κομ- 
, ᾿] ᾽ Α 5 ’ ’ ᾿ Ἁ δὲ ἱ ’ 

πάζω ἐπιστέλλων, καὶ εὐκαταφρονητος εἶμι παρὼν, οὐδὲν Ἰμέγα 
" “ Ν᾿ Α 4“ » ὁ ᾿] . ς Α ΄΄“ ’ 

ερῶ. Καὶ μὴν υὑστερον ἐφθέγξατο, ἀλλ΄ οὐ περι τῆς δυνάμεως 
, 5. ἊΝ 2 Ν ς ᾿ ἂν -.5 , κι κ 

ταύτης δι᾿ ἧς ἣν φοβερ ος, ἀλλα περι ἀποκαλύψεων, καὶ τὸ 

πλέον περὶ πειρασμῶν. Ἵν᾽ οὖν μὴ δόξω φοβεῖν ὑ ὑμᾶς, “ τοῦτο 

λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν δι ἐπιστολῶν ἀπόντες. 

τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ." ᾽᾿Επειδὴ γὰρ ἔλεγον, ὅτι Β 
8 ’ Ἁ « ἴω Α Α ᾿] Ἁ ’ ἊΝ Α 

ἐπιστελλει μεγάλα περὶ εαυτοῦ, παρὼν δὲ οὐδενὸς λόγου ἐστιν 

ἄξιος" διὰ τοῦτο ταῦτά φησι, καὶ αὐτὰ πάλιν ΕΟΠΑΝΘΟΟΝ 

Οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι ὡς μεγάλα ἐπιστέλλομεν, ἕ μεγάλα καὶ 

πράττομεν παρόντες" ἀλλ᾽ ὑφειμένως μᾶλλον. Ὅτε μὲν γὰρ 

πρὸς ἐκείνους διελέγετο, μετὰ σφοδρότητος αὐτὸ τέθεικε λέγων, 

“ Δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τῆ πεποιθήσει, ἣ λογίζο- 
- 9.κὐῇ ΚΙ ν διν ἀρὰς σα ΗΞ ἘΦΕΡῚ 

μαι τολμῆσαι ἐπί τινας" ὅτε δὲ πρὸς τούτους, καθυφῆκε. Διὸ 

καὶ λέγει, ὁποῖοί ἐσμεν παρόντες, καὶ ἀπόντες" τουτέστι, τα- 

πεινοὶ, συνεσταλμένοι, οὐδαμοῦ κομπάζοντες. Καὶ δῆλον ἐκ 

τῶν ἑξῆς. 4 «ς Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι Ιἐνο 

ἑαυτοῖς τισι τῶν ἑαυτοὺς συδιστανόντων. ᾿Ενταῦθα καὶ ἀλα- 
ζόνας δείκνυσιν ὄντας ἐκείνους, καὶ μεγάλα περὶ ἑαυτῶν φθεγ- 

γομένους" καὶ κωμῳδεῖ αὐτοὺς ὡς ἑαυτοὺς συνιστῶντας. ᾿᾽Αλλ᾽ 

ἡμεῖς οὐδὲν τοιοῦτον" ἀλλ᾽ πὶ εἴ τι καὶ μέγα ἐργασόμεθα, ἐ ἐπὶ 

τὸν θεὸν " ἅπαντα ἀναφέρομεν, καὶ ἀλλήλοις ἑαυτοὺς παρα- 

ὃν, ὃ--ἶ . ἄν. 1., 

ἀ ἀνίατος ἢ] ἀνίατα νοσῇ , (αι. Μοχ χρησώμεθα 1)... 8 φησὶν, οὐκ 
αἰσχ.} ὅϊῖς Α.8Β.}).Ε. οὐκ αἰσχύνομαι, φησί μα, ἴ οὐδὲ ἀλαζ. οὐχ. Β. 
Β ὑμᾶς] Ἔ τοῦτό φησι. διὰ τοὺς λέγοντας 1). ἢ τοιοῦτον ΕΣ. ἱ μέγα] - τέως 
0. διαί καὶ μὲν ὕστερον Ἰὰ4. Ια. Απποί. Κ᾿ μεγάλα καὶ] οὕτω δὲ καὶ 
μεγάλα, }. ἱ ἐν ἑαυτοῖς] ἑαυτοὺς 1). Μοβῃ. σ. δὶς Α. Ὁ... Ε΄. νόσοι. 
Μοῦ. εἴ τινα καὶ μεγάλα ν ἄλρύων ἃ Β. γβοθρίππι ἃ ὅὅαν. Βθη. εἰργασάμεθα ἃ 
Ὁ. τὰ, Ε- ἢ πάντα ἢ. ἅπαν 

α 59 
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Γ ΄-" 

βάλλομεν. Διὸ καὶ ἐπήγαγεν" “«᾿Αλλ᾽ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυ- 

τοὺς μετροῦντες, καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς οὐ συνιοῦσιν." 
δ Ὃ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστιν" οὐ πρὸς ἐκείνους ἑαυτοὺς παρα ἫΝ 

λομεν, ἀλλὰ πρὸς ἀλλήλους. Καὶ γὰρ προϊὼν ἔλεγεν, ὃ ( Οὐ. 

δὲν ὑ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων" καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ 
’ 

Ὁ ἐπιστολῆ, ἣν ΠΕερισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα" καὶ πά- 

λιν, ἜΤ μὲν σημεία τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν ἐν 

πάση ὑπομονῇ. “ὥστε ἑαυτοῖς συγκρίνομεν ἑαυτοὺς, οὐκ ἐκεί- 
- ’ 

νοις τοῖς οὐδὲν ἔχουσιν" ἡ γὰρ τοιαύτη ἀπόνοια ἀνοίας ἐστίν. 
Ἢ ἣ,ι 6 “ ζυ “΄- Ψ « αἶ 9 ’ 2 5" 

περὶ ἑαυτοῦ οὖν τοῦτό φησιν, ἢ περὶ ἐκείνων, ὅτι οὐ τολ- 
“-“ ἮΝ ς Α ᾿ , “ Ν 3 “ ς 66 

μῶμεν συγκρῖναι ἑαυτοὺς ἐκείνοις τοῖς προς ἀλλήλους ἀμιλ- (663) 
’ ’ ΄ 

λωμένοις καὶ μεγάλα κομπάζουσι, καὶ μὴ συνιοῦσι, τουτέστι: 

μὴ αἰσθανομένοις πῶς εἰσι καταγέλαστοι τοιαῦτα ἀλαζο- 
’ὔ ΄“" 

νευόμενοι, καὶ μεταξὺ ἀλλήλων ἑαυτοὺς ἐπαίροντες. 6 «ἐ ο Ἡμεῖς 
Α δι ἢ Γ - Α 

Ε δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα,; καθάπερ οὗτοι. ΡῬ Καὶ 

γὰρ εἰκὸς ἣν αὐτοὺς κομπάζοντας λέγειν, ὅτι τὴν οἰκουμένην 

ἐπεστρέψαμεν, πρὸς τὰ πέρατα τῆς γῆς ἀφικόμεθα, καὶ πολλὰ 

ἕτερα τοιαῦτα μεγαληγορεῖν. ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς οὐχ οὕτω, φησὶν, 

“ς« ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ θεὸς μέτρου, 

4 ἀφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν." “Ὥστε ἑκατέρωθεν ἡ ταπεινοφρο- 
’ ς “ ὃ κ Φ δὲ Υ “ «ἷ 3 ’ 

σύνη αὐτοῦ καταόηλος, καὶ ὅτι οὔθεν ἵ πλεῖον ἢ εἰργάσατο; 
Ὧν πων “ 5 8. 7 Ἃ “ κι 9 ͵ ςς Κ Ά κ Ἁ 

501 εἶπε, καὶ ὅτι τοῦτο ὃ αὐτὸ τῷ θεῷ ἀνατίθησι. ατὰ γὰρ τὸ 
’ὔ͵ “ " ““ Α 

μέτρον, φησὶ, τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ θεὸς μέτρου; 
Ε τ ’ 5 Ἁ ς “ ς᾽) ΚὯ , “ Υ Ε 

ἀφικέσθαι ἀχρι καὶ ὑμῶν. αθαπερ γεωργοῖς γ ἄμπελον 
ὃ , Ὁ ενλ τ ᾽ὔ ν Μέ ο] Φ 40 
ἰανέμων, οὕτως ἡμῖν ἀφώρισε. ἐχρις οὖν οὗ κατηξιώθημεν 

Ἂν 

φθάσαι, μέχρι τούτου καυχώμεθα. 7.ς Οὐ γὰρ μὴ ὡς " ἐφικό- 
μενοι εἰς ὑμᾶς, ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς" μέχρι γὰρ καὶ ὑμῶν 

ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ... Οὐχ ἁπλῶς πα- 
ρεγενόμεθα, γΥ͂ ἀλλὰ κατηγγείλαμεν, ἐκηρύξαμεν, ἐπείσαμεν, 

ἣ ΄ι 

κατωρθώσαμεν. ΕΠἰκὸς γὰρ ἐκείνους καὶ ἁπλῶς παραγινομένους 

τοῖς τῶν ἀποστόλων μαθηταῖς, ἑαυτοῖς τὸ πᾶν λογίζεσθαι, ἐκ 
»ς“ ΄-“ο. »“» λ 

Β τῆς 5 ψιλῆς ἐπιδημίας. ᾿Αλλ’ οὐχ ἡμεῖς οὕτως" οὐδ᾽ ἀν ἔχοι 
τις εἰπεῖν, ὅτι ὃ οὐκ ἰσχύσαμεν μέχρις ὑμῶν ἐλθεῖν, καὶ τῷ 

ὅ. 2. ΟἿΓ- ΣῚΠ ΤΕ, 12: ὦ δε. κν. τὸ, ον 17: ΤΕΥ ΤᾺ: 

ο ἡμεῖς] καὶ ἡμεῖς ΕΒ. Ρ καὶ γὰρ] τοῦτο λέγει ὅτι Ώ. ᾳ ἐφικέσθαι 
Β. Μοβᾳ. σ. τϑοθρίτπη ἃ δαν. Βθβη. ϑδίαϊιη ὦ ἄχρι Β.}. μέχρι Α.Ε. ἙαοραΐαΓγ 
ἄχρις. Τ᾿ πλεῖον ἢ] πλέον ὧν ἘΠ΄. Ιὴ σοί 18 ἢ ἃἰθοβί, αὐυοά μοὶ [|| Ἴλ γ 5} 
4111} ΤϑΟΘΡΙ Μοπίεί. 5 αὐτὸ τῷ θεῷ ] αὐτῷ Β. ὑ ἐφικέσθαι Β. 
διαίτῃ ἄχρις Ἐ. Ρ ἐν ΕΧ Ἔνδηρο]ο ἀμπελῶνα." ιωι. ἀμπελῶνα 
8. Βθδοιιηαδ τηδηιι ΠΕ. Ὗ μέχρ ις οὖν] καὶ μέχρις 1). Χ ἐφικνούμενοι 1). 
Μοβα. σ. Υ ἀλλὰ] τ καὶ Ἐ, 2 ψιλῆς] δαψιλοῦς δ εζοῃ. 8 δ1ς 
ΟἸΙΏΏΘΒ ΠΟΘΙ]. οὐ μέχρις ὑμῶν ἰσχύσαμεν ἐλθεῖν ἘΝ 4. : 
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λόγῳ μόνον ἐκτείνομεν τὴν μέχρις ὑμῶν καύχησιν" καὶ γὰρ "καὶ 
ὑμῖν τὸν λόγον ἐκηρύξαμεν. 

8 «ὁ Οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ὃ ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, 

ἐλπίδα δὲ ἔχοντες, αὐξανομένης τῆς ἃ πίστεως, ἐν ὑμῖν μεγα- 

λυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν, εἰς τὰ ὑπερέ- 

κεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ 

ἕτοιμα καυχήσασθαι. Τ]ολλὴν δείκνυσι τὴν κατηγορίαν ἐκεί- 

νων ἐντεῦθεν, ὅτι καὶ εἰς τὰ ἄμετρα ἐκαυχῶντο, καὶ ὅτι εἰς τὰ 
ἀλλότρια, καὶ ὅτι τῶν μὲν ἀποστόλων ὁ ἱδρὼς ἣν ἅπας, ἐκεῖνοι 

δὲ ἐκαλλωπίζοντο τοῖς ἐκείνων κόποις. Ἡμεῖς δὲ, φησὶ. διὰ 

τῶν ἔργων ταῦτα ἐπεδείξαμεν. Οὐ τοίνυν ἐκείνους “μιμησόμεθα, 

ἀλλ᾽ ἔνθα ἡμῖν μαρτυρεῖ τὰ ἐληνες ταῦτα ἐροῦμεν. Καὶ τί 

λέγω, φησὶν, ὑμᾶς: ᾿Ελπίδα γὰρ [ ἔχω, αὐξανομένης ἔν “πί- 

στεως ὑμῶν" 8 οὐ γὰρ ἀποφαίνεται ἁπλῶς, τὸ οἰκεῖον ἦθος 

μιμούμενος, ἀλλ᾽ εν φησὶν, ὑμῶν ἐπιδιδόντων' ὅτι καὶ 

περαιτέρω ὁ κανὼν ἷ ἡμῶν ἐκταθήσεται, εἰς τὰ ὑπερέκεινα εὐαγ- 

γελίσασθαι. Προβησόμεθα γὰρ καὶ περαιτέρω, φησὶν, ὥστε Ὁ 

κηρῦξαι καὶ καμεῖν, οὐχ ὥστε λόγοις κομπαζειν ὑπὲρ ὧν Ἐέἔκα- 

μνον ἕτεροι. Καλῶς δὲ κανόνα ἐκάλεσε καὶ μέτρον, ὡς ἐπὶ 

Ι κτῆσιν τῆς οἰκουμένης ἐλθὼν καὶ κληρονομίαν εὐνάτρν καὶ 

δεικνὺς τ τοῦ θεοῦ τὸ ἔργον "ὅλον. "ἔχοντες οὖν τοιαῦτα “ἔργα, 

φησὶ, και ὶ μείζονα προσδοκῶντες, οὐ ̓ κομπάζομεν, ἁ ὡς ἐκεῖνοι μηδὲν 

ἔχοντες, οὐδὲ ἑαυτοῖς τι λογιζόμεθα, ἀλλὰ τῷ θεῷ τὸ πάν. 

Διὸ καὶ Ρ ἐπάγει, 1}, καυχώμενος, ἐν κυρίῳ καυχάσθω." 

1 Καὶ τοῦτο, φησὶν, ἐκ τοῦ θεοῦ ἡμῖν προσγίνεται. 10 ἐς Οὐ 

γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστῶν, ἐκεῖνός ἐστι δόκιμος, ἀλλ᾽ ὃν ὁ κύριος Ε' 

συνίστησιν." Οὐκ εἶπεν, ἡμεῖς ἐσμεν, ἀλλ᾽, “ ὃν ὁ κύριος 

συνίστησιν." Ηἶδες πῶς συνεσταλμένως φθέγγεται : ν με ἐ 

προϊὼν "ὑψηλότερα ἀνίστησι, μὴ θαυμάσῃς" καὶ γὰρ ὃ 

τοῦτο τῆς τοῦ Ιαύλου συνέσεως. ἱ γὰρ ἔμελλε παρειηοῦ 

ταπεινὰ φθέγγεσθαι, οὐκ ὧν αὐτοὺς ἔπληξεν οὕτως, οὐδ᾽ ἂν 

τοὺς μαθητὰς τῆς πλάνης ἀπήλλαξεν. "Ἔστι γὰρ καὶ μετριά- 

ζοντα ἀ ἀκαίρως, βλάψαι, καὶ λέγοντά τι περὶ ἑαυτοῦ θαυμαστὸν 

θυ, 15. 16. θυ. Ἴῆι Ι0 ν. 18. 

Ὁ καὶ οτῃ. Ἐ. “ ἐν] ἀλλ᾽ ἐν Ε4α. ἀλλ᾽ οἴῃ. Α.Β.Ε, Μοβαᾳ. ὁ πί- 
στεὼς] -- ὑμῶν Ἐῶ. 8 μιμησώμεθα Α.1). Γ ἔχομεν 1). ὅαν. τηᾶγρ'. 
ΒΕ οὐ γὰρ) οὐκ 1). ᾿ ἔθος 1). ἱ ὑμῶν Α.8.1).Ε΄. νότοι. γ᾽ εῖ. ϑιαϊι 
ἐκταϑήσεται ΟΥ̓ΩΠ6Β ΡΙῸ νιραΐο ἐπεκταθήσεται. Κ ἔκαμον 9. ἱ κτίσιν 
Α. οοῦ. Μοχ εἰσελθὼν ΒΕ. τὰ τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἴῆνοῦβο οταϊηο 44. 
Ἢ ὅλον] τὸν Τὰ. 9 ἔργα Ομ. 19. Ῥοϑί φησὶ «64. ὥστε κηρῦξαι καὶ καμεῖν 

1). Ρ ἐπάγει] - ὥστε ἘΝ. ᾳ καὶ τ. φησὶν] ὡσεὶ ἔλεγε, καὶ τοῦτο 10. 
τ Ψ,. ἀνίστησι ὕψ.. λέγει καὶ ἑαυτὸν συνίστησι 1). πρὸς ὑψ. ἀνίστησι ῥήματα 

ὲ 5. καὶ, ᾳῃοα ἀοτγαΐῖ, οομηιηθπάδηξ Β.,}).}. 
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502 εὐκαίρως, ὠφελῆσαι. Ὥσπερ οὖν ᾿καὶ αὐτὸς ἐποίησε. Καὶ 

γὰρ κίνδυνος ἣν οὐ μικρὸς, περὶ [Παύλου τι πεισθῆναι φαῦλον 

τοὺς μαθητάς. Οὐκ ἐπειδὴ [Παῦλος ἐζήτει τὴν παρ᾽ ἀνθρώπων 
’ 

δόξαν. ΗΕ γὰρ τοῦτο ἐζήτει, οὐκ ἂν τὰ μεγάλα ἐκεῖνα καὶ (664) 
Ἀ 

θαυμαστὰ τὰ πρὸ δεκατεσσάρων ἐτῶν ἂν ἐσίγησε Υ χρόνον 

τοσοῦτον οὐδ᾽ ἂν, ἀνάγκης ἐπικειμένης, οὕτως ἀνεδύετο καὶ 

ὦκνει εἰπεῖν" Ν᾽ δηλονότι οὐδ᾽ ἄν τότε εἶπεν, εἰ μὴ σφόδρα κατη- 
’ Ε ΄- ς Α Ἁ " ’ ’ 9 ἴων 

ναγκασθη. Οὐκοῦν οὐ τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν ἐπιζητῶν, 
“. “᾽7 “ς Α ΄' “ὄ Ρ ᾽ Α ἢ 

ταῦτα ἔλεγεν, αλλὰ τῶν μαθητῶν κηδόμενος. Ἰὑπειδὴ γὰρ 

Χ ἔβαλλον αὐτὸν ὡς ἀλαζόνα, καὶ λόγοις κομπάζοντα, ἔ ἐργοις δὲ 

Β οὐδὲν δυνάμενον ἐπιδεῖξαι, ἀναγκάζεται λοιπὸν εἰς ἐκείνας τὰς 

ἀποκαλύψεις ἐλθεῖν. γ᾽ ΚΚαίτοιγε δυνάμενος διὰ τῶν ἔργων 
9 Ἂν “- ΠΝ “-“ “᾽,7 .} ᾿ς Τλυν ΕΥ »" ΝῚ “-. 

αὐτοὺς πεῖσαι, ἡνίκα ταῦτα ἔλεγεν αλλ ὅμως ετι τῇ διὰ τῶν 
Ν ’ Ἁ 

2 λόγων κέχρηται ἀπειλῆ. ἹΚενοδοξίας γὰρ μάλιστα καθαρὸς 

ἣν καὶ τοῦτο αὐτοῦ δείκνυσιν ἅπας ὁ βίος, καὶ ὁ πρότερος καὶ 
Ἁ ἴω “ “ 

ὁ μετὰ ταῦτα. Διὰ τοῦτο γοῦν καὶ ἀθρόον μετέστη, καὶ 
4 σ- 

μεταστὰς συνέχεεν ᾿Ιουδαίους, καὶ πᾶσαν ἐκείνην ἔρριψε τὴν 
“Ἔἰ ΑἉ ’ “ Ἁ ' 

παρ᾽ αὐτῶν τιμὴν, καίτοιγε τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ἃ αὐτὸς ἦν, καὶ 
’ 

σὸ προστάτης. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ἐκείνων ἐνενόησεν, ἐπειδὴ τὴν ἀλή- 

θειαν εὗρεν, ἀλλ᾽ ὕβρεις, καὶ ἀτιμίας αὐτῶν ἀντηλλάξατο᾽ καὶ 
Ἁ Ἁ 

" γὰρ προς τὴν σωτηρίαν ἑώρα τῶν πολλῶν, τοῦτο πάντα 

ἡγούμενος. Ὃ γὰρ μήτε γέενναν, μήτε βασιλείαν ἡγούμενός 
“ Ἁ 3 “ “- 

τι εἶναι. μήτε κόσμους μυρίους πρὸς τὸν τοῦ Χριστοῦ πόθον, 
“ « 

πὼς ἂν γὴν ας παρὰ τῶν πολλῶν ἀροτἢ ἐθήρευεν Οὐδαμῶς 

ἀλλὰ καὶ σφόδρα ταπεινός ἐστιν, ὅταν “ ἐξῇ, καὶ τὸν πρότερον 

αὐτοῦ στηλιτεύει βίον, ὃ ἅτε βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβρι- 
᾿ Ἑ ω ν Ἷ Κ ἊΣ ΤῸ θ ᾿ δὲ τὰ ζω Δ “- λλὸ 

στην ἱ καλῶν ἑαυτον. αἱ ὁ μαθητῆς ὁε αὐτοῦ Δουκας πολλοα 

Ὁ περὶ αὐτοῦ φησι, δηλονότι παρ᾽ αὐτοῦ μαθὼν, ὃ ἐμπομπεύοντος ρ ἤσι, θη , Μ 
“- ΄ ᾿ ΄σ' εἶ “ 

αὐτοῦ τῷ προτέρῳ βίῳ οὐχ ἧττον ἢ τῷ μετὰ ταῦτα. 
ἢ ἐλ “- δὲ , Ε Ψ 5 ’ ’ τ 9 ο Α 

αῦτα ὃε λέγω, οὐχ ἵνα ἀκούωμεν μόνον, αλλ΄ ἵνα καὶ 
Η Ἁ “- “- Ἁ “ “" 

ἱμανθάνωμεν. Εἰ γὰρ ἐκεῖνος τῶν πρὸ τοῦ λουτροῦ πλημ- 
’ δ, 

μελημάτων ἐμέμνητο, καίτοι πάντων ἀφανισθέντων, τίνα κἂν 
“΄“ῬΡ Ν Ἁ ᾿ ΄“΄ 

σχοίημεν συγγνώμην 1 οἱ τῶν μετὰ τὸ λουτρὸν ἀμνημονοῦντες 

᾿ καὶ} τ ἀμφότερα 1. ἡ χρόνον τοσοῦτον οτη. Ε΄.  ΥΌΠ. τοσοῦτον οτη. Α. 
ἐπὶ τοσοῦτον ἂν ἐ ἐσίγησε χρόνον Ἐὶ. Υ δηλονότι] δῇῖΆο. Α.Ε. Ε΄,  γοη. δῆλον 
δὲ ὅτι Β. δῆλον οὖν ὅτι 1). Χ ἔβαλλον Α.Β.Ε. ὅαν. ΤΉΔΓΡ;. διέβαλον Ὁ. 
διέβαλλον νυ]ρο. Υ͂ καίτοι (οτη. γε) Ὠ. Ζ λόγων] ἐ ἔργων Δ.1).Ε..Ε, 
ψεγοη. Οὐοττγοχὶΐ βάν. 8. αὐτὸς ἦν καὶ ὃ. π.] καὶ ὁ π. αὐτὸς ἣν Εαα. 
Ὁ γὰρ οἵη. Α.Ε. “ παρὰ ΟΠ. Β. Μαοχ ἐθήρευσεν ἈΑ.Β. οἷ αηΐα ΓΑΒΌΤΆΤΩ ΒΕ. 
ἃ ἐξὴν ΔΑ. Εν Νετγοη. ὃ ἅτε ὁπ. 1). 1ῃ τηᾶγρ,. Βαρού ἃ. ἔ καλῶν] ἀποκα- 
λῶν Β. εἀϊξπτη ἃ ὅδν. Ββῃ. ξ ἐκπομπεύοντος Βα. εἱ Οοαα. γα. Δππού. 
"ΉΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ μεμνῆσθαι τῶν προτέρων ἁμαρτιῶν, καὶ καθ᾽ ἑκάστην 
ἀπροφασίστως μετανοεῖν καὶ συγγνώμην αἰτεῖν. ΨψέεΓΟΙ. ἱ μανθάνωμεν ] μι- 
μώμεθα (.10. Κ ἂν] οὖν Α.  εγοη. οὖν ἂν Ὁ." Ἰ οἱ τῶν] ἡμεῖς ()..}. 
(οπλ. Ρ. Ρ. ἡμεῖς). τῶν οἴῃ. Α. 
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ἡμεῖς; "Τί πὶ λέγεις, ἄνθρωπε: ΤΙροσέκρουσας τῷ θεῷ, καὶ 
ἐπιλανθάνῃ: Δευτέρα αὐγῇ “πρόσκρουσις, δευτέρα ἀπέχθεια. 

Ποίων οὖν ἁμαρτημάτων Παϊἰτεῖς λύσιν ; ὧν οὐδὲ οἶδας αὐτός : 

Πάνυ γε, ὃ οὐ γάρ: ὁ “μεριμνᾷς καὶ φροντίζεις πῶς λόγον. Ρ δῴς, Ε 

ὁ μηδὲ μεμνῆσθαι αὐτῶν σπουδάζων, ἀλλὰ παίζων ἐ ἐν οὐ παι- 

κτοῖς. ᾿Αλλ᾽ ἔσται καιρὸς, ὅτε οὐκέτι προχωρήσει τὰ τῆς 

απαιδιᾶς ἡμῖν. Καὶ γὰρ δεῖ τ πάντως ἡμᾶς ἀποθανεῖν' διὰ 

γὰρ τὴν πολλὴν ἀναισθησίαν 5 τῶν πολλῶν καὶ ἧπερ τῶν 

Φανερῶν διαλέγεσθαι δεῖ" καὶ ἀναστῆναι πάντως, καὶ "κριθῆναι, 

καὶ κολασθῆναι" μᾶλλον δὲ τοῦτο οὐ πάντως, ἐὰν θέλωμεν. 

᾿Εκείνων μὲν γὰρ οὐχ ἡμεῖς κύριοι, οὔτε τῆς τελευτῆς δ“ ἡμῶν, 

οὔτε τῆς ἀναστάσεως, οὔτε τῆς κρίσεως, ἀλλ᾽ ὃ δεσπότης ὁ 

ἡμέτερος" τοῦ μέντοι Υ διδόναι δίκην, ἢ ἢ μὴ, ἡμεῖς κύριοι" τοῦτο 593 

γὰρ τῶν ἐνδεχομένων ἐ ἐστίν. ᾿Αλλ᾽ ἐὰν θέλωμεν, τῶν ἀδυνάτων 

αὐτὸ ποιήσομεν, ὥσπερ οὖν Παῦλος, ὡς ΠΕέτρος, ὡς οἱ ἅγιοι 

πάντες" καὶ γὰρ ἐκείνους κολασθῆναι ἀδύνατον. Αν τοίνυν 

ἐθέλωμεν, καὶ ἡμᾶς Σὁμοίως ἀδύνατόν τι παθεῖν. Καν γὰρ 

μυρία Υ ὦμεν πεπλημμεληκότες, δυνατὸν ἀνακτήσασθαι, ἕως ἂν 

ἐνταῦθα ὦμεν. ᾿Ανακτησώμεθα τοίνυν ἑαυτούς: καὶ ὁ μὲν 

ἃ γέρων ἐννοείτω, ὅτι μικρὸν ὕστερον ἀπελεύσεται, ὅτε ἱκανῶς 

» ἐνετρύφησε τῆ ἡλικίᾳ: καίτοιγε ποία τοῦτο τρυφὴ τὸ ἐν 

κακίᾳ διάγειν ; ἀλλὰ τέως “πρὸς τὴν ἐκείνου δόξαν τοῦτό “Φημι Β 

ὃ ἐννοείτω μετὰ “ τούτων, ὅτι ἔξεστιν αὐτῷ ἐν βραχεῖ χρόνῳ τὸ 

πᾶν ἀπονίψασθαι. Ὁ γέος πάλιν καὶ αὐτὸς τὸ ἄδηλον λογι- 

ζέσθω τῆς τελευτῆς, καὶ ὅτι πολλῶν πολλάκις πρεσβυτέρων 

μενόντων ἐνταῦθα, οἱ νέοι πρὸ αὐτῶν ἀπηνέχθησαν. Ἵνα γὰρ 

μὴ πραγματευώμεθα τὴν τελευτὴν ἡμῶν, διὰ τοῦτο ἐν ἀδήλῳ 

κεῖται. Διὸ καὶ σοφός τις παραινεῖ λέγων, 1} “ Μὴ ἀνάμενε 
ἐπιστρέψαι πρὸς κύριον, καὶ μὴ ἀναβάλλου ἡμέραν ἐξ ἡ ἡμέρας" 

οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα." Ἔκ μὲν γὰρ τοῦ 

ἀναβάλλεσθαι κίνδυνος καὶ φόβος, ἐ ἐκ δὲ τοῦ μὴ ἀναβάλλεσθαι 
σωτηρία δήλη καὶ ἀσφαλής. "χου τοίνυν τῆς ἀρετῆς. Οὕτω 

γὰρ, κἂν νέος ἀπέλθης, ἀσφαλῶς ἀπῆλθες" κἂν εἰς γῆρας ἔλθης, 

11 βυταρ, σὴν ον. ΞΈντις Τὶ 

Ἢ λέγεις] ποιεῖς ().}). ἢ αἰτήσεις Ο.), ο οὐ γὰρ] καὶ γὰρ (.ἢ. πάνυ 
γε ἴῃ τηᾶγρ;. Παθοὲ ΔΑ. γΙά. Απμοί. Ρ δῷς ομηθ8. ]μθρθθαίιν δώσεις. 
4 παιδείας Ἐ. τ πάντως ἡμᾶς Οοαά. ἡμᾶς πάντως μαά. 5 τῶν οἵη. Α.Ε. 
γρ. τινῶν ἰὼ. 1Ἰῃ τηᾶγρ'. ἴ κριθῆναι] -- πάντως ἘΠ. πάντως οἵ. Α.Ε. Ε΄ οι. 
καὶ κριθ. πάντως οτῃ. ἢ. ἡμῶν] -- λέγω (0.1). ἡμῶν οτι. ΚΒ. Ν᾽ δοῦ- 
ναι Ἰὼ. Χ ὁμοίως οἵη. 5.0. Υ ὦμεν πεπλ. ἰος ΟΥ̓ Ϊ πο Α.Β.ΟΙΕ, 
πεπλ. ὦμεν δα. 5 ἂν οχῃ. Β.Ο.Ὁ. ἐρων] ἐρῶν Α.Ο.Ε. ψιαθ 
αἰρὶ Ν οι. Ὁ ἐντρυφήσει (Ὁ. ν ὀϑῥει ἢ δὲ Ε΄. 4 τούτων 
ΑΒ. ΣΝ, τούτου (ἡ. τοῦτο ἀα, Μοχ αὐτῷ οἴῃ. Β. 
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μετὰ πολλῆς “ ἥξεις τῆς εὐπορίας" καὶ ἴ διπλῆν ἑορτὴν διὰ 

παντὸς ἕξεις τοῦ βίου, κακίας τε ἀπεχόμενος, καὶ ἀρετῆς 
ἐπειλημμένος. Μὴ λέγε, ἔσται καιρὸς ὅταν ἐπιστρέψαι δέη" (664) 

ταῦτα γὰρ τὰ ῥήματα σφόδρα παροργίζει τὸν θεόν. ΠῚ 

δήποτε: Ὅτι αὐτός σοι ὅς νὴ αἰῶνας ἐπηγγείλατο, σὺ δὲ 

Ὁ Βοὐδὲ τὴν παροῦσαν ζωὴν ᾿ἐθέλεις πονεῖν, τὴν βραχεῖαν ταύτην 

καὶ ἱ πρόσκαιρον, ἀλλ᾽ οὕτως εἶ χαῦνος καὶ ἱἄνανδ ρος, ὡς καὶ 

αὐτῆς "ταύτης βραχυτέραν ἐπιζητεῖν. Οὐχ οἱ αὐτοὶ κῶμοι 

καθ᾽ ἡμέραν: οὐχ αἱ αὐταὶ τράπεζαι : : οὐχ αἱ αὐταὶ πόρναι: " 

οὐχὶ τὰ αὐτὰ θέατρα: Σ οὐχὶ τὰ αὐτὰ νμύφκογή Ξ Μέχρι τίνος 

ὼς πιξκείνων ὄντων ἐρᾷς ; μέχρι τίνος πὰάκόρεστον ἔχεις τῆς 

οκακίας τὴν ἐπιθυμίαν; ᾿Εννόησον ὅτι ὁσάκις ἐπόρνευσας, 

τοσαυτάκις Ῥκατέγνως σαυτοῦ. [Καὶ γὰρ τοιοῦτον ἡ ἁμαρτία" 
Ε ἅμα γέγονε, καὶ τὴν εράϑῃ ἤνεγκεν “ὁ δικαστής. ᾿Εἰμεθύσθης, 
ἐγαστρίσθης, ἣ ἥρπασας : “Στῆθι λοιπὸν, ᾿"ὑπόστρεψον τὴν ἐναν-- 

τίαν, ὁμολόγησον τῷ θεῷ χάριν, ὅτι σε οὐκ ἐν μέσοις ἀνήρπασε 

τοῖς ἁμαρτήμασι: μὴ καὶ ἑτέραν δ ζήτει προθεσμίαν εἰς τὸ 
“ Ε) , {Π| Ἂ ϑ “ ᾿] ἰ 

κακῶς ἐργάζεσθαι. ολλοι μεταξὺ πλεονεκτοῦντες ἀνηρπα- 
7.8 “ ϑν ϑδις ἂν Ν δί Φ , εἶ ᾿ 

γήσαν, καὶ ἀπῆλθον ἐπὶ Υ φανεραᾶν ὀικην. οβήθητι μὴ καὶ 

594 σὺ τοῦτο πάθης " ἀναπολόγητος. ᾿Αλλὰ πολλοῖς ἔδωκε ἔπρο- 
ἤ ς . ᾿ ,ὔ 9 ς , ἢ , “5 

θεσμίαν ὁ θεὸς Υέξομολογήσασθαι ἐν ἐσχάτῳ γήρᾳ. ΓΤ οὖν : 
Α οὐ ᾽ “ Μ , "7 ἣν ὃς ἃ 

καὶ σοὶ δώσει ; ἤΐσως δώσει, φησί. Τὶ λέγεις, ἴσως, καὶ ἐνίοτε, 
Α ’ τι ’ὔ δ“ Ἁ ΄- Ν Ἁ ’ » 

Ζκαὶ πολλάκις ; ᾿Εννόησον ὅτι περὶ ψυχῆς βουλεύη, καὶ τίθει 
᾿Ὶ δὰ τ Α λ , Ν λέ ΕῚ ’ δὲ 583 Ἷ Α δῶ Ἔ ΠῚ 

καὶ τὸ ἐναντίον, καὶ λογίζου καὶ λέγε, ἅτί δε, ἐᾶν μὴ ὁῷ ; 1{ 
Α .Ν "ὃ Γ ᾿ { 

δὲ, ἐὰν δῷ, φησίν :᾿ ωκε μὲν αὐτὸς, πλὴν τοῦτο ἐκείνου 

ἀσφαλέστερον καὶ κερδαλεώτερον. ᾿Εὰν μὲν γὰρ ἤδη ἄρξη, 

τὸ πᾶν ἐκέρδανας, ἄ ἂν τε λάβης, ὁ ἄν τε μὴ λάβης προθεσμίαν" 

ἐὰν δὲ ἀεὶ ἐμέλλης, δι αὐτὸ τοῦτο πολλάκις οὐ λήψη. Σὺ δὲ 

Β εἰς μὲν πόλεμον ἐξιὼν, οὐ λέγεις, οὐκ ἀνάγκη ἃ διαθέσθαι, ἴσως 

ἐπανήξω: οὐδὲ περὶ γάμου βουλευόμενος λέγεις, λάβω γυναῖκα 
᾿ Α Ἁ ’ὔ οἿ δ΄ 3 ᾽ὔ ᾿ “λ 

πενιχρᾶαν, πολλοὶ πάρα δόξαν καὶ οὕτως ἐπλούτησαν᾽ οὐδὲ 

6 ἥξεις ΟΥΠ65 ΟΠῚ τηΔΥρ'. δαν. ΕἸ ἀΘθαΐτν ἀπῆλθες. ἔ διπλῆν Α.Β.0.0.Ἑ. 
58 ν. τηᾶῦρ. διπλῇ νυ]ρὸ. δ οὐδὲ] οὔτε (ὐ. οὐ Ε΄. Βίαϊ!πη παροῦσαν οτη. Β. 
᾿ ἐθέλεις] οὐ θέλεις Ὁ. ἷ ἄνανδρος] ἀμελὴς σι λπ ταύτης] ταύτην Α.}.Ε. 
Ῥοϑί ταύτης 84. ἑτέραν Τὶ. 1 ὡς] - οὐκ Ο. Ηϊαί πὶς Ὁ. τ ἐκείνων ὄντων] 
καινῶν οὕτως ΠΕ. ὄντων ἴῃ ΤηδΓρ'. Δα ΒοΙρΐο. Ὦ ἀκορ.] τὴν ἀκορ. Β. Μοχ τὴν 
οτῶ. ΒΕ 19. ο κακίας] σκιᾶς Τὰ, ββα κακίας 1ῃ τηδΓρ'. Ρ σαυτοῦ κατέγνως 
ἴήνϑυβο οτὰ. ΑΔ... 4ᾳ ὁ] ὡς ΤΕ, Τ᾿ ὑπόστρεψον] ὅδευσον (ὐ.}). 5. ζητῆς 
(56 α σοΥΓ. ζγτῆ) Ἐ,, Μοχ ἐργάσασθαι Δ.Ἐ. Ὁ πολλοὶ] πολὺ Α.}). πολλὺ ΚΕ. 
Υ φοβερὰν Ὁ. Ὺ ἀναπολόγητος] ἀναπολογήτως ΕἸοΥ. Ρ. 6βρ. (Τοπι. ΧΠ 0. 
458 19.) ἀναπολόγητος ἀπελθὼν (.1). καὶ ἀναπολόγητος ἀπέλθης ἢ. δ“ προθ.] 
καὶ προθ. Β..Ἐ. ποη ΕἸΟΥ. Υ ἐξομ. ἐν ἐ. γι] δῚς ΟΠΠΏ6Β Οοσαα. (μἰβὶ ααοα 
ἐξομολογήσασθαι ΟΠ. (. ̓  οὐ ΕἸου. θα καὶ ἐν ἐ. γ. ἐξομολογήσασθαι. 
2 καὶ οπ1. Ε΄. ἃ τί δὲ] τί δαὶ Ὀ15 ΕἸΟΥ. Ὁ ἐκείνου οτη. 1). ο μένῃς ΕἸοΥ. 
4 διαλέγεσθαι Β'. ὅν. τπᾶτρ΄. 
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οἰκίαν οἰκοδομούμενος, “καταβάλω θεμελίους σαθροὺς, πολλαὶ 

καὶ οὕτως ἔστησαν οἰκίαι" ὑπὲρ δὲ ψυχῆς βουλευόμενος, τοῖς 

8 ΠΤ ΆΡΟΝ ἐγχειρεῖς, τὸ ἴσως καὶ πολλάκις καὶ ἐνίοτε 
᾿ τιθεὶς, καὶ τοῖς ἀδήλοις ἐπιτρέπεις σαυτόν. (Οὐ τῷ ἀδήλῳ, 

φησὶν, ἀλλὰ τῇ τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίᾳ" φιλάνθρωπος γὰρ ὁ 
θεός. Οἴδα κἀγώ' ἀλλ᾽ ὁ φιλάνθρωπος οὗτος κἀκείνους, οὗς 

εἶπον, ἀνήρπασε. ἐλ. οὐ ἂν καὶ χρόνον λαβὼν ἱ ὅμοιος μένης "Ὁ 
Δ ἣ ε 

" γὰρ τοιοῦτος καὶ ἐν " γήρᾳ ῥᾷθυμος ἔ ἔσται. Οὐ, φησιν. Ο 

ἱ γὰρ λογισμὸς οὗτος καὶ μετὰ Ἂ τὰ ὀγδοήκοντα ἔ τη, ἐννενή- 

κοντὰ ἐπιζητεῖ, καὶ μετὰ τὰ ἐννενήκοντα, ἑκατὸν, καὶ μετὰ τὰ 

ἑκατὸν, ἀργότερος ἔσται. Καὶ οὕτως ἯΩ βίος ἅπας ἀναλωθή- 

σεται μάτην, καὶ συμβήσεται τὰ περὶ τῶν ̓ Ιουδαίων εἰρημένα 

καὶ ἐπὶ σοί" ὅτι 12“: ὁ ᾿Εἰξέλιπον ἐ ἐν ματαιότητι αἱ ἡμέραι αὐτῶν. 
Κκ Α ἿΤῺὯΟ 9 Ξ , Ρ ιν φ Α ὌἜ ἱ Α “- Ὅ 

αἱ εἰθε εν ματαιότητι μόνον, Ῥαλλαὰ μη καὶ επὶ κακῳ. ταν 
Ν Ψ ’ "5 “- Ἁ Α ΄“Ἅ'. ς ’ ’ 

γὰρ ἀπέλθωμεν εκεῖ τὸ βαρὺ 4 τῶν εἶα ψρβρηνῳ φορτίον 
ΠΝ Γ φορόωΝ ΄ σαν 3.5 ι κ ς , 
φέροντες, και ἔπι κακῷ τοῦτο ἐστι. Γροφὴν γὰρ αποισο- Ὁ 

μεν τῷ πυρὶ, καὶ πολλὴν τῷ σκώληκι τράπεζαν. Διὸ δέομαι 

καὶ ἀντιβολῶ στῆναί ποτε “γενναίως, καὶ ἀποστῆναι κακίας, ἵνα 

καὶ μον ἐπηγγελμένων ὃ τύχωμεν ἀγαθῶν" ὧν γένοιτο, πάντας 

ἡμᾶς ἵ ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ “πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, 

τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΔΌΣ ΚΙ, 

ἱ αὔῴφελον " ἀνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφροσύνη, ἀλλὰ καὶ 

ἀνέχεσθέ μου. 

- Υ̓͂ 

Μέλλων ἐμβαίνειν εἰς τοὺς οἰκείους ὃ ἐπαίνους, πολλῆ κεχρη- 
ὃ ΚἉ Ἁ ᾿ “ δὲ ι ὃ ’ “ 

ται τῆ προ ιορθώσει. αἱ οὐχ ἅπαξ, οὐδὲ “ δεύτερον τοῦτο 

ποιεῖ" καίτοιγε ἱκανὴ ἣν ἡ ἀνάγκη τῆς ὑποθέσεως ἀπολογή- 
[ ΄ Ἁ 

σασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ τὰ Γ πολλάκις εἰρημένα αὐτῷ. Ὃ γὰρ 

12 Ῥβ8]. Ικχν]δ. 33. ι ἂν. ΧΙἧ. ν. τ: 

8 καταβάλωμεν . ἔ πολλαὶ] -- δὲ ΔΑ. - γὰρ Ε΄. Ε σαθροτέροις] 
σαθροῖς ἄγοι Ο. ἢ προστιθεὶς Ἀ. ἱ ὁμοίως Β. Κηήρᾳ Α.Β.Ο. γήρῳ 
να]ρο. 1 γὰρ ογαβιιη Ἰη ΠΕ. τὰ τὰ ΒΌΡΓΑ 11η. ἴον οὗ Ὠ βίος Ἑ αὐτοῦ 
Ἐ. ἅπας οτη. Α.Ο. ο ἐξέλειπον Α. Ρ ἀλλὰ μὴ καὶ] νυνὶ δὲ καὶ ὦ, μὴ 
τῶν Β.1). “καὶ οτὰ. Ὁ. 4 τῶν ἁ. φορ. φέρ. τῶν ἁ. τε φορτίον μ. :. 
φορτίον τῶν ἁ. φέροντες. ΒΕ. Τ καὶ ἐ. κι Τ. ἐστι) ϑι. Α.Β.Ο..ΕὉ τοῦτό ἐστι 
τὸ ἐ. κ- ᾿ὰ. Το Ὀαΐιι τοῦτο γάρ ἐστιν ἐπὶ ἔϑν, Μοχ γὰρ Ροϑβί τροφὴν, αιοά 
να ]ρὸ ἀθοβϑῦ, μα ῦθηῦ οὐηηθ8 (αα. 5 ἐπιτύχωμεν Α.Ε. ὧν ἐπιτυχεῖν 
οἵη. 16 θτη. Ὁ μετασχεῖν ().}}. Ηομ. ΧΧΙΠ. ἃ ὄφελον Α.8.1).Ε. 
Μοβα. σ. ὄφελον νυ]ρὸ. Ὁ ἀνείχεσθε Δ..1Ὁ. Μοβαηᾳ. ἀνέχεσθαι 1). ἀνέ- 
χεσθε ἘΠ. Νεῖοῃ. ἠνείχεσθε ϑαν. Βεδη. ἢ ἐπαΐνους οτπ. Δ. ἃ δεύτερον] 
Ἑ ἀλλὰ καὶ πολλάκις 1). ὃ ἡ] αὐτὴ ἡ Ὁ. ἴ πολλάκις] διαφόρως 1}. 

Η ἢ 
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ε ι ’ “ ε Α Ε] δι. 18 Α οὐ 
505 ἐλ κώδια ὕι μεμνημένοφ, ὧν ὁ θεὸς οὐκ ἘΑΘΜΜΠΤΟΝ καὶ διὰ 

τοῦτο λέγων ἀνάξιος εἶναι καὶ τῆς προσηγορίας αὐτῆς τῶν 

ἀποστόλων, καὶ τοῖς σφόδρα ἀναισθήτοις εὔδηλός ἐ ἐστιν οὐ διὰ 

δόξαν ταῦτα λέγων, ἃ μέλλει νῦν ἐρεῖν. Καὶ γὰρ. β εἰ δεῖ 

τι καὶ θαυμαστὸν εἰπεῖν, εἰς δόξαν αὐτὸν μάλιστα τοῦτο (666) 
Ἁ “ 

παρέβλαπτε, τὸ περὶ ἑαυτοῦ τι λέγειν" δ καὶ προσίσταται 

τοῦτο τοῖς ἄρρεν να ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲν τούτων ἷ ὑπείδετο, 
Ἀλλ᾽ 3 ἃ ἡὸ “ Ι δὲ 
α εἰς ἕν Κὶ εἶδε, πὴν τῶν ἀκουόντων σωτηρίαν. στε "ὃὲε 

μηδὲ ἐν λαψτως τούτῳ τοὺς ἀνοήτους, τῷ μεγάλα περὶ ἑαυτοῦ 

Β εἰπεῖν, ἐκ 5 περιουσίας κέχρηται ταῖς πολλαῖς ταύταις προδιορ- 
’ 

θώσεσι, καί 9 φησιν, “Εἴθε ἠνείχεσθέ μου μικρὰ τινα ἀνοη- 

ταίνοντος" μᾶλλον δὲ καὶ ἀνέχεσθε. Εὐδες σύνεσιν ; Πὸ μὲν 
ἡ “- ΄ 

γὰρ εἰπεῖν, “ εἴθε," κυρίους αὐτοὺς ποιοῦντός ἐστι τὸ δὲ 
Ἄ 9 ’ ’ .“» 3. ποι 9 φῳΣ τα , 

καὶ ἀποφήνασθαι, 1 σφόδρα θαρροῦντος αὐτῶν ἐστι τῆ ἀγάπη, 
κ . -- τὸ “ 

καὶ ἐνδεικνυμένου ὅτι ᾿ καὶ φιλεῖ καὶ φιλεῖται. Μᾶλλον δὲ οὐκ 
3, ΣΙΝ ἢ , Ξ ς κα . ς.Νγξ8 ’ Ψ “- ᾿ 
ἀπὸ ἀγάπης ψιλῆς ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἀπό τινος ἔρωτος θερμοῦ καὶ 

"»-" « 

“μανικοῦ φησι δεῖν αὐτοὺς 8 ἀνασχέσθαι καὶ ἀνοηταίνοντος. Διὸ 

ὶ 2“ Ζηλῶ θ 7Ὰλ Οὐκ εἶ; και ἘΤΉ γος ἡλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ." υκ εἶπεν, 
9 

Οἀγαπῶ 'ἱγὰρ ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ὁ πολλῴ τούτου σφοδρότερον ἣν 

" τίθησι. Ζηλότυποι γάρ εἰσιν αἱ ψυχαὶ αἱ σφόδρα τῶν 

ἐρωμένων περικαιόμεναι, καὶ οὐκ ἄν ἄλλως τεχθείη ζηλοτυπία, 

ἀλλ᾽ ἢ ἀπὸ σφοδρᾶς φιλίας. Εἶτα ἵνα μὴ νομίσωσιν, ὅτι 
ΝΥ Υ͂ 

δυναστείας ἕνεκεν, ἢ τιμῆς, ἢ χρημάτων, ἢ ἄλλου τινὸς τοιού- 

του, τῆς φιλίας αὐτῶν ἐφίεται, προσέθηκε ἣ' λέγων, “ θεοῦ 
Ἷ "9 ΚὯ Α Ν ς Ν , - 5 ο , 

ζήλῳ. αἱ γὰρ ὁ θεὸς λέγεται ζηλοῦν, οὐχ ἵνα πάθος 
ε ,ὔ Μ Α ν Ὲ} ᾿Ὶ Ἁ - ς 9. οὕ ’ 

ὑποπτεύση τις καὶ γὰρ ἀπαθὲς τὸ θεῖον' ἀλλ᾽ ἵνα μαθωσιν 
ἰὴ 

Ὁ ἅπαντες, ὅτι “ δι’ οὐδὲν ἕτερον, ἀλλ᾽ ἢ δι᾽ αὐτοὺς τοὺς ούησο 
Ξ Χ 

πουμένους πάντα ποιεῖ" οὐχ ἵνα αὐτός τι κερδάνη, ἀλλ᾽ ἃ 

ἐκείνους διασώσῃ. ᾽πὶ μὲν γὰρ τῶν ἀνθρώπων οὐχ οὕτως 

ὁ ζῆλος γίνεται; ἀλλὰ διὰ τὴν οἰκείαν ἀνάπαυσιν" οὐ διὰ τὸ 

καθυβρίζεσθαι τοὺς ἐρωμένους, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ πλήττεσθαι 

τοὺς φιλοῦντας, καὶ παρευδοκιμεῖσθαι, καὶ ἔλαττον ἔχειν παρὰ 

τοῖς Υ͂ ἐρωμένοις. Ἔν ταῦθὰ δὲ οὐχ οὕτως. Οὐ γὰρ τούτου 
’ ᾿ δ ΤᾺ “ 1] 6} δὲ 9 Α ᾿ ς “ 

μοι ὅ μέλει, φησι, μη ἔλαττον σχῶ παρ υμῖν, ἀλλα μὴ ὑμᾶς 

2ινὶ 2 

ξ εἰ δεῖ τι] δή τι ΘΓΌΗ. οὗ ἃ ᾿Γ. τη. Α. Ἐ καὶ] γὰρ Ἐ,. θερμή προΐστα- 
ται ἃ. προσίστατο 1).Ἐ, ἱ ὑφείδετο Α. ἐφείδετο ψογοη. Κ εἶδε] μόνον 
εἶδε Τὴ. ἀπειδὼν ΕἸ). 1 δὲ οι. 1). δ ογοη. οὖν ῬΓγῸ δὲ ὅαν. Βϑῃ. ϑδαίιπη μὴ 
ῬΙῸ μηδὲ Εἰ. τὰ βλέψαι Ἐς, Ἰ) εἰπε τοῦτο εἴ τὸ Εἰ. Ὦ περιουσίας] τ οὖν 
ΨΜετοη. ο φησὶν]͵- ὥφελον ἀνείχεσθαί μου τῇ ἀφ. τουτέστιν 1). Ρ τινα 
οτῃ. Ὁ. 4 σφόδρα ]- καὶ ΒΕ. τ καὶ οἵη. Β.}Ὁ. 5 ἀνέχεσθαι Β. ϑιαῦτα 
καὶ ἀνοητεύοντας (510) ΔΑ. " γὰρ οτη. Ε΄ Υ τίθησι] ζηλῶ 19. τοῦτο τίθησι 
Ε, Υ λεγήχνι οἸΐβϑαχῃ ἰῃ Βα. παρθηΐ Α.}).Ε}. 1 Χ δι οἵχ. Α.Ε.. 
Υ εἰρημένοις Α. 2 μέλλει Β. Μοχ σχῶμεν ΚΕ, 
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ἴδω διαφθαρέντας. Τοιοῦτος γὰρ ὁ τοῦ θεοῦ ζῆλος, τοιοῦτος 
καὶ ὁ ἐμὸς, σφοδρὸς ὁ ὁμοῦ καὶ καθαρός. Εἶτα καὶ ἡ αἰτία ἀναγ- 

ἐδέα!. “ Ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ “παρθένον ἁγνήν." 

Οὐκοῦν οὐκ ἐμαυτῷ, ἀλλ᾽ ἐκείνῳ ζηλῶ, ᾧ ᾧ ἡρμοσάμην. Μνη- 

στείας γάρ ἐστι “καιρὸς ὁ παρὼν καιρός" ὁ δὲ τῶν παστάδων 
ἕτερος, ὅταν λέγωσιν, ἀνέστη ὁ νυμφίος. Ὁ καινῶν πρα- 

γμάτων. πὶ τοῦ κόσμου παρθένοι μένουσι πρὸ τοῦ γάμου, 

μετὰ δὲ τὸν γάμον οὐκέτι. ᾿Εἰνταῦθα δὲ “οὐχ οὕτως" ἀλλὰ 

κἂν μὴ ὦσι παρθένοι πρὸ τοῦ γάμου τούτου, μετὰ τὸν γάμον 

παρθένοι γίνονται. Οὕτω πᾶσα ἡ ἐκκλησία παρθένος ἐστί. 

Καὶ γὰρ πρὸς πάντας διαλεγόμενος ταῦτά φησι, καὶ τοὺς 

γεγαμηκότας καὶ τὰς γεγαμημένας. ᾿Αλλ᾽ ἴδωμεν τί φέρων 506 
ᾳ ἐ ἴω ς “- ὦ Ο ς Ἁ ΕῚ ΕΣ “3 Ἁ 

μας ἡρμόσατο, ποία εονα. ὕὑ χρυσον, οὐκ ἄργυρον, ἀλλα 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Διὸ καὶ ἔλεγεν, “ Ὑπὲρ Χρι- 
“ 7, .«"- πα εἶ “7ᾳιΜ " ᾿ » 

στοὺ πρεσβεύομεν καὶ παρακαλεῖ, ὅτε τὴν νύμφην ἔμελλε 
Ἷ “. Ἁ ΄“΄ ’ 

λαμβάνειν. Τούτου τύπος ἣν τὰ ἐπὶ τοῦ ᾿Αβραάμ. Καὶ γὰρ 
ἐκεῖνος τὸν παῖδα τὸν πιστὸν ρεναν - μνηστευσόμενον “κόρην 

ἐθνικήν" καὶ ἐνταῦθα ἔπεμψεν ὁ θεὸς "" τοὺς οἰκέτας τοὺς ἑαυτοῦ 

μνηστευσομένους τῷ παιδὶ τὴν ἐκκλησίαν, καὶ προφήτας ἄνωθεν 
“ Ἷ Ξ 3 "Δ , Ἁ ἴδ Α , ’ 

ταῦτα λέγοντας" Εθησ ΘΙ θύγατερ, καὶ ἰδε, καὶ ἐπιίλαθου 

τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ 

βασιλεὺς τοῦ κάλλους. σου. Ἠἶδες καὶ τὸν προφήτην ἁρμο-Β 

ζόμενον ; : ἱ εἶδες καὶ τὸν ἀπόστολον μετὰ πολλῆς τῆς παρρη- 

σίας τοῦτο τὸ ῥῆμα φθεγγόμενον, καὶ λέγοντα, “ ᾿Ἡρμοσάμην 

᾿ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ ἢ 
ἘΠῚ ΠῚ ’ Ὧ ὰ ΩΝ ν Ν ῃ “' 3 ’ δ Ψ, 

ἰδες παλιν σύνεσιν; πων γαρ, ᾿δτι ὀφείλετε μου ἀνέχε- 
2 5 ’ τ ς σι “ Α εῚ 909 Ν 

σθαι, οὐκ εἶπε, διδάσκαλος γὰρ ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐ δι’ ἐμαυτὸν 
Νά ὃ ἰλλ᾽ ε Ὰ ’ὔ »᾽ ες ’ “ 6 

ἐγω" ἁ ὃ μάλιστα τοῦτοις ἔφερεν ἄξιωμα, τοῦτο τίθησιν, 

ἑαυτὸν μὲν ἐν χώρᾳ τῆς προμνηστρίας, ἐκείνους δὲ ἐν τάξει τῆς 

νύμφης στήσας" καὶ ἐπάγει λέγων, 4“ Φοβοῦμαι δὲ μή πως, 

ὡς Ρὸ ὄφις Εὔαν ἡ ἠπάτησε αδιὰ πανουργίας αὐτοῦ, οὕτω φθαρῇ 

τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν." 

Εἰ γὰρ καὶ ἡ ἀπώλεια ὑμετέρα, τΓἀλλὰ ἡ ἀθυμία κοινή. Καὶ 

διΡῬδαϊ. πΠν Τἢ) 12. 4 νὴ 5: 

ἃ καιρὸς ἐπὰν Ὦ. ὁ παρὼν καιρὸς ΟΥ̓. ιν Ὁ ὦ οτῃ. Ἐ, ὃ οὐχ οὕτως] 
οὐκέτι β ιν ἃ. 8 καὶ] οὐκοῦν καὶ 19. ἔ ἔμελλον Α.Β. Ψψέεγοῃ. δ οί. 
ὅτε ἐμαλλεῖ ἅτε------μέλλων Εἰ. Ε μνηστευσάμενον, οὕ ΠΊΟΧ μνηστευ- 
σαμένους Α. Δ Θγοη. δαν. Οοττοχὶῦ Μομηίο. δὰ ΘΟΠ ΘΟ ΠΙΓΆΠη ΘΆΨ ΠΕ, ᾿ τὸν 
οἰκέτην τὸν ἑαυτοῦ τὸν ἀπόστολον μνηστευσόμενον καὶ προφήτην. ἄ. τ. λέ- 
οντα 1). ἱ εἶδες οὐχ. Β. Κ παρουσίας ταθηάοϑο [ἃ 1 ὑμᾶς] γὰρ ὑμᾶς 
ΒΡῈ τ πάλιν) Παύλου 1). ἢ ὅτι οἵη. Β. 9 ἐμαυτὸν  -Ε ταῦτα Α.Κ ΕΝ 

ν ὁ ὄφις Δ.Β.}.1.. Μοβᾳᾳ. Αυου]ιϑ ἈΡογαῦ. δίαϊίτη ἐξηπάτησε 1). Μοβη. σ. 
4 διὰ τῆς πανουργίας ἴ΄. οἵ 6Χ οοΥν. Ὁ. ἐν τῇ πορονρημ 0.1. Μοβαᾳ. σ. διαίτῃ 
αὐτοῦ Α.}.1), Μοβᾳᾳ. αὑτοῦ 4.  ἀλλὰ]-Ἐγε Ὁ 

ΗὮΦ 
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Δ ’ ᾿ ᾽Α Ο 5 . 5 ἡ ’ ἥ ’ ' σκόπει τὴν σύνεσιν. υ γὰρ δαποφαίνεται, ἵκαίτοι ἦσαν 

’ “ ΄ς΄“' ΄“ διεφθαρμένοι" καὶ τοῦτο δηλῶν ἔλεγεν, ὃ““Ὅταν πληρωθῆ (667) 
- “ δ ΔΕ Ἁ ν “- 

ὑμων ἡ ὑπακοὴ." καὶ, “ Ἰ]ενθήσω πολλοὺς τῶν ἡ προημαρτηκό- 
ὌΝ. ὍΝ οἷν ᾽ ᾿, ἄγον Ἄν ᾽ ΡΥ ν των αλλ᾽ ὅμως οὐκ ἀφίησιν αὐτοὺς ἀναισχυντῆσαι. Διὸ 

ςς ’ 49 ν Οὗ 3 ὃ ’ ΕΣ σις ἃς “Δ, φησι, ““ μήποτε. ὕτε γὰρ κατα ικάζει. οὔτε σιγᾷ" “ οὐδέ- 
Ν ς Α ΕΣ 9 “- “ ΒΩ ’ “ τερον γὰρ ἀσφαλες, οὔτε εἰπεῖν φανερῶς, οὔτε κρύψαι διηνεκῶς. 

Χ Ἁ ἕ ’ ’ ἐς ’ 43 ἹΣ “ ᾿ ΕΔ, ι0 τὸ μέσον τίθησι λέγων, “ μήποτε. οὔτο Υ͂ γὰρ οὐδὲ 
’ ΄“-“ ΄-“ Ὁ σφόδρα ὅ κατεγνωκότος, οὐδὲ σφόδρα θαρροῦντος, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 

’ ιν ’ - “- ᾿ " 2 μέσῳ τούτων ἑκατέρων ἑστῶτος. Οὕτω μὲν οὖν παρεμυθήσατο᾽ 
΄ δὲ ’ ΄- ς ’ Ε] ἅ Ε ΜᾺ, - ᾿Ὶ τὴ ὁεὲ μνήμη τῆς ἱστορίας εἰς φόβον ἄφατον ἐνέβαλε, καὶ 
’ τὴ - 

πάσης ἀποστερεῖ συγγνώμης αὐτούς. Εἰ γὰρ καὶ ὁ ὄφις 
κακοῦργος, κἀκείνη ἀνόητος, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν τούτων ἐξήρπασε 

Α - Ὅ “ κω Α 8ἃ “ ᾿ Α Α δι τὴν γυναῖκα. βρᾶτε οὖν μὴ ἃ ταῦτα παθητε, φησὶ, καὶ οὐδὲν 
- “ Ἁ “ ὑμῶν προστήσεται. ΚΚαὶ γὰρ Ὁ καὶ ἐκεῖνος μείζονα ἐπαγ- 

; Ω 3 ᾿ [2 ἴω ΜΨ Α Ὁ γειλαμενος, οὕτως ἠἡπάτησεν. Ὅθεν δῆλον ὅτι καὶ οὗτοι 
’ “-Ἶ ’ “ κομπάζοντες, “ὁ φυσῶντες ἑαυτοὺς ἃ ἐξηπάτων. Καὶ τοῦτο οὐκ 

ΙῚ σ [2 “ὔ ; ΩΣ Ν οὐδεν τ “ὋὌ Ν “- Ε ἐντεῦθεν μόνον ἔστι στοχάσασθαι, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν μετὰ ταῦτα 
’ τ , “΄“- λέγει, ὅτι “Εἰ ὃ μὲν ὁ ἐρχόμενος ἄλλον ᾿Ϊησοῦν ἱ κηρύσσει, ὃν 
3 9 7 «ἵ - Φ ᾿ «ἃ “ 9 ; «ἢ οὐκ ἐκηρύξαμεν, ἤ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε, 8 ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ 

, ΝΩ 

εὐαγγέλιον ἕτερον, ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἠνείχεσθε." Καὶ οὐ 
’ ᾿Ὶ Α Ἁ “- 

λέγει, μή πως ὡς ὃ ᾿Αδὰμ ἠπατήθη. Β ἀλλὰ δείκνυσι γυναῖκας 
)ἀ ᾿, “ Ι κι ἈΝ Ἁ »΄. 

ὄντας τοὺς ταῦτα πασχοντας" γυναικῶν γὰρ τὸ ἀπατᾶσθαι, 
Κ ΟῚ 3 πὶ ἀν δ] ἢ ἘΠ τὰ ΠΤ 85 9 ὔ ὃς 

αἱ οὐκ εἶπεν, 'ἱ οὕτω καὶ ὑμεῖς ἁπατηθῆτε" "ὶ ἀλλ᾽ ἐπιμένων τῆ 
““ 1 Α ςς ΄΄ Α , ε “ "5 Χ ΄- ς ᾿ Ἷ μεταφορζί, ' φησὶ, “ φθαρῆ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότη- 

΄“- 3 ἣν ι΄ ᾿Ὶ 507 τὸς τῆς εἰς ἢ τὸν Χριστόν." ᾿Απὸ τῆς ἀφελείας, οὐκ ἀπὸ 
ἢ κακουργίας λέγω οὔτε ἐκ κακουργίας, οὔτε ἐκ τοῦ 5 μὴ 

πιστεύειν ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀφελείας. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲ ἐντεῦθεν 
ἤ Ε Γν ἢ ἫὉ ς Α τὴ; ς ἘΣ ΠΝ δὲ συγγνώμης ἄξιοι οἱ ἀπατώμενοι: καὶ ἐδήλωσεν ἡ Εὔα. ἰ ὃς 

΄σ Ρ Ε ᾽ ΕΣ [ ΄σ ω » Ν τοῦτο " οὐ συγγνώμης ἄξιον, πολλῷ μᾶλλον, ὅταν διὰ κενο- 
ἕ “ 2 

δοξίαν 4 τις τοῦτο παθη. 

ὅ.2) (ογ. χ. 6. ΧΙ. 21. 

5. ἀποφαίνεται Τὰ. Ἐς αὐτὸ φαίνεται Α.Β. ετοη. αὐτὸ ἀποφαίνεται Ὁ. Ηος 
δαϊάδγαηΐ ϑδαν. Ββη. ἵ καίτοι----ὑπακοὴ καὶ] καὶ πάλιν, μήπως ἐλθὼν Ὦ. 
Υ͂ ἡμαρτηκότων 1). πενθήσω ροβί προημαρτηκότων ἴτδπβρ. Α. Ὑ οὔτε γὰρ] 
οὐ γὰρ Ε', καὶ οὔτε Β. ΣΧ οὔθ᾽ ἕτερον Ἐ.Ε, Υ᾽ γὰρ] δὲ Β. ὅν. τηᾶτρ'. ϑἰαλίτα 
οὔτε ἢ, Ζ κατεγνωκότος -᾿ ἐστὶν Ὁ). ἃ ταυτὰ ΒἘ. Μοχ προστῇ Ὁ. 
Ὁ καὶ οἵα. Β.Ε. ὁ. φυσῶντες] καὶ φυσῶντες ἃ. ϑιαϊίτη αὑτοὺς (4. αὐτοὺς 
51η6 ΠΡ γ15 θα, Μοηίοί. 4 ἐξηπάτουν Α.Β. 6 μὲν 1- γὰρ Ε. μὲν οἵη. Α.Ε᾿, 
ἔ κηρύσσῃ Α.}. δ ὃ οὐκ ἐλάβετε οτη. Α.Ε, " ἀλλὰ δείκνυσι] ἀλλ᾽ 
Ἐα, δεικνὺς Ὁ. Μοχ ὄντας οἵη. Β. ἱ οὕτω] μήπως Ἐ. Κ ἀλλὰ ἔτι 
μένων αα. ἴσ. ἀλλὰ ἐπιμένων ὅϑαν. τηᾶτρ'. ἀλλ᾽ ἐπιμένων 0). Εἰ. 1 φησὶ] -Ἐ 
μήπως Ἐαά. μήπως οἵη. Α.Β.Ε. οὕτως ῬΙῸ μήπως Ε. ϑιαῦτη φθαρεῖ Α.Ἐ, 
Ἢ τὸν Δαραϑϑὶ οχ Α.Β.}0)... Ὦ κακ.] τῆς κακ. Ἀ.Ε. διαάτϊη λέγω" οὔτε ἐκ κα- 
κουργίας οτη. 1). οὔτε ἐκ κακουργίας-------- ἀφελείας οτὰ. Ἐ. ο μὴ οτῃ. Ὁ. 
Τάδιὴ ροβύ ὑμῶν 444. ἁπλῶς, εἰ ροβί ἀφελείας Ξαρρ]εί τὸ φθείρεσθαι. Ῥ οὐ 
οἴη. Α. εἰ δ᾽ οὐ τοῦτο σ. ἀ. Β. 4 τις οτη. 1). 
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6 «« Τ᾿ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον ᾿]ησοῦν κηρύσσει, ὃν οὐκ 
΄ ο 

ἐκηρύξαμεν:" 5 δεικνὺς ἐντεῦθεν οὐχὶ Κορινθίους ὄντας, ἀλλ᾽ ἐτέ- 
»- “. ’ὔ 

ρωθεν προδιαφθειρομένους ἣ αὐτοῖς τοὺς ἀπατῶντας" διό ἡ φησιν, 
“ς ὁ ἐρχόμενος. ““ Εἰ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε, εἰ εὐαγγέλιον 

΄. ’ 

ἕτερον, ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἠνείχεσθε.᾿ "ΙΓ λέγεις ; Ὁ Ἂαλα- 
" Ν 7 ςς Ἢ Ἁ ᾿ εν ἂν Ὁ Ν ’ 

ταις εἰπων, ἂν τις εὐαγγελίζηται ὑμᾶς παρ᾽ ὃ παρελα-Β 
΄ ’ " ᾽" “ ᾽ὔ ςς “ " ᾿ θ 39 Κ ᾿ 

βετε, ἀνάθεμα ἔστω, νῦν λέγεις, “ καλῶς ἠνείχεσθε ; αἱ 
“σ΄ »" ᾿] Ἁ 

Υ μέντοι διὰ τοῦτο οὐκ ἔδει ἀνέχεσθαι, ἀλλ᾽ ἀποπηδᾶν" εἰ δὲ τὰ 
ΟῚ ἈΝ ’ὔ ὃ “-“ ., ’ ΤΠΠῶ ον ’ὔ 9 δ) ᾿ ΕῚ Ἁ 

αὐτὰ λέγουσι, δεῖ ἀνέχεσθαι. ὥς οὖν λέγεις, ἐπειθὴ τὰ αὐτὰ 
΄- Ἁ , Α , 

λέγουσιν, οὐ δεῖ ἀνέχεσθαι; εἰ γὰρ ἀλλα ἔλεγον, φησὶν, ἔδει 
Α 

ἀνέχεσθαι ε: ΠΡροσέχωμεν τοίνυν" καὶ γαρ μέγας ὁ κίνδυνος. καὶ 
- ’ ’ 

βαθὺς ὁ κρημνὸς, ἂν ἁπλῶς αὐτὸ παραδράμωμεν, καὶ πάσαις 
- ’ Α “» 

ταῖς αἱρέσεσι πάροδον δίδωσι τὸ εἰρημένον. ΓΙ οὖν ἐστι 
΄ , - 

τὸ νόημα τῶν ῥημάτων τούτων ; (ἡὕτως ἐκόμπαζον ἐκεῖνοι, ὡς( 

ἀτελῶς τῶν ἀποστόλων διδασκόντων, ὡς δαύὐτῶν πλεῖόν τι 
Ν ἣ “ 

Ὁ εἰσφέροντες. ὁ Ηϊκὸς γὰρ αὐτοὺς πολλὰ φλυαροῦντας, φο- 
- ᾿ ΄“-“ 

ρυτὸν ἐπεισάγειν ἀνόητον τοῖς δόγμασι τούτοις. Διὸ καὶ τοῦ 

ὄφεως καὶ τῆς Εὔας ἀνεμνήσθη οὕτως ἀπατηθείσης τῇ τοῦ 

πλείονος προσδοκίᾳ. ᾿Ποῦτο καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ αἰνιττόμενος 
ἔλ ὃ ἐς" 

ἔλεγεν, 
“- Ν Ἁ - 

ἃ πάλιν, “Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστὸν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν 
σ “ Α ΄- ΄σ 

Χριστῷ. ᾿Επεὶ οὖν “πολλὰ εἰκὸς αὐτοὺς φλυαρεῖν τῆ ἔξωθεν 
σοφίᾳ κεχρημένους, τοῦτό φησιν" ὅτι, εἰ μέν τι περιττὸν 

Ὡ "ἶ 

Ηδὴ ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε" 

2 τ᾽ δ ἦν πεν Ν Ν 

ἔλεγον οὗτοι; καὶ ἕτερον εκήρυττον Ἄριστον, ὃν κηρυχθῆναι Ὦ 

ἔδει, ἡμεῖς δὲ 8 παρελίπομεν, καλῶς ἠνείχεσθες. Διὰ γὰρ τοῦτο 
, ςς ἃ ει ἣν.9 , 57 ΕἸ ἰδὲ Ν "τ , 

προσέθηκεν, “ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν. ι ἴὸε τὰ αὐτὰ κεφάλαια 
΄ι Ν Ἁ ΝῚ 

τῆς πίστεως, τί τὸ πλέον ; ὅσα γὰρ ἂν εἴπωσιν, οὐδὲν πλέον 
“ » - “ Ν ΄“- 

ἐροῦσιν ὧν ἡμεῖς εἰρήκαμεν. Καὶ ὅρα πῶς αὐτὸ ἀκριβῶς 
" . ᾿ ΠῚ . κ εἰν καὶ ’ “Α ’ 

τίθησιν. Οὐ γὰρ εἶπεν, εἰ μὲν Ο ἐρχόμενος πλεῖον τι λέγει" 
, Ἁ ΄-ι. “, » 

ἔλεγον Κ γάρ τι πλέον, μετὰ πλείονος δημηγοροῦντες Ἰ ἐξου- 
“᾿- -“ ’ ΄. ’ ΧῚ 

σίας, καὶ πολλοῦ τοῦ κάλλους τῶν ῥημάτων" διόπερ οὐκ εἶπε 

τοῦτο, ἀλλὰ τί; “5 Ὁ ἐρχόμενος ἄλλον ᾿Ϊησοῦν κηρύσσει" Ε 

ὅπερ οὐ χρείαν εἶχε τῆς ἢ διὰ τῶν λόγων κατασκευῆς" “ἢ 

θ ν. 4. “ ὙΠᾺΙ π Ο, 8.1 Οὐογ. ἰν. 8, 1ο. 

Υ μὲν οἵη. Δ." " δεικνὺς ἐντεῦθεν] δείκνυσιν ἐνταῦθα Ἐδ. δεικνὺς---ἀπα- 
τῶντας ] δείκνυσιν ἐντεῦθεν οὐχὶ διαφθειρομένους τοὺς (τοὺς οπι. ὅαν. Β6η.) Κο- 
ρινθίους ἐξ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἑτέρωθεν αὐτοῖς ὄντας τοὺς ἀπατῶντας 1). [11ὰ οἀϊ46- 
γαηΐ αν. θη. ἵ αὐτοὺς Α. ᾿ αἰπι τοὺς οπι. Α.Ἐς Λ΄ τοι. βαρουβοσὶρί. ἴῃ Β. 
Υ φησὶν ]- εἰ μὲν Ὁ. Μοχ ἢ ρτῸ εἰ Ὀ18 Εὐ. οἴ οχ σου. Α. Ν᾽ ἀνείχεσθε τ01- 
απο Α.}ν, Χ ὑμῖν Α. Υ μέντοι] μὴν Τὰ. 2 τὸ εἰρημένον δίδωσι ᾿ῃνογ80 
οτὰ. Α.Ε. ἃ αὐτῶν] αὐτοὶ Ἐὰ. Ὁ εἰσφέροντες [-ἰ-λέγουσιν Α.1, γόγοη. 
-Ἐὲν οἷς ἔλεγον Ἐ.. ὃ εἰκὸς γὰρ] καὶ εἰκὸς 1). ἀ πάλιν] καὶ πάλιν 1). οἱ 
ΟΣ σοῖν. Α..8. 5 πολλὰ] πολλὴν Α. τὰ πολλὰ 1. Γ ὃν οὐ κηρ. ἔδει 
Ἀν αα. ἴσ. ὃν κηρ. ἔδει ὅαν. τηᾶγρ. 1 Κὶ, ἔ παρελείπομεν ἡ, (ὑδῖ. παρελεί- 
παμεν ἈΑ. ἢ" ἐκηρύξαμεν  -Ἐ τὸ αὐτὸ τοῦτο δηλῶν Ὁ. 1 δὲ οἵα. Α.Ε᾿ 
Κ᾿ γὰρ] καὶ γὰρ Ὦ. Ἰ τῆς ἐξουσίας Ἰὰ. τ ὁ εἰ ὁ Ἐ. " διὰ οι. 1). 



2938 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΙ ΧΤ, ἃ: 

“ “ ..5 ΔΑ " ΄ 5 

πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε" οὐδὲ γὰρ ἐνταῦθα λόγων ἣν χρεία" 
’ ’ « ,“-“ “- Ἁ 

τουτέστι, πλουσιωτέρους ὑμᾶς 9 ποιεῖ κατὰ τὴν χάριν" ᾿ 
5 Ἃ δ“ εἴ 9 δέ 49» “.Χκ ΄- ’ 2 - 

εὐαγγέλιον ἕτερον, ὃ οὐκ ε ἔξασθε"" οὐδὲ τοῦτο λόγων ἐδεῖτο 
’ Ἄ “ 9 ’ . ΄σ “- 

παλιν" ““καλῶωὼς ἠνείχεσθε. Σὺ δέ μοι σκόπει πῶς πανταχοῦ 
“σ᾿. ΄'΄ ’ὔ ΄- “ , 

τῷ διορισμῷ κέχρηται, τῷ δηλοῦντι ὅτι Ρ οὐδὲν περιττὸν, οὐδὲ 
’ 5 “ 

πλέον τι παρ᾽ αὐτῶν εἰσενήνεκται. Εἰπὼν γὰρ ὅτι, “ Εἰ ὁ (668) 
3 ’ , ΄ι. 

ἐρχόμενος ἄλλον ᾿Ιησοῦν κηρύσσει," ἐπήγαγεν, “ ὃν οὐκ ἐκηρύ- 
κὰκ ] Ἁ “ ’ 

508 ἕαμεν" 4 και, ““ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε," προσέθηκεν, “ὃ 
ὅ ὌΝ ’ ΣΝ ἰἢ 51 3 , ΦΨ 33. Φ' "Ἄιξειν ςς ἃ 2 

οὐκ ἐλάβετε ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον, ἐπήγαγεν, ““Ὁ οὐκ 
δέ θ0 .,} ὃ Ἂν ὃ “ Δ ς ς “ 9 ’ 
ε ἕξασ ε ιἰὰ πάντων δηλῶν, ὃτι οὐχ αἀπλῶς, εἰ πλέον τι 

’ ’ “ ᾿ Ἅ «᾿ 

λέγουσι, προσέχειν δεῖ, " ἀλλὰ εἴ τι πλέον ἔλεγον ὃ λεχθῆναι 
5», Α “᾿. 

ἔδει, καὶ παρ᾽ ἡμῶν παρελείφθη. Εἰ δὲ τ οὐδὲ ἔδει, διὸ οὐδὲ 
3 ε “ Α Α ν 

παρ᾽ ἡμῶν γ εἰρηται, καὶ τὰ αὐτὰ λέγουσι, πόθεν πρὸς 
5 (ἃ , τὸν αν ζον 5. ΣᾺ 56 Ν ἢ ι , 

αὐτοὺς κεχήνατε: αἰτοι εἰ τὰ αὐτὰ λέγουσι, φησὶ, τίνος 
᾿ ΕΙ Ἂ ’ὔ ἡ 
ἕνεκεν αὐτοὺς κωλύεις : Ὅτι ὑποκρίσει κεχρημένοι, ἕτερα εἰσ- 
’ ’ Α “». 

Βάγουσι δόγματα. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν τέως οὐ λέγει, ἀλλ᾽ 
“᾽ 51: ἃ , 
ὕστερον αὐτὸ τίθησιν, ὅταν λέγη. “ Μετασχηματίζονται εἰς 
9 ’ “- Α “- 

ἀποστόλους Χριστοῦ" τέως δὲ ἐκ τῶν ἀνεπαχθεστέρων ἀπάγει 
“ " ΄- Α ’ 

τῆς αὐθεντίας αὐτῶν τοὺς μαθητάς" 5 καὶ οὐκ ἐκείνοις βασκαί- 
ο " 

νων, ἀλλὰ τούτους ἀσφαλιζόμενος. ᾿Επεὶ τὸν ᾿Απολλὼ διὰ 
’ 3 ’ὔ Υ 5, ὃ ’ Ψ Ἁ ἢ 9 “ 

τί οὐ κωλύει, Υ͂ καίτοι ἀνὸρα λογιον ὄντα, και δυνατὸν ἐν ταῖς 
- 9 Ἂς “- 

γραφαῖς, ἀλλὰ καὶ “ παρακαλεῖ, καὶ ἐπαγγέλλεται πέμψειν 
Ας ΄- “- “-. 

αὐτόν ; Ὅτι μετὰ τῆς παιδεύσεως ἐκεῖνος καὶ τὴν τῶν δογμάτων 
Ὄ ν κ 

ὀρθότητα διετήρει" οὗτοι δὲ τοὐναντίον. Διόπερ ὃ αὐτοῖς πο- 
“- Α “ « - Ἁ 

Ολεμεῖ, καὶ τοῖς μαθηταῖς ἐγκαλεῖ προς αὐτοὺς κεχηνόσι, λέγων, 
, ’ “ ’ ΩΝ σι 

ὅτι εἰ μέν τι τῶν Ῥόφειλόντων λεχθῆναι παρελίπομεν ἡμεῖς, 
Α - 

ἐπλήρωσαν δὲ ἐκεῖνοι, οὐ κωλύομεν προσέχειν" εἰ δὲ πάντα 
" , 9 ς “ Α δὲ οἐλλ Ἃ 70 ς “ 

ἀπήρτισται παρ᾽ ἡμῶν, καὶ οὐδεν “ελλέλειπται, πόθεν ὑμὰς 
ΓΟ σι Ἁ ’ 

εἷλον ἐκεῖνοι ; Διὸ καὶ ἐπάγει λέγων, 9 εἰ Λογίζομαι γὰρ ἀ μηδὲν 

ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων" οὐκέτι πρὸς ἐκείνους, 
Α οὖ 

ἀλλὰ πρὸς τοὺς περὶ Πέτρον ποιούμενος τὴν σύγκρισιν. “ὥστε 

εἰ ἐμοῦ τι πλέον ἴσασι, κἀκείνων. Καὶ ὅρα πῶς κἀνταῦθα 

9ν. 5. 

ο ἐποίει 1). Ρ οὐδὲν] οὐδὲ Α. Μοχ οὐδὲ πλέον Α.}). οὐδὲν πλέον γυ]ρο. 

ᾳ καὶ]- εἰπὼν Ε. -Ἐ πάλιν εἰπὼν ἢ 10. Υ ἐπήγ.] καὶ ἐπήγ. ΤᾺ. 5 ἀλλὰ] 

-Ἐκαὶ ἢ. Μοχ ἔλεγον Α.}).Ε.Ε.  ετοη. λέγουσιν Β. τοοθρύπτα ἃ ϑαν. Βρῃ.: 

τ οὐδὲ] οὐδὲν ΚΕ, ν᾽ Εἀοθαΐατ εἴρηται, ἵνα τι πρὸς αὐτοὺς κ.- ἴπι ΠΟΒ[Τἃ Ἰθοῦοηθ 
τοι 

οοπβριγαπὶ Α.Β.}.Ε.. Ν εῦ. οὐ ὅν. τηᾶτρ'. (Βα καί τὰ αὐτὰ (5]ς) Α. καὶ ταὐτὰ Εἰ. 

ἴΐοτα ὅθεν ρτο πόθεν Α.) [πᾳ Οοά. Ἐ. Ἰερίτατ : εἴρηται καὶ εἰ τὰ αὐτὰ λέγουσι, 

φησὶ, οτηϊδθ15. απ] αΒάδγη. Υ καίτοι] καὶ Β. 1. 5 καὶ οἵη. Ὁ. 

δύάβϑύτῃ ἴῃ Ε'. ϑίαϊιη ἐκείνους Α. οὗ ἃ ῥγίτηα τηδη. Εἰ. Υ καίτοι] καὶ τοῦτον 

δὲ Ε, 2 παρακαλεῖ) Παῦλον καλεῖ Ε', 8 αὐτοὺς ἃ. " ὠφελούντων Ἀ. 

51ς, 564 οἵη. λεχθῆναι, εγοῃ. ϑϑίαίϊπη παρελείπομεν Τ᾽. ο ἐλλέλειπται 

ΟἸΠΠ6Β οἱ ϑαν. τηᾶτρ. λέλειπται ΕΠ4. Μοχ ἐκεῖνοι ; διὸ ὑστερηκέναι τῶν 

οτη. Ἐ. ἃ οὐδὲν Α. 
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ἢ ἢ ν ἜΑ Ψ 557 , 6.3 ε 
μετριάζει. Οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι οὐδέν μου πλέον ὃ εἶπαν οἱ 
Ἂἢ ’ὔ τι ν . ων τ ς ΔΛ ’ .3 “ ’ δ) δὲ 

ἀποστολοι ἀλλα πῶς: ογίζομαι οὕτω νομίζω, ὅτι οὐδεν 
ἈΝ Α ΄- 

ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων. ᾿Επειδὴ γὰρ καὶ τοῦτο Ὁ 

ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐδόκει εἶναι τὸ ἐπβῆλια ΒΑΙΆΡΕ ἐκείνους ὄνομα 

ἔχουν πλέον. καὶ δ μείζων περὶ ἐκείνους ἣν " αἰδὼς, καὶ ἔμελλον 

1 ούτοι παρεισάγειν ἑαυτοὺς, διὰ τοῦτο ὕπτιος αὐτοὺς ποιεῖται 

τὴν σύγε ρυσιν μετὰ τοῦ προσήκοντος αὐτῷ " σχήματος. Διὸ 

καὶ μετ᾽ ἐγκωμίων αὐτῶν μέμνηται, οὐχ ἁπλῶς τῶν ἀποστόλων 

εἰπὼν, ἀλλὰ, ““ τῶν ὑπερλίαν,᾽ [Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάν- 

νην δηλῶν. 

10 “« Η) δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει. ᾿Ἐπει- 
Α Ἁ ] ’ 3 “- ᾽ ’ὔ ΠῚ «ς ὃ ’ Κ 

δὴ γὰρ “τούτῳ εκεῖνοι σπλεομεκτόυν οἱ ιαφθείροντες ο- 

βίνθέους, τῷ μὴ εἶναι ἰδιῶται, καὶ τοῦτο τίθησι; δεικνὺς ὅτι οὐκ 

"ἐπῃσχύνετο “τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐνεκαλλωπίζετο. Καὶ οὐκ Ε 

εἶπεν, εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλὰ κἀκεῖνοι: τοῦτο γὰρ 

ἐδόκει Ρκἀκείνους διαβάλλοντος εἶναι, καὶ τούτους ἐπαίροντος" 
δ υἷἱὦ 

ἀλλ᾽ αὐτὸ “καθαιρεῖ τὸ πρᾶγμα τὸ τῆς ἔξω σοφίας. Καὶ ἐν 

᾿ μὲν τῇ προτέρᾳ ἐπιστολῇ καὶ σφόδρα ἀγωνίζεται περὶ τού- 

του λέγων, ὅτι οὐ μὐξον οὐδὲν συντελεῖ πρὸς τὸ κήρυγμα 

τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐπισκιάζει τῇ δόξη οι σταυροῦ" 11 ΦΞὮὭλθον 

γὰρ, φησὶν, οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ “σοφίας πρὸς ὑμᾶς, ἵνα 

μὴ κενωθῆ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ" ὦ; καὶ ἕτερα πολλὰ τοιαῦτα" 
»" “-- ζυ ῇ 

δὅτι τῇ γνώσει ἰδιῶται ἦσαν, ἵἥπερ καὶ ἐσχάτη ἐστὶν ἰδιωτεία. 
ΧΩ ΄“"“ ’ - - 

Ὅτε μὲν οὖν ἐν τοῖς μεγάλοις ἔδει συγκρίνειν, τοῖς ἀποστόλοις 599 
Ν “- ΄- ’  Ν 

ἑαυτὸν συγκρίνει" ὅτε δὲ δεῖξαι τὸ δοκοῦν ἐλάττωμα εἶναι, 
΄ ΄“- ’ 

οὐκέτι, ἀλλ᾽ αὐτῷ συμπλέκεται τῷ πράγματι, καὶ δείκνυσι 
»΄" ’ 

πλεονέκτημα τοῦτο γενόμενον. Καὶ ὅτε μὲν οὐδεμία ἀνάγκη 
’ »“. ἴου 

κατήπειγε, καὶ ἐλαχιστόν φησι τῶν ἀποστόλων εἶναι, καὶ οὐδὲ 
“σι 7 “ , ’ 

τῆς προσηγορίας ἄξιον" ἐνταῦθα δὲ πάλιν, ὅτε καιρὸς ἐκάλει, 
ν κ ς , - ε ’ 4 Ἷ ΕΝ Ν 

φησὶ μηδὲν ὑστερήκεναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων. Ηιδει γὰρ 
Ὑ σι 4 . ΄-- Α ’ Ἁ Μ 9 ᾿ 

τοῦτο μάλιστα ὠφελῆσον τοὺς μαθητας. Διὸ καὶ ἐπαγει 
᾽ ΄ ΄΄ 

λέγων, ““ ᾿Αλλ᾽ ἐν παντὶ φανερωθέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς." 

1θν. δ. 1) γον τι, συ τ Τὶ 

8 εἶπον Δ.Ε, ' προλαβόντα Α. Β μεῖζον Ε΄. Ἄφτοη. ᾿ αἰδὼς 
δὶς ΒΑΕ, εἰδὼς Εἰ. εἶδος Α, γογοη. ἥ δόξα 1). Ηος φἄαἀϊάοιτιηί ὅαν. Βρη. 
ἱ οὗτοι παρεισάγειν) δὲ καὶ οὗτοι προσάγειν τούτοις 1). Κ προσχήματος 1). 
Ι τοῦτο ἃ. Μοχ τὸ Α.}. ἴὰ οἱ οτη. Εἰ. - ἐπῃσχύνετο 5... Μὸχ ἐνε- 
καλλωπίζετο Α.Ε. ἐκαλλωπίζετο 1). ἘοΡαίαγ ἐ ἐπαισχύνεται ς οἱ ἐγκαλλωπίζεται. 
9 τοῦτο Α. Ρ κἀκείνους ὃ. εἶναι] δὶς Οὐοαϊοο8. ὃ. εἶναι κἀκείνους μα α. 
4 καθαίρει Α. γί ετομ. τ μὲν οἴη. 1. 5. ὅτι ἰδιωτεία] ὅ ὅτι δὲ τῷ “λόγῳ 
ἰδιῶται ἢ ἦσαν καὶ ὁ τῆς ἐσχάτης ἰδιωτείας κἀκεῖνοι, δῆλον ἐξ ὧν αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ 
εἶπεν 10). ἴ ἥπερ] εἴπερ Δ... Υ γινόμενον Ἐ. Υ τούτῳ Β. Μοχ 
ὠφελήσων Ἀ.Β. ὠφελῆσαν 1). 
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Α Α “- ’ ’ 

Καὶ Σ γὰρ ἐνταῦθα πάλιν διαβάλλει τοὺς ψευδαποστόλους, ὡς 
Β ἐν πανουργίᾳ περιπατοῦντας. ᾿Γαῦτα δὲ καὶ Υ ἔμπροσθεν περὶ 

ἑαυτοῦ ἔλεγεν, ὅτι οὐ κατὰ πρόσωπον ἔζη; οὐδὲ δολῶν καὶ 

καπηλεύων τὸν λύγον ἐκήρυττεν. ᾿Εκεῖνοι δὲ ἐ ἕτεροι μὲν ἦσαν, 
Ἅ “ 

ἕτεροι δὲ ἐφαίνοντο. ᾿Αλλ᾽ οὐκ αὐτός. Διὸ καὶ πανταχοῦ 

μέγα φρονεῖ ἐπὶ τῴ μηδὲν πρὸς ἀνθρώπων δόξαν ποιεῖν, μηδὲ 

ἀποκρύπτεσθαι τὰ καθ ἑαυτόν. ὅ" Ὅπερ καὶ ἔμπροσθεν ἔλεγεν, 

ἀκ μος τ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστῶντες κϑελον πρὸς 

πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων" καὶ νῦν δέ φησιν, “ Ἔδν παντὶ (669) 

φανερωθέντες εἰς ὑμᾶς." ῚῸ δὲ τοῦτό ἐστιν ; ̓Ιδιῶται, φησὶν, 
’ ’ 

Ο ἐσμὲν, καὶ οὐκ ἀποκρυπτόμεθα: "λαμβάνομεν κοὐ τινων, καὶ 

οὐ σιγῶμεν. ΠᾺρ᾽ ὑμῶν οὖν λαμβάνομεν, καὶ " οὐχὶ προσποι- 

κυ μὴ λαμβάνειν, καθάπερ οὗτοι λαμβάνοντες" ἀλλὰ 

ὅπάντα ἃ ποιοῦμεν, φανερὰ ὑ ὑμῖν καθιστῶμεν' ἀὸ καὶ σφόδρα 

“θαρροῦντος ἐκείνοις ἣν, καὶ μετὰ ῥοῦ ἅπαντα ἀραν νον ἐδ 

ὙΠ ττ Διὸ καὶ μά τὸ ας αὐτοὺς Ἀκαλεῖ, καὶ νῦν εἰπὼν 
9 9 

«Ἔν ἱ πᾶσιν εἰς ὑμᾶς," καὶ ἔμπροσθεν λέγων, “Οὐ γὰρ ἄλλα 
ὐπόωνι ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ ἃ πόρος δ Κὴ καὶ ἐπιγινώσκετε.᾽ 

Εἴτα ἐπειδὴ ὑ ὑπὲρ τῶν ᾿καθ᾽ ἑαυτὸν φύλου κ βαρέως 

τὸ ἑξῆς ἐπάγει λέγων, 135. “ἢ ἁμαρτίαν "" ἐποίησα, ἐμαυτὸν 

Ὁ ταπεινῶν, ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε ; Καὶ ἑρμηνεύων αὐτὸ, φησὶν, 
7 

“᾿Αλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα, λαβὼν ὀψώνιον, πρὸς τὴν 9 ὑμε- 

τέραν διακονίαν." Ὁ δὲ ἐμός τμοον ἐστιν" ἐν ̓ στενοχωρίᾳ 

4 διήγαγον᾽ τοῦτο γάρ ἐστι τὸ, ς ταπεινῶν ἐμαυτόν. 'οῦτο 
ἣν ΄“ 

οὖν μοι ἔχετε ἐγκαλεῖν ; καὶ διὰ τοῦτο κατεπαίρεσθέ μου, 
Ἁ ΄σ 

ἐπειδὴ ἐταπείνωσα ἐμαυτὸν προσαιτῶν, στενοχωρούμενος, λι- 
΄, «“ ς ΓΟ: ᾽Υ ἢ ΚὯ κ κ ε “ - Υ̓ ,ὔ 

μωώττων, ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε : αἱ πῶς ὑψοῦντο οὗτοι. ἵ τούτου 

ὄντος ἐν στενοχωρίᾳ ; Μᾶλλον φῳκοδομοῦντο, καὶ οὐκ ἐσκαν- 

δαλίζοντο' ὃ καὶ μεγίστη αὐτῶν ἂν εἴη κατηγορία, καὶ τῆς 
9 , 9. ἃ “, δ ο 3 9 ᾿ » δι ἡ ΡῚ 

Ε ἀσθενείας αὐτῶν ἔγκλημα, ὅτι οὐκ ἣν αὐτοὺς ἀλλως ενάγειν, ἢ 
κ χὺ « 

πρότερον ταπεινωθέντα. ᾿Εἰγκαλεῖτέ μοι οὖν ὅτι ταπεινὸς 
οΥ “ - εἶ 3 

γέγονα: ᾿Αλλὰ διὰ τοῦτο ὑμεῖς ὑψώθητε. ᾿Εἰπειδὴ γαρ καὶ 
5 , 5, Μ ᾿ Ἄς τς Μ“Μ τ Α κ 

ἀνωτέρω ἐλεγεν, ὅτι διέβαλλον αὐτὸν. ὅτι παρὼν μεν ταπεινος, 

12.1 (ὑδΥ! ἵν᾿. 2. 1δϑν: ἢ; 8. 

Χ γὰρ]- καὶ Α. καὶ γὰρ οτῃ. Ε΄. γὰρ οπι. 1π ἑοχία Ε᾿. Υ ἔμπ. περὶ ἑαυτοῦ 
οἵη. Ε. 2 ὅπερ]- δὲ 1). [ηΐτᾶ δὲ ροϑύ νῦν οἵη. 1461. ἃ λαμβ.7 οὐ 
λαμβ. Ἐ. Ὁ οὐ χὶ] οὐ Β.Ε. ο πάντα καθιστῶμεν] για. Αππηοί. 
6 καὶ] 510 "ἢ, τοῦτο καὶ 1). [ῃ (οίεΓ18, αἵ ἴῃ 1 Π1|8, ὃ ἀροϑύ. 5 θαρροῦντες 
Β. ὅν. τηᾶγρ. ἐκείνοις Οοτη. Εἰ. ἔ ἦν] οἷς Α.Β. 98ν. ΠΠΔΤΡ:. ὃ καταγγέλ- 
Χομεν Β. ϑαν. ΤΊΔΥΡ'. ἢ ἐκάλει ἘΙ. ἱ πᾶσιν] παντὶ φανερωθέντες . 
Κἢ οἵη. Ε'. ἢ καὶ ἐπιγ. οἵη. Α. ᾿ καθ᾽ ἑαυτῶν Ε΄. κατορθούντων Α. τη ἐποί- 
ησα]-᾿ ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ Χριστοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑ ὑμῖν Ὁ. Ὦ αὐτὰ 
Ὡ. ο ὑμετέραν] ὑμῶν Ἐ'. Μοβα. σ. Ρ τοιοῦτον Δ... ᾳ διῆγον 1). 
Γ᾿ τούτου οἴη. Ἐ. 



ΙΝ ΕΡΙΒΊΤ. Π. ΑὉ ΟΟΚ. ΗΠΟΜ. ΧΧΙΠΠ. 94] 

“ [ Α ΓΩ 

ἀπὼν δὲ θαρρεῖ, ἀπολογούμενος πλήττει παλιν αὐτοὺς ἐνταῦθα 

λέγων, ὅὅτι καὶ τοῦτο δι’ ὑμᾶς. “ἤΑλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα.᾽" 
΄ “" Ν » ᾿] ’ 

᾿Ενταῦθα λοιπὸν ὀνειδιστικῶς" ἀλλὰ ἵτὰ πρότερον οὐκ ἀφίησιν 
»Ξ “- βὸ ᾿ κ - , κ 

ἐπαχθῆ ταῦτα φανῆναι. Εἶπε γὰρ, “ ᾿Ανέχεσθέ μου μικρὸν 
΄ κι ΄“- ’ 

τῆ ἀφροσύνη" καὶ πρὸ τῶν ἄλλων γ᾿ αὐτοῦ κατορθωμάτων ἐν 
Ἂ ΄᾿ Α ’ ΄ 

τούτῳ πρώτῳ καυχᾶται. Τοῦτο γὰρ μάλιστα ζητοῦσιν οἱ 
“ ’ 

βιωτικοὶ, καὶ ἐν τούτῳ κἀκεῖνοι. Χ οἱ δι’ ἐναντίας μέγα ἐφρόνουν. όοο 
Διὰ τοῦτο οὐ πρότερον εἰς τὸν τῶν κινδύνων ἐμβάλλει λόγον, 

οὐδὲ εἰς τὸν τῶν σημείων, ἀλλ᾽ εἰς τὸν τῆς τῶν χρημάτων 

ὑπεροψίας, ἐπειδὴ ἐν τούτῳ ἐφρόνουν. ὁμοῦ δὲ αὐτοὺς δ καὶ 
΄ ᾿ ἢ ΄σ ΄ 

αἰνίττεται πλουτοῦντας. Τὸ δὲ θαυμαστὸν αὐτοῦ τοῦτό ἐστιν, 
΄- ΄“ ΄- ο 

ὅτι ἔχων εἰπεῖν ὅτι καὶ ἀπὸ τῶν χειρῶν ἐτρέφετο. οὐκ εἶπε 
σ΄ ΕῚ Ψ. γ "5 Α ΝΗ Ἁ ΕΝ. " “ιν ’ 

τοῦτο, αλλ΄ ὃ μαλιστα αὐτοὺς ενέτρεπε; καὶ οὐδὲ αὐτοῦ ἐγκώ- 

μιον ἦν, τοῦτο λέγει, ὅτε παρὰ ἄλλων ξἔλαβον. Καὶ οὐκ 
3 Ξ9᾽ τὰ 3 ςς 93 ’ .» ’ 5 ’ Α 

εἶπεν, ἔλαβον, ἀλλ᾽, “ ἐσύλησα"" τουτέστιν, ἐγύμνωσα, καὶ 
΄ 53, Α 9 ’ ν Ἁ Α “ Ψ » ᾿] 

πένητας αὐτοὺς ἐποίησα. ΪΚαὶ τὸ δὴ μεῖζον, ὃτι οὐκ εἰς πε-Β 
΄“- ἈΝ 

ριουσίαν, ἀλλὰ εἰς τὴν τῶν ἀναγκαίων χρείαν" ὅταν γὰρ εἴπη, 
Ὡ ἢ ἢ Ἀλλ “5 , , " 
ὀψώνια," τὴν ἀναγκαίαν λέγει ἘΡΑΘΝΝΝ Καὶ τὸ χαλεπώτερον, 

“ εἰς τὴν ὑμῶν διακονίαν. Ὑμῖν ὃ κηρύττομεν, καὶ παρ᾽ ὑμῶν 

ὀφείλων τρέφεσθαι, παρ᾽ ἑτέρων τούτων ἀπήλαυνον. Διπλοῦν 
Ἀ" ἂν ω ᾿ “ Ψ Α ᾽ Ε “- “ἡ ᾿ 

τὸ ἔγκλημα, μᾶλλον δὲ “τριπλοῦν' ὅτι καὶ παρ αὑτοῖς ὧν, και 

αὐτοῖς διακονούμενος; καὶ τὴν ἀναγκαίαν ζητῶν τροφὴν, ἑ ἑτέρους 

εἶχε τοὺς χορηγοῦντας. " Πολλὴ ἡ ὑπερβολὴ, τῶν μὲν ἐν 

ῥᾳθυμίᾳ, τῶν δὲ ἐν σπουδῆ" οἱ μὲν γὰρ καὶ μακρὰν ὄντι ἔπεμ- 

πον, οἱ δὲ οὐδὲ “παρόντα ἔτρεφον. 
τα ἐπειδὴ σφοδρῶς αὐτῶν καθήψατο, ἠρέμα πάλιν χαλᾷ σ 

τὸ ̓ σφοδρὸν τῆς ἐπιτιμήσεως, λέγων" “ Καὶ θῶες πρὸς ὑμᾶς 

καὶ ὑστερηθεὶς, οὐ κατενάρκησα οὐδενός." ἐρὺνγ εἶπεν, οὐ 

δεδώκατέ μοι, ἀλλ᾽, ἐγὼ οὐκ ἔλαβον" Ὁ φείδεται τῷ ὕει ἔτι. 
ν] 

Αλλ᾽ ὅμως καὶ ἐν τῷ ὑφέσει. τοῦ λόγου, λανθανόντως πάλιν 

πλήττει. τὸ γὰρ, “ παρὼν," σφόδρα ὀμφαντικὸν, καὶ τὸ, 
ε ’ 

ν᾽ ὑστερηθείς." Ἵνα γάρ μὴ λέγωσι, τί οὖν, εἰ εἶχες ; ἐπήγαγε, 

“καὶ ὑστερηθείς." “(Οὐ κατενάρκησα ὑμῶν. " ῬἘνταῦθα πάλιν 

μετρίως αὐτοὺς πλήττει, ὡς ὀκνηρῶς, τὴν τοιαύτην τιθέντας Ὁ 

᾿ φορὰν, ὡς βαρυνομένους. Εἶτα καὶ ἡ αἰτία. κατηγορίας 

μεστὴ καὶ ζηλοτυπίας γέμουσα. Διὸ καὶ τέθεικεν αὐτὴν οὐ 
᾿ " ς ες , ’ Ἢ κ ἢ ᾽ , 

προηγουμένως, ἀλλ᾽ ὡς διδάσκων πόθεν καὶ παρὰ τίνων ετραφη. 

5. ὅτι δι’ ὑμᾶς οηι. Εἰ, ὕ τὰ πρότερα Ε. ν αὐτοῦ οὔ. Α. Ὗ πρώ- 
τῳ] πρῶτον Ἀ.1", τῷ πρώτῳ 10. ᾿ οἱ] ὅῖς Δ.8.1).. οἵ νυ]ρο. οἱ ἀπ᾽ ἐναν- 
τίας Ὁ. Υ καὶ οἵη. "᾿, ὅ ἔλαβεν ἀηΐθ ΤαΒΌΓαΠ Ἰὼ. " κηρύττων 
ΒΕ. Ὁ Ψψιὰ, Απμηοί. ς τὰ παρόντα ΙΝ, ἃ οὐ γὰρ] οὐκ 10. 
8 φείδομαι Ὦ. ἴ εἰσφορὰν 1). 

δ 
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ὥστε ἀνυπόπτως ὅδιεγείρειν πάλιν εἰς τὸν τῆς ἐλεημοσύνης 
λόνιον.:ν» "- "Γὸ γὰρ ὑστέρημα μου, φησὶ, προσανεπλήρωσαν (670) 

οἱ ἀδελ φοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας. Εἶδες πῶς παροξύνει 

πάλιν, εἰς μέσον ἄγων τοὺς διακονησαμένους ; [Πρότερον γὰρ 
εἰς ἐπιθυμίαν αὐτοὺς ἄγων τοῦ μαθεῖν τίνες ἂν εἶεν οὗτοι, " ὅτε 

ἔλεγεν, «ἤΑλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα, τότε καὶ ἷἱὀνομαστὶ 

Ἑ αὐτοὺς τίθησιν" ὅπερ καὶ εἰς ἐλεημοσύνην αὐτοὺς Ἐπροέτρεπε. 

Ῥοὺς γὰρ ἡττηθέντας ἐν Ἰτῷ θρέψαι τὸν ἀπόστολον, πείθει 

καὶ ἐν τῆ τῶν πενήτων μὴ ττηδεναι βοηθείᾳ. 'Γοῦτο δὲ καὶ 

αὐτοῖς Μακεδόσιν ἐπιστέλλων ἸὉ λέγει; ὅτι 15. ἐἐ ᾿1ὔν τοῖς χρείαις 
μου ἐπέμψατέ μοι καὶ παι καὶ δὶς, καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγε- 

λίου"" ὅπερ καὶ ἐγκώμιον " αὐτῶν μέγιστον ἣν, ὅτι ἐξ αὐτῶν 

τῶν προοιμίων ἔλαμψαν. ᾿Αλλ᾽ ὅρα πανταχοῦ τὴν χρείαν 
Ο αὐτοῦ τιθέντα, καὶ οὐδαμοῦ “ περιουσίαν. Τῷ μὲν οὖν εἰπεῖν, 

οι ὅτι “ παρὼν καὶ ὑστερηθεὶς," ΠΝ ὅτι παρὰ Κορινθίων ἔδει 
τραφῆναι" τῷ δὲ εἰπεῖν, ὅτι ““ τὸ ὑστέρημα μου προσανεπλή- 
ρωσαν;" ΠΣ ΤΣ ἘΡ ἀν ἤτησε. ΙΚαὶ αἰτίαν τίθησιν οὐκ 

οὖσαν. Ποίαν δὴ ταύτην; Τὸ παρ᾽ ἑτέρων λαβεῖν. “Τὸ 

γὰρ ὑστέρημά μου, φησὶ, προσανεπλήρωσαν οἱ ἐλθόντες." 

Διὰ τοῦτο, φησὶν, οὐ κατενάρκησα, οὐ διὰ τὸ μὴ θαρρεῖν. Καὶ 

μὴν διὰ τοῦτο αὐτὸ ποιεῖ, καὶ δείκνυσι διὰ τῶν ἑξῆς" «ἀλλ᾽ οὐ 

λέγει αὐτὸ σαφῶς, ἀλλὰ συσκιάζει, ἀφεὶς τῷ συνειδότι τῶν 
ἀκροωμένων. ΚΚαὶ λανθανόντως αὐτὸ ἐνδείκνυται διὰ τῶν ἑξῆς, 

Β λέγων, ςς Καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐ ἐμαυτὸν ἐτήρησα, καὶ τηρήσω. 

ΔΙ γὰρ νομίσητε, φησὶ, ταῦτα λέγειν με, ἵνα λάβω. Τὸ δὲ, 

“ς τηρήσω, βαρύτερον, εἰ μηδ᾽ ἔ ἔτι αὐτοῖς θαρρεῖ, ἀλλὰ καθάπαξ 

ἀπέγνω τι λαβεῖν παρ᾽ αὐτῶν. Δείκνυσι δὲ, ὅτι καὶ βάρος 
ἐνόμιζον εἶναι τοῦτο" "διὸ ἔλεγεν, ““ἀβαρῇ ἐτήρησα, καὶ τη- 

ρήσω. 'οῦτο καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ λέγει: 16“ Οὐκ ἔγραψα, 
ἵνα οὕτω γένηται ἐν ἐμοί: καλὸν γάρ μοι ἀποθανεῖν, ἢ τὸ 

Εὐύχημα μου ἵνα τις βουίῦσῃα: Καὶ ἐνταῦθα πάλιν, “᾿Αβαρῆ 
ὁ ὑμῖν ἑαυτὸν ἐτήρησα, ἣ καὶ τηρήσω." 

Εἶτα ἵνα μὴ δόξη ὑπὲρ τοῦ μᾶλλον Υὶ ἐπισπάσασθαι αὐτοὺς 

ταῦτα λέγειν, φησίν" 17 «ς Ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐ ἐν ἃ ἐμοί." 

Ο Μὴ νομίσητε, ὅτι διὰ τοῦτο εἶπον, ἵνα λάβω, ἵνα μᾶλλον 

14 ν. 9. 16 ῬΆΠΙΡΡ. ἱν. τύ, 15. 16 τ (τ, τχ. 1Ὲ- 7 νοῦ τοὲ 

ξ διεγεῖραι ἘῚ. Ἀ ὅτι Κ΄, ἱ ὀνομαστοὺς Α.1). Ψετοη. Κ προέ- 
τρεψε ἃ. 1 τῷ [-μὴ Εαα. μὴ: Ἰπο]αβατηῃ ἃ ϑαν. αρϑϑῦ 80 οὐῃηῖθαβ 11Ὀ 118. 
τη ἔλεγε Β. με αὐτῶν μέγιστον Οοἄᾷᾶ. μέγιστον αὐτῶν Βαα. ο αὐτοῦ] 
αὐτὸν ἘΙ. Ρ περιουσία Α.8Β.Ὲ, 4 ἀλλ᾽ οπι. Α. Τ αὐτὸ! οὕτω Ὁ. 
5. διὸ7- καὶ Δ. ἴ ὑμῖν οἵα. Ὁ. δίδξιη ἐμαυτὸν Α.Ε).Ε, ᾿ καὶ 1- ἔτι ΒΕ. 
τ ἐπισπᾶσθαι Α.Ἐ. δ ἃ ρύ. τη. Ε. [{ὰ δὔϊαπῃ Ψ ϑύοῃ. Χ ἐμοὶ]- τουτέστιν Ὦ. 
Μοχ ὅτι εἶπον διὰ τοῦτο Α.Ε, 



ΧΙ, ΣἿ, 12. ΙΝ ΕΡΙΦΤ, 11. ΑὉὮὉ (Ὁ. ΗΟΜ. ΧΧΙΠ. 248 

“ 

ἐφελκύσωμαι. Ων Ἔστι γὰρ, φησὶν, ἡ ἀλήθεια ἐν ἐμοὶ, ὅτι 

ἡ καύχησίς μου αὕτη οὐ φραγήσεται ἐν τοῖς κλίμασι τῆς 
ο Ἁ 

ἾΑ χαΐας." Ἵνα γὰρ μή τις αὐτὸν νομίσῃ πάλιν ἀλγεῖν επι 

τούτῳ, ἡ ὀργιζόμενον ταῦτα λέγειν, καὶ καύχησιν τὸ πρᾶγμα 

καλεῖ. Καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ δὲ ὁμοίως αὐτὸ κατεσκεύαζεν. 

“Ὥστε γὰρ μηδὲ ἐκεῖ πλῆξαι αὐτοὺς. φησί: 18 «ς« Γςς οὖν μοί 

ἐστιν ὁ μισθός ; Ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ 

εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ." Καὶ ὥσπερ ἐκεῖ μισθὸν, οὕτως 

ἐνταῦθα καύχημα καλεῖ, ἵνα μὴ σφόδρα αἰσχύνωνται τοῖς λεγο- Ὦ 

μένοις, ὡς αἰτοῦντι μὴ παρέχοντες. Τί γὰρ, ἂν καὶ ὑμεῖς 

δῶτε, φησίν: ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ δέχομαι. 5 Καὶ τὸ, “ οὐ φραγή- 
«ἁ “ 

σεται." ἀπὸ μεταφορᾶς ἃ τῶν ποταμῶν, θ ἡ τῆς φήμης ὡς 

πανταχοῦ ῥεούσης ὅτι οὐ λαμβάνει. Οὐκ ἐμφράσσετε τῷ 

ὁ δόματι τὴν παρρησίαν τὴν ἐμήν. ᾿Αλλ᾽ οὐκ εἶπεν, οὐκ ἐμ- 
φ , “ π] Ν ᾿ ΝΟ ςς ͵ 3 
ράσσετε, ὅπερ “ πληκτικώτερον, ἀλλ᾽, “ οὐ φραγήσεται εν 
“- ΄“ .- “- ’ ’ Ω 

τοῖς κλίμασι τῆς ᾿Αχαΐας.᾿ Τοῦτο πάλιν καιρίαν διδόντος ἦν, 
κ Ἂ ἐπ Ν 5 Α κ᾿ ν “ 9 ’ 

και σφόδρα ἱκανὸν αὐτοὺς καθελεῖν καὶ λυπῆσαι, εἴγε μονοὺυς 

αὐτοὺς παρητεῖτο. “ Εἰ γὰρ ἐκαυχᾶτο, πανταχοῦ ἔδει καυ- 
ἴω “ ' νος ων ΓΟ ιδν ἐς , Ἂ ᾿ ο , ᾿ " ὑπ πν- 

χάσθαι" εἰ δὲ ἐν 1 ἡμῖν μόνοις, διὰ τὴν ἀσθένειαν ἴσως τὴν ἡμῶν. 
4“ εἶ ο Α “ ’ὔ ς “ “ “ πὸ Ν 5 ὃ 

ν᾿ οὖν μή ταῦτα λογιζόμενοι ἀθυμῶσιν, ὅρα πῶς αὐτὸ 8 ὁιο 
“ με κὶ “ ἥδ ον 

θοῦται" 19.“ Διὰ " τί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; Ὃ θεὸς οἶδε" 
τ ͵ “ 

᾿ ταχέως καὶ εὐαπαλλάκτως. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲ οὕτως ἀπήλλαξεν 
5 Α σι . ᾿ ᾽δὲ ν “᾿ κ δ) ᾿] - ἣν 

αὐτοὺς τῶν ἐγκλημάτων. Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, “ ὅτι οὐκ ἐστε 
5 «- φΦ'ν 'ν 5 δὰν." τ 5 ΕΣ Φ 3 πῶς κα πρό δ Νἱ 
ἀσθενεῖς, οὐδ᾽ ὅτι ἐστὲ ἰσχυροι, αλλ΄, ὁτι ἀγαπὼ ὑμᾶς ὁ 

’ “Ἢ "-“» Α , 

μάλιστα ἐπέτεινεν αὐτῶν τὴν κατηγορίαν. 1 Τοῦ γὰρ. μαλιστα 
" ᾽ πὶ τ κ Υ ᾽ ν᾿ κα . δὲ “δ 

φιλεῖν αὐτοὺς ἣν τὸ μὴ λαμβάνειν παρ᾽ αὐτῶν, ἐπειδὴ σφόδρα 
Ω ΄ “ 9 , 5 ’ ς ΄σ - ᾿ Ὁ ’ 
ἐπλήττοντο. “ὥστε ἐναντία ἐποίει ἀπὸ τοῦ φιλεῖν, καὶ ελαμ- 602 

Ἁ ΄“- 

βανε, καὶ οὐκ ἐλάμβανεν: ἡ δὲ ἐναντιότης παρὰ τὴν τῶν 
Ν' ΄“ ’; 

διδόντων ἕξιν. ἹΚαὶ οὐκ εἶπε π μὲν, διὰ τοῦτο οὐ λαμβάνω, 
ἐπειδὴ σφόδρα ὑμᾶς ἀγαπῶ. ἐπεὶ κατηγορίαν αὐτῶν εἶχε τῆς 
. , ΓΟ "» - 5. ἡ προς δὴ 
ἀσθενείας, καὶ εἰς ἀπορίαν ἐνέβαλλεν: ἀλλ ἔτρεψεν εἰς ἑτέραν 

(6γ1) αἰτίαν τὸν λόγον. []οίαν δὴ ταύτην ; 29 “Ἵνα ἐκκόψω τὴν 
“ Α “ Ὃ " Α Π) 9 ᾿ “ ς - 

ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμὴν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται, εὑρεθῶσι 

18 ι ὕοσ. ἰχ. 18. θυ τι, 20 ν, 12. 

Υ ἀλήθεια]-Ἐ Χριστοῦ Ὠ.Ε. 2 καὶ τὸ] καὶ ἩΡΝ Β. ὅν. τηᾶῦρ. τοῦτο 
γάρ ἐστι τὸ 10. ἃ τῶν] -Εφρασσομένων 1. Ὀἣ τῆς] δὶς οαληθ5 Οὐαάα, 
οἵ αν. τηδᾶγρ. ἢ τοῦ γ γοῃ. αὐτοῦ ὅδᾶν. Βρῃ. ἰαι πη ὡς ΟἿ. ἃ ΡΓ. τηδῃ, Ὁ 
9 δώματι Δ. Ὥ;  πληκ. ἢ πληκτ. ἦν :. ἦν πλήκτ. τες ὃ εἰ γὰρ ρ ἐχ.] 
ἐδύνατο γὰρ συλλογίσασθαι καὶ εἰπεῖν, εἰ ἐχ. Ὁ Γὴἡμῖν 1). Μοχ ἡμῶν 
ἈΠ Εν ιν ο , βἀεραίαν ὑ ὑμῖν οἱ ὑμῶν. ἴσως οἴη. ΚΕ. Ε, Ξ διορθοῦται 1 -Ἐ- καί 

φησι ). " τί] -Εοὐ λαμβάνει παρ᾽ αὐτῶν 1); ἱ τύχέως -ἐ η»ι) λύσιν ἐπα- 
Β αγὼν 10. Ἀθεθρογαπε ὦ δᾶν. Βεῃ. κ᾿ ὅτι οἵ. Α.Ε. τοῦ] τὸ Εἰ, τοῦτο 

«Ὁ. ὅν. τηδῖῳ. τ μὲν ΟΠ]. 1).1. 

11 
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οὐ Α -“" , Ἢ Α “ 

καθὼς καὶ ἡμεῖς." ᾿Εὐπειδὴ γὰρ τοῦτο ἐσπούδαζον, λαβήν τινα 

Β εὑρεῖν, καὶ ταύτην ἀναιρεῖν ἢ δε, Τοῦτο γάρ ἐστιν ᾧ σε- 
μνύνονται μόνον. Ἵνα τοίνυν μηδὲν πλέον ἔχωσι, καὶ ὃ τοῦτο 

΄“Ἄ 3 ε Ἂ κ᾿ 3 3 , 3" ΕΔ 

διορθῶσαι ἔδει" ἐν γὰρ τοῖς ἀλλοις ἢ ἡλαττωμενοι ἦσαν. Οὐδὲν 
Ν , α 

γὰρ, ὅπερ ἔφην, οὕτως οἰκοδομεῖ τοὺς βιωτικοὺς, ὡς τὸ μὴ 
" ᾿ 3 “ἃ ε ἣ κ , ᾿ 

λαμβανειν. ΠΠονηρὸς οὖν ὧν ὁ διάβολος, τοῦτο μάλιστα τὸ 

δέλεαρ καθῆκε, βουλόμενος 4 αὐτοὺς εἰς ἕτερα παραβλάψφᾳαι. 
Δοκεῖ δέ μοι καὶ τοῦτο τ ὑποκρίσεως εἶναι. Διόπερ οὐδὲ εἶπεν, 
9 χ ’ " Ν ΒΟΥ Ἢ ὟΝ “ «Ὁ, αἱ 3 “ 

ἐν ᾧ κατώρθωσαν, ἀλλὰ τί; ν ᾧ καυχῶνται" ὃ καὶ εἰς 

ἀλαζονείαν σκώπτοντος ἦν᾽ ἐκαυχῶντο γὰρ καὶ τοῦτο ὃ οὐκ 
“᾿ Γὰὺ ἊΣ ἮΝ 2᾽) ὃ τ , Ν.5..8 “Φ ᾿] 2 

Οῆσαν. ον ὃε γενναῖον ἀνὸρα οὐ μόνον ὃ ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἔχει καυ- 
΄“- Ε] - ς 9 ΓΝ. ΔΝ ’ ε 

χᾶσθαι οὐ δεῖ, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν οἷς κέκτηται καθαᾶπερ ὁ μακάριος 

οὐτὸς ἐποίει, καθάπερ ὁ πατριάρχης ᾿Αβραὰμ, λέγων, 21 ἐς γὼ 

δέ εἰμι γῆ καὶ σποδός. ᾿ἈἘπειδὴ γὰρ οὐκ εἶχεν εἰπεῖν ἁμαρτή- 
Α 

ματα, ἀλλ᾽ ἔλαμπεν ἀπὸ κατορθωμάτων, πανταχοῦ ἵ περι- 
Α »-“ 

δραμὼν, καὶ μὴ εὑρών τινα καθ᾽ ἑαυτοῦ μεγίστην λαβὴν, ἐπὶ 
Α ν ᾽ὔ Υ͂ Ξ Α ᾿} δ) ᾿, “- ἴων Ε ̓ς δ. 

τὴν ἣ φύσιν καταφεύγει᾽ καὶ ἐπειδὴ τὸ τῆς γῆς ὄνομα ἣ' ὁπωσ- 
ἊΝ ἣν »Ὁ΄ι. ς΄. 

δήποτε σεμνὸν, καὶ τὸ τῆς σποδοῦ προσέθηκε. Διὸ κκαὶ 
Ψ ’ 37 5.) «ς( ΤΊ ε - σ΄“ Ἁ ὃ ’ πον 

ἑτερὸς τις ἔλεγε, ἰ ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποόὸς:; 
ὰ κ ’ κι ἣν 

Υ Μὴ γάρ μοι τὸ ἄνθος εἴπης τῆς ὄψεως, μηδὲ τὸν ἀνατε- 
, 

Ὠπταμένον αὐχένα, μηδὲ τὴν χλανίδα καὶ τὸν ἵππον καὶ τοὺς δν Ἴ ὑῶν 
᾿] ΓΑ ς Α ΄' ΄ “ ᾿ 7 Α 

ἀκολούθους: ἀλλὰ ποῦ τελευτᾷ ταῦτα πάντα λογίζου καὶ 
Ζ , ὁ ἢ» δὰ ᾿ ἢ 47 ᾿ ραν το αὐ οἢ ν᾽ 
προστιθει. ἂν ὃὲ τὰ φαινόμενα ὃ λέγης, καὶ ἐγώ σοι τὰ ἐν 

ταῖς γραφαῖς ἐρῶ, τὰ πολλῷ τούτων λαμπρότερα. ᾿Αλλ’ 
“- “, “ὄ 

ὥσπερ ἐκεῖνα διὰ τὴν ὄψιν οὐ θαυμάζομεν, τὴν οὐσίαν αὐτῶν 
΄“Ῥ ἴω Α “ 

ὁρῶντες ὅτι πηλός ἐστι τὸ πᾶν οὕτω ν δὴ μηδὲ ταῦτα᾽ καὶ 
ν “ 

γὰρ καὶ ταῦτα πηλός. Μᾶλλον δὲ, καὶ “πρὶν διαλυθῆναι καὶ 

γενέσθαι κόνιν, δεῖξόν μοι τοῦτον τὸν ἐπ εν. πυρέττοντα, 

Ἐ Ψυχορραγοῦντα" καὶ τότε σοι διαλέξομαι, καὶ ἃ ἐρήσομαι, τί 

γέγονεν ὁ πολὺς κόσμος ἐκεῖνος ποῦ δὲ οἴχεται ἡ πολλὴ 

“ κολακεία, καὶ ἡ θεραπεία τῶν δούλων, ἔ καὶ ἡ περιουσία τῶν 

χρημάτων, τῶν κτημάτων ; ποῖος ἄνεμος ὃ ἐπεισελθὼν ἐξεφύσησε 

21 ἅφη. Χνυ]]. 27. 22 Β1τδο. Χ. 0. 

ἢ δεῖ ]-Ε φησὶ Ὁ. " τοῦτο ἢ αὐτὸ Β. ὅϑαν. πηΔΓΡ,. τούτῳ Ἐ.. Ρ ἐλαττω- 
μένοι Α.Β.. ᾳ αὐτοῖς Α. εἰς ἕτερα οτη. Κ΄. Τ᾿ ὑπόκρισις Ε-. 5 ἐφ᾽] ἐν Ε. 
ῖ περιελθὼν Β. δαν. τηδγρ. Υ φύσιν] φυσικὴν Ἀ. Ὑ ὁπωσδ. 1: δοκεῖ Ὁ. 
Χ καὶ, υοά γψαϊ]σο δθοβϑί, Παρ θηΐ Β.Β..Ε. Υ ΗΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ μὴ ἐπαί- 
ρεσθαι καὶ τυφοῦσθαι, καὶ μὴ ταῖς ἀλλοτρίαις ἐφήδεσθαι συμφοραῖς" καὶ περὶ 
τοῦ Δαβὶδ καὶ τοῦ Σολομῶντος. ψεγοη. 2 προστίθει] περιΐστασο Ο. περί- 
στασο (810) 1). καὶ προστίθει οτα. ΒΊΟΥΊ. Ρ. 566. (Τοτα. χὶϊ. Ρ. 6γ8 Β.; ) 8 λέ- 
γῃς]} σύ “μοι λέγῃς (.1). Μοχ άοπι : τὰ ἐν τοῖς πίναξι γραφόμενα ἐρῶ, πολλῷ 
τούτων ὄντα λαμπρότερα. ὥσπερ οὖν ἐκεῖνα κ. τ. ἐ. Ὁ δὴ οἴη. Ὁ.1. ἐ πρὶν 
-Ἐῇ ΒΕ. ἀ ἐρήσομαι]-Ἐσε ἴὰ. Θ κολακεία] βλακεία ΕἾοΥ. καὶ οτη. (ὐὕ.Ὦ. 

Ε ὑπεισ. (. δίαδίιμα ἐνεῴ. ταῦτα (ὐ. ἐνεφ. ἅπαντα ἴὰ. 



ΧΙ; τῷ; 

(672) 
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πάντα; ᾿Αλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς κλίνης κείμενος φέρει τοῦ πλού- 
“ Ν ΄- ΄ 

του καὶ τοῦ τύφου τὰ σύμβολα, ἐσθῆτος λαμπρᾶς ἐπικειμέ- 
’ 

νης, πενήτων καὶ πλουσίων προπεμπόντων, δήμων εὐφημούντων. 
ῪΩ ’ .] Ἁ “- 

Μάλιστα μὲν καὶ ταῦτα καταγελως᾽ πλὴν ἀλλὰ καὶ ταῦτα 
"Α( ϑῳ, ἢ “ ἊΡ 1 ὃ , Ὅὥ, Ν κ Ἁ 

εὐθεως ἐλέγχεται ὥσπερ ἄνθος 1 θιαρρέον. ταν γὰρ “τὸν 

οὐδὸν ὑπερβῶμεν τῶν τῆς πόλεως μῶν καὶ τοῖς σκώληξι 

παραδόντες τὸ σῶμα ὑποστρέφωμεν, ἱ πάλιν σε ἐρήσομαι, 

ποῦ πορεύεται ὁ πολὺς ὄχλος ἐκεῖνος ; Τὶ γέγονεν ἡ κραυγὴ 

καὶ ὁ θόρυβος: ; ποῦ δὲ αἱ λαμπάδες ; ποῦ δὲ οἱ χοροὶ τῶν 

γυναικῶν ; ἂρα Ὁ μὴ ὄναρ ταῦτά ἐστι; Τί δὲ καὶ ἐγένοντο 
΄ Ἀ ’ὔ Ἀ Ἀ 9 “- ἈΝ ’ 

αἱ βοαί; ποῦ τὰ στόματα τὰ πολλὰ ἐκεῖνα τὰ " κραυγα- 
“- , ’ 

ζοντα, καὶ παρακελευόμενα θαρρεῖν. ὅτι ὃ οὐδεὶς ἀθάνατος : 
9 ΄σ ΄“ ,“2᾽ ’ὔ ΄σ΄ Ἁ ς ’ὔ “" 9. Ψ 4“ 

Οὐ νῦν ταῦτα ἔδει λέγεσθαι τῷ μη ἀκούοντι, ἀλλ᾽ ὅτε ἡρπα- 
ΦΨ 5 ’ ᾽ - Α ὃ , Ξ 

ζεν, ὃτε ἐπλεονέκτει, τότε μικρον παραλλάξαντας εὐει λέγειν 
“- “- Ἁ ͵ ,ὔ σι 

οὐ δεῖ θαρσεῖν, οὐδεὶς ἀθάνατος" ἐπίσχες τῆς μανίας, σβέσον 
κ ᾿ ’ τ ᾿ Α ’ σ΄ ω κ᾿ ν 

τὴν ἐπιθυμίαν: τὸ δὲ, θάρσει, τῷ ἀδικουμένῳ. Ἐπεὶ 
4 ’ὔ Ά Α “- ΄ι Τ ᾽ (ὃ Α ΠῚ ᾿] ὃ ’ὔ " Α 

τούτῳ γε τὸ τὰ τοιαῦτα νῦν " ἐπᾷδειν, καὶ εφη ομένων ἐστι 

καὶ εἰρωνευομένων'" οὐ γὰρ διὰ τοῦτο αὐτὸν χρὴ θαρρεῖν λοιπὸν, 

ἀλλὰ δεδοικέναι καὶ τρέμειν. ᾿Αλλ᾽ εἰ καὶ ἐκείνῳ ταῦτα ἀνό- 

νητὰ λοιπὸν ἐξελθόντι τὸ στάδιον, κἂν οἱ τὰ ἐν τὰ νοσοῦντες 
΄“ ,. “" τ ΄ 

τῶν πλουτούντων, καὶ ἐπὶ τὸ σῆμα ἀκολουθοῦντες, ἀκουέτω- 
4 Ἁ »-" »“" ’ 

σαν. ᾿Επειδὴ γὰρ ἔμπροσθεν ὑπὸ τῆς μέθης τῶν χρημάτων 
Α “- ΄ Ρῃ ᾿" 

οὐδὲν τοιοῦτον ἐννοοῦσιν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτε καὶ ἡ 
, ΄ “ να ’ 

ὄψις τοῦ κειμένου πιστοῦται τὸ λεγόμενον, σωφρονείτωσαν, 
“ ᾿ Ν , 

παιδευέσθωσαν, ἐννοοῦντες ὅτι μικρὸν ὕστερον καὶ αὐτοὺς τὴν 
ἕξουσιν οἱ ἀπάγοντες ἐπὶ τὰς φοβερὰς ἐκείνας εὐθύνας, καὶ τὸ 

δοῦναι δίκην ὧν ἥρπασαν, ὧν ἐπλεονέκτησαν. Καὶ τί ταῦτα 

πρὸς τοὺς πένητας, φησί: Μάλιστα Υ͵ μὲν πολλοῖς καὶ τοῦτο 
Α Ἁ “- ς Ἁ “ “- 

ἡδὺ, τὸ ἰδεῖν κολαζόμενον τὸν ἀδικήσαντα. ᾿Αλλ᾽ 5 ἡμῖν οὐχ 
Ἁ “ νι Ἁ Α - “ ΓῪῊ “ι ΄ 

ἡδὺ, ἀλλὰ τὸ μὴ παθεῖν κακῶς. ᾿Επαινῷ σφόδρα ὑμᾶς καὶ 
“ “ Ἁ 

ἀποδέχομαι, ταῖς ἀλλοτρίαις οὐκ ἐφηδομένους συμφοραῖς, ἀλλὰ 
Α ’ “ , “ 

τὴν οἰκείαν ἃ ζητοῦντας ἀσφάλειαν. Φέρε οὖν καὶ ταύτην ὑμῖν 

ἢ ἀλλὰ ]-Ἐ ἐρεῖς ὅτι (.}). 1ἴὰ οαἸάοτγιιπί ϑὅαν. Βοη. ᾿ διαρρέων Α. διαρρέ- 
οντα (.}). Τίὰ ὅαν. Βεῃ. κ᾿ τῶν οὐδῶν [ὦ. τὴν ὁδὸν Α.1., τοι. δεῖ. ὅταν 
Ὑδρ᾿ πυλῶν] ὅ ὅταν γὰρ ὑπερβ. τὰς τῆς π. πυλὰς, καὶ φθάσωμεν τὸν τάφον Ο. ἐν 
Ι πάλιν σε ἐρ. ἄρα οὐκ ἔλεγχος τοῦτο γίνεται καὶ διδασκαλία τοῦ ὡς ἄνθος ἡ ἡμᾶς 
ἐξανθεῖν καὶ ἀπορρεῖν. (ἀπορεῖν 1).} πάλιν οὖν σε ἐρ. (.}). τὰ μὴ] οὐκ Ο.Ὁ. 
 κράζοντα ἃ ῬΓ. Π. ᾿ὦ. ο δὶς Β.ΙΌ, ΕἸον. νοῦ. οἱ ὅδαν. τπᾶγρ'. οὐδεὶς θάνατος 
44. οὐδέν ἐστιν ὁ θάνατος (.Ὁ. Ρ γιά. Απηποίύ. "Ἄ τούτῳ] οὕτω (.Ὁ. 
τοῦτο Ι΄, " ἐπάδειν] δὶς Β. ὅαν. πηᾶσρ. σπεύδειν Α. Ὁ... λέγειν δαν. βρη. 
Ι͂η ΔΝ οίοῃ. πᾶθο ἐπεὶ τούτῳ γε τρέμειν ἀθδβιιηί. 5] οθαίυν φειδομένων. 
φειδόμενον οἵ εἰρωνευόμενον Α.1). ἐφηδόμενον εἰ εἰρωνευόμενον ἰὼ. (βοᾷ 
---ὧν 6Χ ΟΟΥΤ.) ἴ αὐτὰ] τοιαῦτα Ἰὼ. Υ ἀλλ᾽ κἂν Ο.ἢ. ν δὶς Β.Ε. σω- 
φρονήτωσαν Ἀ.10, σωφρονιζέσθωσαν (ῦ. σωφρονείσθωσαν 1). Πος οἀθθαίαν. 
Χ ἄξουσιν 1}. ὅϑαν. τηᾶγρ'. Υ μὲν]- [οὖν ὁ. τύὑμῖν Β. ἃ ἐπιζητοῦντας (.Ὁ. 

ὃ 
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3 ᾿ ΛΑ Ν Ν μ ’ ’ “ 
ἐγγυήσομαι. ν γὰρ παρὰ ἀνθρώπων πάσχωμεν κακῶς, 

φ “ ’ 

ὑποτεμνόμεθα τοῦ “ χρέους οὐκ ὀλίγον, φέροντες γενναίως τὰ 
᾽ὔ Οὐ 5 ἡδ ͵ ᾿ ᾿ ἃ ς « , 

γινόμενα. ὑκ ἀρα ἀδικούμεθα λογίζεται γὰρ “ἡμῖν εἰς 
νιν» ι ΟΕ" ε ᾿ . κ᾿ ἈΠ ΜΣΓῚ . " 

Ὁ τὸ ὄφλημα τὴν ἐπήρειαν ὁ θεὸς, οὐ κατὰ τὸν 5 τοῦ δικαίου 
Α Ν “- τ 

λόγον, ἀλλὰ κατὰ τὸν τῆς φιλανθρωπίας, ἧ καὶ ἀνθ᾽ ὧν οὐκ 
ἤμυνε παθόντι κακῶς. [[6θεν τοῦτο δῆλον, φησίν ; "Ἑπαθον 
« Ἁ ΄“. , δι. 8 δι ἃ “ ἢ « Ἁ ᾿ 

ὑπὸ τῶν Βαβυλωνίων 8 οἱ ᾿Ιουδαῖοί ποτε κακῶς, καὶ ὁ θεὸς οὐκ 
9 ’ὕ 9 ᾿] ς ’; “ ᾿Ὶ “" Ξ- τς Α Ὶ 

ἐκώλυσεν, ἀλλ᾽ ἀπήγοντο παῖδες καὶ γυναῖκες: ἀλλὰ μετὰ 
΄ ᾿ “ 

ταῦτα ἡ αἰχμαλωσία αὕτη κατὰ ἀναλογίαν τῶν ἁμαρτημάτων 
-“ Ά “ ἧ »“» οὔ. 

ἢ αὐτοῖς γέγονε παραμυθίας. Διὰ τοῦτο τῷ Ἡσαΐᾳ φησί: 
»“ --" Ἅ, »“" 

Ἐ 2“ ΠΠαρακαλεῖτε, παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου, ἱερεῖς" λαλήσατε 
Ἂ, χλς ν , « ᾿ Μ“ 5Δ, 3 Ἃ , “ 

ἐπὶ τὴν καρδίαν ᾿Ιερουσαλὴμ, ὅτι ἐδέξατο ἐκ χειρὸς κυρίου διπλᾶ 
Ν ς κ ϑι σαι. 489 Κ Ἁ ’ 24. ςς Δὸ δ. τὰ ἥν ἐν 5 

τὰ ἁμαρτήματα "αὐτῆς. αἱ πάλιν, ὃς ἡμῖν εἰρήνην 
’ ΄"΄»“"'Ρ “᾿. 

ἱπάντα γὰρ ἀπέδωκας ἡμῖν." ἹΚαὶ ὁ τὰ Δαυὶδ φησὶν, 25 “Ἴ1δὲ τοὺς 
9 ; “ ἢ ’ . Ὑ , κ᾿ δ , 
ἐχθρούς μου, ὅτι ἐπληθύνθησαν, καὶ ἀφες πάσας τὰς ἁμαρτίας 

39 ῃ Κα ᾿ ι. Ν ΝΣ Ἂ; ’ Ἦ ο 3᾽ 

μου. αἱ ἡνίκα τὸν Ζεμεεὶ καταρώμενον ἔφερε, ὃ λέγων, 
26 «7 δὲς ὧδ φ Ἶδ , ι , , ἥ 

ᾧφες αὐτὸν, ὅπως ἴθη κύριος τὴν ταπείνωσίν μου, καὶ 
σ΄ σ΄. Ν 

Ράνταποδῴ μοι ἀντὶ τῆς ἡμέρας ταύτης" Ὅταν γὰρ μὴ 
τ. ’ ἡ ὃ ’ ’ 7 ᾿ , Ξ ΠῚ , 

ἀμύνη ἀδικουμένοις, τότε μάλιστα ὠφελούμεθα λογίζεται 
»ὉἬ ἵ 

γὰρ ἡμῖν εἰς ἁμαρτήματα, ἀν εὐχαρίστως ἵἱἐνέγκωμεν. 
4“ Δ γὃ ’ ν “- ’ , 9 Α οὖ 

ὅο4 ὥστε ὅταν ἴδης πλούσιον ἁρπάζοντα πένητα, ἀφεὶς τὸν 
’ Α Α Ἁ 

ἐπηρεαζόμενον, δάκρυσον τὸν ἁρπάζοντα. ὋὉ μὲν γὰρ ἀποτί- 
ἜΑ ε Α , σον δ, Α ε “- 

θεται ῥύπον, ὁ δὲ προστρίβεται ῥύπον. Οὕτω καὶ ὁ τοῦ 
. Π - “᾿ 9 κα “ Ν Ἀρεον 9 Ἂ, Α ΠῚ 

Ἐλισσαίον παῖς ἔπαθεν ἐπὶ τοῦ Νεεμαν᾽ εἰ γὰρ καὶ μὴ 
Ἁ Ἁ ’ - 

ἥρπασεν, ἀλλ᾽ ἠδίκησε" καὶ γὰρ το ἀπατη λαβεῖν, ἀδικία. 
ΠἸ 3 , . ἬἜἬ ν ΤΥ ἀνυτδι ἢ 3 

ι Σούν γέγονεν : λαβε μετὰ τῆς ἀδικίας καὶ τὴν λέπραν 
Α ϑ Α κὃδ κ " “ Ξ Γ δὲ κὃ ’ ν᾿ ’ὔ 

καὶ ὁ μὲν ἀσδικηθείς, ὠφελεῖτο᾽ ὁ ὃὲ αὐικήσας, τὰ μέγιστα 

Υ παρεβλάπτετο. Τοῦτο καὶ νῦν ἐπὶ τῆς ψυχῆς γίνεται. 
“«--. “-ὄ “ ἤ 

Καὶ τοσοῦτον τοῦτο ἐστιν, ὅτι τοῦτο μόνον πολλάκις Ζἵλεων 
᾿Ν Ν ᾽ , ΎΎ ε ; οι βιονΑΝ, “5 θ Ε τὸν θεὸν ἐποίησε: κἂν ὁ πάσχων κακῶς ἀνάξιος ἢ βοηθείας, 

“" “ 4 “ 

Β ὅταν μεθ᾽ ὑπερβολῆς τοῦτο παθη, καὶ εἰς τὴν ἑαυτοῦ συγγνώμην 

28 Ἐπεὶ. Χ]. 1, 2. 24 1014. χχν]. 12. 29 Ῥβδὶ. χχῖν. 10, 18. 202 δρ'. ΣΡ], 11, 12- 

Ὁ ἂν] ἐὰν Β..Ὁ. γὰρ οπι. (.}. ς χρέους]-ἰ τῶν ἁμαρτιῶν (.Ὦ. ἃ ἡμῖν 
ἴῃ τηᾶῦρ'. μαθοῖ Α. ροβί ἐπήρειαν ἔτ Π8ρ. 1). Ροβί ὄφλημα δα. 6 τοῦ οἱ 
Ρ-Ρ- τῆς οτὰ. Β. { ψια. Απποί. Ε' οἱ Ιουδ. ροβϑύ ἔπαθον ἵτᾶῃβρ. Α.Ε. 

: 
ἢ γέγονεν αὐτοῖς ἴηνοῖδο οτά. (.).Ε. ἱ τῷ Ἣσ.} Ἡσαΐας ΚΕ, Ἡσαΐα (5]ςο) Α. 
Κ αὐτοῖς (Ὁ. ὅαν. τηδΥρ. Ι πάντα γ. ἀ. ἡμῖν οτη. 9. τὰ Δαυϊδ]-Ἐ δὲ Ἐ). 
τι καὶ ἡνίκα] διὰ τοῦτο καὶ (.}. ο λέγων Α.Β.0.}). νεῖ. λέγει νυ]ρο. 
Ρ ἀνταποδώσῃ Ε'. Ῥοβί μοι, ἀγαθὰ Δ4α. Α. 4 ἡμέρας] κατάρας Α. οἱ τηδγρ.. 
Ἐ.. τ᾿ ἀμύνῃ ἀδικούμενος Α.Ἐ.Ες Κεῖ. ἀμυνώμεθα (ἀμύνωμεν [).) ἀδικούμενοι 
Ο.}. ὅν. τηᾶγρ'. 5 λογίζ.] οὐ λογίζ. 1). ὅν. τηᾶγρ. ἴ φέρωμεν Α. 
Υ ἐπηρεάζοντα Α.ψ, ν ψια. Απποί. Χ οὖν)- [αὐτῷ Ο.Ὁ. Υ παρε- 
βλάπτετο] ὅϊς ἢ. βλάπτεται νυ]ϊρο. βάρη βλάπτεται Α.Β.Ε. ὅαν. τηᾶσρ. 
Ζ ἵλεω Α. Β. ἃ κἂν)-Ἐ γὰρ Ο. 

Ὺ ΕΝ ὃς 
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τὸν θεὸν θέἐπισπᾶται,. καὶ εἰς τὴν ἄμυναν τοῦ ποιοῦντος “ἐντεῦ- 

θεν μόνον. Διὸ καὶ τοῖς βαρβάροις ἔλεγεν ὁ θεὸς ἄνωθεν' 
27 «.᾿ )γὼ μὲν παρέδωκα αὐτοὺς εἰς ὀλίγα, αὐτοὶ δὲ συνεπέθεντο 

εἰς κακα' τὰ ἀνήκεστα πείσονται. Οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν οὐδὲν 

ὁοὕτω τὸν θεὸν παροζῦνον, ὡς τὸ ἁρπάζειν καὶ βιάζεσθαι 
καὶ πλεονεκτεῖν. Τί δήποτε: Ὅτι σφόδρα εὔκολον ταύτης 

ἀπέχεσθαι τῆς ἁμαρτίας. Οὐ γάρ ἐστι φυσικὴ ἐνοχλοῦσα 
ἐπιθυμία, ἀλλὰ ἀπὸ ῥᾳθυμίας γίνεται. Πῶς οὖν ῥίζαν κακῶν 

αὐτὴν ὁ ἀπόστολος καλεῖ; Καὶ γὰρ καὶ ἐγὼ τοῦτο λέγω" σ 

ἀλλὰ παρ᾽ ἡμᾶς ἡ ῥίζα αὕτη. οὐ παρὰ τὴν φύσιν τοῦ πράγμα- 

τος. Καὶ, εἰ βούλεσθε, ἐ ποιησώμεθα σύγκρισιν, καὶ ἴδωμεν 

ποῖον τυραννικώτερον, χρημάτων ἢ σωμάτων ἐπιθυμία" ὃ γὰρ 

ἂν εὑρεθείη μεγάλους ἄνδρας καταβεβληκὸς, τοῦτό ἐστι ὃ τὸ 

χαλεπώτερον. Οὐκοῦν ἴδωμεν "" τίνος μεγάλου ᾿ὦ κατέσχε χρη- 

μάτων ἐπιθυμία. Οὐδενός: ἀλλὰ οἰκτρῶν σφόδρα καὶ ἀπερριμ- 

μένων, τοῦ Γιεζῇ, τοῦ ᾿Αχαὰβ, τοῦ ᾿Ιούδα, τῶν ἱερέων τῶν 

᾿Ιουδαϊκῶν᾽ ἐπιθυμία δὲ σωμάτων τοῦ μεγάλου προφήτου περιε- 

γένετο τοῦ Δαυΐδ. ΚΚαὶ ταῦτα λέγω, οὐ συγγνώμην διδοὺς 

τοῖς ὑπὸ ἐπιθυμίας τοιαύτης ἀμήν ρῶν ἀλλὰ μᾶλλον αὐτοὺς 1) 

γήφειν " παρασκευάζων. Ὅταν γὰρ δείξω μέγα τὸ πάθος, τότε 

μάλιστα αὐτοὺς δείκνυμι συγγνώμης ἀπεστερημένους ἁπάσης. 

Εἱ μὲν γὰρ ἡγνόεις, τὸ θηρίον, εἶχες εἰς αὐτὸ τοῦτο καταφυγεῖν" 

νυνὶ δὲ εἰδὼς καὶ ἐμπίπτων, ἢ οὐκ ἂν σχοίης ἀπολογίαν τινά. 

πῃ Μετὰ τοῦτον, τὸν τούτου παῖδα μετὰ πλείονος εἷλεν 9 ὑπερ- 

βολῆς. ΚΚαίτοι σοφώτερος ἐκείνου οὐδεὶς γέγονε, καὶ πᾶσαν 

δὲ τὴν ἄλλην ἐπῆλθεν ἀρετήν" ἀλλ᾽ ὅμως ὑπὸ τούτου οὕτω 

σφοδρῶς ἑάλω, ὡς καὶ ἐν τοῖς καιρίοις δέξασθαι. τὴν πληγήν. Ἐὶ 

Καὶ ὁ μὲν πατὴρ Ρ ἀνέστη, καὶ ἀνεμαχέσατο τὴν πάλην, καὶ 

πάλιν ἐστεφανώθη" οὗτος δὲ οὐδὲν τοιοῦτον ἐπεδείξατο. Διὰ 

τοῦτο καὶ [Παῦλος ἐχογχε". 35: Κρεῖσσόν 4 ἐστι γαμῆσαι, ἢ 

πυροῦσθαι" καὶ ὁ Χριστὸς, “«ὋὉ δυνάμενος χωρεῖν, “χωρείτω." 

Περὶ δὲ χρημάτων οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽, “Ὃς ἀφῆκε: τὰ ὑπάρχοντα 

αὐτοῦ, ἑκατονταπλασίονα τησες, Γ Ἰ]ῶς οὖν, φησὶ, περὶ 

τῶν πλουτούντων εἶπεν, ὅτι δυσκόλως ἐπιτεύξονται τῆς βασι- 

27 ΖΔ}. 1. 15. 28 «1 Οογ. νἱ]. 9. δίῃ. χῖχ. 12, 29. 

Ὁ ἐπισπάσηται Α. ο ἐντεῦθεν ]-} ἐκκαλεῖται Ο.}. ὅν. τηᾶγρ. ὁ κακὰ] 
κακίαν Β. διαῦπη διὰ τοῦτο τὰ ἀν. π. ϑαν. Βεη. διὰ τοῦτο οἴη. Α.Β.Ε. ,εγοῃ. 
οί. ὃ οὕτω τὸν θ. οἴηηθ8. τὸν θεὸν οὕτω Εα ἃ. Μοχ καὶ βιάζεσθαι οπι. Β. 
ΐ ποιησόμεθα Β. οἱ ἃ ΡΥ. τη. Εἰ. ΕΒ τὸ οἵ. Ε', ᾿ τίνα μέγαν---οὐδένα--- 
οἰκτροὺς οἷο. Ἐαα, γροϊατηδη θιι8 στακῖθυα, ΠΡ γ]8. : ὑπερέσχε οι. 
κ παρασκευάζω Ν΄ ὁτΌη. οἷ ἃ ΡΥ. τη. Ε΄. ἱ μέγα ΟΠ. Ε, Μοχάὰά ἀπώσῃ ἀπεστε- 
ρημένους ἴν  Γ80 ΟΥΪΠΘ Βαά. τ οὐκ ἂν] κἂν Ε, ᾿ μετὰ} Ὁ δὲ Β. 
ο τῆς ὕπερβ. Ο.}. Ῥ Φέσϑιι καὶ ἀν. Ἐ. ϑιαί!μη ἀ ἢ ἀνεμαχέσατο ΒΒ. ἀνεμαχή- 
σατο νυ]ρο. ᾳ ἐστι οἵη. Α.ἥ" ᾿ καὶ πῶς οὖν 10. 
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’ ι 

λείας ; Π]ᾶάλιν τὴν βλακείαν αὐτῶν αἰνιττόμενος, οὐ τὴν τυ- 
΄-΄“ ’ Α “ 

ραννίδα τῶν χρημάτων, ἀλλὰ τὴν σφοδρὰν αὐτῶν δουλείαν. (673) 

όος Καὶ τοῦτο καὶ ἐξ ὧν ὁ [Παῦλος 8 συνεβούλευσε δῆλον. ᾿᾿ Εὐκείνης 
Ἁ ᾿ς ΡῈ ζ 

μὲν γὰρ ἀπάγει τῆς ἐπιθυμίας λέγων, 29 «« (Οὐ δὲ βουλόμενοι 

πλουτεῖν, ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμόν" ἐπὶ δὲ ταύτης οὐκέτι, 
9 Ἀ Ἁ Ν ’ ὃ ᾿ Α Υ “ ’ὔ 

ἀλλα πρὸς καιρὸν μόνον ὀιαλύσας, καὶ " τοῦτο συμφώνως, 

ν᾽ αὐτὸ συνέρχεσθαι συμβουλεύει. Δέδοικε ὃ γὰρ 
τὰ κύματα τῆς ἐπιθυμίας, μήποτε ναυάγιον ἐργάσηται χαλε- 

’ὔ “ Α [ ΄ Ε] ’ὔ , 9 ; 

πόν. 'οῦτο καὶ ὀργῆς εὐτονώτερον τ πάθος. Οργίζεσθαι 

μὲν γὰρ οὐκ ἔνι, μηδενὸς ὄντος τοῦ παροξύνοντος" ἐπιθυμεῖν δὲ 
Ἁ ΄ι ΄ι ΄ 

ἀνάγκη, καὶ τῆς ὄψεως τῆς εἰς τοῦτο κινούσης μὴ Φυθθβρλς. 
ΣΝ Α ’ “ 

Διὸ ταύτην μὲν οὐκ ἐξέκοψε καθάπαξ, ἀλλὰ τὸ, “ εἰκῆ," 
’ χω οὖ " ᾿ - 

Β προσέθηκεν. ὅ Οὐδ᾽ αὖ τὴν ἐπιθυμίαν ἀνεῖλεν, ἀλλὰ τὴν ἄδικον' 
30 ςς Δ Α Ν Ἄ, 9 ’ Ν᾿ δ Α ς “ “ 

ιὰ γὰρ τὰς ἐπιθυμίας, Φησὶν," ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα 

ἐχέτω. ᾿Θησαυρίζειν δὲ οὔτε εἰκῆ, οὔτε μὴ εἰκῆ συνεχώρησε. 

Ῥαῦτα μὲν γὰρ τὰ παθὴη χρείας ἕνεκεν ἡμῖν "“ἐνεφυτεύθη: ὑπὲρ 

μὲν παιδοποιΐας ἐπιθυμία, ὑπὲρ δὲ βοηθείας τῶν ἀδικουμένων 

ὀργή" " ἐπιθυμία δὲ χρημάτων οὐδαμῶς. Οὐκοῦν οὐδέ ἐστι 
Ἀ Ἁ ; “(ρ ο-“ ες » ἕ ς ΄σ ᾽ 

φυσικὸν τὸ παθος. στε “ὅταν ὗπο τούτου ἁλῷς, τοσούτῳ 
΄ Ν Ἁ ᾳ ᾿ ’ Δ Ἁ δ) “ Α Ἄρι. 

μᾶλ ον τὰ “αἴσχιστα πείσῃ. ιὰ ὁή τοῦτο καὶ ὀεύτερον 

ἐπιτρέπων γάμον ὁ ἡ οῦλον; ἐπὶ χρημάτων πολλὴν ἀπαιτεῖ 

Οτὴν ἀκρίβειαν, λέγων, “1 “ Διὰ τί οὐ “μᾶλλον ἀδικεῖσθε : διὰ 

τί οὐ μάλλον ἀποστερεῖσθε :" . ΚΚαὶ περὶ μὲν παρθενίας, διαλε- 

γόμενος, φησίν' Ὁ} ἃ ̓ ὑπιτα γὴν οὐκ ἔχω" ̓τ ραὴν Ὁ Πρὸς τὸ συμ- 

φέρον ὑ ὑμῖν λέγω, οὐχ ἵνα λυ Ὲ ὑμῖν ἐπιβάλω"" ὅταν δὲ περὶ 
χρημάτων ὁ λόγος αὐτῷ, “" ἔχοντες, φησὶ, σκεπάσματα καὶ 

ὃ τροφὴν, τούτοις ἀρκεσθηεύμεθι Πῶς οὗ οὖν, φησὶ, τούτῳ μάλ- 

λον ἁλίσκονται ᾿λωυνν : Ὅτι οὐχ οὕτως εἰσὶ “πρὸς " αὐτὸ παρα- 

ταττόμενοι; ὡς ' πρὸς ἀσέλγειαν καὶ πορνείαν" ὡς εἴγε ὁμοίως 

ἐδόκει εἶναι δεινὸν, οὐκ ὧν ταχέως ἑάλωσαν. Οὕτω καὶ αἱ ἄθλιαι 

παρθένοι ἐ ἐκεῖναι τοῦ νυμφῶνος ἐξεβλήθησαν, ἐπειδὴ τὸν ἐρονῃ 

Ὁ ἀνταγωνιστὴν καταβαλοῦσαι, ὑ ὑπὸ τοῦ ἀσθενεστέρου καὶ Κ μηδὲν 

; 9 Α . 

πάλιν ἐπὶ τὸ 

291 Τίχη. νἱ. 9. 801 Οὐογ. νἱϊ. 2Ζ. 811 (οσ. νἱ. 7. νἹῖ. 25,) 35: 1 ΤΊτα. νἱ. 8. 

5 συνεβούλευε ΗΠ. ὕ ἐκείνους (ὐ. ἐκεῖνος Τὶ. Υ τούτῳ Β'αα. ἴσ. τοῦτο 
ϑαν. τηᾶτρ. τοῦτο Α.Ο.Ε.Ε΄, οἵ οχ ΟΟΥ̓Τ. Β. ν αὐτὸ, αυοά γιρὸ οὐθδι 8018 
Ὠαρθού Ἐν. Οἵ, τ Οογ. νἱ]. Ρ. Χ γὰρ, απο ρεγαῖ, πα θθηΐ Α.Β. Υ πάθο. 
τὸ π. ΟΕ. καὶ π. Ὁ. Ζ οὐδ' αὖ τὴν] δ1ς Β. οὔτε αὐτὴν Α. οὔτ᾽ αὐτὴν Ἐ.. 
οὐ τὴν (.). οὐδ᾽ αὐτὴν τὴν Ἐ.. οὔτ᾽ αὖ τὴν ΝότΟΗ. οὔτ᾽ αὐτὴν ϑαν. Βεη. 
ἃ ἐφυτεύϑῃ ἃ ὈΓ. τῇ. . Ὁ πη τὐλαὶ Β.Ε. γεγοῃ. ο ὅταν ΟΠ. [). δι! πη 
ὑπὸ τούτων Ἰ΄άθΙη. 4 ἔσχατα Οὐ. 8 μᾶλλον] μόνον Ε΄. ἀδικεῖσθε μᾶλ- 
λον οἵη. Β. 1, Ι ἐπιταγὴν Ἰ-[ κυρίου Β.ΕΣ. γθοθρίαπ ἃ ϑαν. Βεῃ. ὅ τρο- 
φὰς Α.0.}. εὖ εχ ΟΟΥΤ. Ε,. τροφ. καὶ σκεπάσματα Ἰηνεγ80 ΟΓᾺ. Ε. Μοχ οὐκ 
ἀρκεσθ. 1. ᾿ αὐτὸν Α.Ο. αὐτῷ ΕΝ. δίαϊπι παρατεταγμένοι Ἰ. ἷ πρὸς] 
εἰς Β. Κ μηδὲν ὄντος] μηδενὸς ἃ ΡΥ. τη. Ε΄. διαίτῃ κατεβλήθησαν Ο.Ὁ. 
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ὄντος ἐβλήθησαν. ' Μετὰ τούτου κἀκεῖνο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι εἴ τις 

ἐπιθυμίας κρατῶν, ὑπὸ χρημάτων νικᾶται, οὐδὲ ἐπιθυμίας πολλά- 

κις κρατεῖ, ἀλλὰ ἀπὸ φύσεως ἔλαχε τὸ μὴ σφόδρα ἐνοχλεῖσθαι 
ἐντεῦθεν" οὐ γὰρ πάντες ὁμοίως εἰσὶ "ἰκαταφερεῖς. "Γαῦτ᾽ οὖν 

εἰδότες, καὶ τὸ ὑπόδειγμα τῶν παρθένων συνεχῶς παρ᾽ ἑαυτοῖς 

στρέφοντες, φεύγωμεν τὸ πονηρὸν τοῦτο θηρίον. Ὁ γὰρ παρθε- 

νία οὐδὲν ὦ ὥνησεν, ἀλλ᾽ ἀπώλοντο μετὰ μυρίους πόνους καὶ ἱδρ ὥτας 

ἐκεῖναι διὰ τὴν φιλαργυρίαν" τίς ἡμᾶς ἐξαιρήσεται, εἰ ΟἩΘΚΩ͂Β 

" περιπέσοιμεν τῷ πάθει; Διὸ παρακαλῶ πάντα ποιεῖν ομήτε 

ἁλῶναι, μήτε ἁλόντας ἐναπομεῖναι. ἀλλὰ διαρρῆξαι τὰ ; χαλεπὰ 

ταῦτα δεσμά. Οὕτω γὰρ δυνησόμεθα πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀκύυήε δῇ 

ἀμᾷ καὶ τῶν μυρίων ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν" ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς 

᾿ ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ “πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, 

κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Α μήν. 

ΛΌΓΟΣ ΚΑ. 

ἱ Οὲ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχη- δοῦ 
ματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. 

ΓῚ λέγεις ; οἱ Χριστὸν κηρύττοντες, οἱ χρήματα μὴ λαμ- 
βάνοντες, ἃ οἱ εὐαγγέλιον ἕτερον μὴ ἐπεισάγοντες, ψευδαπό- 
στολοι ; ὃ Ναὶ, φησί: καὶ “ δι’ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο μάλιστα, 
ὅτι ταῦτα ὑποκρίνονται πάντα, ἵνα ἀπατήσωσιν. “ ᾿Ἔργάται 

δόλιοι." ᾿Ἔργάζονται μὲν γὰρ, ἀλλ᾽ ἀνασπῶσι τὰ πεφυτευ-Β 

μένα. ᾿Εἰπειδὴ γὰρ ἴσασιν, ὅτι ἑτέρως οὐκ ἂν γένοιντο εὐ- 

παράδεκτοι, τὸ προσωπεῖον λαβόντες τῆς ἀληθείας, οὕτω τὸ 

δρᾶμα τῆς πλάνης ὑποκρίνονται. Καὶ ἅ μέντοι χρήματα, 

φησὶν, οὐ λαμβάνουσιν. “ἵνα πλείονα λάβωσιν, ἵνα ψυχὴν 

ἀπολέσωσι. Μᾶλλον δὲ καὶ τοῦτο ψεῦδος" ὅ καὶ ἐλάμβανον, 
νὴ " Υ ᾿ “- - ΄- 

ἀλλ᾽ ἐλάνθανον: καὶ τοῦτο δείκνυσιν ἐν τοῖς ἱ ἐπιοῦσι. Καὶ 

ΠΈΡΙ, τ. αι 

δὲ 
Ἰ μετὰ δὲ τούτου (ὐ. μετὰ δὲ τοῦτο 1). μετὰ τοῦτο (516) ΚΕ. δ καταφερεῖς 

Α.0.}. οἱ ἃ ρύ. τῇ. Ε, κατωφερεῖς ἃ. Ια. αν. [μϑο. δὰ Ἠοπι. Ἰχ!ϊ. ἴῃ 
Μαίῃ. (Ῥ ὉΠΊ. ἵ, Ὥ: 220.) ἢ περιπέσοιμεν Α.Β.Ο.Ὁ Ε. περιπέσωμεν σψα]σο. 
Ὁ μήτε] ὥστε μὴ ἃ. Ῥοϑβί ἁλῶναι 66. τῷ πάθει Δ. Ρ ἀπομεῖναι .Ο.. Ὀ. ει 
ὑπομεῖναι εῖοη. δία ἀλλὰ καὶ ὃ. Εκά4. ᾿ην εῖβ ΠΟΥ. 4 στῆναι] ἀνα- 
πτῆναι θυ ἡ ἀξιωθῆναι. Ὁ. ὧν---ἐπιτυχεῖν οὐχ. ΑΕ, Ηομν. ΧΧΙΝ. 
8 οἱ] ἢ ἢ ΑΕ Ε, οι. Μοχ εἰσάγοντες ΒΒ. Ὁ ναὶ] νῦν Α.ΕΌ νεῖ. - δι᾽ αὐτὸ] 
διὰ τοῦτο Α.Ε, καὶ δι "Ὄ μὲν οὖν] δι’ αὐτὸ μὲν γὰρ ἡ. Τάροπι ροβί μάλιστα 
δαα. ψευδαπόστολοι. ἃ μέντοι οἱ φησὶν οἴῃ. ). δ καὶ}-- γὰρ ἢ. ἐπι- 
οὔσι] ἐφ᾽ ἑξῆς Ὁ. 

κκ 
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Α Ν Ἂ ᾿ “ «ε 

ἤδη μὲν δ᾽ γὰρ ἠνίξατο αὐτὸ εἰπὼν, "ἢ “Ἔν ᾧ καυχῶνται, εὑρε- (674) 

θῶσιν ὼς καὶ ἡμεῖς" πλὴν ἀλλ᾽ ὕστερον αὐτὸ σαφέστερον 
΄- [ὦ 

ΟΚ ἠνίξατο εἰπὼν, ὅτι 2. ““ ΕἸ τις ὑμᾶς κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, 
» 5 ’ ᾽ "3 ’ 5 Ἰ Νῦ δὲ Ὁ ’; ᾶ Α 

εἴ τις ἐπαίρεται, τούτου ἀνέχεσθε. ῦν δὲ ἑτέρωθεν αὐτοὺς 
’ -ι ’ ΞΕ 

διαβάλλει λέγων, “ Μετασχηματιζόμενοι.᾽" Σχῆμα μόνον αὐ- 
“- ς Ἄ, ΄ ’ " Ψ 3 ςς ΚὯ ᾿ δὲ ’ 

τοῖς, ἡ δορὰ τοῦ προβάτου ἐπίκειται. " αἱ οὐδὲν θαυμαστον. 
σ- “ 

Εἰ γὰρ αὐτὸς ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἀγγελον 
, “" 

φωτὸς, τί μέγα, εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται 
« ὃ ’ ὃ ’ὔ .39 “0 “ ὃ - ’; “ ΠῚ ὃ Γ 

ὡς διάκονοι δικαιοσύνης : στε εἰ δεῖ θαυμάζειν, τοῦτο εἴ 
’ Ἢ, Α ’ ᾿ ἜΧΕΝ Ὁ [2 Ν ς ; 

θαυμάζειν, τὸ δὲ τούτων, οὐκέτι. Ὅταν γὰρ ὁ διδάσκαλος 
--. “ Ἁ Α 

αὐτῶν πάντα τολμᾷ, " οὐδὲν θαυμαστὸν 5 καὶ τοὺς μαθητὰς 
, “4 . αν 

ΡῬ ἕπεσθαι. 'Ιί 4 δέ ἐστιν, ““ ἄγγελον φωτός; 'Γὸν παρρησίαν 
19) 5, λ ’ Ἁ ΄ θ ΄ “-“ Υ Ἐπ Α Ἁ 5 Α 

ἔχουπα «Χέγεινο, τὸν τῷ βε κὐπαρέπτοτι, ἰσὶ γὰρ " καὶ 
3, “ ε “ ς 
ἄγγελοι σκότους, τοῦτοι οἱ τοῦ διαβόλου, οἱ σκοτεινοὶ καὶ 
5 τ Α ς ’ [χ 5 , 
ἀγριοι. Καὶ πολλοὺς ὁ διάβολος οὕτως ἡπατησε, μετασχη- 

"Ὁ 
ματιζόμενος, οὐ γινόμενος ἄγγελος φωτός. Οὕτω καὶ οὗτοι 
σχῆμα Υ͂ ἀποστόλου περιφέρουσιν, ν οὐκ αὐτὴν τὴν δύναμιν" 

νι Ἁ τὶ ,ὔ 4.ΝᾺ Α ἰ Ν ς Ἁ Ἁ 

οὐδὲ γὰρ ἰσχύουσιν. Οὐδὲν δὲ οὕτω διαβολικὸν, ὡς τὸ πρὸς 
ἐπίδειξίν τι ποιεῖν. Τί δέ ἐστι 5 διακονία δικαιοσύνης ; Ὅπερ 
ἡμεῖς Υ ἐσμεν, εὐαγγέλιον κηρύσσοντες ὑμῖν 2 δικαιοσύνην ἔχον. 
4ἪΠῷ δ Κάιν ν ιῳ, ὃ ἢ . εν - ς τᾶν 

γὰρ τοῦτό φησιν, ἢ ὅτι δικαίων ἀνὸρῶν ἑαντοῖς περιτι- 
- 4 Ἁ “ 

θέασι δόξαν. ὃ Ἰ]ῶς οὖν αὐτοὺς ἐπιγνωσόμεθα ; ̓Απὸ τῶν 
» " “ Ἁ ς Ἁ χω Ἁ “ο“ ’ Α 

Ἐ ἔργων αὐτῶν, καθὼς ὁ Χριστὸς εἶπε. Διὸ ἀναγκάζεται τὰ 
ἑαυτοῦ θεῖναι κατορθώματα καὶ τὴν ἐκείνων κακίαν παράλληλα, 
“ ς Ἁ “- , “- ς , Α , ᾿ 
ἵνα ἀπὸ τῆς συγκρίσεως φανῶσιν οἱ νόθοι. ΪΚαὶ μέλλων παλιν 

Ν Ν ΄“ ἘΝ “- 

ο ἐμβαίνειν εἰς τὰ ἐγκώμια τὰ ἑαυτοῦ, κατηγορεῖ πρῶτον ἐκεί- 
ἊΝ - 

νων, ἵνα δείξη ἀναγκαίαν οὖσαν αὐτοῦ τὴν ὑπόθεσιν, ἵνα μή τις : } “ 9 
᾿ ς ΄- , 

ἐγκαλέση ὡς περὶ ἑαυτοῦ ἀ λέγοντι καί φησι, 4 ςς Π]ἅλιν 

2 ν. 20. ὃν. 115) ἢν 4 νυ. τό. 

Β γὰρ οἵη. Ὁ. Ξἰαϊίτη αὐτὸ ἰγᾶη8ρ. δηΐθ ἠνίξατο Εἰ. ροϑί εἰπὼν Α.Ε., Β ἐν 
ἵνα ἐν Ἐ. Τὰ εὐἸἀογαπύ ὅν. θη. ἱ ὡς] καθὼς Εἰ. Κ ἡνίξατο εἰπὼν 

,ὔ ’΄ ,ὔ ᾽’ “ Ν ΕΒ ς “ Ν Ν 

παρίστησι λέγων 1). παρεδήλου λέγων 1}. 1 νῦν δὲ ἐπίκειται] νῦν δὲ καὶ 
ἑτέρως αὐτοὺς διαβάλλων φησὶ, μετασχηματιζόμενοι, δηλῶν ὅτι σχ. μ. αὐτοῖς 
ἐστι, καὶ ἔξωθεν ἡ ὃ. τ. π. ἐπίκειται, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι 1). τῇ δεῖ] δὴ ).Ε, 
Ὦ οὐδὲν τί 10. ο καὶ] εἰ καὶ Α."΄. εἴ 6χ σοΥΥ. Εἰ. οἱ καὶ Β. Ρ ἔπεσθαι]) 
ἑπομένους τὰ αὐτὰ ποιεῖν 1). ᾳ δὲ τη. Ὁ. ίαϊπι εἰς ἄγγελον φ. 1). Εἰ. 
τ εἰσὶ γὰρ---ἡπάτησε] φωτὸς δὲ εἶπε, διότι εἰσὶ καὶ ἀ. σ. οἷοι τοῦ ὃ. σκοτεινοί τε 

ν ἡ) ΠΥ ὧν ι ν Ξῷ ἈΠ ΤΥ κ᾿ ἘΞ 
καὶ ἄγριοι: οὕτω πολλοὺς καὶ ὁ δ. ἠἡπάτησε 1). 5 καὶ οἵη. Α.Β.Ε, ἴ οὗτοι] 
οὕτως Α.Β. Ε΄. [οὗτοι] ϑὅαν. οἱ δῃηΐβ σκοτεινοὶ οτη. Α.". Υ͂ ἀποστόλων ἃ ῬΓ. 
τηϑηῖι Π, Ὑ οὐκ αὐτὴν] οὐ κατὰ Ἐ.. Χ διάκονοι Β..1Ὁ. Υ ἐσμὲν] - φησὶν 
9. Μοχ ὑμῖν οπι. Β. Ζ δικαιοσύνης Ὦ.. εἴ ἃ ΡΓ. τηδΔη. Ε᾽. ἔχον 1ῃ τηᾶγρ;. Εὰ, 
ἃ ἢ γὰρ τ. φ.] τοῦτο καὶ αὐτοὶ οὐκ ὄντες, ἀλλὰ σχηματιζόμενοι. ἢ οὖν τοῦτο 
λέγει Ὁ). Ὁ πῶς οὖν-- εἶπε] εἶτα ἵνα μηδεὶς λέγῃ, πῶς αὐτοὺς ἐπιγνωσόμεθα : 
ἐπάγει, ὧν τὸ τέλος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χ. ἐκ τῶν καρπῶν αὐτῶν 
ἐπιγνώσεσθε αὐτοὺς Ὦ. ο εἰς τὰ ἐγκ. ἐμβαίνειν ῆνειδο οτά. Α.Ε, ἃ λέ- 
γοντος Ὁ). 
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λέγω." Καὶ ὁ γὰρ ἤδη πολλῇ προδιορθώσει ἐχρήσατο' ἀλλ᾽ 
ὅμως οὐκ ἀρκοῦμαι τοῖς εἰρημένοις, ἀλλὰ καὶ πάλιν λέγω, “ μή 

τίς με δόξη ἄφρονα εἶναι" Τοῦτο γὰρ ἐκείνων ἣν ἔργον, τὸ 

αἰτίας μὴ οὔσης καυχᾶσθαι. Σὺ δέ μοι ὅ σκόπει, ὁσάκις μέλ- 6ο7 
λων ἐμβαίνειν εἰς τοὺς οἰκείους ἐπαίνους, ἀνακρούεται. "Γὸ μὲν 

γὰρ πρᾶγμα ἀφροσύνης ἐ ἐστὶ, φησὶ, τὸ καυχᾶσθαι" ἐγὼ δὲ οὐχ 
ὡς ἀνοηταίνων αὐτὸ ποιῶ, ἀλλὰ ἀναγκαζόμενος. Εἰ δὲ οὐ 

πείθεσθε, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκην οὖσαν ὁρῶντες, καταγνώσεσθε, οὐδὲ 

οὕτω παραιτήσομαι. Ἰυῖδες πῶς ἔδειξε πολλὴν οὖσαν τὴν 

ἀνάγκην τοῦ λέγειν ; : Ὁ γὰρ μηδὲ ταύτην ὑποστελλόμενος τὴν 

ὑποψίαν, ἐ ἐννόησον ὅσην βίαν ἡ ὑπέμενεν εἰς τὸ λέγειν, καὶ πῶς 

ὦδινε καὶ ἐβιάζετο εἰπεῖν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως καὶ οὕτω μετρίως τῷ 

πράγματι κέχρηται. ϊοὐύ γὰρ εἶπεν, ἵνα καυχήσωμαι. ΚΙΚαῚΒ 

μικρὸν μέλλων καυχᾶσθαι, πάλιν καὶ ἑτέρᾳ κέχρηται παραι- 

τήσει, λέγων, πες, ὃ, λαλῶ, οὐ κατὰ κύριον λαλῶ, ἀλλ᾽ ὡς ἐν 

ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτη τῇ ὑποστάσει τῆς γον ημβνοᾷ Ὁρᾷς 

πῶς τὸ καυχᾶσθαι οὐκ ἔστι κατὰ κύριον : 6 ἐ“Ὅγχαν γὰρ 

πάντα ποιήσητε, φησὶ, λέγετε ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοί ἐσμεν. 

᾿Αλλ᾽ αὐτὸ μὲν καθ᾽ ἑαυτὸ οὐκ ἔστι κατὰ κύριον' ἀπὸ δὲ τῆς 

διανοίας τοῦτο γίνεται. Διὰ τοῦτο εἶπεν, ““ ὁ λαλῶ" οὐ τὴν 

αἰτίαν. διαβάλλων, ἀλλὰ τὰ ῥήματα. Ἔπεὶ ὁ σκοπὸς οὕτω 

θαυμαστὸς, ἃ ὡς καὶ τὰ ῥήματα σεμνύνειν. “Ὥσπερ γὰρ ὁ φονεὺς 

τῶν σφόδρα κεκωλυμένων ὧν, ἀπὸ διανοίας, πολλάκις "ηὐδοκί- Ο 

μήσε, καὶ τὸ περιτέμνεσθαι οὐκ ὃν κατὰ κύριον, ἀπὸ τῆς 

διανοίας τοῦτο γέγονεν᾽ οὕτω καὶ τὸ καυχᾶσθαι. Καὶ τί 

δήποτε οὐ κέχρηται “ἀκριβολογίᾳ τοσαύτη : Ὅτι πρὸς ἕτερον 

ἐπείγεται, καὶ ἐκ περιουσίας καὶ τοῖς ἐπιλαμβάνεσθαι. βου- 

λομένοις χαρίζεται, μόνον ἵνα εἴπη τὰ ὠφελοῦντα" καὶ γὰρ 

ἱκανὰ ἣν πᾶσαν ἀνελεῖν Ῥτὴν ὑποψίαν λεχθέντα. “"Αλλ᾽ ὡς 

ἐν ἀφροσύνῃ. ὦ Πρότερόν ἀράν νη ωφελον ἀνείχεσθέ μου 

μικρὸν τῆ ἀφροσύνῃ"" νυνὶ δὲ, ““ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ." Ὅσῳ γὰρ 

Ἄ πρόεισι, τοσούτῳ μᾶλλον ἐκκαθαίρει τὸν λόγον. Εἰδραθ ἵνα 

μὴ νομίσης πανταχοῦ ἀνοηταίνειν αὐτὸν, προσέθηκεν, “ς ἢν 

σον ἃ ἢ. 6 Τμιο. χυἹ]. Το. 

8 γὰρ] τοι Ὠ. Μοχ φησὶ Ροϑβί ἀρκοῦμαι αὐ. Ὁ. Ροϑί εἰρημένοις Ἐ. {τοῦτο 
γὰρ ἐκείνων) εἰ δὲ μή γε; κἂν ἁ ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχή- 
σωμαι" ὡς εἰ ἔλεγε, τοῦτο ἐκείνων 1). Β σκόπει ͵ - πῶς ;. ὅτι Εαα, δ'ια- 
{1Π| Θἀοθαῦαγ ὁσάκις ἐμβαίνειν μέλλει εἰς τ. ο. ἐ. προανακρούεται, ἸΏ 118 ΠΡ τ]8. 
Ἀ ὑπέμενεν Α, ΒΙΝ ὑπέμεινεν να]ρο. ἱ οὐ γὰρ καυχᾶσθαι οὐ γὰρ εἶπεν 
ἁπλῶς, καυ ἤσομαι, ἀλλ᾽ ἵνα μικρόν τι" μέλλων δὲ καυχᾶσθαι 1). Κ καὶ] ἀλλὰ 
καὶ Τὸ, ὅρα Β.Ὁ. ἢ γὰρ] μὲν γὰρ Δ. ἢ εὐδοκ. Α.. ὦ. ο ἀπο- 
λογίᾳ τηθηοβε ἃ. Ρ τὴν οἵη. Β. ᾳ ὥφελον Β.1). διδῦμῃ ἀνείχεσθε Β, 
ἀνέχεσθε Δ, 1).  ότοη. ἙΒάοθαίιν ὄφελον ἠνείχεσθε. τ προΐωσι ᾿, εἴ ΘΧ 
σΟΥ. Εἰ. ἂν προΐωσι 1). πρόσεισι ἃ ῬΓ. τηδῃ. ᾿ὰ, 

κκ9 



2 δῶ 5. ΦΟΑΝΝΙῚΒΚ ΟΗΚΥΒΟΞΝΤΟΜΙ ΧΙ δυτος 

’ ΄ ’ ι Ἁ ΄“- Ἁ 

"ταύτη τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως." ἵΙΚατὰ τοῦτο τὸ 
’ , “ 

μερος, φησίν" ὥσπερ καὶ ἀλλαχοῦ ἔλεγεν, “Ἵνα μὴ καταισχυν- (675) 

θῶμεν" καὶ προσετίθει, “ ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχή- 

σεως. ΚΚαὶ ἀλλαχοῦ πάλιν εἰπὼν, ἐπ δ βουλεύομαι, κατὰ 
, 

σάρκα βουλεύομαι, ἡ ἵνα ἣ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ, καὶ τὸ οὗ οὔ ̓̓  
Α δ ν2 9 ᾿ ᾿ “- ω ᾿ ᾽ Α 

καὶ δείξας, ὅτι οὐ δύναται πανταχοῦ ἅπερ ἐπαγγέλλεται καὶ 
σι ᾿ Ι 

πληροῦν, ἐπειδὴ οὐ κατὰ σάρκα βουλεύεται, ἵνα μὴ τὴν ὑπόνοιαν 
’ὔ Ἦ χ Α “ ὃ ’ ς ’ ’ὔ “Ἔ ἐς " ᾿ δὲ 

ταύτην καὶ ἐπὶ τοῦ ὀόγματος ἑλκύσωσι τινες, φησι ἱστὸς δὲ 

ὁ θεὸς, ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ." 

Ε ΚΚαὶ ὅρα πόσα ἔμπροσθεν εἰπὼν, πάλιν καὶ ἑτέρας τίθησιν 

ἀπολογίας, Υ προστιθεὶς οὕτω, καὶ λέγων, 7 “᾿Επεὶ πολλοὶ 
“-. Ἀ ; 

καυχῶνται κατὰ σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι. 'Ὶ ἐστι, “ κατὰ 
, .Ὁ» 9 Ν - " ς Ἁ τ) ’ “5 Ἁ ’ 9 Ν 

σάρκα : ᾿Απὸ τῶν ἔξωθεν, ἀπὸ εὐγενείας, ἀπὸ πλούτου, ἀπὸ 
Ν “ ’ 

σοφίας, ἀπὸ τοῦ περιτομὴν ἔχειν καὶ προγόνους ᾿Ε βραίους, 
Α “σι ΄“ ΄ι “- 

ἀπὸ τῆς τῶν πολλῶν δόξης. Καὶ θέα σύνεσιν. ᾿Εὐκεῖνα τίθη- 
6, Χ Ἶδέ ὃ ’ Α Υ Ψ κὸν ὔ Τὶ ἣξ 

σιν ἅπερ ζοὐύόενα ὁείκνυσι, καὶ τότε καὶ ἀφροσύνην. ἱ γὰρ 
Ἂ 3 ᾿ “ ΒΩ " “ σ΄“ ς ᾽, “ ὧν 

τὸ ἐπὶ τοῖς ὄντως ἀγαθοῖς καυχᾶσθαι ἀφροσύνη, πολλῷ μάλ- 
“- Ω Ἁ 

ὄοϑλον ἐπὶ τοῖς μηδὲν οὖσι. 5 Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ, ἐ οὐ κατὰ 

κύριον," δ καλεῖ. Οὐ γὰρ ὄφελος βραϊον. δὐναὸ, καὶ ὅσα 
τοιαῦτα. Μὴ τοίνυν ὕνομίσητε, ὅτι ὡς ἀρετὴν ὁαὐτὰ τίθημι" 

“- ΄“)΄'᾽' ᾽ ΄ 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐκεῖνοι θαυ χώντνος ἀναγκάζομαι κἀγὼ ἐντεῦθεν τὴν 

σύγκρισιν ποιήσασθαι. Ὅπερ καὶ ἀλλαχοῦ ποιεῖ λέγων, 8. ἐς ΤΩ 

τις δοκεῖ πεποιθέναι ἐν σαρκὶ, ἐγὼ μᾶλλον" καὶ ἐκεῖ, διὰ τοὺς 
, ον ,ὔ ἀἐ τῷ “« ,, ’ 6, Ἃ 

πεποιθότας ἐπὶ τούτῳ. «᾿(ἦσπερ ἀν εἴ τις γένους δὼν λαμ- 

προῦ, καὶ φιλόσοφον ἑλόμενος βίον, ἴδοι μέγα φρονοῦντας 
«ς ’ ᾿] Α 9 Ι Ε εν 4 “- .Ἱ ΄“ἢΡΜ Α ’ 

ἑτέρους ἐπὶ εὐγενείᾳ, ἦ καὶ βουλόμενος καθελεῖν αὐτῶν τὸ φύση- 
’ “-“ 

Β μα, 8 ἀναγκασθείη τὴν οἰκείαν περιφάνειαν εἰπεῖν, οὐχὶ καλλω- 
’ τὸ ἣν 9 ; “-- ἢ -“ ον 1 “ 

πιζόμενος, ἀλλὰ εκειίνους ταπεινῶν. ᾿Γοῦτο δὴ καὶ ὁ []αῦλος 
- ἽΝ τ Ν ΤΡ ’ 3. , Κ ’ ς ψ: Α 

ποιεῖ. ἶτα ἀποστὰς ' ἐκείνων, ἐπὶ ἱδλορινθίους ὁλόκληρον τὴν 
΄“- Ἄ “ ’ 

αἰτίαν κενοῖ λέγων" 5.““ ᾿Ηδέως "ὶ γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων." 
“ῳ ε “ 3 ] ’ ν “ “2 κ Ἐὶ Ν ] Α 

στε υμεῖς αἴτιοι τούτων, καὶ μάλλον ἢ εκεῖνοι. ἰ γὰρ μὴ 
“- ΄- ’ 4 ’ ᾿ 

ὑμεῖς αὐτῶν ἠνείχεσθε, καὶ παρεβλάπτεσθε τό γε ἐκείνων μέρος, 

ἃ ἌΣ ΤᾺ 8 ῬΒΠΙρρ. ἢ. 4. 9 ν, 10. 

5. ταύτῃ] αὐτῇ Α. ἴ κατὰ] τουτέστι κατὰ (εἰ οἵ. φησίν) Ὁ. Μοχ καὶ 
προσετίθει----καυχήσεως οτη. Ὁ). Υ ἵνα] ἐπήγαγεν ἵνα ἢ). γ᾽ προτιθεὶς Α. 
ΜΈ ΓΟη. Χ οὐδένα] οὐδὲν ὄντα Ε. Μια. Αππού. ", τότε -Ἐ ἐπάγει Ὁ. 
2 καὶ οἵη. Ὁ. ἃ καλεῖ] λαλεῖν 0), διαίιτη οὐδὲν γὰρ ὄφ. Ἑβραίων εἶναι Ἰά. 
Ὁ νομίσητε -᾿ φησὶν Ε. ο ταῦτα Α.᾿. 4 ὥσπερ ἂν εἰ] καὶ θέα μοι τὴν 
σύνεσιν ὥσπερ γὰρ εἰ Ὁ. 8 ὼν οτη. Α.Ε. δηΐδ γένους ἴτᾶηβρ. Β. ροβὲ λαμ- 
προῦ Ἐα. ἔ καὶ οτῃ. Ὁ. Ε ἀναγκασθείη Α. Β. ἀναγκάζεται ). ἀναγκασθῇ 
Βα. ἃ μος: οὕτω 1). δὴ οπῃ. Α.8.10. Μοχ ἐποίει τ ἷ ἐκείνου Β.):: 
γι. Κ γὰρ ε8ὖ ἴῃ ΟἸΠΠΙΡΙ1Β ΠΟΒΙΓΙΒ: ΠΟ ἰπ Εαα. 1 μὴ] καὶ Ὠ. μὴ καὶ Β. 
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Ἁ “-“- ’ 

οὐδὲν ἐφθεγξάμην' ἀλλὰ τῆς ὑμετέρας "ἢ κηδόμενος σωτηρίας, 

καὶ συγκαταβαίνων. ΚΚαὶ ὅρα δες καὶ τὴν ἐπιτίμησιν μετ᾽ 

ἐγκωμίου τίθησιν. Εἰπὼν γὰρ ρ; “ Ἡδέως ἀνέχεσθε, τῶν ἀφρό- 

νων," ἐπήγαγε, ““ Φρόνιμοι ὄντες. ᾿Αφροσύνης γὰρ τὸ καυ-Ο 
χᾶσθαι, ἢ καὶ ἐπὶ τοιούτοις. Καίτοι ἐχρῆν ἐπιτιμῆσαι. καὶ 

εἰπεῖν, μὴ ἀνέχεσθε τῶν ἀνοήτων" ἀλλὰ μετὰ πλείονος αὐτὸ 

ποιεῖ περιουσίας. ὃ ᾿Ἐκείνως μὲν γὰρ ἔδοξεν ἃ ἂν ὡς Ράπεστερη- 

μένος αὐτῶν ἐπιτιμᾶν" νυνὶ δὲ δείξας ἑαυτὸν καὶ ἐν τούτοις 

κρατοῦντα, καὶ οὐδὲν εἶναι ταῦτα νομίζοντα, μειζόνως αὐτοὺς 
΄ 7 Α νν «ἵ ς δ ἐν ’ὔ 5 “- Α Α 

διορθοῦται. “Τέως δὲ πρὶν ἢ εἰς τὰ ἐγκώμια «ἐμβαλεῖν καὶ τὴν 

σύγκρισιν, καὶ τὴν πολλὴν Ἰφρινθίαβ, δουλοπρέπειαν ᾿ ὀνειδίζει 

αὐτοῖς, ὅτι μεθ’ ὑπερβολῆς ὅ αὐτοῖς καθυπεκλίνοντο. Καὶ 
σκόπει πῶς κωμῳδεῖ.. 10 ἐς αν, τίς γὰρ, ' φησὶν, εἴ τις ὑμᾶς Ὁ 

κατεσθίει." Πῶς οὖν ἔλεγες, “ Ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται, εὑρεθῶσι 

καθὼς καὶ ἡμεῖς 2 Ὁρᾷς ὅτι δείκνυσιν αὐτοὺς λαμβάνοντας, καὶ 

οὐχ ἁπλῶς λαμβάνοντας, ἀλλὰ ν᾽ καὶ μεθ᾽ ὑπερβολῆς ; τὸ γὰρ 

θί ῦτο δηλοῖ. “ Εἰ δουλοῖ. ΚΚαὶ κατεσθίειν τοῦτο ὁηλοῖ. ἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ. αἱ τὰ 

χρήματα ὑμῶν, φησὶ, καὶ τὰ σώματα, καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἐξε- 

δώκατε. Τοῦτο γὰρ μεῖζον τοῦ λαβεῖν, τὸ μὴ μόνον τῶν 
χρημάτων, ἀλλὰ καὶ ὑμῶν αὐτῶν κυρίους εἶναι. Ὃ καὶ ἔμπρο- 

σθεν Υ̓ δηλοῖ λέγων, 1] ἐς Εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑ ὑμῶν μετέχουσιν, Ε 

οὐ πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς ; Εἶτα τὸ χαλνώπεαι προστίθησι 

λέγων, “Εἴ τις ἐπαίρεται. Οὐδὲ 5 γὰρ σύμμετρος ὑμῶν ἡ 
" ὍΛ τοΥ ε ’ ᾿] , Ν ν΄ 9 “- 

δουλεία, οὐδὲ ἥμεροι οἱ δεσπόται, ἀλλὰ φορτικοὶ καὶ ἐπαχθεῖς. 
ςς ἘΠ ε [φὴ ς ι δέ 39 ἘΠὃ ᾿ς " ’ 

[ τις ὑμᾶς εἰς πρόσωπον δερει. ἰδες παλιν ἐπίτασιν 
; ᾿ κ“ ιν " Ὁ“ . “᾽ ὡς κἶ 

τυραννίδος ; ]Παῦτα δὲ ἔλεγεν, οὐχ ὅτι εἰς ὄψιν ἐτύπτοντο, 
3 3, Φ ’ 5 ᾿ ᾿ ΟΘΕΝΙῚ ς Ν ,ὔ 

ἀλλ᾽ ὅτι διέπτυον αὐτοὺς καὶ ἠτίμαζον διὸ προσέθηκε, 
. Ἁ 

12 ἐς Ἱζατὰ ἀτιμίαν λέγω. Υ Τῶν γαρ εἰς ὄψιν τυπτομένων 

οὐκ ἔλαττον πάσχετε. 7 τοίνυν τούτου γένοιτ᾽ ἂν 5 ἰσχυ- 

ρότερον : ποία δὲ ταύτης τῆς δεσποτείας πικροτέρα, ὅταν καὶ 

(6γ6) τὰ χρήματα ὑμμβιν καὶ τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν τιμὴν ἀφελόμενοι, όορ 

μηδὲ οὕτως δῶσιν ἥμεροι, μηδὲ ἐν τάξει δούλων ἐῶσιν ὑμᾶς 

μένειν, ἀλλὰ καὶ παντὸς ἀργυρωνήτου ὑβριστικώτερον Ὁ ὥσιν 
6 - ’ ᾿ ςς “() “ ε - " θ ’ “) ἊἋἊ Α Ἁ 

ὑμῖν κεχρημένοι ; ς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν. σαφες τὸ 

10 ν. 20. ΤΟΣ τῶι 12 γ᾽. δἽ: 

Ἢ κῃδόμενος οἵ συγκαταβαίνων ἌΣ ΒΕΒ. οί! δαν. ΤΊΔΤΡ’. κήδομαι οἱ συγκατα- 
βαίνω Βα. ἢ καὶ οἴη. ]ὰ. Ἠνααῖηι6 ψοί. ἐκεῖνος 55}. ν ἐκείνως μ. γ' "ἢ 
καὶ ἐκείνους μὲν εἰπὼν [ὰ. Ρ ἀπυσ τ οπρυνομ Α, ἀπεστερημένοις Ἐ, 4 ἐμ- 
βαλεῖν ἢ. ἐμβάλλει ἃ. ἐμβάλῃ Ἐ᾿, ἐμβὴ Τὰ: ἐμβάλλειν ΒΕ. Ηος ροαεοραίυτγ. 
Τ ὀνειδίζων Ἀ.Ε, 5 αὐτοῖς οπ. 1). ἴ φησὶν] εἴ τις λαμβάνει. Ῥ)ι Υ καὶ 
οι. Β.}). Ὗ ἐδήλου. ΠΕ. Μοχ εἴ γ᾽ ἄλλοι 10. εἰ οτῃ. Α. Χ γὰρ οηϊ. Ὦ. 
Υ τῶν γὰρ] δηλῶν ὅτι τῶν ἢ. 7. ἰσχυρ.] ὠμότερον 1). 8 εἰσὶν Α. ὃ ὦσιν 
ὑ. κεχ.] ὑμῖν χρῶνται 1). 
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ς ’ 3 ΟΥ̓ ᾿ Α Ων Ἁ “ δ᾽ 3... 8 

εἰρημένον. ᾿Εἰπειδὴ γὰρ φορτικὸν ἣν, διὰ τοῦτο οὕτως αὐτὸ 
’ “- 

τέθεικεν, ἵνα κλέψη τὴν “ ἐπάχθειαν τῇ ἀσαφείᾳ. “Ὃ γὰρ 
“ ΄' Ἀ ’ - 

βούλεται εἰπεῖν, τοῦτό ἐστι μὴ γὰρ οὐ δυνάμεθα καὶ ἡμεῖς 
“- Ῥ “πὰ ΕῚ :] . “ “ΠῚ 4 , ΦΨ ϑιωϑδι 

ταῦτα ποιεῖν: ᾿Αλλ οὐ ποιοῦμεν. νος “οὖν ἕνεκεν αὐτῶν 

ἀνέχεσθε, ὡς ἡμῶν μὴ δυναμένων ταῦτα ποιεῖν ; "Εγκλημα μὲν 
Ὁ Ἁ ἢ 

οὖν καὶ τὸ μωραινόντων ἀνέχεσθαι: τὸ δὲ καὶ οὕτω καταφρο- 
- ν 

Β νούντων ὑμῶν, ἁρπαζόντων, ἐπαιρομένων, τυπτόντων, οὐδ᾽ ἄν 
ς ’ »᾿ 78 “ἃ ’ὔ ’ Κ νι Ἁ “εἍ 6 Α 

ἀπολογίαν ἔχοι, οὐδ᾽ ἄν λόγον τινα. αἰνὸν γὰρ τοῦτο ὃ τὸ 
΄-“ 3 Ἁ “ 

τῆς ἀπάτης εἶδος. Οἱ μὲν γὰρ ἀπατῶντες καὶ παρέχουσι, καὶ 
“ “-“ ’ 

κολακεύουσιν" οὗτοι δὲ καὶ ἀπατῶσι, καὶ λαμβάνουσι, καὶ ὑβρί- 
Ὅ δὲ Ν “ ἢ ’ ᾿ξ. ς Α 

ζουσιν. θεν οὐδὲ σκιαν ἂν σχοίητε συγγνώμης, ᾿' ὅτι τοὺς 
μὲν ταπεινοῦντας ἑαυτοὺς δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, δια- 

πτύετε' τοὺς δὲ ὑψοῦντας ἑαυτοὺς, ἵνα ὑμεῖς ταπεινωθῆτε, 
’ “- 5 “ “- 

θαυμάζετε. Μὴ γὰρ ἕκαὶ ἡμεῖς οὐκ ἠδυνάμεθα ταῦτα ποιεῖν ; 
Ο᾽Αλλ᾽ οὐ βουλόμεθα, τὸ συμφέρον " ὑμῶν σκοποῦντες. ᾿Εἰκεῖ- 

“ Η νΝ “ “- 

νοι μὲν γὰρ τὰ ὑμέτερα καθαιροῦντες, 1 πὰ αὐτῶν ζητοῦσιν" 
ἡμεῖς δὲ τὰ ἡμέτερα καθαιροῦντες, τὰ ὑμῶν ζητοῦμεν. κ Ὁρᾷς 

πανταχοῦ, ἐξ ὧν παρρησιάζεται πρὸς αὐτοὺς, ἐκ τούτων αὐτοὺς 

καὶ φοβεῖ; Εἰ! γὰρ διὰ τοῦτο αὐτοὺς τιμᾶτε, φησὶν, ἐπειδὴ 

τύπτουσιν, ὑβρίζουσι, δυνάμεθα καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιεῖν, 1 δου- 

λοῦσθαι, τύπτειν, ἐπαίρεσθαι καθ᾽ ὑμῶν. 
ἨἘ)ὃ “ Φ ΒΝ Ἣ ᾿ 5 ᾿ ϑινς Ψ Α “ 9 Π 

ἰδες πῶς ὅλην ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγει τὴν αἰτίαν καὶ τῆς ἐκείνων 
«- Ω “ Ἁ 

ἀπονοίας, καὶ τῆς δοκούσης εἶναι ἀφροσύνης ἑαυτοῦ ; Οὐ γὰρ 
4“ 3 Ἁ ’ὔ “5 5 ο΄ ς ἴφ τὰ ; ᾽ὔ 

ἵνα ἐμαυτὸν δείξω λαμπρότερον, ἀλλ΄ ἵνα ὑμᾶς ἀπαλλάξω ταῦύ- 
“ ΄ ’ ΄ 

της τῆς πικρᾶς δουλείας, ἀναγκάζομαι μικρόν τι καυχᾶσθαι. 
- “-᾿ Α ’ Α 

Ὁ Δεῖ δὲ οὐχ ἁπλῶς τὰ λεγόμενα ἐξεταζειν, ἀλλὰ πκαὶ τὴν 
δ, ;ὔ᾽ Ἢ Α Α δρὸ κ 9 ’ὔ; « Α οἕ 

αἰτίαν προστιθέναι. πεὶ καὶ Σαμουὴλ ἐγκώμιον ὑπὲρ “ξαυ- 
“- ’ὔ » {2 Ἁ Σ Α 37 Ψ ἝΞ 13 “«Ὃ Ἁ 

τοῦ συνέθηκε μέγα, ὅτε τὸν Σαοὺλ ἔχριε, λέγων γον τινὸς 
Ρτ- ᾽ «ἵ ’ ἈΝ᾽ τε ’ Σ ΝῊ κεῖ 5 , Ρ ιν κα 559 ὑμῶν εἴληφα, ἢ μόσχον, ἢ ὑπόδημα ; ἢ Ρ ἐξεπίασά τινα ὑμῶν ; 

᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδεὶς ἐγκαλεῖ. 'Γὸ δὲ αἴτιον, οὐ καλλωπίζων 

ἑαυτὸν ἔλεγεν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ βασιλέα 4 καθιστᾶν ἔμελλεν, ἐν 

ἀπολογίας τάξει βούλεται παιδεῦσαι ἐκεῖνον πρᾶον καὶ ἥμερον 

εἶναι. Καὶ σκόπει σύνεσιν προφήτου, μᾶλλον δὲ θεοῦ φιλαν- 

θρωπίαν. τΌ τι μὲν γὰρ ἀποστρέψαι αὐτοὺς ὃ ἠβούλετο, 

πολλὰ φορτικὰ συναγαγὼν, ἔλεγε περὶ τοῦ μέλλοντος βασι- 

181 Πρ, χὶϊ, 3. 

5 ἀπέχθειαν Α. ἃ οὖν οἵη. Α.Ε. Ε΄,  άετοη. Ν᾽ οἵ. 5 τὸ τῆς οτη. Β.}).Ε.. 
ἔ [ὅτι] πῶς ; ὅτι 1). ΒΞ καὶ τον Ὠ. Ἀ ὑμῖν ΒΕ. ἰ για. Αππηοί. Κ ὁρᾷς] 
ὅρα πῶς ). ὁρᾷς πῶς Ἐ᾿. 1 γὰρ οτη. Ὦ. τῇ δουλοῦν Ἐ'. Ὦ καὶ ΟΤΩ. 
Α.ΕΕ. νεγοη. Ω αὐτοῦ μὲ Ρ τορρῆο Β. ἐξεβιάσατο Ἀ. 4 κα- 
θιστᾶναι "- " ὅτι] ὅ ὅτε 6Χχ ΘΟ. Β. 85 ἐβούλετο Α.Ώ. Βδίαϊιτη 464. 
τοῦ πράγματος, διὰ τοῦτο Ὁ. 
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’ ἐ " “ { » θ ὃ ν - ΦῈνγ ἂν ἤ 

λεύειν οἷον, ὅτι “μυλωθριδας τὰς γυναῖκας αὐτῶν ποιήσει, 

ποιμένας τοὺς ἄνδρας, ἡμιόνων ἐπιστάτας" καὶ γὰρ μετὰ ἀκρι- ΕἸ 

βείας ἐπεξήει τὴν τῆς βασιλείας θεραπείαν. γ ᾿Ἐξπειδὴ δὲ εἶδεν 

Υ οὐδενὶ τούτων κωλυομένους, ἀλλὰ ἀνίατα νοσοῦντας, καὶ οὕτως 

(ὃ Σ ᾽ αὐτῶν φει εται, Χ καὶ ῥυθμίζει τὸν βασιλέα πρᾶον εἶναι. Διὰ 

τοῦτο καὶ ) αὐτὸν παράγει μάρτυρα. Οὐ γὰρ δὴ ΠΥ ΠτΙ: τις 

πρὸς αὐτὸν τότε, οὐδὲ ἐνεκάλει, ἵνα ἀπολογήσηται" ἀλλ᾽ 
4 “- ’ ᾿ “ , 3 Ἁ ᾿ ’ 

ἐκεῖνον ποιήση βελτίονα, ταῦτα ἔλεγε. Διὸ καὶ ἘΣ Ἰδαῖ. 
“ τ “- Ν ’ 14 ςς ἪἬἨὰ 3 ᾽ὔ ε - Ὧν 6 

καθαιρῶν αὐτοῦ τὸ φύσημα, αν ἀκούσητε ὑμεῖς καὶ ὃ 
“΄ Ἁ Ἁ - 

βασιλεὺς ὑμῶν, τὰ καὶ τὰ Ζἔσται ὑμῖν ἀγαθά: ἐὰν δὲ μὴ ότο 
ς ᾽ὔ Ν ᾿ ’ ἰγ, 39 Κ Α 8. Ἃ κ ; Ρ»" 
ἀκούσητε, τὰ ἐναντία ἅπαντα. αἱ μὼς δὲ ἢ ἔλεγεν, 

16 « Οὐκ ἤμην προφήτης, οὐδὲ υἱὸς προφήτου, ἀλλ᾽ ἢ αἰπόλος 

ἤμην συκάμινα κνίζων. Καὶ ἀνέλαβέ με ὁ θεός.᾽" “Οὐχὶ 

ἐπαίρων δὲ ἑαυτὸν ἔλεγεν, ἀλλὰ ἐπιστομίζων τοὺς ὑποπτεύ- 

οντας “ αὐτὸν οὐχ ὡς προφήτην, καὶ ἵνα δείξη ὅτι οὐκ ἀπατᾷ, 

οὐδὲ οἴκοθεν λέγει ταῦτα ἃ λέγει. Καὶ ἕτερος δὲ πάλιν τὸ 
΄ " Ἁ 

αὐτὸ τοῦτο “ἐμφαίνων ἔλεγεν" 16 ““᾿Αλλὰ 'μὴν ἐγὼ ἐνεπλή- 
“ο ’ ’ 9 ’, 4 ὃ ’ 39 Κ Α « Ἁ. 

σθην ἰσχύος κυρίου ἐν πνεύματι καὶ ὀυναστείᾳ. αἱ ὁ Δαυϊδ 
δὲ, ὃ ὅτε τὰ κατὰ τὴν ἐτήΡηθὴ καὶ τὸν λέοντα διηγεῖτο, οὐχὶ Β 

καλλωπιζόμενος, ἀλλ᾽ " οἰκονομῶν τι μέγα καὶ θαυμαστὸν, 

ἔλεγεν. ᾿ Ἐπειδὴ γὰρ ἠπιστεῖτο ὅτι ' περιέσται τοῦ βαρβάρου 

γυμνὸς, ὁ μηδὲ ὅπλα ἐπεηικεῖς δυνάμενος, ἠναγκάσθη παρασχεῖν 

ἀποδείξεις τῆς οἰκείας ἱ ἀνδραγαθίας. Καὶ τὸ κράσπεδον ὅ ὅτε 

ἀφεῖλε Ἢ τῷ Σαοὺλ, οὐκ ἐπιδεικνύμενος ἔλεγεν ἅπερ ἔλεγεν, 
ἀλλὰ πονηρὰν διακρουόμενος ὑποψίαν, ἣν Βκατεσκέδασαν αὐτοῦ 

- ἈΝ - “ 

λέγοντες, ὅτι ἀνελεῖν αὐτὸν ἤθελε. Δεῖ τοίνυν πανταχοὺ τὴν 

αἰτίαν ζητεῖν. Ὁ γ γὰρ πρὸς τὸ συμφέρον τῶν ἀκουόντων 

ὁρῶν, κἀν ἐγκωμιάζη ἑαυτὸν, οὐ μόνον. οὐκ ἐγκαλεῖσθαι ἄξιος, Ο 

ἀλλὰ καὶ στεφανοῦσθαι" κἄν “σιγᾷ, τότε ἘΠΠΘΝ πὶ ̓ Ἐπεὶ 

(677) καὶ ὁ Δαυὶδ τότε “εἰ ἐσίγησεν ἐπὶ τοῦ Ἰολιὰθ, οὐκ ἂν τεΐασαν 
δίντ, 3 “- 5 ᾿ Α , )δὲ Ἁ ἣ ᾽ - 

αὐτὸν ἐξελθεῖν 5ἐπὶ τὴν παράταξιν, οὐδὲ τὸ λαμπρον ἐκεῖνο 

14 Τοϊὰ. ν. 14, 15. 1 Απλοβ υἱΐ. 14, 18. 16 Μίοι. ἢ. 8. 

ἵ μυλοθρίδας Α.Β. Νεγοη. ᾿ ἐπειδὴ δὲ] ὅς 1.1, ἐπεὶ δὲ Β. ἐπειδὴ (51Π6 
δὲ) Εαα. ν μηδενὶ Β. Χ καὶ] διὰ τοῦτο καὶ 1). Υ ἑαυτὸν Ε.. 
2 ἔσται 1)... ογιέ Ν εἰ. ἔστιν 144. ἃ ᾿Αμὼς Α.}). ὁ ᾿Αμὼς Ε. Ἑεραίυτ 
᾿Αμμώς. Ὁ ἔλεγεν] λέγων 1). ς οὐχὶ Α.Β.1).1Ὁ., οὐκ νυ]ρο. ϑίαϊπι δὲ 
ΟΙΊ. Δ. Β.}. ἃ αὐτὸν] -Ἐ καὶ βλέποντας 1). 8 ἐμφαίνων οἵχ,. Κα, Γ μὴν 
ῬΓῸ μὲν ὁΧ τηο Οὐοά. ὦ. τοοθρίαπη. Ναουίγαση Παθθηΐ 1). Ε ὅτε Ε΄. 
ὅταν νυΐρο. ἢ οἰκοδομῶν Ἰλ4ἃ. οἱ Οοαα. Νιά. Απποί. ἱ περιέσεται Ἐ.. 
1 ἀνδραγαθίας Α.Β.1).Ε. Τιοροθαίαγ ἀνδρείας. τὰ τῷ ἘΚ, δ ὁγοη. τὸ Α. τοῦ 
Β.10. τϑοθρίτπι ἃ δαν. ββη. ἢ κατεσκεύασαν ἉἈ. 9 σιγὴν Α. δ εγοι. 
Ρ ἐγκαλεῖσθαι |-ξ- ἀνάγκη Ν᾽ Θ΄ΙΌΠ. ἄξιος, Β.10. Ηος τϑοθρουιπΐ δαν. Βθη. ἃ εἰ 
οτ. ΚΕ, ΒΡΓα βουιρύθπιη ἴῃ ἁ. ᾿ εἴασαν ᾿.4α. εἴ ΕἸΟΥ]. Ρ. τορ. (Τόσα. χὶϊ. 
Ρ. 4η8 Β.) εἴασεν (ϑδι]ι8 ὃ) Οοάά. 5 ἐπὶ] εἰς Α.Β.Ὁ. 
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ξ “- ’ Ὰ Ν δ) »“" ; ς Ἁ Ἁ , ΎΨι 

στησαι τροπαῖον. ἰὰ ὁὴ τοῦτο λέγει ἀναγκασθεὶς, και οὐχί 
“ ὶὃ δι ἐξ Ἁ 93 9 ΄- ᾿] ’ Υ ς Α 

τοῖς ἀδελφοῖς" καίτοιγε καὶ παρ᾽ αὐτοῖς ἠπιστήθη, γ' ὡς καὶ 
Ν "ς΄. κ᾿ 9 ΥΕ ’; ᾿ Ἷ ᾽ ΄“-΄“ ἈΝ ᾿ ’ 

παρὰ τῷ βασιλεῖ; ἀλλ᾽ ὁ φθόνος ἐνέφραττεν αὐτῶν τὰς ἀκοάς. 

Διόπερ ἐκείνους ἀφεὶς, τῷ μηδέπω βασκαίνοντι διαλέγεται. 
τη Δ Ν ἢ «ε ’ ὃ ἈΝ ἈΝ “-“ " ’ . τὰ 6 

"}) εινὸν γὰρ ἡ βασκανία, δεινὸν, καὶ τῆς οἰκείας Χ ἀναπείθει 
“- , “ Ἂ, ἤο. " Ν ᾿5 ’ἢ 

καταφρονεῖν σωτηρίας. Οὕτω καὶ ἹΚαΐν ἑαυτὸν ἀπώλεσε, 
Ν Ν ’ ’ ς Ν ’ὔ ’ὔ 5 ᾿ ; 

Ζκαὶ πρὸ τούτου παλιν ὁ τὸν τούτου πατέρα ἀνελων διάβολος. 

Οὕτως δὸ Σαοὺλ δαίμονα πονηρὸν ἐκάλεσε κατὰ τῆς ἑαυτοῦ 
ψυχῆς" καὶ καλέσας, τῷ ἰατρῷ πάλιν ἢ ἐβάσκαινε. 'Ποιοῦτον 

γὰρ ὁ φθόνος" ἤδει ὅτι ἐσώθη, καὶ ἀπολέσθαι μᾶλλον “ἤθελεν, 

ἢ τὸν σώσαντα εὐδοκιμοῦντα ἰδεῖν. 'Γί τούτου χαλεπώτερον 
, 9 ἃ “ ξ Οὐ 2 ς ’ ἢ] ’ , 

γένοιτ᾽ ἂν τοῦ παθους : ὑκ ἂν τις ἅμαρτοι διαβόλου γέννη- 
Εμα τοῦτο εἰπών. Καὶ ὃ ἐν μὲν ἐκείνῳ κενοδοξίας καρπὸς, μάλλον 

δὲ καὶ [ ῥίζα: ἀμφότερα γὰρ ταυτὶ τὰ ΓΙ ἑαυτὰ συγκατα- 

σκευάζειν δεἴΐωθεν. Οὕτω δὴ καὶ τότε ἢ ἐβάσκαινεν ὁ Σιαοὺλ, 

ἐπειδὴ ἰ εἶπον, "7 ““᾿᾿παταξε Δαυὶδ ἐν μυριάσιν" οὗ τί γένοιτ᾽ 
“ἃ - » , Ν νι ἢ “ὦ, οἷ ΝΜ Ὁ μ 
ἄν ἀλογώτερον; Τί γὰρ, εἰπέ μοι, φθονεῖς ; ὅτι ἐπήνεσεν 

ὁ δεῖνα; ΚΚαὶ μέντοι χαίρειν ἔδει. ἄλλως δὲ οὐδὲ οἶδας, εἰ 
9 Α ε΄ Ἰς 5) ΙκΚ εἶ ὃ Ἂ “-“ ω Ψ 3 “Δ 
ἀληθὴς ὁ "ἔπαινος. αἱ διὰ τοῦτο πενθεῖς, ὃτι οὐκ ὧν θαυ- 

Ν ς ας ,ὔ οὶ ᾿ Α 3 - Ἷ Κ Ν Ν 5.8 ΠῚ Α 
μαστὸς ἐπηνέθη; Καὶ μὴν ἐλεεῖν χρή. αἱ γὰρ ἐὰν "ὶ μεν 
. δὰ “- ὅπ: 9 ἃ Ξ Ξ ς , ς ς. - κ 
ἀγαθὸς ἢ, "οὐ δεῖ φθονεῖν ἐπαινουμένου, ἀλλ᾽ ἐπαινεῖν μετὰ 

΄-. “ἢ ’ 

τῶν εὐφημούντων' εἰ δὲ μὴ τοιοῦτος, τί δακνη; οτί κατὰ 
“- νὴ ’ ς Ἔν τς ς “ Ν Εις ς ’ ω 

σαυτοῦ τὸ ξίφος ὠθεῖς ; ΡὍτι θαυμαστὸς τοῖς ἀνθρώποις : 
᾿ΑΙΧχὰ ᾿ ’ “- ’ὔ Φ Ἁ ἊΨ τὰ κὺ 

ἃ ἀνθρώποις τοῖς σήμερον οὖσι, καὶ αὔριον οὐκ οὖσιν. 
᾿Αλλ’ ὅτι δόξης ἀπολαύει ; Τ]οίας, εἰπέ μοι; περὶ ἧς ὁ προ- 

’ Ν “ 5 Ω Ἁ ΄ Μ Δ ἣν 4 ἴω 5 , 
φήτης Φησὶν, ὅτι ἄνθος ἐστὶ χόρτου ; Διὰ τοῦτο οὖν βασκαί- 

νεις, ὅτι οὐκ ἀχθοφορεῖς, οὐδὲ χόρτου περιφέρεις φορτία 

τοιαῦτα ; Εἰ δὲ αὐτός σοι ᾿ ζηλωτὸς εἶναι δοκεῖ διὰ τοῦτο, τί 

ἴω, 

17 τ Βρρ'. ΧΥΠΠ. 7. 

ἔστησε Β. θα δατα ἃ δαν. Βθῃ. τ ὡς οἵη. δ ΘΙΌΠ. καίτοιγε---φθόνος] ἀλλὰ 
τῷ βασιλεῖ: ἢ γὰρ ἂν παρ᾽ αὐτοῖς ἠπιστήθη" ὁ γὰρ φθόνος 1). [ἴα εοἀϊάογαηΐ 
Βαν. Βεῃ.  ἩΘΙΚΟΝ. Περὶ φθόνου. γϑγοῃ. Χ ἀναπεῖθον 0: καὶ 
οἵη. Α.Ο. 2 καὶ πρὸ τούτου---διάβολος] οὕτω πρὸ τούτου πάλιν τὸν αὐτοῦ 
πηξέρα τοῦ παραδείσου ἐξέβαλεν ὁ διάβολος (.}). 8 ὁ] καὶ (. καὶ ὁ Ὁ. 
Ὁ ἐβάσκῃνε Ὁ. “ ἠθέλησεν Β. ἃ διαβολικὸν Α. 6 ἐν μὲν ἐκείνῳ] ὅ1ς 
Ἐαα. οἱ ΤΓεῖΡΡ. ἕν μὲν ἐκεῖνο Α. Β. ΒΕ, ϑαν. τηδΥρ'. καὶ ἐν μ. ἐ. κ. καρπὸς μᾶλ- 
λον δὲ καὶ διάβολον οὐδὲν ἄλλο ἐ πὰ τ ἢ κενοδοξία' κενοδοξίας ἐκεῖνο καρπὸς (Ὁ. 
Τία οἰϊδτη 1). βθᾶ οἵη. κενοδοξία. ῥίζα] -Ἐ τοῦτο δὲ διαβόλου Ὡς εἴωθεν] 
“ὥσπερ οὖν τῷ ᾿Αδὰμ, ἐφθόνησεν ὁ ὁ διάβολος, ἐπειδὴ εἶδεν ὑπὸ θεοῦ πλασθέντα 
ΒΕ καὶ τῷ ἾΑβελ ὁ Κάϊν, διότι πλέον αὐτοῦ ἔγνω τοῦτον τιμώμενον (.}. 
ἢ ἐβάσκαινεν ἐβάσκῃνε τῷ Δαβὶδ σ. ἱ εἶπον }Ὑ-Ἐ αἱ χορεύουσαι σι). δΒιδῆμῃ 
ἐπάταξε Σαοὺλ ἐν χιλιάσιν καὶ Δ. ἐν μ. Ἐ. ἐπάταξε Δ. ἐν μ. καὶ Σ. ἐν χ. Ὁ. 
Κκ ἔπαινος 1-| εἶ Α.Β. -Ἐεΐη Ε, --7 ΒΕ. Ἦος βἀερδίυτ. Ι καὶ οτὰ. (.Ὁ. 
" μὲν] μὴ Α.Β.Ε. Νότγοη. νεῖ. ΟὐοΥτοχὶΐ ὅν. Ἂ οὐ δεῖ φθονεῖν) 51. Ο.}). 

(Ἐς Μὸχ ἐπαινεῖν ᾿Ἰάθτα αὐτὰ ἃ. Εοραΐυγ οὐδεὶς φθονεῖ εἰ ἐπαινεῖ. 0 τί 
μᾶλλον δὲ τί (, Ρ ὅτι] ἀλλὰ Α.Ε. κα“ τοῦτο] τί Π. ΓΤ ζηχωτὴς Α. Ν᾽ οἴΌη. 
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μὴ καὶ " δρυοτόμοι καθ᾽ ἑκάστην ἀχθοφοροῦντες ἡ ἡμέραν, καὶ ἐν 

τῆ πόλει εἰσιόντες ; Οὐδὲν γὰρ τούτου ἄμεινον τοῦτο τὸ 

φορτίον, ἀλλὰ καὶ χείρον. ᾿Εκεῖνο μὲν γὰρ τὸ σῶμα πιέζει 

μόνον τοῦτο δὲ καὶ τὴν ψυχὴν πολλάκις παρέβλαψε, καὶ 

μείζονα παρέσχε τὴν ἀγωνίαν τῆς ἡδονῆς. Κἂν γὰρ ᾿ λέγων Β 
εὐδοκι “ἢ ’ 2᾽ Ἁ β ΄-΄ Υ ς ᾽ν ὁ ἀλλ δὲ 

μῆ, μείζονα ἔχει τὸν φόβον τῆς γ εὐφημίας" μᾶλλον δὲ, 
φειὰ Α “- Ὑ .Ἱ δὲ ὃ “- ὌΝΟΝ Α Ψ 

τὴν μὲν βραχεῖαν, ᾿ τὸν δὲ διηνεκῆ. α παρὰ ἀρχουσιν 
Ε - Ω « ’ Δ Χ ι 

εὐδοκιμεῖ; Κακεῖ πάλιν "κίνδυνος καὶ φθόνος. Ὃ γὰρ σὺ 

πάσχεις πρὸς αὐτὸν, τοῦτο καὶ ἕτεροι πλείους. ᾿Αλλ᾽ ἐπαίῖ- 

νεῖται συνεχῶς ; ᾿Γοῦτο δουλείαν ποιεῖ πικράν. Οὐ γὰρ τολ- 

μήσει τι πρᾶξαι ἀδεῶς τῶν κατὰ γνώμην, ἵνα μὴ προσκρούσῃ 

τοῖς δοξάζουσιν αὐτόν" δεσμὰ γὰρ αὐτῷ χαλεπὰ ᾿ περιφάνεια. 

Ὥστε ὅσῳ ἄν πλείοσι γνώριμος ἢ. τοσούτῳ πλείους ἔχει 

δεσπότας, καὶ ἐπιτείνεται τὰ τῆς δουλείας αὐτῷ, τῶν κυρίων 

αὐτοῦ πανταχοῦ φαινομένων. Καὶ ὁ ὁ μὲν οἰκέτης, ὅταν ἀπαλ-Ο 

λαγῆ τῆς ὄψεως τοῦ δεσπότου, καὶ ἀναπνεῖ καὶ μετ᾽ ἐλευθερίας 
’ ἤ “- 

ἐστὶν ἁπάσης" οὗτος δὲ πανταχοῦ δεσπόταις περιτυγχάνει" 

πάντων γὰρ δοῦλός ἐστι τῶν ἐν ἀγορᾷ φαινομένων. Κἂν 

κατεπείγη τι τῶν ἀναγκαίων, οὐ τολμᾷ εἰς ἀγορὰν ἐμβαλεῖν, 

Υ μὴ καὶ τῶν οἰκετῶν ἑπομένων καὶ τοῦ ἵππου, καὶ τῆς ἄλλης 

φαντασίας συγκεκροτημένης, ἵνα μὴ οἱ δεσπόται καταγνῶσι. 

Κἂν φίλον ἴδη τινὰ τῶν γνησίων, οὐ θαρρεῖ μετὰ ἰσοτιμίας 

αὐτῷ διαλεχθῆναι" δέδοικε γὰρ “τοὺς δεσπότας, μὴ καθέλωσιν Ὁ 
αὐτὸν ἀπὸ τῆς δόξης. ὥστε ὅσῳ περιφανέστερός ἐστι, το- 

᾽ὔ ΄ ᾿ 

σούτῳ μάλλον δεδούλωται. Κἀν πάθη τι τῶν ἀηδῶν, ἡ Ἴ ὕβρις 

χαλεπωτέρα, ὅσῳ καὶ πλείους ἔχει τοὺς μάρτυρας, καὶ παρ᾽ 
ΕἸ Ἁ ΄- ων ἣ κ᾿ Οὐ ’ δὲ Ὁ“ “ Ἁ 4 

ἀξίαν τὸ πρᾶγμα εἶναι δοκεῖ. υ μόνον ὁε ὕβρις, ἀλλα καὶ 
’ Α Ἁ Ἁ ΕΣ Α Ε ’ “ 

συμφορα. Καὶ γὰρ πολλοὺς ἔχει τοὺς ἐφηδομένους" ὡσπερ 

οὖν κἂν ἀγαθοῦ τινος ἀπολαύση, πλείους τοὺς φθονοῦντας 

βασκαίνοντας καὶ καθελεῖν ἐσπουδακότας. "Ἰοῦτο οὖν 

ἀγαθὸν, εἰπέ μοι; τοῦτο δόξα ; Οὐδαμῶς: ἀλλὰ ἀδοξία, καὶ 
δὴ ᾿ ὃ Ν ᾿ “ οὔ “τ ᾿ ’ Τὶ δὲ 

ουλεία, καὶ δεσμὰ, καὶ πᾶν “ὅτι ἂν εἴπη τις φορτικον. ἰ Θὲ Ε 
᾿ “ 3 ’ ’ α - ΝΗ ’ὔ δό ᾿ , 

καὶ οὕτως ἐπέραστόν σοι “ ἡ παρὰ ἀνθρώπων όξα, καὶ πάνυ σε 

θορυβεῖ παρὰ πολλῶν κροτούμενος ὁ δεῖνα: ὅταν ἴδης ἀπο- 

λαύοντα τῶν κρότων, πρὸς τὸν μέλλοντα αἰῶνα διάβηθι τῷ 

5 δρυοτόμοι Α.Β.", δρυτόμοι (819) οἱ ὰ. δρυτόμοι Ἐαα, ᾿ λόγων Α. 
ν εὐθυμίας ΕΒ. Ὑ τὸν] τὴν 10. Χ κ, καὶ φθ. ᾿ος ογάϊηθ οαϊοοθβ. φθ. 
καὶ κ. Βαά. Μοχ πάσχεις πρὸς αὐτὸν Α.1).}}.. πρὸς αὐτὸν πάσχεις Ἐπ. 
Υ μὴ] εἰ μὴ Βαα. βοὰ εἰ αἰδοϑύ ἴῃ ΟΠ ΙΒ 1118. 2 τοὺς δεσπότας οἵη. ().1). 
ἃ ὥστε] ὅτι 1). Ὁ ἡ ὕβρις οἵ ἡ συμφορὰ ἃ. ἡ δηΐθ ὕβρις οπι. ΒΟΥ 
δηΐθ συμφορὰ οπῇ. Α.Β.Ε. καὶ ἡ ΟΠ]. ΕΣ Ξ ὅτι ἂν εἴπῃ (εἴποι σ. Ὶ δῚς 

ΟἸΏΏ6Β ΠΟΒΙΤΊ. Βάθραίαγ ὁτιοῦν ἂν εἴποι. ἃ ἡ δόξα ἡ παρὰ (παρ᾽ ΚΝ.) ἀνθρώ- 
πων Ἐς ἡ ὃ. παρὰ ἀ. Α.Β. 

τ, 1 
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“ - δ“ [ ᾽ Ἁ 

λογισμῷ. καὶ τὴν ἐκεῖ δόξαν. Καὶ δ ὥσπερ θηρίον ἐπιὸν 
γ Η ἕω Ἶ Α ; ᾿ ’ - ᾿] ΚΝ, 5. Ψ 

σπεύδων διαφυγεῖν, εἰς οἰκίσκον εἰσελθὼν ἀποκλείεις τὰς θύρας" (678) 
΄“ , χᾳ νῈ Ὶ 

οὕτω καὶ ἵνῦν ἐπὶ τὴν μέλλουσαν ζωὴν καταῷφυγε, καὶ τὴν 
, Α ; 

ἀπόρρητον δόξαν ἐκείνην. Οὕτω γὰρ καὶ ταύτην καταπατή- 
4 . ’ " λή . δί Α ΄΄. ἀλλ θ ΄- ὅλ θ ’ 

σεις, καὶ ἐκείνης ἐπιλήψη ῥᾳδίως, καὶ τῆς ἀληθοῦς ἐλευθερίας 
΄“΄“ .] χ ΄ ’ “ 

6τ5 ἀπολαύσεις. καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν: ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς 
“- “ ’ ς “ ᾿ “- 

ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
““. Ὁ “ ΄“ ’ ’ ’ 

Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, 
΄σ- Α 9 “᾿ “ ’ 9 

κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΓῸΣ ΚΑΙ. 

Ὲν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνη λέγω, τολμῶ κἀγώ. 

Γ ἣ 5,αὐ ἢ ὃ ’ « “" , : 
Ὅρα πάλιν αὐτὸν ἀναόνομενον, καὶ παραιτήσει χρώμενον, 

Ἁ “. 

καὶ προδιορθώσει" ὅκαίῖτοι καὶ ἤδη πολλὰ τοιαῦτα εἴρηκεν" 
Ἁ “᾿. ς 

“ υ"ῷφελον ἀνείχεσθέ μου μικρὸν τῆ ἀφροσύνη" καὶ πάλιν, 
ες Μ ; ’ ὃ ’ “7 5 -- 9 δὲ ’ «ἃ ε 37 

ἡ τίς με δόξη ἄφρονα εἶναι" εἰ ὃὲ μή γε, κἂν ὡς ἀφρονα 
“. Ἁ ᾿ 

ὃ δέξασθε" “Ὁ λαλῶ, οὐ κατὰ ἃ κύριον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνη" 
«κ᾿ Α { 

ς᾽ ἘΠξππεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι" χῆσομ 
᾿ 9 “"» ; δὲ Ἢ χν δ᾽ 3 ΄“΄ 9 “ ’ 

καὶ ἐνταῦθα παλιν, ν ᾧ ἂν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνη 

λέγω, τολμῶ κἀγώ. 'όλμαν καὶ ἀφροσύνην “ καλεῖ τὸ περὶ 
“- 4 “ Υ̓ 

ἑαυτοῦ μέγα τι λέγειν, καὶ ταῦτα ἀνάγκης οὔσης, παιδεύων 
΄΄οιἥ Α »Ὸν 4 Υς Α Ἁ 

οὗμᾶς ἐκ περιουσίας τὸ τοιοῦτον φεύγειν. Εἰ γὰρ μετὰ τὸ 

πάντα ποιῆσαι, ἀχρείους δεῖ καλεῖν ἑαυτούς" οὐδεμιᾶς κατεπει- 
Ἁ , ὔ 4 

γούσης αἰτίας, τίνος ἂν εἴη συγγνώμης ἄξιος ἔ ὁ ἐπαίρων ἑαυτὸν 
δ ΄“ “- 

καὶ κομπάζων: Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Φαρισαῖος ἔπαθεν ἅπερ 
Ι ’ ᾿ 

ἔπαθε, καὶ ἐν λιμένι ναυάγιον ὑπέμεινεν, ὅτι τούτῳ προσέρρηξε 
ῪΝ Ἁ ΄ Α.,6ε “" ’ Α 

τῷ σκοπέλῳ. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ ]αῦλος μυρίαν ἀνάγκην ὃ ὁρῶν, 
« “ « 

ὅμως ἀναδύεται, καὶ συνεχῶς ἀναμιμνήσκει ὅτι ἀφροσύνης το 
. ’ὔ ἣ ΄΄- Α . 

τοιοῦτόν ἐστι. Καὶ τότε λοιπὸν κατατολμᾷ, τὴν ἀπὸ τῆς 
’ “ 

ἀνάγκης ἀπολογίαν προβαλλόμενος, καί Β φησιν, 2.““Ἐ)βραῖοί 
9 5 ͵7 2 - ζαι 3 ᾿Ξ Ἧ Δ Σ ἷ 9 Ἁ 5 ς Α 

Ὁ εἰσι ; κἀγώ. ᾿Ισραηλῖταί εἰσι ; καγώ. Οὐ γὰρ ἣν πάντας τοὺς 

“Ἑβραίους ἸΙσραηλίτας εἶναι" ἐπεὶ καὶ ᾿Αμμανῖται καὶ Μωαβῖται 
σι χὺ « Ψ Ὁ 

τοῦτο ἦσαν. Ἐ Διὸ ἐπήγαγεν ἐκκαθαίρων τὴν εὐγένειαν, καί φησι; 

1 Οδρ. ΧΙ. ν. 21. 5'ν. 27. 

[. ὥσπερ]-" τις Ο.Ὁ. Μοχ σπεύδει εἰ ἀποκλείει ᾿ἰάετη. ἴ νῦν ]- σὺ Ο.. Βιαϊτα 
ὴν ζ. τὴν μέλλουσαν Α.Ε. Ηομ. ΧΧΥ͂. ἃ καίτοι]-Ἐ γε Ε, Ὁ ὄφελον 

Α.ΕΕ, Βιαάτϊη ἀνέχεσθαι ἈΑ. ἀνείχεσθαι Β. ἠνείχεσθε Ἐ.Ἐ, ο δέξασθε])-Ἐ με 
ΑἹ τ ἃ κὐριον͵- λαλῷ Ε΄. 8 καλεῖ] λέγει Α.Β. λέγειν Ε΄, καλῶν Εἰ. 
ὁ ἐπαίρων] ϑῖςα ΟἸΏ65 ΠΟΒΊΓΙ οἵ ϑαν. πιᾶσρ. ἘΜ αθραίογ ἐπαίρων τις. ὅ ὁρῶν] 

ἔχων εἰπεῖν Ὦ. ᾿ φησὶν] λέγων Ὁ. Μοχ Ἶσρ. εἰσι; κἀγώ οτη. Α.Β. 
1 ἡ ᾽ : οὐ γὰρ ἢν] τοῦτο ἐπήγαγεν ὅτι οὐκ ἢν 1). Κ διὸ ἐπήγ.] εἶτα πάλιν ἐπάγει Ὦ. 



ΧΙ, 224-25. ΙΝ ΕΡΙ5Τ. Π. ΑΡ' ΟΟΒ. ΗΠΟΜ. ΧΧΚΥ. 209 

, “- 

“ Σπέρμα᾽ Αβρααμ εἰσι; ' κἀγώ. 3 Διάκονοι Χριστοῦ εἰσι ; πα- 
- ΄ι. « Α ᾿» ΤΣ ΤΠ) » ᾽ ’ ΄“ ’ὔ ’ 

ραφρονὼν λαλῶ, ὑπερ ἐγώ. Οὐκ ἠρκέσθη τῇ προτέρᾳ παραιτή- 

σει, ἀλλὰ καὶ ἐντεῦθεν πάλιν αὐτῇ κέχρηται" “παραφρονῶν λαλῶ, 
ὑπλροῖιὲ ως Κρ έι ἜΣ ΘΟ ὶ βελτί Καί ᾿ς 5 

ρ' εγώ. ρείττων αὐτῶν ἐγὼ καὶ βελτίων. λαίτοι τὰς ἀπο- 

δείξεις εἶχε σαφεῖς τῆς ὑπεροχῆς" ἀλλ᾽ ὅμως παραφροσύνην καὶ 
Ἀ ΄σ “- “ 

οὕτω τὸ πρᾶγμα καλεῖ. Καὶ μὴν εἰ ψευδαπόστολοι ἦσαν, οὐκ 
-ς Α 

ἔδει κατὰ σύγκρισιν εἰσάγειν τὴν ὑπεροχὴν, ἀλλὰ ἀνελεῖν τὸ 
χὺ »" Α ὃ ’ ὍΔ -“ 3 Ψ᾿ ς Ἁ “ Α ὃς Ψ ὃ 

εἶναι αὐτοὺς διακόνους. νεῖλε μεν οὖν αὐτὸ εἰπὼν, ευδα- 

πόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους 

Χριστοῦ" νῦν δὲ αὐτὸ οὐ ποιεῖ οὕτως" εἰς γὰρ ἐξέτασιν 

ἔμελλεν ὁ λόγος προβαίνειν: οὐδεὶς δὲ, ἐξετάσεως " οὔσης, 
ἁπλῶς ἀποφαίνεται" ἀλλὰ πρῶτον κατὰ σύγκρισιν “θεὶς, τὴν 

ἴων ;; 

διὰ τῶν πραγμάτων ἀναίρεσιν ἐπιδείκνυται τὴν καὶ πολὺ στερ- 

ρὰν οὗσαν. Αλλως δὲ, γνώμην αὐτῶν ἐκείνων τίθησιν, οὐκ 

αὐτοῦ ἀπόφασιν, λέγων, “ Διάκονοι Χριστοῦ εἰσι; ΙΚαὶό!3 
Α ΄σ 

εἰπὼν, “" Ὑπὲρ ἐγὼ," προάγει τὴν σύγκρισιν, καὶ δείκνυσι πῶς 
“-᾿ ’ 

οὐκ ἀποφαινόμενος, ἀλλὰ τὴν διὰ τῶν πραγμάτων Ρ ἀπόδειξιν 

ἐπάγων, τὸν χαρακτῆρα τῆς ἀποστολῆς διατηρεῖ. Καὶ ἀφεὶς 

τὰ σημεῖα πάντα, ἀπὸ τῶν πειρασμῶν ἄρχεται, οὕτω λέγων" 

“Ἔν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως." ᾿Γοῦτο 
“" Ἁ 

ἐκείνου μεῖζον, τὸ καὶ πλήττεσθαι καὶ μαστίζεσθαι. “Ἔν 
φυλακαῖς περισσοτέρως. " Καὶ ἐνταῦθα πάλιν ἐπίτασις. ““᾿ Ἐὰν 

θανάτοις πολλάκις. 4.““«αἸΚαθ᾽ ἡμέραν γὰρ, φησὶν, ἀποθνή- 
47 Ἢ 70 δὲ Α ἂψ, Ξ Υ Ν “ δύ 

σκω. νταῦθα ὃε καὶ ἐργῳ’ πολλάκις ἴγαρ εἰς κινουνους 
᾿ ; κ 

παρεδόθην θανατον ἔχοντας. ὅ.ς ΠΠεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ Β 

(679) μίαν ἔλαβον ὑπὸ ᾿Ιουδαίων. Διὰ τί, “ παρὰ μίαν ;" Νόμος 
ἣν παλαιὸς, τὸν πλέον τῶν τεσσαράκοντα δ λαβόντα, ἄτιμον 

εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς. Ἵνα οὖν μὴ ἡ τοῦ τύπτοντος ῥύμη καὶ 

ὁρμὴ πλέον ἐπενεγκοῦσα τοῦ ἀριθμοῦ, ἄτιμον ποιήση, ὥρισαν 
δ 

παρὰ μίαν τύπτεσθαι’ ἵνα κἂν πλεονάση ὁ τύπτων, μὴ ὑπὲρ 
’ ΄σ' "»“" ΄"΄ 

τὰ τεσσαράκοντα ἐκπέση, ἀλλ᾽ εἴσω τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ νενο- 
’ Α - 

μισμένου μείνας, μὴ ἀτιμάσῃ τὸν τυπτόμενον. 5. ““Τρὶς ἐρρα- 

βὲδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην τρὶς ἐναυάγησα. Καὶ τί τοῦτο 3 9 9. 

Ν Ἁ ς , “ , ὃ ᾿ ᾿ ’ Ἁ ὃ 

πρὸς τὸ εὐαγγέλιον ; Ὅτι μακρὰς ὁδοὺς ἐστέλλετο καὶ διαπον- Ο 

τίους. “ Νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα." Οὐ μὲν ἐν μέσῳ 

θυ, 43. Ε το ον, τῆν. 21: δν, 24. θυ, ΦΒς 

1 κἀγὼ ]-Ἐ τὸν Ἰσαὰκ λέγων 1). -Ἐτόν τε Ἶ. Χλ. Α. -Ἐτόν γεῖϊ. λ. Β. -Ἐτὸν δὲ 
Ἴ. λ. ὅν, τηᾶγρ. εἷο 1βααο ἰοφιζι Ν᾽ οἵ. ᾿ ἐγὼ -Ἐ τουτέστιν Ὁ. ἃ οὔσης] 
οὐκ οὔσης νυ]ϊρο. Νιά. Αππηοί. ο θεὶς ]- τότε 1). Ρ ἀπόδειξ ιν ἢ. 
δδαν. ΤηΔ ΤΡ. [αν θη τι8 Ι, οὐ (αι. ᾿ϑἀθθαίαν ἐπίδειξιν. ᾳ καθ᾽ ἡρέβην γ-. φ. 
ἀ.] τί ἐστι τοῦτο ; καθ᾽ ἡμέραν μὲν, φησὶ, ταῖς ἀπειλαῖς ἀποθνήσκω 1), τ γὰρ] 
-Ἐκαὶ ἃ. Μοχ παρεδόθη Δ.Ι", 5. λαμβάνοντα Δ.ἸᾺ. 

.]4 
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πελάγει ᾿ φασὶν, οἱ δὲ, ᾿ὑπερνηχόμενος" ὅπερ καὶ ἀληθέστερον 

εἰπεῖν. ν᾽ ὐκεῖνό γε οὔτε θαύματος ἀξιον, οὐδ᾽ ἂν ὡς τῶν 

μαναγίων μεῖζον χἔθηκε. 7.“ Κινδύνοις ποταμῶν." Ἢναγκά- 
Ν ΄“ 

ζετο γὰρ καὶ διαπορθμεύειν ποταμούς. “ΙΚινδύνοις ληστῶν, 
4 9 [ὦ ’ 93 ᾿ ’ 57 ; “ ᾿ κ 

κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ. {Πανταχοῦ Υ μοι τὰ 

θλα προύκειτο, ἐν τόποις, ἐν χώραις, ἐν πόλεσιν, ἐν ἐρημίαις. 

“ς Κ,νδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐ ἐν ψευδαδέλφοις.᾽ Ὅρα ἕ ΕΤΑΡΕΥ 
«ε 

Ὁ εἶδος πολέμου. Οὐ γὰρ οἱ ἐχθροὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ 3 ὑπε- 

κρίνοντο, ἔβαλλον" δκαὶ πολλῆς ἐδεῖτο τῆς εὐτονίας, Ῥπολλῆφ 

τῆς συνέσεως. 

5“ ;Ἐὼν κόπῳ καὶ μόχθῳ." Κίνδυνοι πόνους, πόνοι κινδύνους 

διεδέχοντο “ ἐπάλληλοι καὶ συνεχεῖς, καὶ οὐδὲ μικρὸν ἀναπνεῦσαι 

συνεχώρουν. ὶ .ς Ἐν ὁδοιπορίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ ἀ δίψει 

καὶ γυμνότητι, ' ϑχωρὶς τῶν παρεκτός." ΠΠ]Χείονα τὰ παραλει- 

φθέντα τῶν ᾿ἀπαριθμηθέντων" μᾶλλον δὲ οὐδὲ αὐτὰ τὰ ἀπα- 
Ἐ᾿ ριθμηθέντα ὃ ὅσα, ἔστιν εἰπεῖν" οὐδὲ γὰρ κατ᾽ εἶδος αὐτὰ τέθεικεν, 

ἀλλ᾽ ὧν μὲν εὔληπτος ἣν ὁ ἀριθμὸς καὶ βραχὺς, ἐμνήσθη τού- 
Ἁ ἣξ Α 4 Α “ “ ᾿Ὶ Ε ᾿ς 

τῶν, τρὶς καὶ τρίς, λέγων, καὶ ἅπαξ' τῶν δὲ ἄλλων οὐκέτι 
Φ« Ν Ἁ ᾿ ς ’ Ν᾿; ᾿] “ Ἀ "Ὁ 

οὕτω, διὰ τὸ πολλάκις ὑπομεμενηκέναι. Καὶ οὐ λέγει τὰ ἐξ 
6 , τς ΩΣ ἢ , Α , δ 5. ς 9 ἃ » 
αὐτῶν, οἷον τοσούσδε καὶ τοσούσδε ἐπέστρεψεν, ἀλλ᾽ ἃ ἔπαθε 

μόνον ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος" ὁμοῦ μὲν μετριάζων, ὁ ὁμοῦ 0 δὲ δεικνὺς, 

ὅτι κἄν μηδὲν 8 γένηται πλέον πονουμένῳ, καὶ οὕτω τὰ τῶν 

μισθῶν ἐστι πεπληρωμένα. ΠῚ ἐπισύστασίς μου μὴ καθ᾽ 
- , 939 

614 ἡμεραν. Οἱ θόρυβοι, αἱ ταραχαὶ, αἱ πολιορκίαι τῶν δήμων, 

ἱ καὶ τῶν πόλεων ἔφοδοι. Γούτῳ γὰρ μάλιστα πάντων ἐπολέ- 

μουν οἱ τ τον ἐπειδὴ μάλιστα πάντων αὐτοὺς συνέχεε, καὶ 

μέγιστος τῆς " μανίας ἔλεγχος ἢ ἢν, μεταταξάμενος ἀθρόον. Καὶ 

πολὺς ὁ πόλεμος ἔπνει κατ᾽ αὐτοῦ, παρὰ τῶν οἰκείων, παρὰ 

τῶν ἀλλοτρίων, παρὰ τῶν ὑποκρινομένων" καὶ πανταχοῦ κύ- 

ματα καὶ ἘΡΥΣ Δ ἐν τῆ οἰκουμένη, ἐν τῆ ἀοικήτῳ, ἐν τ γῇ» ἐν 

τῆ θαλάσση, ᾿Ἰἔξωθεν, ἔσωθεν. ἹΚαὲ οὐδὲ τῆς ἀναγκαίας ηὐπό- 

βει τροφῆς, οὐδὲ ψιλῆς περιβολῆς, ἀλλ᾽ ὁ τῆς οἰκουμένης 

Β ἀγωνιστὴς γυμνὸς ἠγωνίζετο, καὶ λιμώττων ἐπύκτευε᾽ τοσοῦτον 

ἦν. 2ῦ. 8'ν: 27: ϑν. 28. 

ΐ φησὶν Α. Υ ὑπερνηχόμενος] ὡς ὑπερν. ΔΑ. ὅτι ὑπερν. Ὁ. ὅτι νηχόμενος 
ΒΕ. ὡς νηχόμενος Εαα. ϑιρογηαΐα886 δεῖ. Υ ἐκεῖνό γε] ἐπεὶ ἐκεῖνό γε ὰ. 
ἐκεῖνο γὰρ 6Χ ΟΟΥ̓Γ. Β. ἐκεῖνοι δὲ 10. Σ ἔθηκεν Α. .Ε. τέθεικε να]ρο. Υ͂ μοι} 
αὐτοῦ ἢ). Μοχ ἐν πόλεσιν 012. Ἰά 611. 2 ὑποκρίνονται Ἀ.Ἐ, Νεῖ. ὑπεκρίναντο 
10. Ροβύ ἢ. ν. νυϊρο δΔααἀπηΐ τὴν ἀδελφότητα, ΤΟΡΌρΡΠδη 115 ΠΡ τῖ5. ἃ καὶ] διὰ 
τοῦτο 1). Β καὶ πολλῆς αα, καὶ οτη. 1)... ο ἐπάλληλοι]͵- ἦσαν 10. 
ἀ δίψῃ Δ. β οι οδι ἔπ ΣῈ Ε. -Ε κατορθώματα Ὁ. Ηοος τεεβρογαπῦ ὅαν. 
Βεη. " χὰ: ὠλτΣ (-Εδὲ 2.) καὶ τοσούτους Β.}). ὅαν. τηᾶγρ.. 5 για. 
Αππού. ᾿ ἡ, φαοᾶ νυ]ρὸ αθοϑῦ, δδῦ ἴῃ οταηῖραβ ΠΡ Υ185. ἱ καὶ [- αἱ Εἰ. 
Κ μανίας 1-ἰ- αὐτῶν Ἐ. ᾿ ἔσωθεν, ξξῳθεν ἴῆνεγβο οτὰ. Β.}). (αἱ. 
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ἀπεῖχε τοῦ χρηματίζεσθαι. ΚΚαὶ οὐκ ἐδυσχέραινεν, ἀλλὰ χά- 

ριτας ἤδει τούτων τῷ ἀγωνοθέτῃ. β᾿ ἫἩ μέριμνα πασῶν τῶν 
ἐκκλησιῶν. 'Γοῦτο τὸ κεφάλαιον ἁπάντων, ὅτι καὶ ἡ ψυχὴ 

διεσπᾶτο, καὶ ἡ διάνοια διετέμνετο. Εἰ γὰρ καὶ μηδὲν ἔξωθεν 

5) προσέβαλεν, ἱκανὸς ὁ ἔνδον πόλεμος, τὰ κύματα ἢ τὰ ἐπάλ- 

ληλα, αἱ νιφάδες τῶν φροντίδων, ὁ πόλεμος τῶν λογισμῶν. 

Εἰ γὰρ οἰκίας τις μιᾶς προνοῶν, καὶ οἰκέτας ἔχων καὶ ἐπιτρό- 

πους καὶ οἰκονόμους, οὐδὲ ἀναπνεῖ πολλάκις ὑπὸ τῶν φροντί- 

δων, 5 οὐδενὸς ὄντος τοῦ ἐνοχλοῦντος" Ρ ὁ οὐκ οἰκίας μιᾶς, ἀλλὰ ς 

καὶ πόλεων καὶ δήμων καὶ ἐθνῶν καὶ ὁλοκλήρου τῆς οἰκουμένης 

τὴν φροντίδα ἔχων, καὶ ὑπὲρ τηλικούτων πραγμάτων, καὶ 
ἡ 

τοσούτων ὄντων τῶν ἐπηρεαζόντων, καὶ μόνος ὧν, καὶ τοσαῦτα 

πάσχων, καὶ οὕτω κηδόμενος ἁ ὡς οὐδὲ πατὴρ παίδων, ἐ ἐννόησον τί 
ὑπέμενεν. Ἵνα γὰρ μὴ λέγης, τί γὰρ εἰ ἐμερίμνα μὲν, ἐμερίμνα 

ἦς ἁπλῶς: ἐπήγαγε καὶ τὴν ἐπίτασιν τῆς φροντίδος, λέγων, 

0 «Πϊς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῷ :᾽ Οὐκ εἶπεν, οὐ κοινωνῶ “τῇ 
(680) τπρέηα ἀλλ᾽ ὡς ἐν αὐτῷ ὧν τῷ πάθει, ὡς ἐν αὐτῇ ὧν τῇ 

ἀρρωστίᾳ, οὕτω θορυβοῦμαι καὶ ̓ ταράσσομαι. «ΤΠ Ὶς σκανδα- 

λίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι: 3 Ὅρα πάλιν τὴν ὑπερβολὴν Ὁ 

τῆς ὀδύνης πῶς "παρίστησιν ἐν τῇ τῆς πυρώσεως προσηγορίᾳ. 
᾿Εμπίπραμαι, καίομαι, φησίν" ὃ δὴ πάντων μεῖζον ἢ ἢν. ᾿Εβκεῖνα 

μὲν γὰρ « εἰ καὶ σφοδρὰ, ἀλλὰ καὶ "παροδεύεται ταχέως, καὶ τὴν 

ἡδονὴν εἶχεν ἀμάραντον" τοῦτο δὲ ἣν τὸ θλῖβον αὐτὸν καὶ 

στενοχωροῦν, καὶ διατιτρῶσκον αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, τὸ καθ᾽ 

ἕκαστον τῶν ἀσθενούντων τοιαῦτα τ Χ εἰ καὶ ὁστισοῦν ἣν. 

Οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ τῶν μειζόνων μὲν "ἤλγει; τῶν δὲ ἐλαττόνων 

κατεφρόνει, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀπερριμμένον ἐν τοῖς ἀναγκαίοις Ἐὶ 

ἐτίθετο. Διὸ καὶ ἔλεγε, {|| Ὶς ἀσθενεῖ :᾽" ᾿ ὅστις ἐὰν ἢ" 
καὶ καθάπερ αὐτὸς ὧν ἡ ἐκκλησία ἡ κατὰ τὴν οἰκουμένην, οὕτω 

καθ᾽ ἕκαστον ὠδυνᾶτο μέλος. 1} “ Εὐ καυχᾶσθαι. δεῖ, τὰ τῆς 

ἀσθενείας μου καυχήσομαι. Ορᾷς ὃ ὅτι οὐδαμοῦ ἀπὸ σημείων, 

αλλ᾽ ἀπὸ "τῶν διωγμῶν καυχᾶται, καὶ τῶν πειρασμῶν : 
Τοῦτο γὰρ, δ᾽ φησὶν, ἀσθενείας, Καὶ ποικίλον τὸν πόλεμον 

10 ν. 29. 11 ν. 30. 

τῇ προσέβαλλεν Β. ἢ τὰ οπι. 1). οἴ ἃ Ῥυΐπηα πηᾶῃ. ΕἸ. Ο οὐδενὸς] καίτοι 
οὐδενὸς 1). Ρ ὁ οὐκ] δΙς ΒΕ. ΕἸΟΙ]. Ρ. 517. (οπι. ΧΙ, Ρ. όρο ἘΕ".) οἱ νεΐυϑ. 
οὐκ (οπι. δ) Α. οὗτος οὐκ Ὁ. γοῃ. οὗτος δὲ οὐκ Ε΄. οὗτος ὁ οὐκ οαϊαουνιιηΐ δαν. 
Βθη. 4 τῆς ἀθυμίας (αἴ. οὖ ἃ ΡΥ. τηδη. ἃ. τ παρίστησιν 1). ἀνϑηΐθ ΆΘΕΊΟΝ, 
πάρεστιν ἴα, 8 παρωδεύετο . Μοχ τὴν ὀδύνην εἶχεν Ἰάθτη. ἴ ἔλεγε 
Ἐα 4. οὐ Τπΐορρ. ἴσ. ἤλγει ὅϑαν. τηᾶγρ. ἤλγει Β.}).Ε, Υ ὅστις ἐὰν ἢ} ὅις 
ψεογοη. οί. φησὶν ὅ ὅστις ἐὰν ἢ Δ. Β. Ε. ὅν. τηᾶγρ. ὅστις ἂν εἴη. φησὶν ᾿ὰ. 
δηλῶν οὗτος ἐὰν ἢ Ὁ. δηλῶν ὅτι ὅστις ἐὰν ἢ ϑδαν, Βθη. Ν ἀσθενείας φησὶν 
ἴπνοῦβο οτὰ. Δ. 
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615 δείκνυσι. Καὶ Χ γὰρ οἱ ᾿Ιουδαῖοι αὐτὸν ἐπολέμουν, καὶ τὰ 
Ψ Ἕ ἘΠῚ ο΄ ΝΥ « δαδ δὴν τς ᾽ , 
ἔθνη πρὸς αὐτὸν ἡ ἵστατο, καὶ οἱ ψευδάδελφοι αὐτῷ ἐπύ- 

Ἁ 2 9 Α 53 Ἁ 9 ’ ς ΄-“ Ἀ 

κτευον, καὶ ἀδελφοὶ αὐτὸν ἐλύπουν ἀσθενοῦντες καὶ σκαν- 
“ Ἁ “σι 

δαλιζόμενοι: ἃ παντόθεν αὐτῷ θόρυβος καὶ ταραχὴ, ἀπὸ τῶν 
οἰκείων, ἀπὸ τῶν φλλοιγρίομ,: Οὗτος ἀποστολικὸς χαρακτήρ" 

᾿᾽ 

Ὁ διὰ ἐνάάρει ὑφαίνεται “ τὸ εὐαγγέλιον. 12 Ὁ θεὸς καὶ 
Ἂ ΝᾺ “ ᾽ ὃ Ὅ Δθ , 

πατὴρ “ τοῦ κυρίου ησοῦ οἷδεν, ὅτι οὐ ψΨώ ομαι. εθναρ- 

Χης ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν, 

πιάσαι με θέλων. Τί δήποτε ἐνταῦθα διαβεβαιοῦται καὶ 
“οι “- ἡ 

πιστοῦται, ἐπ᾽ οὐδενὸς τῶν προτέρων τοῦτο ποιήσας : Ὅτι 
΄. ζὺ ἃ “- Α “ 

Β ἴσως τοῦτο ἀρχαιότερον ἣν καὶ ἀδηλότερον" ἐκεῖνα δὲ καὶ αὐτοῖς 
“κι ΄σ' ἥν" , ’ 

ὁψνώριμα, ἡ μέριμνα τῶν ἐκκλησιῶν, καὶ τὰ ἄλλα πάντα. 
’ Π Ἀ [4 δ΄ 9 3 τ δὴ Α [ὦ .' ’ὔ 

Θέα τοίνυν τὸν πόλεμον ὅσος. εἴγε δι αὐτὸν τὴν πόλιν ἐφρου- 

ρει. Ὅταν δὲ τὸν πόλεμον εἴπω, τὸν ζῆλον λέγω τοῦ [Παύλου’ 
9 Ν Α { Α 327 9 «ἃ "3 ᾽ν Ἂ ἂν ᾿ 

εἰ γὰρ μὴ ᾿ σφοδρὸς ἔπνει, οὐκ ἂν εἰς τοσαύτην ἀνῆψε τὸν 
΄ “. “κ. ’ 

ἐθνάρχην μανίαν. '"Γαῦτα ψυχῆς αποστολικῆς, τὸ πάσχειν 

τοσαῦτα, καὶ μηδαμοῦ περιτρέπεσθαι, ὃ ἀλλὰ φέρειν γενναίως 

τὰ ᾿ ἐμπίπτοντα, καὶ μὴ ὁμόσε χωρεῖν τοῖς κινδύνοις, μηδὲ 

ἐπιπηδᾶν. Ὅρα γοῦν ἐνταῦθα πῶς ἠνέσχετο διαφυγεῖν τὴν 

πολιορκίαν, διὰ θυρίδος χαλασθεὶς ἐν σαργάνη. Εἰ γὰρ καὶ 

Ο ἐπεθύμει τῆς ἐντεῦθεν ἀποδημίας, ἀλλ᾽ ὅμως καὶ τῆς τῶν ἀνθρώ- 

πων ἦρα σωτηρίας. Διὸ πολλάκις καὶ τοιαῦτα ἐμηχανᾶτο, 

τηρῶν ἑαυτὸν τῷ κηρύγματι" καὶ οὐ παρῃτεῖτο οὐδὲ ἀνθρωπί- 

νοις χρήσασθαι μηχανήμασιν, ἡνίκα ἀπήτει καιρός" οὕτως ἣν 

νήφων καὶ ἐγρηγορώς. Ἔωῶνθα μὲν γὰρ ἄφυκτα ἢ ἣν ' κακὰ, τῆς 

χάριτος ἔδει μόνης" ἔνθα δὲ σύμμερθις ὁ πειρασμὸς, πολλὰ 

Κ καὶ οἴκοθεν ἐπινοεῖ" καὶ ἐνταῦθα πάλιν 1 τῷ θεῴ τὸ πᾶν λογι- 
ζόμενος. Καὶ καθάπερ τις σπινθὴρ πυρὸς ἀσβέστου εἰς 

Ὁ πέλαγος ἐ ἐμπεσὼν, κυμάτων πολλῶν ἐπιόντων βαπτίζοιτο, καὶ 

πάλιν ""ἀνέρχοιτο λαμπρός" οὕτω δὴ καὶ ὁ μακάριος ΠΠαῦλος, 

νῦν μὲν ἐχώννυτο κινδυνεύων, νῦν δὲ " αὐτοὺς διαδὺς. φαιδρότερος 

θάνήει, τῷ πάσχειν κακῶς περιγινόμενος. 

ΑΙ Ὁ γὰρ ἡ λαμπρὰ νίκη, τοῦτο τῆς ἐκκλησίας τὸ τρό- 

12 ν. 231, 32. 

Χ γὰρ] - καὶ Ἐ. ϑῥαίτα αὐτῷ ἐπολ. Ὁ. Υ. ἵσταντο Ε΄. ἐνίστατο Β. ὅν. 
γΔΥρ'. Ζ Ἑαθραύαγν οἵἱ ἀδελφοὶ, β' πὸ 110 115. 8 καὶ πάντοθεν Ε!. Ῥϑίαίίτη 
θόρυβος ἢν καὶ το). Ὁ διὰ γὰρ τούτων ΕΠ. διὰ τούτου Ὁ. δας πὶ ὑφαίνετο 
ΕΒ. 5 τὸ εὐαγ. Α.1).Ε. (ὐαῦ. Αὐθσα]ιβ ἀθεγαῖ. ἅ τοῦ κυρίου ἡμῶν 1. 
Χριστοῦ 1).Ε. Χριστοῦ Παρεῖ οἴῃ Μοβα. σ νώριμα] γνώριμος, οἷον 
1). [ σφοδρῶς ΟὐΟαΙοΕ8. ͵ σφοδρὸς Εαα. ξ ΠΕ ἀλλὰ "καὶ ΠΝ ᾿ συμπί- 
πτοντα 1). διαίτῃ καὶ τὸ ὅμοσε χ- Ἰά6η,. ἱ τὰ κακὰ [). Εἰ. Κ καὶ οτη. 10. 
ΘΑ τη ἐ ἐπενόει ΒΕ. Ι τὸ πᾶν τῷ θεῷ πος οτὰ. Α.Ἐ.Ε, τὰ ἀνέρχεται Α. 
π ἑαυτοὺς Ὁ. ο ἀνήει] ἂν εἴη Α. ΡΉΘΙΚΟΝ. ᾿Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον 
Παῦλον, καὶ περὶ ταπεινοφροσύνης. ΨΝετΟΗη. 
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παιον, οὕτως ὁ διάβολος βάλλεται, πασχόντων ἡμῶν κακῶς. 
Ἡμῶν γὰρ πασχόντων ἁλίσκεται, καὶ πάσχει κακῶς, ὅταν 

ἡμᾶς “ποιεῖν βούληται. Ὅπερ καὶ ἐπὶ [[αύλου συνέβαινε" 
καὶ ὅσῳ μεῖζον ἐπῆγε τοὺς κινδύνους, τοσούτῳ μᾶλλον ἡτ- 
,τᾶτο. Οὐδὲ γὰρ ἕν εἶδος κατεσκεύαζε πειρασμῶν, ἀλλὰ Ε' 

ποικίλον καὶ διάφορον. "Γὰ μὲν γὰρ πόνον εἶχε, τὰ δὲ ἀθυ- 

μίαν, τὰ δὲ φόβον, τὰ δὲ ὀδύνην, τὰ δὲ φροντίδα, τὰ δὲ 
αἰσχύνην, τὰ δὲ πάντα Νῆνμ ἀλλ᾽ ὅμως ἐν πᾶσιν ἐκράτει. Καὶ 

καθάπερ στρατιώτης " εἷς τὴν οἰκουμένην πολεμοῦσαν ἔχων 

ἅπασαν, ἐν μέσοις στρέφοιτο τοῖς τάγμασι τῶν πολεμίων, καὶ 
μηδὲν πάσχοι δεινόν οὕτω καὶ ᾿ Π]αῦλος μόνος ἐν βαρβάροις, 
ἐν Ἕλλησι, πανταχοῦ 1» πανταχοῦ θαλάττης φαινόμενος, 

(681) ἀχείρωτος ἔμενε. Καὶ ὥσπερ Κ' σπινθὴρ εἰς καλάμην καὶ χόρ- 

τὸν ἐμπίπτων, πρὸς τὴν Χ ἑαυτοῦ ἐκρῆνε μετατίθησι τὰ καιό- ὅτ 

μενα" οὕτω καὶ οὗτος ἅπασιν Υ ἐπιὼν, ὅ ᾿ πάντα μεθίστα πρὸς 

τὴν ἀλήθειαν, χειμάρρου δίκην πάντα ἐπιὼν, καὶ ἀνατρέπων τὰ 
κωλύματα. Καὶ καθάπερ τις ἀθλητὴς αὐτὸς παλαίων, τρέχων, 

πυκτεύων, ἢ στρατιώτης τειχομαχῶν, πος ὁβάιοθν, ναυμαχῶν᾽ 

οὕτω πᾶν εἶδος μετῇῆει μάχης, καὶ πῦρ "ἐνέπνει, καὶ πᾶσιν 

ἀπρόσιτος ἦν" ἑνὶ τ τὸ. καταλαμβάνων τὴν οἰκουμένην, μιᾷ 

γλώττη πάντας ὁπτρεπόμενος. Οὐχ οὕτως αἱ πολλαὶ σάλ- 

πιγγες ἐνέπιπτον τοῖς λίθοις τῆς “᾿Ιεριχουντίων πόλεως, καὶ 

καθήρουν αὐτοὺς, ὡς ἡ τούτου φωνὴ ἠχοῦσα τὰ ὀχυρώματα τὰ Β 

διαβολικὰ 5 καὶ ἔρριπτε χαμαὶ, καὶ τοὺς ἐναντίους πρὸς ' αὐτὸν 
μεθίστη. Καὶ δὴήνίκα συνέλεξεν αἰχμαλώτων πλῆθος, "᾿ αὐτοὺς 

τούτους ὁπλίσας, οἰκεῖον στρατόπεδον πάλιν ἐποίει. καὶ δι᾽ 

αὐτῶν ' ἐκράτει. Θαυμαστὸς Δαυὶδ τὸν Τ᾿ ολιὰθ καταφέρων 

ἀπὸ λίθου μόνον ἑνός: ἀλλ᾽ εἰ τὰ ΤΠΠαύλου κατορθώματα 

ἐξετάσεις, παιδὸς ἔργον ἐκεῖνο, καὶ ὅσον ποιμένος καὶ στρα- 

τηγοῦ τὸ μέσον, τοσοῦτον ὄψει τὸ διάφορον. Οὗτος γὰρ οὐ 
λίθον ῥίπτων κατέφερε τὸν Γολιὰθ, ἀλλὰ φθεγγόμενος μόνον 

4 ποιεῖν] κακῶς ποιεῖν τν ποιεῖν ΟΠ. 1: τ καὶ] γὰρ Ὁ. Ὁ. ΒβΒιέδεπι μεί- 
ζων Β. μείζους Ο.Ὁ. 5. ἕν οὐῃ Ὁ). ἴ εἷς] εἰ Α. εἷς καὶ Ὁ. Υ ὁ Παῦλος 
Π.Ε. Υ τις σπινθὴ Ἐδά. τις οὔῃ. Α.8.0.}ὴ. ἘΠΟΙ]. Ρ. 521. (Ἰ Ότη. χὶϊ. 
Ῥεὁ0ὲ () Χ αὐτοῦ Ο. ΕἸοΥ. Υ εἰπὼν Α. 2 πάντας (ὐ.1).Ε. ΕἸοτ. 
ογηυθῖα Ν οί. ϑϑίαθιτη μεθίστησι ἘΝ. μεθίστη ΕἸον. ἃ ἔπνει Β.1Ὁ, Ὁ στόματι 
1), ως μιᾷ τῇ γλ. ἰάθτη. 5 τροπούμενος ΕἾΟΥ. 4 ἘΡΙΧα τῶν Ἱεριχ. Ὡ. 
Ἱεριχουντείων Ο. εὖ οχ σουγ. Β. οὕϊατη ΕἼΟΥ]]. 8 καὶ ἔρριπτε κατερρίπτει Ἑ, 
καὶ ῥίπτει Α.Β. Ἠος φοαϊάογαπί αν. Βθη. ῥίπτει (ϑὶπ6 καὶ)  ϑύόοῃ. Γ ἕαυ- 
τὸν Ἰὼ. ΕἾογ. ιαίπιὶ μεθίστησι ΒΒ. τοοορύμππι ἃ ὅδν. θη. Ε' ἡνίκα -ἰ δὲ Ο. 
-Ἐὰαὰν Ἐὰ. ἃ αὐτοὺς (.}).}. αοθαΐαγ αὐτός. ἷ ᾿μορϑθαῦαν οἱ ἀἰδύϊηρτιο- 
Ῥαΐιγ ἐκράτει θαυμαστῶς. Δαυϊδ τὸν 1. καταφέρει κ. τ. ἑ. θαυμαστὸς Δαυὶδ 
ΟΕ, θαυμαστὸς ὁ Δ. Εὰ. (864 'π μος Οοα,. θαυμαστῶς αδαά. τηᾶη. Βοοιη Δ). 
θαυμάζεται Δ. ΕἼοΥ]. Ρ. 514. εῖϊπάθ καταφέρων ΔΑ.(.1).1.1ν ΤΟΥ, Δ θγοη. 
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ἅπασαν ἔτοῦ διαβόλου κατέλυε πὴν ᾿ φάλαγγα, ' " καθάπερ 

κι τ βρυχώμενος, καὶ φλόγα ἀπὸ τῆς γλώττης ἀφιεὶς, οὕτω 

ἢ πᾶσιν ἀφόρητος, καὶ πανταχοῦ μετεπήδα συνεχῶς" ἔδραμεν 
ΩΥ Ἁ 

ἐπὶ τούτους, ἦλθεν ἐπ᾽ ἐκείνους, μετέστη πρὸς τούτους, ὁἀπεπή- 

δησε πρὸς ἑτέρους, ἀνέμου ταχύτερον ἐπιὼν, Ῥκαὶ καθάπερ μίαν 
“- Μ “ δ Α 

οἰκίαν, ἢ πλοῖον ἕν, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν κυβερνῶν, “τοὺς μὲν 

βαπτιζομένους ἀνέλκων, τοὺς δὲ ἰλιγγιῶντας στηρίζων, τοῖς 
ναύταις παρακελευόμενος, Γἐπὶ τῶν αὐχένων καθήμενος, τὴν 

πρώραν περισκοπῶν, σχοινία, τείνων, κώπην μεταχειρίζων, 5 ἐ- 

Ὁ στὸν ἕλκων, πρὸς τὸν οὐρανὸν βλέπων, πάντα αὐτὸς ὧν, καὶ 
ναύτης, καὶ κυβερνήτης, καὶ πρωρεὺς, καὶ ἱστίον, καὶ πλοῖον, καὶ 

πάντα πάσχων, ἵνα τὰ ἑτέρων λύση κακά. Σκόπει δέ. 

Ὑ πέστη ναυάγιον, ἵνα τὸ ναυάγιον παύση τῆς οἰκουμένης" νυ- 
΄ι ΄“΄ “- “ “ι. ᾿ς 

χθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκεν, ἵνα τοῦ βυθοῦ τῆς πλάνης 

ἀνιμήσηται" ἐν κόπῳ γέγονεν, ἵνα τοὺς κοπιῶντας ἀναπαύση" 
Ν [ς ’ ο΄ Α ς Ἁ ΄“ ὃ ᾽ ν ’ 

πληγὰς ὑπέμεινεν, ἵνα τοὺς ὑπο τοῦ διαβόλου ἡ πεπληγότας 
Ὁ ἌΝ κ᾿ ὃ ’ Ι 87 Α ᾽ “ 3, ᾽ 
ἰἀσηται" ἐν φυλακαῖς οιέτριψεν, ἵνα τοὺς ἐν φυλακὴ καὶ σκότῳ 

᾽ ΓῚ “ 9 ; Ξ Ε] Ψ ’ “΄ [4 

καθημένους εἰς φῶς ἐξαγάγη" ἐν θανάτοις ὕ πολλάκις, ἵνα θανά- 
’ ΄ι ’ ’ Ἁ 

των ἀπαλλαξη χαλεπῶν" πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν 

Ε ἔλαβεν, ἵνα αὐτοὺς τοὺς ταῦτα ποιοῦντας ἐλευθερώση τῆς τοῦ 
᾽ὔ Ι - 9 ’ δ΄ ε Ἁ Α ἊΝ : Ἁ Α 

διαβόλου μάστιγος ἐρραβδίσθη, ἵνα ὑπὸ τὴν ῥάβδον καὶ τὴν 
’ ς , “ ΤΣ 9 ’ [) ς ; ἴω 

βακτηρίαν ἀγάγη τοῦ Χριστοῦ" ἐλιθάσθη, ἵνα ἀπαλλάξη τῶν 

ἀναισθήτων λίθων: ἐν ἐρημίᾳ “γέγονεν, ἵνα τῆς ἐρημίας ἐξ- 

έληται" ἐν ὁδοιπορίαις, ἵνα στήση πλανωμένους, ζκαὶ τὴν εἰς 
οὗ 5 Ἁ ᾽ ΄' Ἁ “ς ’ ᾿ 9 ΓΩ 9 δύ δ΄ 

τὸν οὐρανὸν φέρουσαν ὁδὸν ἀνοίξη" ἐν πόλεσιν ἐκινδύνευσεν, ἵνα 
ὦ ’ ε ἢ 9 Ἔξ . Δ “ ςι} ΝΥ 

τὴν ἄνω πόλιν ὑποδείξη: εν λιμῷ καὶ δίψει, «να ἀφέληται τοῦ 

χαλεπωτέρου λιμοῦ" ἐν γυμνότητι, ἵνα ἀσχημονοῦντας ἐνδύση 
“σι "“" ! ΄. 

δι) τὴν στολὴν τοῦ Χριστοῦ" ἐν ἐπιστασίᾳ Υ ὄχλου, ἵνα τῆς 
’ -ι ’ Ἷ κ 

περιστάσεως τῶν δαιμόνων ἀπαγάγη" ἐπυρώθη, ἵνα σβέση τὰ 
’ Ζ “ ὃ ᾽’ ᾽ ᾿ ὃ Α θ (ὃ τ 3 ἃ ΄“΄ ’ 

πεπυρωμένα ὅ τοῦ διαβόλου βέλη" διὰ θυρίδος ἀπὸ ὃ τοῦ τεί- 
’ Α 

χους ἐχαλάσθη, ἵνα κάτωθεν ἄνω διαπέμψη τοὺς ἐρριμμένους 
- , “- 

χαμαί. Ἐτι οὖν φθεγξόμεθα, οὐδὲ εἰδότες ἅπερ ἔπαθε [[αὖ- 
“ Ν Α ’ 

λος ; ἔτει χρημάτων μνησθησόμεθα ; ἔτι γυναικὸς καὶ πόλεως 
“ “ σι ΄-“-ὄ “ . --Ἔ 

καὶ ἐλευθερίας, ἐκεῖνον αὐτῆς τῆς ζωῆς μυριάκις καταφρονοῦντα 

Κ κατέλυε τοῦ ὃ. ἰΆνΟΥΒΟ οτα. Ἀ.Ε. 1 φάλαγγα] φλόγα Β.Ε, [{ὰ οἄ6Ρ4- 
{1 δηΐα Βρηῃ. Ἂ καὶ καθάπερ Β.. ΕἸοΥ. τροθρύστῃ ἃ αν. Ββῃ. ΟΜοχ βρυχώ- 
μενος Β. βρυχόμενος να]ρο. Ὦ πᾶσιν ἢν ἀφ. Α. ΒΕ. πᾶσιν ἀφ. ἦν 1).Ε. ΕἸοΓ. 
ο ἐπεπήδησε Α. Ρ καὶ οτη. Β. 4 τοὺς] καὶ τοὺς ΕἾοΥ. μὲν οἱ δὲ οἵη. (.Ὁ. 
Τ ἐπὶ] καὶ ἐπὶ Ὦ. 5. ἱστίον Ἰὰ. ΕἾοΥ. σνοίμηι Ν᾽ εἵ. ἴ κακῶν 10. Υ πεπλη- 
γότας ΟΙΏΠΘΒ οἱ ὅϑᾶν. τηδτρ. πληγέντας 46. ν πολλάκις ἵνα] πολλάκις γέ- 
γονεν ἵνα ἐνὸν τὰ ἀνήκεστα παθόντας (ὐ.Ὦ. Χ καὶ τὴν] ἐν φυλακαῖς ἵνα τὴν 
Ο.0. ὄχλων Ἐ᾿. Ζ τοῦ ὃ. βέλη] ὅς οἴηπδβ. βέλη τοῦ ὃ. ΕαΑ. 8 τοῦ 
ΔΟσΘΒβὶΐ ΘΧ Β. ΟΞ  εἐ ΘΟΣΓΡΙΑΣ 
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Ἁ 7 - 

υἱδόντες; Ὃ μάρτυς ἅπαξ ἀποθνήσκει. ὁ δὲ μακάριος ἐκεῖνος 
ἑνὶ σώματι καὶ μιᾷ ψυχῇ τοσούτους κινδύνους ὑπέμεινεν, ο ὅσοι 
καὶ ἀδαμαντίνην ἱ ἱκανοὶ θορυβῆσαι ψυχήν' καὶ “ἅπερ ἅπαντες ἐν Β 

τοσούτοις σώμασιν οἱ ἅγιοι ἔπαθον, ταῦτα αὐτὸς ἐν ἑνὶ πάντα 
ἤνεγκε, ὦ καθάπερ εἰς στάδιον τὴν οἰκουμένην εἰσελθὼν, καὶ 

, Α 

ὀπάντα ἀποδυσάμενος, οὕτως ᾿ἵστατο γενναίως. Καὶ γὰρ 
"δ 3 ,ὔ τ “- ὃ Δ Ν Α Ν Ρ' μ 

ἤθει τοὺς πυκτεύοντας ϑργῷ αἰμονας. ι0 καὶ λαμπρὸς εὐ- 

θέως ἐκ προοιμίων ἐφάνη, ᾿ ἐξ αὐτῆς τῆς βαλβῖδος, καὶ μέχρι 
τέλους 'ἃ ὅμοιος πΉοο μᾶλλον δὲ καὶ ἐπέτεινε τὸν διωγμὸν, 

ἐγγὺς τοῦ βραβείου ' γινόμενος. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν, τὰ ὅτι 

τοσαῦτα πάσχων καὶ ποιῶν, σφόδρα μετριάζειν ἤδει. Καὶ 
γὰρ εἰς ἀνάγκην ἐμπεσὼν τῆς διηγήσεως τῶν οἰκείων κατορ- Ὁ 

θωμάτων, ταχέως ἅπαντα παρέδραμε" καίτοιγε μυρίας βίβλους 
(682) ἀῤανρν, ἐμμῆψι ἄν, εἰ τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἐξαπλῶσαι ἠβούλετο, 

ἢ εἰ τὰς ἐκκλησίας εἶπεν ἃς ἐμερίμνα, εἰ τὰς φυλακὰς καὶ τὰ ἐν 

αὐταῖς κατορθώματα, εἰ τῶν ἄλλων καθ᾽ ἑκάστην τὰς περι- 

στάσεις, τὰς ἐφόδους. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἠθέλησε. 'Γαῦτ᾽ οὖν καὶ 
“- ἤ 

ἡμεῖς εἰδότες, Ῥμετριάζειν μάθωμεν, καὶ μηδέποτε ἐν πλούτῳ 

καυχᾶσθαι, μηδὲ ἐν τοῖς ἄλλοις “βιωτικοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταῖς 
[᾿ - μα Α Ἁ ων ’ “ ς ’ 

ὕβρεσι ταῖς διὰ τὸν Χριστὸν, καὶ ἐπὶ ταύταις, ὅταν ἀνάγκη 
Ἁ »-“"- 

γένηται" ὡς εἰ μηδὲν εἴη τὸ κατεπεῖγον, μηδὲ τούτων μνημο- Ὦ 
’ [2 δι ΣΝ ’ ᾿] 4 ς Ρ Υ̓ Ἄ Οὔ 

νεύωμεν, ἵνα μὴ ἐπαιρώμεθα, ἀλλα ἁμαρτημάτων μόνων. ὑ- 
Ἁ 5 Α 4 ’ 3 “ « δί Α Ἁ Ἁ 

τ᾽ γὰρ ὃ καὶ ἀπαλλαγησόμεθα αὐτῶν ῥᾳθίως, καὶ τὸν θεὸν 

ἐὕλεων ἕξομεν, καὶ τῆς μελλούσης ἐπιτευξόμεθα ζωῆς" γῆς 

γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 
κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ 

’ ͵Α “ ΒΝ, Α 4 “-. 

πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. "᾿Αμήν, 

ΛΟΓῸΣ ΚΡ. 

] Καυχᾶσθαι δ δὴ οὐ συμφέρει μοι ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας Ἐ 

καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου. 

1 δ᾽. ΧΙ]. ν. 1. 

" ἰδόντες Εὰά. οὐ ΤπίουρΡ. εἰδότες Οοαά. ἢ ὅσοι] ἁ ὡς εἰ ἃ. Μοχ ἀδα- 
μαντίνην Ο.0.Ε. ἀδαμάντινον να]ρο. ἃ καθάπερ] καὶ καθάπερ ἘΒ.ὰ. καθάπερ 
γὰρ (.Ὁ. 6 φρο πρὸς ἐς φέλττοι Β. [ἃ Θαϊἀογιηΐ ϑαν. Ββη. Γ ἵσταται 
Ἂξ Ε εὐθὺς: ἐξ] καὶ ἐξ Ἐϊ. ἱ ὁμοίως Α.Β.Ε Κ διωγμὸν] δρό- 
μον ὦ. ᾿ γινόμενος Α. Β. ο-ϑ. “γενόμενος ψ Προ. τὰ ὅτι - - καὶ (Ὁ. " εἰ} 
δῖ. Ο.0.Ε. καὶ εἰ Α. καὶ ρτὸ εἰ Εαα. Ο καθ᾽ ἕκαστον 5... Ρ καὶ 
μετριάζειν Πα. καὶ οπι. (.1).}}. μάθωμεν. μετριάζειν ἴῆνοσβο οτ. (.}. 
ᾳ βιωτικοῖς] τοῖς β. Οὐ. οἵ ἃ ρΡγ. τλδτι. ΗΕ. ᾿ μόνον Α.Β.}. 5 καὶ, αιιοῦ 
αθογαΐ, μβαβοπὶ Ο..Ε. τ ἵλεω Α.Ε, Υ ἧς ἐπιτυχεῖν οἵη. Δ.Ε, 
Ηομ. ΧΧΥῚ. ἃ δὴ] δεῖ ἰεΣ Α. Μοβα. σ. δὲ Ὀ15 Ε.. 

Μη 
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ΤῚ τοῦτο; ὁ τοσαῦτα εἰπών φησι, “ Καυχᾶσθαι δὴ, ὡς 
Α 

οὐδὲν εἰρηκώς; Οὐχ ὡς οὐδὲν εἰρηκὼς, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μέλλει 

μεταβαίνειν εἰς ἕτερον “ καυχήσεως εἶδος, ὃ μισθὸν μὲν οὐκ ἔχει 

τοσοῦτον, λαμπρότερον δὲ ἀδοκεῖ δεικνύναι τοῖς πολλοῖς, οὐ 

τοῖς ἀκριβῶς ἐξετάζουσι, φησὶ, " ΚΚαυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει 

6ι8 μοι. Τὰ μὲν γὰρ μεγάλα καυχήματα ὃ ταῦτα, ἅπερ 
ἀπηριθμήσατο, τὰ τῶν πειρασμῶν" ἔχει δὲ καὶ ἕτερα λέγειν, 

τὰ τῶν ἀπρξαδύνμθων, τὰ τῶν ἐππορβδγόμι “μυστηρίων. Καὶ 

τίνος ἕνεκέν δ φησιν, “ἰοὺ συμφέρει ': μοι 5 Ἵνα μή με εἰς 

ἀπόνοιαν ἐπάρη, Κ φησί. Τί λέγεις ; ἂν γὰρ μὴ εἴπης αὐτὰ, 
1. 5 ρΝΥ Ὁ Κ ᾿ ἌἊ δ . ε ἤ Ω ’ 3 κ “7 
οὐκ οἷθας αὐταὶ λλ΄ οὐχ ομοίως ἐπαιρόμεθα αὐτοὶ εἰδότες 
οὶ , οὖ ο [41] 5 " ’ὔ 0 Ὁ ἈΝ ς ΄-ὉΦ 

αὐτὰ, καὶ εἰς αλλους ἐκφέροντες. ὕυ γὰρ ἡ τῶν κατορθω- 
, ’ὔ 3 , 9“ ο ο: “ “ , εὖ 

μάτων φύσις ἐπαίρειν εἴωθεν, αλλ᾽ ἡ τῶν πολλῶν μαρτυρία καὶ 
΄ι Ἄ κ ΄ ΠῚ 3 ςς 5 ’ 59 Ἁ 

γνῶσις. ιὰ τοῦτο ἃ οὖν φησιν, ““ οὐ συμφέρει μοι,΄ καὶ 
δ᾽ Ἀ Ο Ψ “ Ἅ, Ὁ ὥῳ, - 5 , δὴ “- 

ἵνα μὴ μείζονα ἐνθῷ περὶ ἐμοῦ ἐννοιαν τοῖς ἀκούουσιν. κεῖ- 

Β νοι μὲν γὰρ οἱ ψευδαπόστολοι καὶ τὰ οὐκ ὄντα περὶ ἑαυτῶν 

ἔλεγον" οὗτος δὲ καὶ τὰ ὄντα ἀπαδοτς καὶ ταῦτα ἀνάγ- 

κης τοσαύτης ἐπικειμένης" κα ἐν φησιν» δ οὐ συμφέρει 4 μοι," 

παιδεύων ἅπαντας ἐκ πολλῆς περιουσίας τὸ τοιοῦτον φεύγειν. 

ψελλθε γὰρ ἔχει. τὸ πρᾶγμα κέρδος, ἀλλὰ καὶ βλάβην, πλὴν 

" ἐὰν μὴ ἀναγκαία τις ἢ πρόφασις καὶ ὠφέλιμος ἡ εἰς τοῦτο 

ἐνάγουσα. Εἰπὼν τοίνυν τοὺς κινδύνους, τοὺς πειρασμοὺς, τὰς 

ἐπιβουλὰς, τὰς ἀθυμίας, τὰ ναυάγια, ἐφ᾽ ἕτερον μεθίσταται 
͵ ΩΝ δέ . 2 «ς (7δ “Ὁ δὰ βάν οἷν ᾿ 

καυχήσεως εἶδος, λέγων ἰδὰα ἄνθρωπον πρὸ ετῶν ὁεκα 
’ 3 κι Ξ 

Οτεσσάρων᾽ εἴτε ἐν σώματι, οὐκ οἶδα" εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, 
δι 4 “π᾿ 

οὐκ οἶδα ὁ θεὸς οἶδεν" ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου 
οὐρανοῦ. Καὶ ἸΝ ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον' ἱ εἴτε ἐν 

σώματι, οὐκ οἷ εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα καὶ 
“᾿ 5 ς»νὔ ἃ 5 σοι 3 Υ ἴω ΥΩ Ν 

ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. περ 

τοῦ τοιούτου καυχήσομαι" ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι." 
’ κ οι ’ 

Μεγάλη μὲν αὕτη ἡ ἀποκάλυψὌις. Οὐκ αὐτὴ δὲ γέγονε μόνη, 
τ ἢ " νφεὦ , ς ΚΟ δὲ ᾿ 3 - ἢ ' 
ἀλλὰ καὶ ἕτεραι πλείους" αὐτὸς ὁὲ μίαν ἐκ πολλῶν τίθησιν. 

" ζν “ “- “ 

Ὅτι γὰρ πολλαὶ ἦσαν, ἄκουσον τί φησι “1 ἢ ὑπερβολῇ τῶν 

2. 22. -Β. 

Ὁ δὴ] - οὐ συμφέρει μοι, φησὶν Κ4α, οἵ ΟΠ λίοτΡΡ. ΤΘΡΙΙΡΏΔΗΕΙΡιΙΒ 10 115. τί 
τοῦτο; τοσαῦτα αὐτοῦ κατορθώματα εἰπὼν, ὡς οὐδὲν εἰρηκὼς, φησὶν, καυχᾶσθαι 

δέ; αὐχ ὡς κ. τ. ες ἴα. ο εἰθος καυχήσεως ὯθΟ οΥΙη6 66. ἃ δοκεῖ ΟἸΊ. 
1). Θ᾽ μοι] μὲν ΑΔ. νδέδῃ; 1 μὲν; αυοὰ γα]ρῸ θαβί, βϑῦ ἴῃ ΟἸΠΠΙΡΙΙΒ ΠΟΒΕΓΙΒ. 
8: ταῦτα] -Ἐ ἐστιν 10. ιν φησὶν οὐ σ.Ἷ οὐ σ. εἶπεν Ὁ. ἱ μοι] μὲν Δ. μοι 
οτα. 1).10. Νεγοη. Κ φησὶ οτη. 10. Ι οὐκ] σὺ οὐκ 10. τὰ ἀλλήλους 
19: Ὦ οὖν οἵη. ΔΑ...  ούοῃ. δϑίδϊιη μὲν ῬΤῸ μοι Δ. ο ἐνθείην ΒΕ. 
ἐνθείη Ὁ). ὅαν. ὼς ἔνθεν Α. Ρ ἀποκρύπτει 1). 4 μοι] μὲν Α.Ε. 
τ οὐδὲ Ὁ. 5. ἐὰν] εἰ Β. Μοχ ἢν ρτο ἢ ΔΑ. ὕ εἴτε οὐκ οἶδα οἴη. 
Β.Ὁ. Μοβᾳ. σ. ν μὲν]7- καὶ Ε. ν ἀλλὰ καὶ] ἀλλ᾽ Α. 

»"ὺνὶλ 
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Χἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι." Καὶ μὴν, εἴποι τις ἄν, Ὁ 
“ [ ε Ε “ 4 Α “ » Ἁ .] - 

εἰ κρύψαι ἤθελε, παντελῶς ἔδει μὴ δοῦναι αἴνιγμα, μηδὲ εἰπεῖν 
΄ " ο δὲ " “ 70 Υ ΄ι ΕἸ ἘΞ 4} ζ 

τι τοιοῦτον" εἰ ὁὲ εἰπεῖν ἤθελε, σαφῶς εἰπεῖν. νος οὖν 
Ψ“ ἮὮΨ “ ω », ἢ ἈΜῊΝ Ψ “ , 
ἕνεκεν οὔτε σαφῶς εἶπεν, οὔτε ἐσίγησεν ; Ἵἵνα κἀνταῦθα δείξη, 

7 Α Ἁ ΄σ μ ΄ . 

ὅτι ἄκων ἐπὶ τὸ πράγμα ἔρχεται. Διὰ τοῦτο καὶ τὸν χρόνον 
ΕΥ) “-“ ’ 3 σ΄ “Ὧ.Λ Ἀ ς ΓΝ ΕῚ ΄ι 7 

ἔθηκε τῶν δεκατεσσάρων ἐτῶν. Οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς αὐτοῦ με- 
“ ᾿ ᾿ 7 ΕῚ ἍἋ ς “ , Α 

(683) μνηται, ἀλλὰ δεικνὺς ὅτι οὐκ ἄν ὁ τοσοῦτον καρτερήσας χρόνον, 
΄' “ἃ " “- Ε] κ Ὁ [τ ͵ Ε ν “Ρ 

νῦν ἂν ἐξεῖπεν, εἰ μή πολλὴ ἣν ἡ ἀναγκή. Αλλ᾽ ὅμως ἐσίγησεν 
Ν 

ἄν, εἰ μὴ τοὺς ἀδελφοὺς ἀπολλυμένους ἑώρα. Εἰ δὲ ἐκ προ- Ἐ 

οιμίων τοιοῦτος ἣν ὁ ἸΪαῦλος, ὥστε 2 τοιαύτης καταξιωθῆναι 
", ΄ ᾿ 

ἀποκαλύψεως, ὅτε οὔπω τοιαῦτα κατορθώματα εἶχεν᾽ ἐννόησον 
ἃ ς ’ μ ὃ 5 ᾽ Ὅ Α “ Α 

ἡλίκος εν τεσσαρεσκαίδεκα ἔτεσι γέγονεν. ρα δὲ πῶς καὶ 
΄ ’ ΄- ν “ Ἂ Α “- 

ἐν αὐτῷ " τούτῳ μετριάζει. τῷ τὰ μὲν εἰπεῖν, τὰ δὲ ὁμολογεῖν 
Ἁ Ἀ ζχυ Π 

ἠγνοηκέναι. Ὅτι μὲν γὰρ ἡρπάγη, εἶπεν" εἴτε δὲ ἐν σώματι, 
ΕΣ ᾿ » ΙΓ ᾿ ’ Α δέ οΚ ’ " ’ὔ 

εἴτε οὐκ ἐν σώματι, οὐκετι φησὶν εἰόεναι. αἰτοιγε ἐξήρκει 
Α ΄-“ Α ’ ΄ 

τὴν ἁρπαγὴν εἰπόντι, σιγῆσαι" νυνὶ δὲ μετριάζων καὶ τοῦτο 
’ ’ κὺ , ς “- ς ’ ᾿ς Α Ἁ Α “ 

προστιθησι. Γ οὖν ; ὁ νοῦς ἡρπαγη καὶ ἡ ψυχὴ, τὸ δὲ σῶμα 
εἶ ὕὔ ΒΞ Ξ Ν Ἁ “ ς ’ ὰ 93 ᾿] ς “᾿ 

νεκρὸν ἐμεινεν : Αλλὰ τὸ σῶμα ἡρπαγη: Αλλ᾽ οὐκ ἔστιν 
ζω - Τὴ Ν ε 11 “- 9 ’ α ε ε ᾿ ᾿ , 

εἰπεῖν. ἰ γὰρ ο ἰϊαῦλος ἡγνόει “0 ἀἁρπαγείῖς, καὶ τοσούτων 619 
᾿ ’ Θ Α ς , “ ΄σ ς “ 9.9 

καὶ τοιούτων “τυχὼν ἀπορρήτων, πολλῷ μάλλον ἡμεῖς. τι 
Ἁ ΄ ο “-“ 

μὲν γὰρ ἐν παραδείσῳ ἣν ἤδει, καὶ ὅτι ἐν τῷ τρίτῳ ἔἣν οὐρανῷ, 
Ε 5 ΟΕΨΘΕΣ Χ Α , 3 ΚΜ “ Ψ Α ν 

οὐκ ἠγνόει" τὸν δὲ τρόπον οὐκ ἤ δει σαφῶς. Σκόπει δὲ καὶ 
ς ’ὔ 9 “- Ἁ 5, 5 Γ Α Α Ν, σι σ΄. 

ἑτέρωθεν αὐτοῦ τὸ ἄτυφον. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς Δαμασκηνῶν 
΄ Ν ΄ Α κ 

πόλεως πιστοῦται τὸν λόγον, ἐνταῦθα δὲ οὐκέτι: οὐδὲ γὰρ 
᾽ 4 ᾿ ’ 9 Υ͂ ν ὦ " 3 - ᾿ 49.δὲ 

σφόδρα αὐτὸ κατασκευάσαι ἠβούλετο, ἀλλ᾽ εἰπεῖν καὶ αἰνί- 
’ Δ ᾿ Α " ’ ’ὔ »ῇ ςς γι Α “ , 

ξασθαι μόνον. Διὸ καὶ ἐπάγει λέγων περ τοῦ τοιούτου 

καυχήσομαι" οὐ τοῦτο δηλῶν, ὅτι ἕτερός τις ἣν ὁ ἁρπαγείς" 
ς2 ᾽ς - ὔ κ Α δΞ᾿ κ . ἰὰ κι , 
ἀλλ᾽ ὡς ενεχώρει καὶ δυνατὸν ἣν καὶ εἰπεῖν, καὶ διακρούσασθαι Β 

Ἁ “ - “ Ἷ Ἁ 

τὸ περὶ αὐτοῦ εἰπεῖν φανερῶς, οὕτω σχηματίζει τὸν λόγον. 
; κ ς , 5 “ Πᾧ - , »᾿ 

ΤΠοία γὰρ ἀκολουθία ἣν, περὶ ἑαυτοῦ διαλεγόμενον, ἄλλον 
’ κ Ἁ 

παράγειν εἰς μέσον; 1ἵνος οὖν ἕνεκεν οὕτως αὐτὸ τέθεικεν ; 
' »“ ; ἊΝ 

Οὐκ ἢν ἴσον εἰπεῖν, ἡρπάγην, καὶ, οἶδα ἁρπαγέντα καὶ καυ- 
΄' κ σ΄“ ἢ ΄ 

χῶμαι ὑπὲρ ἐμαυτοῦ, καὶ, “ὑπερ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι." 

οὐ δὲ " λέγοι τις, καὶ πῶς ἕνι χωρὶς σώματος ἁρπαγῆναι; 
Η " ΄“ ἊΝ 

ἐρήσομαι ἱ αὐτὸν, πῶς δὲ ἔνι μετὰ σώματος ἁρπαγῆναι; καὶ 
Ακ "΄“- Ψ -- ’ 

γὰρ καὶ τοῦτο ἐκείνου ἀπορώτερον, ἐὰν λογισμοῖς ἐξετάζης, καὶ 

μὴ τῇ πίστει παραχωρῆς. 

Χ ἀποκαλύψεων - ἔδοθη μοι σκόλωψ, 1). Υ σαφῶς }:Ὁ ἔδει Ὧ): 2 το- 
σαύτης Τὰ. ἃ ἡλίκος ρΡοϑύ ἔτεσι {ΓΔ ΠΒΡ. 1). " τοῦτο Α.Ε. ὃ καίτοι 
81η6 γε 5.1). ἃ δ᾽ οι. , Μοχ καὶ τοιούτων οπῃ. 1). καὶ τοιούτων καὶ 
τοσούτων ἴπνοῦβο οὐ. ἃ. 8 τυχὼν] ἀξιωθεὶς 1). ἀπολαύσας Ἰὰ. Γὴἣν 
οἴη. 1ἡ, ροβύ οὐρανῷ ἰγᾶπδρ. Δ.}. Β' ἑαυτοῦ Α.Π),1Ὁ. ' λέγει Ββ. Μοχ 
ἔνι οτη. ἱ αὐτὸν, πῶς δὲ] αὐτῷ, καὶ πῶς 1“, 

Μη 9 
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Α ’ “ “- Α 

Ο Τώος δὲ ἕνεκεν καὶ ἡρπάγη; Ὑπὲρ τοῦ μὴ δοκεῖν αὐτὸν, ὡς 

ἔγωγε οἶμαι, ἔλαττον ἔχειν τῶν λοιπῶν ἀποστόλων. ᾿Εἰπειδὴ 
οὐ - “ ΄. ΟῚ “ Ἁ 

γὰρ ἐκεῖνοι συνεγένοντο τῷ Χριστῷ, ξοῦτος δὲ οὐδαμῶς, διὰ 
φε » “ ’ ᾽ τοῦτο εἰς δόξαν ἥρπασε καὶ τοῦτον. “Εἰς τὸν παράδεισον. 

Πολὺ γὰρ ὄνομα τοῦ χωρίου τούτου, καὶ πανταχοῦ ἤδετο. 
ἊΝ Ἁ κ « ἝΝ Ἁ » 3ἐς ἜΣ ΕῚ ᾽ ΄ς, «( ᾽ “ 

ι0ὸ καὶ ὁ Ἄριστος ἔλεγε, ἥμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔση ἐν τῷ 
ὃ ’ 32 ςς ν Α -“ ’ ’ὔ 99 ΠΝ Φ 

παραϑθείσῳ. περ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι. ίνος ἕνε- 
ΗΝ 9..«ἢ Ν 9» ς ᾿ ’ ἣν δ Ὅ "ΝΣ Φ 

κεν; εἰ “γὰρ ἄλλος ἡρπάγη, σὺ τί καυχᾷ ;: θεν δῆλον, ὃτι 
Ἀ ἉἙ “ “ ὕ, ΩΝ :. ,ὔ εἰ “- Α Ὅ ..9 “ 

περὶ ἑαυτοῦ ταῦτα ἔλεγεν. ἰ δὲ ἐπήγαγεν, “ ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ 
᾽ ’ 2) ΕΝ: ΩΣ ’ Ὃ ᾧ ΦΟ Ψ, ς “ὕ 

Ὁ οὐ καυχήσομαι: οὐδὲν ἄλλο λέγει, ἢ ὃτι, ἀνάγκης οὐκ οὔσης, 
΄“' “ “ “- , Ἁ 

οὐδὲν ἐρῶ τοιοῦτον ἁπλῶς καὶ εἰκῆ" ἢ συσκιάζων παλιν τὸ 
ς ᾽ὔ ς δ ; “᾿ Ν ι ε ΄“΄ Ὑ" ε ’ ᾽" 

εἰρημένον, ὡς ἐνεχώρει. Ὅτι γὰρ περὶ ἑαυτοῦ πᾶς ὁ λόγος ἣν, 
--ὠ -- Α 

καὶ τὰ ἑξῆς δηλοῖ; ἐπήγαγε γὰρ λέγων, 4““᾿Εὰν νυ δὲ καὶ 
θ λ ᾿ ’ θ ᾿ Ε) Ε Ὁ Ὰ .θ6 ὡ τ Ἦ ὃς 5 

ελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἀφρων᾽ ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ. 
Π1ῶ δ ΕΙΣ ῃ “" ςς " () .] ,ὔ εἶ 

ὥς οὖν ἔμπροσθεν "ἔλεγες, φελον ἀνείχεσθε μου μικρὸν 

τῇ ἀφροσύνη," καὶ, “Ὁ λαλῶ, οὐ κατὰ κύριον λαλῶ, οἀλλ᾽ ὡς 
“- Α 

ἐν ἀφροσύνη" ἐνταῦθα δὲ, “᾿Ιὰν νδὲ καὶ θελήσω καυχήσασθαι, 
ο » Ἷ 9᾽ 9 9 Ἁ εἶ »“ ᾿] Ν μὴ Ἁ 

οὐκ Ἱἔσομαι ἄφρων :᾿ Οὐ κατὰ τὸ καυχᾶσθαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ 
Α ᾿Ὶ ΄-“ Ν 

ψεύδεσθαι: εἰ γὰρ τὸ καυχᾶσθαι ἀφροσύνης, ττὸ ψεύδεσθαι 
᾽ ἀλλ ἐ Κ Α “ἢ ων ςς ς κ᾿ ᾽ 39 

πόσῳ μαλλον: ἴατα τοῦτο οὖν ῴφησιν, “ οὐκ ἔσομαι ἀφρων. 
Ἁ 9 οι Α “-- Α “ 

Ε Διὸ καὶ ἐπήγαγεν, ““᾿Αλήθειαν γὰρ δΣἐρῶ. Φείδομαι δὲ, μή 
ΑἉ «ἷ “39 

τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει, ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. 
Α 

Αὕτη ἐστὶν ἡ ὡμολογημένη αἰτία" καὶ γὰρ καὶ θεοὺς αὐτοὺς 
ΠΝ, ὃ Ἁ δ , “- , , {.59 5. ἃ “ 

ἐνόμισαν ὁιὰ τὸ μέγεθος τῶν σημείων. Καθάπερ 'οὖν ἐπὶ τῶν 
“- Ἁ 

στοιχείων ἀμφότερα πεποίηκεν ὁ θεὸς, καὶ ἀσθενῆ καὶ λαμπρὰ 
’ Ἁ ΄. Ἁ 

κατασκευάσας, τὸ μὲν, ἵνα κηρύξη τὴν αὐτοῦ δύναμιν, τὸ δὲ, ἵνα 
“ ’ ΄ Ὶ 

κωλύσῃ τῶν ἀνθρώπων τὴν πλάνην οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα καὶ 

θαυμαστοὶ ἦσαν καὶ ἀσθενεῖς, ὥστε δ αὐτῶν τῶν ἔργων 

παιδεύεσθαι τοὺς ἀπίστους. Εἰ γὰρ μένοντες θαυμαστοὶ 
Α - Α 

δεομόνον, καὶ μηδὲν ἀσθενείας δεῖγμα ἡ φέροντες, λόγῳ τοὺς 
ς ΄ “ “ἢ “. 

πολλοὺς ἀπῆγον τοῦ “μὴ μείζονα περὶ αὐτῶν ὑποπτεύειν τῆς 
τ ’ ὦ ᾽ , “Ὧι «ἃ “) ο Ν ο Ε ’ “ἡ 
ἀληθείας" οὐ μόνον οὐδὲν ὧν ἤνυσαν, ἀλλὰ καὶ τούναντιον ἂν 

κ ᾿ “ 

κατεσκεύασαν. Αἱ τὰρ διὰ τῶν λόγων γινόμεναι παραιτήσεις 
δ] 3, ων 

ταπεινοφροσύνης ἂν ἔδοξαν εἶναι μᾶλλον, καὶ πλέον αὐτοὺς 

8 Το. ΧΧΙΠ, 42. ἐξ ὅς 

Κ᾿ εγθὰ οὗτος δὲ οὐδαμῶς εἰ καὶ ἀηῖα τοῦτον ἀοϑιιπί ἴῃ ὕετοη. [)6 Οσάϊεῖ- 
θὰ5 να. Αηποί. Ἰ γὰρ ἴῃ τηᾶγρ. Παρεοί Α. τὰ δὲ] γὰρ 1).1Ὁ, πὶ ἔλεγεν 
ἃ ῬΓ. τηᾶῃ, ἃ. [Ι)οΙηαθ ὥφελον ἀνείχεσθε Β. ὄφ. ἀνέχεσθαι Α. ΔΙ αἰϊδογ. 
9 ἀλλ᾽ ὡς Α..Ε.1. ἀλλ᾽ ἀδοτγαί. Ρ δὲ οῃη. Α. ἐὰν θέλω κ. Ἐ. ᾳ ἔσο- 
μαι] εἰμὶ Α.Ε΄. Νοτοη. τ πόσῳ μ. τὸ Ψ. πος ογάϊπο Εαά. 5 ἐρῶ] λέγω 
Α. Νογοη. ἴ οὖν] γὰρ ΑΔ." Υ φέροντες] ἔχοντες Α.Β.. Ε΄, ὅν. 
ΠΊΔΤΡ. Ὁ μὴ, αποα νυ]ρὸ ἀθεβί, γβοθρύμμῃ ὁχ Β. Ε. δὲ ὅν. τπᾶγρ. Μοχ περὶ 
ἑαυτῶν Α.Ε. 
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“-. Ἁ “ » Α ’ 

θαυμασθῆναι παρεσκεύασαν. Διὰ τοῦτο ἔργῳ καὶ πραγμασιν 
5 ἢ ὈΡ ΤΟΣ "ἢ Ἷ Κ Ἁ “ ὃ Ἃ , ἘΠΙΒΑ, 

(684) ἡ ἀσθένεια αὐτῶν ἐξεκαλύπτετο. αἱ τοῦτο ἰόοι τις ἂν ἕεπι 
΄- Ε] ΄“ "»“"" Ἧ Ἂν ὦ Κ Α .. « Ἢ ’ 

τῶν ἐν τῇ παλαιᾷ γενομένων ἀνθρώπων. αἱ γὰρ ὁ ᾿Ηλίας 
ΝΎ; Ὁ δ ὑπὸ ὃ καὶ δ᾽ Μωσῆ 

θαυμαστὸς ἣν, ἀλλ᾽ ἠλέγχθη ποτε ὕπο ὁειλίας" καὶ ὁ Νίωῦσῆς Β 
γυ -- Ἀ ’ 

μέγας, ἀλλὰ καὶ οὗτος δι’ αὐτὸ τοῦτο τὸ παθος ἐδραπέτευσε. 
Γαῦτα δὲ ἔπασχον, τοῦ θεοῦ Υ ἀφιστῶντος,. καὶ συγχωροῦντος 

τὴν ἀνθρωπίνην ἐλεγχθῆναι φύσιν. Εἰ γὰρ, ἐπειδὴ ἐξήγα- 

γεν αὐτοὺς, λέγουσι, ποῦ ἐστι Μωύσῆς : εἰ καὶ εἰσήγαγε, τί 

οὐκ ἂν εἶπον ; Διὰ τοῦτο καὶ αὐτός φησι, “ Φείδομαι, μή τις 
ς 4 ἢ ’ 39 Οὐ Ἅ ᾽ν 5 ). { δὲ ’ ’ 

εἰς ἐμε λογίσηται. υκ εἶπεν, εἴπη. ἀλλ΄, ἵνα μηθδε λογισηταί 
“ " ΄σ: ΡῈ 

τι βοῖσν τῆς ἀξίας τῆς ἐμῆς. ὥστε κἀντεῦθεν δῆλον, ὅτι 

περὶ Ζαὐτοῦ πᾶς ὁ λόγος. Διὸ καὶ ἀρχόμενος ἔλεγε, “ ἹΚαυ- 

χᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει ἃ μοι" οὐκ ἄν, εἰ περὶ ἑτέρου ἔμελλεν 

ἐρεῖν ἅπερ εἶπε, τοῦτο Ῥεϊπών. 'ίνος γὰρ ἕνεκεν οὐ συμφέρει Ὁ 
Ἀπὸ τ κ“ ν ΣᾺ, Β 4“ δ΄ κ᾽ ε ὔ . ΕΞ, Α 

περὶ ἑτέρου καυχᾶσθαι; λλ᾽ αὐτὸς ἣν ὁ τούτων ἀξιωθείς διὸ 

καὶ ἐπάγει λέγων" ὅ΄“ Καὶ τῇ ὑπερβολῆ τῶν ἀποκαλύψεων 
ο δὴ “8 , "δι Σ ς ’ Ξ . νκ 
ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκὶ, ἄγγελος 

ς. { 

Σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃη. Σὰ ἡ} “λέγεις ; ὁ τὴν βασιλείαν οὐδὲν 

εἶναι νομίζων, οὐδὲ τὴν γέενναν πρὸς τὸν πόθον τοῦ Χ ιστοῦ μ ἢ " 3 
τὴν παρὰ τῶν πολλῶν ἐνόμιζέ τι εἶναι τιμὴν, ὥστε “καὶ 

ἐπαρθῆναι, καὶ διηνεκοῦς δεῖσθαι τοῦ χαλινοῦ ; οὐ γὰρ εἶπεν, 

ἵνα κολαφίση, ἀλλ᾽, ἵνα κολαφίζῃη. Καὶ τίς ὧν τοῦτο εἴποι; 
“ 

Τὶ οὖν ἐστι τὸ λεγόμενον; Ὅταν ἀνακαλύψωμεν τίς ποτέ ἢ 
" Ἕ , Α ’ φὐς ἢ ΨΆν τὰν “ ’ Α ΄ 

ἐστιν ὁ σκόλοψ, καὶ τίς ὁ ἄγγελος τοῦ Σατᾶν, τότε καὶ τοῦτο 
Ε] “ ε Α Φ' ; ν ᾽ 4 ὙΑ 

ἐροῦμεν. 'Γινὲς μὲν οὖν κεφαλαλγίαν τινὰ ἔφασαν αὐτὸν 
᾿ “-“ 

λέγειν ὑπὸ τοῦ διαβόλου γινομένην: ἀλλὰ μὴ γένοιτο. Οὐ 
Ν “. “ “- “ ΕῚ 

γὰρ ἂν τὸ σῶμα τοῦ 1]αύλου ταῖς τοῦ διαβόλου χερσὶν ἐξεδόθη, 
“ ’ οὺ ΄“ ΄“' 

ὅπου γε αὐτὸς ὁ διάβολος ἐπιτάγματι μόνον εἶκεν αὐτῷ τῷ 

Παύλῳ: καὶ νόμους αὐτῷ καὶ ὅρους ν ἐτίθει, ὅτε τὸν πορνεύοντα 

παρέδωκεν εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός" καὶ ὑπερβῆναι τούτους 
“ " ’ Ε] “- Δ} κ Ε] 3, ’ " Ὅ -“ « 

οὐκ ἐτόλμησεν εκεῖνος. ἰ οὖν ἐστι τὸ λεγόμενον ; Φ'ιαταν ὁ Ε 

ἀντικείμενος λέγεται τῇ τῶν “Ἑβραίων φωνῇ" καὶ ἐν τῇ τρίτῃ 

τῶν Βασιλειῶν τοὺς ἀντικειμένους οὕτως ἐκάλεσεν ἡ γραφὴ, καὶ 

περὶ τοῦ Σολομῶντος διηγουμένη φησὶν, θός Οὐκ ἣν Σατᾶν 

ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ" τουτέστιν, ἀντικείμενος, πολεμῶν. 
1Ἃ λῶ Ὃ ὔ -“ ’; ᾽ ᾿ " » « 

{] ἐνοχ ων. τοίνυν λέγει, ΤΟΡΤΟῸ ΘστΤιν. Οὐκ. εἰασ» 0 

δ᾽. ἧς 6.3 Ερρ. ν. 4. 

Χχ ἐπὶ} καὶ ἐπὶ Ἰὰ. Υ ἀφιέντος Β.. ὅϑαν. πηᾶγρ,, πίαῦτα καὶ συγχ. ἐλεγχθῆ- 
ναι τὴν ἀ. φ. Δὸς οὐϊηο 14. 2 ἑαυτοῦ ΔΙΌ, 8 μοι Οοτῇ. Α. ἤ Ὁ εἰπὼν 
Α. Β. ΕΑ, εἶπε ε ὙΠ]ΡῸ. ς σκόλωψ ἢϊς οὗ 4101 Α.Β. ἀ λέγεις] τοῦτο Ὦ. 
6 καὶ οτη. ἃ. ὥστε καὶ] διὸ μ᾿ δέδοικεν 1). ἴ δεῖται 1). τοῦ οπι. Ε΄. 
Βὶ αὐτοῦ τοῦ Παύλου 1). ὃ ἐτίθη ΑἸ, Μοὸχ τὸν πεπορνευκότα 1). ι ἣ 
οἵη. Β.}Ὁ. 
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Κθ Ν “ Ν ; Ν ’ , 
εος προχωρῆσαι τὸ κήρυγμα, τὸ φρόνημα καταστελλων 
“ 9 οἷ “- , “ 

ἡμῶν, ἀλλὰ συνεχώρησε τοῖς ἀντικειμένοις ἐπιτίθεσθαι ᾿ὶ ἡμῖν. 
κα ᾿ κ ἡ τ ᾿ - ι 

"Γοῦτο μὲν γὰρ ἱκανὸν ἣν κατασπάσαι τὸ φρόνημα, ἐκεῖνο δὲ 
’ὔ Α ΄-. ΄ ,ὔ 

οὐκέτι, τὸ τῆς κεφαλαλγίας. Αγγελον τοίνυν Σατᾶν λέγει 
Ἁ Ἀ 

621 ᾿Αλέξανδρον τον χαλκέα, τοὺς περὶ “μέναιον καὶ Φιλητὸν, 
, ΄“- “ἢ ΄ι 

πάντας τοὺς ἀντικειμένους τῷ λόγῳ, τοὺς φιλονεικοῦντας αὐτῷ 
΄-. ’ ᾿Ὶ 

καὶ πολεμοῦντας, τοὺς ἐμβάλλοντας εἰς δεσμωτήριον, τοὺς 
 δέροντας, τοὺς ἀπάγοντας" ἐπειδὴ τὰ τοῦ Σατανᾶ ἔπραττον. 
“ὦ χω ο. Ἢ ἣ ’ - Α Ἴ ὃδ ᾽ ΠῚ Ν εἰ 

σπερ οὖν υἱοὺς διαβόλου καλεῖ τοὺς ᾿Ιουδαίους ἄτα εκεινου 
΄σ Ὁ Ἂ 3 φχ »“" Ὁ Ἂ 9 , 

ζηλοῦντας, οὕτω καὶ ἄγγελον Σ ατᾶν ἅπαντα τον ἀντιπί- 

πτοντα. "᾿Ποῦτο οὖν φησιν, «ς)δόθη μοι σκόλοψ, ἵνα με κολα- 
“κ΄ “ ἢ ’ 

φίζη"" οὐχ ὡς τοῦ θεοῦ τοὺς τοιούτους ὁπλίζοντος, μὴ γένοιτο, 
9 0 Ν ’ ἡδὲ ᾿, Χλ ἣν “ ἈΝ 

Βού ὅκο άζοντος οὐδὲ τιμωρουμένου, ἀλλα συγχωροῦντος και 

ἀφιέντος τέως. 
7. Ὁ ι , ᾿ ᾿ , , .} , 

περ Ῥτούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα" τουτέστι; 
εΥ -“ ΄᾿ ’ Ἅ Α ’ 

πολλάκις. ΙΚαὶ τοῦτο πολλῆς ταπεινοφροσύνης, τὸ μή κρυ- 
Ψ 3 2 Ν 3 Ν Φ “᾽ κ ὃ 

ψαι ὅτι οὐκ ἔφερε τὰς ἐπιβουλας, ὃτι ἔκαμνε, καὶ δεήσεως 
5 εκ τ ν᾿ ο - 9ες Ὕ ΡΥ, ς - ς , Ὰ 
ἐδεῖτο ὕπερ ἀπαλλαγῆς. Καὶ εἶπέ μοι, ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου 

Ν ΄- 9 “- 

ἡ γαρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται." '᾿ουτέστιν, ἀρκεῖ 
Ψ Α 9 ’ Φ“ Ἁ ’ Μ“ Ἁ 

σοι ὅτι νεκροὺς ἐγείρεις, ὅτι τυφλοὺς θεραπεύεις, ὅτι λεπροὺυς 
’ Ὡ« δι δ - 3 ,ὔ Α ἢ σοα 2 

καθαίρεις, ὅτι τὰ ἄλλα θαυματουργεῖς" μή ζήτει καὶ τὸ ἀκίνδυ-: 
κ . Ν ν ᾿ κ᾿ Α ἢ , ΧΙ ᾿ 

νον καὶ ἅτὸ ἀθεές, καὶ τὸ χωρὶς πραγμάτων κηρύττειν. λλα 
9 τ' ἈΠῸ 15 τ ι 7 κ ς , 3 5... Ἔ κ 

Ο ἀλγεῖς καὶ ἀθυμεῖς, μὴ δόξη ποῦτο ἀσθενείας εἶναι ἐμῆς, τὸ 
Α “φ“ Α 93 ᾽ Ἁ ’ , Ἁ 9 ὔ 

πολλοὺς εἶναι τοὺς ἐπιβουλεύοντας, καὶ δέροντας σε, καὶ ελαύ- 
΄“ Α 3 Ἁ 

νοντας, καὶ μαστίζοντας ; '"Γοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ δείκνυσί μου τὴν 
δύ ξξ ἫἭ Ἁ δύ ’ Α 3 ᾿ 7 “ .ϑ 

ὑναμιν. γὰρ δύναμίς μου, φησὶν, ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται 
- , ’ 

ὅταν διωκόμενοι τῶν διωκόντων ᾿περιγίνησθε, ὅταν ἐλαυνόμενοι 
“ ΄“ Α ἴω 

τῶν ἐλαυνόντων κρατῆτε, ὅταν δεσμούμενοι τοὺς ὅ δεσμοῦντας 
’ Μ) Ἴ , ε ’ Ὅ ΄ “᾿ » οἱ 

τρέπησθε. ῆ ζήτει τοίνυν τα περιττα. δρᾷς πὼς ἀλλὴν μεν 
ν 3 Ὁ Ἃ Ἄν Ψ Ι͂ 5 δὲ ε ὑδιώννςΣ Αὐ Ν Ν Ν ’ 

αὐτὸς αἰτίαν τίθησιν, ἀλλην θὲ ὁ θεὸς ; Αὐτὸς μὲν γὰρ λέγει, (685) 
Ἅ Α ᾿ 

Ὁ“ Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ" τὸν δὲ θεὸν 
Ἁ “- κ“ ζω “- 

εἰρηκέναι φησὶν, χὑπερ τοῦ δεῖξαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ τοῦτο 
“- Ἀ ’ “- ᾿] Ν 9 

συγχωρεῖν. Οὐ τοίνυν περιττὸν μόνον ζητεῖς, ἀλλὰ. καὶ ἐπι- 

7 ν. 8. 8 ν. 9. 

Κκ βεὸς]- ἀκινδύνως ἢ. -Ἐ ἀπονητὶ ἃ τη8η. Βθοιπᾶα ἢ. ΟἿ, (ἴδῃ. δα Ἰος. 
ἱ ἡμῖν -Ἐ τοῦτο σατᾶν εἶπεν εἰκότως 1). τὰ δέμοντας (816) Α. δέοντας [᾿. 
δεσμοῦντας 1). Ὦ τὰ] τοὺς τὰ Ε΄). Ο κολάζοντος] κωλύοντος Ὁ. Ρ τού- 
του] τοῦ τοιούτου Ἐ. 4 τὸ οι. ΕἸοΥ]]. Ρ. 270. (Τότ. χὶὶ. Ρ. 556 Δ.) Μοχ μὴ 
δόξης ἸὈϊάθχη. Τ᾿ περιγένησθε Β.. ΕἾοΥ. περιγενήσεσθε ἃ. δ δέμοντας (516) 

δέοντας Β. δέροντας ετοῃ. Υαί!Πη τρέπητε 1).1", ΕἾἼΟΥ, ῖ ζητει 
τοίνυν Οοαα. τοίνυν ζήτει ᾿αα. Υ αὐτὸς αηΐθ ἄλλην {γ8η85ρΡ. Εἰ. ρΡοδβύ αἰτίαν 
Ἐαα. Ὑ σκόλοψ ]- τῇ σαρκὶ ΕΝ. την]15 ΠΌΥΊΒ. Χ ὑπὲρ] ὅτι ὑπὲρ 
1.0. Μοχ συγχωρεῖν Εὰ. βο1πι5. ἀΘθαΐα! συγχωρεῖ. 
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“ ΄ ' ὃ ’ ᾽ὕ ὃ ’ὔ ΄“ Τὴ Α 0: 

σκοτοῦν τὴ τῆς ὀυνάμεὼς ὕμου ὄξη πρᾶγμα. ο γάρ, “ ἀρ- 

κεῖ σοι, τοῦτο δηλοῦντός ἐστιν, ὡς οὐκ ὀφείλοντος ὅπροστε- 
΄ ς ’ Ἁ ς 43. Ὁ ΄“΄ Ἁ 9 ’ Ὁ 

θῆναι ἐτέρου τινος, ἀλλ΄ ὡς τοῦ παντὸς ἀπηρτισμένου. στε 
»“» ἴων Ἁ “- 

κἀντεῦθεν δῆλον, ὅτι οὐ κεφαλαλγίαν φησίν’ οὐ γὰρ δὴ νοσοῦν- 
Ν ΄ 

τες ἐκήρυττον᾽ δοὐ γὰρ ἠδύναντο κηρύττειν ἀσθενοῦντες" ἀλλ᾽ 
4 3 ὅτι ἐλαυνόμενοι, διωκόμενοι, πάντων περιεγένοντο. ᾿Επειδὴ οὖν 

Ω ΟΥ ν «“Ἡ ὃ 5 , ᾽ “ἡ θ 
ταῦτα “ἤκουσα, φησίν, ιστα οὖν καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθε- 

Ν ’ “ 
νείαις μου. “ἵνα γὰρ μὴ καταπέσωσιν, ἐκείνων τῶν ψευδα- 

Α “- “4 

ποστόλων ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις καυχωμένων, καὶ τούτων ὄντων ἐν 
- φ ΄ Α 

διωγμοῖς, δείκνυσιν ὅτι διὰ τοῦτο λαμπρότερος γίνεται, καὶ 
, ΄σ “- “ ’ ἣν 

οὕτω μᾶλλον ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ διαλάμπει, καὶ καυχήσεως 
2 ᾿, ’ὔ͵ Δ ’ ἐς Η δ κω ’ Ἂν 

ἄξια τὰ γινόμενα. ιὁ φησιν, ιστα οὖν καυχήσομαι. 
“ ““' ’ Α “΄“- 

Οὐχὶ λυπούμενος ταῦτα εἶπον ἅπερ ἀπηριθμησάμην, ἢ τοῦτο 
Ὁ) Ε “ “ " ᾿ Ἑ "5 9 9 ’ 

οπερ εἰρηκα νῦν, ὅτι ἐδόθη μοι σκόλοψ, ἀλλ ἐγκαλλωπιζόμενος 
᾿ , δ ᾽ ’ Αὰὰὼ { ϑ»Λλ3μῃ.»' «457 

καὶ πλείονα ὀύναμιν ἐφελκόμενος. ι0 καὶ επάγει, να 
5 ’ Ἄν »5 5) ἃ ς δύ ΄“ Χ κι 5» "Ἐ “ νι 

ἐπισκηνώσὴ ἐπ ἐμὲ ἡ ὀύναμις τοῦ Ἀριστοῦ. νταῦθα καὶ 
,ἤ ’ ᾿ ΄. “ ’ 

ἕτερόν τι αἰνίττεται, ὅτι ὅσῳ τὰ τῶν πειρασμῶν ἃ ἐπετεί- 
Ρ ᾿Ἷ ΤΩ ’ . Ἁ 

νετο, τοσούτῳ τὰ τῆς χάριτος ηὔξετο καὶ ἐπέμενε. 5“ ἰΔιὸ 
ὃ “ ν! 5 ,  ] 1 ’ ᾿) ’ " ςς ᾿ 

εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις πολλαῖς. οἰαις. εἶπὲ μοι 3 Ὡν 
δ΄) Ξ, ὃ “- 3 τὶ ᾿ 9 ; 4} 18 “- 

ὕβρεσιν, ἐν διωγμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις. ἰθὸες πὼς 
" ἣ “. 3 ’ ὔὕ Ἂ ’ Α . ν] ’ 

αὐτὸ νῦν ἀπεκάλυψε σαφέστατα: Λέγων γὰρ τῆς ἀσθενείας 
Ν Ω "ἢ Ω λ ᾿ 

τὸ εἶδος, οὐκ εἶπε πυρετοὺς, ἢ περίοδόν τινα τοιαύτην, ἢ ϑάλλην 
;, ’ Ἁ ἢ Ἁ ; 

ἀρρωστίαν σωματικὴν, ἀλλὰ ὕβρεις, διωγμοὺς, στενοχωρίας. 
ἘΗὸ Α ᾿] Ἁ ἢ γι, 9 “΄“ “ ὃ ὯΝ 

ἰὸες ψυχὴν εὐγνώμονα ; “᾿Εἰπιθυμεῖ ἀπαλλαγῆναι τῶν δεινῶν 
ἢ Δ Ἁ ᾿ “΄. ΄ , “- "“-ε 5 

ἰὅτε δὲ ἤκουσε παρὰ τοῦ θεοῦ, ὅτι οὐ δεῖ τοῦτο γίνεσθαι, οὐ 
’ 5 ᾿Α ἢ ἤ ς ᾿ “- «ΨΚ ν»ν " ᾿ ᾿, τ ’ 

μόνον οὐκ ἠθύμησεν ἀποτυχὼν τῆς εὐχῆς, ἀλλὰ καὶ ηὐφράνθη. 
Ν 7 ΕΔ “ ΄“ 

Κ Διὸ ἔλεγεν, “ εὐδοκῶ," χαίρω, ἐπιθυμῶ ὑβρίζεσθαι, διώκεσθαι, 
- Α ΄ ΄ 

στενοχωρεῖσθαι ὑπὲρ Χριστοῦ. ᾿Γαῦτα δὲ ἔλεγε, κἀκείνους 
’ ΙΝ Ἁ 

καταστέλλων, καὶ τούτων ἐπαίρων τὰ φρονήματα, ἵνα μὴ 
. , Ἂ ᾽ ΕΣ 3 οἷς κι ἘΔ Ἢ ’ 

αἰσχύνωνται τοῖς ΠΠαύλου παθήμασιν. Αρκεῖ γὰρ ἡ ὑπόθεσις 
’ “κ᾿ ΧῚ 

πάντων ποιῆσαι λαμπροτέρους. Εὐτα καὶ ἄλλην αἰτίαν τίθη- 
. ς«Ὅ Ν ᾽ ᾿ , , " 5) ΤΙ - σιν ταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι." “ΓΙ θαυμάζεις, εἰ 
οὐδ ώ δύ ’ ὃ ὃ , ᾿ Νόει κα , ὃ ΝΣ τ 

τοὺ θεοῦ ἡ ὀύναμις τότε ὀιαδεικνυται ; καὶ ΕγΎω τότε ὀυνατος εἰμι. 
4 ’ Ν , ς ’ .. 10 ες Κ εἶ Ἂ ’ 

ὁτε γὰρ μάλιστα ἢ χαρις ᾿επῆει. αθὼς γὰρ περισσεύει 
νι “-' , “ 

τὰ παθήματα αὐτοῦ, περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν." 

θυνῖο: 10. 2 Οὐν. Ἱ. 5. 

Υ̓ μου] σου 10. 2 προσθεῖναι ΒΒ. ὅϑαν. τηᾶγρ΄. ἃ οὐ] οὐδὲ Α.Ε. ὃ ἀλλ᾽ 
“ 5 Α » 80 » Ἃ » ’ ᾿ » ’ ὅτι] ἀλλὰ Α. ἀλλ᾽ ὅτε οῖοη. “ ἤκουσε Π.Ε. 4 ἐπεγίνετο ετοη. 8 ηὐξά- 
νετὸ ὰ. ἢ διὸ7- καὶ Α.Ες, Μοχ πολλαῖς οπη. 1)... Μοβαᾳ. ξ' ἄλλην }-Ἐ τινὰ Ε' 
ἢ ἐπεθύμει ρων τὰ τ. δ. Β. ὅδαν. τηᾶγρ. ἐπεθύμει τὴν ἀπαλλαγὴν τ. ὃ. Ε,. 
ἰ ὅτε δὲ] ἀλλ᾽ ἐπεὶ δὲ οἵα, Α.Ε. Κ διὸ]-ΕἘΚαὶ Β.Ὁ. Ι ἔπεισι Ὠ.Ε. 
ἐπείη ἸᾺ. 

Ε 

622 
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272 5. ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΗΚΥΒΟΘΤΟΜΙ ΧΊΤΩΤΟ, 

[ ᾿ . 

πϑόπου θλῆῖψις, ἐκεῖ καὶ παράκλησις" ὅπου παράκλησις, 
- Ἁ “ 

ἐκεῖ καὶ χάρις. Ὅτε γοῦν ἐνέπεσεν εἰς τὸ δεσμωτήριον, τότε 
Α » 

τὰ θαυμαστὰ ἐποίησεν ἐκεῖνα᾽ ὅτε ἐναυάγησε, καὶ εἰς τὴν βάρ- 
93 , ’ ’ ἰ " ’ “ 9 οὖ 

βαρον ἐξηνέχθη χώραν, τότε μάλιστα ἐδοξάσθη. Ὅπτε εἰς τὸ 

ἱκαστήριον εἰσῆλθε δεδεμένος, τότε καὶ τοῦ δικαστοῦ περιγέ- 

γονεν. Οὕτω καὶ ἐν τῆ παλαιᾷ συνέβαινεν" ἐν τοῖς πειρασμοῖς 
» « ’ Ὁ ς - « “ ς Ἁ 

ἤνθουν οἱ δίκαιοι. Οὕτως οἱ τρεῖς παῖδες, οὕτως ὁ Δανιὴλ, 

Ὁ καὶ Μωὺῦσῆς, "καὶ ᾿Ιωσήφ᾽ πάντες ἐντεῦθεν λαμπροὶ, καὶ μεγά- 

λων κατηξιώθησαν. στεφάνων. Πότε γὰρ καὶ ἡ ψυχὴ καθαί- 

ρεται, ὅτε διὰ τὸν θεὸν θλίβεται" τότε μείζονος ἀπολαύει 
βοηθείας, πλείονος δεομένη συμμαχίας, καὶ πλείονος “ἀξία 
χάριτος. Καὶ πρὸ τοῦ μισθοῦ δὲ τοῦ παρὰ τοῦ θεοῦ κειμένου, 

μεγάλα καρποῦται Ρἀγαθὰ φιλόσοφος γινομένη. Καὶ “γὰρ 

τὸν τύφου, περισπᾷ, καὶ τὴν ῥᾳθυμίαν ἐκκόπτει πᾶσαν ἡ 

θλῖψις, καὶ πρὸς ὑπομονὴν ἀλείφει: ἐκκαλύπτει τῶν ἀνθρω- 
πίνων πραγμάτων τὴν εὐτέλειαν, καὶ πολλὴν εἰσάγει φιλο- 

Ἑ σοφίαν. Τ]ᾶάντὰ γὰρ αὐτῆ παραχωρεῖ τὰ πάθη, , βασκανία, 

ζῆλος, ἐπιθυμία, “δυναστεία, “χρημάτων ἔρως, σωμάτων, ἀλα- 

ζονεία, τῦφος, θυμὸς, ὃ ἅπας ὁ λοιπὸς τῶν νοσημάτων τούτων 
ἐσμός. Καὶ εἰ βούλει ̓  ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἰδεῖν, καὶ 
», 
ἄνδρα ἰδίᾳ καὶ δῆμον ὁλόκληρον δυνήσομαί σοι δεῖξαι, καὶ 
3 , ’ τὸ ΘΕ ᾿ ͵ ᾽ὔ 5 “ 
ἐν θλίψει γενομένους, καὶ ἐν ἀνέσει, καὶ διδάξαι πόσον ἐντεῦθεν 
ν Ἁ ’ὔ; Α ; 9 “ .ς ς Ψ ΚκΚ Ἂν Ν « “- 

τὸ κέρδος, καὶ πόση ἐκεῖθεν ἡ ῥᾳθυμία. αἱ γὰρ ὃ τῶν 

Ἑβραίων δῆμος, ὅτε μὲν ἐκακοῦντο καὶ ἠλαύνοντο, ν ἔστενον (686) 
633 καὶ τὸν θεὸν παρεκάλουν, καὶ πολλὴν ἄνωθεν ἐπεσπῶντο τὴν 

ῥοπήν' ὅτε δὲ ἐλιπάνθησαν, ἀπεσκίρτησαν. Οἱ Νινευῖται 

πάλιν, ὅτε μὲν ἀδείας ἀπήλαυον, οὕτω τὸν θεὸν πα ρώξυ- 

ναν, ὡς ὁλόκληρον ἀπειλῆσαι τὴν πόλιν ἐκ βάθρων ἀνα- 

σπᾶν" ὅτε δὲ ὑπὸ τοῦ κηρύγματος ἐταπεινώθησαν ἐκείνου, 

πᾶσαν ἐπεδείξαντο φιλοσοφίαν. Εἱ δὲ καὶ ἄνδρα καθ᾽ ἑαυτὸν 
ἰδ κ᾿ Χ θέ 9 ’ Ν ἿΣ “ Κ' Ν Υ Ν ο 
ἰδεῖν ζὲ ξλοις, ἐννόησον τον ολομῶντα. αἱ γὰρ οὗτος, 

ὅτε μὲν ἣν ἐν φροντίσι καὶ ταραχῆ περὶ τῆς “ἀρχῆς τοῦ ἔθνους 

ἐκείνου βουλευόμενος, τῆς ὄψεως ἠξιώθη ἐκείνης ὅτε δὲ ἐν 

τρυφῆ γέγονεν, εἰς αὐτὸ τῆς κακίας τὸ βάραθρον ἐξωλίσθησε. 

Α 

τὰ ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι ἡ θλίψις καθαίρει. τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν παθῶν, καὶ τὸν θεὸν 
ἐπισπᾶται" καὶ ΤΕ ̓ Αλεξάνδρου, καὶ τῆς δόξης τῶν ἁγίων. Ν ἜΥΟΠ. τ καὶ ὁ 
Ἰωσὴφ Β. ο ἀξία] - ἢ Ὁ. Ρ ἀγαθὰ οτη. Β. ᾳ γὰρ]- καὶ Ε. Μοχ 
πᾶσαν οτη. Ε΄. ἴῃ τηᾶγρ΄. μαθοῖ Α. ᾿ δυναστεία Οτη. Ὁ. 5 καὶ ἅπας ἘΠ. 
ὖ ἐπ᾽] καὶ ἐπ᾿ Ἐ. Μοχ μέρ τ τῷ 16.611. Υ͂ τὸ Ομ. Εἰ. ῬΥΟΧΊΙΓΊ ΠΏ καὶ ΟΠΊ. 
Α. οἵ ἃ ρῥγΓ. τηδῃ. Β. Ὑ ἔστενον] συνεστέλλοντο Τν Χ ἐθέλοις Α.Β.}.Ε. 
ἐθέλεις γυ]ρο. Υ γὰρ]- καὶ Δ. γὰρ οτη. Ε΄. 2 ἀρχῆς] ταραχῆς ΔἈ.Β. 
γεγοη. ταραχῆς καὶ 
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Τί δὲ ὁ τούτου πατήρ: : πότε θαυμαστὸς ἣν καὶ παράδοξος :Β 

οὐχ ὅτε ἐν πειρασμοῖς ἣν; “Ὁ δὲ ᾿Αβεσσαλὼμ, οὐχ ἕως μὲν 
ἔφευγεν, ἐσωφρόνει, ἐπειδὴ δὲ ἐπανῆλθε, καὶ τυραννικὸς καὶ 
πατραλοίας ἐ ἐγένετο ὙΠ Υ ΡΡΓ Σ Οὗτος “γὰρ λαμπρὸς μὲν 

ἣν καὶ ἐν ἀνέσει, λαμπρότερος δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν ἐφάνη. 
Καὶ τί δεῖ λέγειν. τὰ ἀρχαῖα καὶ παλαιά ; ἂν γὰρ τὰ ἡμέτερά 

τις ἐξετάσῃ τὰ νῦν, ὄψεται ἡλίκον τῆς θλίψεως τὸ κέρδος. 

Νῦν μὲν “γὰρ εἰρήνης ἀπολαύοντες, ἀναπεπτώκαμεν καὶ διερρύη- σ 

μεν, καὶ μυρίων τὴν ἐκκλησίαν ἐνεπλήσαμεν κακῶν ὅτε δὲ 

ἠλαυνόμεθα, καὶ σωφρονέστεροι καὶ ἐπιεικέστεροι καὶ σπου- 

δαιότεροι, ἐκαὶ περὶ τοὺς συλλόγους τούτους ἣμεν “προθυμό- 

τεροι; καὶ περὶ τὴν ἀκρόασιν. Ὅπερ γὰρ τῷ χρυσίῳ τὸ πῦρ, 

τοῦτο ἡ θλῖψις ταῖς ψυχαῖς, τὸν ῥύπον πφηούςμενα ἐκαθα- 

ροὺς ἐργαζομένη, λαμπροὺς κατασκευάζουσα κα φαιδρούς. 

Αὕτη εἰς βασιλείαν εἰσάγει, ἐκείνη δὲ εἰς γέενναν. Διὸ ἡ 
μέν ἐστιν εὐρύχωρος, ἡ δὲ στενή. Διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς 

ἔλεγεν, “ Ἂν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε ὡς μέγα τι ϑκατα-}) 

λιμπάνων ἡμῖν ἼΠαΙ ἫΝ ΕΗ τοίνυν μαθητὴς εἶ, τὴν στενὴν 

καὶ τεθλιμμένην ὅδευε, δ μηδὲ δυσχέραινε, μηδὲ ἀποδυσπέτει. 

Κἂν γὰρ οὕτω μὴ θλιβῆς, ἀνάγκη. θλιβῆναι ἱπάντως ἐξ 

ἑτέρας ὑποθέσεως ἀκερδοῦς. Καὶ γὰρ ὃ βάσκανος, καὶ ὁ 
χρημάτων ἐρῶν, καὶ ὁ “πόρνης περικαιόμενος, καὶ ὁ κενόδοξος, 

καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος τῶν ἱτὰ πονηρὰ μετιόντων πολλὰς 

ἀθυμίας ὑπομένει καὶ θλίψεις, καὶ τῶν πενθούντων "' οὐκ ἐλάττω 
θλίβεται. Ἐπ δὲ πμὴ δακρύει μηδὲ πενθεῖ, δι αἰσχύνην καὶ 

ἀναισθησίαν" ὡς εἴγε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καταμάθοις, μυρίων Εὶ 

ὄψει κυμάτων γέμουσαν. Ὅταν οὖν καὶ τοῦτον καὶ ἐκεῖνον 

ομετιόντας τὸν βίον ἀνάγκη θλίβεσθαι, διὰ τί μὴ τοῦτον 
αἱρούμεθα τὸν Ῥμετὰ θλίψεως μυρίους φέροντα στεφάνους: 

Καὶ γὰρ τοὺς ἁγίους ἅπαντας οὕτως Ἰἤγαγεν ὁ θεὸς διὰ 

θλίψεως καὶ στενοχωρίας, ὁμοῦ μὲν ἐκείνους ὠφελῶν, ὁμοῦ 

δὲ τοὺς λοιποὺς ἀσφαλιζόμενος, ὥστε μὴ μείζονα τῆς ἀξίας 

περὶ αὐτῶν δόξαν ἐ ἔχειν. Οὕτω “γὰρ καὶ εἰδωλολατρεῖαι τὴν 

ἀρχὴν ἐκράτησαν, τῶν ἀνθρώπων ὑ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν θαυμαζομένων" 624 

ἃ ὁ δὲ ᾽Αβ. οτη. ;. Ὀ τύραννος ᾿ῦ, Βιεαίιη πατραλώας Β. 6εἷ ἃ ΡΥ. 
τηδῃ. 1, ο καὶ οἵη. (ὐ. ἐπὶ ΡῥΓῸ περὶ ΕἸ. ἃ ̓ προθ. 7 καὶ προθυμότεροι 
Ο.Ὁ. καὶ ροβί προθυμότεροι οτα. Α.Ο.).Ε.4, Ῥοβὲ ἀκρόασιν ααἀά. ζέοντες Ἐ,. 
6 καθαρὰς, λαμπρὰς οἵ φαιδρὰς Β. ὅαν. τηᾶτρ. ϑ αίϊπη ἐργάζεται ἸϊάοΠ,, Γ δὲ 
ὅπ. (.}0. ΒΕ καταλιμπάνων (.) .Ε.ΕςΦ καταλαμβάνων ἃ. καταλαμβάνον 
(οἱ ἡ ἡμᾶς ΡΙῸ ἡμῖν) δ εῖοη. καταβάλλων Β. Ηος οαϊάογιηί ὅν. Βθη. ἢ μηδὲ] 
ἀλλὰ μὴ Ὁ. ἱ πάντας 1). κ πόρνῃ Α. ϊ τὰ πονηρὰ] ταπεινὰ 1). 
Θιαύιτη μετιόντων (0.1).1, Τιοροθαίαν ἐπιόντων. τ οὐκ ἔλαττον ().}Ὁ. 
οὐδὲν ἔλαττον Ἰὼ. ἢ μὴ] ἈΡῸῚ ̓, Νιαϊτῃ δακρύῃ μηδὲ πενθῃ ἘΕῚ ὃ με- 
τιόντες Δ. οτοη. Ρ μετὰ τῆς Θλ. Ἰὰ. 4 ἢγεν ἃ. ἐδόξασεν (.Ὁ. 

Ν ἢ 
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! χν εἶ 

οὕτως ᾿Αλέξανδρον τρισκαιδέκατον ἐνόμισεν εἶναι θεὸν ἡ σύγ- 

κλητος Ρωμαίων. Καὶ γὰρ αὕτη ταύτην εἶχε τὴν "ἐξουσίαν, 
- ΄ Ἁ Ἀ 

χειροτονεῖν καὶ ἐγκρίνειν θεού.. Ὅτε γοῦν τὰ κατὰ Χριστὸν 
ἢ , [ “ὔ ε “».», ΕΣ ,ὔ 
ἀπηγγέλη πάντα, ἔπεμψεν ὁ τοῦ ἔθνους ἄρχων πυνθανόμενος, 
εἰ δοκεῖ αὐτοῖς καὶ αὐτὸν χειροτονῆσαι θεόν. Οἱ δὲ οὐκ 

΄“ Ν ΄-Ὁ 

δέπένευσαν, ὀργιζόμενοι καὶ ἀγανακτοῦντες, ὅτι πρὸ τῆς 
᾿,»ἴνν , Α ’ ς ’ὔ ΄“- ,ὔ ᾽ ᾿ς 

αὐτῶν ψήφου καὶ γνώμης, ἡ δύναμις τοῦ σταυρωθέντος ἐκλαμ- 
-“ 

ασα, εἰς τὸ οἰκεῖον ἐπεσπάσατο σέβας τὴν οἰκουμένην ἅπα- 

σαν. "'Γοῦτο δὲ ἱφκονόμητο καὶ ἀκόντων αὐτῶν, ὥστε μὴ 

Β ἐξ ἀνθρωπίνης ψήφου τὴν θεότητα ἀνακηρυχθῆναι τοῦ Χρι- 

στοῦ, μηδὲ ἕνα τῶν πολλῶν “αὐτὸν εἶναι νομισθῆναι τῶν ὑπ᾽ 
ἐκείνων χειροτονηθέντων. Καὶ γὰρ καὶ πύκτας θεοὺς ἐνόμισαν, 

Ἁ Ἁ “ 

καὶ τὰ παιδικὰ τὰ ᾿Αδριανοῦ" ὅθεν καὶ ἡ πόλις Ὑ᾽Αντίνοος 
ΝῚ . “- ΄“- “" 

λέγεται. ᾿Ἐπειδὺὴ γὰρ θάνατος καταμαρτυρεῖ τῆς θνητῆς 
᾽ὔ 9 “. ς , ς ’ εοῶνχὶ Α “ “" " 

φύσεως, ἐφεῦρεν ὁ διάβολος ἑτέραν ὁδὸν, τὴν τῆς ψυχῆς ἀθα- 
, ᾿ κ ε , ἢ ο , ς ς τ 

νασίαν, δὴ τὴν ὑπερβαλλουσαν κολακείαν ἀναμίξας, εἰς ἀσε- 
Α 

βειαν πολλοὺς ἐξήγαγε. Καὶ θέα κακουργίαν. Ὅνταν μὲν 
“- Ἁ 

Οἡμεῖς εἰς δέον αὐτὴν παράγωμεν, ἀνατρέπει τὸν λόγον" ὅταν 
Α , Ἁ ΄ Ν ΄ 

δὲ εἰς βλάβην αὐτὸς κατασκευάζειν βούληται, ᾿μετὰ πολλῆς 
3 Α ΠΣ ΄΄. δῆ Κὰ Ρ 9 ’ Ἁ 

αὐτὴν ἵστησι τῆς σπουοῆς. ἀν θεΐἴΐπη τις, πόθεν θεὸς 
᾿ 

᾿Αλέξανδρος; οὐχὶ τέθνηκε καὶ ἀθλίως ; ἀλλ᾽ “ἀθάνατος ἡ 
Ἁ 4 “ ε Α ς ’ “ Ἁ ;᾽ Α 

ψυχὴ, φησί. Νῦν ὑπὲρ ἀθανασίας ποιῇ τὸν λόγον, καὶ 
“- ο΄ Ε ’ “ ᾽. κ᾿ "ἢ “ Ἁ 

φιλοσοφεῖς, ινα ἀποστήσης τοῦ ἐπὶ παντῶν θεοῦ: ὅταν δὲ (687) 
- “ “, “- Ἁ “ 

ἡμεῖς λέγωμεν τοῦτο μέγιστον ἑ τοῦ θεοῦ τὸ δῶρον, “ταπεινοὺς 
Ἁ “- “ καὶ χαμαιπετεῖς καὶ τῶν ἀλόγων οὐδὲν ἄμεινον διακειμένους 

Ἁ ο 

ποὺς ἠπατημένους πείθεις. Καν εἴπωμεν, ὅτι ὁ ἐσταυρωμένος 
“ “ ’ 

Ὁ ζῆ. γέλως εὐθέως, καίτοι τῆς οἰκουμένης βοώσης ἁπάσης, 
’ “-᾿ ων ΄- 

καὶ πάλαι καὶ νῦν. τότε μὲν ἀπὸ τῶν σημείων, νῦν δὲ ἀπὸ 
“᾿ ; “ ΄ 

τῶν ἐπιστρεψάντων" οὐ γὰρ δὴ νεκροῦ ταῦτα τὰ κατορθώ- 
συ ἐλ ν « ᾿Αλέ ὃ οχας ἡ ἢ , 

ματα ϑέαν δὲ εἴπη τις, ὅτι λέξανδρος ζῆ. "πιστεύεις, 

καίτοιγε οὐδὲν ἔχων σημεῖον εἰπεῖν. 
οἷ ν ’ “ 

Ναὶ, φησί: πολλὰ γὰρ καὶ μεγάλα κατώρθωσε ζῶν' καὶ 
Ἁ κα "7 Ἁ ’ « , Ἁ ᾿ Α , ἢ 

γὰρ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις ὑπέταξε, καὶ πολέμους πολλοὺς καὶ 

τ ἐξούσιαν Α.Β.Ο.}).Ε}. ὅν. τηᾶγρ. Ἐοραΐυτν ἀξίαν. 5 ἐνέπνευσαν Ὁ). 
ὃ ὠκονόμητο Α.Β.Ο.Ε- φκονομεῖτο ν]ρο. Υ͂ αὐτὸν] αὐτῶν Α.. εἶναι οτη. 
ΡΥ. τη. Εἰ. νομισθῆναι αὐτὸν εἶναι πος οτά. Β. ν ᾿Αντίνος 0. Χ βά- 
νατος οτη. Ἐὶ, Υ ἡ] ἢ ΔΑ. ἀναμίξας εἰς ἀσέβειαν οτη. 1}. 2 μὲν} -Ἐ- 

Ἁ ’ 8 Ἁ Ν ᾿ σ 9] ΄ Ό ᾿, γὰρ Ο.Ὁ. Μὸοχ παραγάγωμεν Α. μετὰ] καὶ μετὰ (.}. Ὁ εἴπῃ 
Α.Β.Ο. εἴπῃς Ε. εἴποι νυ]ρο. ο ἀθανάτου Δ. ἃ τοῦ οἴῃ, Α.", 
6 Ἁ Α " ω μ { Ἁ ᾿ ὃ ᾿ , ᾽ τοὺς ταπεινοὺς Δα. τοραρδηθι5 ΠΡ Υ]5. τοὺς ἢπ.] δεικνὺς τοὺς ἦπ. 
Ο.Ὁ. ὡς ἦπ. Ε44. διαίτῃ ποιεῖς ὑτῸ πείθεις Β. ὅν. τηδγρ'. ΒΕ ἐὰν 
Β.Ο..Ε. ἂν νγυ]ϊσο. ϑῥαϊίπι εἴπῃ Ῥτὸ γυϊραίο εἴποι ΟΥΏΠΕΒ. ' πιστεύ- 
σεις Ὁ. 
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’ -- Ψ Ἁ ’ » ἜϊΔ ο 3 Ἁ ὃ , 

μάχας ἐνίκησε, καὶ τρόπαια ἔστησεν. ἃν οὖν ἐγὼ δείξω, 
Σ “ “- κ 7 - 

ἱ ὅπερ ἐκεῖνος ζῶν οὐκ ἐνενόησεν, οὐκ αὐτὸς, οὐκ ἄλλος τις Καῶν 
Φ᾿ ’ »“ “5 ’ 

ἀνθρώπων τῶν ποτε γενομένων, ποίαν ἑτέραν ζητεῖς ἀναστάσεως Ε 
ἉΨ κ ᾿ “ὄ ΄“΄ Α ’ 

ἀπόδειξιν "Γὸ μὲν γὰρ ζῶντα κατορθοῦν πολέμους καὶ νίκας 
Ἁ 5. κ 

βασιλέα ὄντα, καὶ στρατόπεδα ἔχοντα, θαυμαστὸν οὐδὲν, οὐδὲ 
“ Ἁ Ἁ Ἁ Ἁ 4, ΄: 

παράδοξον καὶ καινόν: τὸ δὲ μετὰ σταυρὸν καὶ τάφον τοσαῦτα 
’ “- ΄ι ’ ΄“- 

ἐργάσασθαι πανταχοῦ γῆς καὶ θαλάττης, τοῦτό ἐστι Ι μάλιστα 
,Ὶ - 

τὸ πολλῆς ἐκπλήξεως γέμον, καὶ τὴν θείαν καὶ ἀπόρρητον 
“- κ ’ Χ 

ἀνακηρῦττον δύναμιν. Ἃ Καὶ ὁ μὲν ᾿Αλέξανδρος μετὰ τὴν 
΄ “- “ ,ς 

τελευτὴν αὐτοῦ, διασπασθεῖσαν τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ καὶ τέλεον 625 
-" “- νῚ 9 ’ὔ ὰ - ἢ δὲ ΕΣ ς ΝᾺ ε δὲ 

ἀφανισθεῖσαν οὐκ ἐπανήγαγε᾽' πῶς ὅδε ἔμελλεν ὁ νεκρὸς ; ὁ θὲ 
Ἁ ν Α 

“Χριστὸς τότε αὐτὴν μάλιστα ἔστησεν, ὅτε ἐτελεύτησε. ΙΚαὶ 
, ᾿Ὶ “ “ δ᾽ Ἁ - “- - 

τί λέγω περὶ τοῦ Χριστοῦ, ὅπου γε καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
Ν Ἁ ΄ ; ἔδ Ξ ΟΤΓ “΄“ φ ᾿ Υ͂ Ἁ 

μετὰ τὸ τελευτῆσαι λάμψαι εοωκε:ς οὔ γαρ, εἴπε μοι, τὸ 
΄ ΕῚ Υ̓ ᾿ “ ὔ Ὶ ᾿ ΓΝ Α « ’ ἊΣ. 

σῆμα Αλεξάνδρου ; δεῖξόν μοι, καὶ εἰπὲ τὴν ἡμέραν καθ᾽ ἣν 
3 ’ “ Ἁ ’ ΄“- “- Α Ἁ , 

ἐτελεύτησε. Τῶν δὲ δούλων τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ σήματα 
Ἀ Υ̓͂ [ ’ Α 

λαμπρὰ, τὴν βασιλικωτάτην Ῥκαταλαβόντα πόλιν, καὶ αἱ 
’ κ᾿ ΄- ;; “ ᾿Ὶ Ἁ 

ἡμέραι καταφανεῖς, ἑορτὴν τῆ οἰκουμένη ποιοῦσαι. Καὶ τὸ 
Α “- “σ΄ Ἁ Ἁ Ἁ 

μὲν ἐκείνου καὶ «οἱ οἰκεῖοι ἀγνοοῦσι, τὸ δὲ " τούτου καὶ οἱ Β 
’ 39 ’ Ἁ ε ’ -- ’ “.- 

βάρβαροι ἐπίστανται. Καὶ οἱ τάφοι τῶν δούλων τοῦ σταυ- 
’ ΄“-“ ΄. “- ΄ ’ 

ρωθέντος λαμπρότεροι τῶν βασιλικῶν εἰσιν αὐλῶν, οὐ τῷ μεγέ- 
σ΄. ’ ΄. Ἶ ἃ Ν 

θει καὶ τῷ κάλλει τῶν 5 οἰκοδομημάτων" καὶ τούτῳ μὲν ἵ γὰρ 
"“ ς 9 ε ΄ ’ » Ἁ ς΄ “ ΤΩ 

κρατοῦσιν" αλλ΄, ὃ πολλῴ πλέον ἐστὶ, τῇ σπουδῇ τῶν συν- 
᾿ς ΚὯ Ἁ ν Ἀ ᾿] Ἁ « Α ς ὃ ’ ν᾿ ’ 

ἰόντων. αἱ ἵγαρ αὐτὸς ὁ τὴν ἁλουργίδα περικείμενος ἀπέερ- 
Ἀ ΄-“ Ἁ “-" 

χεταε τὰ σήματα ἐκεῖνα περιπτυξόμενος, καὶ τὸν τῦφον 
ϑ ΄-ς΄“"ἢο Ἷ ΄σ΄ “ 

ἀποθέμενος ἕστηκε δεόμενος τῶν ἁγίων, ὥστε αὐτοῦ προστῆναι 
ον ΄“- ΄σ “΄“΄᾿- ΄ ἴω ζω 

παρὰ τῷ θεῷ, καὶ τοῦ σκηνοποιοῦ καὶ τοῦ ἁλιέως προστατῶν 
ο Αᾶ “- ε Ἁ ἤ 3 ; “ 

καὶ τετελευτηκότων δεῖται ὁ τὸ διάδημα ἔχων. 'Τολμήσεις οὖν, Ο 
Ἁ Ἁ “-“ - ’ 

εἶπέ μοι, τὸν τούτων δεσπότην νεκρὸν εἰπεῖν, οὗ οἱ οἰκέται καὶ 
’ Ι -“- ἴων ’ 

τετελευτηκότες, προσταται τῶν τῆς οἰκουμένης βασιλέων εἰσί; 
ΚὨ " “ Ε] Ε ΄ ῬἭ ᾽ὔ ὃ “ὁ ’ τη ’ ᾿] Ἀ 

αἱ τοῦτο οὐκ εν τῇ ᾿Ῥ Ῥώμῃ ἴοοι τις ἂν γινόμενον ὕμονον, ἀλλὰ 
Α ᾿ “ ΚὯ Υ͂ ΚἉ Ἁ ἥν Ἁ ᾽ 00 ΚὯᾷ 

καὶ ἐν τῆ ἹἱΔωνσταντινουπόλει. αἱ γὰρ καὶ ἐνταῦθα ἴων- 
“-“ Ἁ Υ̓ “ σ΄ ’ - 

σταντῖνον τὸν μέγαν μεγάλη τιμῆ τιμᾶν ἐνόμισεν ὃ παῖς, εἰ 
Ἃ “- ’ - Α , 

ΣΧ πρὸς τοῖς προθύροις κατάθοιτο τοῦ ἁλιέως" καὶ ὅπερ εἰσὶν οἱ 
“ ΄ ΄“ ’ ἴω -» 

πυλωροὶ τοῖς βασιλεῦσιν ἐν τοῖς βασιλείοις, τοῦτο ἐν τῷ 

ἅπερ Ἐ, Μοχ ἐπενόησεν (ὐ. οὐκ ἐνενόησε ζῶν Ὦος οτά. Δ.Ἐ Κ δὶς 
Δ.Β.1).Ε. τῶν ποτε γεν. ἀνθρώπων Βαά, 1 μάλιστα τὸ] ὅϊο Β,}), τὸ μ. 
τὸ (ὐ. τὸ μάλιστα νυ]ρο. πὶ καὶ οἵη. Δ.Ε, Ὦ δὲ] γὰρ Εἰ. 9 ποῦ) 
οὐ Τ᾿, Ρ καταλαβόντων (.}). Μοχ καὶ αἱ ἡμέραι (ἃ, ΑΘοταΐ ἀγα] 118. 
4 οἱ οἵη. Α.Β. Τ᾿ τούτων Ἰὼ, 8 οἰκοδ.7-Ἐ μόνον (.}). τοορρίαπι ἃ αν, 
βρη. Ὁ γὰρ οπι. Εἰ, οὗ ΡΥ. τηδῃ. Ἐ. Μοχ πολλῷ οπι. 1). ᾿ γὰρ] -Ἐ 
καὶ Β.0.Ὁ. Ὑ μόνον οτη. Β.Ὁ. Χ πρὸς, φιοα νυ]ρὸ ἀθοβί, μαθρης 
Β..Κ.Ε᾿ οἱ ΕἸοΣ]. Ρ. 541, (ΤΌτα, χὶὶ. Ρ. 665 (.) πρὸ Ἰοοο πρὸς Δ.Ο, 

ΝΗ 9 
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σήματι οἱ βασιλεῖς τοῖς ἁλιεῦσι. Καὶ οἱ μὲν ὥσπερ δεσπόται 
τοῦ ὑτόπου “τὰ ἔνδον κατέχουσιν, οἱ δὲ ὡς πάροικοι καὶ 

γείτονες ἠγάπησαν τὴν ἃ αὔλειον αὐτοῖς ἀφορισθῆναι θύραν, 

ἀπὸ τῶν ἐνταῦθα καὶ τοῖς ἀπίστοις ἢ ἐπιδεικνύντες, ὅτι 5 πλείων 

ἐν τῇ ἀναστάσει ἡ ὑπεροχὴ ἔσται τοῖς ἁλιεῦσιν. Εἰ γὰρ 

ἐνταῦθα οὕτως ἐν τοῖς τάφοις, τὐνς ὑκὸ μᾶλλον ἐν τῇ ἀναστάσει. 

Καὶ ἀντήλλακται ἡ τάξις" οἱ “μὲν βασιλεῖς οἰκετῶν “ καὶ 
ὑπηρετῶν, οἱ δὲ ἀρχόμενοι βασιλέων τὴν ἀξίαν περίκεινται, 

μᾶλλον δὲ καὶ λαμπροτέραν. Καὶ ὃ ὅτι οὐ κολακεία τὸ πρᾶγμα, 

αὕπη δείκνυσιν ἡ ἀλήθεια" ἀπὸ γὰρ ἐκείνων καὶ οὗτοι Γλχαμπρό- 

Ἑ τεροι γεγόνασι. Ἰ]ολὺ γὰρ τῶν ἄλλων τάφων τῶν βασιλικῶν 
τὰ σήματα ταῦτα σεμνότερα' ἐκεῖ μὲν γὰρ πολλὴ ἡ ἐρημία. 

ἐνταῦθα δὲ πολλὴ ἡ πανήγυρις. Εἰ δὲ βούλει καὶ ταῖς βα- 
σιλικαῖς παραβαλεῖν αὐλαῖς τοὺς τάφους τούτους, πάλιν ἐν- 

ταῦθα τὰ νικητήρια. Ἔκεϊ μὲν γὰρ πολλοὶ οἱ σοβοῦντες, 

ἐνταῦθα δὲ πολλοὶ οἱ καλοῦντες καὶ ἐπισπώμενοι πλουσίους, 

πένητας, ἄνδρας, γυναῖκας, δούλους, ἐλευθέρους" ἐκεῖ πολὺς ὃ 

φόβος. ἐνταῦθα ἄφατος ἡ ἡδονή. ᾿Αλλὰ γλυκὺ θέαμα χρυ- 
σοφοροῦντα βασιλέα καὶ ἐστεφανωμένον ἰδεῖν, καὶ παρεστῶτας 

ἘΡΡΤ  υῦνδὴν ἄρχοντας, 5 ταξιάρχους, φυλάρχους, ὑπάρχους. 

Ο26 ᾿Αλλὰ δ τὰ ἐνταῦθα τοσούτῳ σεμνότερα καὶ Φρικωδέστερα, ὡς 

ἐκεῖνα σκηνὴν εἶναι καὶ παιδιὰν νομίσαι πρὸς ταῦτα. ἌΔμα γὰρ (688) 

ἐπέβης ἱτῶν οὐδῶν, καὶ πρὸς τὸν οὐρανὸν ὃ τόπος τὴν διάνοιαν 

παρέπεμψε, πρὸς. τὸν ἄνω βασιλέα, πρὸς τὸ στρατόπεδον ἢ τὸ 

τῶν ἀγγέλων, πρὸς τὸν θρόνον τὸν ὑψηλὸν, πρϑ: τὴν δόξαν 

τὴν ἀπρόσιτον. Καὶ ἐνταῦθα μὲν ὑπέταξεν ἱ ἄρχοντι τῶν 

ὑποκειμένων τὸν μὲν λῦσαι, τὸν δὲ δῆσαι" τὰ δὲ ὀστᾷ τῶν 

ἁγίων οὐ ταύτην ἔχει τὴν ἐξουσίαν τὴν οἰκτρὰν καὶ ταπεινὴν, 

ἀλλ᾽ ἐκείνην τὴν πολλῷ μείζονα. Δαίμονας γὰρ παρίστησι 

Β καὶ βασανίζει, καὶ τῶν δου κα ἐκείνων τῶν πικροτάτων ἀπολύει 

τοὺς δεδεμένους. Τί φοβερώτερον τοῦ δικαστηρίου τούτου: 

Οὐδενὸς ὁρωμένου, οὐδενὸς ἐπικειμένου ταῖς πλευραῖς τοῦ δαί- 

ἔθομθν φωναὶ καὶ σπαραγμοὶ, μάστιγες, βάσανοι, γλῶσσαι 

"Ἢ ἐμπιπράμεναι, τοῦ δαίμονος Ὦ οὐ φέροντος τὴν θαυμαστὴν 

δύναμιν ἐκείνην. Καὶ οἱ τὰ σώματα φορέσαντες, τῶν ἀσωμά- 

Υ̓͂ τόμου Ὁ. Ζ τὰ ἔ. κ.Ἷ ἔνδον μένουσιν (ὐ.}). ὅν. τηδγρ'. ὃ αὐλείαν 
Α. ΕἸΟΥΊΙ. Ψ γοη. αὔλιον 1). Εἰ. Ε΄. γρ. αὐλίαν ἘΣ. τηᾶῦρ. 1)8 Βουϊρύσγα ΡοΓ ὁ ι να 
ὌΡΌΡΙΝ, δα ΟΠατῖι. Ρ. 217. ἘΔ. [1ρΡ5. Ὁ δεικνύντες Α. 5 πλέον Α.Β, 
ἃ μὲν]-Ε γὰρ Ο. 9 καὶ οι. Α.Ο.Ε. νοοη. οἰκετῶν καὶ οἴη. Εἰ. Β6α οἰκετῶν 
ἴῃ ΤηδΥρ'. ἃ ΠΊΔΙΙΙ βθουηα ΔΒΟΥΙΡύα τ. " λαμ μπροὶ Ἐϊ. Β ταξιάρχας Δ. 
ἢ τὰ ἐντ.Ἷ καὶ ἐντ. Ο. τὰ ἐντεῦθεν Α. ἷ τὸν οὐδὸν Ὁ. Ε. Κ τὸ οἵη. (Ὁ. 
: ἌλααΒ, τῷ ἀρχ. Ὁ... πὶ ἐμπεπραμέναι Ἀ. ἐμπιπρωμέναι ὁ, ἃ οὐ] μὴ Ἐ,, 
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των κρατοῦσι δυνάμεων" ἡ κόνις καὶ τὰ ὀστᾶ καὶ ἡ τέφρα τὰς 

ἀοράτους ἐκείνας διαξαίνει φύσεις. Διὰ οδὴ τοῦτο ὑπὲρ μὲν 
τοῦ βασιλικὰς ἰδεῖν αὐλὰς οὐδεὶς ἄν ποτε ἀποδημήσειε: βασι- 

λεῖς δὲ πολλοὶ πολλάκις ἀποδεδημήκασι ταύτης ἕνεκεν τῆς α 

Ρθεωρίας. 'Γῆς γὰρ μελλούσης κρίσεως ἴχνη καὶ σύμβολα τὰ 

μαρτύρια τῶν ἁγίων παρέχεται, δαιμόνων μαστιζομένων, ἀν- 

θρώπων κολαζομένων καὶ ἐλευθερουμένων. ᾿ὐἶδες τῶν ἁγίων 

τὴν δύναμιν καὶ τετελευτηκότων ; εἶδες τῶν ἁμαρτωλῶν τὴν 

ἀσθένειαν καὶ ζώντων ; «Φύγε τοίνυν τὴν κακίαν, ἵνα κρατῆς 
τῶν τοιούτων, καὶ δίωκε μετὰ σπουδῆς ἁπάσης τὴν ἀρετήν. 
Εἰ γὰρ τὰ ἐνταῦθα τοιαῦτα, ἐννόησον ἡλίκα τὰ μέλλοντα. 

Καὶ τῷ ἔρωτι τούτῳ διηνεκῶς κατεχόμενος, " ἐπιλαμβάνου τῆς 
αἰωνίου ζωῆς" ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ 

φιλανθρωπίᾳ τοῦ “κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ “Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ Ὁ 

πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

.ο ΔΛΟΙῸΣ ΚΖ. 
Ἷ Τ' ’; », ’ τὸ ε “ Ψ ’ Ἢ ΕΗ Α 

ἔγονα ἀφρων καυχώμενος" ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. Ὑω γὰρ 
ὥφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι. 

ΑΠΑΡΤΊΣΑΣ τὸν περὶ τῶν οἰκείων ἐγκωμίων λόγον, οὐκ 
ἔστη μέχρι τούτου, ἀλλὰ ἀπε οριεῖερα πάλιν, καὶ συγγνώμην Ἐ 

ὑπὲρ τῶν εἰρημένων αἰτεῖ, βυάψκηᾷ ἃ εἶναι λέγων τὸ πρᾶγμα, οὐ 

προαιρέσεως. ᾿Αλλ᾽ ὅμως καὶ ἀνάγκης οὔσης, ἄφρονα ἑ ἑαυτὸν 

δας ᾿Αρχόμενος “ μὲν οὖν ἔλεγεν, οἰ τῴ)ς ἄφρονα δέξασθέ με," 
καὶ, ““ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ" νυνὶ δὲ τὸ, ὡς, ἀνελὼν, ἄφρονα ἑαυτὸν 

καλεῖ. Μετὰ γὰρ τὸ κατασκευάσαι διὰ τῶν εἰρημένων ἅπερ 

ἤθελε, θαρρῶν λοιπὸν καὶ ἀφειδῶς ἐπιλαμβάνεται τοῦ τοιούτου 

ἀ ἐλαττώματος, παιδεύων ὅ ἅπαντας μηδέποτε ἔ ἀνάγκης οὐκ 
᾿Ἅ 

οὔσης, ἑαυτόν τινα ἐγκωμιάζειν, ὅπου γε καὶ αἰτίας ὑποκειμένης, 
Ε ς Ἁ ς - καρ δς τ ᾿ ᾿ ως “- 

ἀῴφρονα εαὐὑτον Ο Παῦλος ὠνομασεν. ἴτα καὶ τὴν αἰτίαν τῶν 627 
" ’ ὦ ᾽ Α ᾿. ᾽ " 4“ Α Α Α 

εἰρημένων οὐκ ἐπὶ τοὺς ψευδαποστόλους, αλλ΄ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς 
- Ἁ ’ 

ἅπασαν περιτρέτει. “Ὑμεῖς γὰρ, φησὶν, ἠναγκάσατε. Εἰ 

τα ΣΝ Υ. 1:1. 

ο δὴ] τοι Τὰ, Ρ θεωρίας ἴῃ τηᾶγρ'. θεραπείας ἴῃ ἰοχί. Α. ᾳ φεῦγε Δ. 
τ᾿ ἐπιλαβοῦ Β.Ο.}).. ὅαν. τηᾶγρ.. Ηομ. ΧΧΥΙΙ. ἃ εἶναι 91. ὈΓ, ΤΩΔΏ, Α. 
" καὶ οἵη. [.. ς μὲν οπι. [5.1).1. Ἰηο]δατη ἃ ὅαν. 4 ἐλαττώμενος 1). 
6 ἅπαντα Ι'᾿. Γ ἀνάγκης) καὶ ἀνάγκης 1). δδίαίϊπι οὐκ οπι. ἀ.1), γετομ, 
μὴ ΡΙῸ οὐκ Ἰὰ, οὐ ἴῃ τηᾶγρ.. Δ. 



978 5, ΖΟΑΝΝΙΒ ΟΗΒΥΒΟΒΞΤΟΌΜΙ ΧΙ]. 12. 

μὲν 8 γὰρ ἐκαυχῶντο, καὶ μὴ μετὰ τῆς ὑμετέρας τοῦτο ἐποίουν 

πλάνης, μηδὲ ὑμᾶς ἀπώλλυον, οὐκ ἂν ποὕτω προήχθην εἰς 

τούτους ἐμαυτὸν καθεῖναι τοὺς λόγους" ἐπήτη δὲ ὁλόκληρον 

ἐκκλησίαν ἰδιέφθειρον, πρὸς τὸ συμφέρον " ὑμῖν ὁρῶν, ἦναγ- 

κάσθην ἄφρων γενέσθαι. Καὶ οὐκ εἶπεν, ἔδεισα γὰρ μὴ τὰ 
πρωτεῖα παρ᾽ ὑμῖν ἐνεγκάμενοι, τὰ παρ᾽ ἑαυτῶν κατασπείρωσιν' 

Β ἀλλὰ τοῦτο μὲν 1 οὖν ἀνωτέρω τέθεικεν εἰπὼν, “" Φοβοῦμαι μή 

ἴσως, ὡς ὁ ὄφις Εὔαν ἠπάτησεν, οὕτω φθαρῆ τὰ νοήματα 
ε ΄“ 50 9 ΄- Α ς Ὅ 2 ᾿᾿ . ’ ᾿ Α Α 

ὑμῶν" ἐνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ αὐθεντικώτερον, καὶ μετὰ 

δεῖνος " ἐξουσίας, ἔχων ἐκ τῶν εἰρημένων τὴν παρρήσίαν' 
“᾿Εγὼ γὰρ ὥφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν "συνίστασθαι." Εἶτα καὶ τὴν 

αἰτίαν Ρτίθησι' καὶ οὐ λέγει πάλιν τὰς ἀποκαλύψεις, οὐδὲ τὰ 

σημεῖα μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς πειρασμούς. “ Οὐδὲν γὰρ ὑστέ- 
ἴω ε ’ ς ’ 47) ὋὭ “ , Α 5 

ρῆσα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων. ρα πῶς παλιν καὶ εν- 
“ 3 ᾿, “᾿ Α . 

ταῦθα ἐξουσιαστικώτερον φθέγγεται. Ἰὰμπροσθεν μὲν γαρ 
«ς.Υ Δ δὲ 9 00 δὲ 5 

σἔλεγε, ογί ομαι μηθὲν ὑστερηκέναι" ενταῦθα ὃε ἀπο- 

φαντικῶς οὕτως, ὅπερ εἶπον, μετὰ τὰς ἀποδείξεις θΆΠΡΟν (680) 

φθέγγεται λοιπόν. Οὐ μὴν ἰοὐδὲ οὕτως ἀφίσταται τοῦ "μέ- 

τρου, οὐδὲ τοῦ οἰκείου ἤθους. ω ὦ Ὥσπερ γὰρ μέγα τι εἰρηκὼς 

καὶ τὴν χἀξίαν ὑπερβαῖνον τὴν ἑαντοῦ, ὅτι μετὰ τῶν ἀποστόλων 

ἑαυτὸν ἠρίθμησεν, οὕπω μετριάζει πάλιν, καὶ ἐπάγει λέγων" 

« Ἐπ Υκαὶ οὐδέν εἰμι, 2 τὰ σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη 
᾽ Ἐς ὌΝ ΒΚ Μ) ρέτθνας . ᾿ ἫΝ ἢ ᾿ 35:5 Ἐν ᾿ Ν 
εν ὑμῖν. ἡ τοῦτο ἴόης, φησίν, εἰ εὐτελής ἔγω καὶ μικρος,; 
. 5 9 Α ’ὔ ᾿] ’ὔ φ ᾿] τ ’ 3 ΄“ 

ἀλλ᾽ εἰ μὴ τούτων ἀπήλαυσας, ὧν παρ ἀποστόλου Τἁπολαῦσαι 
“ Κ ᾿ 3 ο ᾽ Ἃ) ὃ " Ὁ τ Ψ. 5 ἕξ 9 

ρῆν. αἱ οὐκ εἶπεν, εὐτελήης, αλλ, ὃ ἥκατωτερον ἦν, ““ οὐ- 
Ν ὍΝ “ 

Ὁ δέν." Ἰ γὰρ ὄφελος "μέγαν εἶναι; καὶ μηδένα ὠφελεῖν : 

ὥσπερ οὖν οὐδὲ ἰατροῦ κέρδος ἐμπείρου, μηδένα τῶν καμνόντων 

ἰωμένου. Μὴ τοίνυν, φησὶ, τοῦτο τἐξεπαζεν ὅτι οὐδὲν ἐγὼ, 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνο σκόπει, ὅτι ἐν οἷς ὑμᾶς “εὖ παθεῖν ἔδει, οὐδὲν 

ὑστέρησα, ἀλλ᾽ ἀἐγὼ τὴν πεῖραν ἔδωκα τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς. 

Οὐ τοίνυν ἔδει λόγων τῶν παρ᾽ ἐμοῦ. Ῥαῦτα δὲ ἔλεγεν, “ οὐ 
σ΄“ ’ “ Ἄ 

τοῦ συνίστασθαι χρήζων' πῶς γάρ, ὁ καὶ τὸν -οὐρανὸν μικρὸν 

2. 12- 

ΕΞ γὰ ρ]- ἁπλῶς Ὁ. Μοχ οὐ Ρῖο μὴ Β. Β οὕτω] οὐδὲ οὕτω Ὁ. ἷ διέ- 
ἘΣ Β. διέφθειρας "ὦ κ ὑμῶν Ἐ. ἡμῖν ΑΕ, 1 οὖν οτη. ἘΝ. τῇ ̓ ς 
ποτε Α. ὁ διΐθ ὄφις οἵη. 1άθτη. ἢ τῆς ἐξουσίας 1). 9 συνίστασθαι 
νουθετεῖσθαι ΑΔ. ὅν. τηδγρ. Ρ τιθεὶς . ίαϊϊμη καὶ οτη. Δ... Εν γ τοη. 
4 πάλιν οτη. ). τ᾿ λογίζομαι οπι. ΚΕ, 5 ὅπερ) ἅ ὥσπερ ). Ῥοβί εἶπον, 
ὅτι Δα. Τὰ. ἴ οὐδὲ] “π .Ε. δὲ νυ]ρο. ἡ μετρίου . Ὗ ὥσπερ 
γὰρ] ἀλλ᾽ ὥσπερ Ὁ. Μοχ εὑρηκὼς 1ᾶ. Χ ἀξίαν] αἰτίαν Α.1).  εοη. δῇΆ- 
{πη ὑπερβαίνων 10. Ὁ καὶ} δὲ καὶ Α.Ε, ῬΡοϑβί σημεῖα, γοῦν κα α. Β. ὅαν. 
ΤηΔΥΡ.. Ζ ἐπατονοῦψαι Ε. ἐχρῆν ἀπολαῦσαι Ἰπνοῖδο οτά. Δ. 8 κα- 
τωτέρω 10. 5 μέγα Α.Β. Νεζοη. ς εὐπαθεῖν (εἰ δεῖ ῥτο ἔδει) Ε'. 
ἃ ἐγὼ]-Ἐ μὲν γὰρ (εὖ οἵη. ἀλλ᾽ ὃ) Ὁ. 8 οὐ τοῦ] οὐχ ἵνα 10. 
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« ’ Ἁ ᾿ “- ΄- ’ ε " Ἀ ΄σ- ’ 

ἡγούμενος πρὸς τὸν τοῦ Χριστοῦ πόθον; ἀλλὰ τῆς σωτηρίας 
΄ ΕῚ ,ὔ Ε ’ δ “ Α ’ Ἀ ’ Ἁ ε ΄“΄ 

τῆς ἐκείνων ἐφιέμενος. Εἰἶτα ἵνα μὴ λέγωσι, καὶ τί πρὸς ἡμᾶς, Ἐ 
Α Α - Ἀ ΄-ι 

εἰ καὶ μηδὲν ὑστέρησας τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων; διὰ τοῦτο 
Ξ - ΄ ἈΝ - “ἢ 

ἐπήγαγεν, ὅτι ““ Ἔν ὑμῖν κατειργάσθη τὰ σημεῖα τοῦ ἀπο- 
’ Ρ “-“- 

στόλου, ἐν πάση ὑπομονῇ καὶ σημείοις καὶ τέρασι. Βαβαὶ, 
’ 

πηλίκον πέλαγος κατορθωμάτων ἐν ὀλίγοις ῥήμασι παρέδραμε. 
Α - ΄“ ΄ Α 

Καὶ θέα ποῖον πρῶτον τίθησι, τὴν ὑπομονήν. Τοῦτο γὰρ 
᾿] “- Ἁ ’ ΄ 

ἀποστόλου δεῖγμα, τὸ φέρειν πάντα γενναίως. "᾿Γοῦτο μὲν 
᾿ ", καὶ ΑΘ ΣΝ ὙΒΕ, , Γ δ: ἦι κ᾿ , ο 

γὰρ ἐν Ἑβραχεῖ, διὰ " μιᾶς λέξεως" τὸ δὲ τῶν σημείων, ἅπερ 
Ω ΄-" ν Ν 

οὐκ ἣν αὐτοῦ κατορθώματα, διὰ πλειόνων. ᾿Βῇννόησον γὰρ 
’ Ἅ ᾿ 

πόσα δεσμωτήρια, πόσας πληγὰς, πόσους κινδύνους, 'ἱ πόσας 
᾽ " 3 ’ ΄“ Ε ΄ ι΄ Ὁ ξ΄ 

ἐπιβουλὰς, πόσας νιφάδας πειρασμῶν ἐνταῦθα ἠνίξατο, πόσους 
’ ᾿Ὶ 

πολέμους ἐμφυλίους, ἐξωτικοὺς, πόσας ὀδύνας, πόσας προσβο- 628 
Ἁ Α ΄ “-- ΄-ι Α ΄-- ,ὔ 

λὰς διὰ τοῦ ὀνόματος τῆς ὑπομονῆς" διὰ τῶν σημείων πάλιν, 
Α ’ Ἁ 

πόσους νεκροὺς ἐγερθέντας, "πόσους τυφλοὺς θεραπευθέντας, 

πόσους λεπροὺς καθαρισθέντας, πόσους δαίμονας | ἐλαθέντας. 

Γαῦτα ἀκούοντες, μανθάνωμεν, εἰ εἰς ἀνάγκην ἢ ἐμπέσωμεν 
΄ ν ι 

τοιούτων διηγημάτων, συντέμνειν ἡμῶν τὰ κατορθώματα" ὃ καὶ 
Ἁ 

αὐτὸς ἐποίησεν. 
ἘΣ “ Α ’ ’ " Ν ν , Α ᾿ 

ἵτα ἵνα μὴ λέγωσι τινες, εἰ γὰρ καὶ μέγας; καὶ πολλὰ 
᾿] Υ͂ Ώ 9 3 ᾿] “- ΓΙ 9 - - 5 ἢ 

εἰργάσω, "αλλ᾽ οὐ τοσαῦτα, ὅσα ἐν ταῖς λοιπαῖς ἐκκλησίαις 
ε " ’ ω 7 Ρ ὥ εἰς ’ ᾿ " εἴ ς , ε ᾿] 

οἱ ἀπόστολοι, ἐπήγαγε ΓΤ γὰρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπερΒ 
Α Ἁ ᾿] ῥ Ρ᾿)] ν᾿ 9 ᾿ς Α ΠῚ ’ 

τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας :᾿ Οὐκ ἐλάττονος, φησὶ, “μετέσχετε 
““ “ Ε] ΒΓ, "“ “ἃ ’ δή 

χάριτος τῶν λοιπῶν. Αλλ᾽ ἴσως εἴποι τις ἂν, τί δήποτε 
Ἀ Α 9 Ἁ Ἁ Ά 

πρὸς τοὺς ἀποστόλους τρέπει τὸν λόγον, τὴν πρὸς τοὺς 
Υ ς ΄.- 

ψευδαποστόλους μάχην ἀφείς; ᾿Εκ περιουσίας ἀναστῆσαι 
΄“ Ν “- 

βουλόμενος αὐτῶν τὰ φρονήματα, καὶ δεῖξαι, ὅτι οὐ μόνον 
΄ ; 

ἐκείνων Ρ βελτίων, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν μεγάλων ἀποστόλων ἐλάττων. 
Ι - , Α 

Διὰ τοι τοῦτο, ὅταν μὲν περὶ ἐκείνων διαλέγηται, φησὶν, 
Ὑπὸ ΠΡΟ ὧ ᾿ ΝΕ , - Ἁ 

περ ἐγώ" ταν ὃὲ πρὸς τοὺς ἀποστόλους ἑαυτὸν παρα- 
, ᾿ 3 ᾿ 

βάλλη, ἀγαπητὸν εἶναί φησι τὸ μὴ ὑστερηκέναι, καίτοιγε 
“-“- “ ’ -“ , , 

πλεῖον αὐτῶν κοπιάσας. ΦΔείκνυσι δὲ “ἐντεῦθεν, ὅτι κἀκείνους 
᾿ Ν ΄ ὑβρίζουσιν, ὅταν τὸν ἴσον αὐτῶν ἐν δευτέρῳ τούτων ἔχωσιν. 

ςς Τὶ Ν᾿ “0 ΟΝ ᾿ ᾿ " ᾿ ΜΝ ες ᾿ἋὉ Μ Ἄ “ 
ἰ μή ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν. ετὰ πολλῆς 

’ Α Ἁ « ΄΄- 

πάλιν βαρύτητος τέθηκε τὴν ἐπιτίμησιν. Καὶ τὸ ἑξῆς φορ- 

δινν τι 

ἴ διὰ τοῦτο οτη. Β. 8. βραχεῖ]-Ε παρέστησε 10. ᾿ μιᾶς] ὅϊ. ΑΕ, 
μικρᾶς νυ]ρο. ἱ πόσας ἐπιβ. οἵα. Ἐ. κ᾿ πόσους τ. θ. οτι. Α. Ι ἐλα- 
σθέντας Ἰὼ. πὶ ἐμπέσωμεν ᾿-ἰ- πολλάκις 1). ἢ ἀλλ᾽ οὐ] ἀλλὰ Ε, Μοχ 
ἐν οτη. 1). Ο μετέχετε ΘΧ ΟΟΥΥ. Α. Ρ βελτίω οἱ ἐλάττω ἃ. δ οεἴοῃ. 
4 ἐνταῦθα ). Μὸοχ τὸ ἴσον ἰάθη. Υ τέθεικε Ἰὰ. 



“δῦ 5. ΦΌΟΑΝΝΙΝ ΟΗΚΥΒΟΝΤΟΜΙ ΧΙ: 

τικώτερον᾽ ““ Χαρίσασθέ ὅμοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. ᾿Αλλ’ 
ὅμως ᾿ὴ βαρύτης καὶ ἀγάπης ῥήματα, καὶ ἐγκώμιον ἐκείνων 
5, Ἔ Ε ὃ ’ ν “ ’ ᾿᾿ , εἶ Α δέ 

ἔχει" εἴγε ἀδικίαν δ οἰκείαν εἶναι νομίζουσι τὸ μὴ καταδέξασθαι 

τὸν ἀπόστολον λαβεῖν τι παρ᾽ αὐτῶν, μηδὲ θαρρῆσαι τραφῆ- 

ναι Νένθεν. Εἰ τοῦτο, φησὶν, εἰ χωνψόννρ οὐκ εἶπεν, ὅτι κακῶς 

Ὁ ἐγκαλεῖτε, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς “τῆς γλυκύτητος, συγγνώμην 
“ ’ Ἁ 

αἰτῶ, ἡ χαρίσασθέ μοι τουτὶ τὸ ἁμάρτημα. Καὶ θέα τὴν 

σύνεσιν. ᾿Ἐὐπειδὴ γὰρ συνεχῶς τοῦτο στρεφόμενον ὄνειδος 
- “ιν “- Α 

αὐτοῖς ἔφερε, συνεχῶς αὐτὸ παραμυθεῖται: ἀνωτέρω μὲν λέγων, 
“ ςς Ἢ ἈΝ " , ΝΟ “ 3 9 τὴ “ ε ᾿ς ’ 

ὃτι στὶν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοι, ὃτι ἡ καύχησις μου 
9 ἃ “ 33 Ρ “' ξεν 5 τ Ἂ, Φ " - 

οὐ φραγήσεται αὕτη εἶτα παλιν, Οτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς: 

οὐ θεὸς οἶδεν. ἀλλ᾽ ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων 

ἀφορμὴν, καὶ ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται: εὑρεθῶσι καθὼς καὶ ἡμεῖς." 

Καὶ ἐν τῆ προτέρᾳ" 4ἐς ἀΠίς οὖν μοί ἐστιν ὁ μισθός ; Ἵνα (690) 
9 ,, ᾿] ’ , Ἁ ἘΣ ’ 399 ᾿ ΕΣ 

ΕΒ εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον. Καὶ ἐν- 
00 ςς δὴ ς ’ 60 ’ Ν Ἰδ Π 7 99 1 “- 

ταῦθα, αρίσασθε μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. ανταχοῦ 
Ἂ ’ Ν κ Φ Ν ᾿ 4 ,ὕ ς. ἡ τ ’ 

γὰρ φεύγει τὸ δεῖξαι, ὅτι διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν οὐ λαμβα- 

νει Θθκαὶ ἐνταῦθα μὴ πλῆξαι. Διὸ καὶ ἱἐνταῦθα οὕτω φησίν’ 

εἰ τοῦτο πλημμέλημα εἶναι ἡγεῖσθε, συγγνώμην αἰτῶ: Ταῦτα 
δὲ ἊΨ Ν ’ κ ᾿ς Μ) Ἁ δ) ῃ “- 

ε ἔλεγε, καὶ πλήττων καὶ θεραπεύων. ἡ γὰρ ὁη “τοῦτο 

εἴπης" εἰ πλῆξαι θέλεις, τί ἀπολογῆ; ἰεὶ δὲ ἀπολογῆ, τί 

πλήττεις ; Γοῦτο γὰρ συνέσεώς Κέστι, καὶ κατατέμνειν καὶ 
Ε ὃ - Ἀν ὯΝ ΕΣ ο᾽ Α 'δό ΦΨ λ᾿ῃ, 

ἐπιδεσμεῖν τὸ ἕλκος. ἴτα, ἵνα μὴ όξῃη, ὅπερ καὶ ἔμπροσθεν 

""ἔλεγεν, συνεχῶς παὐτὸ στρέφειν ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν, θεραπεύει 

μὲν αὐτὸ καὶ ἐν πὶ προτέρᾳ ἘΠ 5.ςὁ Οὐκ ἔγραψα δὲ, ἃ ἵνα 

οὕτω γένηται ἐν ἐμοί" καλὸν γάρ μοι ἀποθανεῖν, ἢ τὸ καύ- 
“ 6 ,ὔ 32 ὔ ᾿ 3 ο 4 

δγζοχήημὰ μου ἵνα τις κενωση" Ῥ γλυκύτερον δὲ “ἐντεῦθεν καὶ 
“ Α ΄- 

προσηνέστερον. [Ἰῶς καὶ τίνι τρόπῳ; θ.ς Ἰδοὺ, τρίτον τοῦτο 
ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω ὑμῶν" οὐ 

ν “ Ἁ ς “ - ς ε “ Οὐ Ν τ ᾽' ᾿ ’ 

γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν, αλλ υμας. ὑ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα 
“- “ ’ κ) τὰ ε “- - ’ ΕΧ] "0 δὲ 

τοῖς γονεῦσι θησαυρίζειν, ἀλλ᾽ οἱ γονεῖς τοῖς τέκγοις. ε 

Αἴ (ΘΟΥ ΙΣΣ τὸ: ὅ 1014. ν. 165. ὃν, 14. 

5 μοι]- λέγων Ὁ). τὴ ἧ βαρύτης) τῆς βαρύτητος 6Χ (ΟΥΤ. Δ. Υ οἰκείαν 
οπι. Β. ἱπο]υβὶῦ δᾶν. ἡ ἔκειθεν ΕΒ. Χ τῆς οἵη. Β.". δ, χαρίσασθαι 
.Ε. 2 μὲν] μὲν γὰρ Βα. γὰρ οτη. Α.}).Ε.Ε, ἃ αὕτη δηΐθ οὐ φραγ. 
{γδη8Ρ. Β.1Ὁ. Ὁ εἶτα] δῖς Β.}).Ε, γεγοη. εἶπε γα]ρΌ. εἶτα πάλιν] ἐ ἐπήγαγεν 
Ε. δαί!τη ὅτι οτη. Α. ς ὁ θ. οἶδεν] οἶδεν ὁ θ. ἘΞ4α. ἃ τί οὖν σοί 
ἐστιν Τ᾿. Θ Ψογθᾶ καὶ ἐνταῦθα μὴ πλῆξαι, ΄χυδθ ἀδϑαηΐ τη ΕἸαΠ15, ἢ οηΐ Α. 
ΒΟ, εὐ ὅαν. τηᾶῦρ. καὶ τὸ μὴ πλῆξαι [). οἱ ἤοο ἴοσο πο, 68ὲ ἀϑροῦ οί. 
ἔ ἐνταῦθα οτη. δ εγοη. Ε; πλήττων [-- ὁμοῦ 10. ἢ τχοῦτο οτῃ. 1). Ῥοϑί 
εἴπῃς Δα. ὅτι Ι΄ ϑιη. 1 ψιᾷ. Αππηοί. κ ἐστι ]-Ἐ πολλῆς ἴ): ἱ “δόξει {Ὁ 
ταῦτα σκήπτεσθαι ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν (εἴ οτη. πιοχ ὑπὲρ τοῦ λ.) 0. ἴὰ ἔλεγεν 
ΑΒΕ νει. Ἰϑἀθραίαγ ἔλεγον. Ἢ αὐτὸ] ταῦτα Εἰ. 5ίαϊτη στρέφει Α.Β.}).Ε.. 
οί. Μοχ οὖν Ρῥτο αὐτὸ Ὁ). ο μοι]-Ετὸ ΔΑ." Ρ γλυκύτερον] 
ἡμερώτερον Ὦ. 4 ἐντεῦθεν Α.Ε. Εν. ἐνταῦθα νυϊρο. 
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,ὕ ΎΨΜ " ς 9 κ᾿ κι , κ “- 9 
λεγει; τοῦτο εστιν᾽ οὐκ ἐπειδὴ μὴ λαμβάνω, διὰ τοῦτο οὐ 

Ἀ 

παραγίνομαι, ἀλλὰ καὶ δεύτερον παρεγενόμην, καὶ τρίτον 

τοῦτο παρεσκεύασμαι ἐλθεῖν, καὶ οὐ καταναρκήσω ὑμῶν. Καὶ 
ἢ 53 

ἡ αἰτία σεμνή. Οὐ γὰρ εἶπεν, ἐπειδὴ ἐβικ  ἐφ, ἐπειδὴ 
΄ Ἁ 

πλήττεσθε, ἐπειδὴ ἀσθενεῖτε' ἀλλὰ τί; “Οὐ ̓ γὰρ ζητῶ τὰ 

ὑμῶν, ἀλλ᾽ ὑμᾶς. Μείζονα ἐπιζητῶ, ψυχὰς ὁ ἀντὶ Χρημάτων, 

σωτηρίαν ἀντὶ χρυσίου. Εἶτα ἐπειδὴ ὑποψίαν εἶχεν ἔτι τὸ 
΄ - “ Ἂ σι 

πρᾶγμα, ὡς ἀλγοῦντος αὐτοῦ πρὸς αὐτοὺς, διὰ τοῦτο καὶ 
᾿ ἘΡΡῚ Ξ κ 

λογισμὸν τίθησιν. ᾿Εἰπειδὴ γὰρ εἰκὸς ἣν εἰπεῖν αὐτοὺς, οὐ γὰρ 
σ΄ Ν “΄““ Υ Ἁ ΄ι 

ἔξεστι. καὶ ἡμᾶς ἔχειν καὶ τὰ ἡμῶν ; ἐπάγει μετὰ πολλῆς 

τῆς χάριτος τὴν ἀπολογίαν ἣ αὐτῶν, λέγων" “Οὐ γὰρ ὀφείλει 

τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσι θησαυρίζειν, ἀλλ᾽ οἱ γονεῖς τοῖς 

τέκνοις" ἀντὶ τῶν διδασκάλων καὶ τῶν μαθητῶν τοὺς γονέας 
Ἁ ’ - ΄σ 

καὶ τὰ τέκνα ἡ μεταβάλλων, καὶ δείξας ὅτι ὀφειλῆς πράγμα 
“: Φ ς᾽ 3. 2 -- ᾽ κ Π) , ε 

ποιεῖ, ὅπερ οὐκ ἣν ὀφειλῆς. Οὐ γὰρ οὕτω προσέταξεν ὁ 
ἢ ὦ Α 4 5" 9 , ὃ Ἕ ΄- ’ ἃ ὃ ᾿ τν Α 

ρίιστος, ἀλλ᾽ ἐκείνων ᾧΦειδόμενος, ταῦτα λέγει ἰὼ καὶ 
7 Ι τὰ Α οὐ ΓΙ Μ“ 4 “ ᾽ 

πλέον τι προστίθησι. Οὐ γὰρ εἶπε μόνον, ὅτι οὐκ ὀφείλει 
Ν Υ̓ 5 9 ΨΦΨ ΝΣ ᾿] 4 - ΄ 

τὰ τέκνα θησαυρίζειν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ὀφείλουσιν οἱ γονεῖς τοῦτο 

ποιεῖν. Οὐκοῦν ἐπειδὴ δοῦναι δεῖ, 17““᾿ΕἸ γὼ ἥδιστα δαπανήσω 
ἃν , δ κ᾿ ΄- ΜΕΥ Τ᾿ ι " 

καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὕπερ τῶν ψυχῶν ὑμῶν. Τοὺς μὲν 
ν “- ΄᾿ 

γὰρ ᾿ γονέας θησαυρίζειν ἐκέλευσε τοῖς τέκνοις ὁ νόμος τῆς 
΄ “ ς Ἁ 

φύσεως" ἐγὼ δὲ οὐ τοῦτο ποιῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμαυτὸν 
Υ“ Α , 

Υπροσδίδωμι. Καὶ αὕτη ἡ ὑπερβολὴ, τὸ μὴ μόνον ὃ μὴ λαμβά- 
Ν “ὠ Ν᾿ ᾿ ΄'. ΄- 

νειν, ἀλλὰ καὶ προσδιδόναι, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς τῆς 
΄ ἣν 

φιλοτιμίας, καὶ ἐκ τοῦ ὑστερήματος" τὸ γὰρ, “ἐκδαπανη- 
΄“-“ “Δ “" 

θήσομαι," τοῦτό ἐστιν αἰνιττομένουῬ. αν γὰρ αὐτὴν δέη 
Ι΄, ΄“΄»" εἣ ΄ι 

τὴν σάρκα ἀναλῶσαι, οὐ "φείσομαι διὰ τὴν σωτηρίαν ὑμῶν. 
Καὶ τὸ ἐπαγόμενον μετ᾽ ἐγκλήματος ὁμοῦ καὶ ἀγάπης" ἐ Ἢ 

καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν, ἧττον ἀγαπῶμαι." Καὶ 

ταῦτα ποιῶ, φησὶν, ὑπὲρ τῶν φιλουμένων, καὶ οὐ φιλούντων 

ὁμοίως. Σκόπει τοίνυν λοιπὸν πόσους ἔχει τὸ πρᾶγμα βαθμούς. 

Ἔδει λαμβάνειν, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐλάμβανεν' ἰδοὺ πρῶτον κατόρ- 

θωμα’ καὶ ὑστερούμενος, δεύτερον" καὶ αὐτοῖς κηρύττων. τρίτον" 
Ν ; ’ ἃ 9 ς ΄“ , ς Ἀ 

και προσδίδωσι, τεταρτον᾽ καὶ οὐχ ἅπλως προσδίδωσιν, αλλὰ 
Α ’ ἈΝ 

καὶ μετὰ ἐπιτάσεως, πέμπτον" καὶ οὐ χρήματα μόνον. ἀλλὰ 
ὟΣ 1 .Ἶ Φ Ἐ ῃ ὴἢ3Θ ᾿Ὶ ΄΄“ Ο Α ’ ’ ΕῚ Ἀ 

καὶ εαυτον, ἕκτον᾽ καὶ ὑπερ τῶν “ μὴ σφόδρα φιλούντων αὐτον, 
Φ ὃ ε ἌΧ φς ἡ “ ,ὔ ’ » 
ἕβδομον" καὶ ὕπερ τῶν σφόδρα φιλουμένων, ὄγδοον. 

, τον 1. Ες: 

Τ᾽ γὰρ οἵῇ. ΡΥ. πη. Α. 8 ὑμᾶς εἱ τὰ ὑμῶν Δ.}}.1Ν Ὁ αὐτῶν 68 ἴὴ 
ΟἸΩΠΙ 115 ΠὈΥῚΒ ; ποη ἴῃ 44. " μεταβάλλων. Δ. ΒΕ, αν. τπᾶσρ. λαμβά- 
νων 1). τιθεὶς Τὰ 44. Ν᾽ καὶ οπ. 10). Χ γονεῖς 1), Υ για. Απποί. 
2 καὶ αὕτη) αὐτὴ 1). αὐτὴ γὰρ Ἐ. ἃ μὴ ΟΙ. Ῥ' Ν Όη. Ὁ φείσομαι 1} τ] 
ΟἸηη68, ᾿ἰἀοραίτι φείδομαι. ο μὴ σφ.] σφόδρα μὴ 1). Μοχ ὄγδοον ομι. Δ. 

οΟο 

.--- ) 

ῦ 
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Δ Ποῦτον δὴ καὶ ἡμεῖς ζελώσωμεν. Μέγα μὲν γὰρ “ἔγκλημα, 
Α Ἀ Α πον τ ω Α Ι “ Ἀ ’ὔ ’ 

ὁφοκαὶ τὸ μὴ φιλεῖν μεῖζον δὲ γίνεται, ὅταν καὶ φιλούμενος 

τις μὴ φιλῆ. Εἰ γὰρ ὁ τὸν φιλοῦντα φιλῶν, ᾿ οὐδὲν πλέον 
ἔχει τῶν τελωνῶν" δὸ μηδὲ τοῦτο ἔχων, ἢ μετὰ τῶν θηρίων ἐστὶ, 

΄ Ἁ Α ’ὔ;, ᾽ ’ ’ ’ ΒΩ 9 

μάλλον δὲ καὶ τούτων ἐλυσ ὧν. “Γί λέγεις, ἄνθρωπε: οὐ 

φιλεῖς τὸν φιλοῦντα : ̓ καὶ τίνος ἕνεκεν ζῆς: ποῦ δὲ χρήσιμος 

ἔση λοιπόν ; ἐν ποίοις πράγμασιν: ̓ ἐν πολιτικοῖς ; ἐν ἰδιωτι- 

κοῖς ; Οὐδαμῶς" οὐδὲν γὰρ ἀχρηστότερον ἀνδρὸς οὐκ εἰδότος 
-᾿ ΑΔ “- κΑ Ἁ ᾿ Ἁ » Ϊ δέ 4. 

φιλεῖν. οὔτον καὶ λῃσταὶ πολλάκις τον ῬΟΜΩΝ ηϑεσθησαν, καὶ 

ἀν ροφόνοι καὶ ᾿τοιχωρύχοι, καὶ ἁλῶν κοινωνήσαντες "μόνον, 

τα εν τῆ τραπέζ! τὸν , τρόπον μεταβαλόντες" σὺ δὲ (ό6οι) 

Β οὐχὶ αλῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ῥημάτων καὶ πραγμάτων κοινωνῶν, 

καὶ εἰσόδων καὶ ἐξόδων, οὐ πλεῖον ̓ Αλλ᾽ οἱ μὲν ᾿αἰσχρῶς 

ἐρῶντες, καὶ ὁλοκλήρους δαπανῶσιν οὐσίας εἰς τὰς πορνευομέ- 

νας γυναίκας" σὺ δὲ σεμνὸν ἔχων ἔρωτα, οὕτως εἶ ψυχρὸς καὶ 

ἀσθενὴς καὶ ἄνανδρος, ὡς μηδὲ χωρὶς δαπάνης καταδέχεσθαι 
ἌΣ κ᾿ ἣ Α δ᾽) 3, Ψ Α [2 

φιλεῶ : Καὶ τίς, φησὶν, οὕτως ἔσται ἀθλιος, τίς δὲ οὕτω 

θηρίον, ὡς τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφεσθαι καὶ μισεῖν : Σὺ πμὲν 
ΓΟ «- “. ΄-“ ’ 

καλῶς ποιεῖς ἀπιστῶν διὰ τὴν τοῦ πράγματος ἀτοπίαν" ἐγὼ 
Ἂς: ἡ ᾿ ; Α Μ ,ὔ “- 5 ο Ν ᾷ 

δὲ ἄν δείξω πολλοὺς ὄντας τοιούτους, πῶς οἴσομεν “λοιπὸν τὴν 
9 ’ὔ, “ Ν “-- ς ’ὔ Ἁ ’ὔ’ Ψ 

αἰσχύνην ; ταν γὰρ κακῶς Ρ ἀγορεύης τὸν φιλούμενον, ὅταν 

Ο ἀκούων κακῶς ἑτέρου λέγοντος μὴ ἀμύνης, ὅταν εὐδοκιμοῦντα 
φθονῆς, ποία αὕτη Ἡφιλία: ε ἐπανε με) φιλίαν οὐδὲ τοῦτο ἀρκεῖ 

δεῖξαι. τὸ μὴ φθονεῖν, ὥσπερ Γοῦν οὐδὲ τὸ μὴ ἐχθραίνειν “μηδὲ 

πολεμεῖν, ἀλλὰ τὸ συγκροτεῖν καὶ αὔξειν τὸν φιλοῦντα" ὅταν 
΄σ 4 “ 

δὲ πάντα ποιῆ καὶ λέγη; ὥστε καὶ καθελεῖν τὸν πλησίον, τί 

ταύτης ἀθλιώτερον τῆς ψυχῆς; Χθὲς καὶ πρώην φίλος, καὶ 

λόγων ἐκοινώνεις καὶ τραπέζης" εἶτα ἐπειδὴ ἀθρόον εὐδοκι- 
“ 3 Ἁ ’ Ἁ Ἁ ε; Ἀ “- ’ 

μοῦντα εἶδες τὸ μέλος τὸ σὸν, ῥίψας τὸ τῆς φιλίας προσω- 

Ἁ ΗΘΙΚΟΝ. Περὶ φθόνου. Ν εΌΗ. 6 ἔγκλημα -Ἐ καὶ τὸ φιλεῖν Α. ΨεΙΌΠ. 
- καὶ τὸ φθονεῖν (.1). Ηοο τϑοθροχιηΐ ὅδν. Βεῃ. Αααιαμηθηίατη ΠΟΠ γορεὶ 
πν ἔ οὐδὲ ). ὃ ὁ μηδὲ] δῖ. Ο.}).Ε}. ὁ δὲ μὴ Δ. ὁ δὲ “μηδὲ Ἐὶ, ὁ μὴ Εαάα. 
ἢ μετὰ ἐλάττων] ὅϊς Ο.}.". ϑαν. ΠΊΔΓΡ’. Ἑαδραίαν καὶ τῶν θηρίων ἐλάτ- 
των ἂν εἴη (ἐλαττονήσει ῬΓῸ ἐλάττων ἃ ἂν εἴη  εύοῃβ.) [108 οδἴδιῃ Α.Β. (ββα μετὰ 
ῬΙῸ καὶ 6Χ ΟΟΥΥ. οὖ ἧς (510) ῬΙῸ ἂν εἴη Δ.) Ῥτγοβιιβ ἄἴνοσβα παροὺ Εὰ. εϑέϊβ 
ΤΉ γον [μογὶβ Νοῖ. ᾿δέσθησαν ΒΑΕ. ἐεοομοςς ἃ ϑδαν. Ββῃ. ἠθέλησαν 
ψεγοη. ἠθέτησαν Δ.1).Ε4, οὐκ ἠθέτησαν ΟΟ. Κ μόνων Ο.Ε, διαίτῃ μετέ- 
ταξαν 1). 1 αἰσχρῶν Ὁ. τῇ οὐσίας] οἰκίας ᾿, π μὲν] -Ε γὰρ Ο.Ὁ. 
Ο τὴν αἰσχ. λοιπὸν ἴῆγογδο οτα. Α.Β.Ε, Ρ ἀπαγορεύῃς (- εἰς Α.) Δ.Ε. Μοχ 
εὐδοκιμοῦντι τς ᾳ φιλία Ἰ10Υ] ΟἸΏΠ65 δ δδν. ποῦ ἀγάπη ἘΔα. Τ οὖν 
οτ,. 10. 5 μηδὲ πολεμεῖν ὅϊο Ε΄. μηδὲ τὸ π. Δ. ὅν. τηδγρ. μηδὲ τὸ μὴ 
᾿ Ἐ,, οὐδὲ τὸ π. Β.Ο. νετοη. οὐδὲ τὸ μὴ π. Ὠ. Ἦος βαϊαεγαηΐ ϑδαν. Βοπ. 
ἴ ἀλλὰ τὸ σ.] ὅϊῖς Α.Ο.Ε. ἀλλὰ τοῦ σ. Ὁ). ἀλλὰ καὶ σ. Β. ουτὴ ΕαΙ 18, ἀλλὰ 
δεῖ καὶ σ. Ἐ. '᾽ ἐπειδὴ ἀθρόον πος οτὰ. Α.Ε.Ε, ἀθρόον ἐπειδὴ νυ]ρο. ϑαϊτα 
εὐδοκιμοῦν ΕἸ. 
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πεῖον, τὸ τῆς ἔχθρας ὑπέδυς, μᾶλλον δὲ τὸ τῆς μανίας. Μανία Ὦ 

γὰρ περιφανὴς, τοῖς ὍῚ Ὑ πλησίον δάκνεσθαι καλοῖς" τοῦτο 

γὰρ μαινομένων ἐστὶ, καὶ λυττώντων κυνῶν. Κατὰ γὰρ 
ἐκείνους εἰς τὰς ἁπάντων πηδῶσιν π}: καὶ οὗτοι, τῆ βασκανίᾳ 

παροξυνόμενοι. Βέλτιον ὄφιν ἔχειν. Σ χοὶς σπλάγχνοις ἐγκα- 
“- Ἁ 

λινδούμενον, ἢ ἢ βασκανίαν ἔνδον συρομένην. ᾿Εκεῖνον μὲν γὰρ 
Ἁ ΄- 

καὶ ἐμέσαι πολλάκις ἔνι διὰ φαρμάκων, καὶ διὰ “τροφῆς 

παραμυθήσασθαι" ὁ δὲ φθόνος οὐκ ἐν σπλάγχνοις καλινδεῖται, 
ἃ ἀλλ᾽ ἐν τῷ κόλπῳ στρέφεται τῆς ψυχῆς; καὶ δυσεξάλειπτόν Ε' 

ἐστι ΤΗΝ Ἱξ αἱ ὁ μὲν ὄφις ἔνδον ὧν, οὐκ ἂν ἅψαιτο 

σωμάτων ἀνθρωπίνων, τροφῆς παρακειμένης" ὁ δὲ φθόνος, κἂν 

μυρίαν “παραθῆς αὐτῷ τράπεζαν, αὐτὴν κατεσθίει τὴν ψυχὴν, 

δάκνων πάντοθεν, σπαράττων, ἕλκων καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῷ τινα 

παραμυθίαν εὑρεῖν, δι’ ἧς ἀποστήσεται τῆς μανίας, ἀλλ᾽ ἢ μίαν 

μόνον, τὴν τοῦ εὐημεροῦντος δυσπραγίαν" οὕτως ἀνίεται, μᾶλ- 
Α ᾿ Ὁ κι “. 

λον δὲ, οὐδὲ οὕτω. αν γὰρ οὗτος πάθη κακῶς, ἕτερον ὁρῶν 
εὐημεροῦντα, ταῖς αὐταῖς ὀδύναις ἐνέχεται" θκαὶ πανταχοῦ 

’ Α “ ; “Δ. Ν ΕΣ ’ 

τραύματα, καὶ πανταχοῦ πληγαι. Οὐδὲ γὰρ ἔστι στρεφο-ό3τ: 

μενον ἐπὶ γῆς μὴ ὁρᾶν εὐδοκιμοῦντας. Καὶ τοσαύτη τοῦ 
“ « Ὁ " Ψ “ἃ ᾿ ἘδΡ ΕΝ " 

νοσήματος ἡ ὑπερβολὴ, ὅτι κἂν οἴκοι τις ἰαύτον κατακλείση, 
-“ “ , ’ “-“ “- ἤ Α ἐκ 

τοῖς παλαιοῖς ἀνδράσι φθονεῖ τοῖς τετελευτηκόσι. ὃ Καὶ τὸ 

μὲν βιωτικοὺς ἀνθρώπους ταῦτα πάσχειν, χαλεπὸν μὲν, πλὴν 
5" Ὁ“ ᾿ δ χες Ν δὲ ΩΝ ᾿ “ " ἤ , ς 

οὐχ οὕτω " δεινόν τὸ ὃὲ καὶ τοὺς τῶν ἐν μέσῳ θορύβων ἀπηλ- 
“ . -΄-" ’ 

λαγμένους ἔχεσθαι τοῦ νοσήματος 'ἱτούτου, τοῦτο πάντων 
ΣΡ. ’ Α ἰς ᾿] ᾿] ς .] ς Ἁ 

χαλεπώτερον. Καὶ ἠβουλόμην μὲν σιγᾶν ἀλλ᾽ εἰ μεν ἢ" ἄχ 

καὶ τὴν ἀπὸ τῶν πραγμάτων αἰσχύνην ἀφήρει, κέρδος ἣν τὸΒ 

Κι μηδὲν εἰπεῖν" εἰ δὲ κἂν ἐγὼ σιωπήσω. τὰ πράγματα βοήσεται 

σφοδρότερον τῆς “ἐμῆς γλώττης, βλάβη μὲν οὐδεμία ἀπὸ τῶν 

ἐμῶν ἔσται ῥημάτων, ὡς ἐκπομπευομένων ἡμῖν τῶν κακῶν, 

κέρδος δὲ ἴσως καὶ ὠφέλειά τις. 'Γουτὶ πὶ γὰρ τὸ νόσημα 

Ι 

Ὑ πλησίων ΔΑ.Β. Χ ἐγκαλινδ. τοῖς σπλ. ἰῆνοῦδο οὐ. Δ, Ἐ: Υ μὲν, αιιοᾶ 
αἰγογαΐ, τὰθηίαν Α..Ὁ .Ε..1 2 τρυφῆς Ἐ. ἃ ἀλλ᾽ ἐν τῷ] ὅϊῖς ἃ. ἀλλὰ 
τῷ νυ]ρὸ. Ὁ τὸ πάθος Ο. ). ς παραθῇς αὐτῷ] αὐτῷ παραθῆς ΒΕ. αὐτῷ 
παρατέθης Ἰ΄. ἀ αὐταῖς] αὐτοῦ 1). ϑίαί!η ἀ ἀνέχεται ἰάριη. 9 καὶ] κἂν Ε'. 
καὶ οτχ. ἢ. Ρτοχίπαατη καὶ ΟΠΊ. ᾿ν Γ αὐτὸν] ἑ ἑαυτὸν Α. Ε΄. οἵ οχ ουῦσ. Εἰ. 
Β' καὶ τὸ πλὴν] χαλεπὸν μὲν οὖν καὶ τὸ β. ἀἁ. τ. πάσχειν, πλὴν Ο.Ι. δ δει- 
νόν" τὸ δὲ καὶ τοὺς δεινὸν, ὡς τὸ καὶ τοὺς 6.1). δεινὸν, ὅσῳ μᾶλλον λέγειν᾽ 
οἷον δὴ τοῦτο (τὸ δὲ ΝογΌΠ.) καὶ τοὺς Δ. Δ ΘΙΌΝι. τηθηοβο βουϊρία ΡΙῸ δ185: 
δεινὸν, ὡς ὃ μέλλω λέγειν" ποῖον (ὁποῖον Ἐ,.) δὴ τοῦτο ; τὸ καὶ τοὺς, τος ΘΧἢΪ- 
θοηὶ Κ.Ε.. πον ἐέα σγαῦθ: φιανίο πιασίβ ΟΘηβθηαίμηι, ψιοαί ἠϊ οἷς. Δ οἵ. Νο- 
Βύγ8 ΠῈ| ἸΘΟΠΟΠΘπῚ οοτηπηθηδηΐ 1}. δαν. 6 η. ἱ τούτου οτῃ. Α.}}. Ὗ ΘΙΌΠ. 
δίαίπη αὐτὸ τοῦτο Πα. 6 αὐτὸ ἀδοβῦ ἴῃ ΟΠ} Οοαά. κ μηδὲν] 
μὴ 10. Ι ὡς ὠφέλειά τις] δι. Α.Β. Ε. ΒΕ, ὡς ἐκπομπ. δὲ ἡμῖν τ. κ. τὰς 
ἰσὼς καὶ ὦ. τις Εα4. ἴσως δὲ κέρδος τι καὶ ὦ. ἐκπομπ. ἡμῖν (ὑμῖν 1).} τ. κ- (.1). 
τὰ γὰρ οἵη. Ὁ). 

οοἕ 
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Ἁ “ Ω ᾽ Φ ΠῚ “- ’ 5», Α , , 

καὶ τῆς ἐκκλησίας ἥψατο, "τοῦτο πάντα ἄνω καὶ κάτω πεποί- 
οΟ ᾿ “ ’ ὃ ’ Α ς λ θίο ΝῚ " ἡλλή 

ηκε, ϑκαὶ τοῦ σώματος ὁὀιεσχισε τὴν ἀκολουθίαν, καὶ κατ΄ ἀλλή- 

λων ἱστάμεθα, τοῦ φθόνου καθοπλίζοντος ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο 
δ δ , 9 Ν Ψ ᾿ ,ὔ ς 

πολλὴ ἡ διαστροφή. Εὐ γὰρ πάντων οἰκοδομούντων ἀγαπη- 
΄-“ , “ 

τὸν στῆναι τοὺς διδασκομένους, ὅταν ἅπαντες "καθαιρῶμεν, τί 

ἔσται τὸ πέρας; 
“- Ν “ “- 

σ᾽. Τὶ ποιεῖς, 3 ἄνθρωπε: Νομίζεις τὰ τοῦ πλησίον καθαιρεῖν' 
Ἁ τ δὲ ᾿] , Ν ἘΝ οἰΝ θ - Οὐ ἢ 

πρὸ δὲ ἐκείνου τὰ σαυτοῦ "καθαιρεῖς. ὑχ ὁρᾷς τοὺς φυ- 

τοκόμους, τοὺς “γηπόνους, πῶς ἅπαντες εἰς ἕν τρέχουσιν: ὁ 

μὲν διέσκαψεν, ὁ δὲ ἐφύτευσεν, ὁ δὲ περιέστειλε τὴν ῥι 'ζαν, 

ἄλλος χἀρδεύει τὸ Φυτευθὲν, ἄλλος περιφράττει καὶ τειχίζει, 

ἄλλος ἀποσοβεῖ τὰ θρέμματα" καὶ πάντες εἰς ἐν βλέπουσι, τοῦ 

φυτοῦ τὴν σωτηρίαν. ᾿᾿πΝνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως" ἀλλὰ φυτεύω 
Α ᾿ ἡ ’ δὲ 9 Α ὃ Ά ᾿4 ἢ) “ἃ ΄ι 

μεν ἐγὼ, σαλεύει ὁε ἀλλος καὶ οιασειει. ασον κἂν παγῆναι 
“-᾿ Π)] 9 ’ ᾿ σι 9 “΄ι " ΝῚ 9 Ἁ 

Ὁ καλῶς, ἵνα ἰσχυρότερον γένηται τῆς ἐπιβουλῆς. ΥΟὺὐ τὸ ἐμὸν 
᾿] - ΕΣ ς " Ἁ εἶ ’ ι ς Α 3 ’ὔ ΜΡ 

ἀναιρεῖς ἔργον, ἀλλὰ τὸ σὸν καταλύεις" ἐγὼ εφύτευσα, σε ἔδει 

ποτίσαι. ἣΑν τοίνυν σαλεύσης, “πρόρριζον ἀνέσπασας, καὶ οὐκ 
ΚΕ Ὥ ει ς ’ ω ’ 3 ς ς “ ει “ Α 

ἔχεις οὗ τὴν ἀρδείαν ἐπιδείξῃ. Αλλ ὁρᾷς εὐδοκιμοῦντα τὸν 

φυτεύοντα; Μὴ φοβοῦ: οὔτε ἐγώ τί εἰμι, οὔτε σύ. 8 ἐς Οὔτε (692) 
οἷ ς ᾿ς Ε7 Ἑ , 3 Ι 39 ἧς ’ ς δι 

γὰρ ὁ φυτεύων, οὔτε ὁ ποτίζων ἐστί τι" ἑνὸς ἐστι τὸ ἔργον, 
“- “- 4“ ᾿Ὶ ’ Υ Α “ ΝΥΝ ,ὔὕ 

τοῦ θεοῦ. “ὥστε ἐκείνῳ μάχῃ καὶ πολεμεῖς, τὰ φυτευθέντα 
ἀνασπῶν. ᾿Ἀναγήψωμεν τοίνυν ποτὲ, γρηγορήσωμεν. Οὐ 

δέδοικα τὸν ἔξω πόλεμον, ὡς τὴν ἔνδον μάχην ἐπεὶ καὶ ῥίζα, 

Ἑ ὅταν ἢ καλῶς ἡρμοσμένη τῆ γῆ: οὐδὲν πείσεται ἀπὸ τῶν ἀνέμων" 
«ἃ Α “" οὴ ᾽ὔ ’ ὃ Ῥἤ Ψ κ 8." ὃ 

ἂν δὲ αὐτὴ σαλεύηται, σκώληκος ιατρώγοντος αὐτὴν ὅεν οθεν. 

καὶ μηδενὸς ἐνοχλοῦντος πεσεῖται. Μέχρι τίνος ὕδιατρώγομεν 
σι 9 , ΝΥ Εὖ Γ, 4 Ἂ Κ Α ν ς '᾽Ἁ “ ς 

τῆς ἐκκλησίας τὴν ῥίζαν σκωλήκων δίκην ; Καὶ γὰρ ἀπὸ γῆς αἑ 
“κι ν 3: “ Α 9 9 ᾿ ΄ι 3 Ἂν. .9 ἡ 

τοιαῦται τίκτονται διάνοιαι. μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἀπὸ γῆς. αλλ΄ ἀπὸ 

Ἐρπβῆν, τὴν σηπεδόνα μητέρα ἔχουσαι" καὶ οὐκ ἀφίστανται τῆς 
Α ’ 

ὁκαταπτύστου θεραπείας τῆς ὦ τῶν γυναικῶν. Ἰενώμεθα 

632 ποτε ἄνδρες γεννα ἴοι, γενώμεθα “ἀθληταὶ φιλοσοφίας, ἀπελά- 

σωμεν τὴν πολλὴν τῶν κακῶν τούτων φορᾶν. Καὶ γὰρ ὥσπερ 
“-- Ἁ σι ““- Ἁ ΄ ΄-- 

σῶμα νεκρὸν, τῆς ἐκκλησίας ὁρῶ τὸ πλῆθος ἐρριμμένον νῦν. 
ἤ 7] μἱ 

Καὶ καθάπερ ἐν σώματι νεκρωθέντι προσῴατως, ἔνε μὲν ὁ- 

8. Ὁ ὟΥ- [1]. ἢ. 

Ὦ τοῦτο] καὶ τοῦτο 4]. καὶ ᾿πο]ϑατη ἃ αν. αρϑϑί ἃ Ὁ... Ο καὶ] τοῦτο 
ΟἾ: Ρ καθαιρεθῶμεν Δ.Ο.}. 4 ἄνθρωπε ;}- συμφέρειν Α.Β. τοσορίθτα 
8 ϑαν. θη. -Ἐσυμφέρον Εἰ. -Ε καὶ ποῦ φέρῃ ; Εὰ. 5664 1ῃ τηᾶγρ', γρ. οὐ φέρειν. 
Ιη Νεγοη. μ8θο νομίζεις---καθαιρεῖς ἀθϑιιηΐ. τ δὲ οτη. (.}. 5 καθαιρεῖς 
καθοπλίζεις Α. ̓ » καταβάλλεις ΒΕ. Ὁ φυτοκόμους] οἰκοδόμους Α.Β.᾿. Ε΄, γε- 
ΤΌ. δ οί. Υ γαιηπόνους Δ. γεηπ. Β. γ᾽ ὁ μὲν] καὶ ὁ μὲν ἃ. ὁ μὲν γὰρ 
σ.Ὁ. Χ ἄρδει Ἰὰ. Υ͂ οὐ] εἰ Ὁ. 2 πρόρριζον Ἰ1ΠΤΊ ΟἸΏΠΘ5 ΟἸΤῚ ΤΩΔΤΡ'. 
ϑαν. αθθαίαν τὴν ῥίζαν. ἃ ἔσωθεν Α. Ὁ διατρώγωμεν Ἀ.Β.1}. 
 καταπαύστου 1). 4 ἀθληταὶ] ἄνδρες Ε΄. 
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φθαλμοὺς ἰδεῖν, ἔνι ὃ δὲ χεῖρας καὶ πόδας καὶ τράχηλον καὶ 

κεφαλὴν, οὐδὲν δὲ τῶν μελῶν τὰ ἑαυτοῦ ποιοῦν" οὕπω δὴ καὶ 

ἐνταῦθα, πάντες πιστοὶ οἱ παρόντες, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν ἡ πίστις 

ἐνερ γής" τὴν γὰρ θερμότητα ἐσβέσαμεν, καὶ τοῦ Χριστοῦ τὸ 

σῶμα νεκρὸν εἰργασάμεθα. Ηὶ δὲ φρικτὸν τὸ εἰρημένον, 

πολλῷ φρικωδέστερον, ὅταν ἐπὶ τῶν ἔργων ἰφαίνηται. ἡ ο 

μὲν γὰρ ὀνόματα ἀδελφῶν ἔχομεν, τὰ δὲ πράγματα πολεμίων" 

καὶ μέλη καλούμενοι πάντες, καθάπερ θηρία 8 διεστήκαμεν. 
"2 “ ἘΠ Ὸ ’ὔ ον 

'Γαῦτα, οὐκ εκπομπεῦσαι βουλόμενος τὰ ἡμέτερα, εἶπον, 

ἀλλ᾽ ἐντρέψαι καὶ ἀποστῆσαι. ὋὉ δεῖνα εἰσῆλθεν εἰς οἰκίαν, 

Κἀπήλαυσε τιμῆς" δέον εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ, ὅτι τὸ μέλος 

τιμᾶται τὸ σὸν, καὶ ὁ θεὸς δοξάζεται, σὺ 1 δὲ τοὐναντίον ποιεῖς" 

λέγεις κακῶς πρὸς τὸν τετιμηκότα, ὧστε ἀμφοτέρους ὑποσκελί- 
[8}]} Α ν ΄ ΓῚ δ Χ0ΘᾺὰ , 

σαι. και σεαῦυτον σπρροσκαταισζχῦυναιίι. ἰινὸς κ᾿ Αγὰτς α τε και 

ταλαίπωρε: ᾿Ηκουσας ἀδελφοῦ ἐγκωμιαζομένου, ἢ ΠΡ ἀν- 

δράσιν, ἢ τ παρὰ γυναιξί: ΠΡρόσθες τοῖς ἐπαίνοις" οὕτω ὁγὰρο 

καὶ σαυτὸν ἐπαινέσῃ. ᾿Βὰν δὲ καθέλης τὸν ἔπαινον, πρότερον 

σαυτὸν κακῶς εἴρηκας, “πονηρὰν δόξαν λαβὼν, κἀκεῖνον ἐπῆρας 

μειζόνως. Ὅταν ἀκούσῃς ἐπαινούμενον, γίνου τῶν λεγομένων 

κοινωνὸς, εἰ καὶ μὴ τῷ βίῳ καὶ τῆ ἀρετῆ, ἀλλὰ τῷ χαίρειν τοῖς 

ἐκείνου καλοῖς. ᾿᾿ὕπήνεσεν ὁ δεῖνα: θαύμασον καὶ σύ οὕτω 

Ρκαὶ σὲ ἐπαινέσεται ἐκεῖνος. ὡς χρηστὸν καὶ ἐπιεικῆ. Μὴ 

φοβηθῆς, ὡς τὰ σαυτοῦ καθαιρῶν ἐν τοῖς ἐγκωμίοις τοῖς ἑτέρου" 

τοῦτο γὰρ ἐν ταῖς “ κατηγορίαις γίνεται. Φιλόνεικον "γὰρ τὸ 
’ κ᾿ " , Ἶ ν Φ »᾿ - , ᾽ , 

ὅένος τῶν ἀγθρώπων και ὁταν ἰόὴ σε κακῶς λέγοντα, ΠΩΡΕΜΕΕ ἢ 

τὰ ἐγκώμια, ταύτη δάκνειν 5 βουλόμενος, τοὺς ἰδὲ κατηγόρους 

καθ᾽ ἑαυτὸν καὶ πρὸς ἑτέρους διαβάλλει. Εἶδες πόσης ἀ- 

σχημοσύνης ἑαυτοῖς γινόμεθα αἴτιοι; πῶς ἀπόλλυμεν τὸ ποί- 

νιον καὶ διασπῶμεν ; ̓ϊενώμεθα μέλη ποτὲ, γενώμεθα σῶμα ἕν. 

Καὶ ὁ ὁ μὲν ἐγκωμιαζόμενος διακρουέσθω τοὺς ἐπαίνους, καὶ ἐπὶ 

τὸν ἀδελφὸν μεταγέτω τὰ ἐγκώμια: ὁ δὲ ἑτέρου ἀκούων 

ἐπαινουμένου, συνηδέσθω. ᾷᾶν οὕτως ἑαυτοὺς Υ᾽ συνάγωμεν, καὶ 

τὴν κεφαλὴν πρὸς ἑαυτοὺς “ἐπισπασόμεθα" ἐὰν δὲ Υ διῳκισμένοι 

ε δὲ7:Ὁ καὶ Α. τεσ: Α.0.}. Νεγοῃ. 8. ἑστήκαμεν (Ὁ.  ἐκ- 
πομπεῦσαι Α.}. Ο. 1).10.. ὅν. τπᾶγρ. θυμίψοηι Ν᾽ οἵ. ἀΠδθαΐαν ἐμπομπεῦσαι. 
ἱ ὑμέτερα ἢ. κα υὐον ΟΕ. Ι δὲ οπι. (. πὰ ἑαυτὸν ἢ. δία! τη 
προκαταισχῦναι Δ.ῸΟ., ἢ γυναιξὶ -Ἐ καὶ ἐλυπήθης Πα. τοο]ατηαητθιι5 ΠΠ 0.18. 
9 γὰρ ἀδδιιμηίαιη οχ (ἡ.)., Μοχ επσύύραεις Τι Ρ καὶ, αιοά ἀροτγαΐ, οϑύ ἴῃ 
ΟΥ̓ΠΉἾ 115. ΠΟΒίΓΙ8. 4 κακηγορίαις Ἐὰ. ᾿ γὰρ οἴ «Ὁ. 5 βουλόμενον (Ὁ. 
δὲ ΟἸΏ. (.0.1. γόγοη. δ᾽οῦ. οὐ ὅαν. τηᾶγρ. τοὺς δὲ κατ. ΟΠ. ΡΓ ἰπηὰ πηδη. Εὸ, 

564 τοὺς κατηγόρους Παϊλοῦ 1ῃ τπδγρ', Υ καθ᾽ ἑαυτὸν ὥ ὥστε ἔχειν καὶ κα" ἑαυτὸν 

μέμφεσθαι (0.1). αν. τηᾶτρ’. μέμφεσθαι καθ᾽ ἑαυτὸν αν. 6η. Μοχ διαβάλλειν 
Ο.0.1. ὅαν. Ββη. Υ συναγάγωμεν 15. Χ ἐπισπασώμεθα Α.Β.Ἐν Μὸοχ 
ἀποστήσωμεν Δ.Β. Υ διωκόμενοι γιζοΒα 1), δ αίζίη καθ᾽ ἑαυτοὺς Ἰὺ. 

Ε 
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πρὸς ἑαυτοὺς ὦμεν, καὶ τὴν ἐκεῖθεν ἀποστήσομεν βοήθειαν" 

ἐκείνης δὲ ἀποστάσης, πολλὴν “τὸ ἰβουὶ δέξεται λύμην, δοὺ 

σφιγγόμενον ἄνωθεν. Ἵν᾽ οὖν μὴ τοῦτο γένηται, βασκανίαν 

καὶ φθόνον ἀπελάσαντες, καὶ τῆς τῶν πολλῶν ὑπεριδόντες 

δόξης, ἀγάπην καὶ ὁμόνοιαν ὁἀσπαζώμεθα. ἀ Οὕτω γὰρ καὶ 

635 τῶν παρόντων, καὶ τῶν μελλόντων " ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν' ἴ ὧν 

γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ 

πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΓΙῸΣ ΚΗ. 
ΕἾ δὲ 3. ἢ 9 Α ΕῚ ᾿ ε “᾿ε 3 “᾿ξ ’ 

ἔστω ὃὲ, αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν, ἀλλ΄ ὑπάρχων 
ΝΥ , :χσἱὯἂ» ἣ - 5 Ὁ ἢ 

πανοῦργος, δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. Μή τινα ὧν ἀπέστειλα 
Ἁ ε ἴω δὺ ν᾿ “ ι ’ ς ΓΟ Ὲ Ὁ Κ Π . ; 

Β πρὸς ὑμᾶς, ὁὲ αὑτοῦ επλεονεκτησα ὑμας: αρεκάαλεσα 
7 Α ’ Ἁ ς ’ , Ε] ’ 

Τίτον, καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν. Μή τι ἐπλεονέ- 
“᾿ ’ 3 ΄ “ , 

κτησεν ὑμᾶς τος ; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν ; 
΄-“ “ , 

οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν ; 

ΑΣΑΦΩΣ σφόδρα εἴρηται ταυτὶ τῷ [Παύλῳ τὰ ῥήματα, (693) 
, Ἁ “. 

ἀλλ᾽ οὐ μάτην οὐδὲ εἰκῆ. ᾿Βπειδὴ γὰρ περὶ χρημάτων ὁ λόγος 

καὶ ἀπολογίας τῆς ὑπὲρ τούτων, εἰκότως συνεσκίασται ἃ τὰ 
εἰρημένα. Τί ποτ᾽ οὖν ἐστι τὸ εἰρημένον; Εἶπεν, ὅτι οὐκ 
9, ᾽ “4. Φ ’ “ἢ Α “ Α ΄“΄' 4Ἁ« 

ἔλαβον, ἀλλ᾽ ἕτοιμός εἰμι καὶ προσδοῦναι καὶ δαπανῆσαι καὶ 
Ἁ Ά ΙΝ ’ὔ Ν ᾽ “" ’ὔ Ἁ 9 ’ ὃ ’ 

πολλὰ περὶ " τούτου καὶ ἐν τῆ προτέρᾳ καὶ ἐν ταύτη διελέχθη 
“΄“ :Σ “ ΟΝ ΦΨ ’ ᾽ Ὁ 3 9 , 

Οτή ἐπιστολή. ῦν ἕτερόν τι λέγει, ὥσπερ ἐξ ἀντιθέσεως 
- ’ Ξπ ’ Α΄ ’ ’ὔ εἶ κ ’ 

εἰσαγων τὸν λόγον, καὶ λύων προηγουμένως. Ο δὲ λέγει, 

τοιοῦτόν ἐστιν ἐγὼ μὲν ὑμᾶς οὐκ ἐπλεονέκτησα᾽ ἔχει δέ τις 
9 ς - δ ϑιὲς Ἃ, ο τὶ ΕΣ “ δὲ «ἃ 

ἴσως εἰπεῖν, ὅτι αὐτὸς μὲν οὐκ ἔλαβον, πανοῦργος δὲ ὧν πα- 
ρεσκεύασα τοὺς ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀποσταλέντας εἰς οἰκεῖον πρόσωπον 

“κι “ “» 

αἰτῆσαί τι παρ᾽ ὑμῶν, καὶ δ ἐκείνων αὐτὸς ἐδεξάμην, τοῦ 
“ ᾽ 

δοκεῖν εἰληφέναι ἐμαυτὸν ἔξω τιθεὶς, “δ ἑτέρων λαμβάνων. 
ΤᾺ "» δὲ “- ᾿ [ «ἅ ἊΝ ΤΕ Α ἰᾺ « “ 

λλ΄ οὐδὲ τοῦτο ἔχοι τις "ἂν εἰπεῖν’ καὶ μαρτυρες ὑμεῖς. 
Ἁ 7 Ἁ 

Διὸ καὶ κατ᾽ ἐρώτησιν προάγει τὸν λόγον λέγων, ““ ΠΙαρε- 

1 ΟΡ. ΧΙ. ν. 16---τ8. 

Ζ τὸ σῶμα οτη. ΚΕ, 8, οὐ] μὴ ἘΕ᾿. Ὁ γίνηται Ο. ". ο ̓ ἀσπασώμεθα Ο. }. 
ἃ οὕτω παρόντων οἵη. Α.Β.1.  ετοῦ. ΡΊὸ 115 οὕτω γὰρ καὶ ἀρετῆς ἐπι- 
μελησόμεθα παθεί Εἰ. 8 ἐπιτ. ἀγαθῶν] ἀγαθῶν ἐπιτευξώμεθα Α.Ε. ὧν 
ἐπιτυχεῖν οτα. Α.}}). Ηομ. ΧΧΝΙΠ. ἃ τὰ εἰρημένα οτῃ. }. Ὁ τούτων 
Α ἢ νῦν] νῦν δὲ αα, δὲ οπι. Α. Β. Β, ψοί. ἃ αὐτὸς] αὐτὸ Β. 8 δὲ] 
καὶ δὲ ΞΕ, Νίδθτη λαμβάνω Α. Γ ἂν οτα. Δ. ΒΕ προσάγει ΟἸἸπὶ Εἰ. 
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᾿Ὶ 4 

κάλεσα Τίτον, καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν. Μή τι ἐπλε- 
“ Ἁ 

ονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος: Β οὐχ ὁμοίως καὶ αὐτὸς ἐμοὶ πε-Ὦ 
, Σ 85 ἡ δ 4 δὲ ΒΡ ΑΝ ἔλ ἘΠῚ Ϊ ’ 

ριεπάατησε: ουτέστιν, οὐδὲ αὐτὸς ἔλαβεν. ἰδὸες ἱποσὴη 
΄σ΄ Ἁ Ἁ - ΄' 

ἐπίτασις ἀκριβείας, Κχῷ μὴ μόνον ἑαυτὸν καθαρὸν τηρεῖν τοῦ 
, τὶ Ν Ἁ Α ε..-.,.Κ Ὧ “ ΄ [ ᾿.8 , 

λημματος: αλλα καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ πεμπομένους οὕτω ῥυθμί- 

ζειν, ἵνα μηδὲ μικρὰν δῷ πρόφασιν τοῖς ἐπιλαμβάνεσθαι βου- 

λομένοις ; ΠΠοῦτο "γὰρ πολλῷ μεῖζον οὗ πεποίηκεν ὁ πα- 

τριάρχης. ᾽κεῖνος μὲν " γὰρ ἀπὸ τῆς νίκης ϑέἐπανελθὼν, τοῦ 
Υ Ω βασιλέως διδόντος λαφυρα, οὐκ ἔφη Ρλήψεσθαι, πλὴν ὧν 

“- " Α “-“ ΄ 

᾿ς ἔφαγον ἐκεῖνοι. οὗτος δὲ 4 οὔτε τῆς ἀναγκαίας τροφῆς οὔτε 
᾿ ΄““ “- 

αὐτὸς ἀπήλαυσεν, οὔτε τοὺς κοινωνοὺς ἀφῆκε μετασχεῖν, ἐκ 
“-" “-" ’ ΄σ Ὁ Α 

πολλοῦ τοῦ περιόντος ἐπιστομίζων των ᾿ ἀναισχύντων τα Ε 
’ Δ Ν “- ῷ δὲ 5. Γ᾿ δὲ χε “ἢ ᾽δὲ 

στόματα. ιὰ τοῦτο ὃ οὐδε ἀποφαίνεται, οὐδὲ λέγει ὅτι οὐδε 
᾽ - »᾿ ς 3 οἵ ΄σ ’ κ χν 9 Α 

ἐκεῖνοι ἔλαβον, ἀλλ᾽ ὃ πολλῴ τούτου μεῖζον ἣν, αὐτοὺς πα- 
Γ᾿ ’ Α Κ , “ δὲ 9 Ἁ ᾿ ἢ ς ’ 

ράγει μάρτυρας τοὺς ορινθίους τοῦ μηδὲν αὐτοὺς ὗ εἰληφέναι. 
.“ Ψ 8 ἄυς » " ’ ὃ “ “ ς 5, 79. ᾿ “ 
ἵνα μὴ καὶ ἐξ οἰκείου προσώπου οκῇ μαρτυρεῖν, αλλ᾽ ἀπὸ τῆς 

ἐκείνων “ψήφου: ὅπερ εἰώθαμεν ἐπὶ τῶν σφόδρα ὡμολογη- 

μένων, καὶ ὑπὲρ ὧν θαρροῦμεν, ποιεῖν. Εἴπατε γὰρ, φησὶ, μή 

τις τῶν παρ᾽ ἡμῶν ἀποσταλέντων ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς: Οὐκ 

εἶπε, μή τις ἔλαβέ τι παρ᾽ ὑμῶν, ἀλλὰ πλεονεξίαν τὸ πράγμα 634 
“- ΄“ Ἁ ’ 

καλεῖ, καθαπτόμενος αὐτῶν, καὶ σφόδρα ἐντρέπων, καὶ δεικνὺς 
[2 ιν νδ Ἁ 5 “- Ἂς ’ Κ Α 9 χω Α 

ὅτι τὸ παρὰ ἸΣΟΡΑΌΣ λαβεῖν, πλεονεξία. αἱ οὐκ εἶπε, μή 

Τίτος, ἀλλὰ, “ μή ὕτινα :᾽ Οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἂν ἔχοιτε εἰπεῖν, 

φησὶν, ὅτι Τὸ ὅδ μὲν οὐκ ἔλαβεν, ἕτερος δὲ ἔλαβεν. Οὐδὲ 
“" σ΄. , “-“ 

εἷς τῶν ἀφικομένων. τέ Παρεκάλεσα τον. Καὶ τοῦτο 
΄ι Ἀ ἥ' Ἁ 

πληκτικῶςς Οὐ γὰρ εἶπεν, ἔπεμψα Τίτον, ἀλλὰ, “ παρεκά- 
᾿ »ὔ δ] 

᾿ λεσα,᾽ δεικνὺς ὅτι καὶ εἰ ἔλαβε, δικαίως ὧν ἔλαβεν, ἀλλ᾽ ὅμως 
Ν ᾿Ὶ δ“, Ἁ ἃ " ὮΝ Ἁ ’ "5 Α ᾿] ΄σ ’ 

καὶ οὕτω καθαρὸς ἔμεινε. ι0 πάλιν αὐτοὺς ἐρωτᾷ λέγων, 
ςς Μη ς᾽ ,ὔ δύγεν "ΠῚ ᾿ ᾽ ἮΝ δα , 

ἥ τι ἐπλεονέκτησεν ὑμας 1Διτος: οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι Β 

περιεπατήσαμεν 7" Τί ἐστι, “ τῷ αὐτῷ πνεύματι ᾿ Γη χάριτι 

τὸ πᾶν ἀνατίθησι, καὶ δοἠφαθενην ὅτι ὅλον τὸ ἐγκώμιον τοῦτο 

οὐ τῶν ἡμετέρων. πόνων, ἀλλὰ τῆς τοῦ πνεύματος δωρεᾶς 

κατόρθωμα ἣ ἣν, καὶ τῆς χάριτος. Καὶ γὰρ χάρις ἣν μεγίστη. 

Ὠ οὐχ ὁμοίως---περιεπάτησε] οὐ τῷ αὐτῷ πεευ βάτοι ἤχνεσι» ΠΣ ἱ ὅση Ἐ᾿ 
Κ τῷ] τὸ Α.Β. ἼΕι τῷ μὴ] καὶ πῶς ἀγωνίζεται μὴ 10. 1 ῥυθμίζει Ἐὶ. πὰ γὰρ 
οπι. 1}. Ὦ γὰρ δοροββὶΐ ἐχ Β. ". ΒΕ. ο ἀνελθὼν Ε. Ρ λήψεσθαι ΝΣ 
οὐδὲ ἔλαβε Ὁ. ᾳ οὐδὲ τῆς ἀ. τροφῆς ἀπήλαυσε" τί λέγω; αὐτὸς οὐκ ἀπή- 
λαυσεν; οὐδὲ τοὺς κοινωνοὺς Ὦ. ᾿ ἀναισχυντόυντων 1). 5. οὐδὲ] οὔτε 15 
0. ΐ εἰληφέναι 1-Ἐ τί δήποτε ; 1). Υ μὴ καὶ] διο Α.Β.Ε. αν. τηδγρ'. 
μηκέτι Ἰὰ. καὶ ἀθοβ ἴῃ 4. ΝΥ ψήφου ]-Ἐ καὶ τί ποιεῖ; 1). Τάρτηῃ ροβὲ ποιεῖν 
Δ. καὶ ἡμεῖς. Χ πλεονεξίας ΒΒ. ὅν. τὴ ΠΠΔΓΡῚ. πλεονεξία ἐστὶν ὰ, Υ͂ τινα 
ΟΙΊΠ65. [1 ἀρθαίαγ τις. 2 ὁ ὃ, μὲν] μὲν ὁ δ. Α. ὁ μὲν ὁ δ. ΚΕ, ἃ δὶ- 
έμεινε Ἰὰ. 
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Ἁ δ. 4 ΄“ ᾿Ὶ ’ Α ’ Α Α - 

τὸ καὶ ὑστεροῦντας καὶ λιμωττοντας μὴ λαμβάνειν διὰ τὴν τῶν 
θ ’ ι ὃ ’ ἐς Οὐ “-“ Ν - ΕΣ ὟΣ 

μαθητευομένων οἰκοδομήν. ὑ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν: ουτ- 

ἔστιν, οὐδὲ μικρὸν παρήλλαξαν ἐκεῖνοι ταύτην τὴν ἀκρίβειαν, 

ἀλλὰ τὸν αὐτὸν κανόνα διετήρησαν. 

2 «ἐς Ἰ]Ϊλιν δοκεῖτε, ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα Ὁ Εἶδες πῶς 

Οπανταχοῦ δέδοικε μὴ κολακείας "λάβη δόξαν ; Εἶδες φρόνησιν 

ἀποστολικὴν, πῶς συνεχῶς αὐτὸ τίθησι; Καὶ γὰρ ἔμπροσθεν 

ἔλεγεν, “ Οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν, ἀλλ᾽ ἀφορμὴν δι- 

δόντες ὑμῖν καυχήματος" καὶ ἐν προοιμίοις τῆς ἐπιστολῆς, 
ςς Μ) 2 σι " λῷ ΟΝ κε Τὰ δὲ ’ Φ ᾿] 

᾿ χρήζομεν συστατικῶν ἐπιστολῶν : ἃ ὁὲ παντα ὕπερ 
΄ι Ο ε “ . ὃ “-. 45 1 ’ 3 Α ’ Κ Ἁ δὲ 

τῆς “ὑμῶν οἰκοθομῆς. αλιν αὐτοὺς θεραπεύει. αἱ οὐδὲ 
9 ἴω “- δ΄) ν “ -) ’ ν᾿ Α 

ἐνταῦθα σαφῶς φησιν, ὅτι διὰ τοῦτο οὐ λαμβάνομεν, διὰ τὴν 
" , α ε “ ς ς ο τ) ὃ ’ ε ον Ἢ Ὰ 

ἀσθένειαν “ὑμῶν, αλλ΄, ἵνα οἰκοδομήσωμεν ὑμᾶς σαφέστερον 
ο,, δ « , ς ν 5 ,ὔ Φ "ὃ 3 Α 6 
μεν ἢ πρότερον εἴπων, καὶ ἐκκαλύψας ὅπερ ὠδινεν, οὐ μὴν (694) 

Ὦ πληκτικῶς. Οὐ γὰρ εἶπε, διὰ τὴν ἀσθένειαν ὑμῶν, ἀλλ᾽, ἵνα 

οἰκοδομηθῆτε. θ ἃς Φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν, οὐχ οἵους 

θέλω, εὕρω ὑμᾶς, καὶ ἐγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε." ἔ Μέλ- 

λει μέγα τι καὶ φορτικὸν λέγειν. Διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἀπο- 

λογίαν τίθησι, 8 τῷ τε εἰπεῖν, ὅτι πάντα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν 

οἰκοδομῆς, καὶ τῷ προσθεῖναι, ὅτι φοβοῦμαι, τὸ τραχὺ κατα- 

στέλλων τῶν μελλόντων λεχθήσεσθαι. "Ποῦτο γὰρ οὐκέτι 

αὐθαδείας ἣν, οὐδὲ ἐξουσίας διδασκαλικῆς, ἀλλὰ κηδεμονίας 

πατρικῆς, ὅταν τῶν ἡμαρτηκότων μᾶλλον φοβῆται καὶ τρέμη 

Ἑτὸ “μέλλον αὐτοὺς διορθοῦν. Ἐν οὐδὲ οὕτως αὐτῶν κατα- 

τρέχει, οὐδὲ ἀποφαίνεται, ἀλλ᾽ "ἐνδοιάζων φησὶ, “ μή πως 
ἐλθὼν οὐχ οἵους ᾿θέλω. Οὐκ εἶπεν, ἐναρέτους, ἀλλ᾽, ““ οὐχ 

οἵ ,ὔ “5 εΥ ’ ν ΄- ’ 9 ’ ΠΟ ΚΑ 

οἵους θέλω." διὰ πάντων τὰ τῆς φιλίας ἐνδεικνύμενος ὀνόματα. 

Καὶ τὸ, ““ εὕρω," - τὸ παρὰ προσδοκίαν δηλοῦντός ἐστιν, 

ὡσπεροῦν καὶ τὸ, “ἐ εὑρεθῶ ὑμῖν." Οὐ γὰρ “προαιρέσεως τὸ 

πράγμα, ἀλλὰ ἀνάγκης. τὴν αἰτίαν παρ᾽ ὑμῶν λαμβανούσης. 

Διό φησιν, ε: εὑρεθῶ οἷον οὐ θέλετε." ᾿Ενταῦθα οὐκ εἶπεν, 

οἷον οὐ θέλω: ἀλλὰ πληκτικώτερον, οἷον οὐ βούλεσθε. Λοιπὸν 

γὰρ αὐτοῦ βούλημα ἦν, οὐχὶ προηγούμενον μὲν, βούλημα δ᾽ οὖν 
6 Ψ ἽἜΠἡΥ ᾿ Ν ’ - κ ζ τ θέλ Ν ο 
ϑδ5ὸομως. ὕνατο μὲν γὰρ παλιν εἰπεῖν, οἷον οὐ θέλω, καὶ οὕτω 

“ Α τὰ , ᾿Ξ τ τὰ ,ὔ . ΄“ Ἅ, ϑ ’ 

δεῖξαι τὴν ἀγάπην; ἀλλ᾽ οὐ βούλεται ἐκλῦσαι τὸν ἀκροατήν. 

2ν: Ἢ ἢ. ὃν. 20. 

Ὁ λάβῃ δόξαν οτηπο5. δόξαν λάβη αὰα. ο ὑμῶν οἰκουθ μην ΟἸΠΠ65 ΠΟΘΙ 
Ξι Μοβααᾳ. οἰκοδομῆς ὑμῶν Βαα. 4 ὑμῶν οτη. Β. ὃ μὲν οτη. Β.Ὁ. 
Γ μέλλει]- γὰρ Β. ὅν. ΤΠΔΤΡ. Μοχ φορτικώτερον [ὰ. 5 τῷ τε]- γὰρ 10. 
[ά6πὶ ΠΟΧ καταστελλοντός ἐ ἐστιν ῬΙῸ καταστέλλων. ἢ τοῦτο γὰρ- τρέμῃ. 
οὕτως οὐκέτι πατρικῆς τὸ γινόμενον πῶς; τῶν ἡ. μ. φοβεῖται καὶ τρέμει 
ἱ οὕτως] ἁπλῶς 10. Κ ἐνδυάζων Α.Ε, 1 θέλω]-Ἐ εὕρω 10. 
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Μᾶλλον δὲ καὶ τραχύτερος ὁ λόγος δι οὕτως ἐγίνετο" νῦν δὲ 

καὶ ἔπληξε μειζόνως, καὶ ἡμερώτερον "ἑαυτὸν ἔδειξε. '"Γοῦτο 

γὰρ αὐτοῦ τῆς σοφίας ἐστὶν ἴδιον, τὸ βαθύτερον τέμνοντα, 
ς ’ ,ὔ κω 3 Ἀ. Α ω ΩΣ 5 ζ 

ἡμερώτερον πλήττειν. Εἶτα ἐπειδὴ ἀσαφῶς εἶπεν, ἐκκαλύπτει 
" “- Α ᾿ 

αὐτὸ λέγων, “Μή πως ἔρις, ζῆλοι, θυμοὶ, καταλαλιαὶ, ψιθυρι- 
᾽ὔ 39 οΪΚζ ἥγ,.8 “- ᾽ ἊΝ θέ “ »"" 

σμοὶ, φυσιώσεις. αἱ ὃ πρῶτον ἔμελλε τιθέναι, τοῦτο ὕστερον 
“- ἥδ ΄- 

τίθησι" κατ᾽ αὐτοῦ γὰρ ἀπενοοῦντο. Ἵνα οὖν μὴ δόξη προη- Β 

γουμένως τὸ Ρξαυτοῦ ζητεῖν, τὸ κοινὸν λέγει πρῶτον. "Γαῦτα γὰρ 

πάντα ἀπὸ βασκανίας ἐτίκτετο; αἱ διαβολαὶ, αἱ κατηγορίαι, 

αἱ ᾿διαστάσεις. Ὥσπερ γάρ τις ῥίζα πονηρὰ ἥ βασκανία τὸν 

θυμὸν, " τὴν κατηγορίαν, τὴν ἀπόνοιαν, τὰ ἄλλα πάντα ἔτικτε, 

καὶ παρ᾽ αὐτῶν ηὔξετο μειζόνως. 4. Μὴ πάλιν ἐλθόντα με 
Ω ’ ς ϑ Α [ Ὡ 5.45 κα " { Ἀ ςς , 9 

ταπεινώση ὁ θεὸς μου πρὸς ὑμᾶς. δον τ πΔΙΣ 
, ΠῚ ᾽ - κ Ἁ , ἤν Ὁ Α, 4.5 ’ 

πλήττοντος ἣν. ᾿Αρκεῖ γὰρ τὰ πρόπερα, φησίν" ὃ καὶ ἀρχό- 
37 -Ὁ΄ ες Φ ὃ Ἂ ς “ ν Ἄ ων “" 2 Κκἀ ’ 

μενος ἔλεγεν, ὅτι εἰδόμενος ὑμῶν “οὐκέτι ἦλθον εἰς ἴΔ6- 
ΕΣ] ὩΣ - 4. , , « 

ινθον. Εἶδες πῶς καὶ ἀγανάκτησιν δείκνυσι, καὶ φιλοστορ- 

γίαν ; Τί δέ ἐστι, “ ταπεινώση ;᾿ Καὶ μὴν δόξα αὕτη ἐστὶ, τὸ Ὁ 
- ἢ ΄“- - Ἀ , 

ἐγκαλεῖν, τὸ τιμωρεῖσθαι, τὸ εὐθύνας ἀπαιτεῖν, τὸ ἐν τάξει 
“ ’ὔ Ἐ 5" 4 :- ὃ , αν ἢ “- 

δικαστοῦ καθέζεσθαι ἀλλ᾽ ὅμως ταπείνωσιν αὐτὸ καλεῖ. 1ὁ- 

σοῦτον ν ἀπεῖχεν αἰσχύνεσθαι τῇ ταπεινώσει ἐκείνη, ὅτι ἡ 

παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς, καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος, ὅτι 

καὶ διηνεκῶς ἠβούλετο ἐν τούτῳ εἶναι, καὶ τοὐναντίον ἀπηύχετο. 
᾿ τ 8 ΄-'. Γ 

Καὶ λέγει αὐτὸ προϊὼν σαφέστερον" καὶ ταπείνωσιν τοῦτο μαλι- 
“- Ἁ - , ΄ ᾽ “ 

στα ἡγεῖται, τὸ εἰς τοιαύτην ἐμπεσεῖν ἀνάγκην, τοῦ κολάζειν, τοῦ 
- Ἁ ’ ΜΨΜ δ χ Α 9 ἣν “ 

τιμωρεῖσθαι. Καὶ τίνος ἕνεκεν οὐκ εἶπε, μὴ ἐλθὼν ταπεινωθῶ, 
εἶ ’ , 

ἀλλὰ, ““μὴ ἐλθόντα με ταπεινώση ὁ θεός μου; Ὅτι εἰ μὴ 
᾽ ς5.Ἁ τ "ἵ Υ ΟῚ ΄ “ “ἃ ᾿ ᾽ὔ Οὐδὲ Ν 

δι αὐτὸν, οὐκ ἄν ἐπεστραφην, οὐκ ἂν εφρόντισα. ὑθε γὰρ Ὁ 
φ 3 ’ 57 Α Ζ "5 ’ὔ " “Ἵ δί 3 Ἁ ὃ Α 

ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ αὐθαδιζόμενος ἀπαιτῶ ὁίκην, ἀλλὰ ὁιὰ 
ι 5 ἡ 5. δῶ ᾽Α, , ιν το δὶ ΓΡΦ ἢ , 

τὸ αὐτοῦ ἐπίταγμα. νωτέρω μὲν δοὖν αὐτὸ τίθησι λέγων, 
ς ς “ Ὁ νι 7 438, κ5 ἴω δὲ Ὀ , Α ᾽ὔ 

εὑρεθῶ οἷον οὐ θέλετε" ἐνταῦθα δὲ " καθυφίησι, καὶ πραότερον 

καὶ ἡμερώτερον φθέγγεται λέγων, Ἰ ΠΝ Ἐπ πολλοὺς τῶν 

“ἡμαρτηκότων." Οὐχ ἁπλῶς. ἡμαρτηκότων, “ἀλλὰ, “τῶν μὴ 

μετανοησάντων." Καὶ οὐκ εἶπε, πάντας, ἀλλὰ, “ πολλούς" 

ἡ οὐδὲ Τλο ον τον. ἐδ καὶ οὐδε τούτους ποιεῖ φανεροὺς, διδοὺς “κἀντεῦθεν ῥᾳοιαν 

αὐτοῖς τὴν πρὸς τὴν μετάνοιαν ἐπάνοδον" καὶ δῆλον ποιῶν, ὅτι 

4 Ὑν 2; 

τ οὗτος 1). " αὐτὸν Ἐ. ". ἑαυτὸν οι. ). Ὁ καὶ οἴῃ. ἢ). Ρ αὐτοῦ 19, 
4 διατάξεις 1). τ τὰς κατηγορίας 1). δ. τῆς κατηγορίας Ὁ Δ όγοη. 5 ταπεινώσει ἢϊς 
οὐ ἰηΐτα Α.8Β. τὸ] τοῦτο Κ΄, ΥἼΘΕ γὰρ οἴη. 1). ν οὐκέτι Α.Β.).Ε, οὐκ ᾿ὰ4α, 
ν᾽ ἐπεῖχε Ἐς 1. οἴατη ποῖ. Χὶ μου οι. Ε. ΥΥ ἀπεστράφην δ εῖοπ. 7 ἀπαυ- 
θαδιαζόμενος Α.}, 8 οὖν 1- σφοδρότερον Ε,. Ὁ καθυφίησι) καθ᾽ ὕφεσιν ἰ. 
καὶ καθυφίησι. 0). διαίτῃ καὶ ἡμερώτερον καὶ πραότερον ἸΏΝ ΘΙΒΟῸ οταϊπο [Δ 4. 
ο προημαρτηκότων Ἀ.Ε. διαίτῃ οὐχ ἁπλῶς ἡ ἡμ. οπῃ. 0", ἃ ἀλλὰ τῶν] καὶ "ὦ, 
6 ῥᾳδίαν κἀντεῦθεν (ἐντεῦθεν 1.} Ἰῆνοῦϑο οτά. Δ. ΙΝ 

ΣΡ 
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ι δύναται μετάνοια τὰ ἱπεπλημμελημένα διορθῶσαι, δτοὺς μὴ 
- - Ἁ Α ι} , “ Α ᾽ ΄“ 

Ε μοτανοουντας πενθεῖ, τοὺς τὰ ἀνίατα νοσοῦντας, τοὺς ἐν τῷ 
Ἢ ’ ΠῚ 

πρβύμαῖτε μένοντας. γννοήησον τοίνυν ἀποστολικὴν ἀρετὴν, 

ἰὅταν μηδὲν ἑαυτῷ συνειδὼς πονηρὸν, ὑπὲρ ἀλλοτρίων θρηνῆ 

κακῶν, καὶ ὑπὲρ τῶν ἑτέροις πεπλημμελημένων ταπεινῶται. 

'"Γοῦτο ἔ γὰρ μάλιστα διδασκάλου, τὸ οὕτω συναλγεῖν ταῖς τῶν 

μαθητῶν συμφοραῖς, τὸ κόπτεσθαι καὶ πενθεῖν ἐπὶ τοῖς τραύ- 

μασι τῶν ἀρχομένων. Εἶτα λέγει καὶ τὸ εἶδος τῆς ἀμρῥπὶρα' 

“« Ἐπὶ τῇ ἀσελγείᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ ἣ ἣ ἔπραξαν.» ΚΚαὶ Ἰαὐτὸς 

646 μὲν ἐνταῦθα πορνείαν αἰνίττεται" εἰ δέ τις ἀκριβῶς ἐξετάσειε, 

καὶ ἅπαν εἶδος ἁμαρτίας τούτῳ δύναται καλεῖσθαι τῷ ὀνόματι. 

Εἱ γὰρ καὶ κατ᾽ ἐξοχὴν ὁ πόρνος καὶ ὃ μοιχὸς λέγεται ἀκά- 

θαρτος, ἀλλ᾽ ὅμως καὶ τὰ ἄλλα ἁμαρτήματα ἀκαθαρσίαν 

ἐμποιεῖ τῆ ψυχῇ. Διὰ δὴ τοῦτο καὶ ὁ Χριστὸς ἀκαθάρτους 

καλεῖ τοὺς ᾿Ιουδαίους, οὐχὶ πορνείαν αὐτοῖς ἐγκαλῶν μόνον, 

ἀλλὰ καὶ πονηρίαν ἑτέραν. Διὸ καί φησι ""ποιῆσαι καὶ τὸ 

ἔξω καθαρόν' καὶ ὅτι ὅ““ Οὐ τὰ εἰσερχόμενα κοινοῖ τὸν ἄνθρω- 

Β πον, ἀλλὰ τὰ ἐξερχόμενα"" καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. θες᾽ Ακά- 

θαρτος παρὰ κυρίῳ πᾶς πὐὑχψγηλοκάρδιος.᾽ 

ο Οὐδὲν “γὰρ ἀρετῆς καθαρώτερον, Ρ οὐδὲν κακίας ἀκαθαρτότε- 

ρον ἡ μὲν γὰρ ἡλίου λαμπροτέρα ἐστὶν, ἥ δὲ βορβόρου 
δυσωδεστέρα. Καὶ ταῦτα ΒΘΡΕΌΡΕ ΘΟ ΩΝ ἄν καὶ αὐτοὶ οἱ ἐν τῷ 

βορβόρῳ “κυλινδούμενοι; καὶ οἱ ἐν ἵτῷ σκότῳ διάγοντες, ὃ ὅταν 

τερον, γοῦν τίς αὐτοὺς διαβλέψαι παρασκευάζῃ. Ἕως μὲν 

γὰρ ὃ ἂν καθ᾽ ἑαυτοὺς ὥσι; καὶ μεθύωσι τῷ πάθει, ἡπθθστερ 

ἐν σκότῳ διατρίβοντες ἀσχημόνως κεῖνται μετὰ πολλῆς ἡ τῆς 

αἰσχρότητος. αἰσθανόμενοι μὲν καὶ τότε ἔνθα εἰσὶν, οὐκ ἀκρι- 

Οἰβῶς δέ ἐπειδὰν δὲ ἴδωσί τινα αὐτοὺς ἐλέγχοντα τῶν ἐν ἀρετῇ 

βιούντων, ἢ ν) καὶ φανέντα μόνον, τότε σαφέστερον Χαύὐτῶν 

διαγινώσκουσι τὴν ἀθλιότητα, Υ καὶ ὥσπερ ἀκτῖνος ἀφεθείσης, 

οὕτω περιστέλλουσι τὴν οἰκείαν ἀσχημοσύνην, καὶ τοὺς συνει- 

δότας ἐρυθριῶσι, κἂν ὁ μὲν δοῦλος, ὁ δὲ ἐλεύθερος ἣ ἢ, καὶ ὁ μὲν 

βασιλεὺς, ὁ δὲ ἀ ἀρχόμενος. Οὕτως ἰδὼν τὸν Ἠλίαν ὁ ᾿Αχαὰβ 

ὅ δ. χν. τι. 6 Ῥγιονυ. Χυ]. 5. 

[ πεπλημμένα Ηἰς οἱ ἰηῖα Ὁ. 8 τοὺς] ὅρα τοὺς Ὁ. τοὺς οὖν ἢ. δ τοίνυν] 
τ σ. ἱ ὅταν οτη. .). Μοχ θρηνεῖ ().Ὁ. εἴ Ρ.Ρ. ταπεινοῦται ἃ.Β..1). 
Κ᾿ γὰρ ὁπ. Οὐ. Βαϊ τοῦ διδασκάλου Εαα. Ἰηντ15 ΠΡ ΥΊΒ. Ι αὐτὸ Ὁ. 
ΤᾺ ποίησον Ο.}ὴ. ὅν. τηᾶτρ. ποίησαι ὃν. Βεη. Ὁ ὑψηλοκάρδιος]-Ἐ 
εἰκότως 10. - καὶ εἰκότως δαν. θη. ΟΉΘΙΚΟΝ. Ὅτι πᾶσα ἁμαρτία ἀκα- 
θαρσία λέγεται" καὶ περὶ ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ καὶ Ἡρώδου. δ εΓοΟΠ. Ρ οὐ- 
δὲν] ὥσπερ οὐδὲν Ο.Π), καὶ οὐδὲν Εἰ. 4 καλινδούμενοι [).Ε. Τ᾿ τῷ οτη. Ε' 
8 ἂν οἵη. Β.Ε΄. οἵ ρυ. τηδῃ. Α. ὕὉ διάγοντες Β. ϑαν. τηᾶγρ'. Υ τῆς 
ΟἿ ῬΓ. τη8η. Εἰ. Ὑ καὶ οτη. Ἐ' Χ αὐτῶν Α.Ο. ψεγομ. ἑαυτῶν Β. 
αὑτῶν ὅαν. Βρη. Υ͂ καὶ οτῃ. Α.Ο.Ὁ. 

(695) 
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ἠσχύνετο, καὶ μηδέπω μηδὲν εἰρηκότος ἐκείνου, ἀπὸ τῆς ὄψεως 
αὐτοῦ μόνης ἁλούς" καὶ σιγῶντος τοῦ κατηγόρου, τὴν κατα- 

δικάζουσαν Τ αὐτὸν ἔμεν ψῆφον, τὰ τῶν ἑαλωκότων φθεγ- 
γόμενος, καὶ λέγων, 7 “: υὕρηκάς, ΜῈ ὁ ἐχθρός μου. Οὕτως 

αὐτὸς ὁ Ἠλίας τῷ τυράννῳ τότε ἐκείνῳ μετὰ πολλῆς διελέγετο 1) 

τῆς παρρησίας. Οὕτως ὁ Ἡρώδης, οὐ φέρων τὴν ἀπὸ τῶν 

ἐλέγχων. " αἰσχύνην, ἣν καὶ ἔδειξε “σαφέστερον Το ὀρ 

μέγα καὶ διαυγὲς ἡ ῇ τῆς προφητικῆς γλώττης φωνὴ, “ ἐνέβαλεν 

εἰς τὸ δεσμωτήριον τὸν ᾿Ιωάννην" καθάπερ “ γυμνὸς ὧν, καὶ τὸν 

λύχνον σβέσαι ἐπιχειρῶν, ἵνα πάλιν ἐν τῷ σκότῳ ἧἢ. Μᾶλλον 

δὲ αὐτὸς ἵμὲν οὐκ ἐτόλμησε σβέσαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ δὑπὸ μόδιον 

εἰς τὸ οἴκημα ἔθηκεν" ἡ δὲ ἀθλία καὶ ταλαίπωρος ἐκείνη τοῦτο 
γενέσθαι κατηνάγκασεν. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ " οὕτω καλύψαι ἴσχυσαν 

τὸν ἔλεγχον, ἀλλὰ μειζόνως ἀνῆψαν. Οὗ τε γὰρ ἐρωτῶντες, 
διὰ τί εἰς δεσμωτήριον ᾿ϑ]ωάννης οἰκεῖ, τὴν αἰτίαν ἐμάνθανον, οἵ Εἰ 

τε μετὰ ταῦτα γῆν καὶ θάλατταν οἰκοῦντες ἅπαντες, οἵ τε τότε 

γενόμενοι, οἵ τε νῦν, ἔ οἵ τε αὖθις ἐσόμενοι, σαφῶς ἔγνωσάν τε 

καὶ εἴσονται τὰ πονηρὰ ταῦτα δράματα, Ι τό τε τῆς ἀσελγείας, 

τό τε τῆς μιαιφονίας αὐτῶν, καὶ χρόνος οὐδεὶς τὴν μνήμην 

τούτων ἐξαλεῖψαι δυνήσεται. Τοσοῦτόν ἐστιν ἀρετὴ, οὕτως 

ἀθάνατον ἔχει τὴν μνήμην, οὕτω καὶ ἀπὸ ῥημάτων ' μόνων 

καταπλήττει τοὺς ἀντικειμένους αὐτῆ. Τίνος γὰρ ἕνεκεν ἐνέ- 

βαλεν αὐτὸν εἰς τὸ δεσμωτήριον: ὃ τ. μὴ κατεφρόνησε: Μὴ 

ρων, εἰς δικαστήριον αὐτὸν ἔμελλεν ἕλκειν; μὴ “γὰρ δίκην 

"ἀπήτησε τῆς μοιχείας ; Οὐχὶ ἔλεγχος ἣν τέως τὰ λεγόμενα 63 7 

μόνον; Τί τοίνυν δέδοικε καὶ τρέμει; Οὐχὶ ῥήματα ἣν καὶ 

λόγος ψιλός; ᾿Αλλὰ μᾶλλον πραγμάτων ἔδακνεν. Οὐκ ο7- 

γαγεν εἰς ν δικαστήριον, ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον τοῦ συνειδότος εἷλκεν 

αὐτὸν κριτήριον, καὶ πάντας ἐκάθισεν αὐτῷ δικαστὰς τοὺς μετ᾽ 

ἐξουσίας κατὰ διάνοιαν τότε τὰς ψήφους φέροντας. Διὰ 

τοῦτο ἔτρεμεν ὁ τύραννος, τῆς ἀρετῆς τὴν λαμπηδόνα οὐ φέρων. 

Ηἵδες ἡλίκον φιλοσοφία; Δεσμώτην τυράννου λαμπρότερον 

7.2 θα. χχὶ 20. 

Ζ αὐτὸν Α.Β.Ὁ. ψΈγοη. αὑτὸν ὅαν. Β6η. ἃ αἰσχύνην] ἰσχὺν Ο. Ὁ ἣν 
καὶ ἔδειξε] ὅϊο Εὰ, καὶ ἔδειξε (ἣν, 50 ]]]οοῦ ἴῃ αἱ πὰ ΒΎ}1ὰ θα νοςοῖβ αἰσχύνην 
ἈΡΒΟΓΡΙΟ) ΑἿΣ ἔδειξε γὰρ (0.1). καὶ γὰρ ἔδειξε ΒΒ. φαθπὶ Β6οι 1 βιιηΐ ὅϑαν. βρη. 
ἣν καὶ---μέ γα καὶ ὃ.] ἔλαμψε γὰρ μέγα καὶ δ. δ εγοῃ. ς σαφέστερον ᾿-- τὸ 
ἁμάρτημα (.}0. ἃ καὶ ἐνέβαλεν (0.10. εερης ὁ ἐν ζόφῳ (.Ὁ. ἴ μὲν, 
αυοά ἀρογαΐ, μαρθηΐ Α.Β..0.},ϑ 8 ὑπὸ τὸν μ. ἃ. τὸν οἵη. Α..0).1).1, 
Μοχ ἔθηκεν ΟΠΊΠ6Β ΡΙῸ νυ]ραίο τέθεικεν. ᾿ οὕτω] τούτῳ Ο. ἱ ᾿Ιωάννης 

᾽ »“ . πο 8,8 » , Ν᾽ ὧς 

οἰκεῖ) οἰκεῖ ὁ Ἴωαν. ἢ. ᾿Ιωάννης, εἰκὴ 1), ἸὰἀοΡδίιν διὰ τί ᾿Ιωάννης εἰς τὸ ὃ. 
οἰκεῖ, γθραρηδηίθιι5 110 018. Κ οἵ τε] καὶ οἱ ΚΕ, ἱ τό τε] τά τε Ὀ15 Κα. 
τά τε ἰῇ Βθοῦη6ο ἰοοο (Ὁ, " μόνον 1, " ἀποτῆσαι . ἀποτίσαι ἵ᾿, 
ο ἦγεν Β. » δεσμωτήριον ().1).} 

ΡΡΦ 
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Ψ Α “- - 

ἐποίησε, καὶ τοῦτον ἐκεῖνος δέδοικε καὶ τρέμει. ᾿Αλλ᾽ αὐτὸς 
Ἁ "ΘΔ ’ Ξ ς δ ᾿ 9 ’ κ 5 Ἀ Α Α “ 

Β μὲν ἔδησε μόνον" ἡ δὲ μιαρὰ ἐκείνη καὶ ἐπὶ τὴν σφαγήν ὡρ- 
κα , 5. ἢ “- ρὲ 4 κ᾿» 4 , 

μησε. αἰτοιγε ἐπὶ τοῦτον τὸ ἔγκλημα Ἵμαλλον ἐφέρετο. 
ι κ 3 Ἃ "ς 

Οὐδὲ γὰρ ἐκείνη τότε ἀπαντήσας εἶπε, τί συνοικεῖς τῷ τυ- 
ἰ εἶ Ε] ΟῚ δὲ " ᾽ὔ Γ Δι τ “ , Ξ " δ ᾿ἀὴ ΄ ε ι 

ἄννῳ ; οὐκ ἐπειδὴ ἀνεύθυνος " ἦν πῶς γαρ; αλλ᾽ ἐντεῦθεν τὸ 

πᾶν διορθῶσαι ἐβούλετο. Διὸ ὃ" τοῦτον ἐμέμψατο" καὶ οὐδὲ 
ἱπτοῦτον σφοδρῶς. Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, ὦ μιαρὲ καὶ παμμίαρε (696) 

Ι ἴω ΄ 

καὶ παράνομε καὶ βέβηλε, κατεπάτησας τοῦ θεοῦ τὸν νόμον, 
κατεφρόνησας τῶν ἐπιταχθέντων, τὴν ἰσχὺν τὴν σὴν νόμον 
ο" ἤ Οὐδὲ ν ’ ᾿ Ἁ ἢ . “-“ 3 ’ὔ Α ς 

ἐποίησας. ὑδὲν ἡ τούτων, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἐλέγχοις πολλὴ ἢ 
“- Α 

ἐπιείκεια τοῦ ἀνδρὸς, πολλὴ ἡ πραότης. “Ὁ Οὐκ ἔξεστί σοι 

Ο γὰρ ἔχειν, φησὶ, τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ σου." 
’ὔ “ εὐ “- ἂν 

Διδάσκοντος μᾶλλον τὸ ῥῆμα Ἦ ἐλέγχοντος, παιδεύοντος ἢ 
’ “᾿ 

κολάζοντος, ῥυθμίζοντος ἢ ἐκπομπεύοντος, ἣὶ διορθοῦντος ἢ 
ἐπεμβαίνοντος. ᾿Αλλ᾽, ὅπερ ἡ ἔφην, ἐχθρὸν τῷ κλέπτη τὸ 

ΝΥ - "4 

φῶς, ἐπαχθὴς ὁ δίκαιος τοῖς ἁμαρτανουσι καὶ φαινόμενος 

ἁπλῶς" 8.“ Βαρὺς 2 γὰρ ἡμῖν καὶ βλεπόμενος. Οὐ γὰρ φέ- 
“ “ ’ 

ρουσιν αὐτοῦ τὰς ἀκτῖνας, καθάπερ οἱ τοὺς ὀφθαλμοὺς νο- 
΄- ’ “- “᾿ “. 

σοῦντες τὰς ἡλιακάς. Ἰ]ολλοῖς δὲ τῶν πονηρῶν οὐ φαινόμενος 
, τι Ν Ν . ᾽ὔ ’ 7.: ω Ἁ ἐ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀκουόμενος, βαρύς. Δια᾿ τοι τοῦτο καὶ ἡ 
Ἁ “ 

Ὁ μιαρὰ καὶ παμμίαρος ἐκείνη, ἅ᾿᾿ ἡ προαγωγοὸς τοῦ θυγατρίου, 
΄“- ᾿Ὶ ς ; Ι ΚΔ, 5 ἴω 3 Ἶ ΦΙΝ .95 "2 

μᾶλλον δὲ ἡ παιδοκτόνος, καίτοι οὐδὲ ἰδοῦσα αὐτὸν, οὐδὲ ἀκού- 
“ “" ““ Ἁ “ 

σασα αὐτοῦ τῆς φωνῆς, ἐπὶ τὴν σφαγὴν ὥρμησε" καὶ παρα- 
, ἃ ς ΩΝ “᾿ , ᾿ . ’ 3 - 

σκευάζει ἣν ἀσελγῶς ἔθρεψε, ταύτην καὶ εἰς φόνον ἐλθεῖν" 
Ἁ 

οὕτως ἐκ περιουσίας αὐτὸν ἐδεδοίκει. 
ἹΚαὶ τί φησιξ.,“ Δός μοι ἐπὶ πίνακι ὧδε τὴν κεφαλὴν 

9 ᾿ “ Ψ᾿. 9.3 1 - ᾽ Ν “ " ’ 

Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. οἵ φέρη κατὰ κρημνῶν, ἀθλία 
᾿ ᾿ 

καὶ ταλαίπωρε: Μὴ γὰρ πάρεστιν ὁ κατήγορος: μὴ γὰρ 
- κ 45 χῷ ΄ -ἘΒ δὰν πὲς τον 9 ι 
ὁρᾶται καὶ ἐνοχλεῖ ; “ἅτεροι ἔλεγον, αρὺς " ἡμῖν ἐστι καὶ 

βλεπόμενος" ταύτη δὲ, ὅπερ εἶπον, καὶ ἀκουόμενος. Διό φησι, 
Ω Γ Ἐ«“ Δός μοι ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου." Καὶ μὴν 

; ὅν ἣΝ ̓ ᾿ ν στὰ ν ἀ . , 
δεσμωτήριον οἰκεῖ διὰ σὲ, καὶ “ ἁλύσεις “ περίκειται, καὶ ἔξεστί 

- , 

σοι νεανιεύεσθαι ἐπὶ τῷ ἔρωτι, καὶ λέγειν" “᾿ οὕτως ἐκράτησα 
“ κ “σ᾿ 

τοῦ βασιλέως, ὅτι οὐδὲ δημοσίᾳ ἐγκληθεὶς καθυφῆκεν, οὐδὲ 

8 58}. 1. 14. 

4 μᾶλλον] μόνον (Ὁ. τ ἦν οτη. Ἐ, 5 τοῦτο Ε΄ εἴ εχ σου. Ὁ. ἴ τοῦτο 

: Υ τούτων ][-ἰ προσέθηκεν (".1). ν᾽ οὐκ---φησὶ] τί γάρ φησιν ; οὐκ ἔ. 

σοι ἔχειν (.}). οὐκ ἔ. γάρ σοι, φησὶν, ἔχειν Εἰ. χα διορθουμένου Ε. ἔφην] 

ἔλεγον . 57 γὰρ]-Ἐ φησὶ 0.1). ἡμῖν -Ἐ ἐστι, φησὶ ΒΘ. “ ἡ οτὴὰ. ἃ.0.0.Β.Ε, 

ΨΈγοη. ἡ δηίδ παιδοκτόνος ΒροΥΒοτρῦ. Παροὺ Κ᾽. Ὁ ἡμῖν ἐστε) ἐστιν ἡμῖν 

Δ.Ε,, ἕτεροι---βλεπόμενος) ἦρα καλῶς ἔλεγεν (ἔλεγον ().) ὅτι ὁ δίκαιος βαρύς 

ἐστιν ἑτέροις καὶ μὴ βλεπόμενος ; ().1). ο ἁλύσεις Ἐ᾿ οἱ 6χ οοΥν. Ε᾿. (Ργ1115 

ἅλυσιν). ἁλύσει να]ρο. ἃ περιβέβληται (.Ὁ. 6 οὕτως] ὅτι οὕτως Α.. 
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ἀπέστη τοῦ ἔρωτος, οὐδὲ διέσπασέ μου τὴν μοιχείαν, ἀλλὰ καὶ 

τὸν ἐγκαλέσαντα ἔδησε. '"Γέί μαίνη καὶ λυσσᾷς, ἔχουσα καὶ 

μετὰ τὸν ἔλεγχον τῆς ἁμαρτίας ἧ τὸν νυμφίον ; τί τράπεζαν 
ἐριννύων ἐπιζητεῖς, καὶ δαιμόνων ἀλαστόρων συμπόσιον κατα- 

σκευάζεις ; Ἠυΐδες πῶς οὐδαμινὸν, πῶς δειλὸν, πῶς ἄνανδρον ἡ 

κακία, πῶς δδτε μάλιστα κρατήσει, τότε γίνεται ἀσθενεστέρα: 638 

Καὶ γὰρ αὕτη οὐχ οὕτως ἐθορυβεῖτο πρὶν εἰς δεσμωτήριον 
"ἐμβαλεῖν τὸν ᾿Ιωάννην, ὡς ταράττεται δεθέντος αὐτοῦ, καὶ 
ἐπείγει λέγουσα, ““Δός μοι ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἴω- 

ἄννου. ἱἹΚαὶ διὰ τί ὧδε: Κὶ Δέδοικα μὴ ἱ συσκιασθῆ, φησὶν, ὁ 

Ἢ φόνος, μὴ ἐξέλωσιν αὐτόν τινες τοῦ κινδύνου. Καὶ διὰ τί μὴ 

ὅλον τὸν νεκρὸν ἐπιζητεῖς, ἀλλὰ τὴν κεφαλήν ; Γὴν λυπή- 

σασαν, φησὶ, γλῶτταν, ταύτην ἐπιθυμῶ σιγῶσαν ἰδεῖν. ᾿Αλλὰ 

τοὐναντίον " ἔσται, ὅπερ οὖν καὶ γέγονεν, ἀθλία καὶ ταλαίπωρε: 
ολαμπρότερον βοήσεται μετὰ ταῦτα ἀποτμηθεῖσα. 'ότεβΒ 

Ρ μὲν γὰρ ἐν ᾿Ιουδαίᾳ μόνον ἐβόα, νῦν δὲ πρὸς τὰ πέρατα τῆς 

οἰκουμένης ἀφίξεται" καὶ ὅπουπερ ἄν 4 εἰσέλθης εἰς ἐκκλησίαν, 

κἄν ἐν τῇ Μαύρων, κἂν ἐν τῇ []ερσῶν, κἂν πρὸς αὐτὰς τὰς 

᾿ Βρεττανικὰς νήσους, ἀκούεις βοῶντος ᾿Ιωάννου, “ Οὐκ ἔξεστί 

σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ σου. ᾿Αλλ’ 

οὐδὲν ὃ τούτων εἰδυῖα αὕτη φιλοσοφεῖν, κατεπείγει καὶ ἄγχει 

καὶ ὠθεῖ τὸν ἀνόητον τύραννον ἐπὶ τὸν φόνον, δεδοικυῖα μή 

ποτε ᾿ μεταβάληται. Σὺ δὲ μάθε Υ πάλιν κἀντεῦθεν τῆς ἀρετῆς 

τὴν ἰσχύν. Οὐδὲ ἐγκεκλεισμένον, οὐδὲ δεδεμένον καὶ σιγῶντα Ο 

φέρει τὸν δίκαιον. Εἶδες πῶς Υ' ἀσθενὲς ἡ κακία, πῶς ἀκα- 

θαρτον ; ᾿Αντὶ γὰρ ἐδεσμάτων ἀνθρωπίνην κεφαλὴν ἐπὶ πίνακος 

εἰσάγει. ΤΙ μιαρώτερον, τί δὲ ἐναγέστερον, τί δὲ ἀναιδέστερον 

τῆς κόρης ἐκείνης ; οἵαν ἀφῆκε φωνὴν ἐν τῷ θεάτρῳ τοῦ δια- 

βόλου, καὶ τῷ συμποσίῳ τῶν δαιμόνων : Εἶδες γλῶτταν καὶ 

γλῶτταν, τὴν μὲν φάρμακα φέρουσαν Χ σωτήρια, τὴν δὲ δηλη- 

τήριον ἔχουσαν, Υ καὶ τραπεζοποιὸν γινομένην ἑστιάσεως δια- 

βολικῆς; ᾿Αλλὰ τίνος ἕνεκεν οὐκ ἐκέλευσεν ἔνδον ἐν τῷ 

{τὸν οτὴ. Δ." Ψότοη. Ε' ὅταν μ. κρατήσῃ ἴ᾿. ἢ βαλεῖν Α. τὸν 
᾿Ιωάν. οἵη. 9. ἱ καὶ οἵη. (.}. ᾿ς δέδοικε 1). δέδοικα οἴῃ. Α.Β. ετοη. 
γοι. Ι συσκιάσῃ Α.Β. Νόγοη. πὶ φθόνος Δ.Β. δοτοπ. νοῦ. Βιδ τη 
μηδ᾽ ἐξ. Β. " ἔσται ().1).. ἐστὶν ντρο. Ο λαμπρότερον }-[-γὰρ Ἰὼ, 
Ρ μὲν οἵη. (.1. διαίίτα ἐν οτῃ. Α..Ώ. 4 εἰσέλθῃς εἰς ἐκ. ἀπέλθῃς (.}. 
τ᾿ Βρεττανικὰς ΘΧ ΟΟΥΥΤ. ΑΔ. οΥίαβ5θ 4111. Βρετανικὰς ντρο. 5. τούτων, απο 
να]οὸ αἰθοβϑί, δῦ ἴῃ οὐ ηὶθι15 ΕΠ Χ18. Ὁ μεταβάλληται [5.(Ὁ. Υ κἀντεῦθεν 
πάλιν ἴίνουβο οὐ. Β. 1, Ὑ ἀσθενὴς Εἰ τὶ οὐηποβ. ἴσ. ἀσθενὲς δαν. τηᾶγρ'. 
ἀσθενὲς τοῖο οαἸά τ Μοπίοί, Χ σωτηρίας Α.Ο.}Ὁ, ν καὶ] τὴν δὲ 
Α.Β.}).Ε΄. δαν. πηᾶγρ. 



2904 5. ΖΦΟΑΝΝΙΒ ΟΗΚΥΒΟΚΤΟΜΙ ΧΙ], 21. 

Ὦ συμποσίῳ ταὐτὸν κατασφαγῆναι, ἔνθα ἃ πλείων ἣν αὐτῇ ἡδονή ; 
Ἂμ δ ὃ ’ κ ’ Α " Α Ὁ“ , 

εδοίκει μὴ παραγενόμενος καὶ ὀφθεὶς, ἅπαντας μεταβαλῃ 
ΑἉ “κι ᾿ ΄΄. Ν ΄᾿. 

διὰ τῆς ὄψεως, διὰ τῆς παρρησίας. Διὰ τοι τοῦτο τὴν κε- 
ἰρῶκα ΓΤ ΤῊΝ τρόπαιον πορνείας λαμπρὸν. σΤανΩΝ βουλο- 

μένη" ὶ ὄδωκε τῇ μητρὶ αὐτῆς. Εἶδες τῆς ὀρχήσεως τὰ 

ἐϑασώβα εἶδες τὰ Ἔν. τῆς διαβολικῆς ἐπιβουλῆς : οὐ τὴν 

κεφαλὴν ᾿Ιωάννου λέγω, ἢ ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν συνοικοῦντα. Εἰ 

γάρ τις ἀκριβῶς ἐξετάσειε, κατὰ τοῦ βασιλέως “ ἔστη τὸ 

τρόπαιον, καὶ ἡ νικήσασα ἡττᾶτο, καὶ ὃ ἀποτμηθεὶς ἐστε- (697) 

Φφανοῦτο καὶ ἀνεκηρύττετο, καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν σφοδρότερον 

Ε κατασείων τῶν ἡμαρτηκότων τὴν διάνοιαν. Καὶ ὅτι οὐ κόμπος 

τὰ εἰρημένα, αὐτὸν ἐρώτησον τὸν Ἡρώδην" ὃς, ἐπειδὴ τοῦ 
ριστοῦ τὰ σημεῖα ἤκουσεν, ἔλεγεν" 5.“ Οὗτός ἐ ἐστιν ᾿Ιωάννης" 

αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις 
ᾳ Ψ ε σ᾿» Οἵ ν] ’ Φ Α 4 Α ὃ »“»- ᾿Ὶ 

ἐν αὐτῷ. ὕτως ἀκμάζοντα εἶχε τὸν φόβον, καὶ διηνεκῆ τὴν 
5" Α κ᾿ Θ ὃ Ἁ τὰ λ "» Ἁ δέ ἴων ὃ Υ 3 

ἀγωνίαν" καὶ “ οὐδεὶς ἀποβαλεῖν τὸ ὃέος τοῦ συνειδότος ἰσ- 
“- 7 

χυσεν, ἀλλ᾽ ἔμεινεν ὁ δικαστὴς ἐκεῖνος ὁ ἀδέκαστος ἄγχων 

αὐτὸν, καὶ καθ᾽ ἡμέραν δίκην ἀπαιτῶν τῆς σφαγῆς. 'Γαῦτ᾽ οὖν 
Φ ’ Ἁ ’ Ἁ “ “- ᾿ Ἁ »“ -“ 

εἰδότες, μὴ φοβώμεθα τὸ κακῶς παθεῖν, ἀλλὰ τὸ δρᾶσαι κακῶς" 
ξ ΄-“ ᾿ οὗ ’ ς - δὲ "π᾿ Δ Α ἤν 1 Ὁλ ΕΧ 

39 τοῦτο μὲν γάρ νίκη, ἐκεῖνο δὲ ἧττα. ιΟ καὶ ὃ ᾿Ἰαῦλος ἔλεγε, 

10 ςς Διὰ τί οὐ μᾶλλον ἀδικεῖσθε;: ἴ διὰ τί οὐ μᾶλλον ἀπο- 

στερεῖσθε:; ᾿Αλλ᾽ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ ταῦτα 

ἀδελφούς." ᾿Εν γὰρ τῷ πάσχειν κακῶς οἱ στέφανοι Β καὶ τὰ 

βραβεῖα, ἡ ἀνακήρυξις. Καὶ τοῦτο ἐπὶ πάντων ἔστι τῶν 
ΑΝ, δδεΣ "Ἢ Ἄν ὑαξε τὸ 3 ; ῳ 9 
ἁγίων ἰθεῖν. πεὶ οὖν ἅπαντες ἐστεφανώθησαν οὕτως, ἀνε- 

κηρύχθησαν οὕτως, ἱκαὶ ἡμεῖς ταύτην ὁδεύωμεν τὴν ὁδόν" καὶ 
κι εἶ 

εὐχώμεθα μὲν μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν" εἰ δὲ παραγένοιτο, 
᾿ “-“ ’ “΄᾿ 

μετὰ πολλῆς σταμενοι τῆς ἀνδρείας, τὴν προσήκουσαν ἐπι- 

δειξώμεθα προθυμίαν" Κίνα τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγα- 

Β θῶν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ. πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, 

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

9 Μδιῃ. χὶν. 2. 10-τ ὐχ. Ὑ]. ἢ, 8 

2 αὐτὴν Α. Ν ἜΙΌΠ. 8. πλείω Α.Β. Μοχ ἡ ἡδονὴ ᾿Ἰά θη. Ὁ ἀλλ᾽ αὐτὸν] 
ἀλλὰ Α. ς ἔστη (Οὐ. αὖ οοπ]θοογαΐ )πηδοιιβ. ἐστὶ [). ἔσται νυα]ρο. ογὶξ Ν᾽ οἵ. 
ἃ ἐν οὐχ. Β. 8 οὐδεὶς] οὐδὲ ὦ. Μοχ ἐνέμεινεν Ἰά6ῃπη. { διὰ τί---ἀπο- 
στερεῖσθε να]ρ6Ὸ ἀθβαηΐ. Ηδαρεοηΐ Β.0..1).Ε οὔ τμᾶτρ. Α. ἔ καὶ οτη. ΚΕ. 
ΟΟρα]ατη δῖα ἡ ἀνακ. (αἱ ἀνακηρύξεις Ἐ..) οὐὰ. Ὁ... Ε. γεγοῃ. ἢ ἐπεὶ οὖν 
ἅπ. οὕτως ἐστεφ. οὕτως ἄνεκ. καὶ ἡμεῖς ὁδ. τ. ὁ. Α. ἐπεὶ οὖν οὕτως ἅπ. ,ἐστεφ. 
οὕτως ἀνεκ. οὕτως ταύτην κι ἧ-. δὸ. τ. ὃ: Β. ἷ καὶ ἡμεῖς ταύτην] ταύτην καὶ 
ἡμεῖς Ἐς, οὕτως ταύτην καὶ ἡμεῖς Β.Ο.1})ὴ. Βίαίπη ὁδεύσωμεν Α. εἴ 6ΘΧ σοΥΥ. ΕΣ. 
κ ἵνα] -Ἐ καὶ {} 
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ΛΟΙΓῸΣ ΚΘθ. 

ΕΓρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. Ἔπὶ στόματος δύο 

μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. 

ΠΟΛΛΑΧΟΘΕΝ μὲν καὶ ἄλλοθεν, μάλιστα δὲ ἃ καὶ ἐκ 

τούτου τοῦ ᾿]αύλου τὴν φιλοσοφίαν ἔστιν ἰδεῖν, καὶ τὴν πολ- 

λὴν Ῥφιλοστοργίαν' πῶς πολὺς μὲν ἐν ταῖς παραγγελίαις καὶ 
Ἀ Ε] Ἁ Α Α ᾿ Ε «- , 93 Ν 

σφοδρὸς, οκνήρος δὲ καὶ μελλητὴῆς ἐν ταῖς τιμωρίαις. Οὐ γὰρ 
" ’ ς ’ ΕῚ ᾽ὔ ο Α , “ Α 

εὐθέως ἁμαρτάνοντας ἐκόλασεν, ἀλλὰ παρήγγειλεν ἅπαξ καὶ 

δεύτερον" καὶ οὐδὲ οὕτω παρακούσαντας τιμωρεῖται, ἀλλὰ 
, ’ ’ ςς Ἴ" ’ Ο "»" ΕΣ . ἢ 

παλιν παραγγθλλέι λέγων, βρίτον “τοῦτο ἔρχομαι προς 

ὑμᾶς," ἃ καὶ πρὶν ἢ παραγένωμαι, γράφω πάλιν. Εἶτα ἵνα μὴ 
ο ΄ 

ἡ μέλλησις ῥᾳθυμίαν ἐργάσηται, ὅρα πῶς καὶ τὸ ἐντεῦθεν 

διορθοῦται, συνεχῶς ἀπειλῶν, καὶ ἐπανατεινόμενος τὴν πληγὴν, 
Α ’ 

καὶ λέγων, ““᾿Εἰὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι" καὶ, ““ Μή 

πως ἐλθὼν πενθήσω πολλούς. "'"Γαῦτα δὲ ποιεῖ καὶ λέγει, καὶ 
Ἁ ΄᾿' ’ 

ταύτη τὸν δεσπότην τῶν ἁπάντων μιμούμενος" ἐπεὶ καὶ ὁ θεὸς 
Ἵ ΄. Α “" “- ᾿Ξ, ’ ’ Ἂ ’ 

συνεχῶς μεν ἀπειλεῖ καὶ πολλᾶάκις παραγγέλλει, οὐ πολλάκις 
Α ’ - “΄“΄ - 

δὲ κολάζει καὶ τιμωρεῖται. ΤΠ οῦτο ξδὴ καὶ αὐτὸς ποιεῖ" καὶ 
ὃ Ν “- ,.» “, Φ“ ςς Φ δα νον “..ἢ 
ιὰ τοῦτο καὶ ἔμπροσθεν ἔλεγεν, ὅτι εἰδόμενος ὑμῶν, οὔκετι 

ἦλθον εἰς Κόρινθον." ὁ ρος φειδόμενος ὑμῶν . Ἵνα μὴ 

" εὑρὼν ἡ ἡμαρτηκότας καὶ ἀδιορθώτους μείναντας, ἐπάγω κόλασιν 

καὶ τιμωρίαν. Καὶ ἱ ἐνταῦθα, ““ Τρίτον τοῦτο “ἔρχομαι πρὸς 

ὑμάς. πὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται 
35 Ε ω , ’ εἴ Α ο ΄κ 

πᾶν ῥῆμα. Δγραφον εγγραφῳ συνάπτει Ὁ καὶ ἀλλαχοῦ 
{ ΄ι - ’ 

πεποίηκεν εἰπὼν, ὅτι 2““ὋὉ κολλώμενος τή πόρνη, ἐν σῶμα 

ἐστιν᾽ ἔσονται γὰρ, φησὶν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. ΜΚαίτοιγε 
΄΄ ’ ᾿ -- 

ἐπὶ νομίμου τοῦτο εἴρηται γαμου" ἀλλὰ ἀπεχρήσατο Κ αὐτῷ 

εἰς τοῦτο συμφερόντως, ὥστε φοβῆσαι μειζόνως. Οὕτω δὴ 

καὶ ἐνταῦθα ποιεῖ, ἀντὶ βαβτηριθν τὰς παρουσίας αὐτοῦ τιθεὶς 

καὶ τὰς παραγγελίας. Ὃ δὲ λέγει, τοῦτο ἐστιν ἅπαξ εἶπον 
-ι Α ’ 

καὶ δεύτερον, ὅτε παρεγενόμην" λέγω καὶ νῦν διὰ γραμμάτων. 
Ικ Α ΨᾺ Α ν ’ “ . ’ὔ ’ Ξ ὟΝ Ἁ 

αἱ ἐὰν μεν ἀκούσητε, ὃπερ ἐπεθύμουν γέγονεν" εἂν δὲ παρα- 

᾿ς 5; ΣΎ ΤΙ σὲ τς 21 Οον, νὶ. τό. 

Ηομ. ΧΧΙΧ. ἃ καὶ ἐκ τούτου] 5'ο Α.Β.ΕᾺ δαν. τηᾶγρ. δα]ρο αὔοβί καί. 
καὶ ἐκ τούτων Ἰὰ. Ὀ φιλοστοργίαν }-Ἐ τοῦ Παύλου 0. ο τοῦτο ἔρχ.] ὅϊς 
ΑΙ, τοῦτο οἴὰ. Β. ἔρχομαι τοῦτο 64. Ἁ καὶ] τουτέστιν . δ τὸ] 
αὐτὸ 1). ΐ τὸν δ. τῶν ἀπ. Ἴ τὸν αὐτοῦ “δεσπότην 10. τὸν δεσπότην -συνεχῶς 
ὉΠ. τ. ΒΕ δὴ οἵη. 1). καὶ ἀηίθ διὰ τοῦτο ΟΠ]. Ἰάριῃ. λ εὕρω Α. Μοχ 
ἐπαγάγω 1). ἱ ἐνταῦθα] -᾿- πάλιν 1). Κ αὐτὸ Α. ' καὶ ἐὰν (ἂν 1).) μὲν 

» 
ει 

ἀκούσητε Β.Ὁ. ἃν μὲν ἀκ. (οπι. καὶ) Εν, καὶ μὴν ἀκούσητε (810) Δ. καὶ μὴν εἰ 
ἀκούσετε ἢ. ἙἘἠοθαίυν καὶ μὴν ἐὰν ἀκούσητε μον. μου ἀθεδβί ἴῃ ΟΠ ΠΪθ.8. 



2990 5. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΠ ΚΥΒΟΒΤΟΜΙ ΧΎΠ|’.4, 

, 4 Ἁ “- Ἁ “- 

δ4ο κούσητε, ἀνάγκη λοιπὸν στῆσαι τὰ εἰρημένα, καὶ ἐπαγαγεῖν τὴν 
ἢ Διά ΠΥ. ΠπΠ ἢ ᾿ ἢ ε ἢ ν 

τιμωρίαν. Διὸ ᾧφησι ροείρηκα, καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ 
“" ΄- ’ - - 

δεύτερον, καὶ ἀπὼν νῦν γράφω τοῖς προημαρτηκόσι καὶ τοῖς 
“- ΄ ἈἉ Ἀ ’ 

λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι, ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι. ἘΣ 
Ἁ - "“ 

γὰρ ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν 
ἝΞ , [ἢ ἐν ’ ᾿, .Ἅ , ὃ, 4: ὃ κ 
ῥῆμα, παρεγενόμην "" δὲ δεύτερον καὶ εἶπον, λέγω δὲ καὶ νῦν διὰ 

΄΄' ““““. 4 Ὶ -“ Α 

τῆς ἐπιστολῆς: ἀνάγκη με λοιπὸν ἀληθεῦσαι. Μὴ γὰρ δὴ (698) 
Ἁ ΄. ὲ 

νομίσητε ἔλαττον ἔχειν τὰ γράμματα τῆς παρουσίαρ' ὥσπερ 
Ν, ΑἉ ΕΣ Ἅ Α 5 Α ΄ ’ οὺ 

γὰρ παρὼν ἔλεγον, οὕτω καὶ ἀπὼν νῦν γραφω. Εἶδες κηδε- 
, ῬΑΝΑ 28 αδιὃ δὴν , , . Οἵ 

Β μονίαν πατρικήν ; εἶδες ἢ διδασκάλῳ πρέπουσαν πρόνοιαν ; ()ῦτε 
" ’ ΕΣ τ ; “ Α ο Α ἤ ἱ“ Γ 

ἐσίγησεν, οὔτε ἐκόλασεν, ἀλλὰ ὁ καὶ προλέγει πολλάκις, καὶ 
,ὔ ΄ ς “ι Α ΓῚ ’ Α , ᾿ “ 

μένει διηνεκῶς ἀπειλῶν, καὶ ἀναβάλλεται τὴν τιμωρίαν, ὕ καὶ εἰ 

μένοιεν ἀδιόρθωτοι, τότε ἀπειλεῖ τὴν πεῖραν ἐπαγαγεῖν. Γι 
" Υ Ά Α, 4 3 Α “ ε «Ὁ ἽΝ Ε 

δὲ προείρηκας παρὼν, καὶ ἀπὼν γράφεις: τι, ἐὰν ἔλθω 
9 ΑἉ ’ τὰ ’ 4) ἊΝ ; ’ “ Υ̓ 9 δύ 

εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι. εἰξας πρότερον ὅτι " οὐ δύναται, 
Ν “- “ ΄ι Ἁ ἴω 

ἂν δ μὴ ἀναγκασθῆ, τοῦτο ποιῆσαι, καὶ πένθος τὸ πρᾶγμα 
; Ἁ ’ Ξ ςς Μή Α Ἂς λθό 

καλέσας καὶ ταπείνωσιν ή πως γὰρ, φησὶν, ἐλθόντα με 
Α ΄σ Α “- 

Ὁ ὁ θεός μου ταπεινώση πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν 
Υ̓ ᾽ 

Οπροημαρτηκότων, καὶ μὴ μετανοησαντων"" καὶ ἀπολογησάμενος 

αὐτοῖς, ὅτι " καὶ ἅπαξ καὶ δεύτερον καὶ τρίτον προεῖπε, καὶ ὅτι 
’ α - , ᾿ 

πάντα ποιεῖ καὶ μηχανᾶται, ὥστε ἀνακρούσασθαι τὴν τιμωρίαν, 
Α ΄΄ ’ ““ ς Ὺ ’ “ ᾽ Ά 

καὶ τῷ φόβῳ τῶν ῥημάτων βελτίους ποιῆσαι, τότε τὸ Φορ- 
-'. Ὶ »“ ἣν 2 

τικὸν τοῦτο καὶ φοβερὸν ἔθηκε λέγων, “ Οτι, ἐὰν ἔλθω Υ͂ εἰς 
ἈΝ Υ͂ - Ἷ, “9 -Σ οὐ 7 Ἅ ’ 

τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι. Οὐκ εἶπε, τιμωρήσομαι καὶ κολάσω 
ΡΤ ῚΚ ὔ δέ . Α ’ - δι ἢ Χ 8 Ἀν ἢ 

καὶ ἀπαιτήσω δίκην, ἀλλὰ παλιν πατρικοῖς ῥήμασι ὃ" καὶ αὐτὴν 
κ- Α ᾿ ᾿ 

τὴν τιμωρίαν τίθησι, δεικνὺς αὐτοῦ τὰ σπλάγχνα καὶ τὴν συν- 
“- ὧῴ Υ̓͂ ,ὔ Ι 

αλγοῦσαν αὐτοῖς διάνοιαν, Υ διότι ἀεὶ φειδόμενος ἀνεβάλλετο. 
ΚῚ “" Υ͂ Ξ. - 

Ὁ Εἶτα, ἵνα μὴ καὶ νῦν νομίσωσιν, ὅτι παλιν Ζἀναβολὴ καὶ ἁπλῶς 
ὴ Α ς Υ̓ ὃ " “- Ἅ ΕΝ 8 37 ςς Ἢ Α 

ἀπειλὴ ῥημάτων, διὰ τοῦτο καὶ ἔμπροσθεν ὃ εἴρηκεν, πὶ 

στόματος δύο καὶ τριῶν μαρτύρων σταθήσεται πᾶν ῥῆμα" 
ἢ » Ἁ ’ «ἃ Α 

θκαὶ, “Ὅτι, ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι. ὍὋ δὲ 

Β'ν. 2. 

τ δὲ, ΄σαρα γυ]ρὸ δθαδβί, δβχ τἀπὸ (οά. 1). τϑοθρίτηθβ. ἢ διδασκάλῳ πρέπου- 
σαν] ὅϊς Εὖ. Βδοιππτη οοπ]δοίαγδιη θ᾽ Πδεὶ. διδασκαλίαν (διδασκάλων ΘΧ ΘΟΥΤ. 
Α.) πρέπουσαν Δ.Ε, διδασκαλίας πρέπουσαν 1). ὅδαν. τηᾶγρ. διδασκαλίαν καὶ 
πρέπουσαν οὐτὴ ΕΠ5 Β. 0 καὶ οἴη. Β. Ρ καὶ εἰ μένοιεν] ἐπεὶ δὲ ἔμενον 1). 
ᾳ ἀπὼν]Ὑ- νῦν Εαα. 1ην1015 ΠΟΥ]. Τ οὐ οτῃ. Ε΄. Θγαβατῃ ἴῃ Α. Ὁ, 5 μὴ ΟΤη. 
Α.Ε, ἂν μὴ ἀν. τοῦτο π.] ἂν ἀν. τοῦτο μὴ π. ΒΒ. ὅαν. τηᾶτρ. ἂν ἀν. μὴ (566 μὴ 
ΘΓΔΒΊΤΩ) τοῦτο π. ΕἸ. ὕ πταπεινώσῃ ὃ θ. μου ἴῆνεῦϑο οτα. 8... Υ καὶ ΟΠ]. 
ΒΒ... οἵ ρσυ. τῆϑη. ἃ. Μοχ προεῖπον Β.", Υ εἰς τὸ οἴη. Ε,, Χ καὶ αὐτὴν 
οἵη. Εἰ. 1ὴ τηᾶγρ. Δ. Υ διότι] καὶ ὅτι Εἰ. 2 ἀναβάλλη (816) Α.Ε, Μοχ 

διὰ 
ἀπειλὴ ῥημάτων (5810) Α. ἀπειλεῖ διὰ ῥ. Τὰ. ἃ εἰρηκὼς Ὁ. 
πάλιν λέγει ὅτι 1). 

υ καὶ ὅτι] νῦν 
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"λέ “- ’ " Ἂ “ΦΠἊ Ο ψ β δὰ “ ς "ὃ 60 ’ 

ἐγει, τοῦτο «ἐστιν οὐκέτι “αναβαλοῦμαι, εἰ ἀοδιορθώτους 
εὶ ἈἉ “ Γ ’ 

εὕροιμι, ὃ μὴ γένοιτο, ἀλλὰ ἐπάξω πάντως, καὶ στήσω ὅπερ 

εἴρηκα. 
' Ἁ ΄“- “ “ ᾿ ΄ σ΄ 

Εἶτα μετὰ πολλοῦ τοῦ θυμοῦ καὶ σφοδρᾶς τῆς ἀγανα- 
Ἁ Ἁ ΄“ - Ἁ ΄“΄“ 

κτήσεως πρὸς τοὺς κωμῳδοῦντας αὐτὸν ὡς ἀσθενῆ, καὶ τὴν 
΄΄ 7 Α ’ 

παρουσίαν αὐτοῦ χλευάζοντας, καὶ λέγοντας, ““Ἢ παρουσία 
τὰ Α Α « ’ 3 4“ ἃ ς Ἁ ’ ᾿] 

ἀσθενὴς, καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος," ἅ ὡς πρὸς τούτους ἀπο- 
’ ᾿Η͂ΨΆ 4 ςς Ἢ Α ὃ Α “- σ΄ " Ε] Α 

τεινόμενος, φησιν πεὶ ὁοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοι λα-ΕῚ 
σ΄. σ΄ “κ᾿ Ἁ ΄σ Α “- 

λοῦντος Χριστοῦ. "Γοῦτο γὰρ ὁμοῦ ὅμεν πλήττων, ὁμοῦ δὲ 
ς ’ , " ᾿ ᾿ ’ Ὁ γι 4 

κἀκείνων καθαπτόμενος εἴρηκεν. Ο δὲ λέγει, τοῦτό ἐστιν 
- ᾿Ὶ ’ , 9 ι ΕῚ Ἁ ε Ν - - Ἁ 

ἐπειδὴ βούλεσθε δοκιμάζειν εἰ ἐν ἐμοὶ ὁ Χριστὸς οἰκεῖ, καὶ 
-“" Ἁ ΄“" » »ς-“Ἐ 

εὐθύνας ἀπαιτεῖτε, καὶ διὰ τοῦτό με κωμῳδεῖτε, ὡς ἰεὐτελῆ καὶ 
, » κ-“᾿ ’ 

εὐκαταφρόνητον, ἅτε ἔρημον ὄντα τῆς δυνάμεως ἐκείνης" εἴσεσθε 
Ως ’ ἵ 
ὅτι οὐκ ἐσμὲν ἔρημοι, εἰ παράσχοιτε πρόφασιν, ὃ μὴ γένοιτο. 

ἊΝ Α ΄-“Φ ’ 

Τί οὖν, εἰπέ μοι; Διὰ τοῦτο κολάζεις, ἐπειδὴ δοκιμὴν ζη- 
“ 3. “1, »ες " δ “ τ, Ω ’ “ 

τοῦσιν: Οὐχὶ, φησιν εἰ γὰρ τοῦτο 6 ἐζήτει, ἐκ πρώτης ἀν 
δ΄: ε ’ Ἁ τὰ . Υ͂ [7 Ἁ ᾿] “- 

ἐκόλασεν ἁμαρτόντας, καὶ οὐκ ἀνεβάλλετο. Ὅτι δὲ οὐ τοῦτο 
“- .“.ἉΑ “ ’ ἔδ ς Ἀ ἐς ἘΠ δὲ 

ζητεῖ, προΐων τοῦτο σαφέστερον ε εἰξεν εἰπὼν, ὕχομαι δεύφι 
Α ΄σ- ΄ Ν “ ΄σ΄. Ἁ 

μηδὲν ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν, ἵνα μὴ ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλὰ 
ς “- ᾿ 5 ς “-“- Α ς ο Ρ ' 49 ν᾿, ’ 

ὑμεῖς δόκιμοι ἦτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. Οὐ τοίνυν 
΄΄- Α Α ΄σ΄ σι 9 ΄ 

αἰτιολογικῶς " αὐτὸ τίθησιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀγανακτῶν, ἷ μᾶλ- 

λον καθαπτόμενος τῶν καταφρονούντων αὐτοῦ. ᾿Εγὼ μὲν 
κ Ν " ’ Α ὃ ΄ “ ] « “ ;ὔ ᾿: " Α 

γὰρ οὐ βούλομαι, φησὶ, δοῦναι πεῖραν 1 ὑμῖν τοιαύτην" εἰ δὲ 
9 Α Τὴ ’ὔ Α " ’ ἃ ’ Υ̓ " ’ 

αὐτοι ἢ παρέχοιτε τὴν αἰτίαν, καὶ βουληθείητέ με ἐκκαλέσα- 
δ ὃ Ν “ ", δ. ΟἾΟΝ Κ δ Ψ “ Ν 

σθαι, εἴσεσθε διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν. αἱ ὃρα πῶς φορτικὸν 
“- Ἁ ἈΝ Φ' Α - ΄ 

ποιεῖ τὸν λόγον. Οὐ γὰρ εἶπεν, ἐπειδὴ δοκιμὴν ζητεῖτε ἐμοῦ. 
“ Ἁ “ “ - 

ἀλλὰ, “τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ" δεικνὺς ὅτι εἰς Β 
9 ΄- ἔξ ΄“-“ἢ Ἂ' ΄ - 

ἐκεῖνον ἡμάρτανον. ἸΚαὶ οὐχ ἁπλῶς εἶπε, τοῦ ἐνοικοῦντος, 
" Α ςς ΄“- “- 3) ὃ οἱ Ἐπ ἂν ΑἹ δ 
ἀλλα, “ τοῦ λαλοῦντος, ὁεικνὺς πνευματικὰ ὄντα τὰ ῥήματα. 

3 Α ᾿ ' ὁ μὰ ἴω Α κι Α “δι ’ Α 

Εἰ δὲ οὐκ ἐνδείκνυται αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν, οὐδὲ κολάζει" λοιπὸν 
Ἁ " μ] ΄“-“ Α ᾿ φΦ -" “ 

γὰρ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὸν λόγον ἐκεῖ μετήγαγε, φοβερωτέραν ποιῶν 
εἰ 5. , ᾿] ἊΨ. ’ Ξ ͵ ’ ς Ἁ Ἁ 

τὴν ἀπειλήν᾽ οὐ δι ἀσθένειαν: δύναται γαρ᾽ ἀλλα διὰ μακρο- 

θυμίαν. Μὴ τοίνυν τὴν ἀνοχὴν αὐτοῦ ἀσθένειάν τις λογιζέσθω. 

ἘΠ γὰρ θαυμάζεις, εἰ οὐκ ἐπεξέρχεται νῦν ἁμαρτάνουσιν, οὐδὲ 

ἀπαιτεῖ δίκην ἀνεχόμενος καὶ μακροθυμῶν, ὅπου γε καὶ σταυ- 

4 1Ά. 

ο ἀναβάλλομαι Λ.Ε,, Ν ὁγοη. ἃ ὡς οἵα. ἢ. Ῥαχίοι]α γοῦν, αδ6 ρΡοβί 
τούτους Ἰοροθ δία, ΠΟ οϑύ 'π ἃ.Β..Ε 9 μὲν͵ - τούτους ἢ. ᾿Μοχ κἀκείνων 
οἵη. ἢ. {εὐτελῆ καὶ οἵη. 10. Ξ 516 ΟἹ η65 ΠΟΒΕΣῚ οὐπὶ Τηΐουρ. νοὶ. 46- 
Ὀαΐαγ ἐζήτουν, ἐκόλασα, ἀνεβαλόμην. Ἀ αὐτὸ τίθ.] ἀποτίθησιν ταδηάοβο Ἰα, 
ἱ μᾶλλον] καὶ Α.Ε. μᾶλλον δὲ ὦ, Κ γὰρ ἀθοδβί ἰὴ Καα. 1 ὑμῖν οἴῃ. ᾿, ἴῃ 
γηδγρ. Α. πὶ παρέχοιτε 1)... παρέχετε να]ρο. 

ῷ 4 
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Ορωθῆναι αὐτὸς ὑπέμαρθο, καὶ τοιαῦτα πάσχων οὐκ ἐκόλαζε : Διὸ 

καὶ ἐπήγαγεν, “ εοος εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δύναται ἐν ὑμῖν. 

ὅ Καὶ γὰρ εἰ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως 

θεοῦ. Ἰ]Ἰ]ολλὴν ἀσάφειαν ἔχει τὰ ῥήματα, καὶ τοῖς ἀσθενε- 

στέροις θόρυβον ἐντίθησι. Διόπερ ἀ ἀναγκαῖον αὐτὰ ἀναπλῶσαι (699) 
σαφέστερον, καὶ τῆς "λέξεως ταύτης εἰπεῖν τὰ σημαινόμενα, 

περὶ ἣν ὃ ἡ ἀσάφεια, ἃ ἵνα μηδεὶς σκανδαλίζηται μηδὲ τῶν ἀφε- 

λεστέρων. Γι ποτ᾽ οὖν ἐστι τὸ εἰρημένον, καὶ τί δηλοῖ τὸ τῆς 

ἀσθενείας ὄνομα, καὶ κατὰ ποῖον σημαινόμενον εἴρηται, ἀναγ-᾿ 

Ὠκαῖον μαθεῖν. Μία μὲν 9 γὰρ ἡ λέξις, πολλὰ δὲ τὰ ἐξ αὐτῆς 

δηλούμενα. Καὶ γὰρ ἀσθένεια λέγεται ἡ τοῦ σώματος ἀρ- 

ρωστία" διὸ καὶ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ εἴρηται, 6 εὐ] δροιῶν φιλεῖς 

ἀσθενεῖ," περὶ τοῦ »Δαζάρου' καὶ “αὐτὸς ἔλεγεν, “Ἢ ἀσθένεια 

αὕτη κεν ἔστι πρὸς θάνατον" καὶ περὶ τοῦ ᾿᾿ᾷπαφρᾶ ὁ [Παῦ- 

λος" 7 “Καὶ γὰρ ἠσθένησε παραπλήσιον 5θανάτου, ἀλλ᾽ ὁ θεὸς 

αὐτὸν ἠλέησε" καὶ περὶ τοῦ Τιμοθέου, 8 ἐς Οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ 

τὸν στόμαχόν σου καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθονεῷιδι '"Γαῦτα γὰρ 

ἅπαντα σωματικὴν ἀρρωστίαν δηλοῖ. Λέγεται πάλιν ἀσθένεια 

τὸ μὴ πεπηγέναι ἐν τῇ πίστει ἱ ἁπλῶς, μηδὲ τέλειον εἶναι καὶ 

Ἑ ἀπηρτισμένον. Καὶ τοῦτο δηλῶν ὁ Παῦλος ἔλεγε" 9... Τὸν 
δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις 

διαλογισμῶν" καὶ πάλιν, “Ὁ Ος μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὃ 

δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει" τὸν ἐν τῇ πίστει ἀσθενοῦντα δη- 

λῶν. ᾿Ιδοὺ δύο σημαινόμενα ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐστί: καὶ τρίτον 

ἕτερον, ὸ καλεῖται ἀσθένεια. []οῖον δὴ τοῦτο ; Οἱ διωγμοὶ, 

αἱ ἐπιβουλαὶ, αἱ ἐπήρειαι, οἱ πειρασμοὶ, αἱ ἐπαγωγαί. Καὶ 
τοῦτο δηλῶν ὁ Παῦλος ἔλεγεν" ἐς Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον 

παρεκάλεσα καὶ εἶπέ μοι, ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου ἡ γὰρ 

642 δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Τί ἐστιν, “ς ἐν ἀσθενείᾳ Ἢ 

Ἔν διωγμοῖς, ἐν ἀυμδϑρῦνο: ἐν πειρασμοῖς, ἐν ἐπιβουλαῖς, ἐν 

θανάτοις. Καὶ τοῦτο δηλῶν ἔλεγε, “Διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείᾳ." 
ΧΗ Στα δεικνὺς ποίαν λέγει ἀσθένειαν, οὐ πυρετὸν εἶπεν, οὐκ 

ἀμφιβολίαν τὴν περὶ τὴν πίστιν, ἀλλὰ τί; ““᾿Ἐἂν ὕβρεσιν, ἐν 

διωγμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυ- 

λακαῖς, ἵνα ἐπισκηνώση ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. “Ὅταν 

ὅν, 4. Ὁ ΨῳΌδη, ΣΙ. 2, 4: 7 ῬΆΠΠΡΡ. 11. 27. 8 τ Τ τα. νν.25. 
9 Βοηι. χῖν. 1, 2. 

Ὦ ἡ ἀσάφεια] ἀσάφειαν ). Μοχ τῶν ἀσφαλεστέρων ΒΕ. ο γὰρ οἴη. Εἰ. 
Ρ Λαζάρου]- λέγων Β. ᾳ αὐτὸς) -ὁ Χριστὸς 0. τ ᾿Ἑπαφροδίτου 
Ὁ: δ θανάτου ΟτΑτι65 Οττὴ Δ ΙΌΠ. θανάτῳ ὅϑαν. Βθη. Ὁ ἁπλῶς καλῶς 
Ε.. ἁπλῶς 1ὴ τηδγρ. Α. Υ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ 6Χ οοτ. Ὦ. ν" ὃ] - καὶ αὐτὸ Ὁ. 
Χ εἶτα ἴῃ τηᾶτρ. Α. 
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κ : κ᾿ , ὃ , 9.1 59 ᾿ Ψ“ διῶ 
γὰρ ἀσθενῶ, τότε ὀυνατὸς εἰμι" τουτέστιν, ὅταν διώκωμαι, 
“ 9 ’ὔ δ“, 9 ΄. ’ ’ ος ’ 

ὅταν ἐλαύνωμαι, ὅταν ἐπιβουλεύωμαι, τότε δυνατός εἰμι, τότε 

μᾶλλον κρατῶ καὶ περιγίνομαι τῶν ἐπιβουλευόντων, τῆς χά-Β 
ὃ ’ ᾿ ’ ᾿] ’ ΚὯ Ἀ δ) -“- Ζ Ἁ 

ριτος αψιλέστερον Υ ἐνιζανούσης ἐμοί. ατὰ δὴ τοῦτο ὅτο 
’ Α ἃ ς ἤ ’ « 1 ω Ζ ἣν ’ ΄σ ’ 

τρίτον τὴν ὥ᾿ ἀσθένειαν τέθεικεν ὁ ᾿ϊαῦλος" καὶ Ὁ λέγει τοῦτό 
“- Υ͂ ἣ 

ἐστι" πρὸς ἐκεῖνο πάλιν ἀποτεινόμενος, ὃ καὶ ἔμπροσθεν εἶπον, 
ο, τι Α ες “ 3 ’ ω Ἁ " ’ ᾿] Α 

ὅτι εὐτελὴς αὐτοῖς ἐδόκει εἶναι καὶ εὐκαταφρόνητος. (Οὐ γὰρ 
᾿ " , , ιν ὦ ον 3 “ “ὸςἷ ΕΣ 

δὴ ἐβούλετο κομπάζειν, οὐδὲ ὅπερ ἢν, εἶναι δοκεῖν αὐτὸν, οὐδὲ 
ἡ." δύ ᾽ ἣ «Δ 5 Ὀ “ Ά Ι͂ Α 
τὴν δύναμιν ἐνϑείκνυσθαι, ἣν εἶχεν ὅ εἰς τὸ κολάζειν καὶ τιμω- 

Ξ ἡ ὧδ Ἂ᾿ ἢ Ω ι 3 ᾽ “μην δ! ἔῃ κα 
ρεῖσθαι" ὅθεν καὶ ἐνομίζετο εὐτελὴς εἶναι. ᾿Επεὶ οὖν τοῦτο 

, . ᾿ ΧᾺΣ ἢ θ 3 4γνγ “5 θ ἢ ᾿ . 
νομίζοντες ἐν πολλή ῥᾳθυμίᾳ ἦσαν καὶ ἀναισθησίᾳ, καὶ οὐ 

Ἅ ο ΄. ς ’ Ἁ ς ’ὔ 4 

μετεβαλλοντο ἐκ τῶν ἁμαρτημάτων, καιρον ἐπιτήδειον λαβὼν, 
Ἁ Α ’ 5 ᾽ ’ ’ὔ Α Φ 3 ᾿] 

καὶ περὶ τούτων εὐτόνως σφόδρα διαλέγεται, δεικνὺς ὅτι οὐ δι Ὁ 
Ψ ’ “δ᾽ 3 ’ ς Α τ ; 

ἀσθένειαν οὐδὲν ἐποίει, ἀλλὰ διὰ μακροθυμίαν. 
᾿ 53 “ 37 9 Δ 4 ΄- Α ’ὔ 9 Α Ἁ Ἅ 

Εἶτα, ὅπερ ἔφην, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὸν λόγον ἐπὶ τὸν Χριστὸν 
κ᾿ . ’ κι , “΄ ῃ . , Ἂ Ἢ 

μεταγαγὼν, ἐπιτείνει τὸν φόβον, αὔξει τὴν ἀπειλήν. “Ὃ δὲ 
΄- ’ 

λέγει, τοῦτό ἐστι μὴ γὰρ, καὶ ἐὰν ποιήσω τι, καὶ κολάσω καὶ 
, 

τιμωρήσωμαι τοὺς ἡμαρτηκότας, ἐγώ εἰμι ὁ κολάζων καὶ τιμω- 
ἐς “532 δ. ,. 3 Α 3. τας βάν ἣ ε Χ ’ Ἠ δὲ 2 

ρούμενος ; ἔστιν ὁ ἐν ἐμοὶ οἰκῶν, αὐτὸς ὁ Ἄριστος. ἱ ὃὲ οὐ 
΄ 4, “ «4 ΄“ 

πιστεύετε τοῦτο, ἀλλὰ βούλεσθε λαβεῖν δοκιμὴν διὰ τῶν ἔργων 

τοῦ “ ἐνοικοῦντος ἐν ἐμοὶ, εἴσεσθε ταχέως" οὐδὲ γὰρ ἀσθενεῖ εἰς 

ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ δυνατός ἐστι. Καὶ διὰ τί προσέθηκεν, ἐς εἰς 
λ κι 

ὑμᾶς," καίτοι πανταχοῦ δυνατός ἐστι; ἃ κἂν γὰρ ἀπίστους Ὁ 
- Α δύ ἊΝ “Ἁ ὃ , “ἡ ε “- ΘΝ δ 

βουληθῆ κολασαι, δύναται" κἀν δαίμονας, κὰν ὁτιοῦν. ἰ οὖν 
, ε , ᾽ , ἢ , ᾽ ΤῸ ν 

βούλεται ἡ προσθήκη: Σφόδρα ἐντρέποντος αὐτούς ἐστι τὸ 
““- “ 5 Ω Ε “- κ] “3 τὴν δ “ “᾿ Φ 
ῥῆμα, ἀφ᾽ ὧν ἤδη πεῖραν εἰλήφασιν" ἢ τοῦτο δηλοῦντος, ὅτι 

’ 9 ς “ Α ;ὔ; . ᾿ς “-“ 9 ἤ . 

τέως ἐν ὑμῖν τὴν δύναμιν ἐπιδείκνυται τοῖς ὀφείλουσι διορθωθη- 
“-“- Υ̓͂ 

γαι. μοὶ καὶ ἀλλαχοῦ ἀν μόνον κ᾿] γὰρ μοὶ καὶ τοὺς ἔξω 

κρίνειν ᾿ ̓ Τοὺς μὲν “γὰρ ἔξω, Ων τότε ἀπαιτήσει δίκην κατὰ 

τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως" ὑμᾶς δὲ ἴ καὶ νῦν, ὥστε ἐκείνης ἐξε- 

λέσθαι τῆς τιμωρίας. ᾿Αλλ᾽ ὅμως καὶ τὸ κηδεμονικὸν τοῦτο 
ε ν , ’ “ “ Ά ’ ’ 

καὶ διὰ φιλοστοργίαν γινόμενον, ὅρα πῶς μετὰ φόβου τίθησι Ἡ 

καὶ πολλοῦ τοῦ θυμοῦ, λέγων: ““Ὃς οὐκ ἀσθενεῖ εἰς ὑμᾶς, ἀλλὰ 
’ 5» 4 “-“ Α Ν ἈυὉΝΨ Ἃ " ο ’ ο Ἀ ΄- 

δύναται ἐν ὑμῖν. Καὶ γὰρ εἰ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῆ 
᾽ ὃ ᾿ κι “ν ᾽ ἐξ. 5.26.8 ΄ 5.5. 0 δ᾿: « ἀγὶ 
ἐκ ὀυναμεως θεοῦ. ἰ ἐστιν, “ εἰ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας ; 

10 1 Οογ. ν. 12. 

Υ ἐνιζανούσης ἐνεργούσης Ὁ. διαί ἐπ᾽ ἐμοὶ 1, ἐν ἐμοὶ ἃ. ἐν οτη. Α.Β. 
Ζ, τὸ οἵὰ. ἃ.Ὦ. Ῥορύ τρίτον Δα. σημαινόμενον 1). ἃ ἀσθένειαν - ἐνταῦθα 
Α.Ε, Ὁ εἰς] πρὸς Ὁ. ο εὐδοκοῦντος Α. 4 κἂν γὰρ] δηλῶν διὰ 
τούτου ὅτι κὰν 10. 9 τί οὖν β. ἡ πρ.] ἢ τοίνυν 10. Γ καὶ ομῃ. ΚΕ, 

φῳη 
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ὃ Ἰζαὶ γὰρ εἰ εἵλετο, φησὶ, πρᾶγμα ὑπομεῖναι δοκοῦν ἀσθενείας 

ἔχειν ὑπόληψιν, ἀλλ᾽ "ὶ οὐδὲν τοῦτο τὴν δύναμιν αὐτοῦ δια- 

κόπτει" μένει γὰρ αὕτη ἄμαχος οὖσα, ἷ καὶ οὐδὲν τὸ πρᾶγμα 

τὸ δοκοῦν ἀσθενείας εἶναι ταύτην παρέβλαψεν, ἀλλ᾽ αὐτὸ μὲν 
οὖν τοῦτο μάλιστα αὐτοῦ δείκνυσι τὴν ἰσχὺν, ὅτι καὶ τοιοῦτον 

πρᾶγμα ὑπέμεινε, καὶ τὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ οὐκ ἠκρωτηριάσθη. 

Μὴ τοίνυν σε θορυβείτω ἡ λέξις τῆς ἀσθενείας" καὶ γὰρ καὶ 

ἀλλαχοῦ φησι" δν εἰ ΤῸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀν- 

θρώπων ἐστὶ, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώ- 

πων ἐστί" καίτοι οὔτε μωρὸν, οὔτε ἀσθενὲς οὐδὲν 1 ὁ θεὸς ἔχει" 
ἀλλὰ τὸν σταυρὸν οὕτως ἐκάλεσε, τὴν τῶν ἀπίστων ὑπόνοιαν 

Ἢ τὴν περὶ αὐτοῦ ἐξηγούμενος. ""Ακουσον γοῦν αὐτοῦ ἑαυτὸν 
ἑρμηνεύοντος" 12.““Ὃ λόγος 9 γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν 

ἀπολλυμένοις μωρία ἐστὶ, τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ 

ἐστι" καὶ παλιν; “Ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Ρ Χριστὸν ἐσταυ- 

ρωμένον, ᾿Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον, 4“ Ἐϊλλησι δὲ μωρίαν, αὐτοῖς 

δὲ τοῖς κλητοῖς Ιουδαίοις τε καὶ “Ελλησι Χριστὸν θεοῦ δύναμιν 

καὶ θεοῦ σοφίαν" καὶ πάλιν, 15 “«Ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ 

δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος" μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν" Ὅρα 
ἴῃ - ι΄. . 4 ς 7 ς ’ ’ ο 

πῶς πανταχοῦ τῶν ἀπίστων τὴν ὑπόνοιαν ἑρμηνεύει, μωρίαν καὶ 
ἀσθένειαν τὸν σταυρὸν νομιζόντων. Οὕτω δὴ καὶ ἴ ἐνταῦθα 

᾿ Ἁ 3 κ] ’ὔ ’ μὰ μὴ Ἁ « ’ ἢ 

Οοὐ τὴν οὖσαν ἀσθένειαν λέγει, ἀλλα τὴν ὑποπτευομέενὴν παρα 
“ ς ὔ 9 “- “5 2 ς ᾿Ὶ « 9 

τοῖς ἀπίστοις. (Οὐ τοῦτο οὖν φησιν, ὅτι ἀσθενὴς ὧν ἐσταυ- 
“- Ἁ ; 

ρώθη, ἄπαγε. Ὅτι γὰρ ἠδύνατο μὴ σταυρωθῆναι διὰ πάντων 

ἔδειξε, νῦν μὲν ὑπτίους ῥίψας, νῦν δὲ τὰς ἀκτῖνας ἀποστρέψας, 
Α ΄-“ , κ - 9,7 ΄“-“ 9 ’ 93 2 ΝΜ Ἁ 

καὶ συκῆν ξηράνας, καὶ τὰς ὄψεις τῶν ἐλθόντων ἐπ᾽ αὐτὸν 

πηρώσας, καὶ μυρία ἕτερα ἐργασάμενος. Τί οὖν ἐστιν ὅ 
δῴφησιν, “ἐξ ἀσθενείας ; Ὅτι εἰ ἵἱκαὶ ἐσταυρώθη κίνδυνον 
ς ἢ 9 γι. τ Ἂν κ ς ’ὔ Ἂ ὃ 

ὑπομείνας καὶ ἐπιβουλήν" " ἐδείξαμεν γὰρ τὴν ἀσθένειαν κίνδυνον 
᾿ ὗς Ὁ: ΑΕ 2 9. ὧὮ δ κ ϑ ΠΤ “" 

καλουμένην καὶ ἐπιβουλήν ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν παρεβλαβη. ᾿Γαῦτα 
δὲ ,᾿ ς Ν τὰ 1 Ν Φ Ἁ - ὁ Ἢ δ) 
ε ἔλεγεν εἰς τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν ἕλκων τὸ ὑπόδειγμα. πειθή 

Ἂς 

γὰρ ἑώρων δ᾿ αὐτοὺς διωκομένους, “ἐλαυνομένους, καταφρονουμέ- 
Ρ ν 3 ᾽ὔ δ .ΧΝ 9 Ὰ Υ͂ 5 Α 

Ὦ νδυς, καὶ οὐκ ἀμυνομένους οὐδὲ ἐπεξιόντας, διδάσκων αὐτοὺς, 

τ Ὁ οΥ. 1:25. 12 ΤρΙά. ν. 18, 23; 24. 18 1014. 11. 14. 

ξ καὶ γὰρ οτη. Ὠ. ᾿ οὐδὲ ἃ ΡΥ. τηδη. Εἰ. Ι΄ εὖ 11η. 566. ἱ καὶ] 
ὥστε Ὦ. Κ καὶ οἴη. ἢ. βεβί οἴϊδια ἴῃ Εὰά. Ββη. 1 ὁ θεὸς οτα. Ε΄. 
τῇ τὴν ἀοσρδϑιῦ οχ Α.}).Ε.. ἢ ἄκουσον γοῦν αὐτοῦ] καὶ ὅτι τοῦτον ἔχει τὸν 
τρόπον, ἄκουσον αὐτοῦ 1). Ῥοϑί ἑαυτὸν, ἀλλαχοῦ 44. Ἰά6Π|. 9 γὰρ ΟΠ]. 
ἴθ Ρ Χριστὸν) δῖς Α.Β.Ε.Ες Κεῖ. ἘΜοΡαίαγ θεὸν 51π6 τηοηϊΐο. « Ἕλ- 
λησι] ἔθνεσι Α.Ἐ. Εν νότοι. σοηέλδιι Ὀ15 ΜΝ οί. Τ᾿ ἐνταῦθα - ἰσχυρότερον 
τῶν ἀνθρώπων λέγων τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ Ὦ. 5 φησὶν - ἔπαθεν 10. : καὶ 
οὔ. Β. Υ ἐδεξάμην Α.Ε΄.  ετοη. ἐδειξάμην Βοη. ᾿Υ ἑαυτοὺς Β.1).Ε. 
Χ ἐλαυνομένους οἵη. ἢ. ἐλαυνομένους, διωκομένους ἴπνεῖδο οτά. Ε'. 

(790) 



ΧΠΙ, Ῥ.16: ΙΝ ἘΡΙΞΊΤ. 11. ΑὉῇ ΟΟΒ. ΗΟΜ. ΧΧΙΧ. 901] 

“ δι ς. κΑ ΓΑ , - , λ8. ᾿ ᾿ 
ὅτι οὐδε αὐτοί παρὰ ἀτονίαν ταῦτα πασχούσιν, οὐὸε παρα τὸ 

Α Ἕ 5 ’ Ἑ Ἁ 

μὴ δύνασθαι ἐπεξιέναι, ἀνάγει τὸν λόγον ἐπὶ τὸν δεσπότην' 
Ε] Α Α ψ Ἁ Α ΄ “- 

γεπει καί αὐτος, φησιν, ἐσταυροῦτο, ἐδεσμεῖτο, μυρία ἔπασχε, 
Ἁ ᾽ " ͵ ς “ ΄ι οὐ 

καὶ οὐκ ἐπεΐξήει, ἀλλ᾽ ἔμενε τὰ δοκοῦντα τῆς ἀσθενείας εἶναι 
« ’ , 

ὑπομένων πράγματα, καὶ ταύτη τὴν δύναμιν ἃ ἐπιδεικνύμενος 
Α τς “ “ ᾿ Α ᾽ ᾿ Α 9 ’ὔ Εν. [χὰ 

τὴν αὐτοῦ, ὁτι καὶ μή ἐπεξιὼν μηδὲ ἀμυνόμενος, οὐδὲν ὅλως 
λ ’ ΓΝ “- ᾿ Ρ ΕΙ ’, ε , 

παραβλαπτεται. ἤν “γοῦν ζωὴν οὐ διέκοψεν ὁ σταυρος, Εἰ 
δὲ ᾿ ὃ ᾿ ς ἤ ᾿ ΄ Ἀν, 4 " ω Ὅ 

οὐὸε ενεπόοισε βαρὺ ἀνάστασιν, ἀλλα και ἀνέστη και ζ). ταν 

δὲ ἀ ἀκούσης σταυρὸν καὶ ζωὴν, “ τὸν περὶ τῆς οἰκονομίας ἐκδέ- 

χου λέηῥου' περὶ γὰρ ταύτην ὁ πᾶς οὗτος λόγος. Εϊ δέ 

φησιν, “ ἐκ δυνάμεως θεοῦ" οὐ χ ὡς αὐτοῦ ἀτονοῦντος ζωογονῆς- 

σαι τὴν “σάρκα, ἀλλ᾽ ἀδιάφορον αὐτῷ ϑλέγειν καὶ τοῦ πατρὸς 

καὶ τοῦ υἱοῦ. Εἰπὼν γὰρ, « ἔξκ δυνάμεως θεοῦ," ἐκ δυνάμεως 
΄« 3 ΄ 

τῆς αὐτοῦ εἴρηκεν. Ὅτι γὰρ καὶ αὐτὸς αὐτὴν ἀνέστησε καὶ 

διακρατεῖ, ἄκουσον αὐτοῦ λέγοντος" Ι4ἐς Λύσατε τὸν ναὸν 

τοῦτον, καὶ ἐγὼ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. Εἰ δὲ, ὃ ὅπερ 

αὐτοῦ ἐστιν, τοῦτο τοῦ πατρὸς εἶναι λέγει, μὴ ̓θορυβηθῆς: 

δ ἐς Πᾶνταὰ γὰρ τὰ τοῦ πατρός μου ἐμά ἐστι," φησί: καὶ 

πάλιν, “Τ]άντα τὰ ἐμὰ σά ἐστι, καὶ τὰ σὰ ἐμα." Ὥσπερ 

οὖν ἐκεῖνος ξὸ ἀπρδμνθαις οὐδὲν παρεβλάβη, φησὶν, οὕτως 644 

οὐδὲ ἡμεῖς διωκόμενοι, " πολεμούμενοι" διὸ καὶ ἐπάγει" αἱ 

γὰρ ἱκαὶ ἡμεῖς εἰ ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ξἀλλὰ ζησόμεθα ἐν 
] 9 " Ὺ᾿ οΡ 

εν αὐτῳ ; 
ἀν ον ᾿ κι» ὰ. ἢ “ ΄“ 

αὐτῷ ἐκ δυνάμεως θεοῦ. Ὶ ἐστιν, ““ ἀσθενοῦμεν 
’ ς ’ ᾿ ,ὔ ; ς Ν ’ 

Διωκόμεθα, ἐλαυνόμεθα, τὰ ἔσχατα πάσχομεν. ᾿Αλλὰ τί 
5 ἐς " ᾽. κι ᾿ ἀν. ἢ ι “ὟΣ ὁ ἢ ι 
ἐστιν, “εν αὐτῷ; Διὰ τὸ κήρυγμα, φησὶ, καὶ τὴν πίστιν τὴν 

᾽ μ᾿ ᾽ 

εἰς αὐὑτον. Ἐὶ δὲ τὰ σκυθρωπὰ καὶ ᾿πῆραν ἡκης ἐκ λμναμεν δι 

3... Ἁ ὕδ 
αὐτὸν, εὔδηλον ὅτι καὶ τὰ φαιδρά: διὸ "καὶ ἐπήγαγεν. “ς ἀλλὰ 

,ὔ Α 3 ψ» 48 κ “- 

σωζόμεθα “ σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως θεοῦ." 
10.ς “Ἐ ν ῳ 9)...5 ᾽ ἘΣ ΑΙΡΑΝ, ε ι ὃ 

αὐυτοὺυς πειράζετε, εἰ Ἐστῖε Ἐν Τῆ “τιστεῖς εαυτους ΟΚι- 
, ἪΑ " 9 Ἅ 6 ᾿ ν Φ“ Χ Ἁ 3 ες. α Β 

μάζετε. ουκ επιγινωσκέετε εαὐὕτους., ΟΤι βίστος εν υμιν 

Ω τι Ἷ ἡδό ΥᾺ.3 ᾿ Ἢ ΄ ΕἾΝ Δ τ ’ Ψ 
ἐστιν, εἰ Ῥμή τι ἀδοκιμοί ἐστε; λπὶ ζω δὲ, ὅτι γνώσεσθε ὅτι 
ς “- ᾽ 9 νι " ὃ ’ ἊΣ ἡ ὅν Α . Ἀ ΄ ο ’ 

ἡμεῖς οὐκ ἐσμεν αοοκιμοι. πειδὴ “γὰρ διὰ τῶν εἰρημένων 

14 Ψ3οδη. 1]. 19. 5 Τυϊτᾶ Ἐν. 1ῈΦ' ΣΥΙ]. 10: ΤΟ; Ὃ: 

Υ ἐπεὶ καὶ ᾿ἀτιγόνν φησὶν] καί φησιν ὅ ὅτι εἰ καὶ αὐτὸς 10. 2 πράγματα ]- ἀλλ᾽ 
οὖν 1). ἃ ἐπεδείκνυτο , Ὁ οὐ διέκ.] οὐδὲ ἔκοψεν Ὁ. ο τὸν---λόγον] 
περὶ τὴν οἰκονομίαν, ἐκδ. τὸν λ. 1). διαίτῃ περὶ γὰρ ταύτης ἅπας οὗτος ὁλ. Ἐ. 
ω Ἐκ αν μὰ τοῦτο λέγει 1). Μιαῦπι ἀλλὰ ἀδιαφ. Ἀ. Β: 8 λέγειν} τὸ 
λέγειν αν. τηᾶγρ. λέγειν ταῦτα 1). Μοχ τοῦ οἴῃ. ὈῚ5 19. ἴ ἐκ] καὶ 
ἐκ Ὁ. 8 ὁ οτῃ. }0. ἢ πολ.] καὶ πολ. ὰ. ἱ καὶ οἵα. ).1ἡ, Μοβα. σ. 
" δηΐθ οοῦτ. Β. εἰ ροϑβῦ ἡμεῖς ἈΒΒ.ΠΙΗὑτι ΘΧ Α.}).Ε. Μοβᾳ. σ. οἷ ΘΟΥΓ. Β. 
᾿ ἀλλὰ 1- καὶ 1). Μοβᾳῃ. 1 ἐν αὐτῷ οτη. 1). τὰ ἀλλὰ τί “εὔδηλον: ἐν 
αὐτῷ δὲ εἶπε, δηλῶν ὅ ὅτι διὰ τὸ κήρ. καὶ τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν ταῦτα ὑπομένει. ἂν 
τοίνυν τὰ σκ. καὶ τὰ φ. ὑπομένωμεν δι᾿ αὐτὸν, φησὶν, εὔδηλον 1); Ὠ καὶ 
οτη. ", ὁ σὺν αὐτῷ 1ἰτὶ ΟΠΊΠ68 Οἴιπὶ τηᾶγρ. αν. ἐν αὐτῷ 44. Ρ μή 
τι]- ἄρα Ἐ. ὅαν. τπᾶτρ. 4 γὰρ οπῃ. 10. 
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3᾽ [ ᾿] Α Α 9 ’ " ς ᾿] »Ἅἤ Ἁ 

ἔδειξεν ὅτι, εἰ καὶ μή ἐπεξέρχεται, οὐχ ὡς οὐκ ἔχων τὸν 

Χριστὸν ἐ ἐν Τέαυτῷ, ἀλλ᾽ ὡς τὴν μακροθυμίαν τὴν ἐκείνου μιμού- 

μενος τοῦ σταυρουμένου, καὶ μὴ ἀμυνομένου, πάλιν ἑτέρως τὸ (7.1) 

αὐτὸ τοῦτο δέἐργάζεται, καὶ ἐκ πλείονος περιουσίας, ἀπὸ τῶν 

μαθητῶν κατασκευάζων τὸν λόγον. Τί γὰρ λέγω περὶ ἐμοῦ 

τοῦ Ὁ διδασκάλου, φησὶ, ἱκαὶ τοσαύτην ἔχοντος φροντίδα, καὶ τὴν 

οἰκουμένην ἅπασαν ἐμπεπιστευμένου, γκαὶ τοσαῦτα σημεῖα 

Ο πεποιηκότος; Ὑμᾶς ν γὰρ αὐτοὺς ἐὰν βουληθῆτε ἐξετάσαι 
Α 9 Γ “- Ε δ, Φ ΣΡ.) ΜΗΝῚ ΧΑ ἿΝ. 

τοὺς ἐν τάξει μαθητῶν ὄντας, ὄψεσθε ὅτι καὶ ἐν ὑμῖν Σὸ ρι- 
- “ ΄σ΄ ΄“ ’; 

στός. ΕΣ δὲ ἐν ὑμῖν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῷ διδασκάλῳ. Εἰ 

γὰρ τὴν πίστιν ἔχετε, ἡ καὶ ἐν ὑμῖν ὁ Χριστός. Οἱ γὰρ 

πιστεύοντες τότε, ἐθαυματούργουν' διὸ καὶ ἐπήγαγεν, ( ᾿Ἑαυτοὺς 

πειράζετε, ἑ ἑαυτοὺς δοκιμάζετε, εἴ ἐστε ἐν τῇ πίστει. Ἢ οὐκ 

ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς, ὅτι Χριστὸς ἐν ὑμῖν, εἰ μή τι ἀδόκιμοί 

ἐστε; Εἰ δὲ ἐν ὑμῖν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῷ διδασκάλῳ. ᾿Εϊμοὶ 
Ὁ "δὲ δοκεῖ πίστιν ἐνταῦθα λέγειν ὁκαὶ τὴν τῶν σημείων. “Εἰ 

ἣ, «- 

γὰρ ἔχετε τὴν πίστιν ἐκείνην, φησὶν, ὁ Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν, 
ὯΡΡ Ἷ ἡδό ’ Η7ὸὃ “ Ἑ κ᾿ ἃ δὴ 

εἰ μή τι ἀδόκιμοι γεγόνατε. ἶδες πῶς παλιν φοβεῖ, καὶ ἐκ 
Ι͂ ὃ ΟΣ Οὸ ῪΒΡ Ν Χ ΙΕ Ἢ Ἢ “ 

περιουσίας δείκνυσι παρ᾽ ᾿αὐτῷ ὄντα τὸν Ἄριστον; Ιϑνταῦθα 
4 ὃ - Α τὰ ’ ᾿ Α 3. Δ θ δ᾿ δ) δ ϑ 

γάρ μοι δοκεῖ καὶ εἰς βίον αὐτοὺς αἰνίττεσθαι. πειθή γὰρ οὐκ 
«- Ἁ ἴω 

Ἑἀρκεῖ ἡ πίστις εἰς τὸ ἐπισπᾶσθαι τὴν ἐνέργειαν τὴν πνευματι- 
ΠῚ σι Ἁ Α 

κὴν, εἶπε δὲ, ὅτι εἴ ἐστε ἐν τῆ πίστει, τὸν Χριστὸν ἔχετε ἐν 
- Α Ἅ, οὴ ΄ 

ἑαυτοῖς, συνέβαινε δὲ πολλοὺς εἶναι ταύτης τῆς ἐνεργείας 

ἐρήμους πίστιν ἔχοντας, λύων τὴν ἀπορίαν φησὶν, ἐδ ξξκα σι 

ἀδόκιμοί ἢ ἐστε, μὴ βίον διεφθαρμένον ἐ ἔχοτει δ ᾿Ελπίζω δὲ, 

Ε ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι ὁ ἀκόλουθον 

ἣν εἰπεῖν, εἰ δὲ ὑμεῖς ἀδόκιμοι γεγόνατε, ἀλλ᾽ οὐχ ἡμεῖς" ἀλλ᾽ 
“ Α ς ’ὔ; 6 Α λή 1" ὃ “Ἢ δὲ Ἄ Ἁ 3 

οὕτω μὲν οὐ λέγει, ἵνα μὴ π ἠξῃ, Ἰὰμυδρῶς δὲ αὐτὸ αἰνίττεται, 

οὔτε ἀποφαινόμενος καὶ λέγων, ὅτι ἀδόκιμοί ν᾿ οὔτε κατ᾽ 

ἐρώτησιν προάγων καὶ λέγων, εἰ δὲ ὑμεῖς ἀδόκιμοι, ἀλλ᾽ αὐτὸ 

τοῦτο τὸ κατ᾽ ΕΘ δϑν παραλιπὼν, αἰνιγματωδῶς αὐτὸ 

ἐνδείκνυται, ἐπάγων, “ ς᾽ Ελπίζω δὲ, ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ 
5 4 ς ᾽ 49 1 , ς “ Α ε ᾿] Α ’ ς 

ἐσμὲν ἀδόκιμοι. λιν κανταῦθα πολλὴ ἡ ἀπειλή, μέγας ὃ 
Ἂν “" Ἂ ΄- 

φόβος. ᾿᾿πειδὴ γὰρ ἐντεῦθεν βούλεσθε, φησὶ, διὰ τῆς εἰς 

Τ αὐτῷ Β.}. 5. ἐργάζεται καὶ] μεθοδεύει :. ἴ καὶ] τοῦ Ὦ. Υ͂ καὶ 
τοῦ καὶ Ἐ. Ὑ γὰρ οπῃ. 0. Χ ὁ δῃηΐθ Χριστὸς ΟἸΏ. θ18 Δ. Ε, Υ “ἡ 
ἄρα Ὁ. 2 Χριστὸς |-Ἐ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων τοῦτο αὐτὸ εἴρηται θαύματα 
ἐργαζομένων 1). [τὰ οαϊάογαπί ϑαν. Βθη. 8 οἱ γὰρ] καὶ γὰρ οἱ }. Ὁ δὲ] 
γὰρ Β. ο καὶ οχῃ. 1). ἃ εἰ γὰρ ἔχ.] ὃ δὲ λέγει τοῦτό ἐστιν" εἰ ἔχ. (εἴ 
οι: φησὶν) 10. 8 εἰ μή τι] εἰ μή τι ἄρα Β. εἰ δὲ μή τί γε ἘΝ. ἔ αὐτῶν Ἐ!. 
ἤρκει ΕἸ. Μοχ ἐπισπάσασθαι Β.1]). ἢ ἐρπτε εἰς άιεο τα εἰ Ὁ. εἰ Βαά. 

τοῖς 10 118. ἱ ἀμυδρῶς δὲ] ἀλλ᾽ ἀμυδρῶς Α. Κ ἀλλ᾽ αὐτὸ τ. τὸ κατ᾽ ἐρ. 
παραλιπὼν ] 16 ΟἸΠ6Β ΠΟΒΊΤΙ ΟΠ 5αν. τηδγρ. εὐ εύ. Ἐαθθαίαγ ἀλλὰ τοῦτο 
παραλιπών. Ι αἰνιγμ.] καὶ αἰνιγμ. Δ.Β.1, ὅαν. τηᾶγρ. 



ΧΙΠ1.7---ο. ΙΝ ἘΡΙΒΤ 11. ἈΠ ΟΟΚ ἬΘΜ. ΧΧΙΧ. 903 

ΓΙ “ Ἑ Α ᾿ - ψ ᾿] ’ “- ΄'. 

ὑμᾶς κολάσεως τὴν δοκιμὴν λαβεῖν, οὐκ ἀπορήσομεν τοῦ δοῦναι 
«ε - Α 5" Υ̓ ᾿) " “ Α ν. ’ὔ Ἁ ’ 

ὑμῖν τὴν ἀπόδειξιν. Αλλ᾽ οὕτω μὲν οὐ λέγει, μετὰ πλείονος 645 
δὲ ΄ ’ Α “ “ δ ΚΔ τ ἯΙ ’ δὲ “ ’ὔ 

ε τοῦ βάρους και τῆς απειλῆς λπίζω ε, ὅτι “γνώσεσθε 
Μ“ ε - ΕΣ ᾿ Α 9 Ἢ ἘΣ] "Πδ ᾿ Ν ἣ κ 
ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι. εἰ μὲν γὰρ καὶ χωρὶς 

’ "Ὁ «ς “ Α ἧς ς ’ Α “ Ἁ 

τούτου εἰδέναι ὑμᾶς, φησὶ, τὰ ἡμέτερα, καὶ ὅτι Χριστὸν 
35, » «ς “ » Α νι ΄“΄ ᾿Ξ ᾿, δὲ δὲ ΤΠ Ἀ 

ἔχομεν ἐν ἑαυτοῖς λαλοῦντα καὶ ἐνεργοῦντα" ἐπειθὴ ὃὲ "' καὶ 
Α “σι 3 7ὔ “- Ἁ “ 9 “ ᾿ 

διὰ τῶν ἔργων βούλεσθε λαβεῖν τὴν πεῖραν, εἴσεσθε ὅτι οὐκ 
4 Α 9 Ἂ ον 9 Α Α Ψ Α ᾿ ἤ Α 

ἐσμὲν ἀδόκιμοι. Εἰἶτα ἐπειδὴ τὴν ἀπειλὴν ἐπανετείνατο, καὶ 
Ἁ ’ὔ Ἁ ’ 

τὴν κόλασιν λοιπὸν ἐπὶ ἢ θύρας ἤγαγε, καὶ ἐν τρόμῳ κατέστη- 
΄- ΄ ’ 

σεν αὐτοὺς, καὶ προσδοκᾶν ἐποίησε τιμωρίαν" ὅρα πῶς πάλιν ΒΨ. 
Ἁ »" Ἁ 

καταγλυκαίνει τὸν λόγον, καὶ παραμυθεῖται τὸν φόβον, καὶ 
΄- Ἁ Ἀ ψ Α Α 

δείκνυσιν αὐτοῦ τὸ ἀφιλότιμον, τὸ πρὸς τοὺς μαθητὰς κηδεμο- 
Ἁ ᾿ ’ “ ’ὕ; Ἁ δ Ἁ Α 4 ’ὔ 

νικον, τὸ φιλόσοφον τῆς γνώμης, τὸ ὑψηλὸν καὶ ἀκενόδοξον. 
ἐν κ ν ῳ ὃ ᾿ δι - 9 ’ ἰ 17 ἐξ εν 

αῦτα γὰρ ἅπαντα ὁείκνυσι ὁι ὧν ἐπάγει λέγων, ὕχομαι 
Ἁ Ἁ ἣ “σι. “ Ἁ Α “- 

δὲ πρὸς τὸν θεὸν, μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδὲν, ϑἵνα μὴ ἡμεῖς 
᾿ ΄“ ᾽ " [τ ς “- ΑΝ Ἀ ΄- « ΄ Ἁ ς 

δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ Ρἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς 
" ’ 3 ς Ἁ ’ ᾿, “σι. " ’ ς " 

ἀδόκιμοι ὦμεν. Οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ 
“ Ν , “- “ 

ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, 
σιὮὦ ζ ' Ἁ Α ᾿] ’ ΄. 

ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε. 'Γοῦτο γὰρ καὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν 
’; 

καταρτισιν." 
ΝῚ ΄ς΄-ἪΟ ς΄“ »" 

Τί ταύτης ἴσον γένοιτ᾽ ἂν τῆς ψυχῆς; ΚΚατεφρονεῖτο, διε- Ο 
“-“ , ἢ 

πτύετο, ἐκωμῳδεῖτο, ἐχλευάζετο, ὡς εὐτελὴς, ὡς εὐκαταφρόνητος, 
͵ὔ Α Ἁ ΄-. ’ Α ΄'. 

ὡς ἀλαζῶν, ὡς κομπάζων μὲν διὰ τῶν ῥημάτων, ἴ ἐπὶ δὲ τῶν πρα- 
’ “- , Α ΄. 

γμάτων οὐδὲ μικρόν τι δεῖξαι ὃ δυνάμενος" καὶ τοσαύτην ὁρῶν 
’ ΄ “- “ Α ’ 

ἀνάγκην τοῦ δεῖξαι τὴν ἑαυτοῦ ἰσχὺν, οὐ μόνον ἀναβάλλεται, 
Α Ν “- 

οὐδὲ μόνον ἀναδύεται. ἀλλὰ καὶ εὔχεται μὴ ἐμπεσεῖν εἰς τοιαύτην 
8 ΄“ »" 

ὑπόθεσιν. “Εὔχομαι γὰρ, φησὶ, μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν 
Α “ Ἁ ε “- ’ “ τὰ 9 ὦ «ς “ Ν Ἁ 

μηδὲν, ἵνα μὴ ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν 
΄ι ς -“- δὲ [ ἡ δό “ Κ 1] ΔῈ Ψ εἴ ’ Ε " 

ποιῆτε, ἡμεῖς ὁε ὡς αἀὐοκιμοι ὦμεν. ἰ ἐστιν Ὁ λέγει ; 1]αρα- 
“ Ἁ Ἁ Ἀ δ ’ Γ ἢ « “-“ " ;ὔ; ,ὔ 

καλῷ τὸν θεὸν, φησὶν, ἱκετεύω μηδένα εὑρεῖν ἀδιόρθωτον, μηδένα Ὁ 
ς “- 9 ’ ἴω Ά “λ “ ’ εὖ Ν Ἁ 

εὑρεῖν ἀμετανοητον᾽ μᾶλλον δὲ οὐδὲ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ μηδὲ 
“- ΄“-“ Α "» , 

τὴν ἀρχὴν ἁμαρτεῖν" “ μὴ ποιῆσαι γὰρ ὑμᾶς, φησὶ, μηδέν" εἰ 
δὲ ᾿Ὶ ΒΕ ς ’ { ’ κ ’ ὃ 

ε καὶ ἄρα ἀμαάρτητε, μεταβαλέσθαι, καὶ προλαβόντας ιορ- 
ἴω Α μ ΄“ 

(7092) θώσασθαι, καὶ πᾶσαν ἀποκρούσασθαι ὀργήν. Οὐδὲ γὰρ τοῦτο 
ὃ , “ ἯΣΣ. δἢ , χ " Ν " , Ψ « 

σπου άζω, ἵνα Υ οὕτω δόκιμοι ὦμεν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἅπαν. ἵνα 
ν᾿ ὑδδων- δέ ΡΥ Ἑ) κ Ὗ, 7 ᾿ ᾽ 

μη ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν. ἰ γὰρ ὕμεένοιτε, φησὶν, ἀμετα- 

17 ν΄. ....0. 

πὶ καὶ οπ. ΚΕ, Ὦ θύραις Τ᾿. ο ἵνα μὴ] οὐχ ἵνα ). Μοξα. σ. 
Ρ ἵνα οἵη. Α.}, Μοβαῃ. ᾳ γὰρ] δὲ Ὁ. ἔλθοῃς σ. Τ ἐπὶ δὲ τῶν πραγ- 
μάτων οτη. 1). 5 γιὰ, Απηοίΐ. τὶς ΑΒ... Ἑαοθαίαν μεταβάλλεσθαι. 
Υ οὕτω] αὐτοὶ ἃ Ρτΐτη. τηᾶη. ἢ. οὕτω οπὶ Β. ἵνα οὕτω φανῶμεν ] ἵνα ἡμεῖς 
δόκιμοι οὕτω φανῶμεν, ἀλλὰ τ. ἅ. ἵνα ὑμεῖς μὴ ἀδόκιμοι φανῆτε 1). Ὺ μένοιτε 
Α.Β.0.}.Ε. ὅδν. πιᾶγρ. μένητε ΤΕ. μένετε Εαά. 
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νόητα ἀμαιρτάμοκίςς, ἀνάγκη ἡμᾶς κολάζειν, τιμωρεῖσθαι, ηβοδα 

ὑμῶν τὰ σώματα" “ὅπερ ἐπὶ Σαπφείρας Υκαὶ ἐπὶ τοῦ ἡμάγου 

Ε γέγονε: δκαὶ ἐδώκαμεν δοκιμὴν τῆς δυνάμεως. ᾿Αλλ᾽ οὐκ εὐ- 
ἰ θ “ . Νι ἢ 3 , Ψ Ο ἤ « - “ δά 

χόμεθα τοῦτο, ἀλλὰ "τοὐναντίον, ἵνα “μήτε ἡμεῖς οὕτω ὁόκιμοι 

φανῶμεν" τουτέστιν, ἵνα μὴ οὕτω τὴν “δοκιμὴν ἐπιδειξώμεθα 
“- ’ ΄ι “- “- ’ ΄“ ῶ 

τῆς δυνάμεως τῆς ἐν ἡμῖν, διὰ τοῦ κολάζειν Θὑμᾶς καὶ τιμωρεῖ- 
θ ς ’ κ ΨΝ, “ τ δὴ ἔνι «5 

σθαι ἁμαρτάνοντας καὶ ἀνίατα νοσοῦντας, ἀλλὰ τι; να 

ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, τοῦτο εὐχόμεθα, ἵνα ἰ ἀεὶ ἐν ἀρετῆ, ἀεὶ 
9 ὃ ; Ξ- 7 “- δὲ ς χδ ’ 4 ἐὰ] 5 9 ὃ ; 

ἐν ιορθώσει ἡμεῖς ὃὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν," οὐκ ἐπιδεικνύμενοι 
“᾿ - 

ἡμῶν τὴν τιμωρητικὴν δύναμιν. 5 ΙΚαὶ οὐκ εἶπεν, ἀδόκιμοι" οὐ 

646 γὰρ ἔμελλεν εἶναι ἀδόκιμος, εἰ καὶ μὴ ἐκόλασεν, ἀλλὰ "δὲ αὐτὸ 

μὲν οὖν τοῦτο δόκιμος" ἀλλ᾽ εἰ καί τινες ὑποπτεύουσιν ἡμᾶς, 

φησὶ, μὴ ἐπιδεικνυμένους τὴν ἰσχὺν ἡμῶν, εὐκαταφρονήτους εἶναι 

καὶ ἀπερριμμένους, οὐδὲν ἡμῖν ἱμέλει τούτου. Βέλτιον ἡμᾶς 

τοῦτο νομίζεσθαι παρ᾽ ἐκείνοις, ἢ ἐν ταῖς πληγαῖς καὶ τῷ 

ἀδιορθώτῳ τῆς γνώμης τὴν δύναμιν, ἣ ἣν ἔδωκεν ἡμῖν ὁ ΠΗ 

ἐπιδείκνυσθαι. “Οὐ γὰρ δυνάμεθα κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾽ 
πω ἢ “- ᾽ , 39 Ἵ ] Ν ν δό 9 κ : 
ὑπερ τῆς ἀληθείας. να γὰρ μὴ ὄξη αὐτοῖς χαρίζεσθαι 

“- [2 “- μἹ ’ 

τοῦτο γάρ ἐστιν ἀκενοδόξου γνώμης" ἀλλ᾽ ὅπερ ἡ τοῦ πράγμα- 
τος ἀπαιτεῖ φύσις, Τὰ τοῦτο ποιεῖν, τοῦτο ἐπήγαγε λέγων" 

’ Ψ ἈΝ σ΄. κ 

Β΄’ Οὐ γὰρ δυναμεθά ἅτι κατὰ τῆς ἀληθείας. ἊΑν γὰρ εὕρω- 
“- ΡΩΝ ᾿Ν 

μεν, φησὶν, ὑμᾶς εὐδοκιμοῦντας, ἀποκρουσαμένους τὰ ἁμαρτή- 
Ἂς '. Ἁ Ἁ Ν 

ματα διὰ τῆς μετανοίας, παρρησίαν πρὸς τὸν θεὸν ἐσχηκότας" 
δ “ ’ “ἶ Ν 

οὐδὲ δυνησόμεθα, κἀν βουληθῶμεν, κολάσαι λοιπὸν, ἀλλὰ κἂν ἐπι- 
“ Ἀ - 

χειρήσωμεν, οὐ συμπράξει ὁ ὁ θεός. Ἐϊς τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἔδωκε 

τὴν δύναμιν, ὥστε ἀληθῆ φέρειν τὴν ψῆφον καὶ δικαίαν, καὶ 

οὐχ ὑπεναντίαν τῆ ἀληθείᾳ. Εἶδες πῶς πανταχόθεν ἀνεπαχθῆ 

ποιεῖ τὸν λόγον, καὶ ᾿παραμυθεῖται τῆς ἀπειλῆς τὸ τραχύ: 

Πλὴν ἀλλ᾽ ὥσπερ τοῦτο ἐσπούδακεν, οὕτω βούλεται καὶ τὴν 
΄. “ σ΄ Ἁ 

Οαὐτοῦ δεῖξαι γνώμην οφκειωμένην αὐτοῖς" διὸ καὶ ἐπήγαγε, 
ςς Χ [ Ν “ ε “ 3 “ ς - δὲ ὃ ΛΝ, 5 

αἰρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς ὁὲ δυνατοὶ ἦτε. 
΄: Ἃ Α αν ας Α ς ΄“- ’ ς᾽ ’ 

Τοῦτο δὲ Ρκαὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν καταρτισιν." «Μαλιστα 

ἤν ὡς ὃ ΒΑΕ. Υ καὶ] ὃ Ε. καὶ τη. Β. 2 μάγου] γάμου Ε' ἃ καὶ] 
-Ἐγὰρ 10. Ιάδπϊ ροϑβί μεῖς ἀφ ααὰ. ἡμῶν. Ὁ τοὐναντίον )- ἐφ᾽ ὑμῶν" ποῖον 
τοῦτο; 10. ο μήτε] μὴ Β. μήτε -Εὑμεῖς ἁ ἁμάρτητε μήτε Ἐὶ. 4 δοκιμὴν} 
δίκην Ε΄. ες ὑμᾶς ἂν ἔ ἀεὶ ἐν ἀρετῇ ΟΙΏ. 1. δ καὶ] ἄρα Ὦ. ἢ δὲ 
εἴ οὖν οτῃ. Ὁ). ἱ μέλλει Α.8Β. Κ ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀλ. οτχ. Α. Ι γὰρ 
οτη. 1). τὰ τοῦτο οἵα. Ε΄, ογοη. ϑἰαθιη ποιεῖν  ετοη. ποιεῖ ἃ... 
ποιῇ Β. τϑοθρύπιπι ἃ ὅν. Βθῃ. Ῥγοχϊπηαπι τοῦτο ΟΠΊ. Α.Ε. ἀλλ᾽ ὅπερ 
λέγων] οὐχ ὅπερ ἡ ἐξουσία, ἀλλ᾽ ὅπερ ἡ τ. π. ἀ. φύσις, τοῦτο ποιεῖν ἐπαγγέλεται 
(816)" διὸ ἐπήγαγε λέγων Ὁ. Ὦ τι οτη. ο δ᾽ Α.}. γέγοη. οἰκειο- 
μένην (516) 6Χ οοΙΓ. Εἰ. (ΡΥΙΒ οἰκειομένην). (εἴτ! οὐχη δὲν. Ββηῃ. οἰκειουμένην. 
Ρ καὶ οτη. Ε. ᾳ μάλιστα μὲν κολάσαι] τί ἐστι τοῦτο ; μάλιστα μὲν γὰρ 
εὐχόμεθα, φησὶν, ὥστε εὐαρεστοῦντας ὑμᾶς μὴ δυνηθῆναι κολάσας Ὦ. 
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μὲν γὰρ, φησὶν, οὔτε δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας. τουτέστιν, 

εὐαρεστοῦντας ὑμᾶς κολάσαι; ᾿πλὴν ἐπειδὴ οὐ δυνάμεθα, διὰ 

τοῦτο οὐ βουλόμεθα, καὶ τοὐναντίον ἐπιθυμοῦμεν. ᾿Αλλὰ καὶ 

δι’ αὐτὸ μὲν οὖν "τοῦτο μάλιστα χαίρομεν, ὅταν μὴ εὕρωμεν 
ὑμᾶς ἀφορμὴν ἡμῖν παρέχοντας τοῦ δεῖξαι ἡμῶν τὴν δύναμιν 

τὴν ἐπὶ τῆ κολάσει. Εἰ γὰρ καὶ ὑπὸ τὰ τοιαῦτα ποιεῖν λαμ- 

προὺς δείκνυσι καὶ δοκίμους καὶ ἰσχυροὺς, ἀλλ᾽ ἡμεῖς τὸ ἐναντίον ἢ 

βουλόμεθα, ὑμᾶς δοκίμους εἶναι καὶ ἀλήπτους, καὶ ἡμᾶς μηδέ- 

ποτε τὴν ἐντεῦθεν καρποῦσθαι δόξαν. Διό φησι, “ Χαίρομεν 

γὰρ, ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν.᾿ Ὁ ἐστιν, “ ἀσθενῶμεν : Ὅταν 

νομιζώμεθα ἀσθενεῖς’ οὐχ ὅτε ἐσμὲν ἀσθενεῖς, ἀλλ᾽ ὅτε νομι- 

ζόμεθα ἀσθενεῖς" τοῦτο γὰρ ἐνομίζοντο παρὰ τοῖς ἐχθροῖς, 

Χοὐκ ἐπιδεικνύμενοι τὴν τιμωρητικὴν αὐτῶν δύναμιν. ᾿Αλλ’ 

ὅμως χαίρομεν, ὅταν οὕτως ἀναστραφῆτε, ὥστε μὴ παρασχεῖν 

ἡμῖν πρόφασιν τοῦ τιμωρεῖσθαι ὑμᾶς. Υ Καὶ ἡμῖν τοῦτο ἡδὺ, 

ὅταν οὕτω νομιζώμεθα ἀσθενεῖς, μόνον ὑμεῖς ἵνα ἄληπτοι ἥτε" 

διὸ ἐπάγει, “ς ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἢτε"" τουτέστι, δόκιμοι, ἐνάρετοι. Ε 

Καὶ οὐ μόνον βουλόμεθα “ταῦτα, ἀλλὰ εὐχόμεθα ταῦτα, ἀλή- 

πτοὺς ὑμᾶς εἶναι, τετελειωμένους, μηδεμίαν παρέχοντας ἃ ἡμῖν 

λαβήν. 
υΠοῦτο “σπλάγχνα πατρικὰ, ἁ τῆς οἰκείας εὐδοκιμήσεως 

τὴν σωτηρίαν προτιμᾶν τῶν μαθητῶν' τοῦτο ψυχῆς ἀκενοδόξου" 

ςτοῦτο μάλιστα ἀπαλλάττει τῶν 'συνδέσμων δτοῦ σώματος, 

καὶ μετεωρίζεσθαι ποιεῖ ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὸν οὐρανὸν, τὸ "" τῆς 
δόξης εἶναι τῆς κενῆς καθαρόν" ὥσπερ οὖν τὸ ἐναντίον εἰς πολλὰ 

ἄγει τὰ ἁμαρτήματα. Οὐ γὰρ ἔστι μὴ καθαρεύοντα δόξης 6.7 

κενῆς, ὑψηλὸν γενέσθαι καὶ " μέγαν καὶ γενναῖον, ἀλλὰ ἀνάγκη 

χαμαὶ σύρεσθαι, καὶ πολλὰ διαφθείρειν, δουλεύοντα μιαρᾷ 

δεσποίνη καὶ βαρβάρου παντὸς ἀπηνεστέρᾳ. 'ΤῚ γὰρ αὐτῆς 
ἀγριώτερον γένοιτ᾽ ἄν, ἣ ὅταν μάλιστα θεραπεύηται, τότε 

Υ πλὴν---ἐπιθυμοῦμεν] πλὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὐ βουλόμεθα καὶ δυνάμενοι, τοὐναν- 
τίον ἐπιθυμοῦμεν ). δίαϊϊπι ἀλλὰ οπι. ἰάθη]. πλὴν οὐκ ἐπειδὴ οὐ ὃ. διὰ τ. οὐ 
β. ἀλλὰ καὶ τούτου χωρὶς οὐ βουλόμεθα, ἀλλὰ τοὐν. ἐπιθυμοῦμεν ἘΞ. 5 τοῦτο] 
τὰ 10. ὕ τὸ τὰ] τὸ οτη. [). τὰ οτῃ. Εἰ. οἵ ργ. τηδῃ. Α. Υ ἐστιν] -Ἐ ὅταν 
Ὁ. ὅτε] ὅτι Β. Ε΄. ϑιαῦπι ἀλλ᾽ ὅταν νομιζώμεθα ἀσθ. ἘΣ. Χὶ οὐκ ἐπιδεικνύ- 
μενοι] ὅϊο 1)... οὐκέτι δεικνύμενοι νυ]ρο. Υ καὶ ἡμῖν τοῦτο] τοῦτο ἡμῖν 1). 
Ζ ταῦτα] τοῦτο Β΄. ὅ'αν. τηᾶγρ. δίαϊιτη ἀλλὰ καὶ εὐχ. Α.Β. ἃ ἡμῖν λαβὴν 
Α.Β.ΕὉ. ἡμῖν ἀφορμὴν τιμωρίας [). λαβὴν ἡμῖν ἴπνοτβο ογάϊπο Βα. "ΉΘΙΚΟΝ. 
Περὶ τοῦ προτιμᾶν τὴν τῶν μαθητῶν σωτηρίαν τῆς οἰκείας εὐδοκιμήσεως" καὶ τοῦ 
μὴ ἐπτοῆσθαι πρὸς ἀνθρωπίνας δόξας. Νϑτοη. ο ΚΙ]ς ΟΠ 65 ΠΟΒΕΓΡΙ ΟἸΠΠῚ 
ϑ'αν. τηδγρ. οὐ νεῖ. αθθαίαν σπλάγχνου πατρικοῦ. ἃ τῆς] τὸ τῆς (.1). 
8 τοῦτο] τότε Α.Β. Νεγοη. ἔ δεσμῶν 1}. Β' τοῦ] τῶν τοῦ (.}Ὁ. ἢ τῆς 
οἵη. Δ... τῆς απίο κενῆς οἵη. Ε. ἱ τὰ οα. Α.Β.Ε. Κμέγα Α. ἱ τί 
γὰρ ἣ ὅταν ὅτι δὲ κενοδοξίας οὐδὲν ἀγριώτερον γένοιτο, οὕτως ἂν μάθοις" 
αὕτη ὅταν ().}. 

π- ΗΕ ᾿ κε 
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, “-“ ΄ Ἀ Α 

μαλιστα ἀγριοῦται ᾿ Καίτοιγε τοῦτο οὐδὲ τὰ θηρία ἔχει; ἀλλὰ (793) 
΄. -“ ’ὔ ’ Ἢ δὲ ὃ ’ " 

τῇ πολλὴ τιθασσεύεται θεραπείᾳ. ε κενο οξία τούναν- 
τέ ΄ ᾿ 

τίον ἅπαν" καταφρονουμένη ἢ μὲν ἡμεροῦται, τιμωμένη δὲ ἀγρι- 
΄- Α “"ε ΄ι 

οὗται. καὶ ὁπλίζεται κατὰ τοῦ τιμῶντος. ᾿Ιαύτην τιμήσαντες 
- - Ἁ ΄ι “΄“ [ 

Ἡ οοἑἱ ᾿Ιουδαῖοι, μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος ἐκολασθησαν" 
’ 5" Ι ς ΝῚ 2 ’ὕ Κ Ἶ ’ ; 

ταύτην ἀτιμάσαντες οἱ μαθηταὶ ἐστεφανώθησαν. αἱ τι λέγω 
’ ν ’ ᾿ ς ἈΝ ., Ἃ ᾿ “ Α 

κόλασιν καὶ στεφάνους ; εἰς Ῥγαρ αὐτὸ τὸ φανῆναι λαμπροὺς 
ι Ἁ ’ὔ 5 κ “- ο 2 ς “-“ 

μάλιστα τὸ διαπτύειν αὐτὴν συντελεῖ. Καὶ ὄψει κἀνταῦθα 
“ ,ὔ Ἁ Α ᾿] ’ 

τοὺς μὲν τιμῶντας αὐτὴν, “παραβλαπτομένους, τοὺς δὲ ἀτιμα- 
Α Α ’ 

ζοντας, ὠφελουμένους. Οἱ μὲν γὰρ ἀτιμάσαντες αὐτὴν μαθη- 
Α ΄- σ΄ ’ 

ταί" οὐδὲν γὰρ κωλύει τῷ αὐτῷ ἵπαλιν χρήσασθαι ὑποδείγματι" 
ἊΝ σι ΄ Α Ἁ ’ 

ϑκαὶ τὰ τοῦ θεοῦ προτιμήσαντες, ὑπὲρ τὸν ἥλιον λαμπουσιν, 
’ Ρ Ἁ Α 

ἀθάνατον κτησάμενοι μνήμην καὶ μετὰ τελευτήν" οἱ δὲ ὑποκα- 
’ 9 κι," - “ ’ ὩΣ ’ »᾽ ’ 

Οστακλιθέντες αὐτῇ Ἰουδαῖοι, ἀπόλιδες, ἀνέστιοι, ἀτιμοι; φυγα- 
’ “- Α ἢ 

δες, ἀνάστατοι γεγόνασιν, εὐτελεῖς, εὐκαταφρόνητοι. Καὶ σὺ 
- , κ 

τοίνυν, εἰ βούλει δόξαν λαβεῖν, διάκρουσαι δόξαν" εἰ δὲ διώκεις 

δόξαν, Υ ἐκπτέση δόξης. Καὶ, εἰ βούλεσθε, τοῦτον καὶ ἐν τοῖς 
“- ἅ “ Α 

βιωτικοῖς τον λόγον γυμναάσωμεν. Τίνας γὰρ σκώπτομεν δ ἐν 
- - σ΄“ 

τοις σκώμμασιν: οὐχὶ τοὺς ἐφιεμένους αὐτῆς Ξ Οὐκοῦν μαλιστα 

οὗτοί εἰσιν οἱ ταύτης ἀπεστερημένοι. μυρίους ἔχοντες κατηγό- 
Α Ἁ , Α ’ 

ρους, καὶ παρὰ πάντων ἀτιμαζόμενοι. “Γ ίνας δὲ θαυμάζομεν, 
ἔ Ἁ “ ἶ “ν᾿ ΄ χν 

Χεὶπέ μοι; οὐ τοὺς καταφρονοῦντας αὐτῆς ; Οὐκοῦν οὗτοί 

Ὦ εἰσιν οἱ δοξαζόμενοι. “Ὥσπερ γὰρ ἡ πλούσιος οὐχ ὁ πολλῶν 
ὃ ’ὔ ο 3 ε΄ Ἢ ὃ χει ἰχέ » 3 Ἑ ’ ᾿ς 

εὐμενος, ἀλλ΄ ὁ Ζμηοενος" οὕτως ἔνδοξος οὐχ ὁ δόξης ἐρῶν, 
τὶ ΒΟΩ͂Ν “ ς ἜΝ Ν » ,ὔ ἰς ᾿ Φ“ ε ’ὔ 

αλλ᾽ ὁ ταύτης ὑπερορῶν σκιὰ γὰρ δόξης εστιν αὑτὴ ἢ δόξα. 
Ο ᾽ὃ Α ΒΩ δ τὴ “ ’ «“«ἂ ’ ἃ“ νὴ - 

ὑδείς ἄρτον ἰὼν ἐξωγραφημένον, κἂν μυριακις ἵυπο λιμοῦ 
, Ρ..- ἘΠ Ὸ “ Μὶ) ͵ Ὧ Α ἂν 

κατέχηται, “τῆς γραφῆς ἅψεται. ἡ τοίνυν μῆθε σὺ οίωκε 
κ᾿ τὰ κι ᾿ δὰ κ ς δά ΚὯ «. ὦ) ’ 

τὰς σκιας᾽ σκιὰ γὰρ ὄξης τοῦτο, οὐ δόξα. αἱ ἵνα μαθῆης, 
, ἴω ἴω Ἁ “- 

ὅτι “τοῦτο τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, ἃ καἱ σκιὰ τοῦτό ἐστιν, 
3 “ λ 2 Ἔ ο΄ ὃ ’ ο " ᾽ Ἂν ΄ 

εκεῖνο ογίζου ὅταν διαβαλληται παρὰ ἀνθρώποις τὸ πρα- 
, Ἁ, “5 ΄σ “- ΄σ ες ΞῚ 

γμα, ὅταν φευκτὸν εἶναι δοκῇ τοῖς πᾶσι, καὶ αὐτοῖς τοῖς ἐπιθυ- 

Ἐὶ μοῦσιν αὐτοῦ, ὅταν αἰσχύνηται καλούμενος ἐντεῦθεν ὁ ἔχων ἢ ὁ 
3 ΄ δ Ενν. τεὰ ΤΠ6θ 53 δῶν Ὁ θ ’ Ν᾿ “ Ἁ 
εφιεμενος ᾿αὐτῆς. ὅθεν οὖν ἡ ἐπιθυμία, φησίν, αὕτη, καὶ 

Γὰ ἢ δὲ κεν.] ἡ κεν, δὲ (.Ὁ. Ὡ μὲν͵ -Ε γὰρ Ο.}. ο οἱ οῃ. Β. Ρ γὰρ 
οἵη. (.}. 4 καταβλαπτ. ΄. Τ᾽ χρήσασθαι πάλιν ἴῆνεῖβο οτά. Α.Β', 
5 καὶ τὰ τοῦ θ. προτιμήσαντες οἵη. ἢ). Πιαϊ)οί, 564 βιρτα ρμοβῦ μαθηταὶ ΟΟ. 
ἴ τελευτὴν] τὴν τελ. 1. Υ ἐκπέσῃ] ὅδϊο Εὰ. βοϊα5. Ἐαθθαῖαγ ἐκπέσῃς. 
ν ἐν οχῃ. ΡΥ. τηϑῆ. ᾿ὰ. ἐν τοῖς σκώμμασιν] εἰπέ μοι (.1}0. χ εἰπέ μοι 
οταῃ. (.}, Υ ὁ πλούσιος οἷ τηοχ ὁ ἔνδοξος Α. 2 μηδενὸς 1-[ ἐστιν (.}. 
8 ὑπὸ] ἀπὸ 1). Ὁ τῆς] καὶ τῆς Δ. διαίτῃ ἅψηταϊ Α.Ε, ὁ τοῦτο ΟΤη. 
(.1}. τοῦτον Ομ, [΄. ἃ καὶ οἴῃ. Δ. νεῖ. Ηδβθο, καὶ σκιὰ τοῦτό ἐστιν, αλδ8 
να]ρο ἀδθβαηΐ, Πα θθηΐ 1101] ΟΠΊη 85 οατῃ οὕ. οὖ ὅϑδν. τηδγρ'. 8 ὅτι διαβάλ- 
ἐφ τ πτοι φ. εἶναι δοκεῖ---ὅτι αἰσχύνεται (,1), Γ αὐτῆς ]- ποία δόξα 
τοῦτο Ἐ,. 
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πῶς γίνεται τὸ πάθος; 8᾽ Απὸ μικροψυχίας" οὐ γὰρ δεῖ κατη- 

γορεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ διορθοῦσθαι: ἀπὸ "ατελοῦς διανοίας, 
ἀπὸ παιδικῆς γνώμης. Παυσώμεθα τοίνυν παῖδες ὄντες, καὶ 

γενώμεθα ἄνδρες, καὶ πανταχοῦ τὴν ἀλήθειαν, μὴ τὰς σκιὰς 

διώκωμεν, καὶ ἐν πλούτῳ, καὶ ἐν ἡδονῇ, καὶ ἐν κοῦ καὶ ἐν 

δόξῃ, καὶ ἐν δυνάμει" καὶ παύσεται τὸ νόσημα Ἰοῦτο, καὶ 

ἕτερα πλείονα. Τὸ γὰρ σκιὰς διώκειν, μαινομένου. Διὸ καὶ 

ὁ Παῦλος ἔλεγεν, 18 Ἐκνήψιατε Κ δικαίως, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε." 

"Έστι γὰρ καὶ ἑτέρα μανία, χαλεπωτέρα ἐκείνης τῆς ἀπὸ τῶν 648 

δαιμόνων, πῆς ἀπὸ τῆς "φρενίτιδος. ἪἫ μὲν γὰρ ἔχει συγ- 

γνώμην, αὕτη δὲ ἀπολογίας ἐστέρηται; Οὗταν αὐτὴ ἡ ψυχὴ 

διεφθαρμένη ἢ, Ρκαὶ ὴ ὀρθὴ κρίσις αὐτῆς ἀπολωλυΐα' καὶ τὸ 

μὲν τῆς «φρενίτιδός ἐ ἐστι σωματικὸν παθος. αὕτη δὲ ἡ μανία 

τοῦ τεχνίτου νοῦ. Ὥσπερ οὖν τῶν πυρετῶν ἐκεῖνοι χαλεπώ- 

τεροι καὶ ἀνίατοι οἱ τῶν στερεῶν ΡΟΣ ΕΝ σωμάτων, καὶ τοῖς 

νεύροις Τένδομυχοῦντες, καὶ ταῖς δφλεψὶν ἐναποκεκρυμμένοι" 

οὕτω δὴ καὶ αὕτη ἡ μανία, ἐπειδὴ αὐτῆ τῆ διανοίᾳ ἐνδομυχεῖ, 

διαστρέφουσα αὐτὴν καὶ λυμαινομένη. Πῶς γὰρ οὐ μανία Β 

λαμπρὰ καὶ σαφὴς, γκαὶ μανίας ἁπάσης χαλεπώτερον πάθος, 

τῶν μὲν μενόντων διηνεκῶς καταφρονεῖν, τῶν δὲ ἀπολλυμένων 

ἔχεσθαι: μετὰ φολυίρο τῆς σπουδῆς :. Εἰπὲ γάρ μοι; εἴ τις 

ἄνεμον ἐδίωκεν ἢ κρατεῖν ἐπόκῖηρη οὐκ ἂν ἔφαμεν αὐτὸν μαί- 

νεσθαι ; Μμ δέ: εἴ τις "σκιᾶς κατεῖχε, τῶν ἀληθῶν ἀμελῶν, 

καὶ τὴν μὲν γυναῖκα ἐμίσει τὴν ἑαυτοῦ, περιεπλέκετο δὲ αὐτῆς 

τὴν σκιὰν, ἢ τὸν μὲν υἱὸν ἀπεστρέφετο, τὴν δὲ τούτου σκιὰν 

πάλιν ἐφίλει, ἄρα ἂν ἕτερον ἐζήτησας σημεῖον τούτου σαφέ- 

στερον εἰς Σἀπόδειξιν μανίας : ̓Ποιοῦτοί τινές εἰσι καὶ οὗτοι οἷς 
πρὸς τὰ παρόντα κεχηνότες. [Καὶ γὰρ πάντα σκιὰ, κἂν δόξαν 

18:1 Θὸῦ. Ἐνν 24: 

Β' ἀπὸ μικρ. Ἐπλτ οἱ πόθεν ; ἐγώσοι δείξω" οὐ γὰρ δεῖ--τδιορθοῦσθαι" 
ἀπὸ μικροψυχίας (0.1) Ὦ εὐτελοῦς (). ἀεὐτελοῦς (516) 1, ἱ τοῦτο] 
-Εοὐ μόνον δὲ τὸ νόσημα τοῦτο, ἀλλὰ (.}). Κ᾿ δικαίως οἵη. (ὐ.1), Ι ἔστι 
γὰρ] δηλῶν διὰ τούτου ὅτι ἐστὶ δὴ (.}Ὁ. ΤᾺ τῆς! η.Β. Ὠ φροντίδος 
ΔΑ, ΗΕ, Με γοη. ὁ ὅταν αὐτὴ---ἀπολωλυΐῖα] πῶς ; ὅτι (ὅτι ΟΠ]. δαν. τη Δ Γρ'.) ἡ 
μὲν ψυχῆς διεφθαρμένης, ἡ δὲ φρενὸς ἀπολωλυίας καὶ κρίσεως οὐκ ὀρθῆς ἐστι 
πρᾶγμα 0.0. δαν. ΠΠΔΤῈ:. Ρ καὶ ἀπολωλυΐα] δὶς ᾿ς. Τρ ροΡθαῖαν καὶ 
μὴ ὀρθὴ ἡ κρίσις αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἀπολωλυῖα. ἀλλ᾽ οπ]. Θὐϊατη Α. ὕότοπ. Υοῖ. 
« φροντίδος Α. Ν΄ογοη. Ροβί φρενίτιδος νυ]ρὸ αἀάπηΐ ὅ ὄργανον. αιοα αδοϑί ἃ 
(.1)0. διαίτῃ σωματικόν ἐστι ἴῆνοῦβο ογ΄. 1). τ ἔνδον σμύχοντες Α.}}.1, 
Δ όγοη. (Πἀθπὰ Ἰηοχ ἔνδον σμύχει). ἐνδονμυχοῦντες, Ροβίθα ἴῃ ἐνδοσμυχοῦντες Ὁ 
οδάθηῃ τηδηϊι ΟΟΥΤ. Τὺ. οὗ ἴῃ τηᾶγρ. γρ. ἔνδον σμύχοντες. 5. φλέβεσιν Α.Β. 
Δ ὁΓΌΠ. ὕ ἐπειδὴ οπι. (ὐ.}. Υ καὶ] μᾶλλον δὲ πῶς οὐ ΟἿ ν Ηδθο 
τί ἰδέ: : 480 ἀθογαηΐ, οχ Δ.(..1) 1, ΤΘΡΟΒα 5. Χ σκιᾶς 1).10, Ἐ]ΘΡαίαΣ 
σκιάς. διδίτη κατέχειν [ἰ᾿. τί δέ ἐστι σκιὰς κατέχειν Δ. φιιϊα αἰέογι δὲ ἔθη 6 
τπιν" αγὸ ἕ᾽ Δ οἱ. Υ τὴν σκιὰν Δ.1).Ε.  ογοη. τῇ σκιᾷ νυι]σο. 2 ἀπόδειξιν) 
ἀπόνοιαν 1). 

Ἐνῶ 
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εἴπης. κἂν δυναστείαν, κἂν εὐδοκίμησιν, κἂν πλοῦτον, κἂν τρυ- 

φὴν, κἂν ὁτιοῦν ἕτερον βιωτικόν. Διὰ δὴ τοῦτο καὶ ὁ προφή- 

τῆς ἔλεγε, 13“ Μέντοιγε ἐ ἐν εἰκόνι διαπορεύεται μένον. πλὴν 

μάτην ταράσσεται" καὶ πάλιν, ““ Αἱ ἡμέραι ἡμῶν, ϑὼς σκιὰ 

ἐκλίθησαν. Καὶ ἀλλαχοῦ καπνὸν καὶ ἄνθος "χόρτου καλεῖ (704) 

τὰ ἀνθρώπινα. (ὐ τὰ χρηστὰ δὲ “αὐτοῦ σκιὰ μόνον, ἀλλὰ 

καὶ τὰ λυπηρὰ, κἂν θάνατον εἴπης, κἂν πενίαν, κἂν ἀρρωστίαν, 

Ὁ κἂν ὁτιοῦν ἕτερον. “ΜΙ]οῖα οὖν τὰ μένοντα, καὶ τὰ χρηστὰ 

θκαὶ τὰ λυπηρά; Ἢ βασιλεία ἡ αἰώνιος, δϑκαὶ ἡ γέεννα Ἶ 

διηνεκής. ΒΟὔτε “γὰρ ὁ σκώληξ τελευτήσει, καὶ τὸ πῦρ οὐ 

ἰσβεσθήσεται" καὶ ἀναστήσονται οὗτοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, καὶ 

οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον. Ἵν᾽ οὖν τὴν μὲν φύγωμεν, τῆς δὲ 

ἀπολαύσωμεν, ἀφέμενοι τῆς "σκιᾶς, ἐχώμεθα τῶν ἀληθινῶν 

πραγμάτων μετὰ σπουδῆς ἁ ἁπάσης" [οὕτω γὰρ ἐπιτευξόμεθα τῆς 
βασιλείας, τῶν οὐρανῶν" ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, 

χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ᾧ ἡ 

δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΛΟΙῸΣ Δ. 

Ε .Ὰ ᾿ κ - 9 Α . “ κι . 3 ’ ᾽ 
ιὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρή- 

᾿ ι ᾽ , Υ , ’ ε ’ . . 
σωμαι, κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ μοι ὁ κύριος εἰς οἰκοδο- 

Α εἶ ᾿ Ἂν ’ 

μήν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν. 

ΗΙΣΘΕ ΤῸ 8 αὐτοῦ σφοδρότερον ὃ διαλεχθεὶς, καὶ μάλιστα 
Ἁ “ ,ὔ “΄. ΕῚ ΄ι Α νΝ ΕΣ δ) 

προς τῷ τέλει τῆς επιστολῆς. Καὶ γὰρ ἔμπροσθεν ἔλεγεν, 

““ Αὐτὸς δὲ ἐγὼ [Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραότητος καὶ 
»΄ι ΄οὦἍἢ Ἁ 

ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ" ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν 
«ς “- 3 Α ᾿ “ 3 « »΄»- ’ Α Ἁ Α ᾿ »“" 

ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς. Δέομαι δὲ τὸ "μὴ παρῶν θαρρῆ- 

640 σαι τῇ πεποιθήσει, ἡ ἡ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογι- 

ζομένους ἡ ἡμᾶς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας" καὶ, “Ἐῶ ἑτοίμῳ 

“ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοὴν, ὅταν πληρωθῆ ὑμῶν ἡ 

ὑπακοή" καὶ, ““Φοβοῦμαι μή πως ἐλθὼν, οὐχ οἵους θέλω, εὕρω 
τ π δ 2 4 ς Ὁ δ κι - ΕἾ , Ὡ9 κ ἐς Μ , 
ὑμᾶς, καὶ ἐγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν, οἷον οὐ θέλετε καὶ παλιν, ή 

19.958]: χα χνΠ. 7..01..12. ..ὕ 1 δρ. ΧΠ]Ι. ν. τὸ 

ἃ ὡς σκιὰ] ὡς ἡ σκιὰ Α. ὡσεὶ σκιαὶ Ε. Βιαῦμῃ ἐκλήθησαν Α.Ο.Ε, Ὁ χόρ- 
του Ἰῃ ΤΩΔΓΡ. Βαϊγοῖ Α. ὃ αὐτοῦ ἀθεβί ἴῃ "115, τθραρπδπίθτιβ ΠΌΤ. 
Βιαίη ἀλλὰ ΟΙΏ. 4: ἃ ποῖα] οἷα Α.Β. 6 καὶ -Ἐποῖα (.Ὁ. [ἡ 
βασ.] χρηστὰ, ἡ βασ. (: ". Ε καὶ] λυπηρὰ . καὶ οτχ. Β.Ο. ᾿ οὔτε 
-- τελευτήσει ὁ γὰρ σ. αὐτῶν, φησὶν, οὐ τελευτήσει Ο.}. ἷ σβέννυται Ε. 
Κ σκιᾶς] κακίας οὕτω γὰρ καὶ τῆς τῶν ο. β. ἐπιτευξόμεθα, χάριτι Κ, τ᾿ 
ἑ. Ὁ. την ΧΧΧΟ, διαύτον ΠΣ αὐτοὺς Α. ἑαυτοῦ Ε΄. αὑτοῦ "646. 
Ὁ διαλεχθέντος 1). ο ἔχοντας Δ.1). ξΙοη. οὖ οχ οουγ. Εἰ. 

κα" »..».,,- 
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ὰ 9 Ὰ ’ ε ’ὔ, Ἀ «ς ΄" Α 

πως ἐλθόντα με “ταπεινώση ὁ θεὸς μου προς ὑμᾶς, καὶ πεν- 
΄ ’ 

θήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων, καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ 

τῆ ἀσελγείᾳ “καὶ ἀκαθαρσίᾳ ἧ ἔπραξαν" καὶ μετὰ ταῦτα, 
ἐξ Προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ ἀπὼν νῦν Β 

γράφω, ὃ ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι" ἐπεὶ δοκιμὴν 

ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ. ᾿Επεὶ οὖν ταῦτά 
τῇ ὙΝ 4 ; 37 “ 3 ’ " δί 

τε καὶ ἕτερα πλείονα εἴρηκε, φοβῶν, ἐντρέπων, ὀνει ίζων, 
’ - ’ὔ, ς Α ς ’ Ι͂ δὰ Ἁ 

καθαπτόμενος, ἀπολογούμενος ὑπερ ἁἅπαντων φησὶ Διὰ 
΄ “- ’ 

τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα μὴ παρὼν ἀποτόμως δ χρήσω- 

μαι." Βούλομαι γὰρ ἐν τοῖς γράμμασι κεῖσθαι τὴν ἀποτο- 

μίαν, ἀλλὰ μὴ ἐν τοῖς πράγμασι: βούλομαι σφοδρὰς εἶναι τὰς 

" ἀπειλὰς, ἵνα μείνωσιν ἀπειλαὶ, καὶ μὴ εἰς ἔργον ἰἐξέλθωσι. 

Πάλιν καὶ ἐν ταύτη τῆ ἀπολογίᾳ φοβερώτερον Κ 
’ 

λόγον, δεικνὺς ὅτι οὐκ αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων κολάζειν, ἀλλ᾽ α 

. ᾿ 
ποίει τον 

ε χάς 5 ,ὔ ] Ν ἐς ᾿ Α 3 ’ ε ὅδ ᾽ὔ ε 

ὁ θεός" ἐπήγαγε 'γαρ, ““κατὰ τὴν ἐξουσίαν, ἣν ἔδωκέ μοι ὁ 
, ὍΝ Ἁ ἰ νἡ Φ 3 3 κ᾿ ΄- 459 ἐν “. ν 

κύριος" καὶ πάλιν δεικνὺς ὅτι οὐκ ἐπιθυμεῖ τῇ ἐξουσίᾳ εἰς τὴν 
ἐκείνων ᾿Ξ ἀποχρήσασθαι τιμωρίαν, προσέθηκεν, “ οὐκ εἰς καθαί- 

Ἄ ᾿] 5 ε. ὃ Ις 39 Κ Ἁ ᾿αλ δα Α ΄ ΓΤ 

βρέσιν, ἀλλ᾽ εἰς οἰκοδομήν. αἱ ἠνίξατο μὲν τοῦτο "νῦν, 
“ "᾿ ᾿ Ἂ Ν ’ ᾿] “ : 5 ’ Φ ΝΆ 

ὅπερ ἔφην ἀλλα κατέλιπεν αὐτοῖς ἀναλογίσασθαι, ὃτι ἐὰν 

ἀδιόρθωτοι μείνωσι, ὁκαὶ τοῦτο πάλιν οἰκοδομή ἐστι, τὸ τοὺς 
»" ’ ’ ΝἉ ν 6 5 Χ ε Ν 

οὕτω διακειμένους «κολάζειν. Καὶ γὰρ οὕτως ἔχει, καὶ Ῥαύτος 

ἴὸ διὰ ἔὸ ΞΆΜΕᾺ λ ὃν, ἀδελφοὶ τοῦτο οἶδε, καὶ διὰ τῶν ἔργων ἔδειξε. ὁ λοιπον, ἀὸὲε φοὶ, 

χαίρετέ, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρη- 1) 

νεύετε᾽ καὶ ὁ θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης. ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 

φ'Γί ἐστι, ““ 'Γὸ λοιπὸν, ἀδελφοὶ, χαίρετε: . ᾽᾿Ελύπησας, ἐφό- 
ν 4 ο ’ - ’ὔ ’ὔ 9 ’ Α ὃ ὃ ’ 

βησας, "εἰς ἀγωνίαν ἐνέβαλες, τρέμειν ἐποίησας καὶ δεδοικέναι, 
“ Ἀ δ -- 

καὶ “πῶς κελεύεις χαίρειν; Δι’ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο κελεύω 
’ Τὶ Ἁ Ν 9. τ6 “ { Ἁ Ἔ ’ Υ - 

χαίρειν. ἱ γὰρ τὰ παρ᾽ ὑμῶν, ἣ φησὶν, ἀκολουθήσειε ὕ τοῖς 
΄ ’ Ν Ἀ 

παρ᾽ ἐμοῦ, οὐδὲν ἔσται τὸ κωλύον τὴν χαρᾶαν. '᾿ὰ μὲν γὰρ 
ΔΆ , ᾽ ’ 3 ; τ Ὁ» 

ἐμὰ ἅπαντα γέγονεν" ἐμακροθύμησα, ἀνεβαλόμην, οὐκ ἐξέκοψα, 
’ ’ φ ’ , , “ 

παρεκάλεσα, συνεβούλευσα, ἐφόβησα, ἠπείλησα, ὠστε παντα- 
Ὁ“ “- .. -" Α 

χόθεν ὑμᾶς συναγαγεῖν εἰς τὸν τῆς μετανοίας καρπόν. Δεῖ δὲ 
Υ ᾿' ΄ι [ ᾿ “- 

λοιπὸν γενέσθαι τὰ παρ᾽ ὑμῶν" καὶ οὕτως ἀμάραντος “ὑμῖν ἡ Κα 

ΠΥ ΎΥΤΙ 

ἃ ταπεινώσει Α.Β. 9 καὶ τῇ ἀκαθ. Ἰ᾿. ἔστε οὐῃ. Β.Ὁ. 8 χρήσωμαι) 
-Ἐτουτέστιν (εἴ οπη. γὰρ ὃ) 10. ᾿' ἀπειλὰς} δῖος Εὖ Βο]ι8. ἘΠΘ αίπιν ἐπι- 
στολάς. ἱ ἔλθωσιν ἃ ΡΥ. τηὰη. ἃ. ἐξέλθοιεν ὕότοιι. Κ΄ ποιῶν 1). δία- 
{1π| καὶ δεικνὺς 144. Β6α σορι]ὰ ΠΟῊ 6ϑί ἴῃ ΒΕ, ἱ γὰρ οπι. Β. πὶ ἀπο- 
κεχρῆσθαι ἴὰ. δίαί!τη προσέθηκε γὰρ [ὼ 44. γὰρ οἴῃ. Α.Β.}.Ε. Ἵ νῦν ΟΤΉ. 
). [4οπὶ Ροϑβί ἔφην ἀ΄]ἃ. φανερῶς δὲ οὐκ εἶπεν. 9 καὶ τ΄ π΄. οἰκοδομὴ] 
ὁρᾷς ὅτι οἰκοδομῆς. 1)Σ Ρ αὐτὸς] -Ἐ δὲ 10). 4 τί ἐστι οτη. 1). εἰς γὰρ 
ἀγωνίαν Ἰὴ, εἰς ἀγῶνας ᾿ὰ. ἐφόβησας δεδοικέναι ΙΠ τες Βαθοὶ Α. ὁ πῶς] 
νῦν 1). φησὶν ὁπ. 1}. Υ τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ] δῖος Βαά. ΤΑΡτὶ Οπηθ8 τῶν 
παρ᾽ ἐμοῦ πεπληρωμένων, αι τιδοιπὶ ΟΠ ΒΗ, αν. τη ρ,. ν᾽ ἡμῖν 1). 
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’ . ; 

χάρα." “-.Καταρτίζεσθε." Τί ἐστι," καταρτίζεσθε ;᾿ 'Τέλειοι 
’ ζω Ν “ ἥ 

γίνεσθε, ἀναπληροῦτε τὰ λείποντα. ““ ΠΠαρακαλεῖσθε. ᾿Κἥπει- (708) 
Α ᾿ χὰ , 

δὴ γὰρ πολλοὶ ἧσαν οἱ πειρασμοὶ, καὶ μεγάλοι οἱ κίνδυνοι, 
- “ Ν 

Χ φησὶ, παρακαλεῖσθε, καὶ ὑπ᾽ ἀλλήλων, καὶ ὑφ᾽ ἡμῶν, καὶ ὑπὸ 
΄“-“ Υ " Ἁ Ἀ ’ ΄΄ ἢ " Ἂ 7 ς Ἁ “ ὃ ’ὔ 

τῆς ἡεέπὶ τὸ βέλτιον μεταβολῆς. ἰ γὰρ “ἀπὸ τοῦ συνειδότος 
᾿ Ν ᾿ 

γένοιτο χαρὰ, καὶ τέλειοι κατασταίητε, οὐδὲν λείπει εἰς εὐθυμίαν 
- ’ 4 - , 

ὑμῖν καὶ παράκλησιν. Οὐδὲν γὰρ οὕτω ποιεῖ παράκλησιν, ὃ ὡς 
οἱ , Ν 

ὁςο καθαρὸν συνειδὸς, κἂν μυρίοι περικέωνται πειρασμοί. “Τὸ 

αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε"" ὃ καὶ ἐν τῆ προτέρᾳ ἐπιστολῇ 
. Ἁ Ἁ “- 

ἐκ προοιμίων ἤτησεν. ἔστι γὰρ καὶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν, καὶ 
- Α 

μὴ εἰρηνεύειν, ὅταν ἐν τοῖς δόγμασι συμβαίνωσί ὕτινες, ἐν δὲ 
- Ἄ , Ν 3 Ψ 

τοῖς πρὸς ἀλλήλους διαστασιάζωσιν. ο᾽᾿Αλλὰ ἀμῴφοτερα ὁ 
΄ - “- Ά Ἁ ΄ι εἶ ΄ι 

Παῦλος ἀπαιτεῖ. “ Καὶ ὁ θεὸς τῆς ἀγαπης καὶ “τῆς εἰρήνης 
5, 3 ς “ 49 Οὐ Θ Ν δ) ’ὔ - ἊΝ 

ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. υ ἔἐγαρ δή μόνον παραινεῖ καὶ συμβου- 
᾿ χ Χ : “- χ 

λεύει, ἀλλὰ καὶ ἐπεύχεται. ἀμ τ γὰρ ἐπεύχεται τοῦτο, ἢ προ- 
Ἁ ΄σ Α εἶ εἶ ΄- 

Β λέγει τὸ ἐσόμενον: μᾶλλον δὲ ἀμφότερα. ὃ᾽ Ἐὰν γὰρ ταῦτα 
“᾿ ο Ν ΑἹ εἶ “ Α 

ποιῆτε, φησὶν, οἷον, ἐὰν τὸ αὐτὸ φρονῆτε καὶ εἰρηνεύητε, 
τὸ ΔῈ 18 Ἀ ὩΡΒΝ ν ΤΞ ο ; ’ 3 ε ᾿ ν δ. ὮΨ 

ἔσται καὶ ὁ θεὸς μεθ᾽ ὑμῶν" ἀγάπης γαρ ἐστιν ὁ θεὸς καὶ εἰρή- 

νης, ἢ καὶ τούτοις χαίρει, τούτοις εὐφραίνεται. ᾿Εἰντεῦθεν ἰὑμῖν 
Ἁ “ ’ κ᾿ ΄ “᾿ “ “ ’ 

καὶ εἰρήνη ἀπὸ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἐντεῦθεν τῶν κακῶν ἡ ἀναί- 
, “ Ν ν᾿ 

ρεσις ἁπάντων. Αὕτη τὴν οἰκουμένην ἔσωσεν, αὕτη τὸν χρο- 

γιον πόλεμον κατέλυσεν, αὕτη τῷ οὐρανῷ τὴν “γῆν ἀνέμιξεν, 
ῇ δὴ 

αὕτη τοὺς ἀνθρώπους ἀγγέλους ἐποίησε. Παύτην τοίνυν καὶ 
“ Α “-“ “ 

ἡμεῖς Ἐμιμησώμεθα" μυρίων “γὰρ ἀγαθῶν ἱμήτηρ ἡ ἀγάπη. 
Ἁ “- Ἁ ’ “ Ν 

Διὰ ταύτης ἐσώθημεν, διὰ ταύτης ἡμῖν τὰ ἀπόρρητα ἀγαθὰ 
"ἢ 

ἅπαντα. 
3 ι , 

Ο Εἶτα ἐνάγων αὐτοὺς εἰς ταύτην, φησίν: ““᾿Ασπάσασθε 
ο 

ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ΓῚᾺ ἐστιν, “ ἁγίῳ; Μὴ ὑπού- 

λῳ, π μὴ δολερῷ, καθαπερ ὁ ᾿Ιούδας τὸν Χριστὸν ἐφίλησε. 
ὯΔ Ν Ἂν “ Ν , δέδ 4 .) ,ὔ ““ 9 ᾽ 

ιὰ γὰρ τοῦτο τὸ φίλημα ὁεόοται, ἵνα ἐμπύρευμα τῆς ἀγάπης 
’ὔ͵ “΄ οἱ κ ὃ [ δ᾽ Φ ς ’ “ 

γένηται, ἵνα ἀνακαίη τὴν διαθεσιν, ἵνα οὕτως ἀλλήλους φιλῶμεν, 
ε 428 ᾿ . Ὕ: κε , ς , Ν 
ὡς ἀοελφοὺς ἀδελφοὶ, ὡς παῖδες πατέρας, ὡς πατέρες παῖδας" 

ἴω Α ΄σ΄ κ - Ἂ, 

μᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ πλεῖον. ο᾽ κεῖνα μὲν γὰρ φύσεως 

ὅν, 12. 

Χ φησι, παρακαλεῖσθε] παρακαλεῖσθε, φησὶ, τουτέστιν Ὁ). Υ ἐπὶ] πρὸς Ὦ. 
5 ἀπὸ] ἡ ἀπὸ ΒΕ. ἃ Ψογθα ὡς κ. συνειδὸς ροβύ πειρασμοὶ ἰγᾶπβρ. ἢ. 9 τινες] 
μὲν 1). συμβαίνουσι εἰ διαστασιάζουσιν Α.Ε. ὁ ἀλλὰ] ἃ Ε΄. 4 τῆς 
οἵη. Β. 6 γὰρ δὴ οτῃ. Ὁ. Γἢ γὰρ ἐπεύχ. οτη. Β.}. Ε ἐὰν---οἷον] ὃ 
δὲ λέγει, τοῦτό ἐστιν᾽ ἐὰν ταῦτα ποιῆτε, οἷον Ὁ. ᾿ καὶ οἵη. ἢ. καὶ τούτοις 
Ρ1Ι5 Α. ἱ ἡμῖν Β. Ε΄. ὅν. τηᾶγρ'. ϑδίαθτη καὶ ἡ εἰρήνη Ε'. ἡ εἰρήνη (οτη. καὶ) Π). 
Κ μιμησώμεθα) 51. Α.Β.}.Ε. ὅν. χτηᾶτρ. εὐ γεῖ. Ἑδεοθαίαν ἀγαπήσωμεν. 
ταύτην τ. καὶ ὑμεῖς μιμεῖσθε Ἐ. 1 μήτηρ οτα. Ε΄. τ μὴ] μηδὲ Α. π διὰ 

“ ὔ γένηται] διὰ τοῦτο εἰς τὸ στόμα τὸ φίλημα δίδοται, ἵνα τις ἀγάπη γίνηται Ὁ). 
ο ψια. Απηοί. 

κ 4“.»... 
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’ σ΄ κ “ - 4 ε κ 

διάθεσις, ταῦτα δὲ χάριτος πνευματικῆς. Οὕτως αἱ ψυχαὶ 

ἀλλήλαις Ῥσυνδέονται. “Διὰ τοῦτο καὶ ἐξ ἀποδημίας ἐπανιόν- 
ἣΝ ᾿ Υ̓ “- “ “ ΠῚ ᾽ ’ " κ Ἁ 

τες ἀλλήλους ἴ φιλοῦμεν, τῶν ψυχῶν ἐπειγομένων εἰς τὴν προς Ὁ) 
ς ἤ , ΓΡ “- ὦ ῖ ’ ᾿ , κ 

ἀλλήλους συνουσιαν. οὔτο γὰρ ἵμαλιστα τὸ μέλος εστι 
Υ ιἶ Ν ΄σι ΄σ ε - ’ Ἢ " τν δὲ ΄“- 7 

τὸ τὰ τῆς ψυχῆς ἡμῖν κηρύττον. πὶ δ δὲ τοῦ φιλήματος 

τούτου τοῦ ἁγίου ἐστὶ καὶ ἕτερον λόγον εἰπεῖν. []οῖον δὴ 
΄“- ΙΑ ΟῚ ΄“- ΚΝ Ν , ’ ΄ 

τοῦτον ; Ναός ἐσμεν τοῦ Χριστοῦ" τὰ τοίνυν πρόθυρα φιλοῦ- 

μεν τοῦ ναοῦ καὶ τὴν εἴσοδον, ἀλλήλους φιλοῦντες. Ἢ οὐχ 

ὁρᾶτε ὅσοι καὶ τὰ πρόθυρα τοῦ ναοῦ τούτου φιλοῦσιν, οἱ μὲν 

κύψαντες, οἱ δὲ τῇ χειρὶ κατέχοντες, καὶ τῷ στόματι τὴν 

χεῖρα προσάγοντες ; Καὶ διὰ τούτων τῶν πυλῶν δἕκαὶ τῶν Εὶ 

θυρῶν καὶ εἰσῆλθε καὶ εἰσέρχεται πρὸς ἡμᾶς ὁ Χριστὸς, 

ἡνίκα ἂν κοινωνῶμεν. ἔΪστε οἱ τῶν μυστηρίων μετέχοντες τὸ 

λεγόμενον. Καὶ γὰρ οὐχ ὡς ἔτυχε τὸ στόμα ἡμῶν τετίμηται, 

δεχόμενον τὸ σῶμα τὸ δεσποτικόν. Διὰ τοῦτο μάλιστα ἐν- 

ταῦθα φιλοῦμεν. ᾿Ακουέτωσαν οἱ αἰσχρὰ φθεγγόμενοι. οἱ 

λοιδορίας, ἐξάγοντες, καὶ φριττέτωσαν οἷον καταισχύνουσι 

στόμα" ἀκουέτωσαν οἱ αἰσχρῶς φιλοῦντες. "Ακουσον οἷα 

ἔχρησε διὰ τοῦ στόματός σου ὁ θεὸς. καὶ φύλαξον αὐτὸ ἀκηλί- 
ν ΄“- ἰς ΄“- ’ Ἁ “ ’ 

δωτον. Περὶ τῆς μελλούσης ζωῆς διελέχθη. περὶ ἀναστασεως,όξςτ 
ἊΝ Ὁ , Ψ ε , ἢ , « ἠδ Ζ ’ 

περὶ ἀθανασίας, ὅτι ὁ θάνατος οὐ θάνατος, τὰ ἀλλα μυρία 

ἀπόρρητα. Ὥσπερ “γὰρ εἰς χρηστήριον γε όαο νι πρὸς τὸ 

στόμα. τοῦ ἱερέως ὁ μυσταγωγεῖσθαι μέλλων, πὐρβον, ἐρύνε εις 

ἅπερ ἐστὶ φρίκης μεστά. Καὶ γὰρ ἀπώλεσεν θαύὐτοῦ τὴν 

ζωὴν ἐκ προγόνων, καὶ ἔρχεται αὐτὴν ἀναζητήσων, καὶ ἐρωτή- 

σων πῶς ἂν αὐτὴν εὕροι καὶ ἀνακτήσαιτο. Εἰἶτα αὐτῷ ὁ θεὸς 

χρᾷ πῶς ἂν εὑρεθείη, καὶ γίνεται τοῦ ἱλαστηρίου τὸ στόμα 
΄' “- κ Ν 

τοῦτο φρικωδέστερον. ᾿Εἰκεῖνο μὲν γὰρ τὸ ἱλαστήριον οὐδα- 

μοῦ τοιαύτην ἠφίει φωνὴν, ἀλλὰ πολὺ περὶ ἐλαττόνων διελέ- 

γετὸ πραγμάτων, περὶ πολέμων καὶ εἰρήνης τῆς κάτω; “τοῦτο Β 

δὲ ἅ ἅπαντα περὶ οὐρανοῦ, καὶ τῆς μελλούσης ζωῆς. “ καὶ πρα- 

γμάτων ἐκαινῶν καὶ διάνοιαν ὑπερβαινόντων. Ηὐὐἱπὼν δὲ, “᾽᾿Ασπά- 

σασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ," ἐπήγαγεν" ““ ᾿Ασπάζονται 

Ρ συνδαίνονται Δ. ᾳ διὰ γὰρ τοῦτο Ἐ. ᾿ὐαύϊπη, καὶ οτη. Ὁ). Γ᾿ φιλῶμεν 
Α. Ὥ.: 5 ἐπιγινομένων ἃ. ]ά. Δῃπού. ἵ μάλιστα οἵη. 1). δίαϊτα 
ἐστι τὸ μέλος ος ΟΥΪΠΘ 44. Υ τὸ τὰ τῆς Ψ. ἡμῖν κηρύττον] ὅς Εἰ. τὸ τῆς 
Ψ. ἡ. κι ΔΑ. τὸ τῆς Ψ. κ. ἡμῖν Νογοη. ψιοά αἸϊηναηὶ ποϑὶς Ῥραφαϊοῖί νοεῖ. τὸ 
τῆς ς τᾶν ἡμῶν τὴν διάθεσιν κηρύττον Π.Ε4 τὸ τῆς Ψ. ἡμῖν κ. τὸ φίλτρον Β.  6- 
ηΐπιι τὸ τῆς Ψ. κ. ἡμῖν τὸ φίλτ ον αν. Βοη. Υ δὲ οχη. Ὦ. Χ καὶ τῶν 
υρῶν καὶ οτη. 1). δ πρὸς πάλιν εἰς Δ. 2 μυρία] τὰ μυρία ἢ. Ῥοβί 

μυρία αα4. ἀγαθὰ τὰ 10. ἃ ἀκουσόμενος ἅπερ] δὶς 1). βοϊιι8. ᾿αρεῦδιας 516 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΟ ἀκούσωμεν ὅσαπερ. Ὁ αὐτοῦ Α. Β. αὑτοῦ νυ ]ρὸ. χρὴ Α.Β. 
4 τοῦτο ΟἸΠ685. ταῦτα 1.4, 8 καὶ] περὶ 0. Γ καινῶν] καὶ νοῦν Ὁ) 



912 5. ΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΝΤΟΜΙ ΧΙ]. 12. 

ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες" κἀντεῦθεν διδοὺς αὐτοῖς χρηστὰς ἐλπί- (796) 

δας. '"Γοῦτο δπροσέγραψεν ἀντὶ τοῦ φιλήματος, διὰ τῆς 

προσρήσεως αὐτοὺς συνάπτων" ἀπὸ γὰρ ποῦ αὐτοῦ στό- 

ματος, οὗ τὸ φίλημα, πρόεισι καὶ τὰ ῥήματα. δες πῶς 

ἅπαντας συνάγει, καὶ τοὺς πόρρωθεν διεστῶτας τοῖς σώμασι, 

Οκαὶ τοὺς πλησίον, τοὺς μὲν διὰ τοῦ φιλήματος, τοὺς δὲ διὰ τῶν 
, 

γραμμάτων. 

ΠΕΣ Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη 

τοῦ θεοῦ ἱκαὶ πατρὸς, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁ γίου πνεύματος μετὰ 

κ ὑμῶν." ᾿Ἐπειδὴ συνῆψεν αὐτοὺς ἀλλήλοις διὰ τῶν 
’ 

παντοων 

᾿] “ ᾿Ὶ “- ’ ’ ᾿ τ Α ’ Ν 

ἀσπασμῶν καὶ τῶν φιλημάτων, παλιν εἰς εὐχὴν καταλύει τὸν 
Α ΄. 

ἱκαὶ τῷ 
“ -“ “- ’ Ἃ “ 

θεῷ. []οῦ νῦν οἱ λέγοντες, ἐπειδὴ οὐκ ἐντέτακται τὸ πνεῦμα 

Ν ; ν Διο ΤΩΝ “ ’ Ι 9 Α 

γον, μετὰ πολλῆς τῆς ἀκριβείας συνάπτων αὑτοὺς 

ἣν “ “ ΄σ σι. », ΄“ ΄ 

τὸ ἅγιον ἐν τοῖς προοιμίοις τῶν ἐπιστολῶν, οὐκ ἔστι τῆς αὐτῆς 
"5 ’ 3 ὃ Α Ν σ' Α ΠῚ Ἂ ς Ἁ ’ Α δ΄ ᾿ς 

οὐσίας ; ᾿Ιδοὺ γὰρ νῦν μετὰ ἸᾺ πατρὸς αὐτὸ κατέλεξε καὶ υἱοῦ. 
Α ει ,ὔ - - , “ 

Ὁ Χωρὶς δὲ τούτου, κἀκεῖνο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι "ἸΚολοσσαεῦσιν 
Ψ Ψ' Ο Ν “) ε δες ἐς. ’ ἐν -“ Ἁ ο ὔ ς Ἁ Θ - 

ἐπιστέλλων, ϑκαὶ εἰπὼν, ἀρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
Ά, “ οἷ Ν ᾽; 

πατρὸς ἡμῶν," τὸν υἱὸν Ρέσίγησε, καὶ οὐ προσέθηκεν, ὡς ἐν 
,ὔ “ 3 κ ες ᾿ , ἊΠ “ Ν ΟΣ ΤΑ 

πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς, “ καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Ἀριστοῦ. ρα 
2 οι ε εν" “᾿ - Φ τς ὃς, ὦν »" “ τ 53 Ν 

οὖν οὐδὲ “ὁ υἱὸς ἔσται τῆς αὐτῆς οὐσίας διὰ τοῦτο; ᾿Αλλὰ 
’ ΄σ ᾿] . Ν Ἁ ΄ Ι 

ἐσχάτης ταῦτα ἀνοίας. ΓΚαὶ “γὰρ αὐτὸ τοῦτο μάλιστα δεί- 

κνυσι τῆς αὐτῆς οὐσίας ὄντα αὐτὸν, τὸ "ἀδιαφόρως κεχρῆσθαι 
Ἁ 

τὸν [ἰαῦλον τούτῳ. ΚΚαὶ ὅτι οὐ στοχασμὸς το εἰρημένον, 

ἘἙ ἄκουσον πῶς υἱοῦ καὶ πνεύματος μέμνηται, καὶ τὸν πατέρα 
΄ ’ ἢ ᾿ ᾿ ] ο Ὅ 

ἀποσυγᾷ. Κορινθίοις γὰρ γράφων φησὶν, θ..᾿Αλλ᾽ ἀπελού- 
ΤΕ ’ τ ΒΚ ᾽ὔ εἰ ΄΄ 5. ΔΨ σ΄ 

σασθε, ἀλλ᾽ ἡγιάσθητε, ἀλλ᾽ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
, ΄“- “ ΄σ “ ΄“ “ 

ἱκυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν." 
ΠΥ 3 πον 3 . δ ; θ . ᾽ὔ ΓᾺ ᾿ ν Οὐ 

ι οὖν, εἶπε μοι, οὐκ ἐβαπτίσθησαν εἰς πατέρα οὗτοι : ὑκ- 
“ Α Ι Ν 5 ’ 

οῦν οὐδὲ ἀπελούσαντο, οὐδὲ ἡγιάσθησαν. ᾿Αλλὰ ἐβαπτί- 
“φ “ Ω ον , 

σαντο ; ὥσπερ οὖν καὶ ἐβαπτίσαντο. []ῶς οὖν οὐκ εἶπεν, ὅτι 
" ,ὔ ς - 9. - γι Ὁ ὦ .] ἡ 

ἀπελούσασθε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός; Ὅτι ἀδιάφορον 
ἴω 4 ,. Α Α "“᾽ ΄“. ς ’ 

αὐτῷ, ποτὲ μὲν ταύτης, ποτὲ δὲ ἐκείνης μεμνῆσθαι τῆς ὑποστά- 
ἡ Ν “- ΤΩΝ “ “ Ἅ 4» 

ὅς: σεως καὶ εὕροις ὧν τοῦτο πολλαχοῦ τῶν ἐπιστολῶν τὸ ἔθος. 

ἀξ 105. 8 ΟΟ1085. 1. 2. 6.1 ον. νἱ. 11. 7 Ῥοηὶς χδς 1 νι 360 

Ε προσέγραψεν Ὦ. δ΄ Δῃΐθ ΘΟΙ1. ἢ. προέγραψεν ντ]ρῸ. ᾿ τοῦ αὐτοῦ) 
αὐτοῦ τοῦ Ἰὰ. ἱ καὶ πατρὸς ΟΙΏ. ΑΟὉ, Μοβα. 9. Κ ὑμῶν]-Ε ἀμὴν ΕΔα. 
ΤΘΡῸΡΉ ΘΠ 5 110 715. 1 καὶ οἵη. ὮὨ. τῃ τοῦ πατρὸς οἷ τοῦ υἱοῦ ἃ. τοῦ 
Ὀ15 οῃ. ἀ.Β. Ε. τοῦ δηΐδ υἱοῦ οτη. Ἐὶ. τ Κολασσαεῦσιν Α.Β. ο καὶ 
ΟἸΏ. Ὀ. Ρ ἐσιώπησεν Ε. «ὁ υἱὸς Α.Β.}.Ε. Αγἦοα]αβ αθογαί. τ καὶ] ἢ 
Ε, ἦ Ψεγοη. καὶ γὰρ α. τ.Ἷ αὐτὸ γὰρ τοῦτο Ὦ. 5 ἀδιαφόρως Εἰ. Β0108. 
διαφόρως ψα]ρο. ΐ κυρίου 1- ἡμῶν Ἐ. Χριστοῦ οτῃ. Β.}. Υ οὐκοῦν] 
οὐκ ἂν 1). οὐδὲ ἡγιάσθησαν καὶ ἐβαπτίσαντο οτη. ἴ΄. 
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Καὶ γὰρ Ῥωμαίοις ιλήμρ αρβι φησὶ, “ἔν Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς διὰ 

τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ" καίτοι τοῦ υἱοῦ εἰσιν οἱ οἰκτιρμοί 

ἠδ. 9. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος" 

Χ καίτοι τοῦ πατρός ἐστιν ἡ ἀγάπη. Τίνος οὖν ἕνεκεν οὐκ 

ἐμνήσθη ἐν τοῖς οἰκτιρμοῖς τοῦ υἱοῦ, οὐδὲ ἐν τῇ ἀγάπη τοῦ 
πατρός: 3 Ὅτι ἁ ὡς δῆλα γκαὶ ὡμολογημένα ἐ ἐσίγησεν. 2 Εὑρεθή- 

σεται δὲ καὶ τὰ “δῶρα αὐτὰ πάλιν ἀντιστρόφως τιθείς. Εἰπὼν 

γὰρ, Ὁ} χάρις τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ "καὶ 

πατρὸς, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἀλλαχοῦ τὴν Β 

κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ πνεύματός φησι. 

“ Παρακαλῶ γὰρ ὑμᾶς διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος; ᾿ φησί. 

Καὶ ἐν τῇ “πρὸς Κορινθίους, 8.ς ΠΠιστὸς δ θεὸς, δι᾽ οὗ ἐκλήθητε 

εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ." Οὕτω τὰ τῆς ἁτριάδος οϑὴε τῇ 

ρετα' ἐκαὶ οὗ τοῦ πνεύματός ἐστιν ἡ κοινωνία, εὑρέθη ἱπτοῦ 

υἱοῦ" καὶ 8 οὗ τοῦ υἱοῦ ἐστιν ἡ χάρις, καὶ τοῦ “πατρὸς καὶ τοῦ 

ἁγίου πνεύματος. “ Χάρις γὰρ ὑμῖν ἀπὸ θεοῦ πατρός." 

Καὶ ἀλλαχοῦ πολλὰ αὐτῆς εἴδη καταλέξας, ἐ ἐπήγαγε, 9.ς ἸΙΪάντα 

δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ Ο 

ἑκάστῳ καθὼς βούλεται." Καὶ ταῦτα λέγω, οὐ συναλείφων 

τὰς ὑποστάσεις, ἄπαγε, ἀλλὰ εἰδὼς καὶ τὸ τούτων ἰδιάζον καὶ 

διηρημένον, καὶ τῆς οὐσίας τὴν ἑνότητα. 

ἱΜένωμεν τοίνυν καὶ τῶν δογμάτων τούτων τὴν ἀκρίβειαν 

ἄνοια, καὶ τοῦ θεοῦ τὴν ἀγάπην ἐπισπώμενοι. Πρότερον 

τ μὲν γὰρ "μισοῦντας ἠγάπησε, καὶ ἐχθροὺς ὄντας κατήλλαξε" 

λοιπὸν δὲ ἀγαπῶντας ἀγαπᾶν βούλεται. Μένωμεν τοίνυν 

ἀγαπῶντες αὐτὸν, ὥστε καὶ παρ᾽ αὐτοῦ ἀγαπᾶσθαι. Εἰ γὰρ 
παρὰ ἀνθρώπων δυνατῶν ἀγαπώμενοι, φοβεροὶ πᾶσίν ἐσμεν, Ὁ 

πολλῷ μᾶλλον παρὰ τοῦ θεοῦ. Κἂν χρήματα δέη, κἂν σώ- 

ματα, κἂν αὐτὴν τὴν ψυχὴν ὑ ὑπὲρ ταύτης δοῦναι τῆς ἀγάπης, 

ἢ Ἰζοπι, ΧΙΪ. 1. χν. 30. 8 τ Οὐογ. ἱ. 9. 9 Ι0]ά. χὶϊ. εἰ. 

μω καίτοι |-- καὶ Εαα. καὶ οτη. Α.Β.}). Ε΄ οἵ οχ οοττ. Εἰ. Χ καίτοι]-Ἐ καὶ 
Ἐαά. καὶ οτα. Β.).Ε..Ε. Υ καὶ] - ὡς Β.10. ὅαν. πηάγρ'. 2 εὑρί- 
σκεται 1). ἃ δῶρα] ῥητὰ ΚΕ, Ὀ καὶ πατρὸς οπι. Δ... Ε. ο ὁ] δὲ 
ὁ Α.Ε. Ἁ τριάδος -Ἐ εἰσιν Ὧ: 6 καὶ οὗ τοῦ πνεύματο-----τοῦ ἁγίου 
πνεύματος ὥσπερ οὖν τοῦ πνεύματος οὔσης ἴδιον τῆς κοινωνίας εὑρέθη καὶ τοῦ 
υἱοῦ, οὕτω καὶ τῆς χάριτος ἐξαίρετον τοῦ ὑπο ὑπαρχούσης, εὑρίσκεται ὃν καὶ τοῦ 
πατρὸς καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος τ Γ τοῦ] καὶ τοῦ α4. καὶ οἵη. Α. Β. ΒΕ, 
8 οὗ οἵα. ἃ.Β, ΘΓΟΉ. καὶ οὗ τοῦ υἱοῦ---πνεύματος] καὶ ὃ τοῦ πατρός ἐστιν ἡ 
ἀγάπη εὑρέθη τοῦ πνεύματος, καὶ ὃ τοῦ υἱοῦ ἐστιν ἡ χάρις, εὑρέθη καὶ τοῦ πατρὸς 
καὶ τοῦ πνεύματος ΤΕ. ν" ὑμῖν }-Ε φησὶν 1). τϑοθρίτμπι ἃ αν. Βθῃ. ἱ δὲ] 
γὰρ Ε. Κ τὸ τούτων] τούτων τὸ Εἰ. ᾿ΉΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ ἀγαπᾶν 
τὸν θεὸν μὴ ῥήμασι μόνοις, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ποιεῖν κατὰ δύναμιν ἀπροφασίστως ἃ 
προσέταξεν. Ψϑτοη. πὶ μὲν οτη. ΚΒ. ἢ μισοῦντας } - ἡμᾶς Ε'. 

δ 8 



914 ι΄. ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΗΒΥΒΟΜΝΤΟΜΙ ΧΙ, 

Α ᾽, Ε] Ν 4 ᾿ Ν ἡ ς ͵7 ᾽ὔ “ 

μὴ φεισώμεθα. Οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ διὰ ῥημάτων λέγειν, ὃτι 
. Α σι ’ ο 

ἀγαπῶμεν, ἀλλὰ χρὴ καὶ τὴν τῶν πραγμάτων ὁ παρέχειν ἀπό- 
ΕΔ, ἈΝ ΕῚ Ἁ Ἀ ξ ’ ’ ᾿] οΥ̓ Α εὖ -ι 

δειξιν" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς διὰ ῥημάτων μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ Ρπτῶν 
’ ’ “- Ὶ ΄““ 

πραγμάτων ἔδειξε τὴν ἀγάπην. Δεῖξον τοίνυν καὶ σὺ διὰ τῶν 
ἴω Α ΄-“ ΄ , ἈΝ Ἁ 

Ε ἔργων “τοῦτο. καὶ ποίει τὰ δοκοῦντα αὐτῷ" οὕτω ἵγαρ αὐτὸς 
’ “- Α Ἁ “- ἴων 

καρπώση τὸ κέρδος πάλιν. ᾿Κακεῖνος γὰρ οὐδενὸς δεῖται τῶν 
΄“. , Ἁ Α ’ 

παρ᾽ “ἡμῶν ὃ καὶ μάλιστα γνησίας ἀγάπης, τὸ μὴ δεόμενον 
εὖ 9 ’ “ ’ ΄- ες Α ΄“ “- 

μηδὲ ἐν χρείᾳ καθεστῶτα, πάντα ποιεῖν ὕπερ τοῦ φιλεῖσθαι (797) 
πο; “ Ἄ Α Μ “. ΄“ Ε) 10 ςς  βὴ Ἃ “ ’ 

παρ᾽ ἡμῶν. Διὸ καὶ Μωῦσῆς ἔλεγε, ἰ γὰρ ζητεῖ κύριος 
ς ν 3.) ἃ “- “ «ἃ ς ω 0 δ. ἈΠ Ω ’ 

ὁ θεὸς παρ ὑμῶν, αλλ ἢ ἀγαπάν αὐτον, καὶ ἕτοιμον εἶναί σε 
΄»- ΄΄- ΑἉ 

τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτοῦ ἢ “Ὥστε, ὅταν αὐτὸν κελεύη 
- ’ - ἢ ν 

φιλεῖν, "τότε μάλιστα δείκνυσιν ὅτι σε φιλεῖ. Οὐδὲν γὰρ 
- ᾿ Α 

οὕτω συγκροτεῖ τὴν σωτηρίαν τὴν ἡμετέραν, ὡς τὸ αὐτὸν ἀγα- 
“-“ ΄- Α “ 7 

πᾶν. Ὅσδρα γοῦν, ὅτι καὶ τὰ ἐπιτάγματα αὐτοῦ πάντα εἰς τὴν 

653 ἡμετέραν ἀνάπαυσιν καὶ σωτηρίαν καὶ εὐδοκίμησιν συντείνει. 
’ ’ 

Καὶ γὰρ ὅταν εἴπη, “Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, μακάριοι οἵ 
΄“". ’ “- ’ὔ ΄“-΄“ὄ' 

καθαροὶ τῆ καρδίᾳ, μακάριοι οἱ πραεῖς, μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ 
Ἁ Α Α ΄ 

πνεύματι, μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοὶ," “αὐτὸς μὲν οὐδὲν ἐντεῦθεν 
“ "΄“-" “ 7] 

καρποῦται, ἡμᾶς δὲ καλλωπίζων καὶ ῥυθμίζων ταῦτα ἐπιτάττει" 
Α “ ’ ἐς 5. ’ ἐ χὴ εἰ ὃ “ ΄“ 3. κῈ “ χδ 

καὶ ὅταν λέγη, “ εἐπείνασα," οὐ δεόμενος τῆς παρ᾽ ἡμῶν ζδια- 
’ 

κονίας, ἀλλὰ σε ἀλείφων εἰς φιλανθρωπίαν. ᾿Ηδύνατο γὰρ 
“κι Ἁ Α ’ 

καὶ χωρὶς σοῦ τὸν πένητα τρέφειν, ἀλλὰ θησαυρόν σοι χαρι- 
“- Ν , 

ζόμενος μέγιστον, ταῦτα ἐπέταξεν. Εἰ γὰρ ὁ ἥλιος, κτίσμα 
“ἃ 4.5 κ “ ε ΠΝ ὁ 3 “ , Ἅ ᾿ 

Β ὧν, οὐδὲν δεῖται τῶν ἡμετέρων ὀφθαλμῶν" μένει γὰρ τὴν 
ς [ ὃ ’, »» « πὴ Ν Ρ ϑ ΩΝ 9 ,ὔ - [1 δὲ 

οἰκείαν φαιόρότητα ἔχων, κἀν μηδεὶς “εἰς αὐτὸν ἐμβλέπη" οἱ δὲ 

κερδαίνοντες ἡμεῖς ἐσμεν, ὅταν αὐτοῦ τῆς ἀκτῖνος δ ἀπολαύωμεν'" 
“σ᾿. ΄“΄“ “ “- ῇ ᾿ 

πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ Ὀθεοῦ τοῦτο συμβαίνει. Ἵνα δὲ καὶ ἑτέρω- 

θεν τοῦτο ὁμάθης, “πόσον εἶναι βούλει τὸ μέσον τοῦ θεοῦ καὶ 
«ς “ Ξ ον Μ“ ’ὔ Α ς “᾿ οΟᾺἋᾺ Ἀλλ λέ » τ 

ἥμων ; ἄρα ὅσον κωνώπων καὶ ἡμῶν, δἣ πολλῷ πλέον; Εὔδη- 
, ΄“ - 

λον ὅτι πολλῷ πλέον, καὶ ἄπειρον. Εἰ τοίνυν ᾿ἡμεῖς οἱ κενό- 

10 Τ)ριιΐ. χ. 12. 

9 παρέχειν οἵη. Α.Β.1᾿, ἀπόδειξιν παρέχειν ἴῆνεῖδο οτά. Εἰ. Ρ τῶν οἴη. Εἰ, 
4 τοῦτο οἵη. Β. τ γὰρ ]-Ἐ καὶ Κ΄. 5 ἡμῖν Β.Ο, ὅν. τηᾶγρ. Ῥοβί 

» 

ἡμῶν δἀαπῃηΐ ἀλλὰ κἂν δέηται, δι’ ἡμᾶς Ο.Ὁ. ἴ τὸ] τὸ (816) Β. Υ τότε] 
ὅτι (. Ὗ αὐτὸς μὲν οἵη. ὁ. Μοχ καὶ ῥυθμίζων οτα. Α. Χ διακονίας} 
-Ἐλέγει Ο.Ὁ. Υ οὐδὲν οἴηΠῃθθΒ. Εἰ ἀαθαίαγ οὐδέ. Ζ εἰς οτη. Δ... Ε΄ 
ψθσοη. ϑίδξιη βλέπῃ Ἐ;. 8 ἀπολαύωμεν (.}).Ε. ἀπολαύσωμεν ΕΔ 4. 
" τοῦ θεοῦ Βα. τοῦ οι. Β.Ο.Π.Ε. 9 μάθῃς]- ἄκουε Ο.})}. Ὁ 6α]46- - 
ταηΐ ὅδαν. Βϑηῃ. 4 πόσον-----ἄπειρον] πόσον λέγεις τὸ μέσον εἶναι θεοῦ 
καὶ ἡμῶν ; ἄρα ὅσον κωνώπων καὶ οὐχὶ πολλῷ μᾶλλον ; εὔδ. ὅτι μακρῷ πλέον 
καὶ ἄπειρον ().}). 9 ἢ πολλῷ ὅϊῖς ΒΙΕ, ἢ νυῖρο αρεϑί. ἢ καὶ π. π. Α. 
Γ ἡμεῖς] καὶ ἡμεῖς Ἐ' 
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λόξάι τῆς παρὰ τῶν κωνώπων οὐ δεόμεθα δ᾽ διακονίας ἢ δόξης, 

πολλῷ μᾶλλον τὸ θεῖον, καὶ ἀπαθὲς ὃν καὶ ἀνενδεές. "΄Τοσοῦ- 
τον ἡμῶν ἀπολαύει. ὅσον εὐεργετούμεθα, ὅσον ἐντρυφᾷ 

ἡμῶν τή “σωτηρίᾳ. Διὰ τοῦτο καὶ πολλαχοῦ τὰ αὐτοῦ 
11 ἐ ΗΣ Ἀ ε᾿ “ ᾽ 

ἀφιεὶς, τὰ σὰ ητεῖ. ι τις γὰρ, φησι, γυναῖκα ἔχει 

ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω 

αὐτήν. ““Ὁ δὲ ἀπολύων “γυναῖκα παρεκτὸς λόγου πορνείας, 

ποιεῖ αὐτὴν Κμοιχευθῆναι." Εἶδες ἄφατον ἀγαθότητα: : ᾿Εὰν 
“' ’ 

ἢ πορνη ἰὴ γυνὴ, φησὶν, οὐκ ἀναγκάζω συνοικεῖν ἐὰν δὲ ἄπι- 
’ “΄“΄ - 

στος, οὐ κωλύω. [Ϊ]άλιν, ἐὰν λυπῇ πρός τινα, ᾿" κελεύω ἀφεῖ- 

ναί μου τὴν προσφορὰν, καὶ "πρὸς σὲ δραμεῖν τὸν λελυπηκότα. ὮὉ 

12ς ΠΔάν γὰρ προσφέρης τὸ δῶρόν. σου, φησὶ. κἀκεῖ ὁμνησθῆς, 

ὅτι ὁ ἀδελφός σου Ῥἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες τὸ δῶρόν σου 

ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον διαλλάγηθι 

τῷ εἰδελφῷ σου. καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. Τί δὲ 

ἡ παραβολὴ τοῦ πάντα κατεδηδοκότος ; οὐ τοῦτο ἐνδείκνυται ; κ᾿ 

Ὅτε “μὲν γὰρ τὰ μυρία τάλαντα κατέφαγεν, ἠλέησεν αὐτὸν, 

καὶ ἀφῆκεν' ὅτε δὲ ἑκατὸν δηνάρια ἀπήτει τὸν σύνδουλον. καὶ 

πονηρὸν ἐκάλεσε, καὶ τῇ κολάσει παρέδωκεν. Οὕτω πολὺς 

αὐτῷ λόγος ἐστὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σῆς. Εἰς τὴν γυναῖκα Ἐὶ 
“ [ 5», ς ’ ε 7 

τοῦ δικαίου ἔμελλεν ἁμαρτάνειν ὁ βάρβαρος, καί ᾧησιν, 
13 ςς Ἢ Ψ Υ “ε - “ ᾿ Ψ 9» ἼἼΣ Ἁ 3 , 

φεισάμην σου τοῦ ἁμαρτῆσαι εἰς ἐμέ. οὑς ἀποστο- 

λους ἐδίωκεν ὃ Πωῦλος, καὶ λέγει πρὸς αὐτόν: “' Τί με διώ- 

κεις ἢ ἴΑλλοι πεινῶσι, καὶ λέγει αὐτὸς πεινᾶν, καὶ γυμνὸς 

περιϊέναι καὶ ξένος, βουλόμενός σε 5 ἐντρέτπειν, καὶ ταύτη εἰς 
Ά “ςἨ 9 νὰ 4 » ΄σ ᾿] ῖ “- ’ Ἵ Α 

τὸν τῆς ἐλεημοσύνης λόγον ἐμβαλεῖν. Ἰυννοοῦντες τοίνυν τὴν 
7 ᾿ Ἕ: 

ἀγάπην, ὅσην διὰ πάντων ἐπεδείξατο καὶ ἐπιδείκνυται, γνωρίσαι 
“- Ά 

πε ἡμῖν ἑαυτὸν καταξιώσας' ὅπερ μέγιστόν ἐστι κεφάλαιον 
“ Ἂ θῶ ΑἉ “3 ν ὃ ΄ Ἁ ὃ ὃ , κ] πεν τ ν Ἁ 

τῶν ἀγαθῶν, καὶ φῶς ιανοίας, καὶ διδασκαλία ἀρετῆς" και ς 4 
, σι ΄ 

βίον “άριστον νομοθετῆσαι" καὶ πάντα δι᾽ ἡμᾶς ἐργασάμενος, 

11 ν Οδνν νἱ 15. ΝΜ δύ. ν- 22. 12 Μίδι. ν. 23, 24- 18 ὅϑδθη. χχ. 6. 

ἐ διακονίας} 515 ΠΟΒΙΓῚ ΟἸΏΠ65. Οατη ὅὅαν. τηᾶτρ’. οἱ δεῖ. ἀοθαίατν ἡ παυς νῷ 
ἢ τοσοῦτον )-ἰ- γὰρ 1. ἱ ἡμῶν ]-Ἐ τοίνυν Ο.ὴ. τγσβοθρίπτῃ ἃ ὅαν. Ββῃ. 
Κ αὐτοῦ Α.Β.(. αὑτοῦ νυρσο. διαίτῃ ἀφεὶς Δ. Κ μοιχευθῆναι 
Α.Β.0.Ὁ.Ε. αθραίαγ μοιχεύεσθαι. ᾿ ἡ γυνὴ οἴη. Ἰὰ. ὯὮϊ κελεύει 
(εὑ Ο.η. μου) Ο.ῦ}. ἢ πρὸς σὲ δραμεῖν τὸν Δ.) ὅῖῇῆοα ΟΝ ΘΙΌΠ. προσδρα- 
μεῖν τὸν λ. Α. πρὸς σὲ δραμεῖν πρὸς τὸν Δ. Ε, προσδραμεῖν σε πρὸς τὸνλ. ὦ. 
προσδραμεῖν πρὸς τὸν λ. Β. Ηος οαϊἀουιιηῦ δαν. θ6η. ο μνησθεὶς Δ.}0. 
Ρ ἔχει ΟἸἼΠ68. ἔχῃ ν]ρο. ᾳ μὲν οἵπῃ. Β. Υ τοῦ }-Ἐμὴ Α. 8 ἐντρέψαι 
ονὉ. ῖ τε ΟΠ]. ὌΝ ν διανοίας] διανάψας ().1). δαν. πηᾶγρ’. ιαθτη καὶ 
διδασκαλίαν ἀρ. Β.Ο.10. ὅν. τηᾶγρ.. Ὗ ἄριστον] ὅϊο Οὐ. ὦ. ψοῦ, Τμοροθαΐαν 
ἀρεστόν. ϑίαϊϊπι νομοθετῆσαι Α.Β 1. ὅ'αν. τηᾶγρ. νομοθετήσας Ἰδαα. 

“μα 



3160 5. 50. ΟΗΒΥ͂Β. ΙΝ ἘΡ, 11. ΑΌ ΟΟΚΒ. ΗΟΜ. ΧΧΧ, ΧΠΙ. 13. 
Α Α «" ὃ ὃ ᾿ Α Χ , ᾿ ’ Α Ἰωρὰ, ἢ καὶ τὸν υἱὸν δεόωκως, καὶ ὃ βασιλείαν ἐπαγγειλάμενος, καὶ ἐπὶ Ἁ 93 ’ ΄ “ 93 " Ἁ ’ Α τὰ ἀπόρρητα ἡμᾶς καλῶν ἄγαθα, καὶ μακαριωτάτην ζωὴν 7 - “4 ΄“ Ά, ’ “ Ἁ παρασκευάσας ἡμῖν, ἅπαντα ποιῶμεν καὶ λέγωμεν, ὥστε καὶ ΄“-“ ᾿] ’ », “᾿ “ " “ Α ᾽ “- “ τῆς ἀγάπης ἄξιοι φανῆναι τῆς αὐτοῦ, καὶ Υ ἐπιτυχεῖν τῶν μελ- ; ι “ Φ ’ [οὴ ᾽ - ’ λόντων ἀγαθῶν" ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς “επιτυχεῖν, χάριτι Ἁ Ν θ ’ “". ἢ ς “-- Ἴ ΄- ΝΕ Ω τ θ᾽ ᾿ “- καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Δριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ Α ’ Α ΄“ ’ ’ “ ἉἍ 9 ᾿ 9 Α Β πατρὶ ἡ δόξα, σὺν τῷ ἁγίῳ πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 9 “ 3. ἢ ᾽ αἰωνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Χ βασιλείας Ὦ. Υ τυχεῖν Β,(.Ώ. 2 ἀπολαῦσαι Β.(, 
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Ῥαμ. Ἰἷπ. 

ἣ λογίζομαι περιπατοῦντας 585 5 οὐκ ἐν σοφίᾳ---δυνάμεως οἴη. 
ΟἸΏ. 586 Α 2 οὐ τελείως δὲ7-Ἐ διὸ οὐκ εἶπεν, 
ἔλεγεν - νῦν μὲν, τί θέλεις ; 
ἀνεξίκακον] -ξ- πληκτικώτερον 
καὶ φοβερώτερον. 
Παῦλος -Ἐ παρακαλῶ ὑμᾶς. 
Παῦλος -᾿ παρακαλῶ ὑμᾶς. 
ἐπεὶ καὶ ὁ Χ. οὕτως ἐποίει] 
ὁμοῦ δὲ αὔξων τὸν φόβον καὶ 
τὴν ἀπειλὴν ἐπιτείνων. 
λέγων]- τὰ παρ᾽ ἐκείνων λε- 
γόμενα. τί δὲ ἔλεγον ; 

πεποιθήσει]- οὕτως δὲ τὴν δύ- 
ναμιν αὐτοῦ καλεῖ διὰ τὸ 
σφόδρα αὐτῇ θαρρεῖν καὶ ῥᾳ- 
δίως αὐτοὺς δύνασθαι πλῆ- 
ξαι. 

τίνας δὴ---ἀπειλεῖ ;] τίνας δὲ 
τούτους εἶναί φησιν ; ἄκουσον 
αὐτοῦ λέγοντος. 

πονηρὸν -[[-ς ἀπατεῶνα. 
ἀλαζόνα)]- ὡς πρὸς ἐπίδειξιν 
πάντα ποιοῦντα ἀνθρώπων. 

ἐγκώμιον) -[ἀλλὰ τί; οὐ κατὰ 
σάρκα στρατευόμεθα. 

περὶ δὲ] περὶ γάρ. 
διαλέγεται] - - νῦν. 
δεικνὺς----τοῦτο γὰρ μάλιστα καὶ 
ἐκράτουν, λέγει τὸ διὰ τῶν 
ὅπλων τούτων κρατεῖν τῆς τοῦ 
θεοῦ δυνάμεώς ἐστιν αὐτὸς 
γὰρ ποιεῖ ταῦτα ἰσχυρά. καὶ 
τοῦτο μάλιστα. 

λέγων, αἰχμαλωτίζοντες αἰχμα- 
λωτίζοντες εἴρηκεν, λαμπρὰν 
καὶ ῥᾳδίαν τὴν νίκην δεικνύς. 

νικῶμεν ---αἰχμαλωτίζομεν͵ νι- 
κῶντες καὶ περιγενόμενοι, ἀλλ᾽ 
ὃ πλέον ἦν, αἰχμαλωτίζον- 
τες. 

τῶν ὅπλων] τῆς τῶν ὅπλων δυ- 
νάμεως ἦν. 

ὅταν ὑπακούσητε, ἀλλ᾽ ὅταν 
πληρωθῇ ὑμῶν ἢ ὑπακοή. 

καὶ τόξα---Παύλου] καὶ βέλη 
καὶ δόρυ καὶ πάντα ἡ γλῶττα 
ἦν ἡ Παύλου. 

58) Β 4 δυνάμεως περιουσίαν περιουσίας 
δύναμιν. 

6 καὶ μέντοι---τὸ] καὶ μὴν τοῦτο μ μὴ 
διαστροφῆς ἐστι, τό. 

588 Εὶ 8 ἀλλὰ καὶ --- ἀνθρώπων] ἀλλὰ : 
καὶ σφόδρα μέγα. “" εξαπατή- 
τῶν (5816) γὰρ ἀνθρώπων ἡ κα- 
τηγορία. 

οὐκ ἔχων ἀρετὴν] ἀρετὴν οὐκ 
ἔχων. 

πολὺ τὸ αἴνιγμα ὃν] τὸ αἴνιγμα 
ὅσον. 

Ο τὸ ἐὰν γὰρ---τι}) ἐὰν γάρ τι καὶ 
περισσόν τι καυχήσωμαι. 

ΒΟΟΒ 5 ἀλλ᾽ ὑφειμένως μᾶλλον] ἀλλὰ 
αὐτὸ μὲν ἐδήλωσεν, ὑφειμένως 
δὲ μᾶλλον, εἰπὼν, οἷοί ἐσμεν 
ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόν- 
τες᾽ καὶ φοβῆσαι θέλων προσ- 
έθηκεν, τῷ ἔργῳ. 

10 καὶ δῆλον ἐκ τῶν ἑξῆς] ἀλλ᾽ 
ἔχοντες τὴν δύναμιν τὴν διὰ 
τῶν ἔργων ἡμῖν μαρτυροῦσαν. 

Ο 4 φθεγγομένους-" τὰ οὐκ ὄντα. 
5 οὐδὲν τοιοῦτον] οὐ τοιοῦτοι, φη- 

σζ. 
8. ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς ] ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς. 
9 οὐ πρὸς ἐκείνους ἢ περὶ ἐκεί- 

νων ὅτι (Π) Ἰἴη. 4) οπ]. 
Τὸ 5 μέτρον]-Ἐ τοῦ κανόνος. 

ΠΟΙ Α 7 ἐφθάσαμεν] -Ἐ οὐκ εἴτις ἂν εἴποι, 
φησὶν, ὅτι μὴ κατηχήσαντες 
ὑμᾶς μηδὲ φθάσαντες ἕνα ὑμῶν, 
εἰκῇ ἐν τῷ λόγῳ κομπάζομεν" 
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ἐφθάσαμεν γάρ' καὶ πῶς ἐφ- 
θάσαμεν : 3 

τὴν κατηγορίαν ἐκείνων ἐ ἐκείνων 
τὴν ἄνοιαν καὶ τὴν ἀλαζονείαν. 
ἡμεῖς δὲ---ἐπεδείξαμεν] ἡμεῖς δὲ, 
φησὶν, οὐχ οὕτως, ἀλλὰ διὰ 
τῶν ἔργων ἀπεδείξαμεν ταῦτα 
ἃ λέγομεν. 

ἐκείνους] -εἡμεῖς. 
ὑμῶν [-ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι---- 
καυχήσασθαι γο τῷ, τ0:) 

καὶ τοῦτο---προσγίνεται καὶ γὰρ 
τοῦτο αὐτὸ, φησὶν, τὸ εἰς το- 
σοῦτον ἐκτείνεσθαι τὸ μέτρον, 
ἐκ τοῦ θεοῦ ἡμῖν προσγέγονέν 

Ν “ τε καὶ προσγίνεται. 
ἐσμεν 1 -[- δόκιμοι. 
εἶδες --- φθέγγεται :] συνεσταλ- 
μένως πάλιν φθεγγόμενος. 

οὐκ ἂν αὐτοὺς] οὐδ᾽ ἂν ἐκείνους. 
ἐζήτει] ἐπεζήτει. 
οὐκοῦν οὐ τοίνυν. 
πεῖσαι ]- κόλακας αὐτούς. 
μάλιστα] -Ε καὶ μεθυπερβολῆς 
(816) ἁπάσης. 
πρὸς ]- τὸ δοκοῦν τῷ θεῷ καί. 
βλάσφημον]- ἑαυτὸν (6 ΟΠῚ. 
ἑαυτὸν ροβί καλῶν ὃ) 

φησι ]- τοιαῦτα ἴῃ ΤηΔΥΡ'. 
9 αὐτὸς οὐδὲ μέμνησαι. 
γερὰ ὅτε ἱκανῶς ἐνετρύφησε 
τῇ ἡλικίᾳ ἴῃ ΠΊΔΤΡ’. μαθού. ΡΙῸ 
᾿ Ιῃ ἰοχία: κἂν μυριάκις ἐν- 
τρυφῶν ἢ τῇ κακίᾳ, πάντως 
ἀπενεχθήσεται. 

παρὰ δόξαν] γὰρ παραδόξως. 
οὐδὲ]-Ἐ πάλιν. 
οἰκοδομούμενος] -Ἐλέγεις. 
τῷ ἀδήλῳ] τοῖς ἀδήλοις. 
ἐμέμνητο ἴῃ τηᾶῦρ᾽. ἐμνημόνευεν 
1ῃ (οχῦ. 

καὶ γὰρ εἰ δεῖ] εἰ γὰρ δεῖ. 
ζ(ηλοτυπουμένους 1-- δ οὕς. 
οὐ διὰ] οὐ γὰρ διά. Μοχ μὴ οτη. 
ἐρωμένοις - ὁ ζῆλος τίκτεται. 
ὥλος] - τὸ ἐκείνων πανταχοῦ 

ητῶν. 
ἁγνὴν -Ἐπαραστῆσαι τῷ Χριστῷ. 
μνηστευσομένους] γρ. μνηστευ- 
σόμενος ἴῃ Τηᾶτρ. 

λέγοντας - καὶ γὰρ ὁ Δαβίδ 
φησιν. 
πάλιν ]- καὶ ἐνταῦθα. 
εἰμι) -Ε καθηγητὴς καὶ Ἰἀπόστολος. 
ὑπακοὴ καὶ] πάλιν, μή πως ἐλ- 
θόντα “με ταπεινώσῃ ὁ θεός μου 
πρὸς ὑμᾶς καί. 
γυναῖκα] -Ἐ τῆς τιμωρίας. 
μεταφορᾷ ]- τῆς νύμφης. 

ΒΟ] ΔῚῚΙ 

ἢ 8 

4 

ΒοϑΒι 
ΘΝ 

λέγεις] - ὦ Παῦλε. 
γερὰ οὔτε (816) γὰρ ἐνταῦθα 
λ. ἢν χρεία ρῬοβί χάριν {ΓΔ ΠΡ. 

οὐδὲ ἐς δα δ οὐδὲ πάλιν 
τῆς κομπίας (5]ς) ἐκείνων ἐδεῖτο. 
δόγματα) -Ενόθα. 
τὸ προλαβόντας---διὰ τοῦτο] τὸ 
πρότερον πηδῆσαι ἐκείνους καὶ 
προλαβόντας (προλαβόντα ἃ 
ῬΓ. τηΔῃ. ) ἅψασθαι τοῦ κηρύγ- 
ματος, καὶ μεῖζον (μείζων δηΐθ 
ΓΆΒΌΓΔΙΩ) περὶ ἐκείνους ἦν 
εἰδὼς (- καὶ ἔμελλον οὗτοι πα- 
ρεισάγειν ἑαυτοὺς ἴῃ τηΔΓΡ.) 
διὰ τοῦτο. 

Ε' 5 ἐπιστολῇ ]- τίθησι δ ὧν δείκ- 

όοοὶ 8 

νυσι οὐδενὸς ἀξίαν λόγου τὴν 
ἔξω σοφίαν, ἀλλὰ καὶ μωρίαν. 

τοιαῦτα 1Π τη Υρ'. ἃ ΓΔ 1. ΓΘΟΘΗΪ]. 
ὅτι τῇ γν. ἰ. ἦσαν] ἐνταῦθα δὴ 
ὡς δῆλον ὃν παρατρέχει, κἀκεί- 
νους αἰνίττεται ὡς τῇ γνώσει 
ἰδιώτας. 

δεῖξαι ΒΡ Υβουρῦ. ἃ τϑηπὰ 58- 
οαπάδ. 

οὐκέτι, ἀλλ᾽] οὐδὲν ὄν. 
γινόμενον (810)]}-Ἐὅτι ἰδιώτης ὧν 
πάντων ἐκράτησεν. 
φησιν -" ἑαυτόν. 
φανερωθέντες 1- ἐν πᾶσιν. 
καθάπερ --- ποιοῦμεν) καθάπερ 
οὐδὲ λαμβάνοντες οὐδὲν ὑ ὕστε- 
ρήσαμεν ὑπὲρ τοὺς λίαν ἀπο- 
στόλους" καὶ τοῦτο ἴστε, καὶ 
οὐδὲν κεκρυμμένον λέγομεν' διό 
φησιν ἀλλ᾽ ἐν παντὶ φανερω- 
θέντες ἐ ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς" πάντα 
γὰρ ἃ ποιοῦμεν. 
παι -Ἐφησίν. 
διῆγον (8ἰς)}- καὶ πενίᾳ ἐσχάτῃ 
καὶ λιμῷ, παρ᾽ ὑμῖν ὧν καὶ κη- 
ρύττων ὑμῖν τὸν λόγον. 
ἐγκαλεῖν }-Ἐ καὶ τοῦτο ἥμαρτον, 
ὅτι εἱλόμην ἐμαυτὸν θλῖψαι, ἵ ἱνα 
ὑμεῖς ὠφεληθῆτε' τοῦτο γάρ 
ἐστιν, ὑψωθῆτε. 

στενοχωρίᾳ] -Ῥ τὸ μὴ ἐνοχλεῖ- 
σθαι γὰρ αὐτοὺς εἰς χρήματα. 

ἐνάγειν Ϊ ἐ ἐναγαγεῖν καὶ Ἰοἰκοδομεῖν. 
ἐγκαλεῖτε]) ἄρα οὖν μὴ τοῦτο ἐγ- 
καλῆτε. 
ὑψωθῆτε]-Ἐ εἶδες ἡλίκον τὸ βά- 
ρος τοῦ ῥήματος : ὡς ἂν εἰ 
ἔλεγεν" ἢ κακῶς ἐποίησα, ὅτι 
ἐμαυτὸν ἦγξα λιμῷ καὶ πενίᾳ, 
ἵνα ὑμεῖς μὴ σκανδαλισθῆτε, 
ἀλλ᾽ οἰκοδομηθῆτε. 
ἔλαβον - οὕτως ἐὰν μὴ ἦ χρεία, 
οὐδὲν λέγει τῶν μέγαν αὐτὸν 



οὗ νυν 
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δεικνύντων. διά τοι τοῦτο καὶ τὴν ἡμῶν] τὴν ἐκείνων. 
ἐνταῦθα ἀφεὶς τὸ καύχημα αὐτοῦ οι Ε 5 διορθοῦται] Ἤ καὶ τὴν αἰτίαν 
εἰπεῖν, ὅτιεἰργάζετο, λέγει" ἔλα- ἐπάγων. 
βον ἄλλοθεν. ἢ ἀλλ᾽, ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς" δ] ἀλλ᾽ 

ἔλαβον }- ἁπλῶς. ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς, ὁ θεὸς 
εἴπῃ, ὀψώνια] λέγῃ, ὀψώνιον. οἶδεν᾽ ἀλλὰ καὶ τοῦτο. 
διακονίαν φησίν. 9 μὴ δῃηΐα λαμβάνειν οτη. 
χορηγοῦντας Ἔ οὐ μόνον γὰρ 6ο2Α 1 ὥστε ἐναντία---καθὼς καὶ ἡμεῖς.ἢ 

ον 

ἑτέρωθι οὐκ ἐπέμπετό μοι, ὅπερ 
ἄλλοι ἐποίησαν, ἀλλ᾽ οὐδὲ πα- 
ρόντι, οὐδὲ ὅτε αὐτὴ ἡ τοῦ 
πράγματος χρεία ἀπήτει᾽ ὥστε ἀὐφρεν 
ἑκατέρων. 
ἔπεμπον ]-[- οἱ Φιλιππίσιοι. 
ἔτρεφον ᾿-᾿ οἱ Κορίνθιοι. 
ἔλαβον 1 1 ΤΩΔΓΡ'. ἤτησα 1  οσί: 
αὐτοὺς πλήττει] αὐτῶν καθά- 
πτεται (Εἴ τηοχ τιθέντων, εἴ ἔοτ- 
ἴα5886 βαρυνομένων Δῃηΐα ΘΟΥΤ.) 

αἰτία] δίαιτα. 
πρότερον γὰρ] καὶ οὐκ εὐθέως 
οὐδὲ ἐκ προοιμίων, ἀλλὰ πρό- 
τερον. 

ἄγων] ἀ ἀγαγών. 
ἐσύλησα ]-Ἐλαβὼν ὁψ. π. τὴν 
ὑμῶν διακονίαν. 

ἐν ταῖς χρείαις) ἐν τῇ χρείᾳ ἃ 
ΡΓ. τηδηιι. 

τῷ μὲν οὖν] τὸ μὲν γάρ. 
προσανεπλήρωσαν - οἱ ἀδελ- 
φοὶ, Ὠὶϊς οὐ 1ηἴτα. 

δείκνυσιν ὅτι] - τὰ “ἀναγκαῖα ἔ- 
λαβεν, καὶ ὅτι παρ᾽ αὐτῶν. 
γερὰ τὸ παρ᾽ ἑτέρων λαβεῖν ἴῃ 
ΤΠΔΤΡ;. Βαθϑί. 

καὶ μὴν καί τοι. 
ἀβαρῆ] ὑμῖν. 
ἐνόμιζον] ἐνόμιζεν 6Χ ΟΟΥΥ. 
λέγει, οὐκ ἔγραψα] ἔλεγεν. εἰ- 
πὼν γὰρ ὅτι δωρεὰν ἐ ἐκήρυττεν, 
καὶ δείξας διὰ πολλῶν, ὅτι πα- 
ρὸν (παρὼν τηδη. βθοιπᾷ.) λα- 
βεῖν, καὶ τῶν λογισμῶν τῶν 
ἀνθρωπίνων καὶ τῆς πραγμάτων 
ἀκολουθίας καὶ τοῦ νόμου Μωυ- 
σέως καὶ τοῦ Χριστοῦ κελεύον- 
τος τοὺς διδασκάλους ἐκ τῶν 
μαθητῶν “τρέφεσθαι, αὐτὸς ὑ- 

Ὁ πὴ ν 

πολλὴ αὐτῶν ἡ κατηγορία. διὰ 
τοῦτο οὕτω μὲν οὐκ εἶπεν, ὅτι 
διὰ τοῦτο οὐ λαμβάνω, ἐπειδὴ 
σφόδρα ὑμᾶς ἀγαπῶ, ἐπεὶ, 
ὅπερ ἔφην, κατηγορίαν αὐτῶν 
εἶχε τῆς ἀσθενείας τὸ εἰρη- 
μένον, καὶ εἰς ἀπορίαν ἐνέβαλ- 
λεν᾽ ἐπεὶ καὶ ἑτέρους φιλῶν, 
ἐλάμβανεν παρ᾽ αὐτῶν, τῶν 
Φιλιππισίων λέγω. πῶς οὖν 
τούτους φιλῶν οὐκ ἐλάμβανεν : : 
διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν. ἀλλ᾽ 
οὕτω μὲν οὐ λέγει, διὰ τὴν 
ἀσθένειαν ὑμῶν, αἰνίττεται δὲ 
αὐτὸ ἀμυδρότερον λέγων, καὶ 
ἐπ᾽ ἄλλους ἄγων τὴν αἰτίαν. 
καὶ τίνες οὗτοι ; ἄκουσον αὐτοῦ 
λέγοντος" ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποι- 
ἤσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν 
τῶν θελόντων ἀφορμὴν, ἵνα ἐν 
ᾧ καυχῶνται, εὑρεθῶσι καθὼς 
καὶ ἡμεῖς. ὥσπερ ἀνωτέρω εἷ- 
πεν ἀβαρὴ ὑ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτή- 
ρῆσα καὶ τηρήσω" οὕτω καὶ 
ἐνταῦθα, ὃ ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω, 
ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν 
διαφθειρόντων ὑ ὑμᾶς. 

καὶ ταύτην ἀναιρεῖν δεῖ] κατ᾽ 
αὐτοῦ ὡς φιλοχρημάτου, καὶ 
ταύτῃ σπουδάζων, φησὶν, τοῦτο 
πεποίηκα. 
ᾧ ὃ (εὐ οἵη. μόνον ἴῃ τοχί. ) 
ἔχωσι - μηδὲ ἐ ἐν τούτῳ. 
ἦσαν ]-} ἔδει δὲ κἀνταῦθα νικᾶν. 
ἔχει] βίου κατορθώμασιν. 
οὐ δεῖ] χρή. 
κέκτηται] - ἀλλὰ πανταχοῦ με- 
τριάζειν. 

εἰπεῖν ἁμαρτήματα] ἁ ἁμαρτήματα 
εἰπεῖν καταισχύνοντα αὐτόν. 

Ά 

περέβη τὰ ι σκάμματα" ἐπήγαγεν τα γραφαῖς 1- τῶν εἰκόνων. 
γὰρ, οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα. Ε 2 κολακεία καὶ ἡ θεραπεία] θερα- 

αὐτοὺς ἴῃ τηᾶγρ. ἃ βϑθοισπάα πεία καὶ κολακεία. 
ΓΠΔΠ1Ι. 5 κείμενος] κἀκεῖνος. 

λάβω) ἀλλ᾽. Ιο πυλῶν Ἰ-Ἐ καὶ τῇ γῇ. 
ἵνα γὰρ) καὶ ἵνα. 6ο3 Α 2 ποῦ---ὄχλος] τί γέγονεν ὁ πολύς 

Ε) Οι“ «ἢ κι 

- Ὦ 

μηδὲ] μήτε. 
λαμβάνει )- ν᾿ Αχαΐᾳ. 
ἐμφράσσετε] -Εοὖν. 
εἰ δὲ ἐν ἡμῖν μόνοις] εἰ δὲ παρ᾽ 
ἐκείνοις τοῦτο ποιεῖ μόνοις. 

σου κόσμος. 
9 οὐ δεῖ θαρσεῖν) οὐ θαρρεῖ (δεῖ 

οἵ ν ἰπβουυῖῇ τηᾶπιι8 ΒΘοα ΠΑ.) 
Μοχ ᾿πίου ἀθάνατος οἱ ἐπίσχες 
ὨΘΒΟΙΟ αιδθ ΨΜΟΟΘΒ ΘΙαϑδθ., 



ΌΡΡΙΕΜΕΝΤΟΌΜ 

όοζ Β 7 πιστοῦται τὸ λεγόμενον] ταῦτα μεθα (816); ἀπὸ τῶν ἁλόντων. 
φιλοσοφεῖν παρασκευάζει, καὶ ] όοᾳ Ο 6 χρημάτων ἐπιθυμία] ἡ ἐπιθ. τῶν 
συστέλλει καὶ τοὺς σφόδρα 
μαινομένους. δεαᾶ ἴῃ ΠΊΔΓΡΣ. 
πιστοῦται τὸ λεγόμενον καί. 

9 οἱ δῃηΐθ ἀπάγοντες ΟΙΏ. 8 ῬὉΓ. 
ΙηΔῃ. διδῦμα ἐπὶ τοῦ φοβε- 
ροῦ ἐκείνου εὐθύνας. 

σ 2 τοὺς πένητας ] τὸν πέν Τὰς η η 
9 εἰς τὸ ὄφ. τὴν «ἐπ.] εἰς τὸ τῶν 

ἁμαρτημάτων ἡμῖν ὄφλημα τὴν 
ἐπ. ταύτην. 

) κ᾽ γυναῖκες) - ἄνδρες καὶ πρε- 
σβύται. 

Ε 8 αὐτῆς]-"τί ἐστι διπλά; οὐχ ὅτι 
ὁ θεὸς διπλὰ κολάζει ἀντὶ ἀπ- 
λῶν" ὁ γὰρ μηδὲ κατὰ τὴν ἀξ- 
ίαν ἀπαιτῶν δίκην τοὺς πε- 
πλημμεληκότας, πῶς διπλὰ 
ἀπαιτεῖ; ὅτι γὰρ οὐκ ἀπαιτεῖ 
κατὰ τὴν ἀξίαν, ἄκουσον τοῦ 
προφήτου λέγοντος, ὅτι οὐ 
κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐποί- 

Χρ- 
4 ἀπεστερημένους] ἐ ἐστερημένους. 
Ν᾿ 5 Καὶ ὁ Χριστὸς---λήψεται] καὶ ὁ 

Χριστὸς δὲ ἐνδεικνύμενος αὐτοῦ 
τὴν τυραννίδα, οὐκ ἐποίησεν 
αὐτὸ νόμον, τὸ τῆς παρθενίας 
λέγω κατόρθωμα, ἀλλὰ τῇ προ- 
αἱρέσει τῶν ἀνθρώπων ἐπέ- 
τρεψεν, καὶ εἶπεν, ὁ δυνάμενος 
χωρεῖν, χωρείτω. διὰ τοῦτο καὶ 
ὁ ἸΠαῦλος ἔλεγεν, περὶ δὲ τῶν 
παρθένων ἐντολὴν κυρίου οὐκ 
ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι. περὶ 
ὲ χρημάτων οὐχ οὕτως, ἀλλὰ 

πῶς; ἐπιτακτικῶς" ἔχοντες 
τροφὰς καὶ σκεπάσματα, τού- 
τοις ἀρκεσθησόμεθα. καὶ ὁ 
Χριστὸς, μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν 
θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ τί 
λέγω θησαυρούς : ; ὅπου γε οὐδὲ 
περὶ τῆς ἀναγκαίας τροφῆς τῆς 

ἡσεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἄνο- 
μίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν" 
ἀλλὰ παρὰ πόσον, ὅσον ἀπέ- ΙόοΒ 2 
χουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, 5 
ἐμάκρυνεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὰς ἀνο- 4 
μίας ἡμῶν. ὁ τοίνυν παρὰ το- 
σοῦτον ἀποδιδοὺς, πῶς νῦν 
διπλὰ ἀπεδίδου τὰ ἡμαρτήματα 

εἰς τὴν ἐπιοῦσαν φροντίζειν 
ἐκέλευσεν. 

ἐπιθυμίας] -Γκαθόλου. 
οὐκέτι] οὐχ οὕτως. 
διαλύσας --- συμφώνως] διαλύ- 
σας τοὺς συνιόντας (συνόντας 
ΟΧ 6077.) καὶ τοῦτο εἰ βουλη- 
θεῖεν αὐτοὶ καὶ συμφώνως αὐτὸ 

(816 1ἢ ΟοἸ]αΐ. ); ; τί οὖν ἐστιν; ποιεῖν. 
μάλιστα μὲν οὐκ εἶπεν ὅτι αὐ- Β τ ἀδικον]-Ἐ τὴν δὲ δικαίαν καὶ συν- 

, τὸς διπλὰ ἀπέδωκεν, ἀλλ᾽ ὅτι εχώρησεν. 
ἐδέξατο ἐ ἐκ χειρὸς κυρίου διπλὰ συνεχώρησε] συγχωρεῖ. 
τὰ ἁμαρτήματα αὐτῆς. τί οὖν 6οό 3 μετασχηματιζόμενοι--- ἐπίκειται 
ἐστιν ὅ φησιν; ὅτι οὕτως μετασχημ. εἰς ἀποστόλους Χρι- 
ἐξέτισεν τὰ ἁμαρτήματα, ὡς ἂν στοῦ. σχῆμα μόνον ἐστὶν αὐ- 
ἢ διπλὰ καταθεῖσα ὧν ἄφειλεν τοῖς ἀποστόλων, καὶ ἡ δορὰ τοῦ 
διὰ τῆς τιμωρίας ταύτης, οὐ διὰ πρ. ἐπίκειται λύκοις οὖσι. 
τὸ μέγεθος ὧν ἔπαθεν, ἀλλὰ 5. εἰ γὰρ αὐτὸς] αὐτὸς γάρ. 
διὰ τὴν τοῦ θεοῦ φιλανθρω- μετασχηματίζεται 1 -ἰ-φησίν. 
πίαν. [ τί μέγα] οὐ μέγα οὖν. 

5 ἐπληθύνθησαν -} καὶ μῖσος ἄδι- 8 οὐκέτι οὐχ οὕτως. 
κον ἐμίσησάν με. Ὁ 7 ποιεῖν] -Εοὐκ ἔχοντα τὴν ἀλή- 

10 ἁμαρτήματα] -[- ἁμαρτημάτων ἄ- θειαν. 
εσιν. ΙΟ πῶς οὖν--εἶπε.} ὧν τὸ τέλος 

ύο44 5 εἰ γὰρ] τί γὰρ εἰ. 
6 ἀλλ᾽ ἠδίκησε οτη. 
9 ἐστιν] -Ἐ τὸ ἀδικεῖσθαι λέγω καὶ 

φέρειν γενναίως. 
Βη πλεονεκτεῖν] -- καὶ ποιεῖν κακῶς 

τῷ πλησίον. 
9 γίνεται] “Ἐβμόνης. 

αι αὐτὴν ταύτην. 

2 ἀλλὰ] καὶ γάρ. 
4 ποῖον---ἐπιθυμία]) ποῖον νόσημα 

τυραννικώτερον, ἡ τῶν χρ. ἢ ἡ 
τῶν σ. ἐπιθυμία. καὶ πῶς ἰσό- 

ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν 
τουτέστιν, δώσουσι δίκην. κἂν 
γὰρ μυριάκις ὑποκρίνωνται, οὐ 
λανθάνουσι τὸν ἀκοίμητον ὀφ- 
θαλμὸν, ἀλλὰ ἀπαιτήσει πάν- 
τως δίκην αὐτοὺς μετὰ ταῦτα. 
εἰ δὲ μὴ νῦν ἀπαιτεῖ, μὴ θαυ- 
μάσῃς" μακρόθυμος γάρ ἐστιν, 
εἰς μετάνοιαν αὐτοὺς ἕλκων. 
πῶς οὖν ἵνα αὐτοὺς ἐπιγνῶσιν 
οἱ πολλοὶ, καὶ μὴ ἀπατηθῶσιν 
ἐν τῷ μεταξύ; ἀπὸ τῶν ἔργων 



8 ἀφροσύνῃ] “εὐφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ 
τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. 

ΤΟ εἶτα ἵνα---προσέθηκεν] εἶτα ἵνα 

μὴ διαβάλωσιν αὐτὸν οἱ ἐχθροὶ 
καὶ ἀνόητοι, λέγοντες, ὅρα πῶς 
αὐτὸς ὡμολόγησεν μὴ κατὰ κύ- 
ριον λαλεῖν καὶ ἀ; οηταίνειν, 
πρῶτον μὲν οὐκ εἶπεν, ἐν ἀφρο- 6 ἑαυτοὺς )- ἐκείνους. 
σύνῃ, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνη" 
ἔπειτα προσέθηκεν. 9 οὐ γὰρ ἵνα ἐμαυτὸν) διὰ γὰρ 

τοῦτο ἀναγκάζομαι καυχᾶσθαι, 
φησὶν, οὐχ ἵνα ἑαυτόν. 

1) ο ναὶ καὶ οὔ.]}-Ἐ καὶ ἀλλαχοῦ λέ- 
γῶν πάλιν, καὶ γὰρ οὐ δεδό- 

κατορθώματα] -[- λοιπόν. 
αὐτοῦ αὐτῶν οἸἿπη. 
ἵνα μὴ τις] καὶ μηδεὶς ΟΠ] π|. 
εἶναι)- εἰ δὲ μή γε, κἂν ὡς ἄ- ΟοδΑ 2 Ἑβραῖον 1-Ἐ καὶ᾿ Ισραηλίτην. 

ἠνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφρο- 
φησιν, μή τίς με 

δόξη ἄφρονα εἶναι ; ὅτι πολλὰς νίαν. 
ἔδειξεν καὶ ἀναγκαίας οὔσας Οτ ὄντες - ὅπερ μετὰ τοῦ ἐγκωμίου 
αἰτίας αὐτῷ τοῦ ταῦτα εἰπεῖν. 
διὸ καὶ οὕτω λέγει. 

Β΄ 1 οὐ γὰρ εἶπεν---καὶ ἑτέρᾳ] τί γάρ 
φησιν : ἵνα μικρόν τι κἀγὼ 4 περιουσίας -Ἐ καὶ ἐν 
καυχήσωμαι. οὐ γὰρ εἶπεν, ἵνα 
καυχ. ἁπλῶς, ἀλλὰ καὶ μικρόν 
τι. καὶ οὐκ εἶπεν, ἐγὼ, ἀλλὰ, 
κἀγὼ, δεικνὺς ὅτι ἐκεῖνοι αὐτὸν 
ἀναγκάζουσιν καυχώμενοι. ἐ- 
πειδὴ οὖν ἐκεῖνοι καυχῶνται, τ ἡμεῖς} - ὅτι οὗ βούλεται, ὅπερ 

καὶ ,“ἔμπροσθεν εἶπον, ἐκ προ- 
οιμίων εἶναι σφοδρὸς, ἀλλὰ 
κατὰ μικρὸν ἔπεισι. 

ὁρᾷς ὅτι] νῦν γοῦν. 

σύνῃ, ἐνταῦθά 

ἵνα καὶ ἐγώ. καὶ μέλλων καυ- 
χᾶσθαι, καὶ ἑτέρᾳ. 

8 λαλῶ] - οὐ κατὰ κύριον λαλῶ. 
Ο 4 ὅτι πρὸς ἕτερον---μόνον] τὰ πα- 

πρὸς ἔτ. ἐπ. καὶ ἐκ περ. τίθη- 

λῶ, οὐ κατὰ κύριον λαλῶ" 

φησὶν, διὰ τὴν ὑπεροχὴν, καὶ 
παραβαλλόμενον τῇ 

δόξῃ" οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἀκρι- 
βεῖ κέχρηται προδιορισμῷ, λέ- 

ΟΟΙΙΑΤΊΙΟΝΙΒ ΟΟΘΡΙΟΙΚΒ Ε. 

αὐτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς γῶν, 
| τῆς καυχήσεως. 
᾿6ογ Εὶ καὶ τότε καὶ ἀφροσύνην] καὶ 

τότε καλεῖ ἄφρονας" ἡδέως γὰρ 
ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων. 

1) τ ἀνέχεσθε---κατεσθέίει 
] ,ὔ » ’ ,1 ἐλευθερίαν. ἀνέχεσθε γὰρ, φη- 
σὶν, εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, 
εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμ- 
βάνει. 

σφοδρότερον καταδικάζων 

ἐν ταύτῃ τῆ ὑποστάσει 

φρονα δέξασθέ με. Β.2 Κορινθίους Ἰ-ἰἴεται καί. 
μοι---ἀνακρούεται αὐτὸς 5 καὶ μᾶλλον ἢ καὶ οὐκ. 

δὲ καὶ ἀνάγκης ὠθούσης, καὶ 6 παρεβλάπτεσθε) παρεβλάπτετε. 
βιαζόμενος. πολλάκις ἐμβαίνειν οὐδὲν ἐφθεγξάμην] οὐδ᾽ ἂν σφό- 
εἰς τ. οἷ. ἐπ. ἀνακρούεται. καὶ ὃρα ἐπεστράφην. 
πῶς ἀνωτέρω λέγων, ὄφελον δ συγκαταβαίνων ] -- ταῦτά φημι. 

τοῦτο δὲ ἔλεγεν, πάντοθεν δεικ- 
νὺς τὴν ὑπὲρ αὐτῶν κηδεμο- 

Ν ᾿ Ἁ » Ν “-“ 

καὶ τὸ ̓ πληκτικὸν ἔχει; καὶ μῶλ- 
λον αὐτοὺς ἐβάρει, ὅτι φρόνι- 
μοι ὄντες τοιούτων ἠνείχοντο. 

᾽ ΄“ ᾿ 

αὑτῶν τὴν 

ραδείγματα ταῦτα τιθείς ; ὅτι Ἐ 8 κατὰ] οὐ κατά. 
τῶν γὰρ] ὅτι τύπτεσθε, ἀλλ᾽ ὅτι 

σιν αὐτὰ κατὰ συγχώρησιν, τῶν. 
κἀν τούτῳ αὐτῷ καθαπτόμενος, όοο Α ὃ ποιεῖν 1- ὑμῖν. 
καὶ λέγων, εἰ δὲ μή γε: κἂν ὡς Β. 2 οἱ μὲν γὰρ]- ἄλλοι πάντες. 
ἄφρονα δέξασθέ με: καὶ ὃ λα- 5. συγγνώμης -Ἐ διὸ καὶ ᾿Ιουδαίους 

Α »᾿ὕ ’ ’ 

θεὸς ἔλεγεν, πάσαις πόρναις 

Θι - ο 

--- »-- ὑπ ᾳ 
.}Ί͵ Ον.-.: 

“ὖ 

διδόντες τοῖς ἀπατῶσιν᾽" 
Ν ,ὔ » ΄ ,ὕ με 

καὶ σφόδρα αὐτῶν καθάπτεται 
οὔτε γὰρ τὴν τυχοῦσαν σχοίητε 
ἀπολογί 

( 2 αὐτῶν] ἑαυτῶν. 

ταῦτα] - ἅπαντα. 
» , δια Νν. - 

ὑ ἤδει) μόνον οὐχὶ ἀλγῶν. 
πενθεῖς} φθονεῖς. 

(ο]1π| πορνείαις) δίδοτε μισθώ- 
ματα, σὺ δὲ προσέδωκας μι- 
σθώματα: ὃ καὶ αὐτοὶ ἐποίουν 

ὅθεν 

ξασται τὸ δεδοξασμένον, προσ- ΤΟ ταύτης τῆς π. δ.] τῆς πικρᾶς 
εθηκεν, ἐν τούτῳ τῷ μέρει" ταύτης ὃ. 

ἕνεκεν τῆς ̓ ὑπερβαλλού- ΕῸ 4. εἶναι]- καὶ ἀνεπαχθῆ τοῖς ἀρ- 
σης δόξης. οὐκ ἐπειδὴ οὐ δε- χομένοις. 
δόξασται, ἀλλὰ κατὰ “τοῦτο, 5 μάρτυρα) εἰς μέσον τούτων δι- 

δάσκαλον. 
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καὶ γὰρ ἐὰν μὲν] διὰ τοῦτο γὰρ 615 ΚΒ 8 τυπτόμενον Ἐ καὶ τοῦτο τὸ ἔθος 
Ἦ 

ἐεκῖς 

εἰ δὲ μὴ τοιοῦτος, τί δάκνῃ ; τί] 
ἂν δὲ μὴ ἢ τοιοῦτος, οὐδὲν 
ὄφελος, ἀλλὰ καὶ βλάβος. τί 

τοίνυν. 
τοῖς ἀνθρώποις 1 -Ἐ εἶναι δοκεῖ. 
᾽ ν »ἤ 

ἀλλὰ] κἄν. 
-“ Ἀ , 

συνεχῶς] “καὶ γάννυται. 
ἄλλης] Ἔ ἁπάσης. 
οὐ 
τολμᾷ μετὰ ἀδιαφορίας. 

ὃ] καὶ ὅ. 
οὐ]-Ε λαλῶ. 

Ϊ 

Ϊ 

θαρρεῖ μετὰ ἰσοτιμίας] οὐ 

ἀφροσύνῃ Ἰ-Ὁ ἐν ταύτῃ τῇ ὑπο- 
στάσει τῆς καυχήσεως" καί. 

καυχήσομαι ]- ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ 
ἠρκέσθη τοῖς ἔμπροσθεν, ἀλλά. 

οὔσης Ἰ-- ταῦτα δὲ ἔλεγεν. 
ἀναμιμνήσκει---ἐστι] ἀναμιμνή- 
σκει τὸν ἀκροατὴν ὅτι ἄκων ἐπὶ 
τούτῳ ἔρχεται. 

εὐγένειαν -Ἐέ ἑαυτοῦ. 
καί φησι] καὶ ἑτέρως πάλιν. 
ἐντεῦθεν) ἐνταῦθα ἃ ὈΥ. τηΔη. 
κέχρηται] -- λέγων. 
διακόνους---ψευδαπόστολοι ἰγνη- 
σίους ἀποστόλους Χριστοῦ. 
ἀνεῖλε μὲν αὐτὸ ἔμπροσθεν 
εἰπὼν, οἱ γὰρ τοιοῦτοι Ψψευὸδ 
εἰσιν. 

προβαίνειν] τῆς ἀποστολικῆς 
ἀρετῆς. 

οὐδεὶς---στερρὰν οὖσαν οὐδεὶς 
δὲ, ἐξετάσεως οὔσης καὶ δίκης 
τοιαύτης, πάλιν ἐπὶ κατηγορίαν 
ἴεται. διόπερ οὐδὲ αὐτὸς, ἀλλὰ 
κατὰ συγχώρησιν θεὶς, ὅπερ 
ἔλεγον ἑαυτοὺς, τὴν διὰ πρα- 
γμάτων ἀπόδειξιν παρέχεται, 
τὴν καὶ πολὺ σαφεστέραν οὖ- 
σαν" καὶ ὑπογράφει τὸν δοκι- 
μώτατον τῆς ἀποστολῆς κανόνα. 

ἄλλως δὲ]}-Ἐ καί. 
ἀπόφασιν Ἰ-Ἐ καὶ ταύτην κατε- 
ρώτησιν (510). 

καὶ δείκνυσι---χαρακτῆρα] καὶ 
δείκνυσιν, οὐκ ἀποφαίνεται 
λῶς, ἀλλὰ τὴν διὰ τῶν ἔργων 
μαρτυρίαν ἐπάγων, καὶ δεικνὺς 
πῶς τὸν ἀκριβῆ χαρακτῆρα. 

περισσοτέρως -Ἐ οὐ κατὰ σύγ- 
κρισιν λέγων, ἀλλὰ κατὰ περι- 
ουσίαν πολλήν. 

πολλάκις γὰρ εἰς κ-.] εἰς κ- γὰρ 
πολλάκις. 

μὴ---ὁρμὴ] μὴ τοῦ τύπτοντος ἡ 
ῥύμη καὶ ἡ ὁρμή. 

5. ποιήσῃ Ὁ τὸν μαστιγούμενον. 

ΕΣ 
2 

8 

σι 

ἣν ἀκίνητον, ᾧ παραβῆναι οὐκ 
ἐτόλμων οἱ τύπτοντες. 

, » , 

διαποντίους 1 -[- ἐπιδημίας. 
οἱ μὲν] Ὁ ὅτι. 

Ν ΄ φασὶν) τ πλέων. 
νηχόμενος] ἐ ἐν μέσῳ πελάγει, 

᾽ ἔνθα οὐ γῆν, οὐκ ὄρος ἦν 
ἰδεῖν. 

οὐδ᾽ ἂν---ἔθηκε! οὐδ᾽ ἂν μετὰ τὰ 
ναυάγια αὐτὸ τέθεικεν, ὡς τῶν 
ναυαγίων μεῖζον ὄν. 

οἱ ὑπεκρίνοντο] οἱ ὑποκριταὶ 
αὐτόν. 

κίνδυνοι --- κινδύνους] κίνδυνοι 
κινδύνους, πόνοι πόνους. 

δίψει} - ἐν ψύχει. 
τρὶς καὶ τ.] πεντάκις καὶ τ. 
πολλάκις] - αὐτά. 
οἷον ὅτι. 
πονουμένῳ ] (τῶν ὃ ΘΓΆ5.) πονου- 
μένων (ν ΘΓΔ 8.) 

καὶ πολὺς] καὶ διὰ τοῦτο πολύς. 
ἐν γῇ: ἐν θαλάττῃ, 5ῖπ6. Αγ1- 
6118. 

φροντίδων] - διακόψαι τὸν ἂν- 
θρωπον. 

ὁ πόλεμος τῶν λογισμῶν ΟἸη. 
ὑπὸ τῶν φροντίδων 1ῃι. ΤηδΤρ'. 
οὐδενὸς ὄντος τοῦ ἐνοχ.] καὶ 
ταῦτα οὐδενὸς τῶν ἠριθμημένων 
διενοχλοῦντος. : 

ἐπηρεαζόντων ] -- καὶ 
ρεαζομένων. 

κηδόμενος] Ἔ ἁπάντων. 
παίδων] - ἐν τοσούτοις ἔτεσιν. 

τῶν ἐπη- 

ὑπέμεινεν (816)] - καὶ ἐν τίσιν 
ἢν. 

καθάπερ αὐτὸς ὧν] καθάπερ ἂν 
εἰ αὐτὸς ἦν. 

οἶδεν] - ὁ ὧν εὐλογητὸς εἰς τοὺς 
αἰῶνας. 

ὁ ἐθνάρχης] ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθν. 
, ’ ᾿Ὶ 2, , 

τί δηποτε---τὰ ἄλλα πάντα, οἵ 
τοίνυν Ῥοβί θέα ἴῃ τηᾶῖρ. ἃ 
τηδ ηπ ΒΘοαηαδ βουϊρίδ. 

[2 ᾿ ’ - 

ὅσος] Ὁ ἐγείγερτο (810). 
δι᾿ αὐτὸν] - ὁ ἄρχων. 

ἀνῆψε) ἐῆψ. ὁ : 
καὶ καθάπερ] καὶ ταὐτὸν συνέ- 
βαινεν, οἷον ἂν εἰ. 

ἐχώννυτο] κατεχώννυτο. 
ς , Ρ) ΝΣ ς Ξ 

ἁλίσκεται] αὐτὸς ἁλίσκεται. 
φροντίδα] φροντίδας. 
αἰσχύνην] ὀνείδη. 
καὶ καθάπερ---τὰ καιόμενα Ἶ καὶ 
τὴν οἰκουμένην ἐκ προοιμίων 
πολεμοῦσαν ἔχων ἅπασαν, καὶ 
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ἐν μέσοις στρεφόμενος τοῖς τ. 
τ. π. τὰ μὲν τῶν ἐναντίων ἐτά- 
ραττε καὶ ἐθορύβει καὶ διέλυεν 
ἅπαντα, τὰ δὲ τῶν οἰκείων συν- 
εκρότει καὶ εἰς ὕψος ἄφατον 
διανίστει, καὶ μετὰ τροπαίων 
ἐπανείη λαμπρῶν, μόνος ἐν β. 
ἐν Ἑ. π. γ' π. 6. φαινόμενος, 
καὶ ἀχείρωτος πανταχοῦ μένων. 
καὶ ὥσπερ φλὸξ εἰς καλάμην κ. 

τ ῸΣ ς ς χ. ἐμπίπτουσα πρὸς τὴν ἑἕαυ- 
τῆς φύσιν μεθίστησι τὰ καιό- 
μενα. 

ὁτό Α ὁ καὶ ἀηίθ πῦρ οτη. 

7 σώματι] Ἔπᾶσαν. 
Β ὁ μόνον ἑνὸς] βολῆς. 

9 
Ο4 

ὃ 
1.8 
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3 

ῥίπτων] ἀφείς. 
ἀνέμου] -- παντός. 
κυβερνῶν ] - διετέλει. 
πάσχων] - καὶ γινόμενος. 
ἀπαλλάξῃ χαλεπῶν] "χαλεπῶν 
ἀπαλλάξῃ τοὺς πιστεύοντας. 

μίαν] - ὑπὸ ᾿Ιουδαίων. 
ἀπαγάγῃ} ἀπαλλάγῃ (γ ἴῃ ἔ 
τηϑππὶ βθοιιηαᾶα τηϊαϊο.) 

οὐδὲ! μηδέ. 
τοσούτους κινδύνους] μυρίους 
κινδ. καὶ θανάτους. 

ὅσοι--ψυχὴν ΟΙΗ. 
καὶ γὰρ---δαίμονας] καὶ γὰρ ἤδει 
πρὸς τίνας ἐπύκτευεν, καὶ ὅτι 
πρὸς δαίμονας ἢν αὐτῷ τὸ παγ- 
κράτιον, καὶ ὁλοκλήρῳ προ- 
θυμίᾳ πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἵστα- 
το, εἰ καὶ μυρίας “ψυχὰς εἶχεν, 
πάσας ἕτοιμος ὧν ἐπιδοῦναι. 
ἐπειδὴ γοῦν μυρίας οὐκ εἶχεν, 
ἀλλὰ μίαν, τὴν μίαν μυριάκις 
ἐπέδωκεν. ὅθεν δῆλον ὅτι εἰ καὶ 
μυρίας εἶχεν, πάσας ἂν ἔδωκεν. 

τοσοῦτον ΟΤ. 
δοκεῖ δεικνύναι] δείκνυσι καὶ 
ἐπίσημον. 

τοῖς πολλοῖς---ἐξετάζουσι οἵη. 
πειρασμῶν) -- τὰ τῶν κινδύνων 
καὶ πόνων τῶν παντοδαπτῶν. 

μυστηρίων] -- περὶ τούτων οὖν 
φησι, καυχ. οὐ σ. μοι. 

τοσαύτης] αὐτῆς ΔΘ ΘΟΥΤ. 
βλάβην) βλάβος. 
ἄνθρωπον] ἰ ἐν Χριστῷ. 
ἑτέραι] ἄλλαι. 
αὐτὸς] ἐκεῖνος. 
τῇ] καὶ τῇ. 
εἴτε οὐκ ἐν σ.] εἴτε ἐκτὸς 
σώματος, τοῦτο. 
Παῦλος] Ε ἡρπάγη καί. 
καὶ τοσούτων] ὁ τοσούτων. 
ἐν παρ.] ἐν τῷ παρ. 

τοῦ 
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ΠΩ Ό "ὶ Ὁ) 

-"ῃ-. 

οοῦι 

6208 5 

929 

εἰπεῖν ΔηἴΘ φανερῶς ἴῃ ΤηᾶδΥρ'. ἃ 
τηᾶητι βΒοοσηαᾶ. 

ἄλλον] ἕτερον. 
αὐτὸν 1ῃ. τηΔΓρ'. ἃ ΤηΔΗ. 
βλέπει] Ἡ με. 
αὕὑτη---αἰτία] διὰ τοῦτο τὰ τοι- 
αῦὔτα ἐσίγα καὶ ἔκρυπτεν, πλὴν 

᾿] ,ὔ ’, 

εἰ μή που ἀπαραίτητός τις 
πρόφασις εἰς τοῦτο αὐτὸν ἤ- 
γαγεν. ΙῚ πηΔΥΡ΄. ἃ ΤηΔΠ. 566. 
αὕτη οὖν ἐστιν ἡ ὧμ. αἰτία. 

καθάπερ οὖν] διά τοι τοῦτο 
καθάπερ. 

Ἐμισην: Ὁ ταῦτα. 
ὥστε---ἀπίστους) τί γὰρ ἀσθε- 
νέστερον Τιμοθέου, ὃς στομάχου 
ἀσθένειαν διορθώσασθαι οὐκ 
ἴσχυσεν, ἀλλὰ νεκροὺς ἐγείρων 
καὶ σημεῖα τοσαῦτα “ἐργαζόμε- 
νος, διηνεκῶς ἐν ἀρρωστίαις 
ἦν σωματικαῖς" καὶ οὔτε αὐτὸς 
οὔτε ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ λῦσαι 
ταῦτα ἴσχυον. διὸ καὶ ἔγραφεν 
αὐτῷ, οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν 
στόμαχόν σου καὶ τὰς πυκνάς 
σου ἀσθενείας. ταῦτα δὲ ἐγί- 
νετο, ὥστε διὰ πάντων παιδεύ- 
εσθαι τοὺς ἀπίστους. 

τοῦ θεοῦ ἀφιστῶντος] οὐ τοῦ 
θεοῦ εἰς ταῦτα ὠθοῦντος αὐ- 
τοὺς, ἀλλὰ τὴν παρ᾽ αὐτοῦ βοή- 
θειαν ἀφιστῶντος. 

φύσιν] 1 διὰ τοῦτο οὐδὲ εἰσέρ- 
χεται εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγ- 
γελίας. 

εἰσήγαγεν 1 αὐτούς. 
εἶπον] -Ἦ δ αὐτὸν οἱ πλείους. 
φείδομαι] -- δέ. 
λογίσηται) Ἔτι (ΟΠ τις). 
ἕνεκεν τ αὐτῷ. 
τινὰ ΟΥη. ἃ ΡῬΓ. τῆδη. οὖ ἔφασαν 
Ροβί γινομένην ἴγΆΠΒΡ. 

τοῦτο---κεφαλαλγίας Ἰῃ ΠηδΥρ'. ἃ 
284}. 8560, 

Φιλητὸν] τοὺς τὴν ἀνάστασιν 
λέγοντας ἤδη γεγονέναι. 

πάντας] Ὁ ἁπλῶς. 
λόγῳ] Ἐ τοῦ κηρύγματος. 
ἀντιπίπτοντα) -- τῷ κηρύγματι. 
σκόλοψ] Ἑ τῇ σαρκί. 
οὐ κολάζοντος---συγχωροῦντος] 
οὐδὲ τιμωροῦντος [Ἰδοιιηὰ] ἀλ- 
λὰ καὶ (καὶ οὁγκ5.} συγχωροῦν- 
τος. 

τουτέστι, πολλάκις ἴῃ τηᾶγρ. 
᾿ΠΔ. 566. 

οὐκ ἔφερε---ἀπαλλαγῆς οὐκ ἔ- 
φερε ῥᾳδίως τὰς ἐπιβουλὰς, 
ἀλλ᾽ οὕτως ἔκαμνεν, ὡς καὶ δε- 

τὶ 

Β66. 
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ἤσεως δεηθῆναι συνεχοῦς καὶ 
πολλῆς ὑπὲρ ἀπαλλαγῆς. 

8 αὐτὸ] τ μᾶλλον. 
δεσμούμενοι] δεσμεῖσθε καί. 
τίθησιν) φησίν. 
ὥστε---ασθενοῦντες ἴῃ Τηᾶῦρ΄. ἃ 
ΤΏΔη1Ι 866. 

ὅτε 
ἀλλ᾽ ὅτι ἐλ.] ἀλλ᾽ ἐλ. (816). 
περιεγένοντο ] Ὁ διό φησιν" ἡ δύ- 
ναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελει- 
οῦται. 

καὶ τούτων ὄντων] τοῦτον δὲ 
(δὲ 6.85.) 
εἰπέ μοι} Ὁ καὶ γὰρ ἵνα μή τις 
νομίσῃ “σωματικὴν ἀρρωστίαν, 
λέγει αὐτὰς καὶ κατ᾽ εἶδος. 

εὐδοκῶ] - ἐν ἀσθενείαις. 
κἀκείνους καὶ τούτων. 
καὶ τούτων] κἀκείνων. 
τίθησιν" ὅταν γὰρ ἀσθ.} τίθησι 
τούτων. ποίαν δὴ ταύτην ; ὅταν 
ἀσθ. 

μάλιστα] Ἰ καὶ ἢ προθυμία μει- 
ζόνως εἰλήφετο Ἧς ἠλείφετο), 
καί. 

αὐτοῦ] τοῦ Χριστοῦ, φησὶν, οὕ- 
τω διὰ τοῦ Χριστοῦ. 

ὅπου---ὅπου] ἔνθα γὰρ θλῖψις, 
ἐκεῖ καὶ παράκλησις ἦν καὶ 
ἔνθα. 

οἱ 
λαμπροὶ] λαμπρῶν (510). 
ὅτε] ὅταν. 
πλείονος δεομένη---χάριτος) ἐ- 
πειδὴ καὶ πλ. δεῖται τότε συμ- 
μαχίας καὶ μείζονος “χάριτος. 
τῷ χρυσίῳ. τὸ χρυσίον. 

ὃ ἐκείνη δὲ] ἡ δέ ἃ ΡΓ. τηδῃ. 

Ἶ 
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τῶν τὰ π. μετ.] τῶν τὰς πονηρὰς 
μετ. πράξεις. 

καὶ τοῦτον καὶ ἐκεῖνον] κἀκεῖνον 
καὶ τοῦτων. 

λοιποὺς Ὁ τῶν ἀνοήτων. 
ὀῥὺν τεξήγενε, ὁδὸν (τὴν τῆς 

“ἢ τὴν 1Ω ΤΥ. ἃ πῆξις: 

δὰ πὴ 2 μετὰ τὴν 
τελευτὴν κολακείαν (ἀναμίξας 
1Π τηϑγρ'.) δ ἧς εἰς ἀσέβειαν 
τοὺς π. ἐξήγαγεν. Ῥοβί ἐξή- 
γαγεν σοΟηΐηπο Ἰοριιηΐιγ ἤδθο : 
ὃ δὴ καὶ ἐπὶ τοῦ Μακεδόνος 
ἐκείνου πεποίηκεν᾽ πολλὰ γὰρ 
καὶ μεγάλα κατώρθωσε, φησὶ, 
ζῶν (1). Πη. 6.) οτη]5815. ρ]-. 
ΤἸΠῊ]15. 

ΕΣ 3 ᾽ ΄ Ν ,ὕ - 

ἐὰν οὐν---ἀπόδειξιν]) καὶ τί τοῦ- 
το; οὐ γὰρ δὴ ταῦτα θείας 
ἀπόδειξις φύσεως, ἀλλ᾽ ἅπερ ] 

Ο25 ΑΙ 
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ἐποίησεν ὁ Χριστὸς, τὰ μεγά- 
λα ἐκεῖνα καὶ θαυμαστὰ, καὶ 
ἀνθρώπων μὲν οὐδενὶ, οὐδὲ ἀγ- 
γέλων, θεῷ δὲ μόνῳ δυνατά. 
καὶ τίνα ταῦτά ἐστιν, φησίν ; 
ἅπερ ἡ οἰκουμένη πᾶσα βοᾷ διὰ 
τῶν ἔργων, καὶ καθ' ἑκάστην 
ἀνακηρύττει τὴν ἡμέραν.. καὶ 
τὸ δὲ θαυμαστὸν, ὅτι μετὰ τὸν 
σταυρὸν ταῦτα εἰργάσατο ὁ 
Χριστὸς, διὰ ἕνδεκα πτωχῶν 
καὶ ἁλιέων. 
τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ καὶ] αὐτοῦ τὴν 
ἀρχήν. 

ἐπανήγαγε 1 -ἰ οὐκ ἄλλο τι οὐ 
μέγα, οὐ μικρὸν ἐποίησεν. 

αὐτὴν μάλιστα ἔστησεν ἐ ἐπὶ τὸ 
προσκυνεῖν αὐτὸν τὴν οἰκουμέ- 
νην ἅπασαν ἤγαγεν. 

τοῖς μαθηταῖς ---δεῖξόν μοι] τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ μετὰ τ. τ. τότε 
λάμψαι ἐποίησεν. τί λέγω τοὺς 
μαθητάς ; καὶ γὰρ τόπους αὖ- 
τῶν καὶ τάφους καὶ καιροὺς 
ἀθανάτῳ μνήμῃ τιμᾶσθαι πα- 
ρεσκεύασεν. σὺ δέμοι τὸ σῆμα 
᾿Αλεξάνδρου δεῖξον. 

ἐτελεύτησεν] - ἀλλ᾽ οὐδὲν τού- 
τῶν ἐπίσημον, ἀλλ᾽ ἔσβεσται 
καὶ ἠφάνισται ἅπαντα. 

ὁ παῖς] ὁ τούτου παῖς. 
κατάθοιτο τοῦ ἀλ.] τοῦ ἁλ. κα- 
τάθοιτο τὸ τοῦ πατρὸς σῶμα. 

παιδιὰν) παίγνια (εἰ οἵη. νομί- 
σαι). 

ἅμα]-Ἐ τε. 
πρὸς] καὶ ὈΪ8. 
στρατόπεδον] - ἐκεῖνο. 
πρὸς] καὶ Ὀ18. 
ὑπέταξεν ἄρχοντι. ὁ ὁ κρατῶν ἐπι- 

ψ, τάττει ἑτέρῳ τινί. 
τούτῳ] τούτων ἴῃ τηδῖρ'. ἃ ΤηΔῃ. 
566. : 

αἰτεῖ] “᾿(ητεῖ (8:6) 
ἔλεγεν ] -Ἡ εἰ δὲ μή γε, κἄν. 
ἀφροσύνῃ] -Ελαλῶ. 
ἐλαττώματος ἴῃ ΤηδΓΡ'. ἃ ΤΩΔΠ. 

5866. 
ὑμεῖς [-Ἔμε. 
ὑστερηκέναι") Ἑ τῶν ὑπὲρ λίαν 
ἀποστόλων. 

τί γὰρ --- ἰωμένου ἴῃ τηδῖρ. ἃ 
Τη81}). 866. 

οὐδὲν] Ὁ εἰμι. 
ἐμοῦ] Ἔ τῶν πραγμάτων ἡμᾶς 
ἀνακηρυττόντων. 
συνίστασθαι Ἵ παρ᾽ αὐτοῖς. 
τοῦτο μὲν γὰρ] καὶ τοῦτο μέν. 



ΟΟΙΓΑΤΙΟΝῚΒ Γ(ΟΘΙΟΙΒ Ε. 

62η Εἰ 8 διὰ] καὶ διά. 
τὸ δὲ] τὰ δέ. 

6284 τ ἐξωτικοὺς] καὶ ἐξωτικούς. 
8 πόσους λεπρ. καθ. πόσους τυφλ. 

θερ. πος οταϊη6. 
εἰ] καὶ εἰ. 
αὐτὸς] οὗτος. 
τινὲς ΟΙΏ. 8. ΡΥ. ΠΏ8Π]. 
εἰ γὰρ καὶ] τί γὰρ εἰ καί. 

ΘΟ δείκνυσι δὲ---ἔχωσιν] εἰπὼν δὲ, 
τί ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑ ὑπὲρ τὰς 
λοιπὰς ἐκκλησίας, ἐπάγει λέ- 
γων. 

γι ὐ τῳ Ὁ ν ἀγάπη. 

) 4 λέγων] εἰπών. 
9. προτέρᾳ] :- δὲ ἐπιστολῇ. 
Ι τὸ εὐαγγ.] -- τοῦ Χριστοῦ. 
4 δεῖξαι) -- σαφῶς. 
ἡ εἰ πλῆξαι] καὶ εἰ τοῦτο πλῆξαι. 

12 μοι] μᾶλλον. 
620 Β 5 διὰ τοῦτο] καὶ διὰ τοῦτο μὴ 

λαμβάνοντος. 

οοΣ-τ τι 

Ο 6 δεῖ] -- οὐ μόνον οὐ λήψομαι, ἀλλὰ 
καὶ δώσω φιλοτίμως" διὸ καὶ 
ἐπάγει. 

ἐγὼ] τ δέ. 
1ο προσδίδωμι]-Ἐ καὶ ἐκείνους ἐπα- 

ναρρύομαι (ἐπαναρρύομαι ἴῃ 
ΤηΔΙρ. ἴῃ [οχύιι ῬΡΆΘΏΘ ΘΓΔΒΌΓΠΩ 
παρέρχομαι). 

1) 8 βαθμοὺς] ἀναβαθμούς. 
Εὰ 1 πρῶτον κατ. ] κατ. ἕν. 

2 τρίτον] -- καὶ οὐ μόνον οὐ λαμ- 
βάνει, ἀλλά. 

"ον δ᾽ σῶν μὴ ὁπ|. 
ό8ο ἃ 5 μετὰ τῶν θηρίων---ἠδέσθησαν] 

μετὰ τῶν θ. τετάξεται᾽ μᾶλλον 
δὲ οὐδὲ τὰ θηρία τοιοῦτον δέξε- 
ται, ἀλλ᾽ ἔξω θήσει τῆς οἰκείας 
τάξεως" κρείττων γὰρ καὶ παρ᾽ 
ἐκείνοις φιλία, καὶ συνάγει πρὸς 
ἄλληλα αὐτὰ τῆς φύσεως ὁ 
νόμος" καὶ λέων λέοντα καὶ 
λύκος λύκον φιλεῖ, καὶ ὁδῶν 
καὶ τραπέζης καὶ θήρας καὶ 
εὐνῆς καὶ πολλῶν ἑτέρων κοι- 
νωνοῦσιν ἀλλήλοις. καὶ λῃσταὶ 
(-Ε τοῦτον ἴῃ τηδγρ.) τὸν νόμον 
πολλάκις ἠδέσθησαν. 

τὸν φιλοῦντα] τοὺς φιλοῦντας. 
καὶ οὗτοι τῇ οτη. ἴῃ ἰοχίπι : οὗ- 
τοι τῇ ἴῃ τηᾶΓρ,. 

ῦὼ 3 σωμάτων ἀνθ.] τῶν σωμάτων 
τῶν ἀνθ. ἃ ῬΓΙΠηἃ ΤηδΠιι. 

δ καὶ οὐκ ἔστιν---μανίας] καὶ οὐκ 

οἶδεν ἑτέραν παραμυθίαν τῆς 
χαλεπῆς ταύτης μανίας. 

ἡ οὕτως---οδὲ οὕτω] τότε γὰρ 
ἀνίεται καὶ ἀναπνεῖ, μᾶλλον δὲ 
οὐδὲ τότε. 

228 

620 ὁ εὐημεροῦντα - ὁ βάσκανος. 
ἐνέχεται ] - ἕως ἃ ἂν μὴ ἀποθῆται 
τὸ νόσημα. 

ό51 Α 6 τῶν οπι. 
Β τ ἀφήρει]-Ἐ καὶ ἠφάνιζεν. 

2 σιωπήσω) σιγήσω. 
Ὠ 6 γὰρ οἴη. 

οὔτε ὁ π. ἐστί τι] τί ἐστιν, οὔτε Ξ ὁ π. 
ΕΣ γ παρὰ τῶν - ἀθλίων. 

632 Α 6 ποιοῦν ]- ὑγιῶς. 
8 ἐνεργὴς 1-Εὡς χρή. 

φαίνηται; -Ἐτοῦτο φρικτόν. 
ἐὰν δὲ ἐ καθέλῃς--οὕτω] ἐ ἐὰν δὲ κ. 
τὸν ἔπαινον καὶ διαβάλῃς, πρό- 
τερον καὶ αὐτὸς πονηρὰν δόξαν 
περιθείσει, κακήγορος καὶ βά- 
σκανος ᾿ὑποπτευόμενος. ὅταν 
τοίνυν ἀκούσῃς ἐπαινούμενον, 
θαύμασον καὶ σύ' πρόσθες τοῖς 
ἐγκωμίοις" οὕτω. ΝεΥΡθδοτηΐϊββα 
γίνου---ὁ δεῖνα ἴῃ τηᾶγρ. δ(- 
ΒΟΙΙρΒΙ ΤΑΔΠΙΙΒ 866. 
αὐτὸς ἐγώ. 

9 λέγων]-Ε μή τινα ὧν ἀπέστειλα 
πρὸς ὑμᾶς, δι’ αὐτοῦ ἐπλεονέκ- 
τησα ὑμᾶς; 

τουτέστιν] -ἐδτι. 

μή τινα [-ἰ ὧν ἀπέστειλα, δι᾿ αὐ- 
τοῦ ἐπλεονέκτησα ὑ ὑμᾶς ; 

εἷς] γάρ τις. 
λέγων]- Ἐκαὶ συναπέστειλα τὸν 
ἀδελφόν. 

ἀλλὰ] μόνον ἀλλὰ καί. 
οἰκοδομῆς - ποιῶ. 
ἐξουσίας] “ἁπλῶς. 
τὸ μέλλον αὐτοὺς διορθοῦν] μέλ- 
λων αὐτοὺς δίκην ἀ ἀπαιτεῖν. 
θέλω ]-Ἐ οὐχ εὕρω ὑμᾶς. 
θέλω, διὰ πάντων] θέλω, τὸ μὲν 
αὐτὸ δηλῶν, διὰ π. δέ. 
εὕρω δὲ]-Ἐ οἵους θέλω. 
πρᾶγμα] “Πλοιπόν. 
παρ᾽ ὑμῶν] παρ᾽ αὐτῶν. 
οἷον οὐ βούλεσθε] οἷον οὐ 
λετε οὐδὲ βούλεσθε. 

τραχύτερος] αὐθαδέστερος. 
θυμοὶ] Ὑ ἐριθεῖαι. 

τις ῥίζα] ῥίζα τις οὖσα. 
ἐγκαλεῖν] κρίνειν. 
τοὐναντίον ἀπηύχ.] τῶν ἐναν- 
τίων ἀπείχετο. 

ὅτι εἰ μὴ---ἐφρόντισα] πρὸς 
ὑμᾶς, τὴν σφοδρὰν καὶ ζέουσαν 
περὶ τὸν θεὸν ἀγάπην ἐνδεικ- 
νύμενος" διό φησιν, ὁ θεός μου, 
θερμαινόμενος τῇ περὶ αὐτὸν 
διαθέσει, καὶ δεικνὺς, ὅ ὅτι πάντα 
δι αὐτὸν ὑπομένει, καὶ τὸ τα- 
πεινοῦσθαι καὶ τὸ πενθεῖν, καὶ 

»»ὄ Ὁ 

ι ο ΘΒ. ΦΟΘ δὼ Ὡ Όσ5 

θέ- 

Οι [99] σι 

ὥ.͵;»»- 

Ω 
δυο Ὁ “τοι “ο 

δ 
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τοσοῦτον ἀπέχει τούτοις, ἐπει- 
δὴ καὶ ταπείνωσιν καὶ πένθος 
αὐτὰ καλεῖ" καὶ φοβεῖται μή- 
ποτε εἰς τὴν ἀνάγκην τοῦ κολά- 
ζειν αὐτοὺς, καὶ εἰ μὴ διὰ τὸν 
θεὸν, οὐδ᾽ ἂν αὐτὰ μετεχεί- 
ρῆσεν. 
ἔκ ἐνδεικνύμενος. 
δίκην φησίν. 

4 εὑρεθῶ] κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν. 
Ἡ φθέγγεταιλ. πενθήσω] πενθήσω 

γὰρ, φησίν. 
4 τοῦ συν. τὸ τοῦ συν. 
5. αὐτὸν] ἑ ἑαυτόν. 
6 διὰ] καὶ διά. 
4 ἔθρεψε! ἔτρεφεν ἃ ΡΥ. ΤηδΔη. 
ο εἶπον] ἔφην. 
4 δὲ ἀπία ἀναιδέστερον οτη. 
9 τὸ κακῶς ἃηΐθ παθεῖν ΒῈΡοΓ- 

ΒουΙρῦ. τηδηϊι 866. 
ὃ μὲν ΟΙΏ. 

εἰσελθειν]) ἐλθεῖν. 
δύο καὶ τριῶν μαρτύρων δος 
τόνον ἢϊς οἵ Ἰηΐτα Ὀ18. 

με (8ις) Θδάθῃη ΤΏΔΠ1Ι. 
2 ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἵνα. 
Ὥ λαλοῦντος -Ἐ ἐν ἐ ἐμοὶ Χριστοῦ. 
3 εἴρηται] - κύριε. 
5, διαλογισμῶν] λογισμῶν. 
αἱ ἐπαγωγαὶ] οἱ “ἐπαγόμενοι. 

2 κινδύνοις [-᾿ ἐν ἐπηρείαις. 
Ι ἐπιβουλευόντων ἐπιβουλευτῶν. 
6 ὅπερ ἦν εἶναι δοκεῖν αὐτὸν ] ἐπαί- 

εἰν ἑαυτόν. 
ἡ εἶχεν] ἔχει. 

6444 9 σωζόμεθα] ζησόμεθα. 
Ο 4 ΔΌῸ εἰ γὰρ τὴν πίστιν ἀϑ406 δα 

τῷ διδασκάλῳ ]1η. δ. οἴη. ΡΙῸΡ- 
[ΕΓ Ποπηοθοίθ]θαΐοη. 

λοιπὸν Ἰπγάρ. 

προσδοκᾶν ἐ ἐπ. τιμωρίαν] προσ- 
δοκίαν ἐποίησε τιμωρίας. 

10 4 φησὶ]- κακόν. 

6451Α ὃ 
ΒῚ 

ΌΡΡΙΕΜΕΝΤΌΟΜ ΟΟἸΙΙΑΤΙΟΝΙΒ ΟΟΘΙΟΙΚΒ Ἐ. 

καὶ ἄρα] ἄρα καί. 
μεταβαλέσθαι ---- ὀργὴν] μετα- 
βάλλεσθε καὶπρολαβόντες διορ- 
θώσασθε καὶ πᾶσαν ἀποκρού- 
σασθε (μος εὐ Β.) ὀργήν. 

ΕΣ γ, διορθώσει] - ἦτε. 
8 ἀδόκιμοι - ἀλλ᾽ ὡς ἀδόκιμοι. 

646 Α 4 ἀπερριμμένους] ἀπειρημένους ΘΧ 
ΟΟΥΤ. ἀπερριμένους, αὖ νἱάο- 
εἶα, ἃ ῬΓ. ΠΊ9}. 

"ἢ ἐν ταῖς] καὶ μὴ ἐν ταῖς ὑμετέ- 

645} 4 

ραις. 
δυνάμεθα ]-Ἐ τι 

οἱ " 
τοιαῦτα] ταῦτα (516) Θϑά6 1 
ΓΠΔΏ1Ι. 

ἐνομίζοντο] ἐνομίζετο 6ΘΧ ΘΟΥΤ. 
διὸ -Ἑ καί. 
διαφθείρειν δουλεύοντα] διαφθεί- 
ρεσθαι δουλεύων τῇ. 

αὐτῆς] ταύτης. 
εὐτελεῖς ]-Ἐπτε καί. 

Ὁ 

ἤ 

9 

ό 
1 

θ 

4 
2 

4 οὐδεὶς] ἀλλ᾽ οὐδείς. 

ὃ 
Ι 

ΙΟ 

ἢ 
2 

9 
δ: 
7 

»Ὡ Ὁ ὦ 647 

Ἐὰ κρατεῖν] κατέχειν. 
παρὼν μὴ] μὴ παρών. 
πάλιν] εἶτα πάλιν. 
τοὺς] τούτους. 
εἰρήνης] τῆς εἰρήνης. 
παρεκάλεσα] παρήνεσα. 
ἀναπληροῦτε] ἀναπληροῦντες. 
γένοιτο] γένηται. Μοχ κατά- 

ΦΧ Φ 

τ: σοι σα 

αι 3 

στητε (510). 
ἀνέμιξεν] ἐνέμιξεν. 
ἵνα οὕτως--παῖδας] οὕτως ἀλλή- 
λους φιλῶμεν, ἁ ὡς ἀδελφοὶ (564 
δηΐθ ΤΆΒ. ὡς ἀδελφοὺς ἀδελ- 
φοὶ) ὡς πατέρες παῖδας. 

652 Α 2 Ῥωμαίοις - πάλιν. 
653 Δ καὶ εὐδοκίμησιν καὶ σωτηρίαν 

Πος ΟΥ̓ ΙΠ6. 
συντείνει τείνει." 

654 Α 2 πάντα] τὰ ὄντα. 
6 μελλόντων] αἰωνίων. 

όῃοΒ7 
ἡδι.: 



ΑΝΝΟΤΑΤΊΙΟΝ ΕΝ. 





ἉΝΝΟΤΑΤΙΟΝΉΝἝΝ 

ΑὮ ΗΟΜΙΠΙΑΒῚ ΙΝ ἘΡΙΒΘΤΟΙΑΜ ΑὉὮ ΟΟΒΙΝΤΉΙΟΒΝΒ 

ΡΟΒΤΕΒΙΟΒΕΜ. 

-- “πᾳ. 

Ἐσοι» Ἢ 

ΤΙΤ. ΛΟΓΟΣΊ ὅ8ι1ο Β. Ὦ. Ε΄. νεζοῃ. ϑὅαν. ὉΜΙΛΙΑ οβϑῦ ἰὴ Α. Μοσ. 

Βρῃ. 

Ραρ. 418 Β. ποῖ. ἔ. Ἐδορρία Ἰθοίίο εὐλογίαν 6Χ Πδο ᾿ρ88 ΕρΙβίοϊα (Ἰἰχ. 

5) ἀδίθπαι ρμοββϑῖ, 151 σοηβθηβαβ ΟΟαϊουτη ομβίαγοῖ. ““Εὐλογίαν Η6- 

Ὀγαθὶ νοοδπΐῦ ααοάν!β τηθπαβ ν6] θαποβοίαπι, αφαοα ΝΝοβίου πϑβοῖνις, [ν]ά. 

᾿Ἰηΐτα Ρ. 573 Β.1] ὅ51ὸ δηΐπη ΨΦ846000 84 ἔγαίΐτθιη βαστη Εβαι, θπ, ΧΧΧΊΙ. 

Ε1. οαπῃ 111 46 Μεβοροΐδιηϊα γράϊθηβ οσουττογεῖ, λάβε τὰς εὐλογίας μου, 

ἃς ἤνεγκά σοι: Ῥδ.}]Ὸ δηΐθ αἰχιῦ, δέξαι τὰ δῶρα διὰ τῶν ἐμῶν χειρῶν. ἘΠ 

Βὶς Τογΐδββα Ἰθσεηάστη τ (οΥ. χνὶ. 1. περὶ δὲ τῆς εὐλογίας. Νίιηῃ οἷ λογία 

ΙΧ δβϑί σδθοὰπὶ ἀντὶ τῆς συλλογῆς, εἴ ΟυὐΓ Θδηάθπι τϑῖὴ ἢῖὶο εὐλογίαν 

ἀϊοογοῦ, 111ὸ λογίαν ὃ [7)μπαθιδ ἴῃ ΝΟΙΙΒ ᾿. 341. 

Ρ. 418 1). ποῖ.Κ. Ῥοβί ἔχοντες ᾿πίουρυαηραης ὅδν. Μοῦ. Βεη. ροβί 

αὐτόθι  εγοῃ. ΡΙῸ αὐτόθι, ἐἰδ ϑουιρβιῖ γαβτηιβ, ὁὸ ποηιῖηθ Ἐ1]]}1ὰ5. 

“ΜῈ] Ἰερεηάστῃ εἴ ἀἸΒΌ ΠΡ ΘΠ ὍΠΙ, τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου δύναμιν ἔχοντες 

αὐτόθι, ψμϊάαηι ἐδὲ αϊοοημεϊ ἐασιίίαίοηι ἀαθεηέοβ ; ν6], χιοα πιὰρῚβ ργΌθο,; 

τοῦ Δ. δ. ἔχοντες, αὐτόθεν σφόδρα ἐπήροντο: πα, νοὶ ἱπαϊαάθηι, υϑἠθηιθηΐοῦ 

οἰαί 8ιηΐ. θη. Τιβοῖίο αἰΐουϊὰβ Ψιπμαἀοθοπθηβίμτη τινὲς τῶν αὐτόθι 

οι! ταῖα 56. οοτημηθηααῦ, 564, ποβίῖστο ααϊάθηῃ 1ταάϊοῖο, (απο ρ [ΟΣ 5. τᾶ - 

ὨᾺ} ΡΙΟΘΙ. 

Ῥ. 418 Ε΄. ποῖ. ἘΜ οθαΐυγ οὐδὲ μέγα τι κτῆμα, τοὐναντίον μὲν οὖν 

ἡγεῖται. Μιά. αν. ΤιΘοῖ. Ἐγαβιιαβ.: ἤθῴμθ γϑηὶ αὐηιοάπηι ργαθοίαγαηι 

6586 ροϑϑδί6γ6 βοϊθηΐίαηι, ἑαηιοίδὶ αἰϊυογβιηι βθηϊί. ΟἿτη νοῦὸ ᾿ἸΡΥῚ βουῖρτ 

Ἰηΐου τοὐναντίον μὲν οὖν οἴ ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον νΔο!]οπΐῖ, δος οὶ Ὀτγονὶ- 

ΟΥ̓ΘῚ οἵ Θοποϊπηϊοοα ὙἸΠἀΟὈΟΠΘἢΒ15. Εἰ. ΥΘοθρίπλιβ ; αὖ τοὐναντίον 511 

Π1ὰἀ Ἰρϑαμῃ ροϑϑίάογο βοϊθηίϊαηι, ααοὰ ἃ Εγαβπηο δὰ βοηΐθηζδιη Βα Π]Ο1- 

Θπάδιη δαἀβοϊζαπι οί. ὅϑδίτηιθ αὐἱὰ Ἰορίταῦ Ἰηΐγα Ὁ. 635 (Οὐ. τοσοῦτον 

σὰ 
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ἀπεῖχεν αἰσχύνεσθαι τῇ ταπεινώσει ἐκείνῃ... ... ὅτι καὶ διηνεκῶς ἠβούλετο 

ἐν τούτῳ εἶναι, καὶ τοὐναντίον ἀπηύχετο. ; 

Ρ. 410 Β. ποῖ. ἴ, ἀπέλαβε τὸν διδάσκαλον. ““ Ἀφοΐα ἀοΟΙΒΒΙΠῸΙΒ ΤΠΘῈΒ 

Ἠ]οβίυβ πἰο πηθηάαπὶ ἀθρυθμθηαϊθ. 6 αὰὸ θηΐπη μᾶθο αἰσογοπίαγ ὃ 

Ῥδαϊι5. ΘἢΪ πὶ Α1οὶ θααὶζ ἀπολαβεῖν τὸν διδάσκαλον : 46 ΤΙπηοΐπ 60 ἀἸοὶ π6- 

απραηΐ ; ΡΓΟΠΙ θοῦ θηϊπὶ βοηϊθηζαθ ἀκολουθία, ᾳφαδε τοΐα 46 Ῥαῦϊο ἀϊοϊίαΓ. 

Τιορο Ἰρὶτυν ἀπέλαβεν αὐτὸν ὁ διδάσκαλος, Ῥαθ]ι5 ΞΟΠ]ΠἸοοῦ ; ροδίφιαηι ἡρϑιίι 

γιαφίδίον γϑοθρίβϑοί γϑυθγϑηι. ᾿Απολαμβάνειν, γουογϑιην γ601ρ67.6, γδ0ι- 

}όγαγο. ΟἸγγβοβίοιηαβ ἰη Ογαΐϊίοηθ 46 ἀθθιΐοσο ἀθοθπὶ τ]]]Π τὴ ἴΔ]6Ὲ- 

του (ΤῸ. ν΄. Ρ. τού, 42. Βά. 8.ν.) ἐπειδὴ τὴν ὑμετέραν ἀπέλαβον 

ἀγάπην. ΕΠ 41101 (ΤῸϊη. Ν. Ρ. 2909, 15) ἐπειδὴ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ χάριν 

ἀλλήλους ἀπελάβομεν.᾽ δαυ. υοα ἀρβιάογαθεῖ Ν.. 1). ἀπέλαβεν αὐτὸν ὁ 

διδάσκαλος, Θ΄ Ο]ΐτο Οζα] ποβίου Εἰ, ἔανθηΐο οζίαπι (ὐαΐοπα Ρ. 448, 1ο. 

ἐν τῇ πρώτῃ ἐπιστολῇ πέμψας ἐκεῖ τὸν Τιμόθεον, νῦν ἀπολαβὼν αὐτὸν ἑαυτῷ 

συνάπτει. Ἠδῃς Ἰδοῦ Ποπὶ δά Θχρ]σαημάπτη. πγα]ΐο Θχρθα! ΠΟΥ 6556, 

ὨΘΡΆΤΙ ΠΟ ροΐοβδίύ. ΕΘΥΓῚ ἴδηθη ρόΌβ86 νυἱραΐδιῃ ΠΟὈΙβοῦτη Ορ]ηδίατ 

γιν ἀοοΐαβ, Βοπϑαϊοίηδα ῬΆΓΙΒΙΒ ΠΌΡΟΥ Τορο ας ἸαΙζοΥ. 

Ρ. 4το 6. 1Ἰη. 4. Ῥτο καὶ γὰρ καταδ. Μοπίῖθοία]οοη!αβ ἴδοϊία ἀθα κἂν 

γὰρ καταδ. ΘΧ ΤΩΘ]Ὸ ΙΠΡΘΗΙΟ, αὖ ν]ἹάσίιΓ. 

Ρ. 420 Ὁ. ποῖ.ἢ, Ῥγὸ νυϊραῖο οἵ νυ]ραγ: θορυβοῦν, ποη ἀπθιϊζαηίου 

ΓΟΥΟΘΑΨΙΠΒ ΘΙ ΌΤ ΤΆΤ ΒΒΙ ΤΩ, θα 6. ρα ᾿ρβϑατη ΟΠ γυβοβίοχηϊι πη 

81185 Ἰθοΐαμη, ἀνθορμοῦν. ΟὈορηϑίαπι ἰϑιηθη ὑφορμεῖν Θοἄσδτη [66 ΒΘ η58 

ΝοΒίΤΟ να ]άθ ἴῃ 46]10115 οβδί. ΕἸΧΘΙΆΡΙΙΒ. ἃ ΠΟΌΪΒ ἴΏ Απηοῦ. αὐ ΠοτΏ]1ὰ5 

ἴὴη Μαίτῃ. ρ. 86 811δἴ15 πῦπο δάάϊμηιβ Του. 11]. Ρ. 27 4. πάντα διωρ- 

θώσατο τὰ ὑφορμοῦντα ἄτοπα, τηδὶα νοΥξβα ἃ Μοπίοίδιοομϊο, αὐϑαγάα χιαθ 

ΒΌΒΟΙΙΓΙ ροΐογαηΐ; Ἰτήτηο, οἠἤομάθ7γ.6, βογιριζιηι Ἰη)ίοογο. ΟΥ̓. 1014. Ρ. 43. 

καὶ εἴ τι τῶν ἀτόπων ἦν ταῖς τῶν ἀνοητοτέρων ὑφορμοῦν διανοίαις. ᾿Ανθορμεῖν 

Ποο αϑὰ [6ΧΙΟ]5 Δα ἀθηάμτῃ. 

Ρ. 422 Α. ]η. υἱῖ. εἰς τὰς ἐπαγωγὰς, ἴῃ αἰοϊοηαα ἐπ γηνὶς νουΐ γαβ- 

τηι5; ἦα λοϑβέϊίι ἱηιροίι ααὶ ἑηηιοία οαἰαηιϊίαίθ τη 16]]1ρ1ῖ Β1]. ““ Βιγδοιαάθβ 

βᾶ6 06 ἐπαγωγὰς νοσᾶΐ φΘΙΊΟαΪα, ἰθηΐϑίϊοηθθ οἵ οδ]ατηϊεαΐθβ.... Ηδθο 

ΘΏΪΓΩ ΟΙΉΠΪᾶ ΠΟ ἴδθιηθγα δοοϊαηΐ, 564 ΡΠ θυ αηΐαν ἃ 1)6ο.. .. 51180. 

ΧΧΙ]. ΤΙ. εἶ διακενῆς ὦμοσεν, οὐ δικαιωθήσεται. πλησθήσεται γὰρ ἐπαγωγῶν 

ὁ οἶκος αὐτοῦ. Νοβίευ ἰπῖτα [ρ. ὅ41: ΕΒ). οἱ διωγμοὶ, αἱ ἐπιβουλαὶ, αἱ 

ἐπήρειαι, οἱ πειρασμοὶ, αἱ ἐπαγωγαί.᾽᾿ ]1)π. ῬΊδπα αἰϊοϊζαγ, ἐπαγωγὴ κιν- 

δύνων, πειρασμῶν, 6. Ρ'. ΡΡ. 420 Ε'. 420 Ο. ξεος Β. 

Ρ. 422 Ο. ποῖ. ἡ. Τούτων, αυοὰ ἀθογαῖΐῖ, ρυίσαβ δα! Μοπίρε. ποη 

τηοηϊΐο Ἰβδοΐογο, 564 ργοου]άαῦϊο οχ Οὐάϊοθ 580, 4] ΠΟΡῚ5 εβῇ Α. 

1014. ποῖ. 6. αοθδίυ ἐπάθομεν πάθη, ἀλλὰ, ατιὰθ Βοτρίαγα οϑὲ (Ὁ ]οΙ5 

Β. “Μαεαῖρ. ὅν. ἐπάθομεν μόνον πάθη, ἀλλά. Παϊίογ Βεη. θϑο, 

ἴπηπηο, δᾶν. ἴῃ τη ρῚη6 Παρεΐ, ἐπάθομεν μόνον, ἀλλὰ, αἱΐ πο 6χ ΔΑ. Ὦ. Ε΄. 

δα] Ιτη5. 

Ρ, 422 Ὦ. Ἰη. 1. ἀρκέσαι. ϑἴος Νεϊοῃ. ὅ8Υ. Μογϑ]αβ ἀράϊ ἀρκέ- 
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σειε, νιῖο, αἱ νἱἀδίαγ, Οροϑγαγαπι; αποά ἰᾶπηθη ἱποασΐθ ργοράαραν! 

Μοπίθέ. Οουτοχιῦ Εαΐοτ Ἰδθη. ϑς, 

Ρ. 424 Β. Ἰἴη. 8. ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Αὐτοῦ ἴση] βριγιία. μαθθηΐ 

Α. Β. Ο. Π. αὑτοῦ Νεῖοπ. ὅν. Μοσ. ἀυτοῦ (8190) Βεη. ΟὈΙζοΥ ποία- 

τη 5, ῬΥΓΟΠΟΙΉΘΏ αὐτοῦ ἴῃ αηϊνοΓβὶβ, αποα βοϊδταιβ, ΕΠ ΟΠ 5. Ν᾽ ΘΥΒΙΟῺΙ5 

ν. Τ. ΤΧΚΧ-νίγα 5 σοπβίδηςου 51Π6 ΒΡ ΓΑ ΟΠ 6 Ρ᾽ οὔατα ΠΥ ΘΗΪΤῚ : ὨΘΟΠΟῊ 

ἴῃ ργίρηια ἘΔ τΠοπ6 Νονὶ Τβίδιη θη ἃ0 Εγάβιηο δᾶ ΠΠΥῸ5 βουρίοβ οχ- 

ΡῬΓθββᾶ. Ηἷἴο δαυΐθη ἴῃ δϑομημάα ἘΠ ΟΠΘ, αὐαάδοϊοῦ [αοΐαβ, [οΥπιδ τὰ 

ἀβρ᾽ γαΐδτη, σα πα ὰ6 6χ ργδθοθρίϊβ τσδτηγη δ! ΟυὯι ῬΓΟΠΟΙΊΘῊ 76Οργ7Ὸ- 

σμην Ἰοοῦτα ΒΆΡοτα νἱἀογθῖαν, 580 ΔΙ το βαρροβαϊς. [πάρ ἀογιναΐαβ 

ΟΥΤΟΥ ἴῃ ἘΔ οπθὰ5 Ν. Τ΄. ἴπτη ογἰζοῖδ, ααοά αἰαηΐ, τὰτη νυ]ρ  θ5 

ῬΘπϊταβ ἱπβθάϊς δἴααθ ἱηνοίογανιῖ. Ῥαμοὶ, 4] οαθοῦτη ἀποθηὶ ἀθβοῦπο- 

ταπί, απ η41] συηΐ ΒΘΠΡΌ]Ια5, Μαιπαθιαβ, ΓΔ ΟΠ Δ Π 18. 

Ρ. 424 Ο. ποῖ. Β, Κειμένην Ὦϊο ναϊοΐ ργαθβοηίθηι, ργαθβίο : ἀποκειμένην 

ΒΘΗΒᾺΙ ΓΟΡαρημαῖ. βάν] αβ σοπ]θοῖί ἐγκειμένην. 

Ρ. 42: Β. ποῖ. ", Ἐξ ἀοθαΐυγ βίπθ βαβριοῖοηθ, ἐπὶ τοῦ βόθρου κείμενον 

ὁρῶντι καὶ τεταμένον: ἴΏ 7ο58586. ἘΆΒτη. ἐπ ἐμηνμίο Β11]. Νϑααθ δῖε ῦ 

Οοάϊοο5. δηΐθ πῸ05 νεῦξϑῖ, Α. Β. Νοβίγι δαΐθῃῃ Οὐ. Ὁ. Ε΄. πϑαὰθ οὕτὴ 

1115, ΠΘαὰ6 ἱπίθι 56 σοῃβθηςπηῖ. ϑο]οοῖ, ἐπὶ τοῦ θρόνου ἰεσὶ 1). ἐπὶ 

τοῦ βαράθρου ἘΠ. ἐπὶ τοῦ βάθρου (. Αἴαιμα πος αυϊάθηη ἀΠΙῸ6. νΘΥΠῚ 

6556, [Δ 0116 βαδάσδί Ἰοοιβ ριϑιηίηιβ Τοιη. ν΄. Ρ. 517 10. 0ὉἹ ἀἰνιτ8β σαν ΘΓ 

κεῖται γυμνὸν ἐπὶ τοῦ βάθρου, ἴῃ ϑιδϑεἰἰο. Ἠυ]ὰ5 δαΐθμη ρ]᾿ββθιηᾶ 6586 

Βοιρίγτη ἐπὶ τοῦ θρόνου ΘΙΟ ΠΟΗ νἹάθί. 

ΡῬ. 426 Β. ποῖ. γ. Μὴ γὰρ 7δῖη οἸΐπη οαϊάοταῖ Μοπίοθίδ]οομίαβ, βὰἃ 

Ἰαὰάθ ποθὴ ρχϊναπάιιβ, πλοάο ἀθ Οὐάϊοα τηομϊββϑί. 

Ρ. 427 Α. Ἰη. 2. ὁ τὸν Χριστὸν ἔχων ἐν ἑαυτῷ λαλοῦντα, Ῥαμ]ὰ5 5ΟΙ]ΠΟοῦ, 

οαϊ ἰἀπηθδιη βαογαΐαβ δῦ ἢἷο Πζὰ]ὰ5. Μϑηϊΐοβίθ γθβριοιτυσ Ἰοοιβ. 2 ΟΟΥ, 

ΧΙ, 4; 00] αυἱ ἐν ἐμοὶ ροῖ δ ἐμοῦ ΘΧροπαπῦ, Πᾶ6 ΠΟΥνΟΒ. ΟΓΔΙΙΟΠΙΒ 

Βυσοϊά ηῦ. 

ΗΠΟΝΜ 11. 

Ρ, 427 Ο. ποῖ. ἃ, Ραγουϊατη δὲ ἰδοϊΐα γθοθριΐ Μομῃίοῇ. ἐχ ΒΙ10]115, 

ΠΟ. 6Χ Οὐσαϊοο. 
Ρ. 4280. μοῖ. 5. Ἐαάθραίαν, ὅτι κἂν μυρία πάσχητε δεινὰ, θαρροῦμεν ὅτι 

οὐ περιτραπήσεσθε, οὔτε ἐπὶ τοῖς ἡμετέροις διωγμοῖς. Ῥτο ἡμετέροις, ὑμετέ- 

ροις σοπ͵θοιϊιξ αν. οἵ ἰδοϊΐθ γθοθριῦ Μοπίοί. [τὰ ααοαιθ [πίθυργθίθβ. 

““Τπηρογίδοϊαπι ΟΥ̓Δ ΟΠΘΙ 516 ἱπΐθρτα : οὔτε ἐπὶ τοῖς ἡμετέροις διωγμοῖς, 

οὔτε ἐπὶ τοῖς ὑμετέροις." ]1)μη. Ῥοϑί περιτραπήσεσθε ἸορΊταν ἴῃ Εἰ. οὐδὲ 

ἐπὶ τοῖς ἡμετέροις πειρασμοῖς ἢ διωγμοῖς ; ἴῃ 1). ἃπΐοπι, οὔτε ἐπὶ τοῖς ὑμῶν 

πειρασμοῖς, οὔτε ἐπὶ τοῖς ἡμετέροις διωγμοῖς. Αἴαηιιθ. πος ΟἸΔΠΪηΟ νΘΥΙΠῚ 

νϊἀρῖυγ. Ἐοροίτζαμη οὔτε ἐπὶ 5ουῖθαβ [6 }}1τ. Ασοραϊς (ὑαΐθηα δὰ Ἰοο. 

τουτέστιν ὅσα ἂν πάσχητε, θαρροῦμεν ὅτι οὐ παρατραπήσεσθε (510), οὔτε ὑπὲρ 

ὧν ὑμεῖς πάσχετε, οὔτε ὑπὲρ ὧν ὑμᾶς (16 ρ’. ἡμᾶς) πάσχοντας ὁρᾶτε. 

συ 2 
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Ῥι 40. ον... ἃς τ Ῥχο καταπραὔνει, καταπραὔνειν τηρπάοβο ἀραϊξ 
Μοηίοί. 

1014. ποῖ. 4. ἐκαρποῦντο] ἴσ. ἐκαρποῦτο ὅν. τηᾶγρ. ΒΙΠΙα5: “ ΜῈ] 
ἐκαρποῦτο Ἰδρ Πα ατη ἴῃ γᾶθοο ; ν6] οογΐα ἐκαρποῦντο 46 Αροβίο]!β ἰηῖ6}]1- 
δϑηάαμι οϑῦ, πη ἀθ ΟουἹητῃϊΐβ, αὐ Ραΐας Εγαβιηυβ. ΝΟΌΪΒ. ααϊάθτη 

ἉΠΈΘΓ Ρ]ασθί, Ποιὴρθ ἐκαρποῦντο ἀ6 ΟΟΥΙ 15, αὐτῶν εἴ αὐτοὺς ἀ6 Αρο- 

5015. ᾿πέ6]Προσθ. ΘΘαΌΪΓΟΥ θηΐπὶ διωκομένων ἡμῶν, οἴ τῆοχ Ρ. 430 Α. 
ὑπέμενον, αιοα ΠΟΠ οἴαΐ 50] οἰ δηάατη. Μομπίθίοοηϊαβ ΡΥῸ τοῦ 50 
[δοϊΐθ γθοθρὶΐ ἐκαρποῦτο, 564 ἰἴΐὰ Ἔχβίαϊ ἴῃ Οὐάϊοα 608. 

Ρ. 435 Β. ]η. 2. τὰς ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων. Οταΐαπι ἔδοΐαγΟ5. ΠΟ 
ΤῸ ΤΠ τυΓρΊ οὰ6 βία οβὶβ ΘΧΙ ΒΕ Δνη5, 5 πος Ἰοοο ΘΧβου ΟΥ̓ 5 ἴη- 

ἴθρυ πη ῬτῸ (Δθο τη θ 18 ΟΥ̓ ]Ο θη, απὸ ἴῃ ΗΝ Πα τηϑιγαίίτη 
τα) Π} ΠΟΤ 516 ΤΟ] βία ἸΘΡῚ ροΐεβί. 

ΟΒΑΤΙΟ ΡΕΟ ΟΑΤΕΟΗΌΜΕΝΙΞ. 

ε “- “ “ ὋὉ διάκονος λέγε. Ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων ἐκτενῶς δεηθῶμεν. 
“ ς , ν ΕῚ ,ὕ Α ᾽ ΄, “- , 5. κα ΣΎωΝΨ ἵνα ὃ πανελεήμων καὶ οἰκτίρμων θεὸς ἐπακούσῃ τῶν δεήσεων αὐτῶν ἵνα 

, ΙΑ, “- “- 3. εἰ ὑκὸ ν ,, 2 εἶ ᾿ ’, τὸ 3 διανοίξῃ τὰ ὦτα τῶν καρδιῶν αὐτῶν, καὶ κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀλη- 
-“ ΄σ Ἁ ’ θείας" ἵνα κατασπείρῃ τὸν φόβον αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς, καὶ βεβαιώσῃ τὴν πίστιν 

- ΄“ Ἷ, “ Ὁ“ ’ “΄“- “ 

αὐτοῦ ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν' ἵνα ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιο- 
, Ξ ΤᾺ “ » σ ο" -΄λ , ι Ἂ,. όχι μΆ ᾿ σύνης" ἵνα δῷ αὐτοῖς νοῦν ἔνθεον, σώφρονα λογισμὸν, καὶ ἐνάρετον πολιτείαν 

ε 

“- κ σι ΄ “- κ ᾽ “ 
διαπαντὸς τὰ αὐτοῦ νοεῖν, τὰ αὐτοῦ φρονεῖν, τὰ αὐτοῦ μελετᾶν" ἐν τῷ νόμῳ 

“- Ω ΄σ “ “ , ᾿Ὶ 

αὐτοῦ καταγίνεσθαι ἡμέρας καὶ νυκτός" τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ μνημονεύειν, τὰ 
, 5» ΄ ’, δικαιώματα αὐτοῦ φυλάσσειν. 
“ ᾽ ΄ δ: τὰς ὅν ὅρα ΄ 
Ετι ἐκτενέστερον ὑπὲρ αὐτῶν παρακαλέσωμεν. 

2 5 ΄ »» Α 3 τὴ Α “ Ν Ψ ,ὔ ΄ 3 , εἶ ἵνα ἐξέληται αὐτοὺς ἀπὸ παντὸς πονηροῦ καὶ ἀτόπου πράγματος, ἀπὸ παντὸς 
“ , “- 3 ΄ , ἁμαρτήματος διαβολικοῦ καὶ πάσης περιστάσεως τοῦ ἀντικειμένου" ἵνα κατα- 

ξιώσῃ αὐτοὺς ἐν καιρῷ εὐθέτῳ τῆς τοῦ λουτροῦ παλιγγενεσίας, τῆς ἀφέσεως ῆ ρ ι “ ρ ΥΥ Ὁ. 1) 
“ «ς ΄ “-“ » ’ “-“- » , Ξ [χὰ 9 Ψ ᾿Ὶ Ψ ᾿ς » ΄“ τῶν ἁμαρτιῶν, τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας" ἵνα εὐλογήσῃ τὰς εἰσόδους αὐτῶν 
Ν ν » δ᾿, , ι , ϑιεξ ρα κ᾿ », 4 ὁ οὐνὰ Ν Α 2 , Ψ ν καὶ τὰς ἐξόδους, πάντα τὸν βίον αὐτῶν, τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς οἰκετίας" τὰ 

, ϑὺ τινος {τ »4“." 2 ’ Ν 2 ΄ ς , 3 " , » ὍΝ 
τέκνα αὐτῶν ἵνα αὐξήσας εὐλογήσῃ, καὶ εἰς μέτρον ἡλικίας ἀγαγὼν σοφίσῃ᾽ ἵνα 

[- Ἷ ,ὔ Ἁ Α ’ 

κατευθύνῃ αὐτοῖς πάντα τὰ προκείμενα πρὸς τὸ συμφέρον. 
᾽ ,ὔ ε Ψ, “ 3, Ὑνσ] ᾿ ΈΒΕΣ ὦ ς ’, ᾿] ᾿ 
Ἐγείρεσθε. Τὸν ἄγγελον τῆς εἰρήνης αἰτήσατε, οἱ κατηχούμενοι. Ἑἰρηνικὰ 

΄σ ν᾿ ᾿ ΄“ . ΄ " « ὑμῖν πάντα τὰ προκείμενα, εἰρηνικὴν τὴν παροῦσαν ἡμέραν καὶ πάσας τὰς ἡμέρας 

τῆς ζωῆς ὑμῶν αἰτήσασθε' Χριστιανὰ ὑμῶν τὰ τέλη" [τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέ.-. 
΄“ ΄“- ΄-“ ΄-“ ΄ » - , 

ρον]" ἑαυτοὺς τῷ ζῶντι θεῷ καὶ τῷ Χριστῷ αὐτοῦ παραθέσθαι. 
“΄“ [χὰ 3 ,’ 

Κλίνατε τὰς κεφαλάς. ᾿Επιβοῶσιν ἅπαντες" ᾿Αμήν. 

Ηδῦ 65. ρυ]ομθυγιτηᾶπη 1Πὰπὶ ΟΥ̓Δ ΙΟηθι, 488}15 βδηοῦ ῬαΕΓ8. ΠΟΒΕΓΙ 

ΓΘ ΡΟΥ 5. Θχβῦτι. ϑαρογοβδί οὔϊαπη 8]1Χἃ 6]5 Δρορτάρμυμη, ββα το- 

ΘΟΘΠΠΟΥΒ, αἱ ν]ἀθίιγ, κόμματος, ἂρ Οοπηδάίι. Αροβί. 110. ν"]. οἂρ. 6. 
Ρ- 397 84. "4. Οοίο]θυ. αιοά αὰοὸ [0] 15 οὰπὶ ΟἸΠγγβοβίοτηϊοο οοηΐο- 

Ταϊαγ, ὮΪσ ἈΡΡΟΏΘΓΘ ΠΟ ΡΎΔΥΔΌΪΠΙΙΓ, 
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ΟΒΑΤΙΟ ΡΗΕΟ ΟΑΤΕΟΗΌΜΕΝΙΞ. 

Ψ, ς 4 κ ἤ « ν , ὃ ’ ξ Ν ᾽ - Εὔξασθε οἱ κατηχούμενοι, καὶ πάντες οἱ πιστοὶ κατὰ διάνοιαν ὑπὲρ αὐτῶν 
΄, ΄ὕ, Ἴ ΄, ἀμ Υ ᾿ Ι Βυ ἃ ΝᾺ 

προσευχέσθωσαν, λέγοντες" Κύριε, ἐλέησον. Διακονείτω δὲ ὑπὲρ αὐτῶν, 

λέγων: Ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων πάντες τὸν θεὸν παρακαλέσωμεν. 
“ δ, Α ’ » ΄ ᾿] ΄ ΄“- ’ ΕΣ ΄ Α ἊΝ 

Ινα ὁ ἀγαθὸς, φιλάνθρωπος, εὐμενῶς εἰσακούσῃ τῶν δεήσεων αὐτῶν καὶ τῶν 
’ Ἁ Ψ ᾽ “-“ Ἁ « ’ » ’ » “ Ἀ 

παρακλήσεων, καὶ προσδεξάμενος αὐτῶν τὴν ἱκεσίαν ἀντιλάβηται αὐτῶν, καὶ 
“ ᾽ ΄ Α " ’ ΄ ΄σ » “ Α Ὶ ͵ ᾿] ,ὔ 

δῷ αὐτοῖς τὰ αἰτήματα τῶν καρδιῶν αὐτῶν πρὸς τὸ συμφέρον, ἀποκαλύψῃ 

αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, φωτίσῃ αὐτοὺς καὶ συνετίσῃ, παι- 
ὃ ΄ 3 Ἁ Α , ’ 3 ᾿ Ἁ , » “«- ᾿ Ἁ εὔσῃ αὐτοὺς τὴν θεογνωσίαν, διδάξῃ αὐτοὺς τὰ προστάγματα αὐτοῦ καὶ τὰ 

, » ’ 5 ᾽ δ᾿ δ᾽ «ς κ᾿ ᾽ σιν ᾿ . ’ ’ δικαιώματα, ἐγκαταφυτεύσῃ ἐν αὐτοῖς τὸν ἁγνὸν αὐτοῦ καὶ σωτήριον φόβον, 
93 »-ς -“ ΄“᾽ ΄σ΄ -“ 

διανοίξῃ τὰ ὦτα τῶν καρδιῶν αὐτῶν πρὸς τὸ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ καταγίνεσθαι 
ς [ᾳ Ν , , , ᾽ ᾿ 2 “- , , δὲ ΤᾺ Ν 5 ἡμέρας καὶ νυκτὸς, βεβαιώσῃ δὲ αὐτοὺς ἐν τῇ εὐσεβείᾳ, ἑνώσῃ καὶ ἐγκαταρι- 

Γ ) Α “ «ς , “ ’, 3 ᾿ “ - - 

θμήσῃ αὐτοὺς τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ποιμνίῳ, καταξιώσας αὐτοὺς τοῦ λουτροῦ τῆς 
, “ 3 ’ “ ΕΣ , “ 2, “ οὺ Ν 

παλιγγενεσίας, τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας, τῆς ὄντως ζωῆς, ῥύσηται δὲ 
7} κ δ... ἃ ’ ᾽ , Ν , “ ΄ “Ὁ ἃ Υ̓ 3 1 δὰ αὐτοὺς ἀπὸ πάσης ἀσεβείας, καὶ μὴ δῷ τόπον τῷ ἀλλοτρίῳ κατ᾽ αὐτῶν, καθα- 

-“ ’ὔ 

ρίσῃ δὲ αὐτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐνοικήσῃ τε ἐν 
᾽ “ 4 8 ’, ᾿Ὶ “ “ Ε} σ΄ » ,’ , ἌΡ κΡ Φ' “ .κὲ 

αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσῃ διὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, εὐλογήσῃ τὰς εἰσόδους αὐτῶν 
εΥ , Ε] ις Ν ’ 3 Ξ᾿- ,} , » Α δ 

καὶ τὰς ἐξόδους, καὶ κατευθύνῃ αὐτοῖς τὰ προκείμενα εἰς τὸ συμφέρον. 
, 5 “ ς , φρο σα « ’ Ἔτι ἐκτενῶς ὑπὲρ αὐτῶν ἱκετεύσωμεν. 

ζ. 3. ἢ 2 Ὄ μὰ , ἀν. χὰ , 5 ἘΞ ἰδ Ϊνα ἀφέσεως τυχόντες τῶν πλημμελημάτων διὰ τῆς μυήσεως, ἀξιωθῶσι τῶν - 
«ς ᾽ “-“ ΄-΄ «ς ΄“ 

ἁγίων μυστηρίων, καὶ τῆς μετὰ τῶν ἁγίων διαμονῆς. 
3.χν ’ ΓΙ ᾿ Α ἥν, ἢ - “ Α “-“ - » - 

Ἐγείρεσθε οἱ κατηχούμενοι. Τὴν εἰρήνην τοῦ θεοῦ διὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ 
’ - - 

αἰτήσασθε, εἰρηνικὴν ἡμέραν καὶ ἀναμάρτητον, καὶ πάντα τὸν χρόνον τῆς ζωῆς 
ς “ “-“ σ “ 

ὑμῶν, Χριστιανὰ ὑμῶν τὰ τέλη, ἵλεων καὶ εὐμενῆ τὸν θεὸν, ἄφεσιν πλημμελη- 
4 ς , ος ’ ᾿ ’ὔ “ .Ὶ “- “ » [.. ’ μάτων, ἑαυτοὺς τῷ μόνῳ ἀγεννήτῳ θεῷ διὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ παράθεσθε. 

Κλίνατε καὶ εὐλογεῖσθε. 

Ρ, 436 Β. ποΐ.Ρ. Ἐὰπ Οὐοαιϊοῖθυβ νεῖ. Τοβῖ. ἂὺ Ἠο]πηθβϑῖο οο]] 85, 

ῬΓῸ πρωΐ, Ρ] 0165 πρωὶ πρωΐ, ἀπ τὸ πρωΐ πρωΐ, 8118 πρωϊ νοεῖν, αἰ ἢϊς 

ΠΟΒΙΓΟΓΌΤΩ ἈΠῸΒ, {65 ἀθηίᾳαθ πρωΐ νοεῖν πρωΐ Ἰοριιηΐ, [Τ,Θοἴϊο ἔδωκέ μοι 

πνοὴν ἴῃ ΠῈ]1Ὸ Θχϑβίδί. 

Ρ. 437 Β. η. γ. Ἑαδραΐαν οἵ νογίθθαΐαγ, οὐδὲ ὁ εὐτραπελίᾳ καὶ γέλωτι 

χαίρων σώφρονα λογισμόν. Καὶ τί πότε κι τ. ἑἕ. ΟὐΥΤοχίπηι5Β ἀπάππι ἴῃ 

Απηοῖ. δα Ἡοιμ]αΒ ἴῃ Μαί. Ρ. σο. Μοχ Ρ. 437 ΚΕ. νϑῦθᾶ τῶν ἐντολῶν 

αὐτοῦ μνημονεύειν, τὰ δικαιώματα αὐτοῦ φυλάσσειν ἃ ᾿ρβᾶπι ΟΥ̓ΑΙΙΟΠΘΙΏ, ΠΟΠ 

ἃ ΘΧΡΟΒΙΓΠΟΏΘτὴ 6] 185. ρουτηθσο, τθοῖρ ρουβροχὶ Ἰλαηδοιιβ, βοα ΕΣ ἸΟΥ 65 

5101 Οὐβθαιθηΐοβ πο Πα, 

Ρ. 429 Α. ποῖ. ἀ, ὅταν μὴ σώφρονα [λογισμὸν, τότε ὡς (ὡς οτχ. 0. Ε) 

εἰς ἐρήμην κωμάζει (κομάζει 1). Ἐ.)}] ψυχήν. δίουθα ᾿ποῖαβα ἀθβιιηΐ ΔῸ 

115, βοά Ππαρθοηΐαν ἴῃ ποξί 5 (ὐ. 1). Τὶ οἵ οἴμηῖὶπο ροηπηα ν] ἀθηαγ, 

Αρποβοιῃΐ οἴϊαιη Τηϊουργοῖθβ. Ἰὐγαβπιιβ.: οἵη μὸν ἐπυθηϊέ βοῦγίαηι 
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οοσίἑαϊϊοποηι, ἐμηὶ ἴῃ ἀθϑογέμην ἐγ θερὶΐ απϊθιιθι. Ἐ1Π1ὰ5 : οὐ ϑοδγίαρι 

οοφίἑαϊϊοποηι ποη ἱμυθηϊί, {πὴ ἀθηθθι ἴη πυαοιμμην αἰφιθ ἱπαμθηιὶ αἸζ)ιμηηι 

ἱριροίννι γαοϊί. Τιοσατη 5]]θητῖο ργδθίθγθαηΐ Πἀ τΟΓ68. 

Ῥ. 440 Β. Ἰΐη. υ]ῦ. Χριστιανὰ ὑμῶν τὰ τέλη. Τὰ τέλη ποῃ ΘΘρὶΐ 

Ἐαβιηυβ, υϑοξφαϊΐα νοτῖθθβ. ΒΙΠ]ὰ5. δαΐθτα τη ίριια νοοθ η65 υἱϊίαγ, 

[ογΐαβϑθ ἀβ οχῖζα νἱΐαθ οορ᾽δηβ, ααοά 115 σαοαὰπθ ρ]αουϊ, αὰὶ Γ᾿ γρΊδμα 

νυ]ροὸ ἀϊοΐατη ΟΠ υβοβίομηϊοατη σοιηροβαθγαηῖ. Νϑηι 10] Ἰθριταγ (ΤΌτη. 

ΧΙΠ. Ρ. γϑρ Ε).) Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ὑμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, 

εἰρηνικὰ, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος παρὰ τοῦ κυρίου 

αἰτησώμεθα. εϊπάθ αιὰθ ΠΟΒ ΘΧΡΟΒΙΓΟΙΙ {ἸΡΟΪΤη5, τὸ καλὸν καὶ τὸ 

συμφέρον, Θἃ Ἰρβῖα8Β ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΪΒ ΡΥ Που]ατα 6556 νυ]Ἱρὸ οοπίθπηαἀππῃῦ, δα 

μὰπο τηοάμπχῃ : ““ Χριστιανὰ ὑμῶν τὰ τέλη" τὸ κεφάλαιον τῶν ἀγαθῶν" ““ τὸ 

καλὸν καὶ τὸ συμφέρον" ὃ γὰρ μὴ καλὸν, οὐδὲ συμφέρον. Αἴᾳχιθ ἢδηο 

νΟΙΆ 6586 ΡΟΒΒ6 ἰΟΟΪ ΘΟΠΒΙΓΠΟΓΟΠΘΙΩ, 8]1Π6Γ ἃ0 ΠΟΒ αἰβροβαϊτηιδβ, 1η- 

Θθηαθ. οοπῆϊοιηυσ. Νοβίτα αυϊάθπη βοπίθηία ἤδθο δϑῦ. Τὰ τέλη, 6Χ 

τηθπῖθ ΟΠ νβοβίομι, βαηΐ ἴη65 δοπογμηι ϑέ ηναϊογιηι, ᾿ος δϑέ, Ἰπ]οΙ Π, 

αυϊά 510 ϑιωηηιμηι θοπιι, τὸ κεφάλαιον τῶν ἀγαθῶν, τὸ καλὸν καὶ τὸ συμ- 

φέρον : ογαΐαγαιθ ργὸ (δίθομαπηθηῖβ, αὖ θὰ ἀθηγατη ῬΓῸ ὈΟΠ15 Βαθθαηΐ, 

86 βϑβουηάαπηι ἀοοίτπαπη ΟΠ γα παπη νογθ οχρθίθηἀα δίαπθ ορίδ 1118 

βίη. Οεἴθγυτη 51] 4015 Ἰαχία πᾶπο σαοααθ ᾿πίουργθίδι !οπθυη οἰ Β] 8 

τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον ῬΥΓΘΟΔΌΟΙΙ πο] ἀοΥΘ τη]10, ΠῸ5. αυ!άθη ΟΠ 

» ΤΟ ΓΑΡΌΙΤΗΌΓ. 

Ρ. 440 Ὁ). 1η. 2. κλῖναι τὰς κεφαλάς. ΟἿ. Τοτα. 1. Ρ. 470 Εἰ, διὰ τοῦτο 

καὶ τοὺς ἐνεργουμένους κατ᾽ ἐκεῖνον ἵστησι τὸν καιρὸν ὁ διάκονος, καὶ κελεύει 

κλῖναι τὴν κεφαλὴν μόνον, καὶ τῷ σχήματι τοῦ σώματος ποιεῖσθαι τὰς ἱκε- 

τηρίας" εὔχεσθαι γὰρ αὐτοὺς μετὰ τοῦ κοινοῦ συλλόγου τῶν ἀδελφῶν οὐ θέμις. 

Ααἀάδ 1014. Ρ. 477 Β. 

1014. ποῖ. 58. “ΕΑ τῶν παρεστώτων, Μ5. τῶν προεστώτων. Μοηπίεῇ. 

ΒΑΙΠαγ ; πᾶ ΌΘΥ ἰδία παρεστώτων αἰδοτία Ἰορ!. Προεστώτων εδΐ 

Ἰβεοῖῦο Εὰ. Νγοηθηβιβ, πγαΐαΐα ἃ ϑανο. ΒΠΠ]Π1ὰῈ : “παρεστώτων Ὠδθαοΐ 

οτηθηάδίζιβ Οὐάσεχ, πορ προεστώτων, αἵ Πιᾶροῖ ͵εγοῃ. Πα 1. ΕπΙᾶτη 

Εγαβιηὰβ νογζ, ργαοδοηἑιήη. Τῷ βασιλεῖ τῶν προεστώτων ΘΓ {{Γ8]60- 

το θτ Ἰυ πρὶ Πα ΠᾶΘα8. 

ΗΟΜ. 11. 

Ρ, 441 Ὁ. Ἰη. 7. ἐναβρύνεσθαι. ὅιε Μοηίεῖί. ἴῃ ἰοχία, ποΐδηβ, “ Μϑ. 

ἐναβρύνεσθαι.᾽᾽ Ῥγοσυ]άυῦϊο βου θοπάστη, “Μϑ8. ἐναμβρύνεσθαι,᾽ αποά 

ἢἰς οἵ 8101 παῦεῖ Οοάοθχ Α. νιο 5815 ἔγθα θη]. 

Ρ, 442 Α. ποῖ... συνεισήγετο οδ΄ ἴῃ εΥΟΠ. συνεισήγητο Πα ὈΘηΐ ΜΟΓ. 

Β6η. δδιη ὅδν. 564 ἢἰς ἴῃ Οογγίροηὶβ συνεισήγετο Ἰαρ Πα πῃ τη]. 

Ρ. 442 Ὁ. ποῖ. ἃ, Ψοῦρὰ ἐν τῷ κόσμῳ ἃ Μοπίοίαϊοοπϊο ἰδοϊΐα Ἰηνϑοΐα, 

ἴῃ Π0]}10 ποβίγογαπι οχβίαπί, [θρὶῦ ἰηθη ΒΙ]]15, οὕ ῬᾶθηΘ ΠΘοθββαυῖα 

ν᾽ ἀοηΐαγ. 
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Ρ, 442 Ἐ. ποῖ. ἃ, ΤΑ" πραγμάτων κόμπον, Ἰῃθρία. ᾿γεγϑδογιηι ζμηιο 8 

νογας Εγαβιηυβ, ἡ881 ἰθριββοῖ ῥημάτων, τιοποπΐο εἴ ργοραπηί ΒΙ]1Π1ο. 

Ῥγο ῥημάτων 5ταΐ (αἴθε δα ἰοο. ου]ὰ8 νουθᾶ βαηΐ: ἐπειδὴ μέγα ἐφθέγξατο 

περὶ ἑαυτοῦ, ἵνα μή τις νομίσῃ κόμπον αὐτὰ ῥήματων εἶναι χηρεύοντα τῶν 

ἔργων κ. τ. ἑ. Κόμποι ῥημάτων αἰχ! ΝΝοβίου Τοπη. Χ. Ρ. τι ὦ. ““ΝΙβι 

Ἰερϑηάμπμη γραμμάτων ; Ὠδῖῃ ἀθ ΕρΙβἴο] 15 Ἰοᾳυϊίαγ. ᾽αϊίογῦ Βεη. μάᾶς͵ 

Ηος ᾿ρϑὰπὶ οχ δ ιμαοῦ. Εἰ, ἴῃ τοχίαπ Ἰηϊα]πη18. Τὰ γράμματα εἴ τὰ 

πράγματα 5101 ᾿ῃν]ΟΘΠ Ορροβιΐα νι ἄθαβ ᾿ηΐγα Ρ. 649 Β. Ἐν γράμμασι μόνον 

κομπάζων ΞοΥρδιῖ Δαυοίογ Οεδΐθη. δα ἂρ. ΧΠΠ. ν. 7. 

Ρ. 443 Α. Ἰη. 2. μαρτυρήσετε ἸορῚ οἴίατη ΜοΤΕΙ]. 

Ρ. 443 1). ποῖ. ". ἀλλ᾽ ὡς μαθητὴς μαθηταῖς ὁμοτίμοις διαλεγόμενος. 816 

Ὁ Ε΄, μαθητὴς οἴη. Β. οὗ [ἃ φαοὈαΐαγ δηΐθ Μοηίΐοί. 4ὰ1 1Ππ4 νοοαθυ] απ 

Οατα Ἰηνοχιῦ. Ῥϑαΐο σοποϊπηΐα5 ἔογεῖ, ἀλλ᾽ ὡς μαθητὴς ὁμοτίμοις δια- 

λεγόμενος. Ο ΙΐΘΙ σΟΥΙΡΊΠη5 Ἰοοῦτῃ ΤΌ. ΧΙ]. Ρ. 269 Β. Πᾶς γὰρ ἄν- 

θρωπος εἴωθεν ἀκκίζεσθαι κατὰ τῶν δεομένων αὐτοῦ ὅταν δὲ ἴδῃ μὴ χρείαν 

ἔχοντας, κατασπᾷ τὸ φρόνημα, ὥστε ὁμοτίμως διαλέγεται. οβίτοΙηδ 516 

Ἰεροπάα : ὥς τε ὁμοτίμοις διαλέγεται. 

Ρ. 444 Ὦ. ποῖ. ὁ, ““Πρὸ τούτου. 51. ΜΚ. ἘΔ νεῖ πρὸ τοῦ, τη8]6.᾿᾿ 

Μοηίςῦ. ““ Ἰτῆτηο Ὀ6η6, πθο ἰθὺ μαθοῦ Α. [ποὺ015 Β.7᾽ Μώ. Βεη. χἕδς͵ 

Ετίατα Μοηζΐοίδι σοι! Οὐάοθχ πρὸ τοῦ αὈδῖ, ποὴ πρὸ τούτουι ἘΌΥΒῈΒ 

Τοιη. Χ. ρΡ. 336 Ὁ. 1άριῃα ΟΥΠσὰΒ. ῬΥῸ ΒΔΏΙΒΒΙΠΠΟ πρὸ τοῦ Δ]ΓΘΥι 6 Χ 

ἸΏΡΘΏΙΟ 86 δα] άϊθβα Ῥγοίθββαβ δϑί. 

Ρ, 445 Α. ]Ἰη. 1. οὐ κατὰ σάρκα. Μιά. Μαϊίπαοὶ. δὰ Ἰοο. (Νον. Τοβί. 

Του. ΝἼ]. Ρ. 126 54.) 
Ρ, 445 Β. ποῖ. 9, νΙποβαμη ἀπηγγελμένα ἀρὈοίυγ ΔΙΟΤ6]1ο, ααθηῃ ἢά6- 

Πογ οχργοβειῦ Μομῃίορε, 

Ρ. 446 Δ. Ἰη. τ. Μοηίοξ. οαϊαϊί, ἵνα δόξῃ μετριάζειν, ποΐδηβ: “816 

Ἰορϑηάμμι, οἵ ἰΐὰ Ἰθρὶῦ [ηΐθυρυοβ 1 απιιβ. ἘΠῚ τηδ]θ, ἵνα μὴ δόξῃ. 

ψοουΐα ποραΐνα οχϑίας ἴῃ ΠὈΥῚ5. οτηπιθιβ, οὗ ἃ βθηβατη ορίϊπιθ Παροῦ. 

Ῥι 446 Β. Ἰη. 32. ἀλλὰ νῦν ἃ λέγεις. αν 1ὰ5 ροβύ ΒΙΠ πὶ οομ]θοϊζ, 

ἀλλ᾽ ἃ νῦν λέγεις : αιοα τηυ]ῖο ἀφίοθυιβ 6βί. 

ΠΡ, 4406 Ο.]1η. 5. τὸ δὲ τοῦ θεοῦ] τὰ δὲ τοῦ θεοῦ τηομάοξο ἀφαϊς ΜΟοτο]]. 

Πάρι ἱποδαΐο βθοαΐαβ οδὲ Μοηίοί. 

Ρ, 446 0. πη. 5. Ρῖὸ τὴν μαρτυρίαν, αιὰθ. οεῖ βογιρίαγα ΠἸὈΥΟΤαΠὴ 

ΟἸΏΪ ΠῚ, καὶ μαρτυρίαν Ἀαθοηΐ Νογομ. ὅαν, Νίοσ. (ὐοὐγοχιῖ Μοηίοί. κρά 

51Πη6 τηοηϊΐο. 

Ρ. 447 Β. Ἰπ. 4. Ρῖο τουτέστι, καὶ τῶν εἰς ἡμᾶς εὐεργεσιῶν ὅν} 15 

Ροβύ ΒΗΠασα ἰθηΐαν!ΐ, τουτέστι, διὰ τῶν εἰς ἡ. εὐ. τΘΡαρΡ πα μ τ 5. 1 Υῖβ. 

1τὰ ἴάταλθη οαϊαϊῦ Μοπίοῖ. Ῥοϑυρογαμπι. Τουτέστι τοβρομάθίὶ ααδθβιίϊοηὶ τί 

ἐστι; οἵ ογἄο οβί, τουτέστι, πληροῖ αὐτὰς δ ἡμῶν καὶ τῶν εἰς ἡμᾶς 

εὐεργεσιῶν. 

[014. ποῖ. ἔ, Τῆς γὰρ αὐτοῦ -------τῇ ἐπὶ τούτοις. ἘΣ ἀοθαΐαν, τῆς γὰρ αὐτοῦ 
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δόξης οὐ καταφρονήσει, εἰ καὶ τῆς ἡμετέρας κατεφρόνει σωτηρίας" καὶ διὰ τὸ 

σφόδρα φιλάνθρωπος εἶναι, καὶ πρὸς τοῦτο ἡμῶν ἡ σωτηρία συνδέδεται τῇ 

αὐτοῦ δόξῃ τῇ ἐπὶ τούτοις. Ἰαάθιῃι Ἰοσογαηΐ Τ[ηΐουργθῖοβ. Νϑαὰθ ΔΠΠΘΥ 

Α.Β. πῖβὶ αιοά ἢϊο σωτηρίας κατεφρόνει ἰῃνοῦβο ΟΥ̓ΔΙΠ6. βου 11, [Ι͂ἢ αἴτο- 

α4ὰ6 διΐθιη βουναΐαιν πρὸς τοῦτο, ΠῸῚ αποα ἀδβιἀθγοί Δ]1 4818, πρὸς τούτῳ. 

Ῥυγϊοσα ῖὸ Ἰοσηΐ 1). τῆς γὰρ αὐτοῦ δόξης οὐ καταφρονήσει, εἰ καὶ τῆς 

ἡμετέρας καταφρονήσει (- σωτηρίας 1.}" νῦν δὲ οὐδὲ τῆς ἡμετέρας καταφρονή - 

σει (καταφρονεῖ Ἐ'.) σωτηρίας. Ὠοὶπάς. ορίογα ἀβαὰθ δὰ αἱ ἐπαγγελίαι 

ἀδβιπί ἰὴ Ε΄ ΑἸΐουῦ Οοάθχ ᾿ἴὰ φγοοθαϊ : καὶ ὅτε σφόδρα φιλάνθρωπος 

καὶ ὅτι συνδέδοται (516 ἴῃ ΟΟ]]αΓΙΟΠ6) ἡμῶν ἡ σωτηρία τῇ α. δ. τῇ ἐπὶ 

τούτοις. ἨΠΒ ΘΧΡΘΠΒΙ5, ῬΓΟΌΘΔΌΙΠΙ ΘΙ τηδρὶ5 ααδτῃ πα! απίου Ἰοσατη 

οοΟμβαςυτηθβ. ΤΌσΡαβ ἀθαϊῦ ἀαρ]6χ σωτηρίας. 
Ρ. 447 Ε- Ἰπ. 4. Ρτο ἐκεῖνα διὰ ταῦτα δοουγαΐα γαΐο ρμοβίαϊαθαϊ ταῦτα 

δ ἐκεῖνα. )6Ὲ πᾶ πορ]ροθηΐα αυθοάδπι τηοηϊΐα βαηΐ ἴπ Απποῖ. δὰ 

Ἠομ]1δ5 ἴῃ Μαίίῃ. Ρ. 1.48. 

Ρ. 448 Α. ΠἸπ. 5. ὁ γὰρ βεβαιῶν ὑμᾶς (ρτο ἡμᾶς) ἰδοϊία εαἀϊά 1 Μοηίεί. 

δἴαπα 1ἴα νοΥΕζ. 

Ρ. 4490 Α. ποῖ... Οὐδὲ γὰρ οὕτως-----οσυμπαθείᾳ. Τιοοὰβ. ΠΟΌΙ]Π15, οἵ 

Ροβί νδυῦ]δ8 νίοαβ πὰπο ἀθιγθτη 1π ΡΥ ΠΙΤΟΙΘ πὶ γοϑυταίαβ.. Αρυά 

γεγο. οὗ Οοτητηοὶ]. νὰ] άθ τα! ]ὰ5 δχϑβίδϊ, βο]!]οθῦ : οὐδὲ γὰρ οὕτως εἰσὶν 

αἱ τῶν ὃ. αἰχμαὶ φοβεραὶ, ὡς χαλεπωτέρα ἡ τῆς φύσεως συμπαθεία. Ἰῦταε- 

τῆιϑ: ποθ θηΐηι ἠαδίαγμηι οπδρίαε8 ἀθῴμθ τιθίμθμάαθ ϑμηΐ ἃ ηγμί5 

ϑμθγοοίαο: ἀεὶπάδ οθΐοσγα οπλετ ἀβαὰθ δα διὸ καί. ϑασοράϊ ΒΗ]1ὰ5, αα] 

μος ποίαῖ. “1ῃ Οταθοὰ ΒΔ ΠΠΟμΘ οχ δπιθπάδΐο τὸ ροβί φοβεραὶ 

δα ἀδθπηάπμη), ὀρθαὶ ὑπὸ πολλῶν ἀνιστάμεναι στρατιωτῶν, ὡς ἐκεῖνοί ποτε ἦσαν 

φοβεροὶ οἱ λογισμοί: οὐ δοράτων ἢν χαλεπωτέρα ἡ τῆς φ. συμπαθεία ; Πδες 

δα νουθαπι ἰαοϊΐθ Ἔχρυθββουαηῦ ϑνηα5, δῦ 4] Θαγη 56. βαηΐ, ΜογΥ. 

Βεη. Ναμῃο ἀε Οοάϊοῖθαβ νάθπάσμη. ἘΘΡῚ Α.Β. αἱ] Ῥγ]οΥ 5 ἀποαπ6 

ἘΙτοΥυ 5 ογαπῦ δα τηδηατη, 11] οτθῃϊηο ργοβοϊαηΐ ; Βα! ἄθπη Ὦ]Ο ΟΌΓΩ 

ε ΟΠ ΘηΒὶ ῬΥΟΥΒαΒ. σοηβθητῦ, 116 δαΐθμι Ἰπίθρυατη ῬΘΥΙΘΟΡτη, δῦ οὐδὲ 

γὰρ οὕτως δἃ τὴν ἐκείνου ψυχὴν, [6.0 }}1} Ἰαρβὰ ρῥγδθίθυτηϊδιί, Ἐβ]αα] {γ65 

ΟΠ .Ε,ν ἀθη4ὰ8 δά λογισμοὶ ἰοχίατα ΒΙΠΠ]ΠΙΔπ απ τοίεγαηΐ, 56α ρᾶᾺ}1]0 ρΡὰγ- 

ΘΔΠΟΥΘΙΙ : (5611. ὑπὸ τῶν πολλῶν ΠΔΌΘΩΪ ΟΠΊη65, οἵ τότε ΡΙῸ ποτὲ "ὶ, 

ἴῃ σοίουβ ποτὲ αεβϑί.) [1Ιάἄθτη ροβί λογισμοὶ κἰπ6 11 νατϊοΐαΐθ Πᾶθο 

Βαροπί: οὐ δόρασιν ὁπλιζόμενοι, ἀλλ᾽ ὃ πολλῶν δοράτων ἣν χαλεπώτερον, τῇ 

τῆς φύσεως συμπαθείᾳ. υδθ απυδηΐαπι γϑοθρίϊβ ργδθβίθηϊ, ΠΘ ΠΟ ΠΟῚ 

βίδοτη ᾿π|6]]Πρ10. 

Ρ. 449 Β. Ἰϊπ. 3. τὰ κέντρα κάτωθεν. ““ Ἀδοΐα οἸπηΐηο Ἠδίθβιβ, τὰ 

κέντρα ἃ κάτωθεν.᾽᾽ μη. Ιτήηπηο, ΡΘΥΡεσἍτη. 

ΡῬ. 449 6. 11π. 5. ΡιῸ τοιοῦτον, τοσοῦτον ἀδάογαπί ΜοΥ. Βεπ. πα}]0, 

αὖ νΙἀφίαχ, δαοίογαο. 

Ῥ, 450 Β. ῃ. 5. ὁ μὲν Σύρος φησὶ, νῦν ἐγνώρισας. ἴϑΑν115 1ῃ τη ΔΓ- 
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δῖπθ σομ]θοϊΐ, νῦν ἐγνώρισα, τηᾶ]6. ΟΥ, ἤοχα. ΧΙΨΠΠ]. η΄ ἀδη. (Τοπι. ΤΥ͂. 

Ρ. 477 [).) οὐ τοῦτό φησιν ὅτι αὐτὸς νῦν ἔγνω" ἀλλὰ τί; νῦν, φησὶν, ἅπασιν 

ἐγνώρισας, ὅπως εἰλικρινῆ τὸν φόβον ἔχεις τὸν πρὸς τὸν θεόν. Ἐπ 51. ϑγτι. 

Ρ, 450 ΚΕ, Ἰη. υἱὲ, Μυϊροὸ ᾿πἰουραπριηΐ, πολλὴν οὖσαν ἐν αὐτῷ, κατε- 

τόλμησεν, αἴ ἀγοῖα Ἰυπρηίυ φιλοστοργίας κατετόλμησεν, η4ιὸ [δοΐο το] 61- 

γψατη ἧς που Ππαῦοθῦ ἀη46 ρΡοπάθαί. ΒΙΠ1ὰ5: Νοη θηΐηι αἀυογϑι8 παΐμγαηι 

ἑαηέμηι, 864 οέΐαηι αὐυθγϑιι8 δοημθυοίοηξίαο αὐ[ϑοίνη, φιῖ.. .. ἵπφθηβ ογαΐ, 

ἑηΐγορίμηι 86 ργαοδμϊί. ἨἘδοῖαβ Ἐγαβπηὰβ 84 φιλοστοργίας 5} 1Π{6]]]ρ1ξ 

υἱὸς ἦν, νΟΥΘΏ5: “πο δηΐηι ογαί ἤἰϊιβ ηαίμγα6 ἑαηέμηι, 89] οἱ οἠαγίέαι[15.᾽ 

Οδἴογα ΠΟῚ αββθοσίαβ δβί. 

Ρ, 451 Ὁ. ποῖ, 2. διηκόνηται 650 ΒΡΠαϊτηα ΜΟΥΪΘ]]Ι, αὖ νἀ δέυγ,. 

Τ014. Πἰη. 6. Ηδοο, εἶπε, μὴ σφάξης, καὶ εὐθέως ἀφωπλίζετο, ἀδϑιπξ ἴῃ 

Ψεγοη. οἱ ἃ. ΒΙΠὰ5 θὰ οχ 580 ἰρτοὸ γονοοαν. [Ι}Ὰἄρτη ἔρθοϊξ Θανη αβ, 

564 ΡῥΙῸ καὶ εὐθέως, τὸ εὐθέως Ἰποδιαΐα Δαπη516 ; ροβίθα 56 οουγοχίῖ. Καὶ 

μαρθοηΐ Μου, Βθη. οατὴ Βθρι Β.Ο, Νρο δ} 1061 6556 ἀυθιϊατηὰβ ἴῃ γ1η- 

ἀοθοποηβιῦαβ, οθὲ ΟὐΟ]]αΐου ποβίθυ 181} ᾿η46 θηοίανου. 

Ρ, 451 Ἐ. Ἰη. 2. ἀπὸ τῆς ὁπλοδεξιᾶς. ““οΥΡαΠ ᾿ΠΒΟ]Θὴ5 [ἸΠΊΠΊΟ, 

ἅπαξ λεγόμενον) 564 ρᾳΐο 5]ρἜΙΠοΟΑΓΟ αγηιογμηὶ ἐγαοσέαξοηθηι.᾽ μὴ. Εγαβ- 

τη γ ΥΕξ, ἦρθ αγηιογηὶ φοϑίαίξι; Β1]]1ὰ5, ἥρϑα φογθηογηι αὐ ιογ μη ἄθ:- 

ἐογίαίο. Ῥαυ]]ο ροβέ ῥυθμὸς οϑΐ ἡ τεταγμένη κίνησις. ὅϑδὶς ἀἸ]οϊξα, μετὰ 

ῥυθμοῦ νε] ἐν ῥυθμῷ βαίνειν. 

Ρ᾿ 452 Ἐς ποῖ... Αἀάθ “πίστεως  εγοπ." ΟὐΟγγοχὶς ὅν. Μαὶβδ 

᾿πτουργοίδηζαν γοβροηβίοηῖβ γάβυη. Β1}]. Μοπίοξ. 

Ρ. 453 6. ποῖ. ἴ, ἢ ἐσίγησε Νεΐοη. ὅαν. Μοῦ. “Ιμορϑπάσμῃ ἢ εἰ 

ἐσίγησε. Ἴδη. ἴΐἴα τδοϊίθ οουγοχὶῦ Μομπίοί. Ἡδπο Ἰαρβιιπιὶ ΠΙΥΔΥΙΟΓΊΙΠῚ 

το ρΊμα5 ἴῃ Απηοῖ. δα ΗοΙ]Π1ὰ5 τὰ Μαίη. Ρ. 73. δ οουϊὰ εἰ ἀπΐο ἐσίγησε 

Θχοιαϊῦ ἴῃ ΠΠΡΥ15 Δ] χαοῖ, ᾿ηἴτα Ρ. ὅτο Ὁ. ποῖ. 4, 

Ρ. 454 Β. Ἰη. 4. καθάπερ γὰρ στρατιώταις σφραγίς. Οἵ, Τοιι. ΙΧ. ρ. 

5οο Ὦ. οὐχ ὑστέρα δὲ μόνον τῆς πίστεως (ἡ περιτομὴ), ἀλλὰ καὶ σφόδρα 

αὐτῆς καταδεεστέρα, καὶ τοσοῦτον ὅσον σημεῖον τοῦ πράγματος οὗπέρ ἐστι ση- 

μεῖον" οἷον, ὅσον ἡ σφραγὶς τοῦ στρατιώτου. Ἦϊπιο ΡΟΥΓΠΟΥΘ ΟΥΘΙΌΙ]6 δβί 

Ψεροῖ. ἀΘ ἂς Μ|.1. 8.ι. ΦΟΑΝΡΟ ΤΙΚΟΝΕΒ ΒΙΟΝΑΝΟΙ Β0ΝΈ.... δορά 

ποη βδίαΐίηι ριιοί δ δἰφηογμηι Ἰηϑογδοηάιι8 οδέ ἐἶγο αοἰδοίμδ,; ὑγρὰ απίθ 

δαογοϊίο ργ»αοίθηΐαμαίν8, μἱ με] Ὁ. ὉΘΥΘ ἑαμΐο Ορογὶ αρίι5 δὲ: ροδδὶέ σορηοϑοῖ. 

ΗΟΜ. ἵν. 

Ρ. 455 Β. Ἰπ. α1τι Ῥῆὸ φοβεῖ, ἴῃ Βοποαάϊοϊ πα οϑί σοβεῖ, αποα ἴγρο- 

τποΐαο τἸαθη πὶ οδϑβί. Ξ 

Ρ. 456 Δ. Ἰη. 4. τὸ ἔμελλε, αιᾶθ Ἰδοῖίο οδὲ ΕἸ ΙΟμτ πὶ νου ΠῚ, 

ἔμελλον οοπ]ροὶί ὅαν. οἵ ἴδοῖῖο τθοορὶῦ Μοηΐοί. Ἔμελλον οϑὲ ἴῃ ΠΟΒΕΓΙΒ 

ΟΥΠΪθι5, 
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Ρ. 456... ποῖ. ἢ. “Τὴ ΕΠ κ [ΓΝ όγοι. ὅν. Μου.] Ιορ ταν τὴν ἀδίαν [Ἰτπῖο 
τὴν ἀνίαν) : ἴῃ ΜΗ, [4.7 τὴν ἄνοιαν, τηᾶ]6. ὅϑαν., ἴῃ τηᾶγρ'. ἈΠ ὰ τι ῥγοίογέ 
Ἰθοίομθιη, τὴν ἀηδίαν [Ἰὰ Β.}). τὴν ἀηδείαν Ἐ..1 4ιὰθ ορτπιθ οοπβοπαΐ, 

οἵ 1ζὰ Ἰορὶξ Τηΐογργοβ [αἰ πιιβ. Μοηΐοῦ. Τηΐουργεβ οἱ δὲ ΒΙΠ]Π1ὰ5, χαὶ 

γ06707 ((ι. 6. ἀνίαν) Ὠαθοῖ : Εγαβιαιβ ἐηιργοδϊας νου. 

Ῥ. 457 Β. Ἰπ. 5. εὐφραίνεσθαι γγο εὐφραίνεσθε Ῥ6Υ ἱπουτίαμιη ἀφαϊι 

ΜΟΙΕΙ]. οἵ ροβῦ θὰπὶ Μοηζίοί. 

Ρ. 458 Β. Ἰίη. 2. ΡΥῸ ἔγεμεν, ἔλεγεν νἱ[ο56. φαἸάϊ ΜΟΥ. ϑ'ρῃαίπια ο)τ5 

ἔγασα! ἔα Ἰθ θα] οἵ 118, 

Ρ, 458 Ὁ. μοὶ. 2. Ἐξἀοθαΐαν ἃπίς Μομπίθῇ εἰ δὲ ἡ χαρὰ πάντων ὑμῶν 

ἐστι χαρά. ΗΙΪς διΐοιη οχ (οαάϊοο βὰο Α. τϑροβαϊξ, εἰ δὲ ἡ χαρὰ πάντων 

ὑμῶν ἐμὴ χαρά: ῬοΙΡοΓάπ.. [ἴπ θη. δ Ἰβρίξαν Ἰαχία Οὐοάϊοοιη Β. εἰ 

δὲ ἡ χ. πάντων ὑμῶν χαρά. Νοῖίαϊα 5] πρίν : ““ ΤΥΔηΒροβαΐτηιιβ. ἀθ 

Βθηΐθητδ ὅ58}}}}} ἐμὴ, φαοά ἴῃ Μοηΐοῦ, οἵ ροβῇ ὑμῶν Ἰερεθαΐυγ, ἴῃ ὅαν. 

οἱ Β.. αϑεβϑί. ὕπαβ δρραΓοῖ, γοϊ θα νίγαση ἀοοσίατῃ ἰοχίατη δα ἤυης 

τη τι} ΓΘΙΟΥΤΛΑΙΘ ; εἰ δὲ ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν χαρά : 564 Ορεῖαβ 510] 

ΟὈΐΘμ ρου ηΐθθ ΠῸῚ Πα αΪββθ. [Ι͂άθιη οἱ δοοιαἸ Ρ. 459 Α. υὶ εἰ τεοαβρ- 

ἴατα νο]αϊῦ. 

Ρ. 458 ἴὦ. Ἰη. 4. Ῥοβί ἐπιβαρῶ ἀἸΞΠ ΠΟΌΟΠΘ ΠΣ ροβαίτημβ, Τα χία πιθηΐοιη 

ΟἸγυβοβίοιηι ἃ0 ἘπαΙζουθιι5 ο͵ὰ5, δχοαρίβ οοη. εἵ ὅϑ'δν. τηϊηὰϑ 

Ῥειβρθοΐδῃῃ. 

Ρ, 459 Ὁ. πη. 6. οοσοιη ἀπόνοιαν Ρ61 αδϑρογαίϊοηθηι νουζογαπί [πΐοτ- 

ΡὈγΓθίθβ, ἃρῖθ δαὶ Βθβῆβιμη, βθα οοπίτα ἀβατῃ Αποΐοτβ. Ταπίδθδιη ἀπόγνοιαν, 

564 ΟΟαΙ665 ποπ Βα αραπία, πθο νοχ δὲ ΟΠ γυβοβίοτϊηϊοδ. 

Ρ. 459 10. ᾿π. 1. εῦθα κἂν ἀποσκιρτήσῃ, ατὲ 581 γοϑίϊγοί σομι νου 

Εγαϑιη. δέϊαρι γοϑὶζοί Β11]. νουῖαβ, πὶ [8]Πτὰγ. Εάθιὰ ἔθγα σοπβίγαοςζιο 

τ αι ᾿πἴτὰ Ρ. 5.290 Ὁ. 00] ἀ6 οοπ]θοΐατα ἀρκέσει ἀ6α! ἘϊοΥ Βοη. φἕδς, 

Ρ. 46ο Ε-. Ἰϊη. 8. ἄγχει πρὸς τοῦτο. Τιοου10 ᾿Π5Ο] ΠΟΥ : αὐφὶξ ἙΤΆβτη. 

Τηιρο 1 Β111. ΒοΙ5. σοπ]οῖῦ ἄγει, φαοα Πἰπηῖβ ἰδηραθί. Μαυϊρδίατα 585 

ταῦτ ἸΟΟΒ ΘΙ Ρ. 658 Β. κατεπείγει καὶ ἄγχει καὶ ὠθεῖ τὸν ἀνόητον 

τύραννον ἐπὶ τὸν φόνον. 

Ρ. 461 ΠΕ. ποῖ. 5. γέγονε γὰρ ἀμείνων, ἩΘΙῚΡ6 ὁ πόρνος ἐκεῖνος. 6 

βοάθῃῃ πουηῖηθ Νοβίου. αἱῦ (ΤΌ. Ν'΄. Ρ. 8ο1, 25. Εὰ. 86ν.) οὐκέτι τοῦ 

Σατανᾶ ἐστιν οὐ γὰρ ἐν πορνείᾳ ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἐν μετανοίᾳ μὴ οὖν τὸ ἐμὸν 

λάβη ἐκεῖνος. 

Ρ, 462 Εἰ. ποῖ. Χ, πράττετε πίε Μοπίοῦ. δἀϊαϊ Μοτεὶ]. 

Ρ, 463 Α. 1Ἰη. 7. καὶ σάκκου περιβολὴν ϑᾶὰν. Μοτ. Βεη. Οὐραϊα ἀδεβί 

ἴῃ  δοῃ. δ 110115 μη θα8. 

Ρ. 463 Β. ποῖ. ὦ, ἘΜΑΙῸ οἸηη65, ἀλλὰ τὸ τῆς νηστείας κρεῖττον ποιεῖν πα- 

ραινῶν, απο ἴῃ ΠῸ]]ο ΟΟαϊοα οχϑίαῖ. Εὰχ βιϑηαίηδ ἸΘΟΌΟΠΘ, αυδτη ΠΟῸΒ 

ΘΧΒΙΒΟΙΤ.ι5, 6] αρ515 ΡΥΟρΡίου Ποπηοθοίθ]θαΐοη νου ]8 τὸ τῆς νηστείας, οἢϊ- 

οΟἰζαγ βουρίαγα Οοάϊοιπη. ἀπογαμη, ἀλλὰ μετὰ τῆς ν. κρεῖττον π.π. Πος 
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᾿ρβαπι νου ΕΤΑΒΙῈΒ : 86 ἤογίο7 μὲ πα σμηὶ 76) μμῖο φιοα γηιϑϊιι5. δϑί 

)αοϊαϊ5. Μυϊραΐαπι οΘχργθβϑις ΒΠΠ]Ιὰ5.: δοώ υο5 αὐ ἰά φιοά 76)ιηῖο 

ρῬγαοϑίαηέϊιβ 68. Καοϊοπάμηι ἠογίογ. 

Ρ, 464 Ὁ. ᾿π. 6. καρτερικῶς 6ΟΧ Τηδῖρ'. ϑδαᾶν. ν6] οἰϊδῖη εχ (οάϊοο Δ. 

[δοιΐβ θάτα Μοηίοί. Ὑα]ρῸ καρτερῶς, ΓΘΟΪατηδπΕθτι5. ΠΌΓῚ8. 

Ρ, 464 ἘΣ Ἰη. 1. διελεχθῶμεν τηοπάοβα Ἔγοη. δᾶν. διαλεχθῶμεν ΜοΥ. 

Βρεηῃ. οἵ εἰς ἀϊβοτίε Β.. [6 δθίθυϊβ πῖ}}1] ποίϊδΐζατη οβί, {φαδϑὶ οὰπὶ ἑθχία 

αν! ]ΠᾶΠ0 ΘΟΠΒρΡΙΓσβθηΐ; ααοα νἱχ ΟΥ̓ 1016 οδί, [ἢ Ν' δύβίοπε τῶν οἵ δεῖ 

διελεγχθῶμεν ; 56ἃ ΝΝοβίοι σοῃβίαηίοι, πὶ {]]Π πη, διαλεχθῶμεν ΘΧὨΙθΘί. 

Ρ. 46ς Δ. Ἰη. 32. μετασχεῖν μαυθηΐ Ν᾽ ΙΌΠ. δᾶν. ἐπιτυχεῖν ΜοΥ. Βδη. 

ΗΟΜ. Υ. 

Ρ,. 465 Β. ᾿πη. 6. ΙΒ χη τί οὖν; βούλεσθε πρότερον ἀποδείξωμεν, 

οαπ Μοηϊΐοίαϊσοηϊο. Μιημὰβ ρῥ]δοορῦ, τί οὖν βούλεσθε πρότερον ἀποδείξωμεν ; 

ΤΩ ΠΙΤΩ6 ΟΠ ΠΪ ΠῚ, σαοά ργαθία]οσιηΐῦ Ν᾽ γΌῃ. δαν. Μοῦ. οἵ Τηϊουργαίαββ : τί 

οὖν βούλεσθε ; πρότερον ἀποδείξωμεν κ. τ. ἑ. 

Ρ, 46γ Ο. Πη. 4. καὶ καθάπερ τὸ φῶς. ῬΙῸ τὸ φῶς, ὁ ἥλιος ᾿πδιια!ζᾶ 

τοπηθυϊαΐθ βαρροβαϊΐῦ Μοηίοί. ποΐδηβ : “516 Ἰορὶ Τπίρυργοβ 1 δῦ! ηῈ5 

[Β1Π]1ὰ85, πο ΓΑβτη115] δ 59 Ἰθβρηάατχῃ. (1 }) 

Ρ. 468 Ὁ. ΠΠη. ς. ὥσπερ οἱ λοιποὶ Μοβᾳ. σ, ὥσπερ οἱ πολλοὶ Μοβα. 0. 

για. Μαϊίλπαοὶ. δα Ἰοο. 

Ρ. 46ο Β. Ἰη. 8. γάραΐ 1 δοἴογ, πατὴ οἸθρϑηίια5 αἸβεϊηρ αδίαγ, Πόθεν 

οὖν ἡ νόσος αὕτη, πόθεν, εἰς τὰς ἡμετέρας κατέσκηψε ψυχάς ; 

ῬΡ. 470 Ε᾿ Ἰ1η. 2. ἡλίκον κακόν. 16 ΠΟΒΙΓΙῚ ΟἸΏη65, πΘοηοη ΕἼΟΙ]. 

ΤηςοΡΡ. οἵ δδν. πηδῦρ. Κακὸν αρεβί 80 Εα 4. Ἔδχοθρία Ββηθαϊοιηᾶ. 

1014. ποῖ. 4, κακηγορεῖς Υοορρὶ Εϊογ Βθη. φὄδθ, 46 σοῃβί πο ΟΠ 6 

ῬᾶΓ απ 5Ο]]Π]οἰζα5. ῬΥΟΧΙ πη ατη κακηγορεῖν ἸἸΌΥῚ ἴαγὴ ΒΟΥΙΡΕ, τὰπὶ δα ΠῚ ἤΤΤΗ]- 

[6 Γθηθηΐ. 

014. ᾿π. 8. Ῥυβί οὐκέτι, γὰρ δἀάϊ Β. αιοά οχ ΟΠ] ΟΥῚΒ. Οἰ118. 56- 

σου η415 ἀἸάϊοίηβ, Ἐδοοθριῖ πος Εἀϊίου Βθη. ἂς, 
Ῥ. 4γ7γ1 Α. ποῖ. π', καὶ 650 δἴϊδιη ἀρ ΜοτγΕ]]. 'ΓΓδοιία πηαΐαντ Μοηίοξ, 

Ρ. 4γ1ι Ὁ. Ἰη. 5. Ἑαοθαΐαγ, καὶ τίνα δεῖ πενθεῖν, τὸν παθόντα κακῶς ἣ 

τὸν ποιήσαντα κακῶς ; ὅτι χρήματα κερδάνας κ. τ. ἑ. “ἘἈδοῦιτι5 Ηα]οβῖπα ὁ 

τὰ χρ. ῬΓΙῸ ὅτι χρ.᾽ ϑαὺυ. . Ιάριη ρ]αου Μοηίοία!οομιο. Ἰὔγάβτηνβ νου, 

παηὶ φιῖὶ ροομηῖαβ : 115, μη ργοζϑοίο, φεῖα ροοιηῖαβ. {10 πο8. ΘΠ Ἰπλιι5, 

Ἰοοβ ΟΠ 65. ὨΙΠ]ΘΙῸΒ Παᾶοῦ ; οἴβὶ ΠΟ ΠΟΡΆΤΙΠλιι5, οἴϊατη. να]ραΐαση ἀ6- 

ἔθη αὶ ρόββο. 

Ρ, 472 ΑΔ. ποΐ.2, ἐζήτουν (510) ὁχΧ ΜΟΙῈΙ]. Ἰπϊζαίιβ. οϑῦ Βοποα του} 

τγροιΠποίδ. 

ΠΟΌΝΜ ὟΣ, 

Ῥ. 4.3. Δ. Ἰὰ. 6. ἴῃ ἤἥμπρ νϑυβίοι! συστατικῶν οΥη, Δίου. θα, ΠαΑΡϑηΐ 

ψργοη. δὰν, οἵ (ὐοαϊσοβ, {πὶ ΠΟ5Ε1, τὰ Δ οβηη. 

ΜᾺ Ω 
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Ρ. 473 Ο. ποῖ. ὁ, παραμυθίας νογῖογιπὶ Τηξογρτοῖοβ. ἘΕτγαβπι. ἀοϊϊηϊ- 
ἐϊοηθ; ἘΒΊ]]. οοηϑοϊαίίοηθ. ἾΝοο ἴδτηθῃ σοὐθοΐα Ἰθοϊίο παρρησίας ποπ Ππαρθοῖ, 
40 868 [πθϑαΐατ, ἔπ ᾿ἷσ, ἔπτη 8110 ἴῃ ἸΙοοο, αὶ σα πὶ ΠΟβίΤΟ οἸηπῖπο ΘΟῊ- 
[θυ πάὰβ οβί, ΤΌ. 11. Ρ. 192. Α. ἐνταῦθα μὲν οὖν φησιν, ὅτι ὁ μισθὸς 
ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς" ὁ δὲ Λουκᾶς καὶ ἐπιτεταμένως καὶ μετὰ πλείονος 
αὐτὸν παραμυθίας (παρρησίας Α.Β..) τοῦτο εἰρηκέναι φησίν. 

1014. τὰ. υ]ῦ, Ῥ͵Ὸ τινὸς καὶ φρονήματος, τινὸς τοῦ φρ. Ἰαχία ΘΥΓΟΥΘΠῚ 

ΜΌΟΥΙΘῚ οαϊαάϊῦ Μοηίοξ. 

Ρ, 474 Ο. ποῦ. ν’, Ιηΐερτὰ οοηβίγαοίίο οχὶρθραΐῖ, οὐ τοίνυν μόνον τῷ... 

οὐ δεόμεθα. Μόνον Βα θιἀἸατ ροβὲ πορϑίομθιη, βοααθηΐα ἀλλὰ καὶ, νὰ]- 

ΒΆγΘ οβδῖ δ α]ραγ θίϊδπι οὐ μόνον ΡΥῸ οὐ μόνον οὐὐΉ Ηΐο δαΐετα αἰγαηας 

ἤρυτα ἰῃ Θοάθιη τ] Θ ΠΗ) ΤῸ ΟΥΔίΙΟμἶβ ἰοσατη Παρϑῖ, ἀσυτίαβουϊθ, ἘΒεοΐο 

σορὶς ΒΙΠ1α5, γθυΐθηβ : φρο ἤὲ μὐ πη ἠιοάο ἤοο ποηιΐηθ, φιοά ἀρια αἰϊος 

φμοηίιθ Θοηιηιθηαἰϊοηἷς ἱηϑίαν' ποδὶδ οϑίϊϑ, ορὶβέοἰϊβ υϑϑίγὶδ Ἠυη͵η16 ΘρΘαΉ5, 

864 οἴο. 

Ρ, 474 Εἰ. Ἰη. ρϑπα]ῦ. ἄλλως δὲ αὐτοῦ. Ῥ͵Ὸ αὐτοῦ, αὐτοὺς σοπ]θοῖϊξ 5ᾶν. 

Τὰ αποααθ ἰδοῖϊΐα οοτγοχὶ Εὰ. Ββη. φράδθ, πο οχ Οοαϊΐοο. 

ῬΡ. 476 Ο. ΜΝοσαθυλιμι πάντες δηΐα οἱ κοπιῶντες ξαγθη τοοθρὶς Μοηίοί. 

Ῥδα]]οὸ ροβί καὶ ἃηΐθ ἡ νέκρωσις ἀδεβῖ ἴῃ ΜοΥ. Βεπ. 

ΗΟΜ. 1. 

Ρ, 48ο Β. ]η. υἱ]ἱ[. αὐτὴν ροβῦ φευκτὴν οᾶδιι οτηϊδογαπί Μοῖ. Βθη. 

Ρ, 482 Α. πη. υἱῦ. οὐδὲν ὑποστελλόμενοι, οὐδὲν ἀποκρυπτόμενοι ἱπνοῖβο 

ΟΥ̓Ιη6 ρα! βο]ὰ5 Μοπίοί, ᾿ποῦτῖα, αὖ νΙαρίαχ. 

Ρι 482 Ἐ. 11π. 5.. ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται. ῬΙῸ ὅτι, ὅ, τι ΒΟΙΡΒΟΓαΗϊ 

αν. Μοῦ. σοπίτα βϑηϊεπίϊδπι Ατιοΐου!β, {αθῖὰ νἱά. ἱπῆτα Ρ. 4823 ἢ. Ὅα- 

ἴθηδ ἴῃ ἰοθ. ““ μὴ ἀνακαλυπτόμενον," εἰς τὸ γνῶναι αὐτοὺς ὅτι ἐν Χ. καταρ- 

γεῖται ὁ νόμο. Αἀάε Νοβίτυμῃ ἴῃ Ηοτῃ. 1. 46 Ῥγορμθῦδγαμῃ οὈβουγίαΐα, 

Τοῦ. ΥἹ. Ρ. 179 Ὦ. Εἰπὼν γὰρ, κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς 

διαθήκης μένει, ἐπήγαγε, μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χ. καταργεῖται. Τοῦτο 

αὐτὸ, φησὶν, οὐκ ἀπεκαλύφθη, ὅτι μέλλει ἐν Χ. καταργεῖσθαι' οὐκ ἀπεκαλύφθη 

δὲ τοῖς μὴ προσελθοῦσι τῇ πίστει. 

Ρ, 482 Ο. ποῖ. ᾿, Ψεῦθα παρ᾽ αὐτοῖς εχ Οοάϊοα. βπὸ γϑοῖε δαάμηϊβιΐ 

Μομίεί. 

Ῥ. 484 Ἐς ποί.γ. δογαῖ τούτων δηΐα Μοῃίαϊ. σαὶ εχ Οοάϊςοθ, αὖ 

ΟΟὨ]ΙΟΘΙ Ποϑί, βϑα οἱδπ Ἰθοΐου!β, [ἴα δἀἸ41. Ἡδθεπί Α.Β.}. εἰ Τπέευρρ. 

Ρ, 485 Β. ποῖ. 5, ὥστε ΡΙῸ ὡς ὁχ Οοαϊος Α. ἰδοϊΐα οαἸα1 Μοπίεξ. ααοά 

ΒΕΡΟΙ  ΔΟΔ ΘΙ δραῖ, ΝᾺ. 5666. 

Ρ, 485 Ο. ποίῖί.4. ῬΡοβί ἀξιωθήσῃ πᾶδο δἀάϊ Α. οὐκοῦν ἴδον αὐτὴν 

᾿Ιουδαῖοι οἱ τότε, οὐ νῦν: ηααᾶθ6 ἀϑαὰ6 δα 5[110]Π]ΡΊ 6 1 ΘΧΡΙΘββιῦ, 4] θὰ 

10 [οχίστῃ ᾿ηΐεγθ ποη ἀαθδιίαν!, Μοηίοῖ. Ἐμδάριη ἴοσο παροὺ Εἰ. βϑά 

ΡΙῸ οἱ τότε, ἤαἴ οὐ τότε, Υοοΐα οἵηηΐϊηο. ᾿Αρποβοαηΐ θᾶ δὔϊαμπι [ηϊου ρυθίβε. 

χάδια. πμηφηαηὶ ἐρίίι" Τμααοὶ ἡἰΐαρι υἱάογιηΐ, π6 μῆς φμάρηι. 11]. δὼ 
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ψιο οοἰϊσείαν" ]μάαθο5 δάθὶ πθῸ ἕμηὶ υἱα 586, η60 πη υἱάογο. ΝΘο ἴδτηθῃ 

βοπαΐπα νἹἀθηίαγ. : 
Ρ, 485 6. ποί.1. ἐνάγων παῦεπί ψότγοη. ὅϑὅαν. Μου. ἀνάγων ἴδοϊῖο 

γϑοοριῦ Μοπίοξ. 
Ρ, 486 Α. Ππ. ς. τὸ δὲ πνεῦμα. Ῥαγ[ου]ατη δὲ οᾶδιι ΟἸἶβιῦ Μομπίοθί. 

Ῥ, 487 Α. Πἰπ. υ]1. ἐπεὶ ἡ εἰκὼν οὐ μένει. Ἠοο 5Ιρπιῆοαῖ, αἰϊοφμΐη 

δὲ Πμο πο εἰδὲ οοηβίαί. Οαΐρρθ Βότλο 65 βιαβ ρΙΌρυῖα ΘΟΡΏΪ ΠΟΙ, 

ΠῚ Δ] ̓ ὰπ46 οἀοοίαβ, βαρ. ΜιΙτδιηυγ ἴῃ άπ Ρ]απα βθηΐθπία [ηΐου- 

ῬΓΘΐα5. ΒδΘβΊββθ. 

Ρ, 487 Ὁ. ποῖ.γ. Ἑεθαίΐαγ ἐπὶ τὸ πλησίον. ““ ΤιΘροηάμη) ἐπὶ τὰ 

πλησίον. Πμη. “ΒΒ. οπτςΐ τό. Ἐοτέ. τά. Εαϊίον Βθη. οάδο, ἘΆΙΠαΓ. 

Νδηι Ἰθοίῖίο ἰβέϊιβ (σά οβ οἹϊτα ογαῦ τό: πηΟ 6Χ ΟΟΥΤ. τὰ Παθοί. 

Ρ. 488 Α. Ἰπ. 5. Κάϊν βίος. Ῥτονθυθ! Ποῦ ἀϊοΐατα, αὐ ΤΌτα. ὙΠ]. 

Ρ-. 430 Εἰ. Τοπι. ΙΧ. ρ. 5523 Β. Εἶἰχ Ιοοο 8. 8. δηῃ. ἱν. 12. στένων καὶ 

τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς, νυ]ρὶ ορίπίοπα ογθάθθαῖαγ, (ὐδίπατη ραγαίψ οι 

ἕαοΐαμη θββθ. Νοβίου Τουη. ΠΠ]. Ρ. 42 Ὁ. καὶ γὰρ ἐκεῖνος μετὰ τὴν ἀδελ- 

φοκτονίαν, μετὰ τὴν παρανομίαν ἐκείνην, τότε παρελύθη τὸ σῶμα' τὸ γὰρ 

τρέμειν οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ παράλυσις. ΝρΒοΟΙμη5 ἃπ ἢὰῸ αυοαὰς ἴτὰχ- 

ουϊηῦ νοῦθα ΟὈΒΟυ 5 τηδ νΘΥΒ. 1.5. ἑπτὰ ἐκδικούμενα παραλύσει. (ἰογΐα 

Ὁ]Π]αυ]4 [416 ἸΝοβίσο νἹἀθῦασ ον θυβαϊαστη θββ6, ἰὴ ἰοοὸὺ σαὶ αἀἰρηιβ δβί αἴ 

ἸηΐθροῚ Θχβουθαΐαγ, Του. 1. Ρ. 6γ6 Ο. Τί οὖν ὁ θεός; ““ Οὐχ οὕτως" πᾶς ὁ 

ἀποκτείνας Κάϊν ἔπτα ἐκδικούμενα παραλύσει.᾽᾽ Μὴ φοβοῦ τοῦτο, φησί: βιώσῃ 

βίον μακρὸν, κἂν ἀνέλῃ σέ τις, πολλαῖς ἔσται τιμωρίαις ὑπεύθυνος. Εἴ 

ΡΆΌ]]ο ροβί, Ἐπεὶ οὖν ὁ Κάϊν πολλαῖς ὑπεβέβλητο τιμωρίαις, ἀγωνίᾳ καὶ 

τρόμῳ καὶ στεναγμοῖς καὶ ἀθυμίᾳ καὶ παραλύσει σώματος, ὁ ἀνελών σε, φησὶ, 

καὶ τούτων ἀπαλλάξας τῶν κολάσεων, αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐπισπάσεται τὴν 

τιμωρίαν. 

Ρ. 4990 Β. ποῖ.ἢ, μεθίστασθαι Ἰορὶταν ἀρὰ ΜοτΟ]]. οἱ Β θη. ρυ]ουΐβ, αἴ 

ν᾽ ἀδίαγ, Ιαρθα. Νίαῖὴ ϑοη. ὅν. οἵ Οὐτητη6]. καθίστασθαι Ἰνα])Θηῦ. 

1014. ποῖ. 5. “ὲ] Ἰερϑηάμμηι, εἰ δὲ συνηθείας τὸ τίκτειν αὐτὴν [πος 

αυϊάθιη πῸ5 εχ ἄποθαβ Οοαά. γϑοθρίτηι51], ν 6] ροΐϊαβ, εἰ δὲ συνήθεια τὸ 

τίκτον αὐτήν. ϑορά τὸ αὐτὴν 40 τοΐογίαν ὃ Εο νἹάο]οοῖ, οὐδαμόθεν γὰρ 

ἑτέρωθεν οὕτω τίκτεται τὸ πονηρὸν νόσημα. δορά αϊὰ αἰτυχμηηιο ἀϊοιϊζαν 

νόσος εἴ νόσημα, δά αὐγαπηαὰοθ ΘΙ ροΐοβε ἡ ἀναφορά.᾽᾿ 1) μη. 

Ῥ. 491 Ἐς ποῖ.5, ἘΜΙῸ οπημοβ, κἂν ἴδῃς ὑβριζόμενον, καὶ φέροντα ἀδικού- 

μενον, μετὰ τοῦ θαυμάζειν κ. τ. ἑἕ. αδο 5]60 ργαθοιηΐῖο Β1]Π[ὸ νουταηΐ : 

αὸ δὲ ργοδιώη ποηιΐποηι οἱ ηνοι(ογαίμηι υἱάογὶδ : Ὑαῖγο βᾶπθ. Ροβξίὶ ἀδικού- 

μενον 115. ἴῃ τηᾶγρ'. ΔἸ καὶ προσδιδόντα. Αἴαχιθ ᾿ᾶθο Ἰοριυιπίαν τὴ 

ποβίσ!β οσὐηἶθιιβ, Ὠἶβὶ χαοὰ Οὐ. καὶ προδιδόντα μα οῖ. Ἰὐγαβυλιβ; φμοα δὶ 

ιοηυ υἱαογὶδ οοηίμρηιοίϊα αβὶοὶ, φμὶ γογαηί (Ἰορ᾽. ζογαιν) ἐπι )ενῖαθ αὐεἐονθὴι, 

Βοβϑάτο {Π1 ργαθῦοῖ. Εγροὸ ὑὐαοοα γϑοῖο Ἰορὶζ, μου ρογαθ νΟΥῸ ΟΠ ΠΟ 

ἸῃτΟ]]οχιῖτ, ΠΙΒΕριιΘιιΠ], κἂν ἴδῃς ὑβρ. καὶ φέροντα, ἀδικούμενον καὶ 

προσδιδόντα. Ουα αἰΐοπι 51{ ἀδικούμενον προσδιδόναι τνονιποῦν {ρὶαΐ, 
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4] πηθιηϊποῦϊξ ργδθοθρίϊ Ποιηϊηϊοὶ, καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι, καὶ τὸν 

χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον. Ἴα]ϊα Βαηΐ, ἀποστερούμενος 

μὴ δικάζου, τυπτόμενος ἐπίβαλλε, ἀγγαρευόμενος προστίθει, α]1ὰ ατιὰθ6 Ἰηΐον 

ποίδβ Εὐνα Πρ] ΪοΘ πολιτείας ἃ}0 ΔΗ 4115 γί Ὀδηΐαγ : ἀθ αα] 5. ἔαΒ115 

ορὶς ϑαϊηιαδῖις 1)6 ΕΌθπούο ΤΥΔρΡοΖιίοο Ρ. 268 566. 

ΗΟΜ. ΥἹΙΠ. 

Ρ, 492 Β. ἴῃ. ς. καὶ γὰρ ἐπαίρειν ἔδει διὰ τοὺς ψευδαποστόλους καὶ 

τοὺς ἀκροατάς. οι ΒΙΠΠ1αΒ: παηὶ δὲ ργορίου οοημηιθη {105 «ΑΙ ροδίοίοβ 

αἰφιο αμαϊίογο5 ἱρδὶ ζαοϊοηάμπηι ογαΐ, τι βοίρϑβιρη, αἰἑοίἰογοί. Μοηΐοί. παηὶ 

οἱ ργορίο)" ρϑομααροδίοϊοβ αἰφιι6 αἰαίογ685 8686 ΘΠ Ὺ6 ἀθθοθαί. ἔτρο 

ἐπαίρειν ῬΥῸ ἐπαίρειν ἑαυτὸν ΒΑΘ ὈΔη,. ΜαρῚΒ ΠΟΌΪΒ. δϊο ρἰδοθῖ δ᾽ βίυβ, 

νογίθηβ: παηὶ ορογίοϑαΐ ργορίογ ζαΐδο5 “ροδίοϊοβ οίλαρι αταϊέογοβ θωΐοίίθρο. 

Νααὰδ ΔΠ06Γ ΘΘρΊβ86 νι ἀθίαν ὅν. ι8, ἀἸΒΌ Πρ Θη5 ροβῦ ψευδαποστόλους. 

Ῥ. 493 Α. Ἰη. 6. οὐκ ἐν τῷ βίῳ μόνον τούτῳ. Τ)υπᾶθαβ σθηβοῦ ἰθρθη- 

ἄστη τοῦτο ΡΥῸ τούτῳ. δθά ὁ βίος οὗτος οδ υἱέα σΟἸλ) 118. 

Ρ. 495 Α. ποί.“. μὴ γὰρ ἡμῖν μάχεσθε, φησὶ, καὶ πολεμεῖτε ; τῷ δι᾿ ἡμῶν 

κηρυττομένῳ: Μοπίεξ. 5π6 1115 βαϊάϊῦ ἢ τῷ ρΥὸ τῷ, ποΐδῃβ: “" 516 

Ἰαρϑμάστη τηοηθῦ ὅϑ8ν}]1α5, δ 59 Ἰαρογαῦῖ Γηΐουριθβ Γϑπαβ. [}ἢ ἘΠΑΠΕ5 

ἢ ἀδοταῖ. Αἱ νϑῦοὸ ϑδυ} 5 ΠΟ ἢ τῷ 564 οὐ τῷ οοπ]θοϊ ; Βοϊδβίαβ, καὶ 

οὐ τῷ; Θυπδοαβ, ἀλλὰ τῷ. ΕὙυΒίΓα ; πϑιὴ νυ]ραΐο Π1}}1] βαμῖαβ. ῬΙΓΟΥΒῈΒ 

ΘΘΙΏΪη86 ΘΟΠΒΟΓΠΟΙΟΏΙΒ βαηΐ Ἰοοᾶ Ρ᾿. 426 Β. μὴ γὰρ ἀπέβαλες τὸ παιδίον ; 

μᾶλλον ἐκτήσω. οἴ Ὁ. 471 Β. μὴ γὰρ ἄλλῳ προσέρχῃ θεῷ ; ἐκείνῳ προσέρχῃ 

τῷ εἰπόντι κ. τ. ἑ. 

Ρ. 497 Α. Ἰπ. 6. αὐτὴ ἡ καινοτομία. ὅδ8ῖΆ. Ὦ. ἔογΐίαββα. 811: αἵ οοη- 

Ἰθοογαῦ θθάπϑθαβ. ἴῃ ΕΝ 115 οβ αὕτη. 

Ῥ. 497 Β. Ἰίη. 5. οὐδὲ γὰρ ἔνι. ““ Ἐογίαββε ἐστί. ΚΕ. Βοη. 48, 

Βεᾷ ἔνι γΥὸ ἐστὶ ἐγοαποηΐαΐ Νοβίθυ. [Τηΐτα Ρ. δος Εν. ἐπεὶ πῶς ἔνι ἀφ- 

θαρσία. Ἴοιῃ. ΠΠ{. ». 614 Β. οὐκ ἔνι ῥᾷάδιον. 1014. Ρ. ὅρο 19). οὐκ ἔνι 

δυνατόν. 'Γοτῃ. ΧΙ. Ρ. ςόο ὦ. θέμις οὐκ ἔνι. 

ΗΟΜ.ΊΧ. 

Ρ, 407 Ἐς πη. υἱΐ. καὶ πανταχοῦ περικρονόμενοι. Ν᾽ ΕΥ̓ περικρούεσθαι 

γβαοπαπάθτῃ εβί 3. Βαβο Μ. οιη. Π1|. Ρ. 86 10. ἴῃ 51.111 δυραμηθπίο: 

ὑπὲρ τοῦ μὴ δοκεῖν περικρούεσθαι (515 (Τά. Ηδρ. νυ]ρὸ παρακρούεσθαι) τὰ 

ὀστράκινα σκεύη, τὰ τὸν θησαυρὸν ἔχοντα τοῦ θεοῦ, ὑπὸ τῶν λιθοκαρδίων καὶ 

ἀπεριτμήτων ἀνθρώπων. 

Ρ, 498 Β. ποῖ.8, ἀλογούμεθα. Μεῖαβ : ρογρίο:ϊὶ απΐηιο οἰοῖτηαγ (πο 

αΠιοίηνιιγ). Ἠδθδβ θπηθπάἀδίοηθηι ΟΡΌΙΩΔΠ), Ξ8.15 ΒΌΡΘΥ].6 ἰοβίδίδηι, 

ου]ὰ5 ΤΙ ΟΥῈ5. ἢ νϑυῦο αυ!άθυη πηθηϊ ποῦ. ΨΥ δαΐθιη Ἰρϑαμη 

ἀλογεῖσθαι ἈτηὈϊΡ δ 6. 510] ΠΟΔΈΙΟΠΙΒ ὁδί ; πᾶ οὗ 8,06 ζαϊ, οἷ οομῃίθρηιηϊ, 

Ρτουΐ βθῆβιβ ροβίιαίϊ, γθ αὶ ροΐοβδί. Νοβίτο αυτάθιη ἰοοοὸ Π]πᾷ πηὰρῚξ 

σοηγΘηΪ : 8Π1Π01 ΤΌπι. ΙΧ, Ρ. 342 Ε). ἀλογηθεὶς οδὲ ἀρεροοίης. 
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Ῥ, 499 Α. 1π. 3. ὅπερ εἶπον. Μοηίεῇ. ἰδοϊία γϑβουῖρβις εἶπεν, 50}105 
Τητουρυθῦ 5 δαοίογιαίθ. Ψυϊραΐαμῃ ἢττηδηΐ Οοάϊοοθβ οἵ ν᾽ εἴ. 

Ρ. ξοο Α. ποῖ.“, Οὐάϊοαβ σοηβριίγαηΐ 1ἢ Ἰθοίίομθ, οὐ γὰρ δι᾿ ἑνὸς 

ἕνεκεν μόνου.͵ Νίαχμῃ ἸΡΊΓΟΥ (101 ροΐοβί δ ἑνὸς ἕνεκεν ῬΘΙ Ῥ]ΘΟΠΆΒΙΛΙΠΙ, 

4.8}15 δβϑῇ τίνος δὴ χάριν ἕνεκα ἀρυὰ ῬΡ]αΐοῃ. 46 ,6ρρ'. Ὁ. 7γοι 2) ὃ γιὰ. 

οὔατα «αοοῦδ. δὰ Αοἰ. Ταῖ. Ρ. 822. ΝΙ5ΒῚ ἔογίο γθβουθοπάμτη, οὐ γὰρ δὴ 

ἑνὸς ἕνεκεν μόνου. 

Γθ14. ποΐ.6. ἘΜΑΠΠ ΟἸΏΠ6Β, τῇ προθυμίᾳ: τὸ λοιπὸν δεῖ κατατολμᾶν τῶν 

δεινῶν : ἰδ φυοά ψεομ. ἀαΐ, τὸ λοιπὸν τὸν (510) δεῖ, ν᾽ οἴῃιβ νου, 

αἰαογίίαίο; εὐ ατάραΐ 56 Ορροηθῦ ηιαϊ8. υοά ποβ, θγοόσγαιη ἤάθιη 

βϑουῖ, βἀθηάστη ουγανίτηιβ, 4 οοτητηοάθ ἐποίαγ Αποίοῦ Ἐοϊορ. ΧΤΙΝ, 

(Τοιη. ΧΙ]. Ρ. 7.52 Α) οἰΐδῃβ : πῶς ἀνακαινοῦται ; τῇ πίστει, τῇ ἐλπίδι, τῇ 

προθυμίᾳ, τῷ κατατολμᾶν τῶν δεινῶν. 

Ρ, σοι Α. ]η. 4. καὶ σὺ τὰ τῶν ἱπποδρομίων ἡμῖν ἄγεις εἰς μέσον. 

ϑρθοίΐαξς ἀϊοΐα νυ]ρᾶγία, ἕν ἀνθ᾽ ἑνὸς, δύο ἀνθ᾽ ἑνὸς, ΘοΥγτη 4] ΡΊΡΏΟΥΡ5 

ἸΘΥΓ 56 σοπίθπαπῃηΐ, ἃ Οἶτοο ἴῃ Υϑῖὴ βουὴ ἰθιηθῈ δανθοῖα. (ΟΠ ΓΟΥΤῚ 

Ροΐοϑέ Ἰοοιβ βίτη]}5, Τότα, 1. Ρ. 723 Α. Οὐ γὰρ εἶπε πρὸς ἑαυτὸν οὐδὲν 

τοιοῦτον, οἷον πολλοὺς λέγειν εἰκὸς, ὅτι οὗτος ὁ πλούσιος, ἂν μὲν ἀπελθὼν ἐκεῖ 

κολασθῇ καὶ δῷ τιμωρίαν, ἕν ἕν γέγονεν. ἂν δὲ κἀκεῖ τῶν αὐτῶν ἀπολαύσῃ 

τιμῶν, δύο γέγονεν οὐδέν. Ἢ οὐ ταῦτα περιφέρετε ἐν ταῖς ἀγοραῖς ὑμεῖς 

οἱ πολλοὶ, τὰ ἀπὸ τῆς ἱπποδρομίας καὶ τῶν ἔξω θεάτρων εἰς τὴν ἐκκλησίαν 

εἰσάγοντες ; 

Τυϊά. 1Πἰπ. 6. Ρῖο ἐν νεότητι ν][᾿Ιοβατη ἐννεότητι Ποῖ ν᾽ ούοῃ. αποα ΠΟῊ 

ἀδρθαογαῖ ἀοίοπάογο Ογαρφοαγίηι ᾿τογᾶγ πὶ Ῥγοΐθββου, ἃ. θαπαθαβ. Νατα 

Οταβοϊΐαβ [816 τηοηβίγιτη ἸρποΥγδῖ. 

Ρ. σοι Β. "πῃ. 4. ἐπειδὴ μὴ ὁρᾷς θεόν. ὅ᾽΄6 ΟὐάἸο65 οἵ Επο]ορ'. ἐπειδὴ 

θεὸν μὴ ὁρᾷς ἀαπί ετοη. ὅν. (ὐοτημηθ]. ῬγῸ Π15. γ ΥθῚ5. ρἰαπο αἴνογβα, 

ὅτι μὴ ὁρᾷς, ΟΥἶδθο θεὸν, Ξα 5 ΠΓποΥηΐ Μοῦ. Βθη. μα}10, φαοα βοΙ Τη5, 

δαοίοῦαθ. 

Ρι ξοιῖ Ὁ. ποῖ.Κ. [1ἢ ρυίούθ Ἰοοὸ ἀνθ᾽ ἑνὸς οδῇ τὰ Δα, Νογοι. οἵ Βθῃ. 

Ιάθιηψαθ ὄχργοβϑὶῦ ΒΒ] ὰ5, οἰϊατθη ν ῖαβ, αὖ νἱάρίαγ : ῬγῸ ἀντ᾽ οὐδενὸς 

ΡΓδοίου Οοάϊοοβ Β.Ο.}. βίδπε ϑὅδν. Μογ. οἵ ἔλοϊορ. [Ι͂ἢ ροβίθυυο, ἀνθ᾽ 

ἑνὸς Βα οπς Β1]]. Μοῦ. Βεπ. ἀντ᾽ οὐδενὸς δ ΕῇΌπ. ὅδαν. ποϊορ. οἱ Οο- 

(Ἰσ65 ΟἸΠΠΘΆ. 

Ῥ. σοι Εὶ Ἰη. 2. καὶ τῇ ἡμέρᾳ καθ᾽ ἣν ἐπλάκησαν αἱ παστάδες. Ἰιοουζίο 

ΒΙ ΠΡΌ ΪΑΥ5, βοα ἈΠῸ] φαοηαθ ἀρὰ ΟΠ νβοβίομλιμι οὐνῖα. Ἰμθοβ ΡΟ τι 

οβδῇ Του. 1. Ρ. 340 Ὦ. ἐπαρᾶσθαι δὲ μυριάκις ἑαυταῖς, καὶ ταῖς προμνηστευ- 

τρίαις, καὶ τῇ ἡμέρᾳ καθ᾽ ἣν αἱ παστάδες ἐπλέκοντο. [ϊοϊζαν οἴϊαπι παστάδας 

ὑφαίνειν Τοιη. ΧΙ]. Ρ. 3206 Β. εἰ γὰρ δὴ γάμων ἐπιτελουμένων οἱ συνιόντες 

καὶ πρὸ τῆς κυρίας καὶ παστάδας ὑφαίνουσι, καὶ στεφάνοις τὰς οἰκίας κατα- 

κοσμοῦσι καὶ παραπετάσμασιν. (Διὶ Ἰοοιβ. οἴϊατη. αὶ Ἰπογο8. 1 Ππιβί γα 085 

[δοιζ, 
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Ρ. 5ο2 Α. ]Ἰη. 1:. τί περὶ τῶν ἐν τρυφῇ εὐϊάογιυπί ΜοΙ. Βοη. οὃχ 

ἸΏΡΘΗΪΟ, αὖ ν]ἀ θέαν, 

Ρ, ςοῦ (Ὁ. Ἰπ. 9. καὶ ροξῖ ἵνα δὲ οᾶϑιι ΟΠ ΕΒ ΠῚ ἴῃ ΜΟΥ. Βοη. ϑίαϊξι, 

Ῥοβῦ μάθῃς ἴῃ οϊορ. ἃάάϊίαν πρόσεχε. ΟἿ. Απποῖ. δὰ Ἡοι]α5. ἴῃ 

Μαιμδθιιπὶ Ρ. ὅς. 

Ρι 502 3). πη. γ. ἘΠ, τὴν τάξιν τοῦ θεοῦ, τὴν περὶ ἑκ. Ψ. ΙΒ ΠΟΌΟΠΘΠΙ 

ΘΟΥΤΘΧΙΤηιι5. ἴῃ Εμο]ορ'. Ἰαρταν, τὴν κατ᾽ ἀξίαν τοῦ θεοῦ περὶ ἑκ. Ψ. 

Ρ. ςοβ Ἐς ποῖ. ἴ, πονεῖ. ““ Β. οἵ τηᾶγρ. ὅαν. πονεῖται, Θ΄ Τῆοχ τοῦ 

κέρδους. 1) αϊίο» Βθη. οἶδα, Π]Ὸ4 τοῦ κέρδους ργοὸ τῆς ἐλπίδος οδ ἴῃ 

πλδΓρ᾿. αν. (ἢ. 6. Εά. Ψ γοῃ.) ποι ἰΐθιῃ ἴῃ Β. ψ1ά6 δαΐθιῃ δὴ ἡπηρθπάα 

δηΐ τῷ τέλει τῆς ἐλπίδος, πο πὖ ντ]ρο, τῆς ἐλπίδος ἐκπίπτει. 

Ρ, ξο4 Β. ᾿ἴπη. 2. Χάος ΡΙῸ χάσμα ἴῃ Ιοοο ΕγδηρΡ 61} Παροῖ ΝΝοβίεν 

Τοτα. ἴ. Ρ. γ8: (. Τοιι. ΥἹ]. Ρ. 770. Ἐπ- δια Ὁ... 755. δ: ἢ γ 85. 66ι. 

Ρ, ςοφ Ε.. η. 6. ἀλλ᾽ ἐροῦσι μὲν πολλάκις ὅτι τὸ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐχρῆν. 

Αρίβ δχοῖῖαϊς ᾿θυπᾶθιιβ Ἰοοαπη Οταΐουβ 46 Οοιόμα Ρ. 207, 28. πὶ 

ΝΝοβίτο πᾶθο ΒΟΥΙΡΘΗΤΙ 1ἢ ΔΗΪΠΊΟ γουβαία τη 6856 οοηβίαϊ : ὥσπερ ἂν εἴ τις 

ἰατρὸς ἀσθενοῦσι μὲν τοῖς κάμνουσιν εἰσιὼν μὴ λέγοι, μηδὲ δεικνύοι δι’ ὧν 

ἀποφεύξονται τὴν νόσον᾽ ἐπειδὴ δὲ τελευτήσειέ τις αὐτῶν, καὶ τὰ νομιζόμενα 

αὐτῷ φέροιτο, ἀκολουθῶν ἐπὶ τὸ μνῆμα διεξίοι, εἰ τὸ καὶ τὸ ἐποίησεν ἄνθρωπος 
ς Ν ᾽ Ἃ ᾽ ͵ 

οὑτοσὶ, οὐκ ἂν ἀπέθανεν. 

ΠΟΝΙ Χ. 

Ῥ. δοβ Ε. ποῖ. ἷ, Βρθοΐβ 56 μαρϑί προσλαμβάνει: ᾿πίογργαοῦθβ, αϑϑιιϊέ, 

Νοβίοσ Τοια. Ὑ1Π1|. Ρ. 417γ Ο. “Ὑμεῖς φωνεῖτέ με. Τὴν κρίσιν αὐτῶν 

προσλαμβάνει. 

Ρ, σοῦ Β. ποῖ. Τ. χειροποιήτον (510) τηρπάοβα ἀδαϊς Μογο]]. ἀπηάς 

Μοπίοῇ. οἰδοιϊῦ χειροποίητον, ΥΓΘΡΙΙΡ ΘΕ Ὲ5 1101]. 

Ρ, Ξοῦ Ο. ποῖ.}). ““ οὗτος τηδγρ'΄. ὅν. οἵ Β. 564 15 δἰΐθιατη ἢδθαί ἴῃ 

ΤηΔΓΡ᾿.᾿ ιαϊίοῦ ΒΘ. φ8θ, Τὴ Οὐαϊος ]58 δβῦ ; πεᾶπὶ 15 ἔξω Παθοῦ 1ῃ 

τοχία, οὗτος 1ῃ ΠΊΔΓΡ'. 

Ῥ, ξοό Ὁ. ποῖ. ἃ, εἴγε καὶ ἐκδυσάμενοι. ΤΙία ρτοου]άαθίο Ηἷο 5ουιρϑιῦ 

ΟΠ γυβοβίοιηθβ.Ό. Νϑι εὖ ἐκδυσάμενοι ἰηϊογργείαϊαβ δβῖ, οὖ δ᾽ 5 

Ἰδοῦ οηβ ἐνδυσάμενοι ροδέ {τ685 Ππθὰβ ἀθιημαπ) ΠΘΙΏΪη]. [ἃ ἀαοαῖ 

σοηβαθυαης Ηδίοβθιαβ, Βοϊβίαβ, Παπδοαβ, Μαιίμαριαβ. [ΔΌῚ [δηθῃ 

ΟΠΊΠ65 Οατ αἰγοαὰθ ]ηϊογργοῖθ εὖ Οὐδΐεπα ἴῃ ρϑύνουβα Ξουρίσσα Θ0η- 

ΒΘΠΠΙΙΠΌ. 

Ρ, σιο Β. Ἰη. 2. Νομίσωμεν οὖν. αδα Βεοαασηῃΐαϊ, ἸΘΡῚ ροβδβαπί 

δἔϊδια ἴῃ Ηομηῃ. 46 ρογίδβοϊα (αγιζαΐθ, Τοτα. 1. Ρ. 292 ΔΑ. 

Το14. Ἰπ. 8. ἀπωλόμεθα)] ἀπολλόμεθα Ψ ΘΥοῃ. ἀπωλώμεθα Α. ἀπωλλό- 

μεθα Ο. ἀπολλύμεθα ἩοΥλΙ Πα τποάο ποιηϊμαΐα. ἔδίδίπι ποιήσομεν Η ΟΙῚ. 

Ρ. ξιῖ Α. ποῖ. ". ἐκμειλίξασθαι. ἴῃ Ε]οΥ]ΘρΊο οογγαρίθ ἸδρΊαΥ ἐκμει- 

λίζεσθαι. αρτγαναίι5 οϑὲ ἃ]1ι5 Νοβϑίσι Ἰοοὰβ Το. 11. Ρ. 722 Α. δέον 
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περιπλακῆναι τοῖς γόνασι τοῦ σωτῆρος, καὶ τοιούτοις αὐτὸν ἐκμελήσασθαι 

ῥήμασιν. Ῥῖο ἐκμελήσασθαι, φαοά ρμΙαπο. ὈΔΙθάγτη οβϑέ, 415. ΠΟ ΠΟ])185- 

Οατα ΓΕΒΟΥΙθαΐῦ ἐκμειλίξασθαιῦῷ-ἁ Ἐδατη ΤΟΙ. 1. Ρ. 291 (ὐ. υὉὴ᾽ οαϊίαγ, 

ἀγαπητὸν γὰρ καὶ μετὰ τοσαύτης προσπίπτοντα σπουδῆς, δυνηθῆναι προσιόντα 

καταμαλάξασθαι τὴν ὀργὴν ἐκείνην, ποῦ ἀδίογ!αβ δ ααοα οχ Ββθρῖο δῆου- 

ἴυ, ἐκμειλίξασθαι τὴν ὁ. ἐ. 

Ῥ. σιι Β. ποῖ.Ῥ. Απίε Μοηΐοξ. ρϑύνούβα δἀθθαίαγ, ἐπειδὴ γὰρ συμ- 

βαίνει δικαίους εἶναι παῖδας πατέρων πονηρῶν, καὶ παῖδας πατέρων. ΗΟ 

ἘΙΙΟΥ ΡΙῸ παῖδας πατέρων ἴῃ ῬΟΒίΘΙΊΟΥΟ ἰοοο ἀθαϊΐ παίδων πατέρας, 

ΠΟΐδΏΒ : “16 ΟἸΏΠΪΠΟ ἰοροπάσχῃ, αἴ ἸορῚς Γ[ηΐουργοβ ΤΌ παβ [Β1]Π105]. 

ἘΜΙΕ παῖδας πατέρων, τη8]6. Νοβ δαΐζθπ ἴῃ ῬΙΊΟΓΘ ΙοοΟ παίδων πατέρας 

δαϊάϊτηιβ, Ια 6 ποὴ 46 οοπ]θοΐατα, 5θα Ἰαχία (ὐοά!οθ 8 ΠΟΒΙΓΟΒ ὈΠΙΝΘΥΒΟΒ, 

Ἰηΐθι' 408, ΡΓῸΪ ἔδοϊητιβ Παρ ατ ἢ δϑὲ 1116 1086. (ΟὐΟΙ 5] 118 1115, ΘΌΘΤΙΩ 

σοΠΐα] 1586 586 ρτοπίθίαν Μοπίρίσοπιαβ. Νϑο Δ} 1067 [ΠοΥΡΥΘΒ υοέμϑ. 

ΗΟΜ. ΧΙ. 

Ρ, 513. Α. ποῖ. ᾿. Ρίυγαϊα αὐτῶν 46 Αροβίο]!β δοοιριθηάσιη. ΟἿ. δη- 

ποίαϊα δ Ρ. 429}. Ψαοἴυβ, ργὸὺ 86. Β1]]. ἐρϑῖνιδ σαμϑαηι. 

Ρ. 514 Α. ποί.ἢ. Ιμδοῦο Βοριοσαπὶ Α.Β. δβί εἰ γὰρ δι᾿ αὐτὸν ζῶμεν 

ἀποθανόντος, ΠΟ ἀποθανόντες. Μαοῖιδβ: παηὶ δὲ ργορίου ἐϊΐμηι υἱυϊηιι, 

ψιῖα ἴρ86 Ἠιογίμιι8 οϑέ. 115: 67 ἡρϑιηι φιουίο ἐμηποίμηι; 564. ρᾶμ]]ο 

Ροβὲ ρμγορίου ψιιθηι. Ἐτη δι᾽ οὗ, Ιοοο δι’ ὃν οἀ!άογαηῦ Μοῦ. Βθη. σοπίγα 

΄ ἤάοιη Οοαϊοσαμῃ οἱ Βαά. νοεῖς. Ταμάεσιῃ δὲ ὃν τονοοαν!ΐ ΕαῖοΥ ΒΘη. 2 35, 

Ρ. κι4 Εὰ. "πη. 6. εἰς ὃ] αα φμαηι ἱποογγερίίοπθηι Ν᾽ αῖ. αὐ φμαηὶ αἰϊρηῖ- 

ἑαΐοηυ Β111. Μοηίοί. 

1014. πη. α]ῦ. εἰς τὴν ἀρετὴν ΜοΥ. Βε6η. Πν1015 ΠΌΤΊΒ. 

Ῥ. κι Β. ποῖα. Εδάθιη δοηῆιβιο οϑί Τότ. ΓΝ. Ρ. 125. Ὦ. γυμνώ.- 

σαντες ἑαυτοὺς τῆς ἀφθάρτου δόξης ἐκείνης. ““ΤτεΒ ΜΒ. ἀφάτου. Μ|οπίοῇ. 

Ῥ. σις Ὁ. ποῖ... Τιβοϊοποῃ Οοά. Β. ἀντὶ γῆς τῆς ἐπαγγελίας ἴῃ 

ταχίστη Δα μηδ ΤΟΥ ΒΘ. ο “5, ααοα ΠΟ]]θπλ5 ἔαοΐατη. ἈΙΧΙ τη ἴῃ 

Απηοί. δὰ Ἠομλ1]1ὰ5 ἴῃ Μαί. Ρ. 9οο. Αἀάς Του. . Ρ. 148 Α. τῶν ἐν 

Αἰγύπτῳ, τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, τῶν ἐν τῇ γῇ τῆς ἐπαγγελίας, μᾶλλον δὲ τῶν ἐν τῇ 

ἐπαγγελίᾳ: Ὁ] ἐν τῇ ἐπ. 1Ἰὰ Ἰρϑατη οϑί ψφαοα τποάο ἀϊχογαΐ ἐν τῇ γῇ τῆς ἐπ. 

Ρ. ςτ8 Β. ]Ἰη. 2. μᾶλλον δὲ] ὅ1. Α.Β.}). εὐ Ννϑίομ. μᾶλλον δὴ νἱίοβ6 

ἀράϊῦ δᾶν. εἴ ροβῦ θὰτὰ Μοσ. Ββῃ. 

1014. Ἰϊπ. 10. ὅταν καὶ κηλῖδα ἀνάγκη τινὰ μὴ εὑρεθῆναι. Ν᾽ οἴτιβ : φμαηαίο 

πθοοϑϑαγίμηι οϑέ οέϊαηι ηιαομίαηι με ΐαηι ἱμυθηϊνῖ; 5Ο]ΠἸοθῖ, αὐ Οροτὰ θὰ 

7υϑἤοαγο να]θαηῖ. Ἰθαηδοιιβ νο]αϊΐ, ἐν οἷς καὶ κηλῖδα ἀνάγκη τινὰ εὗρε-. 

θῆναι, ααοά φοάδπι τϑαϊί. 

Ρ. κι8 "α.. ποῖ. τ. Τιβοῖῖο Οοάϊοῖὶβ Β. οϑί ἐπ᾽ ἐμοὶ καὶ ἐν (ῃΠοὴ ἐπὶ) τῷ 

οἴκῳ. ἸΙἴδαὰθ οὐτὴ Εἰ, σομβοηῖῦ, [Ι͂π δὐτοῦθν πὸβ αἰχὶς ἘϊΐοΥ 

Βρβη. γἕδς͵ 

Ρ ξιρ9 Α. ποῖ. ἡ. Ἐπ]οθαΐαν ἀπίς Μομπίοί. καὶ τὸ μὴ κολάζεσθαι κόλασιν, 

ΦΥ 
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ΠᾺ]]Ο βθηϑα. δ ίαυβ: εὐ πὸ8. πορ ριηὶγὶ. Β1}]1. φμαηι ροθηα ποὺ αβοϊ. 

“Ἡδυά ἀπῦϊα Ἰοροπάμπηι, καὶ τὸ μὴ κολάζεσθαι, κόλασις." 1)μη. Μοηῖοί. 

οαϊαϊῦ ἢ τὸ μὴ κολάζεσθαι κόλασιν, ποΐδῃβ: ““516 Ἰορεηάμθιῃ, αὐ ποίαν! 

ϑ ν ]1ὰ5. οἵ ἘΠίουΡΙ 5 1 ας πα5 ἸΘοτς. ΤΙη (ὈἀΙοΙθ5. πο αυϊάθιη ῬΆΓΌΤΩ 

οϑῦ Δ Χ}}}. ἴὐπιοατη νἱᾶτὴ ΒΑ] 115. ΠΟΌΪΒ ΡΟΣ ΕἼ]ΟΥ]ΘΡῚ Οοπαϊίον, ἰ6- 

ΘΘΉΒ, καὶ τὸ μὴ κολάζεσθαι κολάσει. ΝΠ] ἤοσ 5ΒΙΠΟΟΙ5, πηοάο κολάσει 

ΡΙῸ νϑῦῦο ΔΟΟΙΡΙᾶΒ, ΠΟ ῬΙῸ ΠΟΠΊΪΠΘ, 4] ΘΥΤΟΥ οϑί [ηϊουργθίαση ᾿ΒΌ15 

[ἈΥΓΔΡΊΗΪΒ. 

ῬΡ. κιο Εὰ Ἰη. 5. μὴ μόνον ἀντιλοιδορήσῃ. Ῥοβύ μόνον Μοπίεῖ. νοσυ]δπὶ 

οὐκ (ἀφ θαογαΐ βαϊΐθιη μὴ) Ὡ8]1]ὰ ἀποϊζοτζαΐβ πθο τηοηϊΐο Ἰθοΐου 1πΓ 510. 

ΗΟΜ. ΣΙ]. 

Ρ, ςοι Α. ᾿ἴη. 6. ψαυϊρο ᾿πἰουραηραηΐ, ταύτῃ φησὶ τοὺς ἀνθρώπους σώ- 

ζειν πάλιν. Πάλιν οὰτὴ ΒΘ] ΘΗΠΙθ.5 Ἰυπρὶς ΜΝαΐαβ, νουΐθηβ : ἤαο θηϊηι 

γαΐϊοηο αἱοὶέ ἠοηιῖηθα βαίυαγὶ. ΖΠέογιηι οὲ οὐϑϑογαηβ εἴθ. ΑἸιΐογ Β1]. αέφψιιθ 

λαὸ γαΐΐομθ ἠοηιΐμθβ γμγϑιηι βαϊμέθηι ἱριρου γ9 αἰ. ἘαῖθτηαΥ ὮϊΟ ΠΟΘ 

Πδθγοσθ. Νίφβο τηυἹαμῃ Ἰαναΐ Οδΐεπα δὰ ἰοο. παρακαλοῦντες μὲν ὑμᾶς, 

συνεργοῦντες δὲ τῷ θεῷς τοῦτο γὰρ αὐτῷ σπουδὴ, τὸ ὑμᾶς σωθῆναι" ὅτι καὶ 

ἀλλαχοῦ φησι, ““ θεοῦ συνεργοί ἐσμεν." 

Ρ. 522 Α. ποῖ. υ. Ἐχ ΝΟΒΕΓΙ ἀδὰ βίος βίπθ ἀγαθὸς οδῇ δομὶ Ὠ10768. 

Μοπυϊτηὰβ ἴῃ [πάϊοο δὰ Ηοιη]Ἕα5 ἴῃ Μϑδί. 5. ν. Α νεῦθο προσέλθωμεν 

ΠΟΥ ΒΘΟΌΟΠΘΙη ᾿ποὶρὶῦ Μοηίοε. 

Ρ, 523 Ε.. ἸἸη. 7. ἐννόησον ἡλίκης εἶναι ψυχῆς. (Οὐὐπδίτγποίο, Ρ]8Ππ6 1η- 

ΒΟ]θη5Β. ““Τιορϑηάαᾳμῃ ἡλίκης εἶναι ψυχῆς εἰκός ἐστι.᾽᾿ ιη. ΤιΘηῖὰ5 τειηθ- 

ἀἴαπι [ογεΐ, ἡλίκης δεῖ εἶναι ψυχῆς. 

Ρ. 524 Α. Ἰΐη. ρθη]. καὶ γὰρ τοιαῦτα] καίτοι ταῦτα (ὑὐδΐθηδ, ΠΟῚ τη8]6. 

Ρ, 524 Β. ποῖ. Κ [Ιὴ εγοη. ὅν. δ Μουεὶ]. Ἰεριταν, μέγα τοῦτο θεὶς 

εἶ; ναὶ, φησί. Ἰδαπδθιιβ ΓΘβου! μ. τ. τιθεῖς (ν6] τίθης) εἶναι : ναὶ, φησί. 

Ηοο ᾿Ιρϑυτὴ ἰδοιῖῖο ἀβαϊς Μοηίεοῖ. Τγθβ Οοάϊοεοβ Α.Β.Ὲ. μαρεηΐ μ. τ. 

τιθεὶς (510) εἶναι ; φησί : αυαγίαβ Ὠ. μ. τ. τιθείς ; ναὶ, φησίν. Νοπ ἰδηθῃ 

αἸββιτη ]η απ, Ἰοου ΠΟΘ πὶ μέγα τιθέναι ΡΥο μ. τίθεσθαι πιο 5. αυϊάθιη 

ΒΟΓΟΡΌΪΌτΩ 1Π]1οθγθ. υδγθ ν᾽ ἀθη Π|, ΠΌΤ ΒΟΥ ρου Αποΐοῦ, μέγα τοῦτο 

τίθεσαι ; ναὶ, φησιν. 

Ῥ, 525 ἢ). ποῖ. ἔξ. .τὰ πάντων. ΨΙά. πέτα Ρ0. 527 Ὁ. 5590 Β.. πϑ 0: 

Ρ. κῶς ΚΕ, "η. 4. κἂν ἀγνοῶσι. Τ)πδθιιβ σΟΠ]οἰΐ, κἂν καταγνῶσι : [ΠΟῃ 

καταγνοῶσι, αὖ αἷΐ ΕαΙοΥ Β6η. 2486]. 564 ἀγνοῶσι ΠΟΙ εδβΐ 50] ο] ἀπά τη. 

Βοβριοιῦαν δηῖμὴ ἀϊοΐαμη Αροβίο!ουμη, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι. 

Ηοο να Βοιβιαβ. 

Ρ. 5.26 Ε.. Ἰπ. 2. οὐχ ὅτι κλαίεις. ΤοΙοηἀθμη νἹἱάθίυγ οὐκ, Π15] τοί- 

ποτθηΐ 1101Ἱ ΟἸΉΠ65 οὑτὴ [πἰογρυθίθαΒ. 

1014. ποῖ. Ζ. τιμᾶσαι. ΤΑΙ ΟἸΩΠ65 τιμᾷς. [ηἰογργοίθβ, ἤοπογαβ. ὍὌιυ- 

ΠπδΘα5 Ἰθρθη στη οθηβοί, τιμᾷ, αδϑίϊηιαδ ; 48 ΒΙρΡ᾿ ΠΟΘ ΙΊΟΠ6 οὔϊδιη δοῦν τα 

γΘΥθ απ ἃ ὐΆΘΟΙ5. 8] 3 Δ ηἀο ὈΒΌΓΡΑΙ ροβύ Βαάδθυτῃ δβιγτηδΐ Βοίβίαβ. 
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ΒΥαβίσα. ἘαΙοΟΥ ΒΘ. 2.35 ϑουρίαγαιη τιμᾷ ἴπ ποβίγο Β. ᾿ἰπνθηΐββο 86 

ΔΙ Γαΐαγ, Εα]δθοὸ : ἤδη 15 Οὐαθχ αἰβοτΐο Ἰθρὶ τιμᾶται. ηοά πὸβ τθοο- 

ΡΙηὰ5 τιμᾶσαι ΘΟΙΏΠΡΘΠΔΙΟΒ6. βογϊρίαμη ἃ νυ]ραΐο νἱχ δρίοθπη ἐϊβίαϊ. 

Μιγδιλαῦ δαΐθπι ἢϊο Π1Π1] ἃ ΟΟἸ]αΐογε Οοάϊσαπι ὙΊπ40}0. ποίϊαΐαπι 6556. 

Ρ, 5. Β. Ἰη. 6. ὑπὲρ τῶν κ. τ. οἰ. ἐκκλησιῶν] ὑπὲρ πασῶν τῶν κ. τ. οἱ. 

ἐκκλησιῶν Μοτ. Β6η. βἰπθ ΠΌΥ]5. 

Ρ. ς28 Εἰ. ]Ιη. 4. ἀλλὰ καὶ ἔλαττον. τί δέ; 116 ἱπίεγρυπριαπί 2). 

[ογΐαββα 8111. ΔΙῸ ἀλλὰ καὶ ἔλαττόν τι δέ. ΜΟΧ ΞΟΙΙρΒΙτηι5 τῇ κνίσῃ ῬΤῸ 

νυ]ραΐο τῇ κνίσσῃ, οἴϑι (ὐο]]αἴογ65 5] θη. Πιχίπιιβ δά Τομ. Ὑ 1]. Ρ. 229 

θ.. Τδρίξαν κνῖσα: Τοια ἌὟ μεθ Α. (ἴσαι Τοταυ ΠΙ. ἢ. 300... 

κνίσης Τοιη. '΄. Ρ. 230 Β. Ἰυχία Εά. Βεπ. 23π| ; Ἡδῖὴ οθίθγαβ Ἔν ον ΓῸ 

ΠῸΠΟ ΠῸΠ νψἂοαΐ. [1ἀ6πὶ ΕΣ ΔΙΤΟΥ ἃαΐ Βασοθββου 6]08 ἀαΐ κνῖσσα ΤΟΙ. ΧΙ. 

ΒΟ ΤΡ ΧΕ ῥ᾽ 3ετ Οἱ 575... 

Ρ, ς2ο Β. ἸἸη. 8. ὑπερεκχεῖται] ὑπερεγχεῖται τηθπάοβα Παροηΐ Μοῦ. Ββη. 

Ρ, ς29 6. 11η. 7. κἂν πρὸς βραχὺν ἀρκέσῃ χρόνον. ““ Ἰ)αϊτηιβ. ἄθ οοη- 

Ἰθοΐαγα ἀρκέσει. Παϊίον ΒΘ. χἄδθ, Τὺχ ΠΠΌΥ]5 Π1}1] ποίϊαζαμῃ. 

ΗΟΜ. ΧΗ]. 

τ πα, πα, πεπλάτυται (816). Β. Τηῆτ Ρ. 531 Ἀ.. νη, 4, πεσλά- 

τῦται (819) Α.Β. 

Ρ. σ41ι Ὁ. ]η. 1. Φιλιππησίοις δές Τιοουβ οϑῇ τ ΤἼΏΘ658. 11. 19. Ηππς 

οατῃ 8110 ῬΏΠΙΡΡ. ἵν. 1 σοπέμσπαϊς Νοβίου. 

Ῥ. 541 Ε.. Ἰη. 4. Αἰΐζοθγαμι ὅσον οᾶϑα ομὶβιῦ Μοπίοί. ἀρὰ Ν᾽ οἴθγθι 

ἢδεο, ὅσον, ὅσον ἈὈΞαηΐ. 

Ρ. ς32 Α. "πη. 7. τί δὲ ἐκεῖνοι] τίνες δὲ ἐκεῖνοι ΘἀἸά 1 ΜΟΓΟ]]. βἰπθ ἃπο- 

ἴογθ. ὥὥὗθαυϊαν ἀπο Μοηζοί. 

Ῥι. 5336. ποῖ. Κ, [Ιἡ Ἰοουποηῖθιβ κατ᾽ ἐρώτησιν, κατὰ σύγκρισιν προά- 

γειν τὸν λόγον, οὖ 51 105, ΠΟΤῚ ἴδ πὶ ΒΟΤΊΡΌΙ ααδᾶτῃ οἴ ράββιτη ἢποϊαδηξ 

ἱπίου προσάγειν εἴ προάγειν. ἴῃ Ἰοοο 'οιμι. Ν]]. Ρ. γ7γ5 Β. ἀλλ᾽ ἐλεει- 

νότερον μᾶλλον τὸν λόγον προσάγει, γΘΒοΥ ΘΟ Πἄατη οταΐ οχ ἀποθιβ Οοάά, 

προάγει. Ναπι προάγειν ἴῃ (Δ]1 1.5 ἀπΐοθ ργοθαπάθμη θββθ, ἸΟΠΡΊΟΥΘ 

Νοβίυι Ῥαΐγιβ δὰ οάἀοοῖ! Βα η 8. 

Ρ, 5.33 6. ποῖ. ". ΕΔ οὐλπθβ βίηθ πηοηϊΐο, οὐ γὰρ ἕν καὶ δύο καὶ τρία, 

ἀλλὰ πλείονα πρὸς τούτοις ἀντὶ τῶν προσώπων τὰ ὀνόματα τῶν πραγμάτων 

τίθησι κ. τ. ἑ. Ῥοβί πλείονα, τίθησι ἸπΒοῖοτο ἡ θηΐ ΠΥ οὐαποβ. ΑἸζογ αι 

τίθησι ροξῖ ὀνόματα τηΒροπὶξ Εἰ. ἴῃ οοἴουβ ροβί πραγμάτων Ἰορίταγ. Νο- 

Ὀϊβοῦτη ΟΧ οὐμπὶ ρᾶγία οσοηβοητς Νοίαβ : ποθὴ δηΐηι πρὶ οἱ ἄν οἱ ἐγία, 

οἰ ρίμιγα ροηϊί. Αὐἀδαθο ργῸ ρογβοηῖβ ποηιῖηα γογ ροηῖ. 

Ρ. 533 Ὁ. Ἰη. 6. οὐδὲ γὰρ εἶπε, παρανομίᾳ, ὃ πλέον ἦν. “Τιοροηάιιηι 

ν] ἀθίυν παρανομίᾳ, ἀλλ᾽ ὃ πλέον ἦν, ἀνομίᾳ." Πα. οι. χἶδο͵ ΨῸ] οείδμι, 

παρανομίᾳ, ἀλλ᾽ ἀνομίᾳ, ὃ πλέον ἦν. ΑἸιοῖον (ἰἀΐοπδο Ἰοστπὰ 510 ΘΧχ ἰθοῖ ; πᾶσι 

τρόποις ἀπεῖρξαι τῶν ἀπίστων αὐτοῖς (16ρ". αὐτοὺς) θέλων, οὐκ εἶπε δικαίοις καὶ 

ΥΥ2 



948 ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΈΞ. 

) ᾽ 3. ὦ, εκ 3 ΓῚ κ - 
ἀνόμοις, ἀλλ᾽ ὃ μεῖζον ἦν" οὐκ εἶπε τοῖς τοῦ φωτὸς καὶ σκότους ἐργάταις, ἀλλ᾽ 
ἃ ,ὔ 3 
ὃ πλέον ἦν. 

Ρ ἜΔΙ « 5 , 8 κα νι ις ᾿ Ὁ ἐχ εἢ δ δος λεί 

. 834. ΠΗῆ. 1. ενοικησω, εν ναοιφ᾽ Καὶ “᾿ εμπεριπατησω, τὴν πλείονα 

πρὸς αὐτοὺς σχέσιν δηλῶν. [1 ἀἰδίϊηχίηγαβ, ργαθθαηΐῖθ Αὐὑοΐογο (ἰαἴΐθμδο, 
[ ΓΙ 4] βἷς. παραφράζει. τὸ μὲν “ἐνοικήσω, ὡς ἐν ναοῖς" τὸ δὲ ἐμπεριπα- 

τήσω᾽ ἐνδεικνύντος ἐστὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς σχέσιν. Μυ]ρὸ ἰπίογραηραπηΐ οἵ 

νογίαηΐ : ἐνοικήσω ἐν ναοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω" τὴν πλείονα κ. τ. ἑ. 

1014. Ἰη. 4. Τί; Ἰη!ουγορ ΓΙ ΠῚ 51η6 ραγου]α δὲ πΠοΐΔ116 οϑί. [,6ρῚὶ- 

τὰν ααϊάθιῃ ἴῃ ΠΠΌΥῚ5. Ομ] 5 Τοπι. ἼΠ. Ρ. δ19 ἢ). τί; οὐδὲ οἱ προφῆται 

ἦσαν προφῆται ; Ὁ] [ἀτθηῃ Τϑοθρίδιηῃ Ἰδοῦ] οπριη τί δέ; οἱ πρ. οὐκ ἦσαν πρ. 

ΠΟῊ 50]]ΠΟΙἀνίταβ. ΠΤ ἴῃ Ἰοοο Αοΐ. Αροβί. χχνυ]. 8. βαπΐί 4] ᾿πΐοτ- 

Ραπραηΐ τί; ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῶν κ. τ. ἑἕ. Καὶ τί; ἀρὰ Νορίζυτα 

αυϊάθηη Βα ΒΡ] οΙοηΘ ναοαΐ. 1. Τοιῃ. [Χ. Ρ. 263 Α. Τοιι. ΧΙ. Ρρ. 26γ Ε. 

46γ Ὁ. 

Ρ. 534. 11ὰ. 8. Εἶδες ἄνωθεν. Τποϊρὶΐ τὸ ἠθικὸν Βοοαπάππη ΟΟαΙ(68 

Ο.. Ῥδυη] 8 ΙΠ]Π] τ 6] 8 ἴδοις ἃ νεγθ}]5. οὐκ ἄρα τὸ διδόναι Ρ. 535 Α. 

Ιη. 6. Νορβιβοῦτῃ βίδπί ν οιοη. Β1]]. οἵ Οοάοχ ᾿. 

Ρ. 534 ΕΠ. "πῃ. 5. αὐτῆς τὴν μανίαν) τὴν αὐτῆς μανίαν ΝΜ οπίεἔ. 50 ΔἃΓὈ1- 

{ταῖα, αὖ νιαοίαγ. 

Ρ. 5325 Β. ]η. 4. Ναυϊροὸ Ἰᾳπραηΐ τὸν λαμβάνοντα τὴν ὕβριν, ἀίᾳια 1 

νουΐϊαηΐ. 

Ρ. ς3ς Ὁ. ΠἸη. 8. ὅτε περὶ ὑγείας] ὅτι ῬΥῸ ὅτε εβῇ βρῃδίτια Ββηβαϊο- 

ΓΙΠΟΙΌΤΩ. 

Ρ. 556 Εὐ. Ἰη. 2. ὅταν οὖν καὶ κενοδοξίας. Ῥτο καὶ, δὲ ΘΧΕΙθΘηΐ αν. 

Μοι. Ββθη. δχ σοῃἤαβίοηθ βιρ]οταμι. Καὶ οβῦ ἴῃ Ν ϑίοῃ. εὖ ΠΠὈΥῚΒ ΟΠΊΠΙθαΒ. 

ΗΟΜ. ΧΙν. 

Ρ, 527 Ε᾿ ποῖ. 1, οὐκ ἐπενοήσαμεν. Νείαβ νογαϊζ, ποὴ ἐπϑιαϊαΐὶ βιμηι8 : 

ΒΠΠ1ὰ5, πορ ᾿ηϑδιαλαβ βἰγιωϊηγι8. 

Ρ. ς30 Ὁ. ]η. υἱῦ. ἐπειδὴ γὰρ μεγάλα αὐτοῖς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς εἰπών. 

510 ὕούοῃ. Ῥοβίεγαβ αὐτοῖς πο] 51 ΘΑν 185, οἵ τδοιία ἀορίανι Μομπίοί. 

ΝΟ οβῦ ἴῃ ΕΠ  γ18. 

Ρ. 541. Πη. 4. ἂν δὲ οἰκοδομήσω μὲν ἐγὼ κ. τ. ἑ. ΘΒΡΙΟΙΓΟΓ ἸοσὰΒ 

5Ιτδο. Χχχὶ. (8]. χχχῖν.) 28, εἷς οἰκοδομῶν καὶ εἷς καθαιρῶν, τί ὠφέλησαν 

πλεῖον ἢ κόπους : 

Ρ. και Ὁ. ποῖ. ΒΚ ΤΑΌΥΙ ΟΙΏΏ65 ἴμπη ΒΟΙΡΌ, ἔστη 6αΠΠ], ὁ πρὸ τοῦ 

καιροῦ καλῶν αὐτόν. Νραᾷδ αἰϊου ἰηϊουργοῖθβ. ΟΥΠΟΙΒ πηουῖῖο οἤθησι 

καλῶν. ““Ἰ,αροηάατη νἹἀδίυγ ὁ πρὸ τ. κ. παρακαλῶν αὐτόν.᾽᾿ ]1)η. ““ Εοτία 

Ἰθρϑηάστῃ ὁ κολακεύων, δαΐ ἴα]α ΔΙ π14.᾿ ϑαυ. Ηοο ρῥγοραΐ Β1]. ““Ηἰἴς 

νἱάἀδίαν 81.014 ΥἹΌΙ ΒΌΌΘΒΒ6: καλῶν ΠΟ ποῦ μ]δοοῖ.᾿᾿ “ήομίοξ. (οη- 

Ἰδοΐαγαθ χαλῶν, ἃ ΠΟΌΪ5Β ἀπάστῃ ΡαΌΪΙΟΙ 0115 δοΐαθ, ἴδῃ ΠΟαϊθ ποη 

Ροθηϊζοῦ, ᾿ἰτῆπηο 4.881] οογΐϑηη δῇ Ἱπἀαθιϊαΐαπι ἴῃ ἰαχίατη γθοθρίτηαβ, 1468 

ΠΟΒ ἴῃ [πάϊςα δά Ἠου1ᾶ5 ἴῃ Μ δίῃ. 5. ν. χαλᾶν. ΤιΟσαΓΟΠ15 χαλᾶν τινα, 

γϑηνἱ δι αἰϊφιιθηὶ ἔαοοῦθ, θχθιηρα πορ ἰοηρα ροίθπάα βαηΐ. ΒΌρΓδ 
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Ρ. 5323 Β. χαλᾶται γὰρ ὁ ἀκροατὴς, καὶ φρονήματος πληροῦται μεγάλου. 

Τοιη. Π1. Ρ. 155. Β. εἶτα ἐπειδὴ τὰ χρηστὰ εἶπε, καὶ ἀνῆκε τὸν ἀκροατὴν 

καὶ ἐχάλασε. Ἵοτη. ΙΧ. Ρ. 383 Α. τοῦτο δὲ λέγει, καὶ αὐτὸν ποιεῖ κύριον, ἵνα 

τῇ τιμῇ αὐτὸν χαλάσῃ. 

ΗΟΜ. ΧΥ. 

Ρ, 543 Ὁ. 1η. 8. Ῥοβίθυιύθιη ρδιΐθμα ψΘΥΒΙΟᾺ]1 2 ΟΟΥ̓. ν1]. 0. ΠΟῊ 

Ροπΐ αυϊάθμη Νοβίου, 56α τηδηϊοβίο βρθοΐαΐ, ἀἸσθηβ τί δέ ἐστι, κατὰ 

κόσμον; Μαϊίπαριαβ δὰ Ἰοὺ. βουιθι: ““Θαυοπίδηη αἴογαπθ Οοάοχ (ἢτυ- 

ΒΟΒΙΟΙΩΙ Πᾶθ6ο ΟΥ̓, ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται, π6ς 

ἃρτιοβοῖῦ Οοάθχ Τδιηδβοθηὶ, Βαβριοοῦ ΟΠ γγβοβίοτηο νυ] βατη Οὐ. ἔμ1556 

δ τηᾶῃηιβ. Βορθξαμη κατεργάζεται ΘΥΤΔΠΑΙ Οσοαβιοηθτη ἄρας. Αρπο- 

Βοῦ [θη ΝΝοβίθι. Του. ΥἼ1]. Ρ. τ8γ Ὁ. ὅπερ οὖν καὶ ὁ Παῦλος ἐδήλου 

λέγων, ὅτι ἡ μὲν τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται, ἡ δὲ κατὰ θεὸν μετά- 

νοιαν εἰς σ. ἀ. κ. Οἷ. οὔατα Του. "1. Ρ. 184 Ε. 

Ῥ, 5432 ἘΞ πη. 7. αὐτὸ τὸ κατὰ θ.λ. ῬΙΟΠοΙΊΘῃ τοῦτο, αποα ἴῃ ΟΟαϊοα 

5ΔΟΥῸ ροϑβύ αὐτὸ νυ]ρῸ ἸδρΊἊι, οὐαϊ τ ἸΝοβίοι. θάϊδτη Τοτη. ὙΠ. Ρ. 31 Β. 

αὖ ΠΟ ΘαΙαΙτηυ8. 

Ρ, 545 Α. πη. 8. ἐξηδικήσατε ΡΥῸ ἐξεδικήσατε αϑδΐ 5ΒρΠαίηα Βαηθάϊο- 

ΓἸΠΟΥΙΏ. 

Ρ, 545 Β. ποῖ. ἢ, ἀπηλλάξατε, αμοα οοπ]θοογαΐ αν} 15, δηΐθ ΒΘηθ- 

ἀϊοίίηοβ βἀϊάογας Μοσο]]. φαοα 5ου 5 νἹἸτη 8. 

Ρ. 545 Ε΄ ποῖ. πο Ἐπαη ΜοΙῸ]]. ὅλον μαρθῖ. Ὅλην ῬΓΪΠλὰ8. ΘαΠα 

Μοῃηΐοῦ. βῖπθ τηοηϊΐο. ΜιγδιμυΥ πο ὅλην 6Χχ πϑαΐγο ΙΠΔΟθΟΠΘΠΒΙ ΤΩ 

ΠΟΌΙ5 τοῖα 6586. 

Ρ. ς47 Α. ]η. 7. ϑογίμαρ ἁμαξόβιοι οἴ νομάδες Θαάδτη »Ῥη58. ΠΙρρο- 

ογαΐῖ. 46 Δου. οἵ Αᾳ. 93. Νομάδες δὲ καλεῦνται, ὅτι οὐκ ἔστι σφιν οἰκήματα, 

ἀλλ᾽ ἐν ἁμάξησι οἰκεῦντα. ΑτἹδια. Τοιι. [. Ρ. 203. 3. Βά. {600. μετα- 

νασταί τινες βασιλεῖς καὶ Σκυθῶν τῶν νομάδων τοσοῦτον διέφερον, ὅσον οὐκ 

ἐφ᾽ ἁμαξῶν περιήεσαν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἁρμαμαξῶν. ἸΝοδίογ' [τη 6} ἀἸΒΟΓΙ 6 ἸΠἴΘΥ 

Πο5 οἵ {Π0β ἔδοοσγο ν᾽ ἀθίασ, [απ Πἷς, ἔατη 8}115 Ἰοο]5, αὖ Τότ. {Π1].}. 6γ2 Ὁ. 

καὶ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τόπους ἐκ τόπων ἀναγκαζόμεθα μεταπηδᾶν, ἁμαξοβίων 

καὶ νομάδων τινῶν βίον ζῶντες, καὶ οὐδαμοῦ στῆναι θαρροῦντες. Τοηι. ὙΠ]. 

Ρ. 682 ἢ. ἄκουσον οἷος τῶν ἁμαξοβίων Σκυθῶν ὁ βίος, οἵαν τοὺς νομάδας 

φασὶν ἔχειν διαγωγήν. 

Ρ. 548 10. Ἰη. υἱὲ. τὰ μὲν φυτὰ περικόπτων καὶ κωλύων. “Ἠδιπά ἀμ ]16 

Ἰορθπάντη περικόπτων καὶ κολούων. [ἄθηη ἔα]Ὲ ΘΥΤΟΥ 10 νοίουϊθιιβ ΠΠΡΥῚΒ 

[Αὐ᾽ϑίοι.] Ῥο!οογατι ΠΠ. 9. ἀθ οαάθῃυ ρᾷθπο ΤῸ, αὶ πῆς ἴῃ ΘΠΊΘῊ- 

ἀαιῖ5 βυθ]αΐπλ οϑὲ. ὅς οπῖη Ἰοροθαΐαν ἴῃ ΕΝ. Μοτο]]. Ῥαγῖβ, 1 5οῦ. 

ὁ γὰρ ὀστρακισμὸς τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τρόπον τινὰ τῷ κωλύειν τοὺς ὑπερέ- 

χοντας καὶ φυγαδεύειν. Ναῃμο Βαθοπΐ οαβῦρας ὐάϊοθ8, τῷ κολούειν, αἴ 

οδὲ ἃρυᾶὰ Ἡρτγοάοΐαμπη ἴῃ ρυΐπιο." ἤμη. [ἢ ποβίτο ἰοὺ κωλύων ΒΔ ΓΒ 

[αἴαϊαγῦ ἀβὰβ ἰρβίαβ Αποΐουβ : ὁ, σ. ΤΌΝ. ΠΠ]. Ρ. 407 Ε. καὶ πονηρὰ 
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βλαστήματα τὰ ἀπὸ τῆς φιλαργυρίας οὐκ ἀφίησι φυῆναι, ὥσπερ δρεπάνῃ τινὶ 

τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων κωλύων αὐτὰ καὶ περικόπτων. Τομι. ΧΙ]. Ρ. 428 Β. 

ταῦτα δὲ ἐποίει συγγνωμονικόν τε αὐτὸν κατασκευάζων τοῖς πολλοῖς, καὶ τὴν 

ἐκ τῶν κατορθωμάτων ἐγγινομένην ἀπόνοιαν ὑποτεμνόμενος καὶ κωλύων. 

ῬΡ. ς4άο Α.-ποῖ.Ρ. Ἐοτγΐαββθ αἰσιμηααθ οοιηροβαϊ ΝΝοβίοι, ἀστάθειαν, 

εὐστάθειαν. ϑαὈδίαη ν ατὴ ἀστάθεια Ἰ,ΟΧΊΟΙΪΒ ΠΟῚ Ιη656 ; Δα]ΘΟ να ΠΟῊ 

ὨΪΒ] 6χ Ηβυοῆϊο Δ] ραΐίαγ. 

Ρ. σ40. Ἰϊη. 2. οὔτε ὁ ποτίζων τί ἐστιν. Τία ἔοτα οἰΐας ΝΝοβίοθυ ᾿πΐγα 

Ρ. 6212. Τοιι. ΝἼΙ. Ρ. 271 Ο. ἴῃ ΒΙ01185 Ἰοριῦυγ ἐστί τι, οὔτε ὁ ποτίζων. 

Ρ. γ5ο]}). ποῖ. 4. ΤΑΡτογαμὶ αἸββι ἀατα ΒΒ οομθη 46 γϑῖθο ἃ ]11]- 

ὈΤΆΓΙΒ ᾿ηνθοΐο Ἀ]|1Οὰ] τηονθαΐ, ασαοα ἰδηηθη βαϊνὰ σου ΟΟΠηΘ. 6556 

ῬΟΒΕΘ ΥἹΧ ΟΥΘΑΙΔΟΙΙΠΊΒ. 

ΗΟΜ. ΧΥΙ. 

Ρ. ς52 Ὁ. Ἰη. 2. Ροβί ἡ ἀγάπη αὐτοῦ, ἴᾶθς ἀλλὰ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ 

τοῖο. γοοθριῦ Μοηζοίδ!οομιιβ, ΒΙΠ]ΠΤατα Ἰηξουρυθΐθμη, αὖ σομ]οογο ἸΙοοί, 

ἄποροι βθουῖαβ. δάθην ααοαὰπα ΤΠ) απᾶθαβ ἀοβι ἀοσγαντῦ. 

Ῥ. 553 Β. Ἰη. 7. παραίνεσιν πάλιν καθίησι. Τιοηρα αϑδιζαςιπβ. ἀϊοϊαΓ’ 

εἰς παραίνεσιν καθεῖναι, αἴ εἰς ἀγῶνα, εἰς ὑπόθεσιν (ΤΙ. 11. Ρ. 4522 Α.), εἰς 

λόγους (1Ἰηΐτὰ Ρ. 627 Α.): εἴ νοου]ὰ εἰς ροδβῇ βυ]]δθαπη οἐς [ΔΟΙ]Π]Π τη 6Χ- 

οἸάοσα ροΐογαϊ. ὅϑϑιηβὶ δηΐατῃ ρα ἸΝοβίγυση γρουηιι5 λόγον καθεῖναι, 

ν] 6] 1οοῦ Του. ΓΧ. Ρ. 226 Ε. 

Ῥι 554 Ε. 11η. 4. ΟὐοΥτρα αἰ ΠΟΙ Ομθῖη, αὖ Ἰορδία, ἀντίρροπον τοῦ 

μεγέθους τῆς πτωχείας, μᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ μείζονα, τὸν ὄγκον ἐπεδείξατο τῆς 

δαψιλείας. 

Ῥ. ᾿ς 5 ἢ. τη. 1. ζγλωταὶ ἦσαν πνων. Πίπο Θμηθηάἀδηάε (ὐδΐομᾶ δά 1οο. 

ὉΌῚ πὰπο Ἰαρὶζαϊ, ζηλωταὶ ἦσαν ἀνων. 

Ρ. ς 5606. 11η. υἱῦ. τοῦτο γὰρ μάλιστα ἄνθρωπος. Νά. ποβ ἴῃ Ιπηάϊοα δὰ 

Ἠομλ]1ὰ5 τη Μαίη. 5. ν. οὗτος. ΑἸιὰ θχϑιρὶα βαπί Το. ΧΙ, Ρ. 226 Ε-. 

τοῦτο γὰρ ἄνθρωπος ἐλεήμων, μᾶλλον δὲ τοῦτο ὁ θεὸς, τὸ ελεεῖν. Τοιη. ΧΙ. 

Ρ. 3500. τοῦτο μάλιστα ἀνήρ. Τομι. 11]. Ρ. 731. Α. τοῦτο μήτηρ φιλό- 

στοργυς, τὸ κ. τ. ἑ. ΑὉ ΠΙ5 πο τηυ]ΐαπῃ ἀἸβούθραγθ νἀ θίαγ ἔουμηι]α 5. 5. 

(οοΙ 65. Χχὶ]. 13.) τὸν θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε" ὅτι τοῦτο 

πᾶς ὁ ἄνθρωπος. 

Ρ. ς 5610). η. 5. Αὕτη μείζων κι τ. ἑ. [ποῖρὶῦ τὸ ἠθικὸν βοουηάαϊηῃ 

Οοαϊοοβ Π).Ε. 

Ῥ, 557 ΔΑ. ποί. ὃ, γένηται οἶδτη τοσορὶς οΥ Βοθη. φάδςο, 

ΗΟΜ. ΧΥῚΪ. 

Ῥ. 558 Α. Ἰ]η. 9. περισσεύητε. ὅ8:16 ΔΙ οἴηηθβ, πρὸ αυϊσαθδιη πηῖ- 

τὰπῦ Οοάϊοοβ. 1)6 Μοβξαιθηβιθυβ 5]εῦ Μαίμδοιιβ, ααᾶϑὶ οαπὰ Β10}115 

ΘΟΠΒΘΠΓΓΘΗΐ. 
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Ρ. 58 Β. 11η. 2. [πἰογργθίθβ Ἰυαπραιηΐ τὴν προτροπὴν ἐγκωμίων μειζόνων. 

Μεΐαβ: ομηλ ἰαμαϊδιι5 ἤογὶ αὐἠογίαίοπθηι αὐ πιαζοῦοβ ἰαμάθα. Τηΐου- 

ΡῬυποῦομοι ροβί γινομένην π05 ἃὺ Εα. γοπ. δοσοθρίτημβ, ἔανθπίθ θζϊα τη 

1). ψφὰϊ οορυΐϊδτα ᾿πίθγροηῖ. 

Ρ. 5586. ποΐ. 6. Μρίογοτη θοῦ! οη θη, ἃ ΠΟὈΪΒ. ΠΟ τηπίαΐδπι, πἴοσαη.- 

416 ΘΧΡΙΙΟΔΙΙ ΡΟΒ86. σθηβοσηαβ. δ οσδθυϊατη ἀμφότερα δὰ ργαροράρηζία 

βρθοΐαῦ, 5611, τὸ βίαιον καὶ τὸ ἀναγκαστικόν. ῬΘηδαηι) ΘΧργοββὶῦ δία, 

νΟΥΘΠΒ : Ἵηιηι0 867ΥΏ10 αἰγιριημθ ἠαθοί, 86 δἴηθ ηιοίθδίϊα αὸ πϑορϑϑιίίαίο. 

ΟὐοΥγθοΐου!β, Π6 6 58[185 ρθη 18, τη ατη γος Ἰθοῖίο ἃ Ρ]α 5, θἴϊδπὶ 

ἃ, ΜοΥΈ]]ο, ριοθαΐδ, καὶ τὸ ἀνεπαχθὲς καὶ τὸ ἀκατανάγκαστον. ΝΠ 56η- 

τρηΐϊα Παρὶίαθαΐ, καὶ τὸ ἀνεπαχθὲς καὶ τὸ ἀναγκαστικόν. ἘΧ Ργδρορα πε 5 

ὅρα πῶς συνεχῶς αὐτῷ χαρίζεται, Θχίαα! [15 (αδαραΐου ρυῦἀα 11ὰ ᾳαδο 

1ῃ Οοά. 9). Ἰερᾳμίαν, τό τε συνεχὲς τοῦ κεχαρισμένου καὶ τὸ ἀνεπαχθὲς τοῦ 

ἀκαταναγκάστου. Δ οΥθοκα ΒΙΠ]1ὰ5 : ἐηηηιο Ὁ6γῸ μἰγμηι 6 ἢ 5 υογϑϊς σοι. 

»ί οἰ" : παηὶ δὲ 608 αὐ οδοιιηαάμηι οἠἼοϊμηι ψιοασαριηιοάο οοσὶΐ, οἱ ἱπίογῖηι 

ρογίμαο αο πεἰίαηι υἵηι οἱ πδοοϑϑιίαίθηι ἐρδῖ8 αῇογαί, ἧοο ἀϑϑοφιίίμν μὲ οηιηὶ 

οὔοηβίοηθ αο ηιοίοϑίϊα οαγεαΐ ἔρδῖμδ ογαΐϊο 1 ! 

Ρ. σ5ο ΒΚ. ποῖ. δ. Τιβοῦοηὶ ἀλλὰ καὶ ἐξ ἑτέρων ΡΠ]. ] πη ἔανος οομι- 

ῬΔΥΓΔΙΙΟ ἰοοἱ Ρ. 571 Α. 

Ρ. 559 Εἰ. 1π. 6. καὶ σφόδρα λιπαίνει, Βιι θα] αὐτὸ, αιοά ροπίζαυν 

Το. Χ. ρΡ. 6ο Ὁ. εἶτα καὶ λιπαίνει πλέον αὐτός« Τοηι. ΧΙ]. Ρ. 140 Ὁ. διὰ 

τοῦτο αὐτὸ λιπαίνει καὶ τούτῳ πλέον ἐνδιατρίβει. Αἀ46 Τοιη. ΧΙ. ν᾿. 454 Ὁ. 

εἶτα προσλιπαίνων αὐτὸ, φησί. 1)6 δὰ {γδηβ]αΐῖο Πυ) 8 νοσᾶθ}} Τοχῖοα 

181] παθθηΐ. Δ᾽ οαβ ϊο νοσεῖ, οέ ογαβϑῖμβ ασὶξ: ΒΉΠ]1ὰ5, αἴφιο ἢϊδ υογϑὲς 
υαἰάο ἔρδο05 εἰοἰϊηϊέ. 

Ρ. ςό2 Α. ποῦ. 4, ἔ,6, 8 Οοάϊοο Οὐ. ΟΟΪΠΕ βατηπβ ΠΠΟΠΘΓΘ, Θαπ,, αὖ 

ἔθγθ βθιηρϑι, οὰπὶ 1). ΘΟΠΟΙΠΘΥΘ, ΠΙΒῚ αΠυ04 πένης μὲν γὰρ ὧν Παρθοί. 

ψιάθ5 ἀπδβ Ἰθοῖίοπεβ θχβίασθ, ἀπάτη Οοάϊοατῃ Α.Β. ̓ς, ΔἸ θγατη ρα ΠΟΥ ΠῚ 

Ο.ἢ. ΠΙαπη χροὶ Εα. νογοη. οἵ [ηΐουργοῖθε ἢ Πᾶς. ΠῸΠ τηοηϊΐο 

Ἰθοΐοσ δἀθηάδτῃη οαγανιῦ αν] α5, ἀαθτὴ βθοιίὶ βαπ Μοῦ. Βεη. Νὸοξ 

αυ!άθπὶ νθίθγθμη δουρί γον Ίτηιβ, 56 ΡΥῸ τὸ δὲ (φμοῦ αμθηὶ 

ΜΝ εῖ. φμοά δὲ Β1]].)} τότε δὲ ὁχ Οοἄ. Α. γϑοθρ  μη18. 

Ρ, ς62 Β. ἸπΠ. 6. (ὐοπ͵]θοϊιαχγατη ὅϑ 111, ἔξεστι γὰρ, ἐπὶ τὸν ἀ. τῆς π. 

καταφυγὼν λιμένα, ἃ Ἡ0]}]Ὸ (οάϊοο ἰοϑζαΐατη, τοῖο θαϊάοσαιης Μογ. Βοη. 

Μυϊραίατη νους Ν᾽ οἴαβ. 

Ρ. ς63 10. ποῖ. τὰ Λα ΕτΥδιμ πη] ο65. ΠΟυτηδ πὶ ΒΟΥ ομἀπτη ογαΐ κἀκεῖνο 

τούτῳ. ϑ6α νἱά. σιδο αἰχίμηαβ δὰ ᾿. 447 Ε. 

1014. Ἰη. 6. οὐκοῦν μηδὲ κακῶς λέγε οἷατὴ Ἰἰδοΐοτῖβ οαἀϊάογαμς Μογ. 

Βοη. γϑοϊαυηδητιθι5 Π1Ὀ 118. 

Ρ. 563 Ε. ποῖ. ". Ῥ͵Ὸ “ μὴ ποιεῖς δὲ Β.᾽ σοΥρα “οὐ ποιεῖς δὲ Β.᾽" 

Τβοῖῖο Εά. Νϑγοη. οβί εἰ θέλεις δὲ παθεῖν, μὴ ποιῇς δέ. ϑΑν "5 τοβουρδὶξ, 

εἰ θέλεις μὲν π. μὴ π. δέ. Ῥτὸ εἰ θέλεις μὲν, ἢ θέλῃς μὲν ἀοάϊ ΕΙῖον οι. 

χἕδο, ἰρβίδηβ ἴα βουϊρίμτη ΘΟΙΏΊΡΟΙΒΒΟ 56 ἴῃ (Ὁά. Β. οχ σογγθοίίοῃο, 
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ἸΝοβίου δαΐθιη Οο]]αΐου οχ θοάθμι Οοάϊοθ ρυϊτηπὶ τοῦ] εἰ θέλεις μέν ; 
ἀθῖηάθ Ἰΐογασι σΟηβα]αβ, γθβουιρβι ἢ θέλεις μέν. ἘΥΡῸ γ68 ἱποοιία δϑβί. 

ΗΘΜ ΧΥΤΙ. 

Ῥ. ςόγ Ο. 11π. 4. ἀδελφοὶ ἡμῶν. “Ἡμῶν ρῖῸὸ ὑμῶν ργδουυϊς Β. 

Ἰεαϊίον Βιθυι. οὐδ, Ἡμῶν οβῖ ἴῃ ΠΟΒΕΓΙ5 Ομ Ἶθι5 : δἴᾳαθ ἰΐα ᾿δπχ πιά ττη 

οαἀϊάοταηΐ δαν. Μοσ. ΑἸζογυατῃ οβί ἴῃ  εγοη. εἵ Βθη. 

Ρ. 568 ΔΑ. 1π. 2. ἴὴ ἘΔ. Ψεγοῃ. Ἰοοὰβ βίο Ἰθρίταῦ : εἰς αὐτὸν δια- 

βαίνει τὰ τῆς εὐφημίας. εἰς τὸ κοινὸν τῶν ἐκκλησιῶν. οὐ μικρὸν δὲ καὶ τοῦτο. 

καὶ γὰρ μεγάλη ἡ δύναμις τῆς συνόδου, ἤγουν τῶν ἐκκλησιῶν. ἨΗΘΙΚΟΝ. 

Εὐχὴ τὸν Πέτρον κ. τ. ἑ. Ἠδδο νοτίογαπηΐ Τηἰεγργθίθβ, πἰβὶ χαρά ΒΙΠ1Ὰ5 

ΡΙῸ εἰς τὸ κοινὸν τῶν ἐκκλησιῶν ἀφα10 ἐμ γαοὶο Πἰ οοἰοδίαγιν, ἧος ὁδί, ἴη 
μεδίϊοο Πἰοοίοδίαγιηι οοοίμι; οὖ Ψεϑίαβ ρήοὸ εὐχὴ παῦοί ογαΐΐο δαγιηι. 
Ν᾽ ΘΓΟΠΘΏΒΘΠῚ ΘΧΡΙΘΒΒΙς αν] 5, ἀβαὰθ δ ἤγουν τῶν ἐκκλησιῶν; ἀοϊπάθ 

τὸ ἠθικὸν Ἰποϊριῦ Π]Β νΘΙΌΙΒ: Σκόπει πῶς μεγάλη ἡ δύναμις τῆς συνόδου" 

ἡ τῆς ἐκκλησίας εὐχὴ τὸν Πέτρον κ. τ. ἑ. σης [πηϊζαῖ! βαπὶ Μοῖ. Βρθη. 

Οὐαϊοαμη ΤηΔ]ΟΥ Ρᾶγ8 Α.Β.}᾿, σατη Ν᾽ ΙΌΠΘΠΒὶ ἴῃ ΟἸΠἰ 5. ΘΟΠΒΡΙΓΔηΐ. 

Ροβί ἤγουν τῶν ἐκκλησιῶν πᾶδο Παθοπί Ο. Ὦ. σκόπει πῶς μεγάλη ἣν (ἐστὶν 

(.) ἡ δύναμις τῆς συνόδου. ἡ τῆς ἐκκλησίας εὐχῆ. αὕτη τὸν Π. ἡ (ἡ οἴη. 1). 

εὐχὴ ἀπὸ τῶν δεσμῶν ἔλυσε. Νίοβ νϑίεγθπιὶ Ἰθοι πο πὰ ΤΘΡΟΒαΪμηᾺΒ ; 
ἰδ ηΐζατη ῬΓῸ ἤγουν τῶν ἐκκλησιῶν. εὐχὴ, ΒΟΓΙρΡΒΙπη5 46. σοπ͵δοΐαγα ἡ γοῦν 
τῶν ἐκκλησιῶν εὐχή. Τία οἸηπία θεῈπ6 Ὠαροπί. ψεΥθᾶ σκόπει πῶς εἴς. 6Χ 

οΥϑ ΠΟΤῚ τηᾶ]6 Ἰηνεοΐα 6556 τηϑηϊδβίαχη δβῦ. 

Ρ, 568 0. ἸἸη. 5. πρότερον γὰρ αὐτῶν λαβὼν φωνήν. Ηδες νἱἀδηΐογ 

ΓΟΒΡΙΟΘΙῈ. νοῦθα 5Βο]θη πα ϑδοθγάοίβ ἴῃ ΒΔΟΓΟΒΆΠΟΙΒ ΤαΥβίθ 5. 66]6- 
Ὀγδηάϊβ, Εὐχαριστήσωμεν τῷ κυρίῳ : ουἱ ΟΠοταβ. τεοβροπᾶοί, Αξιον καὶ 
δίκαιόν ἐστι κ. τ. ἑ. 

Ρ, 568 Ὁ. ποῖ. . Ἑἀεοβθαίυ, τοῦτο γὰρ καὶ ἀσφάλειαν πλείονα, καὶ ὑμῖν 
(ἡμῖν Νξγοη. (ΟΟμηΠ}6].)} ἐπιδίδωσι μείζονα κατασκευάζειν πρὸς ἀρετήν. 

νεῖαβ: ἦοο θηἴηι οἱ ποὐὶβ οἱ υοὐὶδ ηιαζογθηι ργαθδίαί βϑοιγἑαίθηι, παρ δι 

αὐ υἱγέμίθ8 ργαθραγαί. ἘΒΊ]1ὰΒ.: λοο ϑηΐηι δὲ φιαλογθηὶ βοσμγϊἑαΐοθηι αν, 

εἰ γιαγιι5 υἱγίμἐϊδ ἱμογθηιθηΐμηι ποὐὶβ σονραγαί. Οὐαϊοαβ Δ.) τοῦτο γὰρ 

καὶ ἀσῴ. πλ. ὑμῖν ἐπιδίδωσι, καὶ μείζονα κατασκευάζει πρὸς ἀρετήν. Β.Ὦ. 

τοῦτο γὰρ καὶ ἀσφ. πλ. καὶ ὑμῖν ἐπίδοσιν μείζονα κατασκευάζει πρὸς ἀρετήν. 

Ηοο εχ Οοά. Β. τϑοθριῖ Εάιίου Βεη. οἶδε. Οτη Πἷ5 σοπβθηῖξ ἔογα ΟῚ. 

ΠἾΒῚ απο ἡμῖν ἀηΐα ἀσφάλειαν οοτηπηοάθ Προς ; ἀπᾶθ Ἔχβιβος βουὶρ- 

γα Πα 8 ἢ ὩΟΒ ΠΟΒΕΓΘΠ ΓΘΟΙΤη 8. 

Ρ. 56ο Β. ποῖ. ΚΒ. Ῥιὸ ἦν ᾿θαπδουβ οοπ]θοϊς ὦν. Εογίαββα ἸΒρΈ Πα Π 
ὅτι ἄνθρωπος ἦν, καὶ κἂν θ. σχίῳ. ΟἿ. Απποΐ. δα ἩοΙΠ]Πα5 ἴθ Μαίῃ. Ρ-. 
37. ΔΑαάε Του. ΓΙ. ρΡ. 332 Α. οὕτω καὶ ἡμῖν διακεῖσθαι χρὴ, καὶ κἂν ὀλίγα 
ἔτη ζήσωμεν ἐνταῦθα, πολλὰ νομίζειν αὐτὰ τῇ ἐπιθυμίᾳ τῶν μελλόντων. [ἃ 
ϑαν. ποίδηϊβ Μοπίθξαϊοομπῖο, αυΐ καὶ ποὴ ἃρποβοίξ. 
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Ρ, ξςόρ Ὁ. ]η. 6. τοῦ πλησίον] τῶν πλησίον οβῇ ἴῃ Εά. Βοη. “5, 

ὨΘΒΟΙΠΊΙΙ8 480 δοίοῦα. 

Ρ, σόο Ὁ. [1ὰ. 1. ΟἸΐτη γθβουθαγα οορὶζαθατηιβ ὡς ἐν στήλῃ τῷ βι- 
βλίῳ : ἔτυβίγα. Νίπηι γϑοΐβ τηοπυϊῦ Πυπαθαβ, ᾿ππρθηάα 6ββε6 τῷ βίῳ 

κατέλιπε, υἱέαθ γοϊψωϊί, Ἀ. 6. ομποίβ ἠοηιϊηϊδιδ, ἀρροβίίθ οἰΐδῃβ ὅ'δρ. 

ϑδίοιη. χ. 8. σοφίαν γὰρ παροδεύσαντες οὐ μόνον ἐβλάβησαν τοῦ μὴ γνῶναι 

τὰ καλὰ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀφροσύνης αὐτῶν ἀπέλιπον τῷ βίῳ μνημόσυνον. 

Ρ, ςόρ Ε. ποῖ. “, ΟὈάϊοαχῃ 6χ πα 10115 Ἰαρομἀστὴ σθηβθιηα8, ἂν δὲ καὶ 

ἕτερον λυσιτέλέστερον φανὲν, ὁ δὲ τὰ παρ᾽ αὐτοῦ πράττειν ἐθέλῃ. Ῥοβί 

ΠΟΙ ΔΕ ἅτ ΡΟ Πάθη5 οθρδηΐου πλεονάζει, ὁ δό. Ουοά δαΐοθπιὶ ἃ ΠΟΡῚ5 

ροβῦ ὅαν. Μουύ. Μοηΐίοί. βἀϊΐζαπη αβί, 50] 15 Β. δαοϊογαΐα ΠΙΓαΓ. 

Ἰ,βοῖίο φανῆεν νΙἀδίῃγ 6χ ἀρ] 1οἱ βουιρίαγα Ἄτο οοηῆαΐα εββθ. Ῥουτο 

αν 1115 ΡΙῸ πράττειν, κρατεῖν ἰοηΐαΐ, ᾿ην 1015 ΠΟΤῚ. 

Ρ, ςγ7ο Ὁ. Ἰη. 3. κατὰ παράλειψιν λέγων. ἘΊραγα τηδίογοα ΟΡΓΠη6 

ποΐα, Τ,ΔΙ1η15 οσσμραΐΐο, “4 σατα ἀϊοϊτηιβ,᾽᾿ αἷΐ Αὐοΐοῦ ἈΠοίοσγϊοογυτη δή 

Ἠδυθηηΐι πη, ““ ΠΟΒ Ῥγδθίθυγθ, δῦ ΠΟ 5οῖγθ, ἃαΐ Π0]]16 ἀἄΐϊοογθ, 1ά φυοά 

ἴχππο τηδχίπηθ (οί πγι5." ἘΕδηάθιη ἤραγαμα βίαϊαϊς Νοβίθ. ἰἴῃ Ιοοὸ 

ι ΤΠοββ. ἵν. 9. (Τοπι. ΧΙ. Ρῥ. 466 Β.) ὃ πάντων ἦν κεφάλαιον τῶν ἀγαθῶν, 

τὸ τῆς ἀγάπης, τοῦτο κατὰ παράλειψιν τίθησι, λέγων" ““ οὐ χρείαν ἔχομεν 

γράφειν ὑμῖν. 

1014. 11π.. 7. Ῥτο ἢ εἰπεῖν, ἢ εἶπεν Ἰεσαπάπτη ρυΐαΐ Πυπαραβ. 

Ρ, 5γο Ε'. 11η. 5. εἶδες σύνεσιν προαιρέσεως ; προέτρεψεν ἀπὸ ἄλλων. 

“Απ Ἰορεπάστη σύνεσιν παραινέσεως, ῬΥΓΟΡίΘΥ 104 αιοά βοααϊζαγ, ἀπὸ 

ἄλλων τῶν Μ. προέτρεψε ἢ Οὐοτίο παραίνεσις Θ5ῖ προτρεπτικὸς λόγος. [)ιη. 

Τοοο προαιρέσεως, οοηϑιἐ ἀαΐ Ν᾽ οἴαβ, οοἠογίαϊϊομῖδ Β}]. ΝΟΡΙ5. αϊάθιῃ 

το] πάστη ν]ἀδίαγ τη ρουζαπατη νοσαθυ] αι, αἱροΐθ οχ νϑῦθο βθαιθηῖΐὶ 

προέτρεψεν τηᾶ]6 πϑίιπι, φαοά οἴ ᾿ρβαπι ροβῖθα ἰΙοοὺ 880 δχίγυβιί. Μά. 

γαγ. [,βοῖ. Εἶδες σύνεσιν ; ἸαρΊαΥΓ οἴϊατα ΡΡ. 554 Α. ςο5 . σοῦ Β. 

Ρι. ς)ι Β. ]ἴη. 32. μετὰ πολλῆς τῆς παρακλήσεως. ΑΥ̓ΙΟΌΪ5. δοοροββιξ 

εχ Β.}. αυοά ἴῃ ἃγ. ,Θοῦ. τηοηθη ατὴ ογαΐ. 

Ρ. 571 Ὁ. Ἰἴη. 32. οὐ γὰρ τοσοῦτον εἶχε τὸν ζῆλον. ϑ΄Θηδβαπι τροῖρ 

Ἔχρύθβεῖῦ ΒΙΠὰ5: πόφμθ θηΐηι ἤοο ἑαπέαηι αὐ δογιηι απΐριος σοῖο ἵηβαρι- 

γιαπαοςβ υἱηι ἠαοϑαί. 

Ῥ, 5.γ7γ2 Β. Ἰϊπ. υἱῦ. εἶτα πράως τὸ ἐξ αὐτοῦ συμβησόμενον καὶ πληκτικῶς 

τίθησιν. Μίτο ἀρίδηίαν σοηΐγαυα πράως καὶ πληκτικῶς. Ν᾽ οἵ. πιαηϑεοίο οἱ 

ϑουογῖίογῦ. 11]. ἑοηϊίονῦ βῃμμί αἰ αὐ ογϊοπάμηι ἀοοοηιηιοίαίο. ΑἸ1]- 

απδΐθηιιβ ΘΟὨ οΥΤΙ ρμοΐοβί Ἰοοιβ ἡ. 635 Α. νῦν δὲ καὶ ἔπληξε μειζόνως, καὶ 

ἡμερώτερον ἑαυτὸν ἔδειξε. τοῦτο γὰρ αὐτοῦ τῆς σοφίας ἐστὶν ἴδιον, τὸ 

βαθύτερον τέμνοντα ἡμερώτερον πλήττειν. Μοχ κολάζειν οδῖ ηεϊίφαγο, αἵ 

κεκολασμένως Βρτὰ Ρ". 571 Β, Δάάδ Ἴθι. Χ, Ρ. 18ο ἢ, Τοπι. ΝΠ]. ρΡ. 

128 1. Ορΐἅϊιμηαμῃ Θχθιηρ]απι οδῦ Του. ΧΙ]. Ρ. τόο (Ὁ. διὰ τί τὸ σχεδὸν 

εἶπε; διὰ τί αὐτὸ ἐκόλασε ; Οἵ. Τοιρ. Ἐπποπά. δὰ δά. ΤΟΙ. 1. ρῥ. 1.32. 

Ρ. 972 Ὁ. ποῖ. ο,ν», 4, Τοΐιβ Ἰοοιβ νυ]ρὸ δἰ Ἰοριταν ; πρὸς τῷ περὶ 

Ζ Ζ 
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τάχους διαλέγεσθαι καὶ δαψιλείας καὶ προθυμίας, διὰ τούτων κἀκεῖνο κατα- 

σκευάζει. Ναοῖαβ νογϊξ: αὐ ἄοο μὲ αἰ οοἰογίίαίο οἱ ἰαγοίίαίο αο ργοηιρέϊ- 

ἐμαϊΐηθ ἐγαοίοί, φιιδιια οἱ ἐπα οβὶοὶϊ. ῬΛΠΙαΒ : ργαοίογψμαην φορά «δ 

οοἰογίίαΐο .... αἰδδογὶί, ρθ}ν μαθὸ ἐἰμα οέλαηι οἤοϊέ. 

Ρ. ς 72 Ε- Ἰη. 4. Ῥοβί οὐ μόνον αϑὰ ροΥν α]ρ ΓῚ γοσθίαυ αἰΐογα Ὡθρα- 

ἄνα: απο ἴδπηθῃ ΟΥσοβ [6 [611|. Ἰίδαθιθ ὅν. σοπ]θοϊῖ, πολὺ οὐκ 

ἐλύπησεν, Ἰ)απᾶθιιβ οὐ πολὺ ἐλύπησεν. Ηος οαἀϊαϊ Μοηίοί. 

Ρ. ς 73 Ε΄ ποῖ. , ϑουρβίπηαβ πληρώσαι εἴ περισσεύσαι, ααδθ. ΟΥ̓ΔΗΓ5 

βαηΐ, δ τηρπίθιῃ ἰρβίαβ Απὺποίουῖβ. Νϑηι βίδττῃ Βα ] ηρῚ, διὰ τῆς εὐχῆς. 

νά. οἴὔδπι Ρ. 578 Α.Β.0. Μίχαμῃ Ποὺ ἔπρΊββ Μαίπαρίυτη. 

Ρ. 5,74 Ὁ. Πη. 4. Ῥοβί ἅπασιν ἰδοϊΐα ἀἀάυπί αν. Μογ, Ββη. τοῦτο 

γάρ ἐστι τό : οοπίτα άρτῃ Οοαϊουμῃ. 

Ρ. 575 Β. ποῖ. ἃ Αραᾷ 84ν. εἴ Μοῦ. Ἰοοὺβ 516 Ἰθριεαγ : ὅταν πολλὰ 

ἀναλώσαντές τινες [πρὸς τῷ μὴ λαβεῖν] καὶ ἑτέρων δέωνται. 64 ᾿ποϊυάρῃ- 

ἄστη ογαΐ δἰϊδπι ῬΥΟΧΙ πλιτ καὶ, αφαὶρρα ααοα ραιζου αρθβῦ 80 Ὁ 4. ν εσοῃ. 

οὗ τηϑΊογα ραγῖα ΟὈαϊουτη. 

Ρι ᾽ς Ὁ. ποῖ. ἴἃ, Ἀρδοσρρίδιῃ Ἰδοῦ τὸν Συβαριτικὴν ἔχοντα τράπεζαν 

ὉΠᾺ6 πδοῖίιι5 510 αν] 185, ᾿ΤΡΘΠηΒ6 ΒΟΙΓ6 νϑ]ηὰβ. ΟἸγυβοβίομοδ ἰϑπθῃ 

Ιοουίο οβί : 6. 5. Ἴομι. ἴ. Ὁ. 441 ΑΔ. τραπέζης μετασχὼν Συβαριτικῆς. Ὁ. 

776 Α. τράπεζαν ἔχοντα Σ. Ρ». 786 Β. Σ. παρατιθέμενος τράπεζαν. ἴῃ Ἰοοο 

Το. . Ρ. 263 Εὰ. οἱ τὰς Σ. ἔχοντες τράπεζας, 115 Θα Ια 1 οἱ τὰς Σ. 

προστιθέμενοι (510) τράπεζας. 

Ῥ. ςγ5 Ὁ. Ἰη. υ]ῦ. τῆς ἀπὸ τῶν κρεῶν. [ἴὰ Νογομ. ὅϑδν. ΕἾου. οἵ 

Οοαϊορθθ. Αρυά Μοτγ. εἴ Ββη. τῶν Ἂδχοια!. 

ΗΟΜ. ΧΧ. 

Ρ. 5ς81 Α. Ἰη. 7. γενήσεσθε, φησὶν, ὅμοιοι. ἴῃ Ἰοσο ΕἸνΔΠΡΈΙΙ ὅμοιοι 

ΡΙῸ υἱοὶ τηῖγὰ σοηδίδηϊςια Ἰεαρὶῦ ἸΝοβίθυ, ᾿'τῆτηο νϑῖὸ ἰηΐθυργθίδίαι. θἰϊδμη, 

αυοά νοῦῦο τηοπυϊηὰβ δα Τοιη. 11], Ρ. 2528 Β. ϑοηιοῖ ἰδπίατη, αυοά 

ΒΟΙΆΤΩΙΒ, υἱοὶ Παροῖ, ν]ἀ6]1οοῦ ΤΌια. 111. Ρ. 441 Β. 

Ρ. 81 Ο. ]η. 1. κἂν ἡ οἰκουμένη εἶδεν, οὐδεὶς εἶδεν. [΄ϑατῃ τοῦ κἂν 

σα Πα ]σδίνο (θυ! ρΊτηυ5 δα ΤΌτα. ΝἼ]. Ρ. 433 Δ. Νίηο 8]1ὰ βχϑιηρίδ, 

ααοίΐαυοῖ 6Χ ᾿τητηθηβα ΟΠ ὙΒΟβ[Ο Δ] ΟΥ̓Δ 5υ]ν8 ΠΟΌῚ5 ΒΌΘΟΓ νου, ΟὕΤα 

Τιβοΐογθ σοιηγη ]ΟΔὈ]πλὰ5. ΤΌτῃ. ΠΠ1. Ρ. 450 Β. κἂν γὰρ μυριάκις εἶ πένης. 
Του. ΤΥ. Ρ. 290 ΕΞ. κἂν γηραλέος ἦν. ΤΌΪά. Ρ. 4590 Β. κἂν ἀφόρητα ἐτύγ- 

χανεν ὄντα. 'ΓὍτη. Χ. ρΡ. 355 1). κἂν ἔσχατον ἐκάλεσε. Τοιη. ΧΙ. ρΡ. 266 

Ὁ. κἂν μὴ νῦν ἐγένετο. ἴὈ]4. Ρ. 403 Ε). κἂν μηδὲν ἦν ἕτερον....... ἀλλ᾽ ἐξῆν. 

Ηδθο ἀθ ΝΟ δὰ: 48 ργοίδῃιβ Θουρίου θυ τηοπαϊῦ ΘΟ Πμδθίογαβ ἴῃ 

ΑΡρϑπάϊοβ δὰ Βαβίῃ! Εριβῦ. Οὐ. Ρ. 26. πού. Τιοοὰπη Οδ]θηὶ ἴπ Ρτο- 
ἱγαρί. ἃ ϑ'ομαθίοσο δχοϊξζαίαηι, κἂν λόγου μετέστι τοῖς ἄλλοις ζώοις, [ΘΠΊΘΓΘ 

ΒΟ]]Ποἰζαν ΟΥ σα. ααϊάδπι θὰ Μαβ. Οὐ. Οδπία. Τότ. 11, Ρ. 310. 
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ΠῸΜ ΧΧΙ, 

Ὀδ Οοάϊοα ὙΙπαοθοπθηβὶ Εὐ. ααἱ οοπίπεὶ Ηομ]ϊαβ ΧΧΙ, δαὰὦ ΧΧΧ, 

ἸηΟΠΘΠμ5 οβί ΓΤ, θοΐου, θη. ἃ ΘΟ 5 ΕΗ ΟΙΩ]Π]Δ Τὴ ΘΧΘΙΡ] Δ  θ5 

ἴάτα ἸΟηρΊπαθθ ἀϊβοθάογθ, αὖ δὰ αἰ γθυβαπη ΟΥΩΏΪΠΟ ΓΟΟΘΗΒΙΟΏΘΙη τοίο- 

ΤΘη5 5. [Ι}{Δη16 ουτη ν]άθ Ἰησοιημηοάστη ἔαϊββοῖ, ἱπίθρυδηὶ 6] 5 

ΘΟ] ΟΠ πη ἰοχίαϊ Β.Ὀ])ΟΘΥΘ, ΠδηΟ ἸΠΙΤη 5. ΥΔΙΙΟΠΘ, αὖ ΘΧΟΟΥΡΓΞ 

Ἰδοπομιθιβ, αὰᾶθ δὰ συαγίοίαίθηλ ῬΥΟΡΙΘ αϊοΐδιη ρου ηοῦθ νἹἀθυθηΐαγ, 

ορίθγεαβ ἃ οα] ΘΠ) ΟΡΘΙῚΒ ΑΡΡΘΠΑΙΟΙΒ τηο0 ΓΘ] ΡΓΘΠΊΙ8. 

Ρ, ς83 Ο(, ποῖ. 2Ζ [ηςογρυποῦομποηι (ραν ΕΠ ἀΙοΥ Β6η. χὰ, βογὶ- 

ὈΘη5 ; ἐπιρρεπέστερον ἔχει, διὰ τὸ πρᾶος εἶναι. οὐ διὰ τὸ ἀσθενὲς δὲ οὐκ 

ἐπεξέρχεται. ἘΝ [ΕΠ νΊγατα ἀοοΐαπι, ΡΥ ΟῚ ἃ ΒΟ θα5 ααϊθι5 ραγίϊου]α 

ϑανογβαῖίνα ΟἸθΠΒΙΟ ΠῚ ἔα, σΟΠΒίΓ ΟΊ Ῥά.]]0 ᾿Πβο] θητοσ, 4 νοοσυϊα 

ἰϑία ῬΥῸ δϑομηάα, αὰδθ ἔδυ οἱ ῬΙΌΡΥΙα δβί, γθιηοῦοσθυη, οἵ ῃῖο αυϊάθιῃ 

οοΐαυαηι ἀθτσατι βάθη οοουροῖ. Η])]ὰβ ΡΘ ΠΟΘΙ βαηΐ ΤΌτα. 1. Ρ. γ46 Ὁ. 

τῆς τοῦ θεοῦ δὲ βοηθείας. “οτα. 11]. Ρ. 240 Δ. οὐκ ἐπὶ τῶν αὐτῶν γενό- 

μενα δὲ ὅμως καιρῶν (0ὈΙ Ξαηΐ 40] δὲ ὅμως οτηϊτὰη). ΟΥ̓, Πογυϊϊ. τὰ 

Ομ. Ρ. ὅόο4 ΕΔ. 1208. 

Ρ, ς84 Β. ποί.Β, ΙΕ ὈἸηπαβ ἀδηΐ, ὅπου γε καὶ χρείας οὔσης, τόλμαν 

τὸ πρᾶγμα καλεῖ : ηατδο ῬΕΙ͂ 856 αυϊάθιη ΠΟ ἀἰβρ]]οθης. ΡΥ ΠΟῚ5 

, ΒΒΡΙΟΙΟΏ ΘΙ 1Π]Θο σα ῬΑΥΙΒΊΘ 565, ααογαμη ἀΐογηθθ ροβύ οὔσης νεΥθὰ 

το ΘὈγ]οοβὰ οὐκοῦν εἰ Δα ἀϊξ ; ΑἸζοΥ διΐθιη Α. καλεῖν ΡΥῸ καλεῖ ἀαῖ. Ηδος 

Βοιθηΐθβ ἃ ἸρΟΥΠῦ65 5116 π|10 Ὀγδοίθυ θυ απί, 48] ἰβίοβ Οὐαῖοθ5 ἃηΐθ ΠΟῸΒ 

τταοίανογιηῖ. (Οὐπεριγαΐ ταηθη ν᾽ οἴιβ, νουΐθηβ, δὲ βοϊϊοοὲ εἰ ἰίας οϑέ, 

564 51 αμααοίαηι γοηὶ υοοαί. ϑϑυϊαβ ἴῃ δ η 8. ΠΟΌΙ5 νοπογαπηΐ γΊπάοΡο- 

ἤΘη865. Ποήυμὰ ὑπὺβ8 Εἰ. ἃ0 ΕΑΙΠ5 ποη αἰβθτί. ϑοῦῖθα Οοάϊοῖβ Ὁ. 

Ἰδοῦ ποῖα ῬΑυΊΒΙ Θ᾽ πὶ ἴῃ ΔΙΟΠΘΙΥΡΟ Ἰηγθηΐββο νἹάἀθίαγ, 564 ΡΥῸ ΠΟΤῈ 

5.0 αὰδθ6 ΠΟῚ ᾿πίο]] χοῦ, ἀΠ]αΐαημο δὰ βθῆβαπι, α18}15 15 σα πα π6 5, 

τϑαθριῖ, ὅ᾽16 ἸρΊ[υ βου! : ὅπου γε καὶ χρείας οὔσης, ἀναβάλλεται" οὐκοῦν 

τόλμαν τὸ πρᾶγμα καλεῖ. 'ΓΑΠάΘπη ἴῃ Βα 5] ἀ!ὰ τὴ νοὶ Οὐοχ Τὰ. 4] ΡγῸ 

οὐκοῦν εἰ, ἈΠ1Ὲ5 ΠΠςΘΓα]αὸ τη αϊαίοπο, οὐκ ὀκνεῖ ργταθῦθοῖ. Ιάρθῃι ὐάοχ νὶχ 

ἀυθίαμη ααϊη καλεῖν ΡΙῸ καλεῖ Παθθαΐ, αφαδηα ατη πῸπ ποίαν (ο]]αΐου 

ΠΟΒίροσυ. 

ΤΠ014. τη. 1, Ρίὸ τίνας δὴ, τίνας δὲ ἀφ Μοηίοί. νἱτο Ορϑγάτγατι, αἴ 

ΘΟΠΊ]ΟΘΓΘ ἸΙορί. 

Ρ. οὃς Β. ποῖ. ", 1)6 πος δάαϊξαιηθηΐο πὸ τηοππογαηξ ἡ] θη δηΐο- 

ΟΟΒΒΟΙΘΒ ΠΟΒΕΙ : ΠΟΒ ἃπίθιη ΠπιΟΉ 586. οοηΐθῃζι, αἰ ἀ6 Θὸ θη] θη} 

βιῦ, ΤιΘοΐου!β ΠΡΘΥῸ ἡ] οἷο σου τ ΓΙ Πλ118. 

Ρ, 586 Ὁ. ποῖ.5. Τοοὺβ δά ἤὰπο ἀΐθιι τπγριΐου σογγαρίαβ, ἘΠ το 

ῬΥΓΪΠΘΘΡΒ πᾶθο Ππαροῖ : ἀλλὰ μετὰ πολλῆς εὐκολίας ἑνὶ καὶ δύο. οὐκ εἶπε δὲ 

νικῶμεν καὶ περιγενόμεθα (510) μόνον, ἀλλὰ καὶ αἰχμαλωτίζωμεν (510). ὥσπερ 

οὖν κι τ. ἑ. Ἐδάσθηι ἴθυθ ἴῃ δὰ ἰηνθηϊ δ θίιβ : 8ρα ηβασηο οὶ γοδογο 
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μηὶ οἱ ἀμοῦιι5, ποὴ αἰωὶΐ εἴς. ϑϑαχαϊζαγ αν} αβ : ἀλλὰ μ. π. εὐκολίας" οὐκ 

εἶπεν ἐν καὶ δύο, ἀλλὰ πᾶν οὐκ εἶπε δὲ νικῶμεν καὶ περιγινόμεθα μόνον, ἀλλὰ 

καὶ αἰχμαλωτίζομεν' ὥσπερ οὖν. Ἠσο ταϊγατη, Θὰπη πθαὰθ ἴῃ ογὰ ΠΌΤ] 

ὨΘΩὰ6 ἴῃ ΝΝΟΙΙΒ ταϊίοπϑϑ τηυζαῖδθ ἃ 586 Ἰθοι!οηἱβ γϑ ἀ] ἀἴββθ, ΘΌΒΡΙ ΟΆτηι 

δαΐθιη δὰπὶ ρθη οχ Οοάϊοθ, ραγίτη ἀθ οοπ͵]θοΐασγα ᾿ζὰ ΒΟΓΙΡΒΙΒΒ6. 

Τοχίμπι πος τηοᾶο ἴῃ βρϑοΐθια αδπάδπι ἱπίθρυδι]5. Γβ αΐα μη ΒΘΟΌΓΘ 

Θχργθεβούαηΐ ΜΟΥῈ]]. οἱ Βοπθαϊοιηὶ, ἀθ ἀἰβογθραπῖα ἘΔ ΠΟΠαΠλ ῬΓΟΥΒῈΒ 

τὰορηΐθβ. Ηἰς δπΐθμη ποὴ 805 τῈ οὐ τοποῦθ, Οὐαϊοθθ ποβίτοβ Α.Β. ἃ 

Μετοπθηξῖ, 51 τηθπᾶα ἀρογία θχοῖρίαβ, πο ἀπὸ ἀϊβοθάοθιθ, ασυοά δὲ ροδῖ 

οὐκ εἶπε οταϊζὰπὶ. [Ι͂ῃ Β. ϑδαΐετη αυδοάδῃι Βαροιβουρία βαπί, απ86 

οαπὶ ἰοχία ϑαν απο δγοΐαπη σΟρ Δ. ΟΠποη Παυθηΐ ; 50]]Π1οοΐ, εὐκο- 
οὐκ εἶπεν ἀλλὰ πᾶν 
λίας ἑνὶ καὶ δύο, οὐκ εἶπε νικῶμεν. Ναῃο 46 ψΙΠαοΟΡοποπβιθαβ ἀΙοοπμάατα 

εβί. Οοάοχ Ὦ. ρῖο ᾿π4ο]6 βὰἃ Ἰοοῦτα ἴῃ Πᾶπο ἔοττηϑτη τηπίαν ; ἀλλὰ 

μετὰ πολλῆς εὐκολίας, ἑνὶ καὶ δύο συμπλεκόμενοι, οὐ μόνον ἁπλῶς ν. καὶ π. 

ἀλλὰ καὶ αἰχμαλωτίζομεν᾽ τοῦτο γὰρ ἐνέφηνεν εἰπὼν, αἰχμαλωτίζοντες" ὥσπερ 

οὖν. ῬΓΟΡΙὰΒ δα νεγϊζδίθιῃ Εἰ, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς εὐκολίας αἱ νίκαι" διὸ οὐκ 

εἶπε, νικῶμεν : οοἴογα, αὖ νυ]ροὼ. ῬῬχοχίπηθ οτηηΐθπι, ηἰ ]]Πτη τ, Εἰ. ἀλλὰ 

μ-. π. εὐκολίας ἐνίκα" διὸ οὐκ εἶπεν. Ἡτσπο πο5 μυσιβαὰθ Θχρυθββιτηαβ ; ἴῃ 

οθίθυῖβ νυ]ραΐατη ἰθπθηιυβ. Νᾶμπ ρεγρὶ Εἰ. νικῶντες καὶ περιγενόμενοι, 

ἀλλ᾽ ὃ πλέον ἦν, αἰχμαλωτίζοντες" ὥσπερ οὖν. (Οὐδἴογαχμη 508 ᾿αὰάθ ΠῸΠ 

{γϑιδηάαβ οβϑῦ Ασοδυβ Βιμμασβ, 4] ἴῃ ΕἰρΙβίο]α ῖβοθ Ἡ ΟΠ1}}158 ργδθῆχα, 

Πδθο Αἰχιῦ : “υδηαύδχη ἴδ) ἃ ἱΠρΡΈΠΙΟ Πποπηηηθδτὴ ροίθπαδ τη]ῃὶ 

τη α]οἴπδ ἔαϊῦ ; ΟῚ [ΔΙηΘ ἢ ΟἸ.ΠΪΠΟ ἸΠ 6] 1ΟΙ [6 Γ, αὖ Ορίποῦ. Ο)ὰ5 Τοὶ πος 

ὈΠῸΠῚ ΘΧΘΙΡ]αΙ οβθίΐο. Ἠου]ηεα ΧΧΙ. τὴ Ὠ1Β νΘΥΌ15, οὐ γὰρ ἐκ τοῦ ἴσου ἡ 

μάχη, ἀλλὰ μ. π. εὐκολίας ἑνὶ καὶ δύο" οὐκ εἶπε δὲ νικῶμεν, οσὕτῃ υ]οὰ5 

ῬΕΥΒΡΙοαΘ 586 ριοάδί, 415 δυϊζ 40] τ] 7υβίδτη ΤΘΡΙΘΠΘΏΒΙΟΠΒ. ποΐδιη 

ἸΤΩΡΙΏΡΈΥΘ απθαΐ, 5] ἈΠ1π5 ΠΠΓογ]86 Ἰδοίαγα 6ἱ τη 611 βυπάθατῃ, δίαπα 1ζα 

Ἰερᾷτῃ ; ἐνίκα, διὸ οὐκ εἶπε νικῶμεν. Ἡδοΐδπιι5 1116. 

Ῥ. οδς Εὶ ]η. 2. τὸν τρόπον ἐντεῦθεν κατέλυσεν. Μεῖαβ, ἐγοριηι ἐἰἤαρνι 

αἱηηϊε. ““υοα 8]185 ΑἸχῚ τροπὴν, ἐγοριηι.᾽ μη. 

Ρ, 586 Ὁ. ]ἴη. 7. γοήτων ἀνδρῶν μυριάδες πέντε. ἘΔΙ]ποϊπαΐυγ Πὶς 

αυϊάθπι Ογαΐοσ, πηθιηουῖδθ ἰαρβα, αὖ νἹἀοίαγ. Ψιά. Αοί. Αροβί. χῖχ. 19. 

Ρ. ς8η Ὁ. ποῖ. ἃ, Μυϊραΐδμη Ἰοοϊ ἤθη καλὸν μὲν ποιήσας καὶ μέγαν 

ἐνννιον ἐνδεῆ δὲ καὶ οὐκ αὐτάρκη, ἴῃ π}]}Ὸ ποβίγσογαπιη ἱπναηῖηαβ. 6 

βϑηΐϊθηί οὗ. Ἰηἴτα Ρ. ὅτο ΕΣ. 

ΗΟΜ. ΧΧΊΙΙ. 

Ῥ, ς88 Ὁ. 1ἴπ. 4. Βαβουθοπάσιῃ νἱάθίυγ καὶ μετριάζεϊ καὶ περὶ ἑαυτοῦ 

μέγα τι λέγεϊ, αἴ νεῦθᾶ ᾿ηἢπὶΐα δα ὅπερ τείογαπίυγ. 

Τ01ἃ. ποῖ. ἔ, ποιεῖται. τὰ κατὰ ἰαοϊϊα ἀδα! Μοπίεί. Ἢ 

Ρ, ς88 Ἐ. ποί.Κ. Απίε βδυ}έἝαμ βἀεθαία, ἀλλὰ καὶ σφόδρα εὐεξαπάτη- 
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τον τῶν ἀνθρώπων. ΗΐΟ δαΐοπι ΠΟ τηοηϊΐο ἰβοΐοσθ, π6 ἴῃ τηΔΥΡῚΠΘ 

αυϊάεδηη, Ἰοσατα 5ο γϑίοστηδνι : ἀλλὰ καὶ σφόδρα μέγα' πῶς ; ὅτι εὐεξαπά- 

τητον τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, φησίν. δάρτῃ ἰδοϊΐα ἀδάσγαπί Μοτ. Μοη- 

(εἴ. Ἐπ Οοαϊοϊθαβ ποβίγβ Βθρὶυβ Α. οατὴ Ν᾽ ΘΙΌΠΘΗΒΙ ῬΓΟΥΒῸΒ. ΘΟΠΒΘΠΓΙΌ, 

ΘΑΥΠΠΌΤη νοΙῸ ἴῃ ΟἸηηΐθιβ ρῥγαθίνογεΐ 0). πἶδὶ αποα Πῖο τὸ γένος τῶν 

ἀνθρώπων ἴπνεῖδο οΥάϊπθ Ἰθρῦ. Θυοά πὸβ φῬυορανίμηαβ, ἀλλὰ καὶ σφ. 

εὐεξαπατήτων ἀνθρώπων, ΟὈξα]ογαπί Β.Ε᾽, οὔ δοουγαΐα νου Β1]]1ὰ5: συδγμηὶ 

ϑογμηι ἤοριίμμηι φιΐ ζαοὶϊο ἀφοῖρὶ αὐ οἱγοιηιδογὶδὲ ροδδῖηί. απ] (ΟαΙΟΙ5 

Ε. ἸΘοοπθιη ἴῃ ϑΌρΡΡΙθιηθηΐο δπὶ ἀθβουρβίασθβ. θη] ᾽ δ 5 

Ἰηϊουρυθίδίιο μᾶθο δβῇ: 8664 φιοά ζδγ6 8θρῖρθὺ ἠοηιϊμῖδιιδ Ἰηηροηϊέ ; βθοῦῃ- 

ἄστη Ψεγοηθηβθιη, αὖ νἱάθίαγ. ΨῸΧ εὐεξαπάτητος 5616] δἴαιρ 1[θ τὴ 

αρυὰ Νοβίχσιμι Ἰεριταγ. Το. Υ. Ρ. 417 Β. εὐεξαπάτητον γὰρ αὐτῶν τὸ 

ἦθος, εὐάλωτον καὶ εὐπερίτρεπτον. Τοιη. Χ. ρΡ. 666 Ὁ. οὐδὲ γὰρ ἂν, εἰ τῶν 

τυχόντων ἐνόμιζεν αὐτοὺς εἶναι καὶ εὐεξαπατήτων, ἐθαύμασεν ἂν ἐπὶ τῷ γι- 

νομένῳ : αἱ Ἰοσιι5 ΟΠ ΠΟΒΙΓΟ ΘΟΠΘΥ ΘΠ 115 6ϑ6. 

ῬΡ, 89 Ὁ. Ἰἴη. 2. οἱ Ὁ. Ἰη. 4. ἔδωκέ μοι. [πὶ ΒΙ10]115 οϑὶ ἔδωκεν ἡμῖν, 

αυοά οἱ ΟΠ γυβοβίογηιβ Γθβρίοοῦ νἹαἀρίαγ, ἀυτα αἷΐ, καὶ κοινὸν ποιεῖ τὸ 

δῶρον. Ἦοο ποη δηϊπηδαάνογες Μαίπηδοιαβ. 

ῬΡ. σὅρ ἘΞ. Ἰη. 2. καὶ τὰ ἀληθῆ συντιθέναι ἐν οἰκοδομῇ. δ΄. Ν᾽ ΙΌΠ. 88ν, 

Μου. ΨΜείυβ, οὗ συογαὰ αὐ αοαὐϊβοαϊἑοηθηι σοηιροηοῦο. ΑἸΙΓΟΥ Ἰητουραηρτηξ 

Β11. εὐ Μοπίοῦ. καὶ τὰ ἀληθῆ συντιθέναι. ““ ἐν οἰκοδομῇ." 

Ῥ, σρο Α. ποῖ. ᾿. ἘΜ οπηθβ καὶ μὲν ὕστερον. μὲν] ἴσ. μὴν 8ᾶν. 

“Ἑοτίβ Ἰερπάσγη καὶ μήν. Μοηίεοῦ. καὶ μὴν μαθεπηΐ Α.Β..Ε.Ε. πος 

οϑύ, οηιῆθβ. Ταπάριηῃ σουσοχι 51π6 τηοηϊΐο ΕΙοΥ Βρθη. μᾶδς, 

Ρ, τοι Ε΄. ποῖ. τ, ὑψηλότερα ἀνίστησι. Ν᾽ εἴι8, ϑιἰδίϊηιϊογα ροπὶέ : Β1ΠΠ1ὰ5, 

αἰίῆιι5 ἰοφιΐίμν. ἘΕΔΟΙ οτα ἀαπί ΟΟαϊοο5 Π.Ἐ). 564 ᾳφαδθ ΟΥγθοίου!β ΤΠ  ΠῸΠῚ 

τηϑηϊοβίο ργοάαηΐ. 

Ρ, 592). ποῦ. 8. Ἐἀθθαΐυν ἐκπομπεύοντος αὐτοῦ τῷ προτέρῳ βίῳ, 5ο- 

Ιοθοβ : πϑῃὴ ἐκπομπεύειν ΠΟῊ ὨΪΒ] οὕτὴ υδτίο οαϑὰ οοπβίσαϊαγ. Ηοο Ὸπ 

ἔαρὶῦ βου θατα Οὐάϊοῖβ Ὠ. δἴαπθθ Ἰ4θο οοιτοχὶς, ἐκπομπεύοντος αὐτοῦ τὸν 

πρότερον βίον, οὐχ ἧττον ἢ τὸν μι τ. ΒΘΒοΥρδίπηιβ βῖπο ΠΟΥ β ἐμπομπεύοντος, 

ααοά οὰπὶ δ]ΐθιὸ ρεγρϑίαο ρειτηπίαίασ. Ια. γαγ. [μθοῖ. δά Ρ. 63: Β. 

Του. ΥἼ]. ρΡρ. 4907 Α. 819 Β. 

Ρ, 592 Εὸ. ποῖ. 5. πάνυ γε, οὐ γάρ; μεριμνᾷς : ν6], 51 τηᾶνῖβ, πάνυ γε 

(οὐ γάρ) μεριμνᾷς. Ηππο ἀϑαϊη ΘΧΘΙΏΡ]18 Δ 'ρβο ΟΠ γυβοβίοτηο ρθε 8 

1] βίγαντηὰβ ἴθ Απποῖ. δα ΤΌτα. ΜΠ]. Ρ. 3814. χαδθ 41115. Ῥθ πο τ }18 

Πιοάϊα οαμη γα Ῥοββοτηθβ. ΝαΠΟ ἀπῦχῃ οὗ ΔἸζθσιιτη ἈΡΡΟΠΘγ οοπίθητζὶ 

Βατηιβ, Τότη. 1. Ρ. γός Β. οὗτοί εἰσιν οἱ περὶ ἀναστάσεως φιλοσοφοῦντες ; 

πάνυ γε (οὐ γάρ ;) συμβαίνει τοῖς δόγμασι τὰ γινόμενα. ΤΟΙ. ΙΧ. Ρ. 29 Δ. 
τί οὖν αὐτοὺς οὐκ ἐπιστομίζει ; πάνυ γε (οὐ γάρ ;) ἐπισκόπου λέγεις ἔργον. ΤΟϊά. 

Ρ. 390 1). σφόδρα γε (οὐ γάρ ;) φρενὸς βαθείας δεῖ, ἵνα μάθωμεν τί βούλεται ἡ 

τοσαύτη ἀσέβεια καὶ σύγχυσις. 1014. τόο ΠΕ). καλά γε (οὐ γάρ ;) ταῦτα εὐαγγέλια. 
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Ι͂η ΕΓΒ. πᾶθο οὐμηΐα ργανα ἀἰβύϊποίοπο Ἰὰθογαμΐ, Ταπὶ [πἰθυ ΡΥ θίθ5 

νουζαπί : ἐΐα δαῆθ. πῸῊ δηΐηι οἴο. Ἐκ τᾶθοὶβ δαΐθμι βου ριον 8 Πα ΧΊΤη 6 

ἈΡΡοβιζα πη ΘΧΘΡ] πὶ οὔθυί Το βίη. Ρ. 272, 15. ὅμοιόν γε (οὐ γάρ ;) 

οἷς ἐμοῦ κατηγορεῖ. 

Ρ. 593 Δ. Ἰη. 8. ῬῖὸῸ ὅτε ἱκανῶς, Πα ΔΘΥΘΗΤΙ ΙΒ ΠΟΡῚΒ ὅτι ἱκανῶς Π1Π]}08 

ποβίτοσατη οὐ]. 

Ρ. 593 Β. Ἰΐη. 5. ἵνα γὰρ μὴ πραγματευώμεθα τὴν τελευτὴν ἡμῶν. “Θυϊά 

5101 νϑὶῦ ΟΠ γυβοβίοιημβ, ΠΟ. βίδς τη ῬΘΥΟΙΡΙΓΌΙ ; γΘΥΌΤη ἴῃ ΒΘ] ΘΘΠΕΡιι5 

ΠῸΠ ΟὈΞΟυΤ6 Ἰοααϊζα, 564 6Χ ᾿Ἰποουζο Τ]ΟΥΤΒ ΓΘ ΡΟΥΘ δα ποη αἰ υθπάδιηῃ 

ΘΟΠΥΘΥΒΙΟΠΘ πὶ οὗ Ῥοθηϊθηζ αι οοποῖίαί." Μοημίοῦ, Ουϊά 510 τηογΐθτηῃ 

πραγματεύεσθαι ἀρδοϊαγαν!ς Τπίογροϊαῖογῦ (ΟὐΟΑΙΟΙ5 Εὐ. ἈΌ] τοΐαβ Ἰοοὰβ 516 

Ἰεριζαῦ : ἵνα γὰρ μὴ πραγματεύωνται τὴν τελευτὴν αὐτῶν οἱ πολλοὶ, πάντα μὲν 

βίον ἐν κακίᾳ δαπανώμενοι, μόνον δὲ πρὸς ἐσχάτας ἀναπνοὰς μεταβαλλόμενοι, τὰ 

τῆς ἐντεῦθεν ἀποδημίας ἄδηλα. διὸ καὶ σοφὸς κ. τ. ἑ. Ηδδο 1 αρρ]εοπιθηΐο 

σοηἀθηἦο οαδὰ οἸηϊβίτηιιβ. (Οδίοσαμη ααοα ΠὰΠηΟ 1ἢ ΤηΔ]ΔΠΏ, 8185 ἴῃ 

Ὀοπδτὴ Ῥᾶγΐθιη αἸοϊζαγ ; αὖ Το. Ν'. Ρ. 419 Ὁ. ΑΒΕεὶ] τὸ κοινὸν τῆς φύσεως 

χρέος ἐπραγματεύσατο. Τοιῃ. 1]. ρΡ, 203 Ο. μείζονος ἀμοιβῆς ὑπόθεσίν σοι 

παρέχων, καὶ τὴν κοινὴν δίκην πραγματεύεσθαί σε παρασκευάζων. 

Ρ. 502 10. Ἰη. 2. ὡς καὶ αὐτῆς ταύτης βραχυτέραν ἐπιζητεῖν. ἘΜἀΘΌαίαΓ 

βραχυτέρας δπῖα Μοπίαί, 4ὰὶϊ βραχυτέραν ἀεαϊΐ, ποΐδηβ : “510 Ἰερὶ [ηἴοτ- 

ῬΓΘΒ, εὖ βὶς οομπ]θοογαῦ αν} 15. ΕΥΡῸ ἀ6 (οάϊοο 516. Ηἱἴο δαΐθτῃ 

Οὐπη ΟΘ΄ΘΙῚΒ ὈΠΙγΘΙΒΙ5 βραχυτέραν Ὠδθοῖ, (ὐδἴο τη ῬΡΙΟΠΟΙΊΘΗ ταύτης ΘΔ, 

αὖ νΙἀοίαγ, ομϊδιῦ ΜΟΥ ]]ὰ5, οὖ ροβῦ οατὴ Μοηίοί. 

ΠΟΜ. ΧΧΗ͂Ι. 

Ῥ, ς906 }. Ἰπ. 7. Ῥοβί προστήσεται ῬΙΟΙΙΧαΙΩ ΔρΡΡΘπάϊοθη Ππαρεΐί ΕΣ. 

αυοά ΠΟΒ ἴῃ Θαρρ]οπηιθπίο ἀϊραγαεπᾶο ἔαρὶς. Ἐδβὺ δαΐθη μᾶθο. κἂν γὰρ 

αὐτοὶ κακουργοὶ ὦσιν, οὐ δώσει τοῦτο συγγνώμην ὑμῖν" οὐδὲ γὰρ τῇ γυναικὶ 

δέδωκεν" διὸ καὶ τέθεικεν αὐτὸ λέγων, ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ. κἂν ὑμεῖς ἀφε- 

λεῖς, οὐδὲ τοῦτο εἰς ἀπολογίαν ἀρκέσει" διὸ καὶ αὐτὸ τίθησι λέγων, ἀπὸ τῆς 

ἁπλότητος. ἢ γὰρ τοῦτό φησιν, ἢ ἕτερον αἰνίττεται. ποῖον δὴ τοῦτο ; φοβοῦμαι, 

φησὶν, μὴ τῆς ἁπλότητος ὑμᾶς ἀπαγαγών τις τῆς εἰς τὸν Χριστὸν, εἰς τὴν δεινό- 

τητα τὴν ἔξωθεν ἐμβάλῃ" δεικνὺς ὅτι ψυχῆς ἀπλάστου καὶ ἀφελοῦς δεῖται ἡ πίστις. 

ὁρᾶτε οὖν μὴ πάθητε τὰ τῆς Ἑὔας, καὶ ὑπὸ τῆς τούτων κακουργίας διαφθαρῆτε, 

ὡς ἐκείνη παρὰ τοῦ ὄφεως. καὶ γὰρ καὶ ἐκεῖνος τότε μείζονα ἐπαγγειλάμενος, 

οθίθσα αὖ νὰ]ρο. Ροβίθυιουθαβ 5ιτη1ὰ Ἰοραπίαν ἴῃ (ὑδΐθπα δὰ ἴοσ. 

φθαρῇ, οἷον μετενεχθῇ, ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν δεινότητα τὴν 

ἔξωθεν. δείκνυσι δὲ ὅτι ἀπλάστου καὶ ἀφελοῦς δεῖται ψυχῆς ἡ πίστις, πάντα 

πίστει δεχομένης, καὶ μηδὲν συλλογιζομένης. Οδίογαϊη ΡῬΙΊΟΥ ταῖῖο ΟἾτΥ- 

ΒΟΒίΟΙΩΙ δβϑί, αὰὰ 50 ]Π]οοῦ ἀπὸ σαμδαηι, ὭΟΠ ἐδγηυϊμηι αὶ ζίο ἀδβιρηθί, 

Ηοο νάϊ Βοϊβιαβ. 
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Ρ, ς97 Ὁ. ποῖ. ἤ, Οδΐομα δα Ἰος. εἰ μέν τι τελειότερον λέγουσιν οὗτοι, 

καὶ ἕτερον ἔδει κηρυχθῆναι Χριστὸν, καὶ ἡμεῖς παρελείπομεν. 

Ῥ, ςο8 Ὁ. ποίΐ. ξ, Β, Τηΐοργαμι Ἰδοίοπουα Οὐάϊοβ Εῦ. ἴῃ ΞΘ ρΡΡΙ]οιηθηΐο 

ἀθβουιρβηιβ. Δ εαβ νογξζ, οἱ ηιασὴβ (ἰθ ἐϊ115 δοϊοραίαγ. ἘΒ1Π]Π1ὰ5, ας ἐμοιι- 

ἰοηίϊον φμαθάαηι οἴγοα 605 βρθοῖΐθδ 68ϑοί. 

Ῥ. ξοοῦ. ποί. ὁ, Ἐαοθαΐαγ ἀλλὰ πάντα ποιοῦμεν φανερὰ ὑμῖν. Ῥοβέ ὑμῖν 

δἀάαηΐ καὶ καθιστῶμεν Α.Β. οὖ δᾶν. ΤηΔΥρ, καθιστῶμεν 51π6 οορ]ὰ Ὠ.Ε᾿ 

καθιστῶμεν, φησὶν Τὰ. Νιά. ΘΌΡΡΙοπηΘπί. ΗἱΟ δαΐθμὶ Ξο0]5 πάντα ἃ ποιοῦ- 

μεν βογνανιῦ, Τἀνθηΐθ (ὐαἴθπδ, 01 Ἰοριαγ ἐν πᾶσιν οἷς ποιοῦμεν, φανεροί 

ἐσμεν. ἴὕπ46 εῇξοϊπιαβ, ἀλλὰ πάντα ἃ ποιοῦμεν, φανερὰ ὑμῖν καθιστῶμεν. 

Ρ, σοο Ὁ). ποῖ. δ. ΟὐοτΥρα, “ διῆγον Ὁ. Ε'.᾽ 

Ρ, σοο Ε. ποῖ. ἴ, τὰ πρότερα ἰδοϊῖο ἀφαϊς Μοηζῖεῖ. 

Ρ, ὅοο Β. ποῖ ἢᾳ Ῥοβί χορηγοῦντας ἢᾶθο ἸΘρπιηΐαγ ἴῃ ΕἸΔΙΒ : καὶ πολλὴ 

τούτων ὑπερβολὴ πρὸς ἐκείνους. οἱ μὲν γὰρ ἐν ῥαθυμίᾳ, οἱ δὲ ἐν σπουδῇ οἱ 

μὲν καὶ (γὰρ ῬΥῸ καὶ ὅΣ γ. ΤηΔΓΡ'.) μακρὰν κ. τ. ἑ. Β1Π]Π1ὰ5: αο 8αηὸ {{ϊὶ ἰδίο8 

ἰοηφθ βιιροεγαδαηΐί. {1 φηΐηι ἴηι δοσογαϊα ογαμί, ἠὲ ἴῃ βίμαϊο; ἐἰὶ η6 ργαρβθη- 

ἰθηι εἴο. ἴῃ Οοαά. Α.Β."", Ἰαρίπμηυβ : οὐ μόνον γὰρ ἑτέρων πολλῶν ἡ ὑπερ- 

βολὴ, τῶν μὲν ἐν ῥᾳθυμίᾳ, τῶν δὲ ἐν σπουδῇ" οἱ μὲν γὰρ καὶ μ. μος εδβΐ, γοῖ- 

τοπί δ᾽ εἴθ, μοῦ δοίην θηΐηι αἰϊογιίηὶ ηιμἰογιηι 6γ αὐ δαοοί]ϑηΐῖα, φιμογηηι 

ἡ δογηϊίϊο, αἰϊὲ δέμαῖο ργαθοοίίοθαηί. Ῥυουύβϑαβ δ] Ποῦ ἢ. πολλὴ τῆς ἐμ- 

φάσεως ἡ ὑπερβολὴ, τοὺς μὲν ἐν ῥ. τοὺς δὲ ἐν σπ. δείκνυσιν" οἱ μὲν γὰρ καὶ μ. 

Ταπάριῃ "ἢ. παθο μαθεΐ : οὐ μόνον γὰρ ἑτέρωθι οὐκ ἐπέμπετό μοι, ὅπερ ἄλλοι 

ἐποίησαν, ἀλλ᾽ οὐδὲ παρόντι, οὐδὲ ὅτε αὐτὴ ἡ τοῦ πράγματος χρεία ἀπήτει" 

ὥστε ἑκατέρων πολλὴ ἡ ὑπερβολὴ, τῶν μὲν οοἴοεγα υὖ Α.Β.Ε. ἨἘΘοΙΞΙΒ δ 

π᾿ φαδαὰθ ἸδοῦΟ 6 ΞΡ υνδοᾶπθᾶ νἹ ΔΘ Ὀδηαγ, Θα!αἸτηι ; πολλὴ ἡ ὑπερβολὴ, 

τῶν μὲν οἴο. [ἴΠππὶ ΠοΟ 50]]ΠοἸἴοβ πὸ5 μαθοΐ, ἀπά δὰ οὐ μόνον γὰρ ἑτέρων 

ἴῃ ΠὈγῸΒ Ἰηγθοΐα 51η0. 

Ῥ, 6ο: Α. Ἰϊη. 5. ἐνέβαλεν γ7Ὸ ἐνέβαλλεν τδοϊῖα. οαἀϊάογαμς ΔΙου. Βθη. 

ἴην 115. ΠΌΓῚ5. 

Ῥ, 6ο2 Εἰ. Ἰη. 4. ποῖος ἄνεμος ἐπεισελθὼν ἐξεφύσησε πάντα ; δῃς Ἰο- 

ΟΟΠΟΠΘπῚ δἀαμηαΐ ΝΝοβίεσ. Τοιη. 1. Ρ. 277 Δ. καθάπερ γὰρ ἄνεμος ἀληθῶς 

εἰσελθὼν ἐκφυσᾷ ἅπαντας τοὺς τῆς ἀρετῆς θησαυρούς. “Ομ. [1]. Ρ. 29 ἢ. ἐν 

ὥρᾳ μιᾷ καὶ βραχείᾳ καιροῦ ῥοπῇ, καθάπερ ἀνέμου προσπεσόντος ἄνωθεν κόνις 

εὐρίπιστος, οὕτω ταῦτα πάντα ἐκφυσᾶται τῆς οἰκίας. ΤΟΙ. [Π1. Ρ. 218 Ε᾿. 

κἂν μυρίους εὕρῃ θησαυροὺς ἔνδον κειμένους, ἀνέμου παντὸς ταχίον αὐτοὺς ἐκφυ- 

σήσασα κι τ. ἑ. Αἀάδ Το. ὙΠ]. Ρ. 2442. 

Ρ, 6ο3 Δ. ποῖ. 95, Αρο]αγηδίϊο ἔγθαθη5. ἴῃ {1118 ΒΘΡῸΪΟ ΓΑ] τι8, ἔα πὶ 

ΟἸ ΙβΌ Δ η15, τὰ δ ηἸοῖβ, ΘΑΡΣΕῚ {ν6] ΕΥ̓ΨΥΧΕΙ) ΟΥ̓ΔΕῚΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ. 

σιπαϊὶ ΑἸΌᾳ. Γπβουὶρῦ. Ρ. 371,2. ΘΑΡΣΕῚ ΜΑΞΙΜΙΝΑᾺ ΟΥ̓ΔΙΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ. 

Μαρεὶ. Μα5. Νεγοη. Ρ. 2όϑ8, 11. ΕΥ̓ΨΥΧΕῚ ΜΙΔΩΝ ΟΥ̓ΔΕῚΣ ΑΘΑΝΑΤῸΣ 

ΚΑΙ Ὁ ΗΡΑΚΛῊΣ ΑΠΕΘΑΝΕ. δ)οοιισοο Τπβοτῖρί. Απτα. ϑγ]Π]ορο Ρ. 

275. Μαίρὶ ρἱοη 55. αμἐοὶδδ. βαπο  δϑῆμαθ. Οὐχὶ τεκουσα οὐδεὶς ἀαθανατος 
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(Ὁ ρύο οὐχι πιδηϊΐοδίο Ἰθρεπάμμπι εὐψυχι). οοοοζ. Ἰηβογρί. Ρ. 65. 

ΠαΠη. 3. 

ΘΑΡΣΙΣΥΝΚΙΕ ἢ. 6. θαρσ[ίεἾι συν[β7ιε 

ΣΤΡΑΤΩΝΙΑ Στρατωνια- 

ΝΈΟΥΔΙΣΑ νε ουδ[ εἾις α- 

ΘΆΝΑΤΟΣ θανατος 

ΡΊυγα νἱάθαβ αρῃὰ Ὅβαηη. ϑυ]]ορα Τηβουρί. Ρ. 474. Ογοϊϊ. Τηβουιρί. 

Τα. δ6]θοῖ. Τοι. 11. Ρ. 358. Τα]εβ δαΐθπι ουτα]α5. οἴϊδτη ἄστη τηοῦ- 

τὰὰ5 ἴῃ θαδίαπι ἔογθθαΐασ, ΔΟΟΪ ΔΓ] 50]185 6556, ΕΧχ πΟβίγο ἰοςο, ργουΐ 

ΠῸΠΟ ΡΥΪπιὰπὶ οτηθπάδία Ἰθριζαγ, ᾿που]θ που ἀρρᾶγοῖ. Νπι δῃηΐθ ΠΟΒ 

Ῥθύνεγβα βἀθθαΐαγ, οὐδεὶς θάνατος. 

1014. ποῦ. Ρ. Επίαια ἤσπο Ἰοοὰπὶ ἴῃ ἘΜΔΠΠΒ ΓυΓΡΙ Ιου σογγαρίαμη πὰπο 

ἀδθμγατῃ οηδουϊαίιπι εἴ ΟΠ] 115 5.15 ΠΠΊΘΥΒ Θχρ]θίατη ργοάϊγθ, ποβίσαθ 

[6] 1οἰἴα 1 ροῦαβ αὐδπὶ βαρϑοιϊίας! ἱπηραϊδπάθστη οοῦ. [Ϊῖῃ εζομ. οἵ 

ΟὐΟτΏτηΕὶ. ροβί ἐπιθυμίαν οτηηἶα ἀδβαπί ἀβαὰδ δά ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐκείνῳ. ῬΥΪΤΩᾺ5 

ΘΔΥ11ὺ5 Θαἰαϊ, σβέσον τὴν ἐπιθυμίαν, μηδὲ θάρσει τῷ ἀδικουμένῳ. ἐπεὶ 

τούτῳ γε κ. τ. ἑἕ. Ηδῃο δαΐδηι ἸΘΟΌΟΠ ΘΠ, ΟἿ] ΠΘβΟ1Ο 46 ΠῚ ΒΘΏΒᾺΠῚ {{101- 

ΘΙηΐ, ΒΘΟΌΥΘ ᾿γη]ζ8 1 βαηΐ ΜΟΥ. Βθη. Αρμά ΒΠ]Παμὰ Γπίογργθίθιη Πᾶθο 

μηδὲ θ. τῷ ἀ. ποη Ἰεριηῖαγ. Οὐαπὰ 5άνη]ο σομβοπαπί Οὐα]οθ5. ΠΟΒΙΤΙ 

Ο.. [Ιῃ ΑΕ ργὸ μηδὲ θάρσει τῷ ἀ. ἸερΊτυΥ ἀπόδος τῷ ἀν Ἐϊάθιη παρθεΐ 

ἘΣ. 564 τηᾶπὰ βθουηάδ βουιρίἃ. Βδβίαϊ Β. ου]ὰβ βου ρίασα 80 ΕἀϊΐζοΥα 

Βεη. φἶδθ β]θηίο ργδθίοσιία, μᾶθο δβί : τόδε θάρσει τῷ ἀδικουμένῳ: Ἐκ 
πος δχρϑα!ββισηστη αὐδῦ ΘἨσοΥθ τὸ δὲ ΘΑΡΣΕῚ τῷ ἀδικουμένῳ, πϊδὶ 1ά 

ἸρΡΒαμα Ἰδιη ἀπά ατη δχβῦββοῦ τη ΕἸου]θρῖο Ρ. σόδ. Νραᾳὰθ 8]16γ Ψείαβ: 

δὲ τυδ67Ὸ0 φιιῖ ἰαφαϊίιν", αϊοαΐμν, Β]αοηάμηι 6ϑί. 

Ῥ, 6ο3 Ὦ. ποῖ. ΄᾿ Αρυά ὅν. Μογ. Ββῃ. Ἰοοὰβ βἰς Ἰθριξαῦ : ἀλλὰ κατὰ 

τὸν τῆς φιλανθρωπίας. διὰ τοῦτο καὶ ἄνωθεν οὐκ ἤμυνε παθόντι κακῶς, ΠΟ 

τη816, ϑ8α διὰ τοῦτο ογηϊττὰπὸ Α.Β.Ε).Ε, δὴ τοῦτο ἸαρΊΓ, οἴ συτη ρτᾶθοο- 

ἀφηθθαβ πρὶ ἢ. Ργδθίεγοα ψϑοη. εἵ Β1]. μαθεπῦ, φιλανθρωπίας, κἂν 

καὶ ἄνωθεν κι τ. ἑ. Πδθο ΠΟΒ δά ἀδιηπαπάμστη διὰ τοῦτο, η΄! ΠΟΙ ΓἈΙῸ 

ΠΙΌΓΔΓ5 τῆ ]6 566 115 ἀθρίαΥ, [86 116 δα ἀαχογαηί. Νδ δαΐθιῃ σοῃηϑίγαοίο 

Ἰοςοὶ Ἰαθογθῦ, οοτητηοάθ οὈία]ξ ἀνθ᾽ ὧν ρΥο ἄνωθεν Οὐάοχ Εἰ. 
Ῥ, 603 ΠΕ. 11η. υ]Ό. εἰς ἁμαρτήματα, ργῸ 5αἰϊϑζαοίίοηο ρϑοσαίογιηι γθοῖβ 

Ἰηϊογργοίαϊαβ οδῇ νβίιβ. Β1]Π1ὰ5 δαΐθμ, »γῸ υἱγέμεϊδιι5, αὐ γϑοίθ Καοίῖδ ; 

ππᾶάρ ΜουῸ]]ὰ5. νἹἀθίυγ οἤδοῖββο βασπὶ Δ. γὰρ ἡμῖν εἰς κατόρθωμα. [[8ἃ 

[ΔΤΉΘῊ 51Π6 ΠΟ η]ΐζο 6141 Μοηΐοί. Εἰς ἁμαρτημάτων ἄφεσιν παρεῖ ΕΣ. 

Ρ. 6ο4 Δ. Ἰΐη. 4. εἰ γὰρ καὶ μὴ ἥρπασεν, ἀλλ᾽ ἠδίκησεν" καὶ γὰρ τὸ ἀπάτῃ 

λαβεῖν, ἀδικία. 81. Ε΄. Ιῃ Α.Β.Ε. νεῦρα ἀλλ᾽ ἠδίκησεν αὈδαηΐ, 6χ Ποιηοθο- 

το]οαΐῖο, αἱ νιἀθίυγ. Τ[Ιάθηη ΘΥΤΟΥ οσοδβδίομοπη ἀβάϊδ ἰθοίύίομὶ ἃπΐθ ΠΟΒ 

γοσερίαθ, εἰ γὰρ καὶ μὴ ἥρπασεν, ἀλλὰ τὸ ἐν ἀπάτῃ λαβεῖν, ἀδικία. Τη 
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ΒοΙΉ]η195 Ο. Ὁ. Ρ]θμϊαβ Ἰθρίτασ, ἀλλ᾽ ἠδίκησεν, ἀπάτῃ λαβών. καὶ γὰρ τὸ 
ἀ. λ, ἀδικία, ΜΙά65 δαΐοπι Ργαθροβι Ποηθη ἐν ἄθθββθ ἴῃ απ ηΐθα8. 

Ρ. ὅο4 Ἐ- Ἰη. 2. ἀνεμαχέσατο τὴν πάλην] ἀνεκαλέσατο τὴν ἧτταν Δ ΘΥΟΙ.. 
ΓΟΘΡΌΡΉ ΔΗ θιι5. ΠΟΥ]. : 

Ρ. ὅος Α. ποῖ. γ. ““Ἰμορϑεπάστῃ νἱἀθίαγ τοῦτο, Μοηίοῦ. τοῦτο οβῖ ἴῃ 

Οὐοάϊοα δα, 4] ποθῖ5 6βΈ Α. 

Ρ ὅοκ Ε΄. ποί. 4, Νοη βο])Ἱοϊϊαπάα Ἰοουζίο πρὸς τὸν οὐρανὸν στῆναι. 

Τρριδαν οογίθ ἴῃ Ιοσοο Ῥ]απα ρϑιηΐπο ΤΌ. ΥἼ1Π|. Ρ. 477 Ο. ἴθ ἔπε Ηο- 

ΠΉ1]186 : καὶ πότε ἐπιλήψῃ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πρὸς τὸ ὕψος στῆναι ἐκεῖνο δυνή- 

σῃ ; ΟΌΪ 811] ἀναστῆναι. 

ΗΟΜ. ΧΧΙ͂Νν. 

Ρ, 6ο7 Α. Ἰπ. 2. ἘΠ προανακρούεται, ργαοίμαϊί, ααοα πο οβὲ Πυ]ὰβ 

Ιοοὶ. ϑθηΐθηζία ροβίυϊαϊ ἀνακρούεται, 86 γοοῖρίί, ααοά ἴπ 1015. Ομ θῈ5 

Ιεριαγσ. Οἵ. Τοιὰ. 1. Ρ. 294 Α. Καὶ οὐδὲ οὕτως ἥψατο τῆς διηγήσεως 

(τῶν ἐγκωμίων), ἀλλὰ πάλιν ἐπάγει καὶ λέγει, "" ὃ λαλῶ, οὐ λαλῶ κατὰ κύριον, 

ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως." Καὶ οὐδὲ μετὰ 

ταῦτα τὰ ῥήματα ἐτόλμησε καθεῖναι, ἀλλὰ πάλιν ὁρμήσας ἀνακροΐύεται, καί 

φησιν" “ἐπειδὴ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴν σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι" ἡδέως 

γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων, φρόνιμοι ὄντες. Εἶτα πάλιν ἀναδύεται καὶ ὀκνεῖ 

κυδῖν ἐ. 

Ρ, 6ογ Ὁ. Ἰη. ρϑῃυ]ῦ. ἐκκαθαίρει τὸν λόγον. ῬΘΙΤΩΠΠΟΓ Ἰοσαΐαβ οβί 

Νοοβίου Το. Ψ1Π. ρ. 64 Ὁ. Ὅτι γὰρ διὰ τοῦτο μόνον εἴρηται τὸ, ““ ἐγέ- 

νετο, ἵνα μὴ φαντασίαν ὑπολάβῃς, σκόπει διὰ τῶν ἑξῆς πῶς ἐκκαθαίρει τὸν 

λόγον, καὶ τὴν ὑπόνοιαν ἀνατρέπει τὴν πονηράν. ᾿Επήγαγε γάρ" “ἡ καὶ ἐσκήνω- 

σεν ἐν ἡμῖν. 

Ρ. 6ο; ἘΞ ποῖ. Χ. ἅπερ οὐδένα δείκνυσι. ΒοΙΒΙ1 οοπ]δοίαγαπι ἅπερ οὐδὲν 

ὄντα δείκνυσι μΒαροῖ Οοαθχ ποβίου Εὖ, 86 ἔογπια ῥ᾽ γα 15 οὐδένα, οἴδὶ 

ΓἈΥΒΒΙΓΊδ, ΠΟῚ ν]άἀείαν 5ο]]Π]οϊϊαπάα. Τοχίοα οἰΐαπῇ Ῥαῦβαπ. ΓΥ. 34, 3. 

τοῖς δὲ Ἑλλήνων ποταμοῖς δείματα ὡς ἀπὸ θηρίων εἰσὶν οὐδένα. 

Ρ, 6.8 Ὁ. ποῖ. ο, Βδγῖαβ νοοαθα]ατη ἐκείνως 4Π10] αιοααθ ἃ ΕΠ ΓΑΥῚΒ 

τοηΐαΐατη : 6. ρ. Τοῦ. 11. Ρ. ςύο 1). ἐκείνῳ μὲν γὰρ ἂν τὴν ἀσθένειαν μόνον 

ἀπεκάλυψε τὴν ἑαυτοῦ, νυνὶ δὲ κ. τ. ἑ. θὰ. ΜΒ. ἐκείνως μὲν γάρ: ΟΠΠΪηΟ 

γτοοῖθ. Το. Χ. Ρ. 125 Ὁ. καὶ γὰρ εἰ μὲν προλαβόντες ἔγραψαν, ἐκεῖνα ἂν 

εἶπεν. δῖα νυ]ρὸ Ἰθριζαγ ; ββὰ ἴῃ Οὐαϊοῖθιβ ἃαΐ ἐκεῖνο αἰ ἐκείνοις ; οἵ 

πος αυϊάσπη νἱζοβθ ῬγῸ ἐκείνως, αὖ ᾿πππβ ποβίσγογιμη 10] Ὠαθοῖ 6 Χ ΟΟΥ- 

γροίϊίοηρ. 
Ρ. ὅοο 6. ποῦ. '. Τμοοιβ Αἰΐθυο πθιη ὈΓῸ τηΪΠῸΥ δάϊιιο Ἰορο θαταν : ἐκεῖς 

νοι μὲν γὰρ τὰ ὑμέτερα καθαιροῦντες, τὰ ἑαυτῶν σκοποῦσιν. ὁρᾷς κι τ. ἑ. τὸ 

ὑμέτερα, ἡμέτερα ἀδπΐ Β. οἴ ϑαν. πιᾶγρ᾿. Ῥ͵Ὸ τὰ ἑαυτῶν σκοποῦσιν, τὰ ἡμῶν 

τοῦσιν αθοῖ Α. τὰ ὑμῶν ζητοῦσιν Β΄. ὅδϑαν. τᾶ. τὰ αὐτῶν ζητοῦσιν . 

ΕΝ. τὰ ἑαυτῶν ζτοῦσιν ΕΠ. φίαθ δια διηΐ, φμαογμηΐ νοι. Ἰλοϊπάο ἀθ βὰο 

3Δ 
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δἀάαηΐ, ἡμεῖς δὲ τὰ ὑμῶν ζητοῦμεν Π).Ε΄. ἡμεῖς δὲ τὰ ἡμέτερα καθαιροῦντες τὰ 

ὑμῶν ζητοῦμεν , Ηδπιμπο ποη ἀυθιζαηΐοι βθοιτὶ βαϊηαβ. 

Ῥι ὅτο Β. ποῖ. ", οἰκονομῶν οϑὲ οοπ͵θοΐαγα Παπδοὶ, δὔϊδμι ᾿ην 1015 ΠΠΟΥῚ5 

ΡΙΟΡᾶηάα. ϑαρτα Ρ. 457 Ὁ. μέγα τι οἰκονομῶν. ἘΝ 515 Ῥρδββίπι. 

1014. Ἰπ. 8. Δεῖ τοίνυν. Ιηοἰρὶΐ τὸ περὶ φθόνου καὶ βασκανίας ἠθικόν. ΕἸ. 

Ρ. 6ιο Ὁ. ποῖ. ὁ. καὶ ἐν μὲν ἐκείνῳ Μείυβ, οὐ ἦπ {110 φμϊάθηι. Ἐ1]]. 

αἴφιθ ἐπ ϑα φιϊάθηι, 5011. ἑηυϊαϊα. Ἐοτίαββθ γθβου μάμμη, καὶ ἔνε (ργῸ 

ἐστι, αἴ Ρ. 407 Β.) μὲν ἐκεῖνο κ. κ. 

ΗΟΜ. ΧΧν. 

Ρ, 612 Β. ποῖ. δ. καλεῖ] λαλεῖ Βοῃ. Ἰαρβὰ Ορθυδυαμ. 

Ρ, ὅτ2 Ἐς ποῖ. ἢ, Ἐἀοθαΐαϊ, ἐξετάσεως οὐκ οὔσης. ““ΤΘροηάστῃ ἐξ- 

ετάσεως οὖν οὔσης, φιαίοηιι5. αἰμηΐαφαΐ Θφαριϊπαίΐο 65ΐ, ρΥὸ γοῦν. 8:16 Νοβ- 

ὅθι 588ρ06 υἱὐιαν πᾶὸ ραγίϊουϊα. ἤθ. Νοη ογθαϊάθυηαβ. ἴ9πὰ8 Ὁ. 

ΡΓῸ οὐκ, οὔπω ἀαῖ. [πῃ 8110 Εἰ. ου͵ὰβ ᾿πίθργδιι ΘΟ ΟΠθΙὴ ἴῃ ϑρρ]θπιθηΐο 

ΘΧΒΟΙΡΒΙηυ5, νοσαϊα πορϑΐνα τοοΐα αρθϑύ. Μοχ ροβί θεὶς, ποὴ ροβῖ 

ἀναίρεσιν, ἀἸΒΌΗΧΊΠηα5, ργαθθαηΐθ Παπαθο. Μαείαβ νου; ΜΝ ίμ5 αμίθηι, 

μδὶ ἱπφιιίδιἑϊο πομάμηι ζαοσία 65, βἰηιρ[ϊοὶΐογ δϑηΐθηΐίαηι Κογέ, δθαὶ ργϊρυμηι 

οογιραγαίϊοηθ ζαοία, ποφαϊὶοηθηι δοϊϊαηι 6586 γ6 ἔρβα ἀροϊαγαΐ. 

Ρ. 613 Ε.. ποῖ. 8. Τιαρθθαΐαν, ὁμοῦ δὲ δεικνὺς, ὅτι κἂν μηδὲν γένηται, 

ἐστι τι πλέον πονουμένῳ, οὕτω γὰρ τὰ τῶν μισθῶν ἐστι πεπληρωμένα. Ῥ͵Ὸ 

ἐστι, ἔσται ἀδῃΐ Α.Β.Ε, πλέον οἴη. ἢ. καὶ ἀπία οὕτω δα. Β. γὰρ οΟπῃ. 

ΑΙ. .Ε.. Μνεγαϊς ΜΝεΐαβ : δὲ οδίθηαϊέ φιοά [ϊοοί ηἰδὶϊ ργαθίον ἰαδογθηὶ 

λαθιιογὶέ, Ἠιθγοθα65 δἱηΐ ρμογζοοίαθαυ Οὐτὰ Ἰπίουργεῖθ ταϊγθ οοποοτάδί 

(δΐοηα : ὁμοῦ δὲ διδάσκων, ὅτι κἂν μηδὲν γένηται πλέον τῷ πονουμένῳ, καὶ 

οὕτως τὰ τῶν μ. ἐ. π. Ἐπίαπι Οοάϊουμη, πὶ [8]]]πλυγ, ἱπάϊοϊα βοάθιηῃ 

Βρθοϊδηΐ. 

Ρ, 615 Ὁ. ποῖ. , αὐτοὺς ἴσ. αὖθις ὅϑαν. τηᾶγρ. ““ Εογί. δὰ αὐτοὺς 1η- 

[6]ΠρΡΘ πἀστη κινδύνους, αὖ σΟΠΒΙΓΙΟΙΟ 51} κατὰ νοούμενον ἰηδεταίεα.᾽᾽ Πα. 

Βεη. φἄδο, Ἠδρος νϑγυτῃ ρυΐδιηυβ. 

Ρ, 616 Α. ποῖ. 2. πάντας ΠΟ τηοηϊΐο Ἰἰδοΐοτα ἀφδαϊς Μοηζοί. 

Ρ, 616 Β. ποῖ... φάλαγγα. “816 Ἰερὶς [Ιηΐϑργεβ Γδίίϊηθβ, οὖ βὶς 

Βαυὰ ἀλῦ16 Ἰερεπάσιη. ἘΠ φλόγα. Μορπίο. Ἑγρο ἀβ Οοάϊοα βὰο 

5116ῖ, 4] [ἀτηθη φάλαγγα ἀϊδετία Παρεί. 

ΗΟΜ. ΧΧΥΙ. 

Ρ, 618 Ὁ. ποί. ἢ, ΨεΥθα ομηῖββα βαηΐ εἴτε ἐν σ. οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τ. σ. 

οὐκ οἶδα. 

Ρ. ὅτο Β. ποῦ. ξ. αὐτοῦ] ἴσ. ἑαυτοῦ ὅν. τηᾶγρ'. ἑαυτοῦ ἰδοϊΐα, 564 ΠΟΠ 
Βπθ Οοάϊοο, δἀϊαϊ Μοπίοί. 

Ρ. ὅτο Ο. Ἰἴη. 1. ὑπὲρ τοῦ μὴ δοκεῖν] ὑπὲρ τοῦ δοκεῖν Μοτ. Βεηῃ. 
ΤΘΟΙΑΤΊΒΠΕ 5 ΠΡ Υ]5. 
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Ῥ. δι9 6. ποῖ. Κι Τιβοῖῖο Οοάϊουμῃ Α.Β.Ὲ}.ἘΝ. μᾶθο αβί : ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι 

συνεγένοντο τῷ Χριστῷ, (- οὗτος δὲ οὐδαμῶς Β.Ε..) μετὰ δὲ τοῦτο εἰς δόξαν 

ἥρπασε (καὶ ϑροΓΒοΙρί. ἴῃ Β.) τοῦτον εἰς τὸν παράδεισον. Ἐκ ἢδο 

Βουιρίυγα νϑῦθα οὗτος δὲ οὐδαμῶς οἴ καὶ δΔηΐδα τοῦτον ἴῃ ἰΘχίαμη Ν᾽ ΕΙΌΠΘη- 

ΒΘ ἰηΐα] αν] α5, βοα διὰ τοῦτο, οὐ]ι8 Ιοοο ΟΟάϊοθβ μετὰ δὲ τοῦτο 

Βαθοηΐ, Ἰηἰδοΐπτη το] αϊ, Ησηο βθουῦ βυαθΐ Μοῦ. Βθρηῃ. Νβοὸ ποβ 

τη ΓΑΙ 5, ὨΪΒῚ αυοα νοῖθᾶ εἰς τὸν παράδεισον αδ8] 6 Β5Δ0ΥῸ ΟὈΟάϊοα 

βαμηΐα ἃ οοίουβ αἰ χη5. 51 ΘΟμ] οί 41 Ἰοσὰ5 ϑϑβθῦ, νοοᾶθα]α 4086- 

ἀδτη σοὶ ἰαρϑὰ (λορηιοθοίοίθμίοη νοοδη) 6 ἰθχία δχοϊάϊββα αἰχ- 

οΥτηι8. ΟΠ Ποοῦ ρομαπηὰβ ΟΠ βοβίοτγηι πηι ΒΟΥΙΡ51556, ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι 

συνεγένοντο τῷ Χριστῷ, οὗτος δὲ οὐδαμῶς, μετὰ δὲ τοῦτο [προσῆλθε, διὰ 

τοῦτο] εἰς ὃ. ἥρπασε τοῦτον: γΕ] οἴίδιη, ἐπειδὴ γὰρ ἐ. σ. τῷ Χριστῷ, μετὰ δὲ 

τοῦτο [οὗτος προσῆλθε, διὰ τοῦτο] εἰς ὃ. ἥ. τ. τη σΟΠ ΙΒΙΟΏ]Β οαιιβὰ Βροηΐα 

Ραΐθθιῖ, Ηδθο δαΐθιῃ ἰρβᾶ, μετὰ δὲ τοῦτο οὗτος προσῆλθε, ραγίου]α παηΐ 

Ἰβοίομ5 βαῖῖβα νούθοβαθ Οὐα]οῖβ . ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι συνεγένοντο τῷ 

Χριστῷ, καὶ εἶχον ἐκ τούτου πολλὴν (510) λόγον εἰς δόξαν, μετὰ δὲ τοῦτο 

οὗτος προσῆλθεν, ἵνα μηδὲν ἔλαττον ἔχειν δοκῇ τὸ (510) ὕστερος προσελθεῖν, τὸ 

ἁρπάζεσθαι οἰκονομεῖται, καὶ τοῦτο εἰς τὸν παράδεισον, ἐπειδὴ πολὺ ἢν τὸ 

ὄνομα τ. χ. τ. 

Ρ. όὅ2ο Β. ποῖ. »ν. ““᾿Αφιστῶντος ΠΟῚ οβί αὐδίδίθηΐθ, βεαὰ αδαμοοηΐο.᾽᾽ 

ἤδη. Οοάοχ Ε). δάάϊξ τὴν ἑαυτοῦ βοήθειαν. ΑἸ1ὰ5 ἀφιέντος Ἰαρ]ῖ. Αποΐοῦ 

ΑἸχΙξ τοῦ θεοῦ ἀφισταμένον Το. Ν'΄. Ρ. 124 [. Ητο δαΐρχῃ ᾿ΘηΙΟΥ τηθα]- 

΄ οἴηᾶ ἔογοῦ ἀφεστῶτος. 

Ρ. 6290 Ὁ. Ἰἴπ. 5. Ῥοβὲ ἵνα με κολαφίζῃ, ἱπ ΒΙὈ1115 ταρϑεςαγ οἰδαβυ]ϊα 

ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. ““ Ταυϊζοϊορίουτη πος νβατη οϑδί ΟΠ γυβοβίοτϊηο : ΘΥΡῸ 

ΟΠ δῖ, Ησπο αὐτὴ Νυϊραΐα βοαααπίυγ Αἰ6ῳ. Οἰατ. αον. Βογη." Μαί- 

ἐἠαοὶ. δὰ Ἰοο. 64 νἱάβ βαργα ρ. 431 4. ἴῃ βϑαιβηΐ οοτημηδΐθ, αοβαπί 

γνοῦθα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἴατῃ Πἷο, τη ἴθ ἤομι. ΧΧΥ͂ΠΙ. ΧΧΙΧ, 

ΧΧΧΊΙΠΠ. δὰ Ηδθταθοβ, ποίδηΐϊθ θοάριῃ ἡ. ἢ, Νφβο δ] Ποὺ βαρ Ρ. 

446 Α, 
ΤΟΥ. Β΄ [ἢν τ “ Τιοροπάμτῃ οὐδὲ κολάζοντος, οὐδὲ τιμωρουμένου.᾽"᾽ 

ἤγμη. ΝΕ] ροίζϊι8, οὐ κ. δὲ, οὐδὲ τ. 

Ρ, 621 6. Ἰἴπ. 4. τοῦτο μὲν οὖν, οὖν οᾶδιι ΟΠΙΒΒα πη ἴῃ Β6η. 

Ρ. 822 Εἰ. Ἰῖη. 2. δυναστεία, χρημάτων ἔρως, σωμάτων] δυναστεία χρημά- 

των, ἔρως σωμάτων ΡῬΥᾶνΘ αἰριπριπηΐ  ογοη. ϑᾶν. Μοσῦ. Οὐουγοχιῦ ΝΜ] οη- 

οἴ. 56 οορυϊαῖη δηΐθ σωμάτων 1} διιοϊογαἴῖο ἤθο τηοηϊΐο Ἰθοΐουγο 

πη Γαϑ10. 

Ρ, 624 Α. Ἰη. 2. “ΑἸοχδηάσιη Μαρπατα ἰθιηρὶ απ Παθυϊββθ 510] 

ἀϊοαΐαπη βρηϊ βοαῖς Τιτηργιἀϊὰβ ρᾶὰ}]ο ρμροβὲ ᾿πϊ πα. νἱΐαθ ΑΙοχδῃ τὶ 

ϑονοῦῖ. Ουοά δαΐοριη ἃ ϑοπαΐα Ἐοπιᾶπο τογΐϊι5 ἀδοίπηιβ ἄθιιβ ἀθοϊαγαζιβ 

δῦ, αὖ αἷῦ ΟΠ γνβοβίοτηιιβ, οουΐο ἤοὴ οοηβίαγο νἹἀθίιν. Μοηΐθῇ. 

Τοϊά. 11. 4. ὅτε γοῦν τὰ κατὰ Χριστὸν κ. τ, ἑ. ῬΥΪηγι15. ΠΟΒ πος ἀοοιῖῖ 

Του Πα πβ, ουὰβ πᾶθο νϑθα διπὶ π΄ Δροϊοροίϊοο ἀρ. δ΄. Ὑὐδορῖις 

4.42 
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ΟΥ̓Ο, Οἰ(7ι|8. ἐθηιρ0 76 ποηιθη Ογιδί αμην ἐμ δϑομζμηι ἑηίγοῖυϊέ, ἀπημηποϊαΐξιηι 

δδὲ οῷ ϑγγία Ῥαϊαοείϊπα φιοι ἐἰ πο υογίἑαί θην ἐ{ἴιι5 αἰυϊηϊίαἰ5 γουοϊαυογαΐ, 

αοἰεἶ αὐ ϑ'ϑηαίμηι οι ργαογοσαίίυα δι) γαφὶλ δ. Βομαΐμβ, φιῖα ποη 

ἦρδο ργοϑδαυογαΐ, γοβρμῖί. 'ΓοΥΓΆ Πα παπὶ δαοίογοη μαραϊς λαβοῦ. ΗΒΌ. 

ΕοοΙοβ, ΓΝ, 2. Τὸν δὲ Τιβέριον ἀνενεγκεῖν μὲν τῇ συγκλήτῳ, ἐκείνην τ᾽ 

ἀπώσασθαί φασι τὸν λόγον, τῷ μὲν δοκεῖν, ὅτι μὴ πρότερον αὐτὴ τοῦτο 

δοκιμάσασα ἦν, παλαιοῦ νόμου κεκρατηκότος, μὴ ἄλλως τινὰ παρὰ “Ρωμαίοις 

θεοποιεῖσθαι, μὴ οὐχὶ ψήφῳ καὶ δόγματι συγκλήτου" τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ, ὅτι μηδὲ 

τῆς ἐξ ἀνθρώπων ἐπικρίσεώς τε καὶ συστάσεως ἣ σωτήριος τοῦ θείον κη- 

ρύγματος ἐδεῖτο διδασκαλία. ἘῚάοΙη Πυϊο τοὶ δἀδβίγαθτθ σοηδίῇὶ βαπί 900. 

Ρραγβοημβ ἴθ θοῦ. ἴῃ Αοΐα Αροβῖ. ρ. 62. Ζ7λοοά. Ἠδαδβαθιδ ἴῃ Ῥβουὶ. 

Πιββογῦ. ἀθ ἀβθογθίο ΤΊΡΘ 1, αὰο ΟἸγιβίαπι σγϑίθυτθ ν ]αἱδ ἴῃ ΠυτηΘ Πα 

Ἰθθογαμῃ, Εὐξαγί. 1715. 

Ρ, 625 Β. ποῖ, ἡ. τὸ δὲ τούτου, Πος οβύ, Πῖνὶ Ῥαυ]1, αὖ σοΠἸΐοογα ἸἸοοί. 

ΟἿ. ΕἸοΥ] ΟΡ. Ρ. 520. 

Ρ, 625 Ὁ. Ἰ1η. 4. ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ΚΚωνσταντινουπόλει" καὶ γὰρ καὶ ἐνταῦθα 

κι τ. ἑ. Ἐπ νοοᾶθυ]ο ἐνταῦθα τηᾶ]6 ἰπίθ]]θοῖο ἀθ Ιοοο Ὁ] ἴππο [τ ρΟΥ 5 

σοποϊοπαθαΐαν ΟΠ γγβοβίοιηβ, νη] 15 (ἢ ΝΟΙΒ Ρ. 227.) ἴθιηθυα 60]16- 

δὶ μὰβ Ηουμ]αθ ΟΟΠΒΔΠΠΏΟΡΟΙ ἔμπϊββθ ΠδΌΪΐα5 ; ουτη ΟΠ ΓΙῸ Π15 

ἸΡ515 νϑυΌΪ5, οὐ μόνον ἐν τῇ Ῥώμῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Κ. δρεοτία βΙρμιῆοσοεῖ 

Ογδζου, 5886 ἤΠοῃ ΟΟΠΒΙΔΠΠΠΟΡΟΙΙ, 564 8110 ἴῃ Ιοσο, ραΐα ΑπΈ ΟΠ Ϊαθ, μ8 6 

ΑἸχῖββθ. Μογατῃ νἹᾶϊξ Μοπίοθίδϊοομϊβ ἴῃ Ῥγαθί. δα Τοια. Χ. Ρ. νἱ. 84. 

υοά νΕΙῸ Βα] ΠρῚ ΘΑ ν]15, δὲ ἑαηιθη γνήσιον ὁ5ἐὲ Πἰβίοομ ἐμά ΧΧΤΥ͂Ι, 

ψιοά ἐπίθν αοοίοβ αἰϊδοορίαγὶ υἱάθο, αἱ 5ιηΐ 111 ἀοοῖ!, δὲ ψφαϊθὰβ ΠΪΧΙ 

ΤΔΓΙΟΠΙ 5 46 Ἰοοὶ βιποουϊίαΐθ ἀυθι ανουϊηΐ, ΠΟΌΙ5. ριον δ. Μοηΐίοθίαδὶ- 

ΟΟΠΪΟ μἶδηθ Ἱἱρποΐπσιη οί. ΗἮοο πηι ἴῃ τηθηΐθμῃ νϑηϊΐ, Ν᾽ δἴθυθιη ἰῃ 

νουΐθ πο Ῥγϑθίθη 586. Ομ] ηἶὰ ἃ ΨΕΙΌΙΒ περὶ ἑτέρου καυχᾶσθαι Ὁ. ό2ο Ο. 

5606 Δα τοῦτο στρεφόμενον Ρ. 628 1). ογδάϊπηιι5, φαϊα ἰοῦ ἔὉ]1ἃ ἴῃ 6} 8 

ΘΧΘΙΏΡΙΒΙῚ ᾿π ΘγοΙ Ἰββθηΐ. 

Ρ, 626 Α. Ἰη. γ. τὰ δὲ ὀστᾶ τῶν ἁγίων κ. τ. ἑ. Ποῦ τηοβ ογϑξ, 

ἀαοιηοηΐδοοβ. δηΐθ οββᾶ ΤΊΔΙΓΥΓ ΤΩ Ββίθυθ ἢ ΘΙΟΙΠ ὙΠ ΤΩΙ ΓΘ ΌΙ]ΘΙῚ ΠΟΙ 

[βγθηΐθβ, ἀδθυη 65 Βθου 5 Ηδρ6]}15 οἂ 64] να]ρὸὺ ογεἀθθαπίαγ. Τότη. 11. 

Ρ-. 69: 1). ἔνθα δὲ τῶν μαρτύρων ὀστᾶ κατορώρυκται, ὡς ἀπὸ πυρός τινος καὶ 

κολάσεως ἀφορήτου φεύγουσι, τὴν ἔνδον μαστίζουσαν αὐτοὺς δύναμιν μετὰ 

λαμπρᾶς ἀνακηρύττοντες φωνῆς. Αἀά46 Τοιη. ΨΠ]. Ρ. 175 Α. 

ΗΟΜ. ΧΧΥΙ. 

Ρ. 627 Β. Ἰἴη. 7. οὐδὲν γὰρ] 81. εῖοῃ. οἵ Οὐοάϊοθβ. οὐδὲ γὰρ ὅ88ν. 

Μοτ. Βεϑηῃ. 

Ρ, 628 Α. Ἰἴπ. 5. μανθάνομεν νἱίίοδεα οἀϊάοταπέ ΜοΥ. Βεπ. ϑέβίιη 

Θαυϊταγ εἰ εἰς ἀνάγκην ἐμπέσωμεν, αΌΪ Ὡμ]|]ὰθ ΠοβέΓοΟΥ Τα ἐμπέσοιμεν 

οὔτυ]δ. Ἐδάθιη βίγαοίαγα οϑὲ ΤΌιη, ἴ. Ρ. 462 Α. εἴ τις ἀσθενέστερος ἧ. 
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Τοπι. 1. Ρ. 232 Ὁ. εἰ μὴ φύγητε. Τοιη. ΙΝ. Ρ. 282 Ο΄. εἰ μή που λυμή- 

νηται (Ὁ ποὴ ναγϊδηῦ ἄπο (οαά. (ὐΔη Δ ὈΥΙΡΊΘηΒ65. ἃ ΠΟΌΪΒ ᾿ΠΒΡΘΟ[]). 

1014. Ρ. 210 Α. εἰ συμβῇ. Αἀάο Ρ. 349 Ε΄. οἵ Δ]|101 ἴῃ ᾿Ἰβάθυη Η ΟΠΉ]]115. 

Οἵ. Βαεί. Ἐρ. ΟΥῦ. Ρ. 130. «αοοῦξ. δὰ Αοἴ. Ταΐ. Ρ. 6ϑ8ι. 

Ρ, 628 Ε΄. ποί.͵. ἘΠΔΠ ΟἸΏΠ65, εἰ πλῆξαι θέλεις, τί ἀπολογῇ ; εἰ θερα- 

πεύειν, τί πλήττεις ; ΑΌΪ ποῖηο ΕἸ οΥατη τηοπαϊῦ, γοῦθα εἰ θεραπεύειν ἃ 

ΠΟΠΠῺ]1}15 ΠΙὈΌΥΙΒ αΌ6556, 6. ρ΄. ἃ ΠΟΒΕΒ Α.Β.Ε., ΡΊὸ 115}. Βαβεΐ εἰ δὲ 

τοῦτο ποιεῖς ; Εἰ. δαΐοτη εἰ δὲ ἀπολογῇ, ΟἸΩΏΪΠΟ Ταοΐθ. (ὐδυβα ΟΠ ΙΒΒΙΟΠ]Β 

ἴῃ Ῥχοϊηρία οϑῦ. 

Ρ, ὅ29 Ὁ. ποῖ. Υγ. Ροβὲ νουθυτϊη προσδίδωμι (ὐοά!οο5 ργΓαθίου ΠΏ. ααδο- 

ἄδιη, 564 1ηΐρυ 86 ἀΙββιση1]1α, δα απ ; 5ο]Πσοῦ καὶ ἐκείνους παρεγγυῶμαι Α. 

καὶ ἐκείνους παρεγνῶμαι Ε', καὶ ἐκείνους παραρρύομαι (5819) Β. καὶ ἐκείνους 

ἐπαναρρύομαι Ἐ). (ἐπαναρρύομαι ἴῃ τηδΥρὶπα ; ἴῃ ἰοχία δυΐθιῃ ρθη 6 ΘΥΓΔΒΆΠΙ 

παρέρχομαι). 1)δπίαια Ν᾽ εἴυβ δαἀαϊῦ, οἔ θο5 ργοηιῖίίο. Ηδθο αυὰ ἴδηάθπη 

Βιρηηοθηΐ, τηυ]ϊΐατη ἀϊααιθ οοηβιἀθυαπίθβ ἔγαβίγα ἔαϊπηθβ. οθυτη 

παρεγγυᾶν, ΥἈΥαΒ παρεγγυᾶσθαι, 7ιεὖθγθ, οὐτη ἀδίϊνο ρϑύβοημδθ ἸπηρΊγ. 

ΝΊΒΠΙ δαΐθιη βαπΐ παραρρύομαι εἴ ἐπαναρρύομαι. ΤιΘοἴίο καὶ ἐκείνους 

παρέρχομαι ἰηΐ6]}]101 αυϊάθτη ροΐεβί, βοά δά βθηϑαμῃ Π1Π1] δαΐ Ῥϑα]].] τα 

οσοηΐογί, Ἐὑχβρθοϊδηατη Ἰρὶταγ ἀοηθο ΘΟ 5 Δ] 114 ἃ ΠΠΡΥῚΒ Δῆδγαΐαγ ; 

ῬΓΔΘΕΟΥΏτη οατῃ πὶ ἰοοο, αξ πὰπο ἸΘΡΊΓΟΥ, Π1Π1] ΟἸηἶηο ἄθθββο ν᾽ ἀθαΐαγ. 

Ρ. 63ο (Ὁ. ΠΠη. 1. ὅταν εὐδοκιμοῦντα φθονῇς. Αὐυὖ Ἰερεπάστη οὑπὶ ΠΟ 

ΠΟΒΓΟΓΤη εὐδοκιμοῦντι, ἃαΐ εὐδοκιμοῦντα ῬΥῸ δοουβαΐίίνο ροπάθηίΐθ, χαρά 

᾿αἰαηΐ, Βα οπάστη. 
Ρ. 6416. ποῖ. 4, ψευθα καὶ ποῦ φέρῃ Ροπυΐηα 6586 ροββαηΐ; οοσΐα 

ΘΧαυϊβιθογα νἹ ἀθηΐαγ, ααᾶτὰ αὖ Βουθα να]ρ 5. θὰ ροΐαϊδβοῖ Θχοορζαγθ. 

ΨΜοίυβ νογξ : ΝΝομ οθΉη865 ζογοηάμηιν φιοά δα φμαθ ργοωϊηνὲ βιιπΐ ἀθβδίγμαη- 

{μγ7 ἢ Ἑγρο Ἰδορὶ, οὐ φέρειν νομίζεις. 

Ρ, 632 Β. ποῦ. Β, ““Ῥγο ἐμπομπεῦσαι ὅν }]}1ὰ5 ἸΘροπά πὶ ρΡαΐαΐ ἐκπομ- 

πεῦσαι, ατᾶθ ἸδοῖίΟ ΠηΔΡῚ5Β ααδαάγαγο νἱάρίαγ. Πομίοῦ. ἴίὰ Οοάοχ 

(ὐΟἸΒΙΠΠΙΔΠ18. 

Ρ. 632 Ο. ]ϊη. 2. ἐὰν δὲ καὶ καθέλῃς οἀϊά 1 Μοπίῖοί. Ταν115 ΠὈΓΙΒ. 

ΠΟΝ. ΧΧΎΙΙΙ. 

Ῥ, 643 Εἰς Ἰπ. υ]ῦ. τῶν παρ᾽ ἡμῶν] τῶν παρ᾽ ὑμῶν τηοπάοβο ἀράϊς Μομηίοξ, 

Ρι 644 8. Ἰπ. υἱ0. Ῥοβί ἀπολογούμεθα ἸορΊτα ἴῃ Β10}}18 κατενώπιον 

τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν, ααδλθ ἀὐϑιηΐ ἃ ΟὈαϊοῖθυ5 ΟἿ ν βοβίομηὶ, 

ποΐδηξα Μαίπδοῖο δὰ Ιοο. Ἠδθοί ἰδιηθῃ θὰ Νοβίθυ βιργα ᾿. 473 Ὁ. 

Ρ. 635 Ο. ποῖ. Κὶ τοσοῦτον ἀπεῖχεν (ἀπεῖχε 8ᾶν. 6η.) αἰσχύνεσθαι τῇ 

ταπεινώσει ἐκείνῃ, ὅτι. ΜοΙθυμη αἰσχυνέσθαι ἀφοδύ τὰ Α.Β.Εν οὐ Νοτομ. 

αὐοοὸ αὐγωμὶξ αὖ ἀμηυίαίο ἡἱἰα Ν᾽ εῖ. τοσοῦτον ἀπεῖχε τοῦ ταπεινοῦσθαι πρὸς 

τὸ λεγόμενον ὅτι 1). τοσοῦτον ἀπεῖχε τῇ ταπεινώσει ἐκείνῃ αἰσχύνεσθαι, ἣν 

προσέβαλλον (16ρ'. προεβ.} αὐτῷ συνεχῶς λέγοντες ὅτι Ὁ, ΕὙἼΡῸ ρὙΑν ζοΟΥ 

βιιβροοίαπι αἰσχύνεσθαι, προ [ατηοι βαῖνα σοπβίγιοίίομο ἃθθαξο ροΐοβί. 
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Ρ, 635 Ἐ. Ἰπ. 2. ᾿Ἐννόησον. Ιποϊρὶξ τὸ ἠθικὸν, Ἰυχία Οοαϊοο5 Ο.}).}. 

Ρ. 636 Ε΄ ποῖ. ἱ. Ἐοτίαββθ Ἰθρθηάμσμῃ διὰ τί εἰς δεσμωτήριον ᾿Ιωάννης, 

ἀο]θίο οἰκεῖ, οἴ βυθαυσαϊΐο ἐστι. ΞΘ: Πα σαπὶ Το. ΧΙ. Ρ. 4092 Ο. ὅταν 

εἰς τὸ δεσμωτήριον ἧ. Του. ΧΙ]. Ρ. τοϑ Β. ἐὰν ἴδωμεν μοναχὸν εἰς φυλα- 

κήν. ἴῃ δ]1ο Ἰοοο Τοιῃ. Ψ]11. Ρ. 18ο Β. νυ]ρὸ αυϊάθτη Ἰδριζαν τόν τε 

Ἰωάννην ἰδόντας εἰς δεσμωτήριον ἐμπεσόντα καὶ αὐτὸν ἀναχωροῦντας. ϑ'οἃ 

ἐμπεσόντα ἀροδῖ ἴῃ ΙὈΥῚΒ Ὀ6Ππ6 τη ]015, οἵ ἀθ᾽θηάστη νἹἀδίαγ. 

ΗΟΜ. ΧΧΙ͂Χ. 

Ρ. ὅ4: Α. Ἰπ. 2. ἵνα μὴ ἡμεῖς] οὐχ ἵνα μὴ ἡμεῖς ῬΟΙΡΟΙΔΠῚ οαϊάϊΐ 

Μοῃίοί. πο τποηϊΐο ἰδοΐοσθ. [Ἃ}ἢ ΒΙ10]115 δϑί οὐχ ἵνα ἡμεῖς. 

Ῥ. 641: Ὁ. 11η. 2. δύναται Θ5ὲ ἴῃ ΙὈΥῚΒ ΟἸΠΙ.5, ἔπτη ἢϊς, ἕπτ Ἰηΐτα 

Ρ. 642 ΕΒ. Ηοο νἱάορίυν ἔμριββα Μαίπαοιατη, αὰ] δύναται Θχ ἅπὸ Οοά. 

Νον. Ταβῦ. δχοιΐαϊ, ποὸπ ἐσ ΟΠπγγβοβίοτηο [Ι͂πἢ ΟὈαΙοα β8ΟΥῸ δϑβί δυνατεῖ, 

Ρι. 642 Ε. ““ὃς οὐκ ἀσθενεῖ. ὅϊο Ἰεροπάστῃ, αἵ ὅϑαγν1]. ἴῃ τηΥρΡῚ 6 ροϑβαϊ. 

ΕΙΠΕ ὡς οὐκ.᾿ ΜΜοηίοῦ, Νοβίτὶ οτηπ65, ᾿ηἴου αὰ05 οϑὲ Μοηίθίδι Ομ 11Ό6Γ, 

ὃς ἨΔ Θηΐ. 

Ρ. 643 Α. Ππ. 2. ΡΙῸ παρέβλαψεν ταθηάοβα ἀδαϊ Μοπίοί. παραβλάψας. 

Ρ. 643 Ε-. 11π. 5. ““Τμδουηδίη, αὰ86 ΡΓορίοι Ὠομπηοθοίθ]θαΐοῃ ἢϊο ἔπ6- 

ταῦ ᾿η4θ ἃ γϑ 15 οὐχ ὡς αὐτοῦ ἀϑαπ6 δα ἐκ δυνάμεως θεοῦ, ΥΘΒΔΙΒΊΤηΙΙ5 ΕΧ 

Α. [ποῦ]5 Β.7 Οριημμεὶ. ὅ8ν1]1. οἵ Τηϊογρτθῖθ, πο] αβο υΠΟα]οῸ τὸ, αἀαθιη 

Ἰρμογαΐ ΟουημηΕ]. οἵ ὅϑ8ν1]. ἴῃ τηδγρ᾽. ΤῸ ααϊ, Πιβάθτῃ {05 δασίου! θυ 

ΙΏΟΧ εἴρηκεν ΡΙῸ ἔλεγεν, Εἴ ροβίρᾶ αὐτὸς αὐτὴν ῬΥῸ αὐτὸς αὑτόν." ΠΟΥ 

Βεῃ. οὐδε, Ηδθο οτηηΐδ βαηΐ ν6] τηθσὰ Βρῃδ]πηαΐα ν 6] ταυΐδίομ 65. ῥτοῦ- 

55 Γθιηθυ δ ΠΟ π8 ΒΟ αΙΟΕη86. 

Ρ. 644}. 11η. 8. Ῥγο ἐν ἑαυτοῖς, ἐν αὐτοῖς ἀ6α10 Μοηίοί. 6Χ ἱπρΈηϊο, αἵ 

νἹἀ δία. 

Ρ, 645 Ο. ποῖ. 5. ἙάΔουαΐαγ ἐπὶ δὲ τῶν πραγμάτων οὐδὲ μικρόν τι δεῖξαι 

ἔχων τὴν ἑαυτοῦ ἰσχὺν, καὶ οὐ μόνον ἀναβάλλεται. ἔχων] ἰσχύων Ψετοη. 

ἔχων οτῃ. Α.Ε΄. παρεπί Β. Ὁ), ββα Ηΐο ροβί ἑαυτοῦ, 116 δηΐθ δεῖξα. Μοχ 

καὶ οὐ μόνον] οὐ μόνον Α.Β. ὁ δὲ οὐ μόνον 1). οὐ μόνον δὲ Ε, ΜΨεῖΐαβ: 

γ6 αμΐθηι ἴρδα ἡθῴιθ ραγυαηι υἱγίμἐϊδ διίαθ υἷἵηι οδίθηΐαηϑ : ποη βοίμηι βἴο. 

ΕΥ͵ΡῸ ΘΟΡαΪδτὴ ἃηΐα οὐ μόνον ῬΔΥΓΘΥ ΟἸΏΠ65 ἀαπηπαπί. Ἠογαπη ΠΟΔΟΙᾺΠῚ 
ΒΟ] 10 οδϑῦ βουρίατα Οὐοάϊοὶβ Εἰ. ἐπὶ δὲ τῶν πρ. οὐδὲ μικρόν τι δεῖξαι [δυ-- 

νάμενος" καὶ τοσαύτην ὁρῶν ἀνάγκην τοῦ δεῖξαι] τὴν ἑαυτοῦ ἰσχὺν, οὐ μόνον 

οὐκ ἀναβάλλεται. ΜοΙθα ᾿ποαβα ᾿πἰογοϊἀθγαηΐ εχ ποτιηοθοίεϊθαΐο. 

Ρ. 6466. ποῖ᾽. Τιοοὺβ ἀδργαναΐαβ, αὖ νἱάσίαγ, οὖ ἃ 5071015 νἈΙΘ 

ἰρηΐαΐιβ, Δάμσ τηϑηατη ΡῬΘΙ Π]ΟΥθῚ αχϑρθοΐαῖ. [πἰθυργθῖθβ ἃ ἰθχία 

τϑοθρίο πο ἀϊβοθάυηΐ. 

Ρ. 6476. ποῦ. ". ἐκπέσῃ ἰαοϊΐα τεσορὶύ Εἀϊζον Βοη. 2.335) 46 οοπ]θοΐαγα, 

αὐ νἱἀδίυγ. Νίδιη Οὐάεχ ε)ὰ8 ἐκπέσῃς παρε. ΝΝϑαᾷχδ 8} 16 εβί ἴῃ ΕΠ Ο]ορ'. 

ΧΧΙ. (Τομι. ΧΙ]. Ρ. ςό2 Β.) 
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Ρ, 647 Ὁ. ποῖ. 6. ““ιάοίυγ Ἰερεηάμπι, ὅτι διαβάλλεται, οἴ ἀοίποορ5 ὅτι 

φευκτὸν εἶναι δοκεῖ, ὅτι αἰσχύνεται. ΝῚ [ἴΐὰ Ιαρᾶβ, ογδίϊο δϑί ἀναπόδοτος.᾽᾽ 

μη. Νόοῦ δἀιηοάυχηῃ αἰ 5βΊγη1}}15 Θβῦ ἀβιι5 τοῦ ὅταν Βιρτγὰ Ρ. ὅ21 (Ὁ. 

Ρ. 648 Α. ποί. ". νεΐογομ ἸΘΟ ΠΟ Πρ ἔνδον σμύχοντες [γΓυβίτα ἀοίοεπάρση- 

ἀδτὴ βαβοθριῦ Π)απαθαβ. ν᾽ οσαθα απ Τάγατη, β6ἀ ᾿παἀ θ᾽ ταΐαπη ἐνδομυχεῖν, 

Ρτγαθίου σης Ἰοουμη Βθιη6] ἰδῃΐαπ) ἴῃ ΪΝΟΒΙΓΙ ΒΟΙΙΡΕΒ ΟὈν! τὴ οϑῖ, νἹάθ- 

Ἰιοοῦ Τομι. Ὗ. Ρ. 25. Ὁ. λογισμὸς ἀτοπώτατος ἐνδομυχῶν τῇ Ψυχῇ. 

ΗΟΜ. ΧΧΧ. 

Ρ. 648 ἘΔ ποῖ. θ. Τιβοῦιο διαλεχθεὶς Θϑὲ ἴῃ Νείομ. διαλεχθέντος ἰαοϊΐο 

βἀϊαῦ ὅν α8, φα 6 πὶ βθοι βαηΐ Μοῦ. Βεη. 

Ρ. ὅξο Ο. ποῖ. 9, ᾿αΙΕ Παροηΐ, ἐκεῖνα μὲν γὰρ φύσεως, ταῦτα δὲ χάριτος. 

ἴῃ ΟὐΟἀτοΙθὰ5 βυτητηᾶ εἽβϑί ναγὶθῖαβ. ἐκεῖνα (ἐκείνη Β. ΘΟΥΤ.) μὲν γὰρ φύσεως 

ἡ (ἡ οἵη. ὅν. τηδγρ'.) διάθεσις, ταῦτα δὲ χάριτος πνευματικῆς Α.Β. ὅν. 

γτηΔΥΡ’. ἐκεῖνα μὲν γὰρ φύσεώς ἐστι διάθεσις, ταῦτα δὲ χ. πν. Ὦ. ἐκεῖναι μὲν γὰρ 

φύσεως αἱ διαθέσεις, αὕτη δὲ χ. πν. Εἰ. ἐκεῖνα μὲν γὰρ φύσεως ποιεῖ διάθεσις, 

ταῦτα δὲ χ. εἰσι πν. Ε΄. Ῥοπίγοιηο Ν᾽ οίι5 νου, παηὶ ἐΠα φιΐάθηι οβέ πα- 

ἔμγαθ αἰοοίίο, ἤαθο απέθηι βρὶγιἑιαἴ5 σγαίϊαθ. ῬΘ᾽ποουἸββιτηυτη νἹἀθίυσ ααοὰ 

ΠΟΒ Ἰυχΐα ὅν 1111 ΤηΔΥΓΡΊΠΘΙη Θαϊ τη. 

Ρ. ὅςο Ὁ. ποΐ. 5. Ἐ]Θθδίυγ τῶν ψυχῶν ἐπιγινομένων εἰς τὴν πρὸς ἀλλήλους 

συνουσίαν. ῬΥο ἐπιγινομένων, ἐπιτεινομένων Ὠᾶθοί Εἰ. ἐπαγομένων ΟἸΪτὴ 

ἘΠ. πῦπο ἃ βθουπᾶδα τηᾶπα ἐπιγινομένων. Ἰάοπ τιοχ πρὸς ἀλλήλας ἸΘρῚΓ. 
Ῥτο τῶν ψυχῶν ἐπιγινομένων, ὦστε τὰς ψυχὰς ἐπιτείνεσθαι ο5ῖ τὰ 1). Οοη- 

οἶβθ νους Νείαβ, οοπυθηϊοηἑ δες απίηιαδι8. Τιοοαΐίο ἐπιγίνεσθαι εἴς τι 

ΠΟΪΒ αὐϊάθηη ρἷδηθ ᾿πδυάϊΐα, οὖ Οὐ ΠβΒ ΒΘηΒ8 ΘΧΡΟΥΒ νἱἀθίασ, Νθο 

ΤηΔΡῚΒ Ὀἰδοθῖ ἐπαγομένων, ὥϑρθοίθιη αυϊάθμι νουιζαῖβ Παθοῖ ἐπιτεινομένων, 

αυοά οὑπὶ ἰΐοΟ ΠΟῸῚ ΤἌΓΟ ροιτηπίαΐυγ (6. ρ΄. Βιρτα Ρ. 622 Α. ΟΥ̓. 

])οῦγοο Αἄνογβ. Τοιη. ἴ. Ρ. 588.) οἵ Τιοχῖοα ἀδηΐ ἐπιτείνεσθαι εἴς τι, 

οοημίθηβ υἱγίδιι οηϊὲ αὐ αἰϊψιιά, 56 β'πθ Ἰάοπθὶβ Θχθπρ] 5. ἴϊπῖοο 

νοΓαπὶ νἱἀθίυγ ἐπειγομένων, ἃ Ἰθαπαθο αποαιθ ργοροβίζαμη, οἵ ἀϑὰ ᾿ἰρ5115 

Αποίον!β σοηβητηδίαπι : 6. ρ. Τοιὰ. ΧΙ]. Ρ. 486 Ε. ἀλλ᾽ εἰς μὲν τὰς 

σωματικὰς ἀπολαύσεις ἀδιαλείπτως ἐπείγονται, τὰς δὲ ψυχὰς ἐῶσιν ἐν 

λιμῷ τήκεσθαι. Ῥογτηπίαηίαγ δαΐοπὶ ἐπιγίνεσθαι οἴ ἐπείγεσθαι ΤΟΙ. [Π1. 

Ρ. 181 Ὠ. καὶ πρᾶγμα ἕκαστον πρὸς τοῦτο ἴδοι τις ἂν ἐπιγινόμενον (}11} ἐπει- 

γύμενον) τὸ τέλος. 

Ρ. ὅςι Ὦ. Ἰ1π. 3. καὶ οὐ προσέθηκεν κ. τ. ἑ. Τάρπι {τά Νοβίου δὰ 

Ἰοοὰπὶ Εἰρὶβί. δὰ Οο]οββ. ἱ. 2. (Τό. ΧΙ. Ρ. 324 4.) δοτθα ἴαπιθη ἰδία 

καὶ κυρίου 1. Χ. Ἰοριιπίαν ἴῃ ΒΙΌ]1Ε, γιὰ. Μαϊπαοὶ αὰ Ἰοο. 

Ῥι. 6520. ποῖ. ὁ, ϑαβριοίοπθιη ἀθ νουθο παρέχειν ἃ (αἀϊοΙ 5 πιοΐδηι 

αυροῦ Ἰθοῖίο ΕἸΟΥ]ΘΡῚ (Του. ΧΙ]. Ρ. 426 (.) ἀλλὰ χρὴ καὶ τὴν ἐκ τῶν 
’ὔ ’ » 

πραγμάτων δεικνύειν ἀπόδειξιν. 



1,αἰοῖψ ρεϑἰδλοα, αἱ ἐδ (αγεδγίασο {7ηϊυογ δέῃ Ῥγ6855, ργἱηΐθα μηϊζογ εἶν 

εοἱἐἢ, ἐἠὲδ τσογᾷ, ἵπι 3 υοἷδ. ϑυο. ργὶοθ ςΞ 2. 25. 

5. ΖΦΟΑΝΝΙΚ ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜΙ Ἠοιδε ἴῃ ΜΑΤΤΗΛΕΌΜ. 

Τεχίαιη δὰ βάθη Οοάϊσαιη ΜΡ. οδβίρανι, ναγ15 ἸΘΟΠΟμΙθα5. οἵ 

ΔηποίδΠοη]5 ᾿πβίσαχις ΕἈΙΘΈΕΒΙΟΤΙΘ. ΕΒ), Α. Μ. ΟΟἹΪ]. 55. 

ΤΥ. ϑοοίαβ. 
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